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Arratsaldeko 18:00etan batzarrari hasiera eman zaio.
Usurbilen, 2020ko abenduaren 23an arratsaldeko 18:00etan, Udaletxeko Pleno Aretoan,
Usurbilgo Udaleko ezohiko Udalbatza Plenoa egiteko goian adierazten direnak lehen
deialdian bildu dira.
Bertaratuak bezala goian agertzen diren zinegotziak batzarkide direlarik, Agurtzane
Solaberrieta Mesa izan da Batzarburua.
1.- ALKATETZAKO DEKRETU HAUEN BERRI EMATEA: 2020KO AZAROAREN 16TIK
ABENDUAREN 11RA (2020/886-2020/941).
Alkatetzak 2020ko azaroaren 16tik abenduaren 11ra bitartean (2020/886-2020/941)
egindako dekretuen berri eman zaie bertaratutakoei.
Zinegotziak jakinaren gainean geratu dira.

2.- 2020/954 DEKRETUAREN
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Batzarkideei 2020/954 dekretuaren berri eman zaie eta hauek jakinaren gainean geratu dira.
3.- 2020KO AURREKONTUAREN EXEKUZIO ESPEDIENTEAREN BERRI EMATEA.
Xabier Olano kontuhartzaileak adierazi du bai Usurbilgo Udalaren exekuzio-arauak bai
Gipuzkoako Foru Arauak ere arautzen dutela Udalek hiru hilabetean behin aurrekontuaren
exekuzioa nola doan informazioa eman behar diotela, lehenik Foru Aldundiari, hiruhilekoa
amaitu eta ondorengo 30 eguneko epean eta baita Udalbatzari ere hiru hilabetez behin. Hori
dela eta, zegokion epean Foru Aldundiari eman zitzaion bigarren eta hirugarren hiruhilekoen
berri, baina Udalbatzari orain arte ez, eta orain bi hiruhileko horien berri ematera datozela
zehaztu du.
Espedienteak batez ere bi informazio hartzen dituela esan du, batetik, informazio
finantzieroa, hau da, Udalaren zorraren egoera zein den eta horren eboluzioa ikusi daiteke
eta, bestetik, aurrekontuaren exekuzioa bai gastuei dagokienean eta bai sarrerei
dagokienean ere.
Kontuhartzaileak adierazi du egoera finantzieroa osasuntsua dela, bigarren hiruhilekoaren
bukaeran Udalaren zorpetze-maila %15,15ekoa zela esan du eta hiru hilabete beranduago
jetsi egin dela esan du, %14,61ekoa delarik. Ezer arrarorik gertatzen ez bada eta
amortizatzen jarraitzen badute urtearen amaieran gutxigora behera %14ren inguruan
geratuko direla aurreikusten du.
Exekuzioari dagokionez, ikusten dutena da bigarren hiruhilekoaren amaieran aurrekontua
sarrerei dagokienez %54ean zegoela exekutatuta eta gastuei dagokienez %46ean. Hiru
hilabete beranduago, sarreren exekuzioa %76,53koa da eta gastuena %69,41ekoa. Oraindik
urtea ez dela bukatu dio baina exekuzioa %100koa ez dela izango, inoiz ez dela izaten,
baina oro har espero du exekuzioa sarreretan %80-90koa izatea eta gastuetan %70-80koa
izatea.
Josune Urkolak esan du orain eman duen informazio hori banatu den dokumentazioaren
artean ez dagoela.

Xabier Olanok zehaztu du berak eman duen informazioa dela eskuartean duten
dokumentaziotik dibisio bat egitea. Ogasun batzordean banatu zuten lauki berdina da eta
hortik ateratzen ditu %koak. Ogasun batzordean banatu zien moduan, arazorik gabe pasako
diela esan du.
Xabier Olanok dio espedientean diktamena eta horrekin batera 4 kuadro daudela, eta beste
kasuetan bezala ez dela espediente guztia banatzen. Diktamena banatzen da eta nahi duen
zinegotziak espedientea eskuragarri izaten du pleno aurretik ikusi nahi badu. Hala ere, hala
eskatzen badute ez duela inongo arazorik dio beste dokumentazio hori banatzeko.

Alkateak, egoera hau eta eztabaida hau berriro gerta ez dadin, idazkariari esan dio argitu
behar dela diktamenarekin espediente osoa bidali behar ote den edo ez.

Idazkariak azaldu du espediente osoak idazkaritzan egoten direla deialdia egiten den
momentutik nahi duenak kontsultatu ditzan eta ez dela derrigorrez dokumentazio guztia
bidali beharrik.

Alkateak dio adostasun batetara iritsi beharko luketela, ze ez dela berdina espediente
bakoitzean dagoen orri kopurua.
Josune Urkolak esan du 13 zinegotzi direla eta ez dakiela zinegotzi guztiei pasa behar ote
zaien espediente osoa, baina bai eskertuko lukeela batzordeetan espediente osoa pasatzea.
Beste zinegotziei lana erraztea eskatzen du.
Alkateak erantzun dio bera ere horixe esaten ari dela, beraien lana errazte aldera kriterio bat
finkatzea proposatzen du, berriro ere egoera hau saiheste aldera.
Beñat Larrañagari astakeria bat iruditzen zaio espediente osoaren kopiak ateratzea, beraiek
ere ez dutela espediente osoa adierazi du. Alderdi guztiei ematen zaien informazioa berbera
dela esan du.
Josune Urkolak esan du lehenengo aldia dela eztabaida hau izaten ari direla eta lehenengo
aldia dela ere batzordean ez dutela dokumentazio osoa jaso.
Bukatzeko, Josunek adierazi du gaur ez zuela ezer esateko asmorik baina kontuhartzailea
azalpenak ematen ari zenean “hor ikusiko duzue” bezalako aipamenak egin dituela eta
horrekin aditzera ematen zuen dokumentu hori bazutela eta ez dela horrela, horregatik
bakarrik aipatu duela esan du, besterik gabe.
Batzarkideei 2020ko Aurrekontuaren exekuzio espedientearen berri eman zaie:
“Indarrean dagoen araudiak agintzen duenez, hiruhileko maiztasunez, Aurrekontuaren
exekuzio espedientea jakinarazi behar zaio Gipuzkoako Foru Aldundiari, horretarako
prestatuta dagoen aplikazio informatikoa (GUNEA) erabiliz. Eta informazio berbera jakinarazi
behar zaio Udalbatza Osoari ere.
Aurrekontua gauzatzeko Udal Arauaren 14. Artikuluak finkatzen duenez, talde politikoei hiru
hilean behin emango zaie Aurrekontua betetzeari buruzko informazioa, programa eta
kapituluen arabera. Helburu horrekin, 2020ko Aurrekontuaren irailaren amaiera bitarteko
betetze mailari buruzko informazioa eman zaie talde politiko guztietako ordezkariei,
abenduaren 1ean egindako Ogasun Batzordean.

Bestalde, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko 21/2003
Foru Arauaren 64. Artikuluak finkatzen du, “hiru hilean behin, gutxienez, toki erakundeko
buruak ordu artean igarotako epealdiari dagokion finantza eta aurrekontuen arloko
informazioa bidaliko dio udalbatzari, honek zehazten duen egiturarekin”. Aipatu artikuluak
diona betetzeko, finantza eta aurrekontuen arloko informazio berbera emango zaio
udalbatzari, hurrengo osoko bilkuran.”
Batzarkideak jakinaren gainean geratu dira.
4.- 2021KO AURREKONTU PROIEKTUA HASIERAZ ONARTZEA.
Alkateak aipatu du udal gobernu honek abenduaren 1ean aurketu zuela 2021eko aurrekontu
proposamena. Aurrekontu proposamen hau ezinbestean oso kontestu berezian kokatu behar
dutela esan du, Covidak eragin duen osasun krisi eta krisi honetatik eragindako krisi sozial,
ekonomiko eta ekologikoaren testuinguruan kokatu behar ditugu.
Pandemia honek are ageriago utzi dituela dio gizarte honetan lehendik ere zeuden
desberdintasunak, ditugun arrakalak, pairatzen ditugun krisiak, zaurgarritasun egoerak,
egoera bulnerableak eta zer esanik ez auskortasunak. Hain zuzen ere horregatik saiatzen
direla dio politika publikoen garapenean eta, batez ere, pandemia honen kudeaketan
pertsonak erdigunean jartzen. Kolektibo zaurgarrienengan jarri zuten begirada lehen unetik,
benetan uste dutelako kolektibo zaurgarrien ongizatea bermatzen badute guztien ongizatea
ari direla bermatzen; ondorioz, guztion ongizatea bermatzeak laguntzen du komunitate bakar
gisa indartsuago izaten eta komunitate horrekiko sena eta pertenentzia auspotzen.
Aipatutako norabidean udal aurrekontuak tresna bat direla uste dute eta 2021eko
aurrekontuak helburu horren zerbitzura landu dituztela azpimarratu du. Testuinguru horretan
oso garbi izan dutela dio hasieratik zer den justu blindatu behar dutena, hain zuzen ere,
tokikoaren zaintza, herri hau osatzen duen sare kulturala, herri hau osatzen duen ehun
ekonomikoa edota herri hau osatzen duen sare soziala.
Azkenengo bilera eta batzarretan luze eta zabal hitzegin izan dutela dio udal gobernu honek
aurkeztu dituen aurrekontuen inguruan eta zertzelada batzuk eman nahiko lituzkeela aipatu
du.
Hasteko, datorren urteko aurrekontua 12.882.050 eurokoa izango dela esan du, beraz,
2020an baino %4 gehiago. Diru gehiago izatea albiste garrantzitsu bat dela azpimarratu du,
aurreikuspen guztiak kontrako norabidean doazen momentuan. Iaz baino diru gehiago
izatearen arrazoia dela dio Txirikordaren proiektuari lotuta lortu dituzten ezohiko diru
sarrerak.
Covidak osasun krisi latz bat eragiteaz gain, krisi ekonomiko gogor bat eragiten ari dela dio
eta horren adierazle da ohiko sarrera edo diru-bilketa jaistearena, eta udal honetako
aurrekontuek ere hori erreflejatzen dutela esan du. Iaz baino %10 gutxiago jasoko dela ohiko
bilketatik gaineratu du. Era berean, aipatu du herritarrei datorren urteko tasa eta zergak ez
igotzeko erabakia hartu dela egoera ekonomiko zail honek eskatzen duen moduan.

Gastuei dagokionez alkateak aipatu du gastuak orekatu ahal izan dituztela diru-sarrera
extraordinarioei esker udalaren inbertsio ahalmena izugarri handitu delako, justu kontrakoa
espero zutenean, baina edonola ere nabarmendu nahi izan du eremu sozialean udal honek
egingo duen inbertsioa. Inbertsio sozialaz ari denean, hitzegiten ari dela dio krisi honetan
zerbait indartu eta babestu behar baldin bada, hori zerbitzu publikoa dela. Aurrekontu
honetan kalitatezko zerbitzu publikoa jo puntuan dagoela dio, horren adierazle dira langileei
egingo zaien soldata igoera edota udal honetan dagoen behin behinekotasun tasarekin
amaitzeko bideratuko diren baliabideak pertsona bat kontratatzean.
Inbertsio sozialaz ari denean, hizketan ari dela dio Covidak eragindako behar sozial eta
ekonomikoei aurre egiteko 100.000 euro gehiago bideratuko dituztela dirulaguntzetara, ia
milioi bat euro bideratuko dituztela dirulaguntzetara eta hori aurreko urtean baino %11
gehiago dela dio. Horrek esan nahi du dituzten dirulaguntza batzuk egokitzeaz aparte, behar
sozial erantzuteko 4 dirulaguntza lerro berri jarriko dituztela martxan ahalik eta azkarren.
4 dirulaguntza lerro horiek dira, batetik, Usurbil Zabalik programa zabaldu egingo dute,
merkatu libreko alokairurako dirulaguntzak banatuko dituztela, familia zaurgarrietako umeak
eskola kirolera bultzatzeko dirulaguntza lerro bat martxan jarriko dutela, herriko kultur
sortzaileei zuzendutako dirulaguntza lerro bat martxan jarriko dutela, baita pobrezia
energetikoari eta arrakala digitalari aurre egiteko laguntzak eta zer esanik ez gizarte
larrialdietarako laguntzarako bideratuko duten partida.
Guzti honekin batera beste dirulaguntza bat nabarmendu nahi izan du alkateak, botikak
eskuratzeko zailtasunak dituzten familientzako dirulaguntzak. Oinarriak aztertzen ari direla
dio eta aurrekontuen negoziaketetan sartu den ekarpen bat izan denez, ikusi beharko dutela
dio aurrera begira hau nola bideratzen duten.
Ondoren, egitasmo edo proiektu nagusiak aipatu ditu, hala nola, zaintza ereduari buruz
egingo duten parte hartze prozesua Matiarekin batera eta jatorri aniztasuna eta elkarbizitza
egitasmoa. Bestalde, 2021a urte giltzarria izango dela dio, batetik, Beterri Buruntza mailan
mankomunitatea sortzeko eta, bestetik, HAPOa hasieraz onartuko delako. Era berean,
aipatu ditu kirolaren plan estrategikoa, 2021eko inbertsio nagusia izango den Txirikorda,
Pelaionearekin jarraituko dute, Sutegi edo liburutegiko zerbitzua hobetzeko planteatzen den
obra, kiroldegiko harmailak berritzea, etab.
Aipatutako guztia dela esan du udal gobernu honek prestatu duen oinarria eta gaur
bozkatuko dutena. Aitortu du oinarri hori beste alderdiek egindako ekarpenekin hobetu egin
dela. Hasieratik adostasunetara iristeko nahia, konpromiso eta ardura azaldu dutela
azpimarratu du, benetan uste duelako egoera zaila izan arren egoera honek inoiz baino
gehiago eskatzen dituela adostasunak, herri adostasunak, ezohiko egoera batean ezohiko
adostasunak. Udal gobernua marko horretan jardun dela esan du. EAJren ekarpenak
irakurrita ez du uste hain urruti daudenik, zeren EAJk aurkeztu dituen ekarpenen mamiarekin
ados daudela adierazi du. Udal gobernuak aurkeztu duen aurrekontu proiektu edo
proposamen honen inguruko desadostasun, kritika edo aurkakotasunik orain arte ez diela
entzun esan du. EAJk zehazki 7 emendakin aurkeztu dituela esan du, 3 iazkoak eta 4
aurten. Horietatik bi bere horretan txertatu dituztela adierazi du eta beste batzuk ez badituzte
txertatu izan da ez mamian ados ez daudelako. Zorionez edukietan ados daudela esan du,
ez daudela ados dio zeregin horietara bideratu behar diren partidetan. EAJk proposatzen

dituen partidak gehiegizkoak direla deritzote eta uste dute diru gutxiagorekin eta udal honek
dituen baliabideekin egin ditzaketela.
Bidegorriaren inguruan eta Etxealdiako zubia luzetzearen inguruan aipatu du badakitela ez
direla udal konpetentziakoak eta dagokionarekin elkarlanean ari direla esan du proiektu
horiek aurrera atera nahian.
PSE-EE udal taldeari zuzenduz, alkateak esan dio Patxiri hainbat partiden inguruan egin
duen interpretazio okerraz jabetu dela uste duela eta atzera egitea txalotzeko modukoa dela,
Patxiri berari esan zion bezala. Osoko zuzenketa harriduraz hartu zutela adierazi du, hainbat
datu okerrak zirelako. Hizketan egon direla eta Patxik eskatutako azalpen guztiak eman
dituztela gaineratu du.
Alkateak jarraitu du esanez diru-sarrerak gutxitzen direnean tamalez ezinbestean partida
batzuk murriztu egin behar izan dituztela. Patxik egin dituen ekarpenak ajuste horiei
zuzendutakoak izan dira.
Amaitzeko, alkateak esan du Noauan irakurri duela Patxi abstenitu egingo dela eta espero
du datorren urtean adostasun zabalagoak lortzeko gai izango direla, baita EAJrekin ere.
Usurbilgo herritarrek benetan eskertuko diela uste du herri adostasun zabalak lortzea.
Gobernu taldea hor dagoela dio eta beste udal taldeen zain daudela jakinarazi die.
Josune Urkolak hitza hartu du eta adierazi udal gobernu honek aurkeztu dituen aurrekontuei
dagokienez ideia batekin bat datozela, hain zuzen ere, usurbildarren bizi baldintza duina
bermatzea izan duela helburu, eta honekin batera gure herriaren izaera ekonomiko, sozial
eta kulturalari laguntzea. Horretarako oinarrizko tresna udal aurrekontuak direla esan du,
gizarte onura handiena lortzera bideratu behar direnak, noski kolektibo ahulenak babestuz.
Aurkezten den proposamena aurreko urtearekin alderatuta, %4ko igoerarekin aurkezten da,
baina igo diren kapitulu bakarrak dirulaguntzak eta pertsonal gastuak dira, eta
inbertsioetakoa baita Txikikorda proiektuari esker.
Pertsonal gastuen kapituluaren igoera legez onartutakoaren gainetik doala esan du, 0,9koa
da onartutakoa eta hemen igoera 2,8koa aurreikusten da.
Inbertsio handiena Txirikorda proiektua da, badakitela dio 3 urtetan finantzatuko dela baina
ez dakitena da hurrengo urteetan ekonomikoki ze eragin izango duen eta nola aurre egingo
zaion proiektu honi.
Alkateak esan duen bezala, EAJk zazpi ekarpen egin dituela eta bi bakarrik onartu zaizkiela
adierazi du.
Josunek jarraitu du esanez orokorrean sarrerak jetsi direla 1.214.000 eurotan (%10) eta
gastuak berriz egoerari aurre egiteko 100.000 euro gehiago bideratu direla aurreko
urtearekin alderatuta, baina gastuak 120.000 euro (%1,2) bakarrik jetsi direla azpimarratu du.
Alkateak zuhurtziaz jokatu dutela esan duela baina EAJkoek ez dela horrela izan uste dute.
Amaitzeko esan du aurrekontuen kontra bozkatuko dutela.

Alkateak esan dio Josune Urkolari benetan tristetu egiten dela. Aurretik eman dituen
azalpenetan adierazi duen bezala, txikikerietan ibiltzeko garaiak ez dira. Kontra bozkatzeko
eman dituen azalpenekin ez dagoela dio nondik heldu eta benetan kontrako bozka bat
arrazoitzen duen arrazoirik hor ez dagoela esan du.
Ogasun batzordean esan zion bezala, alkateak uste du EH Bildurekin adostasunak lortzeari
beldur diola EAJ udal taldeak, da “no por el no” eta hemen ez dagoela dio bestelako
arrazoirik.
Errepikatu dio bi emendakin bere horretan jaso dituztela eta beste hiruretan lanean ari direla.
Txirikordari dagokionez ere hitzegin zutela esan du. Herritarren etxebizitza eskubidea
bermatzea izan beharko lukeela dio administrazio ororen zeregina defizitarioa bada ere.
Defizitarioa izanda ere udal honek gazteak emantzipatzeko etxebizitza politika baten alde eta
bestelako etxebizitza eredu baten alde egingo duela azpimarratu du. Alkateak galdetu die
hemen zein den problema eta horri erantzun beharko diela.
Sarrerak jeisten direnean, beraiek izugarrizko ariketa egin dutela dio gastu korrientea
gutxitzeko (%7) eta ez gastu orokorra.
Amaitzeko, alkateak adierazi du pena eta tristura sentitu duela, eta EAJren jarrera “no por el
no” bat dela; hori dela dio EAJren politika Usurbilgo herrian, EH Bildurekin adostasuna
lortzeari beldurra.
Beñat Larrañagak pertsonal gaiari dagokionez argitu nahi izan du %0,9ak soldata igoerari
egiten diola erreferentzia baina gainontzeko igoerak baduela azalpen bat. Batetik, puntu
baten inguruko igoera administrazioaren baitan kalitatezko enplegu publikoa bermatzeko
egingo den kontratazioa dela zehaztu du eta gainontzeko puntu baten inguruko igoera
enplegu programen baitan egingo diren kontratazioei dagokiela esan du.
Patxi Suarezek hitza hartu du eta adierazi du dakiten bezala hasiera batean osoko
zuzenketa erregistratu zuela eta baita emendakin partziala ere. Ez zeudela ados dio partida
batzuekin, esate baterako, Udalbiltzako laguntza.
Baina gobernu taldearekin bildu zela dio pasa den astean eta hauen jarrera irekia eta
positiboa izan zela azpimarratu du.
Bai onartu behar duela dio interpretazio oker batzuk egin zituela, adibidez, Haur Eskolarako
jetsiera jaiotze-tasarekin lotuta dagoela, gauza antzekoa zahar etxerako dirulaguntza,
emakumeen etxeko parte hartze prozesua. Sarrerei dagokionez, Txirikorda eraikitzeko
Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza jaso zuen udalak eta horregatik igoera zegoen
aurrekontuetan.
Bestalde, emendakin partzial batzuk udal gobernuak ondo hartu zituela eta onartu zituztela
esan du eta hori eskertu egin du.

Hau guztiagatik, osoko zuzenketa eta emendakin partzial asko erretiratu egin zituela adierazi
du. Azkenik, bere botoa abstentzioa izango dela zehaztu du.
Batzarkideek, Ogasun batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute, honela
dio:
“2021 urtean indarrean izango den Aurrekontua osatzeko garaia iritsita, udal gobernu
taldeak bere aurrekontu proposamena aurkeztu zuen abenduaren 1eko Ogasun Batzordean.
Egun berean gonbidapena luzatu zien beste udal taldeei, egoki ikusten zituzten ekarpenak
egin zitzaten. Aldi berean, herritarrekin parte hartze bilera burutu da.
Herritarrek ahoz egindako ekarpenez gain, EAJ-PNV eta PSE udal taldeek idatziz
egindako ekarpenak jaso dira abenduaren 15a bitartean.
Jasotako ekarpen guztiak aztertu eta erantzun ondoren eta legezko txosten guztiak
jaso ondoren, osatutzat eman zuen Aurrekontu proiektua udal gobernu taldeak eta
abenduaren 18ko Ogasun Batzordean honako diktamen edo erizpena luzatu zaio Udalbatza
Osoari, batzordea osatzen duten kideen gehiengoaren oniritziarekin (EH Bilduko 3 kideak
alde, EAJ-PNVko kidea abstenitu eta PSEko kidea ere abstenitu egin da).
Beraz, hau guztia kontutan harturik, Udalbatzarrak honako erabakiak hartu ditu
gehiengoz:
1.- 2021 ekitaldirako Usurbilgo Udalaren Aurrekontu proiektua hasieraz onartzea,
guztira 12.894.050 €urokoa eta kapituluka honako laburpena duena:

SARRERAK
I
II
III
IV
V
VI
VII
IX

Zerga zuzenak
Zeharkako zergak
Tasak eta besteak
Transferentzia arruntak
Ondare sarrerak
Sarrera arruntak:
Inbertsioak besterenganatzea
Kapital transferentziak
Finantza pasiboak
Kapital sarrerak:
SARRERAK GUZTIRA
GASTUAK

I
II
III
IV

Langile gastuak
Ondasun eta zerbitzu arruntak
Interesak
Transferentzia arruntak

2021
2.802.950,00
900.000,00
2.184.940,00
5.237.390,00
32.520,00
11.157.800,00
25.000,00
1.711.250,00
0,00
1.736.250,00
12.894.050,00
2021
4.396.726,00
4.630.472,00
12.000,00
984.591,00

%
21,74%
6,98%
16,95%
40,62%
0,25%
86,53%
208,33%
13,27%
0,00%
13,47%
100,00%
%
34,10%
35,91%
0,09%
7,64%

V
VI
VII
VIII
IX

Kreditu globala
Gastu arruntak:
Inbertsio errealak
Kapital transferentziak
Finantza aktiboen aldaketa
Finantza pasiboen aldaketa
Kapital gastuak:
GASTUAK GUZTIRA

100.000,00
10.123.789,00
2.466.741,00
53.000,00
0,00
250.520,00
2.770.261,00
12.894.050,00

0,78%
78,52%
19,13%
0,41%
0,00%
1,94%
21,48%
100,00%

11.157.800,00
250.520,00
10.123.789,00
783.491,00

86,53%
1,94%
78,52%
6,08%

SUPERABITA: 21/2003 F.A.: 14.6 artikulua:
Sarrera arruntak: (1)
Amortizazio gastuak: (2)
Gastu arruntak: (3)
Superabit arrunta = (1) – (2) – (3)

2.- Hasieraz onetsitako Aurrekontua jendaurrean jartzea 15 eguneko epealdian
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuz, epealdi horretan interesatuek aztertu eta
udalbatzari erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiotelarik.”
Bozketa egin denean, honako emaitza izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Luken Arkarazo Silva, Oskar Santamaria Pikabea eta
Itziar Basterrika Unanue.
Kontrako botoak: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli eta
Andoni Atxega San Sebastian.
Abstentzioa: Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.
5.- 2021KO PLANTILA ORGANIKOA HASIERAZ ONARTZEA.
Beñat Larrañagak esan du urtero bezala aurrekontuekin batera plantila organikoa onartu
behar dela.
Batzarkideek, Pertsonal batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute,
honela dio:
“Apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu Legegileak 126. artikuluan eta Toki
Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 90.1 artikuluan jasotakoaren
arabera, urtero Udal aurrekontuarekin batera Plantilla Organikoa onartu behar da.

Horretaz gain, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko
abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, 14-15. artikuluetan jasotzen du Aurrekontua
onartzeko jarraitu beharreko prozedura.
Gaia 2020ko abenduaren 15ean egindako Pertsonal Batzordean eztabaidatu ondoren
gehiengoz onartua gelditu da, hurrengo bozkak eman direlarik:
- Aldeko botoak: Beñat Urdanpilleta, Itziar Bastarrika, Patxi Suarez.
- Abstentzioa: Carlos Perez.
Beraz, hau guztia kontutan harturik, Udalbatzarrak honako erabakiak hartu ditu
gehiengoz:
LEHENENGO: Erabaki honi erantsita doan Usurbilgo Udaleko 2021ko Plantilla
Organikoari onespena ematea.
BIGARREN: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratzea eta hamabost
egunez erakusketa publikoan jartzea, erreklamazioak edota alegazioak aurkeztu ahal izateko.
Epe horretan erreklamaziorik ez balego, behin betikotzat onartua izango litzatekelarik.
HIRUGARRENA: Behin betikoz onartu ondoren, dokumentua, Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratzea.“
Bozketa egin denean, honako emaitza izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Luken Arkarazo Silva, Oskar Santamaria Pikabea,
Itziar Basterrika Unanue eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Abstentzioa: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli eta
Andoni Atxega San Sebastian.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.
6.- 2021EKO LANPOSTUEN ZERRENDA ONARTZEA.
Batzarkideek, Pertsonal batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute,
honela dio:
“Apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu Legegileak 126.4 eta uztailaren 6ko Euskal
Funtzio Publikoari Buruzko 6/1989 Legeak 13. artikulu eta hurrengoetan lanpostuen zerrenda
arautzen du.
Gaia 2020ko abenduaren 15ean egindako Pertsonal Batzordean eztabaidatu ondoren
gehiengoz onartua gelditu da, hurrengo bozkak eman direlarik:
- Aldeko botoak: Beñat Urdanpilleta, Itziar Bastarrika, Patxi Suarez.

- Abstentzioa: Carlos Perez.
Beraz, hau guztia kontutan harturik, Udalbatzarrak honako erabakiak hartu ditu
gehiengoz:
LEHENENGO: Erabaki honi erantsita doan Usurbilgo Udaleko 2021ko Lanpostuen
Zerrendari onespena ematea.
BIGARRENGOA: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratzea.”
Bozketa egin denean, honako emaitza izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Luken Arkarazo Silva, Oskar Santamaria Pikabea,
Itziar Basterrika Unanue eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Abstentzioa: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli eta
Andoni Atxega San Sebastian.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.

Beñat Larrañagak galdetu die EAJkoei zergatik abstenitu diren eta Josune Urkolak erantzun
dio abstenitzeko aukera badutela.
7.- URDAIAGAKO “ERROIZPE ZENTRALA” IZENEKO UDAL ERAIKINAREN
ATZEALDEAN DAGOEN ANGEL AÑORGA GALARRAGAREN JABETZAKO LURSAIL
BATEK ERABILERA PUBLIKOA IZAN DEZAN, HIRI ANTOLAMENDUKO ARAU
SUBSIDIARIOETAKO A-28 (ZABALTXIPI) EREMUARI ERAGITEN DION HIRIGINTZA
HITZARMENA BEHIN BETIKO IZAERAZ ONTZAT EMATEA.
Alkateak irizpenari buruzko azalpenak eman ditu.
Batzarkideek, Hirigintza batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute,
honela dio:
“Esp.zk.: HZ.02/2020-0310
Usurbilgo Udala "Erroizpe Zentrala" izeneko eraikinaren jabea da eta Urdaiaga
auzorako ekipamendu publikorako erabiltzeko asmoa du. Eraikin horren ondoan Angel
Añorga Galarraga jaunaren jabetzakoa den lursail bat dago, Udalak udal-eraikinari lotutako
hedapen publikoko erabilerarako erabili nahi duena.
Añorga jauna prest dago partzela horren erabilera Usurbilgo Udalari doan lagatzeko.
Hala ere, udala izapidetzen ari den Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak Saltxipi etxea
dagoen lursaila hiri-lurzoru gisa barne hartzea proposatzen du; gaur egun plangintzako Arau

Subsidiarioetan jasota dagoen bezala, etxea bera eta haren inguruko eraikinak eta lursailak
ere.
Izandako elkarrizketen ondorioz, bi alderdiek, interes publiko urbanistikoa hobetzeko
asmoz, ondoko HIRIGINTZA HITZARMENA adostu zuten. Alkateak, Usurbilgo Alkateak,
2020ko urriaren 8an, 782/2020 dekretuaren bidez, zera erabaki zuen hitzez hitz:
LEHENDABIZI: Urdaiagako “Erroizpe Zentrala” izeneko udal eraikinaren
atzealdean dagoen Angel Añorga Galarragaren jabetzako lursail batek erabilera publikoa
izan dezan, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-28 (Zabaltxipi) eremuari
eragiten dion Hirigintza Hitzarmena, azalpenetan jasotakoa, hasierako izaeraz ontzat
ematea.
BIGARRENA: Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeko zazpigarren xedapen gehigarriko 8. puntuan ezarritakoa betetze aldera, espedientea jendaurrean jartzea 20 egunez, dagokion iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuz, interesatuek berau aztertu, eta hala badagokio, bidezko alegazioak aurkeztu ditzaten.

Espedientea jendaurrean jarri zen 20 lanegunez, hirigintza hitzarmenarekin batera
zegokion iragarkia argitaratuz 2020ko urriaren 28an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren 206.
zenbakian.
Espedientea jendaurreko epealdian egon den bitartean, ez da inolako alegaziorik aurkeztu.
HIRIGINTZA HITZARMENA
Jendaurrean egondako HIRIGINTZA HITZARMENAk honela dio hitzez hitz:
Usurbilen, 2020ko urriaren ….... (e)an.

BILDURIK
Alde batetik, Agurtzane Solaberrieta Mesa anderea, Usurbilgo Udaleko alkateudalburua den aldetik, Udalbatzak 2019ko ekainaren 15ean hartutako erabakiaren
arabera dituen eskumenekin bat etorriz.
Bestetik: D. Ángel Añorga Galarraga jauna, adinez nagusi, xxxx NAN zenbakiarekin,
helbidea xxxxx bere izenean eta eskubidean parte hartzen du.
Bi aldeek, esku hartu ahala, hitzarmen hau sinatzeko beharrezkoa den gaitasuna
aitortu diote elkarri, eta, ados jarri ondoren,

ADIERAZTEN DUTE
Lehena.- Ángel Añorga Galarraga jauna "Zabalchipi" izeneko landa-finkaren jabea da.
Baserria, bere eranskinekin, Usurbilen dago, San Esteban auzoan.
Finka hori Jabetza Erregistroan inskribatuta dago, 1750. liburukian, 210. liburuan, 34.
folioan, 274. Finka.

Bigarrena.- Usurbilgo Udala "Erroizpe Zentrala" izeneko eraikinaren jabea da, Añorga
Galarraga jaunaren 274 zenbakidun erregistro-finkako mugakidea.
Hirugarrena.- Usurbilgo Plangintzako Hiri Antolaketako Arauen Berrikuspenaren Testu
Bategina 2013ko uztailaren 22ko Foru Agindu bidez onartu zen (2013ko irailaren
10eko GAO).
Laugarrena.- Plangintza-tresna honetan, Saltxipi Etxea dagoen lursailak, bai eta haren
inguruko eraikin eta lursailak ere, Angel Añorga jaunaren jabetzakoak, hiri-lurzoru gisa
sailkatuta daude eta Zabaltxipi A-28 (A/TA) eremuan sartuta daude. (1. Agiri gisa
aurkezten da Indarrean dauden Arau Subsidiarioen planoa).
Bosgarrena.- Gaur egun, Usurbilgo Udala Arau Subsidiarioak berrikusten ari da, eta
Plan Orokor bat idatziz.
Seigarrena.- Plan Orokorraren Aurrerapenaren dokumentuan (2015eko apirilaren
23ko GAOn argitaratu zen, 75. zenbakian) A-28aren mugaketa aldatu da, eremuaren
hegoaldeko mugan dagoen lur-zati bat kanpoan uzten. (2. Agiri gisa aurkeztu da
Planaren Aurrerapenean eremuaren mugaketaren planoa).
Zazpigarrena.- Usurbilgo Udalak, "Erroizpe zentrala" izeneko eraikinaren jabea,
auzorako ekipamendu publikorako erabili nahi du. Hala ere, eraikinaren kokapenagatik
eta tamainagatik, udal-interesekoa da Añorga jaunaren 150 m2-ko lursail txiki bat
erabili ahal izatea – eraikinari lotutako aisialdirako gune gisa –. (3. Agiri gisa
mugaketa aurkeztu da).
Zortzigarrena.- Azaldutako guztiagatik, Usurbilgo Udalak Añorga jaunaren lursaila
aisialdi publikorako erabiltzeko interesa du, eta Añorga jaunak indarrean dauden Arau
Subsidiarioetako Zabaltxiki A-28 (A/TA) hirigintza-mugaketa mantentzeko.
Ondorioz, alderdiek egokitzat jo dute hitzarmen hau formalizatzea, klausula hauen
arabera:
XEDAPENAK
LEHENA.- Usurbilgo Udalak konpromisoa hartzen du A-28 (A/TA) Zabaltxipiren
mugaketa errespetatzeko gaur egun izapidetzen ari den Plan Orokorraren
dokumentuan, aurrerapenean egindako mugaketak ez baitu arau-izaerarik, eta ez
baitio inolako kalterik egiten interes publikoari.(4. Agiri gisa Plan orokorrean sartuko
den mugaketa)
BIGARRENA.- Ángel Añorga Galarraga jaunak Usurbilgo Udalari lagako dizkio
"Erroizpe Zentrala" eraikinaren atzealdean dagoen lursailaren erabilera eta gozamena.
Lursail hori 49 m2 ingurukoa da, eta 3. dokumentu gisa erantsi den planoan dago
mugatuta.
HIRUGARRENA.- Lurra HOGEI URTERAKO lagatzen da. Denbora bete ondoren,
Angel Añorga jaunak jabetza berreskuratu nahi badu, Udalari jakinarazi beharko dio,
espresuki, sei hilabete lehenago. Errekerimendu hori egiten ez bada, kontratua BOST
urtez luzatu dela ulertuko da. Luzapen horiek bi alderdiek adostuko dituzte.
LAUGARRENA.- Lurra doan lagatzen da, eta Udalak ez dio dirurik ordaindu behar
Añorga jaunari.
BOSGARRENA.- Usurbilgo Udalak konpromisoa hartzen du lagatako lursaila
"Erroizpe Zentrala" eraikinaren erabilerari lotutako erabilera eta gozamen publikorako
erabiltzeko. Era berean, lurzatia xede horretarako baldintza egokietan mantentzeko
konpromisoa hartzen du.

SEIGARRENA.- Usurbilgo Udalak lursailaren edukitza hartuko du Angel Añorga jaunak
agiri honi oniritzia ematen dionean
ZAZPIGARRENA.- Hitzarmena burutzea. Hitzarmen hau alderdi sinatzaile guztiek
sinatzen dutenean burutuko da, Usurbilgo Udalak onartu eta izapidetu ondoren.

Eta horrela jasota gera dadin, azaldutako guztiaren egiazkotasuna eta adostasuna
frogatzeko, aldeek sinatzen dute, goiburuan adierazitako tokian eta egunean.

Sin.:Agurtzena SOLABARRIETA MESA
Usurbilgo Udaleko alkatea

1. agiria

Sin: Angel AÑORGA GALARRAGA

Guzti hau ikusirik, Hirigintza Batzordeak, 2020ko abenduaren 17an egindako
bilkuran, Agurtzane Solaberrieta, Lur Etxeberria eta Patxi Suárezen aldeko botoekin,
Udalbatzarrari luzatutako irizpena kontutan hartuta, honako erabakiak hartu ditu:
ERABAKIAK
LEHENDABIZI: Urdaiagako “Erroizpe Zentrala” izeneko udal eraikinaren atzealdean dagoen
Angel Añorga Galarragaren jabetzako lursail batek erabilera publikoa izan dezan, Hiri
Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-28 (Zabaltxipi) eremuari eragiten dion Hirigintza
Hitzarmena, azalpenetan jasotakoa, behin betiko izaeraz ontzat ematea.
BIGARRENA: Alkateari ahalmena ematea Udalaren izenean hitzarmen hau izenpetzeko,
hitzarmena behin betiko onartutzat jo ostean.
HIRUGARRENA: Era berean, erabaki honen berri interesatuei ematea.”
Bozketa egin denean, honako emaitza izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Luken Arkarazo Silva, Oskar Santamaria Pikabea,
Itziar Basterrika Unanue eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Abstentzioa: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli eta
Andoni Atxega San Sebastian.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.

8.- MOZIOA: EUSKO JAURLARITZARI UDALENTZAKO EZOHIKO DIRU FUNTSA
BEREZI GEHIGARRIA ESKATZEA.
Mozioa batzorde batek diktaminatu gabe datorrenez, lehendabizi batzarkideek aho batez
onartu dute bilkura honetan tratatzea.
Alkateak adierazi du Europako funtsaz horrenbeste hitzegiten ari diren honetan garrantzitsua
dela uste dute udalon ahotsari garrantzia ematea eta diru horiek udaletara ere iristea.
Lur Gurrutxagak mozioa irakurri du.

Josune Urkolak hitza hartu du eta adierazi du beraien ustez mozio hau EAJ alderdiari egurra
emateko besterik ez da. Jarraian testu hau irakurri du:
“Orain arte aurreko urtetako eraginak eta zorpetzea legez arautua zegoen eta ez zen posible
nahi eran erabiltzea. Gure alderdiak Madrilen lortu zuen aurten eta datorren urtean
zorpetzea eta gerakinak erabiltzeko aukera euskal erakunde guztietan. Beraz, udalek ere
badute aukera hori.
Hasiera batean pentsatzen zen foru-funtsa %20a jetsiko zela, ondorioz, udal gehienek
aurrekontuak egokitu zituzten, baita Usurbilgoak ere. Baina orain badakigu jetsiera hori ez
dela %20koa izango baizik eta %10ekoa eta zehazki udal honetan %7koa.
Gure ondorioa da Gipuzkoako udalen egoera ekonomiko-finantzarioa Jaurlaritzarena baino
hobea dela.
Ez da ahaztu behar euskal erakundeen arteko finantziazio-sistemaren funtsa ardura
konpartitua dela eta kontutan izan behar da krisi honetan gastu handiena osasun zerbitzuan,
hezkuntzan eta sistema produktiboan eman dela, zaharren zaintzaz aparte. Eta gastu horiek
Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek bere gain hartu dituztela.
Udalek dituzten eraginak eta zorpetzeko duten ahalmena ikusita, planteatzen dena logika
politikotik kanpo dagoela eta erabat insolidarioa dela uste dugu.
Lekuz kanpo dagoela Udalak Jaurlaritzarekin adostu gabe bereak diren eskumenetan
gastuak bere gain hartu eta gero gastu horiek ordaintzeko diruak ordaintzen dira.”
Alkateak esan du egoera askotan herritarrei berehala erantzun behar izan zaiela eta ikusirik
laguntzak ez zetozela Udalak erantzun egin duela azpimarratu du. Herritarrengandik gertuen
dagoen instituzioa izanik, udalek hori egin dutela dio arduraz eta egoera zail horiei
erantzuteko.

Josune Urkolak dio Udalak bere gain hartzen dituen gastuetan nola finantziatuko duen
kontutan hartu beharko duela.
Alkateak galdetu dio 2020an zer egin duten ba.
Alkateak galdetu dio Josune Urkolari zertan dagoen honen kontra.
Josune Urkolak erantzun dio testua irakurtzen ez duela bukatu, honela jarraitu du: “Europako
funtsen inguruan, nork kudeatuko dituen ez dela garrantzitsua baizik eta zertarako erabiliko
diren, eta hori Eudelen eztabaidatu beharrekoa dela dio ez udal bakoitzean.”
Alkateak erantzun dio Eudelen eztabaidatzearen aurka ez daudela, eskatzen dutena da
portzentai bat udal guztietara iristea, zeren esan duten bezala pandemia honi aurre egiteko
udalek diru asko jarri dute.
Mozio honetan udalen defentsa bat eta herrien garapenaren aldeko defentsa bat bakarrik
egiten dela zehaztu du, eta tamalez aurrekontuen eztabaidan eta orain ikusi dugun bezala,
EAJ ez dago udalen defentsan.
Andoni Atxegak adierazi du udalak euskal nazio batetan daudela, Eusko Jaurlaritza euskal
nazioaren dirigentea dela. Eusko Jaurlaritza orain momentuan zorpetuta dago pandemia hau
dela-eta, eta udalak beste hainbeste egin beharrean, lagundu beharrean eta solidario izan
beharrean, egurra eman. Beraiek horrekin ez daudela ados azpimarratu du.

Udal gobernutik adierazi dute eskatzen dutena dela funtsa horren %30a udaletara iritsi
dadila, besterik ez.
Alkateak, Ogasun batzordean azaldu zuten moduan, adierazi du beraiek ez daudela gehiago
zorpetzearen aurka, ikusi dutena da 2021eko aurrekontuak aurrera ateratzeko gai izan direla
gehiago zorpetu gabe. Horrek albiste ona izan beharko lukeela uste du.
Patxi Suárezek adierazi du mozioaren arrazoia ulertzen duela eta diagnostikoa partekatzen
duela, badaki udal guztiek izugarrizko zama jasan behar izan zutela eta jasaten jarraitzen
dutela. Bere ustez sailen arteko Next Euskadi programarako sortutako batzordean tratatu
beharko litzateke, bizi duten krisi sozio-sanitario eta ekonomikoak oso kasuistika anitza
duelako.
Alkateak esan du ados daudela orduan, zeren hemen bi eskaera egiten baitira, batetik,
udaletara zerbait iristea eta, bestetik, erabaki marko horietan udalen ahotsa eta udalen
aniztasuna aintzat hartzea. Hori bezain sinplea dela dio mozio honetan eskatzen dena, eta
inondik inora ere ez dela EAJri egurra emateko.

Batzarkideek, mozioa gehiengoz onartu dute, honela dio:
“COVID19aren pandemiak sortutako krisiak gogor eragin du udalen egunerokotasunean, eta
batez ere, udalek 2020rako eginiko aurreikuspenetan. Udalek beraien aurreikuspenak alde
batera utzi eta beste lehentasun eta beharrizan batzuei egin behar izan diete aurre:
herritarren osasun segurtasuna bermatzeko neurriak hartzea, garbitasunean zerbitzu
gehigarriak ezartzea, gizarte politiken arloan sortutako beharrizan berriei erantzutea,
herrietako komertzio eta zerbitzuei laguntzea,... Alarma egoeraren ondorioz udal zerbitzu
asko bertan behera uzteak ere galera ekonomikoak eragin ditu udaletan.
Inbertsioak berrantolatzeaz gain, udalek diru sarreretan ere aldaketak jasango dituzte:
batetik, tasa eta prezio publikoen bitartez lortzea aurreikusten zituzten sarrerak murriztuko
dira; eta bestetik, foru finantza funtsaren bidez jaso beharko luketen diru kopurua ere asko
murriztuko da.
COVID19aren krisiak behar berriak sortu ditu, eta erakunde publikoak horiei erantzutera
behartuta daude. Udalak herritarrengandik gertuen dauden erakundeak izanik, momentu
honetan beraien gaitasun ekonomikoa bermatzea oso garrantzitsua da.
Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak udalentzako ez-ohiko funtsa berezia sortzea dagokio
gutxienez ondorengo udal premiei erantzuteko:
1. Udal zerbitzuetan izaniko galerei aurre egiteko
2. Udalek zerbitzuak eta langile postuak telelanera egokitzeko gastuei aurre egiteko
3. Herritarren larrialdi egoerei aurre egiteko
4. Arrakala informatikoa, haurren elikadura zein udal eskumenekoak ez diren beste gai
batzuetan udalek egindako inbertsioengatik sortutako gastuak ordaintzeko
5. Hezkuntza eta osasun arloan udalei sortuko zaizkien beharrizan berriei aurre egiteko
(adibidez eraikinak egokitzea eta garbitasun neurrien zorrozteak dakartzan kostu
gehigarriak)
Bestetik, Europar Batasunak ere funtsa bereziak iragarri ditu datozen urteetan izango
ditugun erronkei aurre egiteko eta COVID19aren izurriteak areagotutako krisi ekonomiko eta
sozialaren ondorioak berreraikitzeko. Erronka horiei tokikotasunetik ere egin beharko zaie
aurre, eta horretarako ezinbestekoa da udaletara funtsa horiek heltzea eta udalek (aniztasun
osoa kontuan izanik dagokion ordezkaritzaren bidez) funtsa horien lanketan zuzenean parte
hartzea, Nafarroako Gobernuak ahalbideratu duen bezala.
Usurbilgo udalbatzak ondokoa adosten du:
1. EUSKO JAURLARITZARI EAEko udalentzako ez-ohiko diru funtsa berezi bat sortzea
eskatzen dio, udalek COVID19aren krisiaren ondorioz jasan behar dituzten gastu hauei aurre
egiteko:
1. Udal zerbitzuetan izaniko galerei aurre egiteko
2. Udalek zerbitzuak eta langile postuak telelanera egokitzeko gastuei aurre egiteko
3. Herritarren larrialdi egoerei aurre egiteko

4. Arrakala informatikoa, haurren elikadura zein udal eskumenekoak ez diren beste gai
batzuetan udalek egindako inbertsioengatik sortutako gastuak ordaintzeko
5. Hezkuntza eta osasun arloan udalei sortuko zaizkien beharrizan berriei aurre egiteko
(adibidez eraikinak egokitzea eta garbitasun neurrien zorrozteak dakartzan kostu
gehigarriak)
2. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu, Europatik datozen funtsen %30 udaletara bideratua
izan dadin bermatu dezala.
3. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu, Europatik datozen funtsen banaketa zein lanketa
garatuko den guneetan EAEko Udalen aniztasun osoa ordezkatua izango den ordezkaritza
bidez parte hartze zuzena bermatu dezala.
4. Ebazpen hau Eusko Jaurlaritzari jakinaraziko zaio.”
Bozketa egin denean, honako emaitza izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Luken Arkarazo Silva, Oskar Santamaria Pikabea eta
Itziar Basterrika Unanue.
Kontrako botoak: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli,
Andoni Atxega San Sebastian eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.

9.- GALDERA-ESKAERAK.
Ez da galdera edo eskararik egin.
Alkateak batzarraldia bukatutzat eman du arratsaldeko 19:15etan eta bilera agiri hau
jaso da, alkateak izenpetuz eta nik, idazkariak, ziurtatuz.

