ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

2019ko OTSAILAREN 25ean EGINIKO OHIKO UDAL BATZAREN AKTA

2019ko otsailaren 25ean, Asteasuko Udaletxeko Pleno Aretoan, arratsaldeko 20:05
orduetan, 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)
Joseba Txapartegi Nieve (Asteasu Batuz, AB)
Maria Pilar Iturbe Urdangarin (Asteasu Batuz, AB)
Antonio Elicegui Orbegozo (Asteasu Batuz, AB)
Luke Uribe-Etxebarria Apalategi (EAJ/PNV)

IDAZKARIA: Jon Gil Beltza.
Alkate andreak, goian adierazitako orduan, irekitzat ematen du Udal Osoko Bilkura:
GAI ZERRENDA:

1. Aurreko Udalbatzarren aktak onartzea:
-

2018.12.11ko Udalbatzarraren akta.
2018.12.27ko Udalbatzarraren akta.

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

2018.urtekoak (326-340)
2019.urtekoak (1-44)

3. Asteasuko Lege Zaharren Enparantzaren berrurbanizazio lanak emateko
kontratuaren 2. aldaketa
4. 2018ko Udal aurrekontuaren likidazioa: Udaleko Idazkari Kontu hartzailearen
txostena komunikatzea.
5. 2018ko Eragozpenak:
-

2018/01: panteoiak.
2018/02: udalekuetako monitoreen kontratazioa.
2018/03: brigadako errefortzuak.
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6. D-1, D-2, D-3 eta E-1 eranskin-ereduak sinatzeko onarpena ematea,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak Asteasuko Udalari,
informazioa eman diezaion.
7. Asteasuko Udaleko langileen ordainsariak: %2,25eko igoera onestea
8. Mozioak:
-

2019/01: Martxoak 8
2019/02: Esan baietz adostasunari
2019/03: Tolosaldea Sahararekin

9. Erregu eta galderak.
…/…

LEHENENGO PUNTUA

Aurreko Udalbatzarren aktak onartzea:
-

2018.12.11ko Udalbatzarraren akta.
2018.12.27ko Udalbatzarraren akta.

Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 6 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Elicegui, Uribe-Etxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, bozketaren emaitza ikusirik Udalbatzak, bertaratutako zinegotzien ahobatezko
onespenarekin, aipatu aktak onartu ditu.
BIGARREN PUNTUA.

Azkeneko ohiko Udalbatzarretik igorritako Alkatetza ebazpenen berri eman:
-

2018.urtekoak (326-340)
2019.urtekoak (1-44)

Udalbatzarra jakinaren gainean geratu da.

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une honetan Haritz Mugika Lasa (Asteasu Batuz, AB) jauna Udalbatzarrera bertaratu
da.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HIRUGARREN PUNTUA

Asteasuko Lege Zaharren Enparantzaren berrurbanizazio lanak emateko
kontratuaren 2. aldaketa

ASTEASUKO
LEGE
ZAHARREN
ENPARANTZAREN
BERRURBANIZAZIO
LANAK
EMATEKO
KONTRATUAREN
2.
ALDAKETA

2ª MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE
EJECUCIÓN
DE
OBRAS
DE
REURBANIZACIÓN
DE
LEGE
ZAHARREN
ENPARANTZA
DE
ASTEASU

Udalbatzarrak, 2018ko uztailaren 27ko El Pleno del Ayuntamiento, en sesión
bilkuran, erabaki hauek hartu zituen:
celebrada el 27 de julio de 2018, adoptó
los siguientes acuerdos:
“LEHENA. Onestea Lege Zaharren
enparantzaren
urbanizazioaren
egikaritze-proiektua, Soroa Arquitectos,
S.L.P.k 2018ko ekainean idatzita.

“PRIMERO. Aprobar el Proyecto de
Ejecución de Urbanización de Lege
Zaharren Enparantza, redactado por
Soroa Arquitectos, S.L.P. en junio de
2018.

BIGARRENA. Asteasuko Lege Zaharren
Enparantzaren berrurbanizazio lanak
egiteko xedea duen jardunbide irekia
erraztuaren
bidez
esleitzeko
kontratazio-espedientea onartzea.

SEGUNDO. Aprobar el expediente de
contratación
para
la
adjudicación,
mediante
procedimiento
abierto
simplificado,
de
las
obras
de
reurbanización
de
Lege
Zaharren
Enparantza de Asteasu.

HIRUGARRENA. Kontratua gauzatzeko TERCERO. Aprobar el
erabiliko diren Administrazio Baldintza Cláusulas Administrativas
Zehatzen Agiria onartzea.
que regirá el contrato.

Pliego de
Particulares

LAUGARRENA. Kontratu horri dagokion CUARTO. Aprobar el gasto que
gastua onestea; horren gehienezko corresponde a este contrato; el precio
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prezioa 801.317,64 eurokoa izango da,
horietatik
kontratuaren
printzipalari
662.245,98
euro
dagozkio
eta
139.071,66 euro %21ko BEZari.

máximo será de 801.317,64 euros,
ascendiendo el principal del contrato a
662.245,98 euros, y 139.071,66 euros al
21% de IVA aplicable.

Gastua honako aurrekontu-aplikazioari Imputar el gasto a la siguiente aplicación
lotuko zaio: 11 00 601 150 00 01. 2018
presupuestaria: 11 00 601 150 00 01.
2018
BOSGARRENA.
Kontratazio
jardunbideari hasiera ematea eta QUINTO. Disponer la apertura del
dagokion iragarkia argitaratzea Udaleko procedimiento de contratación, publicar el
Kontratatzailearen Profilean, Euskadiko correspondiente anuncio en el Perfil
Kontratazio
Publikoaren municipal de Contratante, integrado en el
Kontratatzailearen Profilean integratua”. Perfil de Contratante de Contratación
Pública de Euskadi”.
Udalbatzarrak, 2018ko irailaren 14ko
bilkuran, erabaki hauek hartu zituen:
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 14 de septiembre de 2018,
adoptó, entre otros, los siguientes
acuerdos:
“LEHENA.
SASOI
ERAIKUNTZAK,
S.L.ri
LEGE
ZAHARREN “PRIMERO.
Adjudicar
a
SASOI
ENPARANTZAREN BERURBANIZAZIO ERAIKUNTZAK, S.L. el contrato de
LANAK EMATEKOA (PROZEDURA EJECUCIÓN
DE
OBRAS
DE
IREKIA, IZAPIDETZE ERRAZTUA ETA REURBANIZACIÓN
DE
LEGE
ADJUDIKAZIO-IRIZPIDE
UGARI) ZAHARREN
ENPARANTZA
POR
kontratua
esleitzea,
648.802,39€ PROCEDIMIENTO
ABIERTO,
nagusia,
eta
136.248,50€
BEZa TRAMITACIÓN
SIMPLIFICADA
Y
kopuruan, eta 5 urteko bermearekin; VARIOS
CRITERIOS
DE
horiek guztiak erabaki honetan adierazi ADJUDICACIÓN,
por
importe
de
diren aurkeztutako proposamenaren 648.802,39€ de principal y 136.248,50€,
ezaugarri eta abantailekin bat”.
correspondientes al IVA, y 5 años de
garantía; todo ello conforme a las
características y ventajas de la propuesta
presentada que se detallan en el cuerpo
del presente acuerdo”.
Kontratua
2018ko
datarekin sinatu zen.

irailaren

20ko El contrato fue formalizado el 20 de
septiembre de 2018.

Zuinketa-akta 2018ko urriaren 10ean El acta de replanteo fue suscrita el 10 de
sinatu zen.
octubre de 2018.
Udalbatzarrak, 2018ko abenduaren El Pleno del Ayuntamiento, en sesión
27ko bilkuran, erabaki hauek hartu celebrada el 27 de diciembre de 2018,
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zituen:

adoptó los siguientes acuerdos:

“LEHENA.
Onestea
“ASTEASUKO
LEGE
ZAHARREN
ENPARANTZA
URBANIZAZIO PROIEKTUAREN 1.
ALDAKETA – MEMORIA”, Soroa
Arquitectos, S.L.P.k 2018ko abenduaren
12an idatzita.

“PRIMERO. Aprobar la “PRIMERA
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE
URBANIZACIÓN LEGE ZAHARREN
ENPARANTZA ASTEASU – MEMORIA”,
redactado por Soroa Arquitectos, S.L.P.
el 12 de diciembre de 2018.

BIGARRENA.
LEGE
ZAHARREN
ENPARANTZAREN BERURBANIZAZIO
LANAK EMATEKO kontratuaren 1.
aldaketa espedientea onartzea, eta
SASOI
ERAIKUNTZAK,
S.L.-ri
esleitzea, aurreko puntuan onartutako
proiektuarekin bat. Kontratuaren 1.
aldaketaren kopurua hau izango da:
horietatik, kontratuaren printzipalari
42.315,45 euro dagozkio eta 8.886,24
euro %21eko BEZari.

SEGUNDO. Aprobar el expediente de 1ª
modificación del contrato de ejecución de
las obras de EJECUCIÓN DE OBRAS DE
REURBANIZACIÓN
DE
LEGE
ZAHARREN ENPARANTZA, y adjudicarlo
a la empresa SASOI ERAIKUNTZAK,
S.L., según el proyecto aprobado en el
punto anterior. Asciende el principal de la
1ª modificación del contrato a 42.315,45
euros, y 8.886,24 euros al 21% de IVA
aplicable.

HIRUGARRENA.
Kontratu
horri
dagokion gastua onestea; horren
gehienezko prezioa 51.201,69 eurokoa
izango da, horietatik kontratuaren
printzipalari 42.315,45 euro dagozkio
eta 8.886,24 euro %21eko BEZari”.

TERCERO. Aprobar el gasto que
corresponde a este contrato; el precio
máximo será de 51.201,69 euros,
ascendiendo el principal de la 1ª
modificación del contrato a 42.315,45
euros, y 8.886,24 euros al 21% de IVA
aplicable”.

Udaleko
Arkitekto
aholkulariak,
erreferentziazko
Urbanizazio
Proiektuaren idazle gisa, eta Obra
Zuzendari gisa, hurrengo dokumentua
sinatu du: “PRIMERA MODIFICACIÓN
DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN
LEGE
ZAHARREN
ENPARANTZA
ASTEASU – MEMORIA”, 2019ko
otsailaren 14koa.

El Arquitecto asesor municipal, en su
condición de redactor del Proyecto de
Urbanización de referencia y en su
condición de Director de la Obra, ha
emitido
el
siguiente
documento:
“SEGUNDA
MODIFICACIÓN
DEL
PROYECTO DE URBANIZACIÓN LEGE
ZAHARREN ENPARANTZA ASTEASU –
MEMORIA”, de fecha de 14 de febrero de
2019.

Alkate andreak 2019ko otsailaren 18an La Sra. Alcaldesa ha suscrito una
sinatu
du
kontratua
aldatzeko memoria justificativa de la necesidad de
beharraren memoria.
modificación del contrato, de fecha 18 de
febrero de 2018.
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Hau da proposatutako aldaketaren
helburua: polietilenozko lamina baten
gainean jarritako hormigoi armatuzko
behin-behineko pasabidea gauzatzea,
enparantzan aurreikusitako harrizko
zoladura jarri ordez, aipatu pasabideak
afektatutako
zonan
bakarrik,
eta
enparantzaren
beste
tokiak
aurreikusitako
zoladurarekin
utziz;
horrek zenbait partida gehitu eta zenbait
partida gutxituko ditu, guztira, 3.323,65
euroko gauzatze-aurrekontua gutxituz.

El objeto de la modificación propuesta
consiste en la habilitación de un paso
provisional de hormigón armado sobre
lámina de polietileno, en lugar de colocar
el pavimento de piedra previsto en la
plaza, exclusivamente en la zona
afectada por dicho paso, dejando el resto
de la plaza con el pavimento previsto, con
deducción de determinadas partidas y
adición de otras nuevas partidas,
resultando una minoración en el importe
de ejecución material de 3.323,65 euros.

Aldaketa hori emango da Arau
Subsidiarioetan jasotako ordezko bidea
baimenduko
duen
errepidearen
izapidetzak atzeratu direlako.

Esta modificación se produce como
consecuencia
del
retraso
en
la
tramitación de la autorización del vial
alternativo previsto en las Normas
Subsidiarias.
Ikusirik Udaleko bitarteko Idazkari A la vista del informe, de 18 de febrero de
Kontuhartzaileak 2019ko otsailaren 2019, del Secretario Interventor interino.
18an eginiko txostena.
Kontratistari entzunaldi izapidea eman Tras haber otorgado trámite de audiencia
ondoren.
al contratista.
SPKLaren 203 eta hurrengo artikuluetan
jasotakoarekin
bat,
eta
bereziki,
administrazio-baldintza agiri zehatzetan
jaso ez diren aldaketen araubideari
buruzkoa (205.b artikulua), eta obra
kontratuaren aldaketari buruz SPKLaren
242 artikuluan jasotakoarekin bat.

Considerando lo previsto en los artículos
203 y siguientes LCSP, y en particular, el
régimen de las modificaciones no
previstas en el pliego de cláusulas
administrativas
particulares
(artículo
205.b), así como lo establecido en el
artículo 242 LCSP con relación a la
modificación del contrato de obra.

Ogasuna,
Kontu
Bereziak
eta Previo dictamen de la Comisión
Administrazio
Batzordeak
aurretik Informativa de Hacienda, Cuentas
irizpena eman du.
Especiales y Administración.
Proposamena bozketara jarri
ondorengo emaitza eman delarik:

da, Se ha sometido la propuesta a votación,
siendo el resultado el siguiente:

Aldeko botuak: 7 (Legarra, Ayerza, Votos a favor: 7
Txapartegi, Iturbe, Mugika, Elicegui, Txapartegi, Iturbe,
Uribe-Etxebarria)
Uribe-Etxebarria)
Kontrako botuak: 0
Votos en contra: 0

(Legarra, Ayerza,
Mugika, Elicegui,

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

Abstentzioak: 0

Abstenciones: 0

Beraz, Udalbatzak,

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento,

HAU ERABAKI DU

HA ACORDADO

LEHENA.
Onestea
“ASTEASUKO
LEGE
ZAHARREN
ENPARANTZA
URBANIZAZIO PROIEKTUAREN 2.
ALDAKETA – MEMORIA”, Soroa
Arquitectos, S.L.P.k 2019ko otsailaren
14an idatzita.

PRIMERO. Aprobar la “SEGUNDA
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE
URBANIZACIÓN LEGE ZAHARREN
ENPARANTZA ASTEASU – MEMORIA”,
redactado por Soroa Arquitectos, S.L.P.
el 14 de febrero de 2019.

BIGARRENA.
LEGE
ZAHARREN
ENPARANTZAREN BERURBANIZAZIO
LANAK EMATEKO kontratuaren 2.
aldaketa espedientea onartzea, eta
SASOI
ERAIKUNTZAK,
S.L.-ri
esleitzea, aurreko puntuan onartutako
proiektuarekin bat. Kontratuaren 2.
aldaketaren kopurua hau izango da:
4.785,72 euroko gutxitzea (BEZ barne).

SEGUNDO. Aprobar el expediente de 2ª
modificación del contrato de ejecución de
las obras de EJECUCIÓN DE OBRAS DE
REURBANIZACIÓN
DE
LEGE
ZAHARREN ENPARANTZA, y adjudicarlo
a la empresa SASOI ERAIKUNTZAK,
S.L., según el proyecto aprobado en el
punto anterior. Asciende el principal de la
2ª modificación del contrato a una
minoración de 4.785,72 euros (IVA
incluido).

HIRUGARRENA.
Kontratu
horri TERCERO. Aprobar la minoración del
dagokion gastua gutxitzea onestea, gasto que corresponde a este contrato,
4.785,72 eurotan (BEZ barne).
por importe de 4.785,72 euros (IVA
incluido).
Gastuaren gutxitzea honako aurrekontu- Imputar la minoración del gasto a la
aplikazioari lotuko zaio: 11 00 601 150 siguiente aplicación presupuestaria: 11 00
00 01. 2019
601 150 00 01. 2019
LAUGARRENA.
SASOI
ERAIKUNTZAK,
S.L.ri
eskatzea
kontratu
hori
administrazio
dokumentuan formalizatzeko, bost (5)
laneguneko epean, hura adjudikatu
izanaren
jakinarazpena
jaso
eta
hurrengo egunetik hasita.

CUARTO.
Requerir
a
SASOI
ERAIKUNTZAK, S.L. para que proceda a
la formalización de dicho contrato en el
plazo de cinco (5) días hábiles a contar
desde el siguiente al de la notificación de
la adjudicación.

Kontratistak hala eskatuz gero, eskritura El contrato podrá formalizarse en
publikoan formalizatu ahal izango da escritura pública si así lo solicita el
kontratua, eta haren kontura izango dira contratista, corriendo a su cargo los
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kontratua
gastuak.

egilestearen

ondoriozko gastos derivados de su otorgamiento.

Aurretik, behin-betiko bermea egokitu Previamente, deberá reajustarse la
beharko
da,
aldatutako
prezio garantía definitiva, para que guarde la
berriarekin bat egiteko, 197,57 euroko debida proporción con el nuevo precio
kopuruarekin,
SPKLren
109.3 modificado, en el siguiente importe:
artikuluarekin bat.
197,57 euros, de conformidad con el
artículo 109.3 LCSP
BOSGARRENA.
Alkate
andreari
baimena ematea kontratua sinatzeko
eta, hala gertatzen bada, eman
daitezkeen akats formalak zuzentzeko.

QUINTO. Autorizar a la Sra. Alcaldesa
para que formalice el contrato y, en su
caso, rectifique los errores formales que
pudieran producirse.

SEIGARRENA. Erabaki honen berri SEXTO. Notificar el presente acuerdo a
ematea interesdunei, eta argitaratzea los interesados, y publicarlo en el perfil de
kontratazio
organoaren contratante del órgano de contratación.
kontratatzailearen profilean.
ZAZPIGARRENA.
Kontratazio
organoaren kontratatzailearen profilean
argitaratuko da kontratua formalizatu
izanaren dokumentua, kontratuarekin
berarekin batera, gehienez hamabost
eguneko epean, kontratu burutzen
denetik hasita.

SÉPTIMO. La formalización del contrato
deberá
publicarse,
junto
con
el
correspondiente contrato, en un plazo no
superior a quince días tras el
perfeccionamiento del contrato en el perfil
de
contratante
del
órgano
de
contratación.

LAUGARREN PUNTUA

2018ko Udal aurrekontuaren likidazioa: Udaleko Idazkari Kontu hartzailearen
txostena komunikatzea.

Otsailaren 4ko 26/2019 Alkatetza Dekretuaren bidez, Udal
aurrekontuaren likidazioa onartu da. Hona hemen horren laburpena:

DIRUZAINTZA GERAKINA

honen

2018ko

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

1.- Diruzaintzako izakin likidoak, 2018-1231n:
2.- Kobratu gabeko saldoak, 2018-12-31n:
Aurrekontuko zordunak :
Aurrekontuz kanpoko zordunak:
- Aplikatu gabeko kobrantzak:
3.- Ordaindu gabeko saldoak, 2018-12-31n:
Gastuen
aurrekontuko
hartzekodunak:
Aurrekontuz
kanpoko
hartzekodunak:
- Aplikatu gabeko ordainketak:

1.265.922,01

284.417,39
282.319,13
2.098,26
0,00
220.209,09
73.413,98
146.795,11
0,00

4.- Diruzaintzako gerakina guztira (1+2+3):

1.330.130,31

5.- Saldo kobragaitzak:

48.695,16

6.- Gehiegizko finantzaketa lotua:

0,00

7.- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (4-5-6):

1.281.435,15

AURREKONTUKO EMAITZA
1.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:

550.174,53

2.- Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:
3.Doiketak,
obligazioengatik:

diruzaintzako

gerakinaren

bidez

finantzatutako

4.- Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:
5.- Aurrekontu emaitza (1+2+3+4):

1.660,44
146.334,61

0,00
698.169,58

KREDITU GERAKINAK
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1.- Txerta daitezkeen kreditu gerakinak:

936.668,60

2.- Txertatu ezin diren kreditu gerakinak:

238.982,70

3.- Kreditu gerakinak, guztira (1+2):

1.175.651,30

Espediente honetan jasotako txostenean, Bitarteko Idazkari Kontu hartzaileak
egiaztatu du 2018ko likidazioan Udalak bete egin dituela aurrekontu egonkortasun, zor
bizia eta gastu araua; hortaz, Udalak ez du Plan Ekonomiko-Finantzarioa egin
beharrik.
Ogasuna, Kontu Bereziak eta Administrazio Batzordeak aurretik irizpena eman du.
Aldeko botuak: 7 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Mugika, Elicegui, UribeEtxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0

Beraz, bozketaren emaitza ikusirik Udalbatzak, bertaratutako kideen aho batez,
ERABAKI DU
Lehena. Udal honen 2018ko aurrekontuaren likidazio espedientean, adieraztea
udaleko bitarteko idazkari kontu hartzaileak eginiko txostena komunikatua izan dela.

BOSGARREN PUNTUA

2018ko Eragozpenak:
-

2018/01: panteoiak.
2018/02: udalekuetako monitoreen kontratazioa.
2018/03: brigadako errefortzuak.

Otsailaren 4ko 26/2019 Alkatetza Dekretuaren bidez, Udal honen 2018ko
aurrekontuaren likidazioa onartu da; horrekin batera, urte horretan Udaleko bitarteko
idazkari kontu hartzaileak eginiko eragozpenak (erreparoak/oharrak) jakinarazi behar
zaizkio Udalbatzari eta, ondoren, Euskadiko Kontu Auzitegiari.

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

Hauek dira:
-

2018/01: panteoiak.
2018/02: udalekuetako monitoreen kontratazioa.
2018/03: brigadako errefortzuak.

Ogasuna, Kontu Bereziak eta Administrazio Batzordeak aurretik irizpena eman du.
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, eta espedienteetan txertatzeko idatziak ekarri ditu.
Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 7 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Mugika, Elicegui, UribeEtxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0

Beraz, bozketaren emaitza ikusirik Udalbatzak, bertaratutako kideen aho batez,
ERABAKI DU
Lehena. Udal honen 2018ko aurrekontuaren likidazioa onartu eta gero, urte horretan
Udaleko bitarteko idazkari kontu hartzaileak eginiko eragozpenak (erreparoak/oharrak)
Udalbatzari komunikatuak izan direla eta, ondoren, Euskadiko Kontu Auzitegiari
bidaltzea.
Hauek dira:
-

2018/01: panteoiak.
2018/02: udalekuetako monitoreen kontratazioa.
2018/03: brigadako errefortzuak.

SEIGARREN PUNTUA

D-1, D-2, D-3 eta E-1 eranskin- Aprobación de la suscripción de los
ereduak sinatzeko onarpena ematea, anexos-tipo D-1, D-2, D-3, E-1, relativos
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun al suministro de información por parte
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eta
Finantza Sailak
Asteasuko del Departamento de Hacienda y
Udalari, informazioa eman diezaion:
Finanzas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa al Ayuntamiento de Asteasu
Asteasuko Udalak eta Gipuzkoako Foru
Aldundiak elkarren arteko lankidetza
hitzarmena
sinatu
zuten
2014ko
ekainaren
11n,
informazioa
lagapenerako.

El Ayuntamiento de Asteasu y la
Diputación
Foral
de
Gipuzkoa
suscribieron con fecha 11 de junio de
2014 el convenio de colaboración en
materia de cesión de información.

Aipatu hitzarmenarekin bat, A-1etik A-4 Junto al citado convenio, se suscribieron
bitarteko Eranskinak sinatu zituzten.
los Anexo A-1 a A-4.
Geroago, D-4 eta D-7 Eranskinak sinatu Posteriormente, se
zituzten.
Anexos D-4 y D7.
Une honetan, Asteasuko Udalak
segidan zehazten diren eranskinak
sinatzeko beharra dauka, hala, Udal
honek izapidetzen dituen zenbait
espedienteen
interesdunak
ez
daudelako beharturik Gipuzkoako Foru
Aldundian eginak diren dokumentuen
kopiak ekartzera:
D-1 eranskina: Diru-laguntzak:
Zerga betebeharrak betetzea.

-

-

D-2 eranskina: Kontratazioak.
Zerga betebeharrak betetzea.
D-3
eranskina:
Gizarte
Zerbitzuentzako
zerga
informazioa.
E-1 eranskina: Udal zerga, tasa
eta prezio publikoak ordaintzeko
diru-laguntzak eta hobariak.

-

-

los

En estos momentos, el Ayuntamiento de
Asteasu precisa suscribir los Anexos que
se detallan seguidamente, dado que los
interesados no estarán obligados a
aportar documentos que hayan sido
elaborados por Diputación Foral de
Gipuzkoa.

-

-

suscribieron

-

Anexo
D-1:
Subvenciones:
Cumplimiento de obligaciones
tributarias.
Anexo
D-2:
Contratación:
Cumplimiento de obligaciones
tributarias.
Anexo D-3: Información fiscal para
Servicios Sociales.
Anexo E-1: Subvenciones y
bonificaciones
en
impuestos,
tasas
y
precios
públicos
municipales.

Ogasuna,
Kontu
Bereziak
eta Previo dictamen de la Comisión
Administrazio
Batzordeak
aurretik Informativa de Hacienda, Cuentas
irizpena eman du.
Especiales y Administración.
Proposamena bozketara jarri
ondorengo emaitza eman delarik:

da, Se ha sometido la propuesta a votación,
siendo el resultado el siguiente:
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Aldeko botuak: 7 (Legarra, Ayerza, Votos a favor: 7
Txapartegi, Iturbe, Mugika, Elicegui, Txapartegi, Iturbe,
Uribe-Etxebarria)
Uribe-Etxebarria)
Kontrako botuak: 0
Votos en contra: 0
Abstentzioak: 0
Abstenciones: 0
Beraz, Udalbatzak

(Legarra, Ayerza,
Mugika, Elicegui,

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento

HAU ERABAKI DU

HA ACORDADO

LEHENA. D-1, D-2, D-3 eta E-1
eranskin-ereduak sinatzeko onarpena
ematea, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ogasun eta Finantza Sailak Asteasuko
Udalari, informazioa eman diezaion.

PRIMERO. Aprobar la suscripción de los
anexos-tipo D-1, D-2, D-3 y E-1, relativos
al suministro de información por parte del
Departamento de Hacienda y Finanzas
de la Diputación Foral de Gipuzkoa al
Ayuntamiento de Asteasu.

BIGARRENA. Alkate andrea onartutako
eranskinak sinatzeko eta izapideak
egiteko
eskuordetzea,
eta
hala
badagokio, eman daitezkeen akatsak
zuzentzeko.

SEGUNDO. Autorizar a la Sra. Alcaldesa
para que firme y tramite los anexos
aprobados y, en su caso, rectifique los
errores formales que pudieran producirse.

D-1 ERANSKINA.- Diru laguntzen banaketarako zerga informazioa ematea
1. Deskripzioa: Zerga informazioaren lagapena, Asteasuko Udalak diru laguntzak
kudeatu eta banatzeko, bere eskumenekoak diren gaietan. Informazioa prozedura
telematikoen bidez emango da. Lagapena “Gipuzkoataria” atari telematiko
korporatiboan dagoen aplikazioa, zerga datuak egiaztatzeko agiriak Internet bidez
lortzekoa, erabiliz gauzatzen da.
2.- Informazio lagapenaren helburua: Egiaztatzea Asteasuko Udalak kudeatzen eta
banatzen dituen laguntza eta diru laguntzak jaso nahi dituzten pertsonek betetzen
dituztela kasu bakoitzean bete beharreko araudiak beharrezkotzat jotako eskakizun
guztiak.
3. Arau oinarria:
Aipatutako arloetako diru laguntzak kudeatzeko eta banatzeko Asteasuko Udalak
zein eskumen duen zehazten du ondoko araudiak:
 Asteasuko Udaleko Diru-laguntzak emateko
(2018/10/15eko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala).

Ordenantza

Arautzailea
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 Bestalde, beharrezkoa da dena delako diru laguntza edo laguntza eskatzen
duen pertsonak bere zerga betebeharrak betetzen dituela egiaztatzea; izan ere,
eskakizun hori bete beharrekotzat jotzen du diru laguntzei buruzko azaroaren 17ko
38/2003 Lege Orokorrak (oinarrizko araua).
 Zein egiaztapen egin beharko diren diru laguntzak eskatzen dituzten pertsonen
zerga obligazioak betetzeari buruz eman beharreko informazioaren eduki positibo
edo negatiboa zehazteko egin beharreko egiaztapenak eta gainerako
beharkizunak, Otsailaren 5eko 143/2007 FORU AGINDUA, diru-laguntza
eskatzaileek zerga obligazioak betetzeari buruzko informazioaren lagapena eta
informazio hori eskatzeko eta emateko prozedura onartzen dituena.
4- Datuen titularraren baimena:
BAI, Udalak onartu dituen oinarri arautzaileetan gaineratuta dagoen ondoko baimen
klausularen bidez:
Asteasuko Udaleko Diru-laguntzak emateko Ordenantza Arautzailea (2018/10/15eko
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala), 10. artikulua: “Onuradunak Asteasuko Udalari baimena
eman ahalko dio, diru-laguntza eskuratzeko baldintza eta eskakizun guztiak betetzen
direla egiaztatzeko behar diren datuak erakunde eskudunei galdegiteko. Erakunde
eskudunak izango dira, behinik behin, Udala bera, Foru Ogasunak, eta Segurantza
Sozialaren Diruzaintza Orokorra.
Klausula hori biltzen duen agiria egingo da.
5.- Eman beharreko informazioaren edukia: Asteasuko Udalak kudeatzen dituen diru
laguntzak eskatzen dituztenek zerga arloko betebeharrak eguneratuak izatea,
otsailaren 5eko 143/2007 Foru Aginduak ezarritakoaren arabera.
Emaitza baiezkoa izateak aditzera ematen du datuen titularrak bere zerga
betebeharrak betetzen dituela.
Emaitza ez bada baiezkoa Foru Agindu horren arabera egiaztatu beharrekoak diren
zerga betebehar guztiei dagokienez, zehaztu egingo dira zeintzuk diren bete
gabekoak, diru laguntzaren kudeatzaileak laguntzaren eskatzailea jakinaren gainean
jar dezan, honek bere egoera erregularizatu dezan helburuarekin.
Laguntza eskatu duen pertsonaren daturik ez bada azaltzen, hori adieraziko da
igorritako agirian; eta hala dagokionean, Gipuzkoan zein datatan helbideratua den
adieraziko da, edo alde horretatik inolako ziurtagiririk ez dela.
Bete beharreko araudian ezarritakoaren ondorioetarako, informazio horrek igorpen
egunetik aurrera 6 hilabeteko baliozkotasuna izango du.
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6.- Informazio lagapenerako prozedura:
Informazioaren lagapenerako honako sistema erabiliko da: Eskabide eta kontsulta,
informazio eskaera masibo bidez (“40 88 15 Diru laguntzak: zerga obligazioak
betetzea” DEA).
Informazioaren lagapenerako, eskabidearen fitxategia (.txt formatukoa) eta
erantzunaren fitxategia (.csv formatukoa) trukatzen dira, zerbitzari seguru batean
fitxategi truke horretarako berariaz prestatu den zerbitzua erabilita. Hartzaileak
izendatutako pertsonek izango dute bertarako sartzeko baimena. Sistemak
baimendutako erabiltzaile guztien autentifikazioa eskatuko du betiere, eta
komunikazio segurua eta jakinarazitako
datuen osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatuko ditu. Horrez gain, sistemak pdf
fitxategi bat sortzen du zergadun bakoitzari buruz emandako informazioarekin,
inprimatzeko modukoa, paperean edukitzea beharrezkoa izanez gero.
Informazioaren lagapenerako honako sistema erabiliko da: DEA indibidualen
eskaera eta eskurapena (“40 88 15 Diru laguntzak: zerga obligazioak betetzea”
izeneko DEA”.)
Informazioaren lagapenerako, erakunde hartzaileak izendatu duen langileari
baimena emango zaio Interneten bidez zerga arloko datuen egiaztagiriak
eskuratzeko aplikaziora sartzeko. Aplikazio hori herri administrazioentzat erabilgarri
dago, Ogasun eta Finantza Departamentuaren webgunean.
Bide horretatik emandako informazioa inprimatzeko aukera dago (pdf formatuan
ematen du), paperean edukitzea beharrezkoa izanez gero.
Horrek guztiak ez du eragotziko informazioa eskatzeko eta jasotzeko edo entregatzeko
beste bideren bat ezartzeko aukera, kasu jakin batean eraginkorrago eta
komenigarriago dela iritzita, betiere hein berean segurua bada, eta horretarako
eskuragarri eta baliagarria bada.
7.- Lagapenaren aldizkakotasuna eta eragiten dien pertsonen kopurua:
150 eskaera gutxi gora behera urtero; horietatik, ekaina eta uztailean 100 gutxi gora
behera.
Nolanahi ere, informazioaren lagapenaren aldizkakotasuna egunerokoa izango da,
hein horretan, eskatutako informazioa eskaera egin eta biharamunerako eskuragarri
izateko moduan.
8.- Emandako datuak hirugarren bati lagatzeko aurreikuspena:
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BAI, honen arabera:
Eragindako pertsonaren baimena (baimen hori ziurtatzen duen agiri eredua
gehitzen da).

Lege babesa, honako araudiak dioenez:
EZ:
9.- Emandako informaziora sarbidea izateko baimena duten pertsonak:
-

XXXXXXXXXXXXX BITARTEKO IDAZKARI KONTUHARTZAILEA
XXXXXXXXXXXXX OGASUNEKO ADMINISTRARIA
XXXXXXXXXXXXX ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

10.- Erabiltzaileen kudeaketaz eta emandako informazioaren segurtasunaz eta
kontrolaz arduratuko den organoa (5. klausula):
-

XXXXXXXXXXXXX BITARTEKO IDAZKARI KONTUHARTZAILEA

11.- Solaskideak:




Zuzenbide gaietarako: Zerbitzu Teknikoa, tlf. 902 100 040 / XXXXXXXXXXXXX
Informatika gaietarako: IZFE, SA / XXXXXXXXXXXXX
Beste gai material batzuetarako (lagapenaren ohiko kudeaketa...): Zerbitzu
Teknikoa, tlf. 902 100 040 / XXXXXXXXXXXXX.
Bi aldeek beren gain hartzen dute eranskin honetan adierazitako datuak eguneratuak
izateko ardura.

D-2 ERANSKINA. Administrazioaren
kontratazio prozeduretarako zerga
informazioa ematea

ANEXO D-2. Suministro de información
para los procedimientos de contratación
administrativa

1. Deskripzioa: Zerga informazioaren
lagapena, administrazio
kontrataziorako prozesuetan parte
hartzen duten pertsonek beren zerga
betebeharrak betetzen dituzten
egiaztatzeko. Lagapena
“Gipuzkoataria” atari telematiko
korporatiboan dagoen aplikazioa,

1. Descripción: suministro de información
relativa al cumplimiento de sus
obligaciones tributarias por parte de las
personas que participan en procesos de
contratación administrativa. El suministro
se produce a través del portal telemático
corporativo “Gipuzkoataria” accediendo a
la aplicación de obtención de certificados
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zerga ziurtagiriak Internet bidez
lortzekoa, erabiliz gauzatzen da.
2. Informazio lagapenaren helburua:
Egiaztatzea Tokiko Erakundeek, beraiei
dagozkien eskumenen arabera jardunez,
tramitatzen
dituen
administrazio
kontrataziorako
prozesuetan
parte
hartzen duten pertsonek beren zerga
betebeharrak betetzen dituztela.

3. Arau oinarria:
Administrazio kontratuen prozesuetan
parte hartzen dutenek zerga obligazioak
betetzen dituztela egiaztatu behar dute,
une bakoitzean indarrean dagoen
sektore publikoko kontratuen araudiaren
arabera.

4. Datuen titularraren baimena:

Baldintza pleguetan azaltzen diren datu
pertsonalen
babeserako
araudiak
ezartzen dituen klausulen arabera.

tributarios.

2. Finalidad del suministro: verificar
que las personas participantes en los
procesos de contratación
administrativa llevados a cabo por las
entidades locales en ejercicio de sus
competencias, están al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
3. Justificación normativa:
La necesidad de comprobar que los
participantes en los procesos de
contratación administrativa cumplen
con sus obligaciones tributarias deriva
de la normativa sobre contratos del
sector público vigente en cada
momento.
4. Consentimiento de la persona
titular de los datos:
A través de las cláusulas de cesión
elaboradas de acuerdo con la
normativa en materia de protección
de datos que se insertan en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas.

5. Eman beharreko informazioaren
edukia:

5. Contenido
suministrar:

Herri administrazioekin kontratuak
egiteko zerga betebeharrak
eguneratuak izatea, herri
administrazioen kontratazioaren
alorrean indarrean den araudiak
ezarritakoaren arabera.

Estar al día en obligaciones tributarias
para contratar con administraciones
públicas, en los términos establecidos en
la normativa vigente en materia de
contratos con las administraciones
públicas.

6. Informazioa emateko prozedura:

6. Procedimiento para el suministro:

Informazio lagapena egiteko, sistema
hau erabiliko da: banakako zerga

de

la

información

a

El suministro de información se
producirá mediante el sistema de
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ziurtagirien eskaera eta eskurapena
(Ziurtagiri mota: «40 88 05 Herri
Administrazioekin kontratatzea: zerga
obligazioak betetzea»).

Informazio lagapen honetan, entitate
lagapendunak izendatutako langileak
baimendurik geratzen dira zerga
ziurtagiriak Internet bidez lortzeko
aplikazioan sar daitezen. Aplikazio
hori herri administrazioentzat
erabilgarri dago, Ogasun eta Finantza
Departamentuaren webgunean.
Horrela emandako informazioa
paperean inprimatu daiteke (PDF
formatuan ematen da), paperean
edukitzea beharrezkotzat jotzen den
kasurako.
Informazio
lagapena
zerbitzu
elkarreragileetan sartuz egingo da.
Eskaerak eta erantzunak web zerbitzuen
bitartez igortzen dira XML formatuan,
modu sinkronoan kontsulta puntualak
direnean, eta modu asinkronoan kontsulta
masiboak direnean,
eta bi formatu
onartzen dira mezuak sinatzeko: XML
Dsig
(SCSPv”)
edo
WS-Security
(SCSPv3). Sistema elkarreragile honen
bidez egiten diren bidalketa guztiak
erregistratuta geratzen dira.
Banakako zerga ziurtagirien lagapena
eta zerbitzu elkarreragileen erabilera
bateragarriak dira elkarren artean.
Informazio lagapenerako hemen
aipatzen diren sistemak horiek izanik
ere, informazioa emateko zilegi
izango da beste edozein bitarteko
erabiltzea baldin eta “Informazioa
emateko sistemen fitxa teknikoan”

Solicitud y obtención de certificados
tributarios individuales (certificado “40 88
05 Contratación con Administraciones
Públicas: cumplimiento de obligaciones
tributarias”.)
Se suministra la información
autorizando al personal designado
por la entidad cesionaria el acceso a
la aplicación de obtención de
certificados tributarios a través de
Internet, disponible para las
administraciones públicas en la web
del Departamento de Hacienda y
Finanzas.
La información así suministrada es
susceptible de impresión (se facilita
en formato pdf), por si fuera necesaria

El suministro de información se
producirá mediante el acceso a los
servicios de interoperabilidad. El envío de
peticiones y respuestas se desarrolla
mediante servicios web en formato XML
en modo síncrono para consultas
puntuales y asíncrono para consultas
masivas, y los mensajes firmados con
XML Dsig (SCSPv2) o WS-Security
(SCSPv3). Quedan registradas todas las
transmisiones que se realizan por medio
de este sistema de interoperabilidad.
Los sistemas de suministro vía
certificados individuales y de acceso
a los servicios de interoperabilidad
son compatibles entre sí.
Independientemente de los sistemas
de suministro de información aquí
recogidos, la información se podrá
suministrar por cualquier otro medio
recogido en la “Ficha técnica de
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jasota badago eta, ondorio
hauetarako eskuragarri eta gaituta
egonik, une bakoitzean eraginkorrena
eta egokiena bada.

7. Lagapenaren aldizkakotasuna eta
eragiten dien pertsonen kopurua: 15
eskaera/urterko gutxi gora behera.

sistemas para suministros de
información” que, estando disponible
y habilitado a estos efectos, resulte
más eficaz y conveniente en cada
momento.
7. Periodicidad del suministro y
número de personas afectadas:
Aproximadamente 15
suministros/año.

Nolanahi ere, eskaerak lanegun
guztietan egiteko aukera ahalbidetzen
du aplikazioak, baina informazioaren
lagapena, betiere, eskatutako
informazioaren eta eskaera egindako
unearen arabera gauzatuko da, baita
prozesu informatiko jakin batzuen
arabera ere.

En todo caso, la aplicación permite
realizar solicitudes todos los días
hábiles, si bien el suministro se
producirá dependiendo del tipo de
información solicitada y el momento
de la solicitud así como de
determinados procesos informáticos.

Herri administrazioekin kontratatzeko
zerga betebeharrak eguneratuak
izateari buruzko informazioa
normalean berehala emango da (bi
ordu, gehienez), emaitza baiezkoa
bada.

La información sobre estar al día en
obligaciones tributarias para contratar
con administraciones públicas se
suministra normalmente de inmediato
(máximo de 2 horas) si el resultado es
positivo.

8.- Emandako datuak hirugarren bati
lagatzeko aurreikuspena:

8.- Previsión de ulteriores cesiones de
los datos suministrados:

BAI, honen arabera:
Eragindako
pertsonaren
baimena (baimen hori ziurtatzen
duen agiri eredua gehitzen da).

Lege babesa, honako
araudiak dioenez:

SÍ, en virtud de:
Autorización de la persona
afectada (se aporta el modelo de
documento en que se recoge tal
autorización).
Autorización legal contenida
en:

EZ:
9.- Emandako informaziora sarbidea
izateko baimena duten pertsonak:
-

XXXXXXXXXXXXX

NO:
9.- Personas autorizadas para acceder a
la información suministrada:
-

XXXXXXXXXXXXX
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BITARTEKO
IDAZKARI
KONTUHARTZAILEA
XXXXXXXXXXXXX
OGASUNEKO ADMINISTRARIA

BITARTEKO
IDAZKARI
KONTUHARTZAILEA
XXXXXXXXXXXXX
OGASUNEKO ADMINISTRARIA

10.- Erabiltzaileen kudeaketaz eta
emandako informazioaren segurtasunaz
eta kontrolaz arduratuko den organoa:

10.- Organo responsable de la
gestión de usuarios y de la seguridad
y del control de la información cedida:

XXXXXXXXXXXXX
BITARTEKO
IDAZKARI
KONTUHARTZAILEA

XXXXXXXXXXXXX
BITARTEKO
IDAZKARI
KONTUHARTZAILEA

11.- Solaskideak:

11.- Interlocutores/as:



Zuzenbide gaietarako: Zerbitzu
Teknikoa, tlf. 902 100 040 /
XXXXXXXXXXXXXXXXXX





Informatika gaietarako: IZFE, SA /
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.







Beste gai material batzuetarako
(lagapenaren ohiko kudeaketa...):
Zerbitzu Teknikoa, tlf. 902 100 040 /
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bi aldeek beren gain hartzen dute
eranskin honetan adierazitako datuak
eguneratuak izateko ardura.

Para
cuestiones
jurídicas:
Servicios Técnicos, tlf. 902 100 040 /
XXXXXXXXXXX
Para cuestiones informáticas:
IZFE, SA / XXXXXXXXXXX
Para otras cuestiones materiales
(gestión ordinaria del suministro...):
Servicios Técnicos, tlf. 902 100 040 /
XXXXXXXXXXX
Ambas partes se comprometen a
mantener
actualizados
los
datos
contenidos en el presente anexo.

D-3 ERANSKINA. Gizarte zerbitzuen arloan dagozkion zereginak betetzeko zerga
informazioa ematea.
1. Deskripzioa: Zerga informazioaren lagapena, Asteasuko Udalak gizarte
zerbitzuen arloan esleituak dituen zereginak betetzeko (laguntzak banatzea).
Lagapena “Gipuzkoataria” atari telematiko korporatiboan dagoen aplikazioa,
ziurtagiriak Internet bidez lortzekoa, erabiliz gauzatzen da.
2. Informazio lagapenaren helburua: Egiaztatzea kasu bakoitzean bete beharrekoa den
araudiak ezartzen dituen eskakizunak betetzen dituztela gizarte laguntza desberdinen
eskatzaileek:
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Gizarte larrialdiko laguntza
Etxeko laguntza zerbitzua
Beste batzuk
3. Arau oinarria:
Gizarte zerbitzuen arloan Asteasuko Udalak zein eskumen duen zehazten du
ondoko araudiak:
 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, gizarte zerbitzuei buruzkoa
 18/2008 Legea, abenduaren 23koa, diru sarrerak bermatzeko eta gizarte
inklusiorako.
 147/2010 Dekretua, maiatzaren 25ekoa, diru-sarrerak Bermatzeko Errentari
buruzkoa.
 4/2011 Dekretua, urtarrilaren 18koa, Gizarte Larrialdietarako Laguntzei
buruzkoa.
 185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren
prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.
 Araudi propioa. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen martxoaren 8ko
2/2005 Foru Arauaren 92.1.l artikulua.
 Etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren Udal Ordenantza
 Julian Lizardi baserri babestuaren Udal Ordenantza
4. Datuen titularraren baimena:
Bai, udalak onartutako oinarri arautzaileetan jasota dagoen baimen klausularen
bitartez.
Bai klausula hori bai laguntza eskatzeko formularioa aldez aurretik igortzea Ogasun
eta Finantza Departamentura, nahitaezko baldintza izango da sarbideak
baimentzeko.
Orobat, Ogasun eta Finantza Departamentuari adierazi behar zaio zer informazio
eman zaien eskatzaileei, datu ekonomikoak lortzeko erari dagokionez, laguntzen
onuradun izateko.
5. Eman beharreko informazioaren edukia:
“80 88 16 AHALMEN EKONOMIKOA” ziurtagirian jasotako informazioa.
Erantsita dago, beste agiri batean, eman beharreko zerga informazioari dagokion
fitxa teknikoa. Bertan azaltzen da nola landu informazio hori, eta nola interpretatu
behar diren haren eduki jakin batzuk.

Lege Zaharren Enparantza, z/g, 20159 ASTEASU (Gipuzkoa) / Tel.: 943 69 19 07 / Fax: 943 69 31 06 / e-mail: udala@asteasu.eus

6. Informazio lagapenerako prozedura:
Informazioaren lagapenerako honako sistema erabiliko da: Eskabide eta kontsulta,
informazio eskaera masibo bidez
Informazioaren lagapenerako, eskabidearen fitxategia (.txt formatukoa) eta
erantzunaren fitxategia (.pdf formatukoa) trukatzen dira. Erantzuna, zergadun
bakoitzari buruz emandako informazioarekin, inprimatzeko modukoa.
Sistemak baimendutako erabiltzaile guztien autentifikazioa eskatuko du betiere, eta
komunikazio segurua eta jakinarazitako datuen osotasuna eta konfidentzialtasuna
bermatuko ditu.
Informazioaren lagapenerako honako sistema erabiliko da: ziurtagiri indibidualen
eskaera eta eskurapena
Informazioaren lagapenerako, erakunde hartzaileak izendatu duen langileari baimena
emango zaio Interneten bidez zerga arloko datuen egiaztagiriak eskuratzeko
aplikaziora sartzeko. Aplikazio hori herri administrazioentzat erabilgarri dago, Ogasun
eta Finantza Departamentuaren webgunean.
Bide horretatik emandako informazioa inprimatzeko aukera dago (pdf formatuan
ematen du), paperean edukitzea beharrezkoa izanez gero.
Horrek guztiak ez du eragotziko informazioa eskatzeko eta jasotzeko edo
entregatzeko beste bideren bat ezartzeko aukera, kasu jakin batean eraginkorrago
eta komenigarriago dela iritzita, betiere hein berean segurua bada, eta horretarako
eskuragarri eta baliagarria bada.
7. Lagapenaren aldizkakotasuna eta eragiten dien pertsonen kopurua:
Nolanahi ere, informazioaren lagapenaren aldizkakotasuna egunerokoa izango da,
hein horretan, eskatutako informazioa eskaera egin eta biharamunerako eskuragarri
izateko moduan.
8. Emandako datuak hirugarren bati lagatzeko aurreikuspena:
EZ
9. Emandako informaziora sarbidea izateko baimena duten pertsonak:
-

XXXXXXXXXXXX GIZARTE LANGILEA
XXXXXXXXXXXX ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA
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10. Erabiltzaileen kudeaketaz eta emandako informazioaren segurtasunaz eta
kontrolaz arduratuko den organoa (5. klausula):
-

XXXXXXXXXXXX BITARTEKO IDAZKARI KONTUHARTZAILEA

11. Solaskideak:




Zuzenbide gaietarako: Zerbitzu Teknikoa, tlf. 902 100 040 / XXXXXXXXXXX
Informatika gaietarako: IZFE, SA / XXXXXXXXXXXXXXX
Beste gai material batzuetarako (lagapenaren ohiko kudeaketa...): Zerbitzu
Teknikoa, tlf. 902 100 040 / XXXXXXXXXXXXXX
Bi aldeek beren gain hartzen dute eranskin honetan adierazitako datuak eguneratuak
izateko ardura.

E-I ERANSKINA. Udal zerga, tasa
eta prezio publikoak ordaintzeko dirulaguntzak eta hobariak
1. Deskribapena:

1. Descripción:

Asteasuko Udalari zerga informazioa
lagatzea udal zergak, tasak eta prezio
publikoak diruz-lagundu eta hobaritzeko
kudeaketan esleitu zaizkion funtzioak
betetzeko.

2. Informazio lagapenaren helburua:
Egiaztatzea onuradunek bete egiten
dituztela Asteasuko Udalak indarrean
dituen udal zerga, tasa eta prezio
publikoetan diru-laguntzak eta hobariak
jasotzeko beharkizun ekonomikoak.

3. Lagapena
araudia:

ANEXO
E-I.
Subvenciones
y
bonificaciones en impuestos, tasas y
precios públicos municipales.

justifikatzen

duen

Asteasuko
Udalak
gai
honetan
dauzkan eskumenak jasota daude bai

Suministro de información tributaria para
el desempeño de las funciones que tiene
encomendadas el Ayuntamiento de
Asteasu en materia de gestión de
subvenciones
y
bonificaciones
en
impuestos, tasas y precios públicos
municipales.
2. Finalidad del suministro:
Comprobar el cumplimiento de los
requisitos económicos de las personas
beneficiarias para acceder
a las
subvenciones
y
bonificaciones
en
impuestos, tasas y precios públicos
municipales vigentes en el Ayuntamiento
de Asteasu
3. Justificación normativa:
Las competencias del Ayuntamiento
de Asteasu en esta materia vienen
atribuidas
por
las
ordenanzas
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unean uneko udal ordenantzetan eta bai
arau hauetan:
 7/1985 Legea, apirilak 2koa,
Toki-araubidearen oinarriak arautzen
dituena (25. art.)
 11/1989 Foru Araua, uztailaren
5ekoa, Gipuzkoako Toki Ogasunei
buruzkoa (uztailaren 10eko GAO,
130. zenb.).
Udal ordenantzetan edozein aldaketa
gertatuz
gero,
Asteasuko
Udala
behartuta dago haren berri ematera
lagapen honi eragiten badio. Eranskin
hau sinatzeko egunean, ordenantzak
hauek dira:
 Asteasuko
Udaleko
2019ko
Ordenantza fiskalak.
 Asteasuko
Udaleko
Dirulaguntzak
emateko
Ordenantza
Arautzailea
(2018/10/15eko
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala).
 Ur-hornidura ordaintzeko dirulaguntzak
emateko
kudeaketaarauak (2011/05/26ko Gipuzkoako
Aldizkari Ofiziala)

4. Datuen titularraren baimena:
Bai, udalak onartutako eskaeraformularioan ageri den baimen
klausularen bitartez.

Bai klausula hori bai laguntza
eskatzeko formularioa aldez aurretik
igortzea
Ogasun
eta
Finantza
Departamentura, nahitaezko baldintza
izango da sarbideak baimentzeko.

municipales vigentes en cada momento
y la siguiente normativa:
 Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen
Local, (art. 25)
 Norma Foral 11/1989, de 5 de julio,
reguladora de las Haciendas Locales
de Gipuzkoa (BOG nº 130, de 10 de
julio).

El Ayuntamiento de Asteasu comunicará
cualquier modificación en las ordenanzas
municipales que afectan al presente
suministro. A día de su firma, las
ordenanzas son las siguientes:
 Ordenanzas
fiscales
del
Ayuntamiento de Asteasu para 2019.
 Ordenanza reguladora de la
concesión de subvenciones del
Ayuntamiento de Asteasu (Boletín
Oficial de Gipuzkoa 15/10/2018).
 Normas
de
gestión
sobre
concesión de subvenciones para el
pago de tasa por suministro de agua
(Boletín
Oficial
de
Gipuzkoa
26/05/2011).
4. Consentimiento de la persona titular
de los datos:
SÍ, a través de la cláusula de
autorización incluida en el formulario de
solicitud que aprueba el Ayuntamiento.
La mencionada cláusula, junto con el
formulario aprobado para solicitar la
ayuda, será remitida al Departamento
de Hacienda y Finanzas como requisito
previo a la autorización de los accesos.
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5. Eman beharreko informazioaren
edukia:

5. Contenido de la información a
suministrar:

“308812
PFEZa.
Aitorpenaren
laburpena”
ziurtagirian
jasotako
informazioa.

Información contenida en el modelo de
certificado “308812 IRPF. Resumen
declaración”.

“708807 Ondasun Higiezinak: Hiri
etxebizitzen
titularra”
ziurtagirian
jasotako informazioa.

Información contenida en el modelo de
certificado “708807 Bienes Inmuebles:
Titular de viviendas urbanas”.

“708818
Ondasun
Higiezinak:
Gipuzkoatik kanpoko etxebizitza”
ziurtagirian jasotako informazioa.

Información contenida en el modelo de
certificado “708818 Bienes Inmuebles:
Viviendas fuera de Gipuzkoa”.

6. Informazioa emateko prozedura:
Informazio
lagapena
egiteko,
sistema hau erabiliko da: banakako
ziurtagiriak eskatuz eta eskuratuz.

6. Procedimiento para el suministro:
El suministro de información se
producirá mediante el sistema de
Solicitud y obtención de certificados
individuales.

Informazio lagapen honetan, entitate
lagapendunak izendatutako langileak
baimendurik geratzen dira zerga
datuen egiaztagiriak Internet bidez
lortzeko aplikazioan sar daitezen.
Aplikazio
hori
herri
administrazioentzat erabilgarri dago,
Ogasun
eta
Finantza
Departamentuaren webgunean.

Se
suministra
la
información
autorizando al personal designado por
la entidad cesionaria el acceso a la
aplicación de obtención de documentos
acreditativos de datos tributarios a
través de Internet, disponible para las
administraciones públicas en la web del
Departamento de Hacienda y Finanzas.

Horrela
emandako
informazioa
inprimatu egin daiteke, paperean
eduki beharra dagoenerako (pdf
formatuan ematen da).

La información así suministrada es
susceptible de impresión (se facilita en
formato pdf), por si fuera necesaria su
constancia en papel.

Informazio lagapenerako hemen
aipatzen den sistema hori izanik ere,
“Informazioa emateko sistemen fitxa
teknikoan” jasota dagoen beste
edozein bitartekoz ere eman daiteke
informazioa, betiere, horretarako

Independientemente del sistema de
suministro
de
información
aquí
recogido, la información se podrá
suministra por cualquier otro medio
recogido en la “Ficha técnica de
sistemas
para
suministros
de
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información” que, estando disponible y
habilitado a estos efectos, resulte más
eficaz y conveniente en cada momento.

propio gaituta eta eskura jarrita
badago
eta
une
bakoitzean
eraginkorrena eta egokiena bada.

7. Lagapenaren maiztasuna eta
ukitutako pertsona kopurua:
Ez da ahal izan aurreikuspen bat
adierazi:eskaera kopurua, maiztasuna
eta urteko sasoi jakin batzuetan
gertatuko ote diren.

7. Periodicidad del suministro
número de personas afectadas:

No es posible señalar como previsión el
número de solicitudes, la periodicidad y si
se producirán en determinadas épocas del
año.

8. Emandako datuak hirugarrengoei
lagatzeko aurreikuspena:

8. Previsión de ulteriores cesiones de
los datos suministrados:

X EZ

X NO

9. Emandako informazioan sartzeko
baimendutako pertsonak:


y

9. Personas autorizadas para acceder
a la información suministrada:

XXXXXXXXXX
BITARTEKO
IDAZKARI KONTUHARTZAILEA
XXXXXXXXXX
OGASUNEKO
ADMINISTRARIA
XXXXXXXXX
ADMINISTRARI
LAGUNTZAILEA

XXXXXXXXXX
SECRETARIO
INTERVENTOR
INTERINO
XXXXXXXXXX
ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
XXXXXXXXXX AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

10. Erabiltzaileen kudeaketaz eta
utzitako informazioaren segurtasunaz
eta
kontrolaz
arduratuko
den
organoa:

10. Órgano responsable de la gestión
de usuarios/as y de la seguridad y del
control de la información cedida:






XXXXXXX SECRETARIO
INTERVENTOR INTERINO

XXXXXXXXXX
BITARTEKO
IDAZKARI KONTUHARTZAILEA

11. Solaskideak:


Zuzenbide gaietarako: Zerbitzu
Teknikoa, tlf. 902 100 040 /
XXXXXXXXXX

11. Interlocutores:


Para cuestiones jurídicas: Servicios
Técnicos, tlf. 902 100 040 /
XXXXXXXXXX

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)



Informatika gaietarako: IZFE, SA
/ XXXXXXXXXXX.



Para cuestiones informáticas: IZFE,
SA / XXXXXXXXXX.





Para otras cuestiones materiales
(gestión ordinaria del suministro...):
Servicios Técnicos, tlf. 902 100 040 /
XXXXXXXXX
Ambas partes se comprometen a
mantener actualizados los datos
contenidos en el presente anexo.

Beste gai material batzuetarako
(lagapenaren ohiko kudeaketa...):
Zerbitzu Teknikoa, tlf. 902 100 040 /
XXXXXXXXXXX
Alde biek eranskin honetan jasotako
datuak
eguneratzeko
konpromisoa
hartzen dute.
ZAZPIGARREN PUNTUA

Asteasuko Udaleko langileen ordainsariak: %2,25eko igoera onestea

2018/12/27an argitaratu zen EAOn 2018ko abenduaren 21eko 24/2018 Errege Legedekretua: horren bitartez onetsiko dira ordainsarien arloko premiazko neurriak sektore
publikoaren esparruan.
Aipatutako Errege Lege-dekretu horretan araututa daude langile publikoen 2019.
urteko ordainsarien igoerak, eta, horren harira, soldata igoera finkoa dago aurreikusita;
horri, ekonomia haztearekin lotutako igoerari dagokion ehuneko gehigarria gehitu
beharko zaio.
Hain zuzen ere, 24/2018 Errege Lege-dekretuaren 3.Bi artikuluak honela xedatzen du:
- 2019. urtean, sektore publikoaren zerbitzura lan egiten duten langileen ordainsariak
oro har ezingo dira igo 2018ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariekiko
ehuneko 2,25 baino gehiago, alderatutako bi epealdietarako homogeneotasunari
lotuta, bai langileei eurei dagokienez, eta bai langileriaren antzinatasunari dagokionez
ere; horretarako, ez dira kontuan hartuko gizarte-ekintzarako gastuak, zeinak,
orokorrean, 2019an ezingo baitira izan 2018ko gastuak baino handiagoak. Horren
inguruan, gizarte-ekintza arloko gastuak irabaziak, osagarriak edo hobekuntzak direla
jotzen da, egindako lanagatik jasotako lansariekiko desberdinak, orobat; lansariaren
helburua aipatutako sektore publikoaren zerbitzurako langileriaren inguruabar
pertsonalen ondorioz sortutako premia jakin batzuk asetzea da.
- Aurreko guztiaz gain, Barne Produktu Gordinaren (BPGd) igoera 2018ko prezio
iraunkorretan ehuneko 2,5ekoa edo handiagoa izango balitz, 2019ko uztailaren 1ari
dagokion eraginarekin, beste ehuneko 0,25eko soldata igoera erantsiko litzaioke.
Aipatutako ehuneko 2,5ekoa baino txikiagoko hazkundea izanik, igoera hein berean
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apalagoa izango da, esandako ehuneko 2,5 horren gainean ezarritako murrizketaren
arabera. Era horretan, igoera orokorren emaitzak honako hauek izango dira:
BPGd 2,1aren berdina: %2,30.
BPGd 2,2aren berdina: %2,35.
BPGd 2,3aren berdina: %2,40.
BPGd 2,4aren berdina: %2,45.
Atal honetan xedatuta dagoenaren eraginez, BPGd-ren igoerari dagokionez,
Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) urtero argitaratzen duen BPGd-ren balio
kalkulu aurreratua hartuko da aintzat. INEk BPGd-ren aurrerapena argitaratu ostean
eta, aldez aurretik 2018ko martxoaren 9ko enplegu publikoa eta lan baldintzak
hobetzeko Erabakiaren Jarraipen Batzordeari jakinarazita, Ministro Kontseiluko
Erabakiaren bitartez onetsiko da, egokia baldin bada, igoera aplikatzea. Aipatutako
Erabakia autonomia-erkidegoei, hiri autonomoei eta Udal eta Probintzien Espainiako
Federazioari helaraziko zaie.
- Gainera, soldata masaren ehuneko 0,25eko igoera gehigarri bat baimendu ahal
izango da, beste neurri batzuen artean, honakoak egin ahal izateko: produktibitatea
edo efizientzia hobetzeko planak edo proiektuak ezarri, eginkizun parekagarriak
dituzten lanpostuen artean berariazko osagarriak berraztertu, lanpostu mailako
osagarriak homologatu edo pentsio planetan ekarpenak egin. Artikulu honetan 2018ko
ekitaldian aurrekontu superabit egoeran zehaztutako Administrazioetan eta sektore
publikoko gainerako erakundeetan, igoera gehigarri hori ehuneko 0,3ra bitartekoa izan
daiteke.
2019-01-22ko zirkularrean jakinarazi zuenez, EUDELek gomendio hau egin du:
•

•

•

Aipatutako 3. Bi artikuluko lehenengo paragrafoaren inguruan, 2019/01/01etik
aurrerako eraginarekin, langileen ordainsariak legez onartzen den gehienekora
igotzea, hau da, 2018ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariekiko
%2,25.
Aipatutako 3. Bi artikuluko bigarren multzoari dagokionez, une honetan ez da
ezagutzen sortutako soldata masaren igoeraren ehuneko zehatza. Hori delaeta, Ministro Kontseiluak dagokion zehaztapena eta onespena emateko zain
egon behar da, betiere, une honetan egokiak diren aurrekontu esleipenak
hornitu ahal izateari kalterik eragin gabe. 3. Bi artikuluan xedatuta dagoenaren
arabera, igoera hori, dagokionean, 2019/07/01etik aurrera gehituko litzateke.
Aipatutako 3. Bi artikuluaren azken paragrafoarekin lotuta, eta udal autonomiari
kalterik eragin gabe, 2018ko ekitaldian* aurrekontu superabit egoera izan duten
Euskadiko udalei gomendatzen diegu, euren finantza eta aurrekontu aukeren
neurrian, soldata masaren 0,3ko igoera gehigarria baimentzeko. Aipaturiko
munta 3. artikulua Bi, azken paragrafoan, edo aplikatzekoa den beste
edozeinetan jasotako lege-formulen bitartez banatuko da, hau guztia beti
negoziazio kolektiboaren eta udal autonomiaren barruan. 2018ko ekitaldian
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aurrekontu superabit egoerarik bizi izan ez duten udaletarako, EUDELen
gomendioa da igoera hori soldata masaren %0,25ekoa izatea.
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.
Ogasuna, Kontu Bereziak eta Administrazioa Informazio-Batzordeak aurretik irizpena
eman du.
Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 7 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Mugika, Elicegui, UribeEtxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, Udalbatzak
ERABAKIA HARTU DU
LEHENA. 2019ko ekitaldian, 2019/01/01etik aurrerako eraginarekin, Asteasuko
Udaleko langileen ordainsariak legez onartzen den gehienekora igotzea, hau da,
2018ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariekiko %2,25.
BIGARRENA. 2019ko ekitaldian, 2019/01/01etik aurrerako eraginarekin, Asteasuko
Alkate andrearen ordainsariek %2,25eko igoera izatea, azaroaren 17ko 13/2014 Arau
Foralaren 5. artikuluan eta apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 75 bis artikuluan
jasotakoarekin bat.
HIRUGARRENA. 2018ko abenduaren 21eko 24/2018 Errege Lege-dekretuan jasotako
3. Bi artikuluko bigarren multzoari dagokionez, Barne Produktu Gordinaren (BPGd)
igoera 2018ko prezio iraunkorretan ehuneko 2,5ekoa edo handiagoa izango balitz,
2019ko uztailaren 1ari dagokion eraginarekin, beste ehuneko 0,25eko 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 2,1aren berdina: %2,30.
BPGd 2,2aren berdina: %2,35.
BPGd 2,3aren berdina: %2,40.
BPGd 2,4aren berdina: %2,45.
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Atal honetan xedatuta dagoenaren eraginez, BPGd-ren igoerari dagokionez,
Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) urtero argitaratzen duen BPGd-ren balio
kalkulu aurreratua hartuko da aintzat. INEk BPGd-ren aurrerapena argitaratu ostean
eta, aldez aurretik 2018ko martxoaren 9ko enplegu publikoa eta lan baldintzak
hobetzeko Erabakiaren Jarraipen Batzordeari jakinarazita, Ministro Kontseiluko
Erabakiaren bitartez onetsiko da, egokia baldin bada, igoera aplikatzea.
ZORTZIGARREN PUNTUA

Mozioak:
-

2019/01: Martxoak 8

ASTEASU BATUZ Udal Taldeak aurkeztutakoa.
BIZITZAK ERDIGUNERA!
Gizarteak mezu argia jaso zuen 2018an, Mugimendu feministak Martxoaren 8rako
egindako emakumeen lan-etenaldi deialdiari eman zitzaion erantzunaren aurrean:
kaleak bete ziren eta elkarlan-sareak sustatu, emakumeek beren aukera-berdintasuna
erreklamatzeko abian jarrita zuten borrokak atzera bueltarik ez zuela.
2019rako ere indarrean jarraitzen dute emakumeen aldarrikapenek, “Bizitzak
Erdigunera!” lelopean. Aurten ere, emakumeen bizitzak jasangarri, libre, anitz eta
duinak izateko eskaerak kaleak hartuko ditu. Beharrezkoa da emakumeen lanprekarietatea eta pobrezia salatzea, indarkeria matxista guztien aurka egitea, eta
bazterkeria eta arrazakeriari uko egitea.
Gizarte honen barnean emakumeengan eragiten duten zapalkuntza eta diskriminaziosistema guztiak desagerrarazteko lanean gure udaletik ere Martxoaren 8an
Emakumeok planto egitea eta Bizitzak Erdigunean jartzea aldarrikatuko dugu.
Eta zer esan nahi du azken horrek, zehazki?
Gure bizitzak sostengatu eta beroriek erdigunean jartzeko ordainduak eta
ordaindugabeak diren lan guztiak beharrezkoak diren heinean, nagusiki emakumeoi
egokitu zaigun zaintza-lan hori guztia eremu pribatu horretatik atera behar dugula; hau
da, zaintza eta etxeko lanen ardura sozializatu behar dela eta gizonek eta erakunde
publikoek ardura zuzenak hartu behar dituztela.
Denboraren erabilera orekatzea erabat estrategikoa eta gakoa da berdintasun-politikak
eraginkorragoak izan daitezen. Europako Berdintasun Adierazleak kontuan hartzen

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

dituen esparruetatik Denborakoan eragiteak,
Enpleguetako domeinuetan eragitea ere badakar.

Boterea,

Ezagutza,

Dirua

eta

Aurrekari hauek aintzat hartuta, ASTEASUko Udalak erabaki hauek hartzen ditu:
-ASTEASUko Udalak ardura hartzen du berdintasun erreala eta eraginkorra bermatuko
duten politika publikoak burutzeko.
- ASTEASUko Udalak ardura hartzen du zaintza-lanak bere politika publikoen
erdigunean jartzeko.
-ASTEASUko Udalak, Mugimendu feministak deitutako greba dela eta, ardura hartzen
du udaleko emakumezko hautetsi eta langileei greba egin ahal izateko erraztasunak
emateko.
Azkenik, herritarrak deitzen ditu Emakumeen Nazioarteko Egunagatik Mugimendu
feministak Martxoaren 8an deitutako mobilizazioetan eta ekitaldi desberdinetan aktiboki
parte hartzera.
Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 7 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Mugika, Elicegui, UribeEtxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, Udalbatzak
ERABAKI DU
Lehena. Jasotako adierazpena onartzea.
Bigarrena. Erabaki honen berri ematea interesdunei.
-

2019/02: Esan baietz adostasunari

ASTEASU BATUZ Udal Taldeak aurkeztutakoa.
Jendarteak ez du onartzen Donostiako (Zubieta) erraustegia martxa jartzeak
osasunean eta ingurugiroan sortzen duen arriskua.
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Arrisku horretaz ohartarazten dute egin diren ikerketek;batez ere, “Erraustegiaren
arriskuaren hautematea” izeneko txostenak, Biodonostiak eta Eusko Jaurlaritzako
Gipuzkoako osasun zuzendariordetzak idatzita.
Hitzartu prozesu sozialak hondakinen kudeaketa osasuntsu eta jasangarriaren
inguruko eztabaida sortu du, baita eraginkorrenak diren neurri politikoak zehaztu ere.
Ikuspegi demokratiko sakon batekin egindako ekimena izan da, eta profesional anitzez
osatutako Berme Batzordearen oniritzia izan du.
Herritarrek ondutako 2019-2030 Hiri Hondakien Kudeaketarako Plana ekimen horren
emaitza eta ondorioa izan da. Bertan, jendarteak lehenetsitako prebentzio printzipioan
oinarrituz, alternatiba teknikoa eta ekonomikoki bideragarria jasotzen da.
Azken hamabi urteotako agenda politikoa baldintzatu duen hondakinen gatazkak behin
betiko irtenbide bakarra du: erakundeen eta antolatutako jendarte zibilaren arteko
elkarrizketa eta elkarlana. Erraustegia martxan jartzeko alde bakarreko irtenbideak ez
du ixten ezta bideratzen ere, inondik inora, gatazka. Are okerrago: beste 35urteetarako
luzatzen eta betikotzen du.
Osasuna, ingurugiroa, kohesioa eta bake soziala aukera bat merezi duten balioak dira.
Horregatik guztiagatik behean sinatzen dugunok:
LEHENENIK.-Bat egiten dugu Hitzarturen Berme Batzordeak 2018ko abenduaren
29anGipuzkoako Ahaldun Nagusiari eta Batzar Orokorretako presidenteari egindako
eskaerarekin, non Hitzarturen ordezkariarekin elkartzea, ehundutako prozesua eta
emaitzak aztertzea, eta elkarlanerako bideak ireki ditzatela eskatzen den; beti ere
hondakinen kudeaketa osasuntsua eta jasangarria helburu izanik, eta adostasun sozial
zabalean oinarrituta.
BIGARRENIK.-Bat egiten dugu GuraSOSek egin duen eskaerarekin; hots,
erraustegian oinarritzen den Hiri Hondakinen Kudeaketa Planaren eztabaida eta
onarpena gelditzea aipatutako elkarrizketa eta adostasun prozesua errazteko eta
bideratzeko.
HIRUGARRENIK.-Bat egiten dugu GuraSOSek deitu duen manifestazioarekin. “Esan
Baietz ADOSTASUNARI” lelopean, otsailaren 23an arratsaldeko 5etan Antiguako
tuneletik irtengo da; eta jendarte osoari parte har dezan dei egiten diogu.
Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 6 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Mugika, Elicegui)
Kontrako botuak: 1 (Uribe-Etxebarria)
Abstentzioak: 0
Beraz, Udalbatzak
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ERABAKI DU
Lehena. Jasotako adierazpena onartzea.
Bigarrena. Erabaki honen berri ematea interesdunei.
-

2019/03: Tolosaldea Sahararekin

ASTEASU BATUZ Udal Taldeak aurkeztutakoa.
Saharar errepublika arabiar demokratikoa (SEAD) aldarrikatu zeneko 43. urteurrenean,
Tolosaldea Sahararekin elkarteak Tolosaleako udalbatzei ondoko mozioa aurkezten
dio hurrengo ohiko plenoan eztabaidatu bozkatu eta onartu dezan.
Udalbatza honek ondokoa adierazi eta eskatzen du:
1.-Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetan etengabe gertatzen diren
manifestazio eskubidearen zanpaketa, atxiloketak, torturak eta tratu txarrak,
bortxaketak, desagerketak, deportazioak eta orokorrean giza eskubideen aurkako
erasoen salaketa irmo eta erabateko gaitzespena adierazten du.
2.-Mendebaldeko Sahararako Erreferendumaren Nazio Batuen Erakundearen Misioa
(MINURSO) giza eskubideen arloko eskuduntzak izan dezan eskatzen du, Nazio
Batuen erakundeak (NBE) munduan zehar hedaturik dauzkan misioen artean giza
eskubideen arloa baztertzen duen misio bakarra izateari utzi diezaion.
3.-Sahararrei eta pertsona orori dagokigun mugimendu askatasunaren errespetua eta
Mendebaldeko Saharako biztanleak zatitzen duen 2600km luze den lotsaren harresia
eraistea eskatzen du.
4.-Mendebaldeko Saharako baliabide naturalen legez kanpoko ustiatzeari uko egitea
eta zehazki,saharar arrantza bankuetan arrantza egiteko Europar batasuneko (EB) eta
Marokoko estatuaren arteko ituna etetea eskatzen du.
5.- Europar Batasuneko (EB) gainontzeko estatuekin batera, Saharar Errepublika
Arabiar Demokratikoaren (SEAD) autodeterminaziorako eta independentziarako
eskubidea aitortzea eta nazioarteko zuzenbidean jasotako jurisprudentzian oinarrituz,
Mendebaldeko Saharako kolonizazio prozesua amaitzea eskatzen du.
6.- Espainiar estatuko diputatuen kongresuak ebatzitakoa behingoz betetzea eta
gerran aurkitzen diren estatuei, Marokokoa kasu, armak saltzea debekatzen duen
ebazpena betetzea, hau da, bere legedia betetzea eskatzen du.
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7.-Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) aldarrikatu zeneko 43.
urteurrenarekin bat etorriz, 2019ko Otsailaren 27an Mendebaldeko Saharako bandera
zuen udaletxean zintzilikatzea adostea.
Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 7 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Mugika, Elicegui, UribeEtxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, Udalbatzak
ERABAKI DU
Lehena. Jasotako adierazpena onartzea.
Bigarrena. Erabaki honen berri ematea interesdunei.
BEDERATZIGARREN PUNTUA

Erregu eta galderak

Ez dira aurkeztu.

Eta beste gairik ez dagoenez, Alkateak bilera amaitutzat ematen du arratsaldeko 20:45
orduak direnean, nik Idazkariak, bertan jasotakoaren akta hau luzatzen dudalarik.
Asteasun, 2019ko otsailaren 25ean.

Alkatea

Bitarteko Idazkari-Kontuhartzailea

