2019KO AZAROAREN 28AN EGINDAKO
OHIKO UDALBATZAREN BILKURAKO AKTA
BERTARATUAK
Alkate-Lehendakaria
Agurtzane Solaberrieta Mesa
Zinegotziak
Beñat Larrañaga Urdanpilleta
Lur Etxeberria Gurrutxaga
Joxe Mari Iribar Zapirain
Aroa Etxeburua Ugartemendia
Luken Arkarazo Silva
Oskar Santamaria Pikabea
Itziar Basterrika Unanue (4. puntutik aurrera)
Josune Urkola Larrarte
Mirari Azurmendi Sorazu
Carlos Pérez Fraisoli
Andoni Atxega San Sebastian
Francisco José (Patxi) Suárez Pérez
Idazkaria: Irantzu Arrizabalaga Gainza.
Kontu-hartzailea: Xabier Olano Jauregi.

Arratsaldeko 18:00etan batzarrari hasiera eman zaio.
Usurbilen, 2019ko azaroaren 28an arratsaldeko 18:00etan, Udaletxeko Pleno Aretoan,
Usurbilgo Udaleko ohiko 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.- 2019/10/17KO EZOHIKO BILKURAKO AKTAREN ONESPENA.
Batzarkideek, 2019ko urriaren 17ko ezohiko bilkurako akta aho batez onartu dute.

2.- ALKATETZAKO DEKRETU HAUEN BERRI EMATEA: 2019KO URRIAREN 21ETIK
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AZAROAREN 22RA (2019/0892-2019/1004).
Alkatetzak 2019ko urriaren 21etik azaroaren 22ra bitartean (2019/0892-2019/1004) egindako
dekretuen berri eman zaie bertaratutakoei.
Zinegotziak jakinaren gainean geratu dira.

3.- UDAL ORDEZKARITZA SAN MARKO MANKOMUNITATEAN. ALDAKETA.
Alkateak jakinarazi du Udala eratu eta hurrengo udalbatzarrean izendatu zirela udal honen
ordezkariak izango zirenak udalaz gaindiko erakundeetan. Tartean, proposatu zutela dio
udalaren ordezkariak San Marko Mankomunitatean alkatea bera eta Joxe Mari Iribar izatea
eta hauen ordezkoak Lur Etxeberria eta Beñat Larrañaga, hurrenez hurren.
Orain aldaketa bat egitea proposatzen dute, Lur Etxeberria titularra izatea eta alkatea honen
ordezkoa.
Aldaketa honen arrazoi nagusia dela dio, batetik, herri hondakinen gaia zerbitzuak eta
ingurumen sailetatik eramaten dela eta sail horien ardura Lur eta Joxe Marik dutela. Eta,
bestetik, hondakinekin zerikusia duten beste erakundeetan ere Lur dagoenez, kasu honetan
ere egokiagoa ikusi dute bera egotea.

Batzarkideek, Antolakuntza batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute:
“Esp.zk.: ID.02/2019-0191
Udalbatza Plenoak, 2019ko ekainaren 25eko bilkuran onartu zuen udalaren ordezkariak
nortzuk izango ziren udalaz gaindiko organo eta erakundeetan.
San Marko Mankomunitateari dagokionez erabaki zen ordezkariak Agurtzane Solaberrieta
eta Joxe Mari Iribar izatea eta hauen ordezkoak Lur Etxeberria eta Beñat Larrañaga,
hurrenez hurren.
Orain, ordea, egokiagoa ikusten da ordezkaria Lur Etxeberria izatea eta honen ordezkoa
Agurtzane Solaberrieta, gainontzeko kideak bere horretan utzita.
Hau horrela, Antolakuntza Batzordeak, 2019ko azaroaren 19an egindako bilkuran,
gehiengoz, (aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta, Beñat Larrañaga eta Patxi Suárez eta
abstentzioa: Josune Urkola) egin duen irizpena kontutan hartuta, Udalbatzarrak honako
erabakia hartu du gehiengoz:
ERABAKIA
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LEHENA: Usurbilgo Udalaren ordezkariak San Marko Mankomunitatean honako hauek
izatea:
Erakundea
SAN MARKO
MANKOMUNITATEA

Ordezkaria
Lur Etxeberria
Joxe Mari Iribar

Ordezkoa
Agurtzane Solaberrieta
Beñat Larrañaga

BIGARRENA: Erabaki honen berri San Marko Mankomunitateari ematea.”

Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken Arkarazo Silva,
Oskar Santamaria Pikabea 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.

[18:09 direnean, Itziar Basterrika bertaratu da.]

4.- ZUBIETAKO EREMUAN EXEKUTATUTAKO OBRA ETA ZERBITZUEN INGURUAN
SINATUTAKO LANKIDETZA HITZARMENA. JARRAIPEN ETA KONTROL BATZORDEKO
KIDEEN IZENDAPENA.
Alkateak aipatu du Donostiako eta Usurbilgo Udalek hitzarmena sinatu zutela aurreko
legegintzaldian Zubietako eremuan egiten diren obrak edo zerbitzuak udal bakoitzak zer eta
nola egin antolatzeko helburuarekin.
Hitzarmen horretan jasotzen dela esan du jarraipen eta kontrol batzorde bat osatuko dela
hitzarmenari jarraipena egiteko eta bina ordezkari izendatuko direla.

Jarraian, Lur Etxeberriak Udal bakoitzak bere gain izango dituen zerbitzuen berri eman du.

Batzarkideek, Antolakuntza batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute,
honela dio:
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“Esp. Zenbakia: HZ.06/2019-0155
Udalbatzarrak, 2019ko martxoaren 28an egindako bilkuran, besteren artean, Usurbilgo eta
Donostiako Udalen arteko lankidetza hitzarmena onartu zuen.
Hitzarmenaren xedea da antolatzea eta artikulatzea Usurbilgo eta Donostiako udalek beren
eskumeneko obrak edo zerbitzuak Zubietako lurraldean egikaritzeko modua, kudeaketa
publikoa eraginkorragoa izan dadin eta bikoiztasun administratiboak saihestu daitezen.
Hitzarmena 2019ko apirilaren 3an sinatu zen.
Hitzarmenaren zazpigarren puntuan zehazten da jarraipen eta kontrol batzorde bat sortuko
dela, honela dio zehazki:
“ZAZPIGARRENA: Jarraipen eta kontrol batzordea
Bi alderdiek adostu dute batzorde bat sortzea hitzarmenari jarraipena egiteko, hura zaintzeko
eta kontrolatzeko, baita sinatzaileek hartutako konpromisoak ere. Batzorde horrek ebatziko
ditu lankidetzaren hitzarmen honen inguruan sortu daitezkeen interpretazio eta betetze
arazoak, eta bien arteko koordinazio egokia bermatuko du.
Horrez gain, batzorde horren barruan aztertuko eta zehaztuko dira Zubietan egingo diren
jarduketak eta Donostiako Udalaren eta Usurbilgo Udalaren artean behin betiko urteko
balorazioa egitean sortutako desadostasunak, seigarren klausulak aipatutakoak.
Batzorde Mistoa 6 pertsonak osatuko dute, eta bina izendatuko ditu alderdi bakoitzak. Horrez
gain, batzordeari udal bakoitzak egoki iritzitako teknikariek lagunduko diote.”
Beraz, Usurbilgo Udalak bi ordezkari izendatu behar ditu.

Antolakuntza Batzordeak, 2019ko azaroaren 19an egindako bilkuran, gehiengoz, (aldeko
botoak: Agurtzane Solaberrieta, Beñat Larrañaga eta Patxi Suárez eta abstentzioa: Josune
Urkola) egindako irizpena kontutan hartuta, Udalbatzarrak honako erabakia hartu du
gehiengoz:
ERABAKIA
LEHENA: Lankidetza hitzarmenaren baitan sortutako jarraipen eta kontrol batzorderako
Usurbilgo Udaleko bi ordekariak Lur Etxeberria eta Itziar Basterrika izendatzea.
BIGARRENA: Honen berri Donostiako Udalari eta Zubietako Herri Batzarrari ematea.”
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Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, 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.

5.- DIRULAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA 2020-2022. HASIERAKO ONESPENA.
Alkateak adierazi du indarrean zegoen Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2017-2019koa zela
eta indarraldia amaitzen denez, orain, plan berri baten onespena proposatzen dela.
Aldaketa esanguratsurik ez dagoela esan du alkateak.
Jarraian nabarmendu nahi izan du Usurbilgo Udalak zer nolako esfortzu ekonomikoa egiten
duen arlo guzti horietan burutu diren edo burutu asmo diren ekimen edo egitasmo guzti
horiek laguntzen. Dirulaguntzetan guztira 875.000 euro inguru bideratzen direla aipatu du.

Batzarkideek, Antolakuntza batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute,
honela dio:
“Esp.zk.: ID.02/2019-0235
Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorrak, azaroaren 17koa, bere 8.1 artikuluan ezartzen du
dirulaguntzak ezartzea proposatzen duten Herri Administrazioetako organoek edo beste
edozein erakundek, aldez aurretik, hura aplikatzean lortu nahi dituzten helburuak eta
ondorioak, horiek lortzeko behar izango duten epea, aurreikusitako kostuak eta horien
finantzabideak zehaztu beharko dituztela Dirulaguntzen Plan Estrategiko batean.
Era berean, lege horren azken xedapenetako lehenengoak ezartzen du aipatu artikulua
oinarrizkoa dela eta Herri Administrazio guztiek aplikatu behar dutela. Bestalde, legezko
mandatua betetzeaz gain, beste zio eta arrazoi batzuk daude agiri hau idaztea aholkatzen
dutenak; adibidez, eraginkortasun eta efizientzia mailak hobetzea dirulaguntzako gastu
publikoan, sail eta batzorde desberdinen arteko deskoordinazioak saihestea, udalaren
laguntza jarduerari buruzko ikuspegi globala edukitzea, herritarrek errazago izatea
dirulaguntzak lortzeko bidea, berme handiagoa lortzen baita gardentasunean, irizpide
berdintasunean eta lehia librean, bai eta horri buruz udal kudeaketaren arrazoizko erabilera
bat lortzea ere, dagokion plangintza globalaz, prozeduren sistematizazioaz eta emaitzak
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ebaluatuz.
Usurbilgo Udalbatzarrak 2017ko ekainaren 27an egindako bilkuran, 2017-2019 epealdirako
Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onartu zuen eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen 2017ko uztailaren 18an.
Aipatutako planaren indarraldia amaitu denez, hurrengo hiru urteetarako indarraldia izango
duen plana prestatu da.
Aurkeztu den Plan Estrategikoan Usurbilgo Udalak sail bakoitzean ematen dituen
dirulaguntza programa eta lerro guztiak jasotzen dira, bakoitzean ondorengo aspektuak
zehaztuz:
· Lortu nahi diren helburuak.
· Diru-laguntzaren modalitatea.
· Nori dagoen zuzendua programa edo lerroa.
· Zenbatekoa.
· Aurrekontu aplikazioa.
2020-2022 Dirulaguntzen Plan Estrategikoa aztertu eta gero, Antolakuntza Batzordeak,
2019ko
azaroaren 19an egindako bilkuran, gehiengoz (aldeko botoak: Agurtzane
Solaberrieta eta Beñat Larrañaga eta abstentzioa: Josune Urkola eta Patxi Suárez)
egindako irizpena kontutan hartuta, honako erabakia hartu du gehiengoz:
ERABAKIA
LEHENENGO: Hasiera batean onartzea 2020-2022 epealdirako Usurbilgo Udalaren
Dirulaguntzen Plan Estrategikoa.
BIGARRENA: Plan estrategikoa onartzeko akordioa 30 egunez jendaurrean jartzea,
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean dagokion iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita interesdunek bidezkotzat jotzen dituzten erreklamazioak eta iradokizunak
aurkeztu ditzaten, eta behin betiko onartutzat joko da, epe horretan erreklamaziorik edo
iradokizunik aurkeztu ezean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen
49. artikuluak xedatutakoarekin bat.”

Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken Arkarazo Silva,
Oskar Santamaria Pikabea, Itziar Basterrika Unanue, Josune Urkola Larrarte, Mirari
Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli eta Andoni Atxega San Sebastian.
Abstentzioa: Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
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Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.

6.- 2020KO UDAL AURREKONTU PROIEKTUA. HASIERAKO ONESPENA.
Alkateak adierazi du foro ezberdinetan hitzegin izan dutela 2020ko Udal Aurrekontuen
inguruan eta ez dela gehiegi luzatuko baina zertzelada batzuk eman nahiko lituzkeela.
2020an guztira 12.375.710 euro izango dituztela esan du, 2019an baino 320.000 euro
gehiago. Diru-sarreretan igoera hori eragiten duten bi arrazoi nagusi daudela esan du,
batetik, Gipuzkoako Foru Aldunditik jasoko duten Fondo Forala handitzea aurreikusten
delako eta, bestetik, ICIO delako zergaren ondorioz. Zerga horren sarrera handitzea ez dela
kasualitatez gertatzen esan du, izan ere, oraintxe bertan Usurbilen martxan edo martxan
jartzeko bidean baitira dimentsio handiko proiektuak. Proiektu horietatik bi nabarmendu ditu,
batetik, Matiak Kalezarren adinekoentzako eraikiko duen auzune berria eta, bestetik,
Zapategi eremura Gureak eta Elkar etortzea. Hauek ez direla kasualitatez gertatu eta
aurreko gobernu taldeak egindako lana azpimarratu du.
Kapituluka begiratuz gero, Pertsonalgoaren kapituluak %35 inguru hartzen duela esan du eta
horren atzean Udal honek hartutako erabaki bat dagoela adierazi du, hau da, ahalik eta
zerbitzu gehien baliabide propioekin eskaintzea. Jarraian, kapitulu honetan izandako
igoeraren arrazoiak aipatu ditu: komunikazio arduradunaren kontratazioa, administrazio
elektronikorako pertsona baten kontratazioa eta hurrengo urterako aurreikusten diren aurrejubilazioak.
Bigarren kapituluan azpikontratatuta dauden zerbitzuak jasotzen direla esan du. Kapitulu
honetan egin den lanketa azpimarratu nahi izan du, partidaz partida begiratu baita
aurreikuspen ahalik eta errealena egin ahal izateko.
Laugarren kapituluan lehen aipatu dituen dirulaguntzak jasotzen direla adierazi du.
Jarraian, inbertsioen atalerako 1.743.635 euro izango dituztela esan du. Inbertsioen atal
honetarako proiektu asko daudela esan du baina hauek nabarmendu nahi izan ditu:
- Ugartondoko urbanizazioan, Pikaola eta Olarriondoko eremuak Udalak urbanizatu behar
dituela aipatu du.
- Usurbil 0.0.ko hobekuntzak.
- Efizientzia energetikoa.
- Udalak herri-lanak egin ahal izateko makinariaren berrikuntza.
- Ur-hornidura zerbitzuan berrikuntzak. Hemen azpimarratu nahi izan du udal gobernu honek
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egiten duen apustua herriaren ahalik eta zati handiena ur propioarekin hornitzeko. Epe ez
oso luzean amortizatu ahalko den inbertsioa dela gaineratu du, Añarberi ordaindu behar
zaiona asko baita eta hurrengo urteetan hori aurrezten joango direla esan du.
- Kale Irekiak prozesuaren baitan herritarrekin batera adostu ziren egitasmoak gauzatzea. Bi
egitasmo aipatu ditu, batetik, Mikel Laboa-Artzabal oinezkotzea eta, bestetik, Aginako Elutx
kalea eta kaxkoa oinezko bide batekin lotzea.
- Kiroldegiko inbertsioetan eskubaloi pistako armailak berritzea.
- Pelaioenea berritzea eta egokitzea. Udal gobernuarentzat legealdiko egitasmo
garrantzitsuenetariko bat bezala definitu du alkateak, izan ere, bertan Emakumeen etxea
sortzea edo egokitzea nahi baidute. Horretarako, herriko emakumeekin parte hartze prozesu
bat ireki nahi dutela gaineratu du.
Era berean, Pelaioeneak Kalezarko auzoak dituen beharrei erantzun diezaiekela uste dute,
beraz, auzoarentzako ekipamendua ere izan daitekeela adierazi du.
- Txokoaldeko ekipamentu publikoa. Txokoaldek espazio publiko itxien falta baduela ikusi
dute eta urteetan Akerra gaztetxea egon den eraikina horretarako aproposa izan daitekeela
uste dute.
- Zumarte Musika Eskola, dena ondo bidean obrak uztailean amaituko direla esan du eta
ikasturte berrirako barrutik ekipatu egin beharko dela adierazi du.
Aurrera jarraituz, alkateak adierazi du aurrekontu proiektu hau ekarpenetarako irekia egon
dela, herritarrekin auzoz auzo bilerak egin dituztela adierazi du eta alderdi politikoek ere
ekarpenak egiteko aukera izan dutela. PSE-EE udal taldearekin bilera bat egin zutela eta
EAJrekin azkenean ez baziren bildu ere, hauek 3 proposamen helarazi dizkiela esan du.
Jarraian, EAJk egindako hiru proposamenak aipatu ditu.
Batetik, Troia eta Usurbil lotuko lituztekeen bidegorriaren inguruko proiektu bat egitea. Honen
inguruan alkateak aipatu du eskumena Foru Aldundiarena dela. Era berean, Foru Aldundiak
esan omen zien Urbiletik Txikierdira arteko bidegorria egingo zuela baina gaur dela eguna
dio obra horiek ez direna hasi ere egin. Troia eta Usurbil arteko tramoa, errepidea eta trena
tarteko, ez dela tramo erraza dio.
Gogorazi du iaz ETS eta Udalaren artean proiektu bat landu zela Troiako pasabide arriskutsu
horri irtenbidea ematen ziona, bai trenaren pasabideari, errepidekoari eta baita bidegorriari
ere, baina kostu handiegia zuelako Foru Aldundiak proiektu hori atzera bota zuela gogorazi
du.
Edonola ere, bidegorri hori behar dela uste dute eta Foru Aldundiaren zain egon gabe egoki
ikusten dute Udalak ahal duenean aurreratzea, hori dela eta, Usurbilgo sarrerako
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errotondaren proiektua egitea esleitu dela esan du. Proiektua urte amaieran eskuartean
izango dutela jakinarazi du. Errotonda horrek ere bidegorriari soluzio bat eman beharko diola
eta horrela ikuspegi orokor bat emango duela esan du.
EAJk 60.000 euroko partida bat eskatzen zuela aipatu du, baina teknikoekin kontsultak egin
dituztela eta hauek proiektua idazteko 30.000 euro nahikoa direla diotela esan du, beraz,
proiektu hori egiteko 30.000 euroko partida bat txertatu dutela jakinarazi du.
EAJren bigarren ekarpena Etxealdia auzoaren antolamendu berri bat egitea zela azaldu du.
Honakoa kezka konpartitua dela azpimarratu du. Dakiten bezala, arkitekto bat ari da Plan
Orokorra idazten eta ikusten dutena da Plan Orokorrean bertan soluzio bat eman behar
zaiola Etxealdiari. Honen harira alkateak aipatu du ETSrekin harremanetan daudela eta
ETSko gerentearekin bi bilera izan dituela tren estazioara doazen konexioak dignifikatzeko,
batetik, errepide gainetik pasatzen den zubia eta, bestetik, trenbideko pasabidea. Proiektu
bat lantzen ari direla esan du eta ETSren aldetik disposizio ona topatu dutela azpimarratu
du. Hasiera batean proiektu horretan tren geltokia berritzea ere sartzen zela adierazi du,
baina beraiek Usurbilerako proiektu faranoikorik ez dutela eskatzen esan du, konformatzen
direla dio pertsonen segurtasuna bermatuko duten konexio eta lotura duinak eta egokiak
egitearekin. Errepide gaineko zubiari irtenbidea ematea Foru Aldundiari dagokiola eta
trenbideko pasabideari irtenbidea, berriz, ETSri dagokiola esan du.
Beraz, esan bezala kezka konpartitua dela esan du eta gaineratu du Etxealdiako
auzotarrekin batera landu beharreko planteamentu bat dela eta hortik ateratzen dena Plan
Orokorrean txertatu beharko dela.
Hirugarren proposamena memoria eta bizikidetzarena zela eta honekin erabat ados daudela
esan du eta txertatu dutela gaineratu du. Gaineratu du ideiaren bat badutela honen inguruan
eta gainera memoria eta bizikidetza lantzeko Udalak ez duela batzorderik adierazi du eta
agian batzorde bat edo lan-foro bat eratu beharko luketela.
Beraz, EAJren hiru proposamenak interesgarriak direla azpimarratu du eta aurrekontuetan
txertatu dituztela.

Josune Urkolak hitza hartu du eta adierazi du aurrekontu hauen inguruko beraien iritzia
azaltzeko idatzi bat prestatu dutela, honela dio irakurri duen idatziak:
“2020 aurrekontuei dagokienez begi onez ikusten ditugu guk egindako hiru proposamenak
aintzat hartzea, 2020an proiektuak martxan jartzeko lehen urratsen partidak dira. Lau urte
ditugu aurretik eta ikusiko dugu paperean idatzita onartzeaz gain kudeaketa egoki baten
bidez proiektu hauek gauzatuak ikusten ditugun legealdi honen bukaerarako.
Bestalde, udal batek duen baliabide garrantzitsuena aurrekontua dela jakinik eta herritar
guztien ongizatea bermatzeko tresna izanik nabarmendu nahi dugu sarreren eta gastuen
arteko oreka ez dela bermatzen. Hau da, sarrera orokorrak % 3,2an igotzen dira eta gastu

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel. 943 371 951 • Faxa 943 371 493 • www.usurbil.eus •

orokorrak berriz % 4an.
Ildo honetatik jarraituz gero urtetik urtera inbertsioetarako diru gutxiago izango dugu.
Egunean eguneko aurrekontuak iruditzen zaizkigu, aurrera begirako ikuspenarekin
egindakoak izan beharrean.
Baita ere azpimarratu nahi dugu sarrera hauek udalak ordenantza fiskalak ukitu gabe jasoko
dituela aipatzen dela eta hori ez da zuzena, Udalbatza honek 2020 ordenantzetan
Kontsumorako Prezioen Indizearen igoera onartua dauka eta beraz ordenantza fiskalak ukitu
dira eta usurbildar guztiok geure poltsikoetan nabarituko dugu.

Denok dakigu aurrekontuak direla udalak duen baliabide estrategikoena, eta baliabide honek
herrigintza eta usurbildar guztien zerbitzurako izan behar duela. Bai oraingo erronkei begira
eta bai datozenei aurre egiteko.
EHBilduko udal gobernu honek, azken urteotakoen bide beretik, iraupenerako aurrekontuak
burutu ditu. Egitasmo falta, inbertsio eskasa, emaitzak hor daude: egitasmo berritzaile
ezaren ondorioz, inguruko herriekin alderatuz, Usurbil, zerrendaren azken postuetan kokatu
da.
Hasi berri dugun legealdi honetan EAJ udal taldeak helburu zehatz eta geroari begirako
emendakin batzuk aurkeztu ditu aurrekontuetan sartuak izan daitezen. Benetan pozten gara
udal gobernuak onartzeko asmoa zuela adierazi zigunean. Jakitun gera, guk eginiko
emendakinek aurrekontu hauetan portzentai txikia suposatzen dutela zifra orokorrarekin
konparatuz. Legealdi honetan egitasmo hauek bultzatuko diren itxaropena dugu.
Lau urte ditugu aurretik ikusi ahal izateko EHBilduk osatzen duen gobernuak benetan
aurrera ateratzen dituen aurkeztu ditugun proposamenak. Ez da nahikoa txostena idatziz
jartzea, baizik eta kudeaketa egoki baten bidez proiektuak gauzatuak ikustea legealdi honen
bukaerarako.
Beraz, gure botoa abstentzioa izango da.”

Alkateak adierazi du abstentzioa argudiatzeko benetan argudio merkea iruditzen zaiola.
EAJk herri honek dituen beharrak ez dituela aintzat hartu eta gainera uste du ez dutela
lerrokatu nahi EH Bilduren udal gobernu baten aurrekontuak babestera, politika hutsagatik
eta ez herri honen interesen mesedetan.
EH Bildu udal taldeak ahaleginak egin dituela dio EAJren ekarpenak jasotzen. Gauzatuko
diren? Diputaziora joan eta ikusiko dutela dio ea gauzatuko ote diren, zeren ekarpenetako
bat behintzat, bigegorriarena, iaz Diputazioak bota zuela atzera azpimarratu du. Era berean,
Diputazioak egin beharreko lanak, rotondaren proiektua eta berriro ere bidegorriarena,
usurbildarrak ari direla ordaintzen esan du. Nahiz eta Diputazioak egin beharrekoa izan,

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel. 943 371 951 • Faxa 943 371 493 • www.usurbil.eus •

Usurbilgo Udala egitera doala esan du uste dutelako herri honen garapenean eta
mugikortasun jasangarri baten norabidean behar beharrezkoak diren proiektuak direla.
Etxealdiarako planteamenduari dagokionez, esan duten bezala, beraien konpromisoa
gauzatzen joatea dela adierazi du.
Inbertsioetarako diru gutxiago izango dela esatea, alkateak adierazi du lehen esan duen
bezala izugarrizko ahalegina egin dela 2. kapitulutuk gastu orokorretik zer murriztu, partidaz
partida begiratuz. Ezin duela ziur esan dio baina uste du azken urteetan inbertsioetara
bideratu den diru kantitate handiena dutela.

Josune Urkolak zehaztu du 2019ko aurrekontuetatik hauetara %0,45eko igoera bat dagoela.

Alkateak adierazi du Ogasun batzordean aipatu zuen bezala oso diskutigarria dela zer den
inbertsioa eta zer ez den inbertsioa.
Azpimarratu du aurrekontu hauetan inbertsio haundi bat egiten dutela bizikidetzarako,
emakumeen ahalduntzerako, gizarte bazterketan dauden pertsonen bizi baldintzak
hobetzeko, aniztasuna balio gisa landu eta diagnosi bat egin eta aniztasuna kudeatzeko
plangintza bat egiteko. Hau guztia horrela, EAJk leporatzea ikuspegirik gabe lantzen dituzten
aurrekontuak direla, honen aurrean alkateak bere desadostasuna agertu du. Gaineratu du
datorren urterako partida inportante bat jasota dagoela udalaren barne antolaketari begira.
Udal honek hainbat erronka dituela aipatu du, hala nola, administrazio elektronikoarena,
artxiboarena, kalitatezko enplegu publikoaren norabidean interinitate maila jaisteko apostua,
udaletxearen berrantolaketari begira, espazioaren berrantolaketari begira lau urteko
plangintza bat. Hau guztia horrela, alkateak azpimarratu du aurrekontu hauek jasotzen
dutena legegintzaldi osorako ikuspegi bat dela eta aurrekontu hauek direla ikuspegi horren
oinarria.
Era berean, alkateak aipatu du legealdiko plan bat osatzen ari direla lau urtetako ikuspegi
batekin lan egin nahi dutelako eta gaineratu du plan horretan parte hartzeko gonbita luzatu
zaiela beste udal taldeei.
Aipatutako guztia kontutan hartuta, horregatik iruditzen zaiola dio argudio merkea udal
gobernu honi leporatzea lau urteko perspektiba luzez ez aritzea lanean, justu horretan ari
direnean.
Gastu eta sarreren orekari buruz esan du aurrekoan Ogasun batzordean kontuhartzaileak
oso ondo esplikatu zituela.
Amaitzeko, alkateak EAJri alderdikeriz jokatzea leporatu dio eta ez herri ikuspegiz.
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Josune Urkolak adierazi du, alkateak esan dituen guzti horien artean, berak esan duela %4
igo dela gastu orokorra eta %3,2 sarrerak eta azpimarratu du gastu horien barruan dagoen
pertsonalarena %7,5 igo dela aurreko urtearekiko. Aurrekontuak usurbildar guztientzat direla
esan du eta hemen ikusten dena da gehiago dela udaleko langileentzat. Konparaketa beti
aurreko urtearekiko egiten duela zehaztu du.

Beñat Larrañagak aipatu du tranpa txiki bat egitea dela gastatu den horrekiko egitea eta ez
egitea aurrekontu guztiarekiko zenbat igo den. Aurrekontu guztiarekiko egiten bada, %1,5 igo
dela zehaztu du.

Alkateak adierazi du berak ulertzen duela aurrekontu batzuk ez direla soilik portzentai bat eta
konparazio bat aurreko urtetik igoera bat dagoen edo ez, baizik eta begiratu beharko dutela
dio igoera horren atzean ze arrazoi dauden.
Bestalde, udalaren berrantolaketaren helburua usurbildarrei kalitatezko administrazio publiko
eta eraginkor bat eskaintzea dela azpimarratu du. Era berean, prozesu eta berplanteamendu
honen jo puntuan herritarrak daudela dio, ez langileak.
Alkateak galdetu die ea udal honen berrantolaketarako planteatu dituzten ekimenak
beharrezkoak ote diren edo ez, ontzat ematen dituzten edo ez.

Josune Urkolak erantzun dio usurbildarrentzat onura baldin badira baietz.

Hori horrela bada, alkateak erantzun dio ekimen horiek aurrekontuetan islada bat behar
dutela.

Batzarkideek, Ogasun batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute, honela
dio:
“2020 urtean indarrean izango den Aurrekontua osatzeko garaia iritsita, udal gobernu
taldeak bere aurrekontu proposamena aurkeztu zuen urriaren 8ko Ogasun Batzordean. Egun
berean gonbidapena luzatu zien beste udal taldeei, egoki ikusten zituzten ekarpenak egin
zitzaten. Aldi berean, herritarrekin parte hartze bilerak burutu dira auzoz auzo.
Herritarrek ahoz egindako ekarpenez gain, EAJ-PNV udal taldeak idatziz egindako
ekarpena jaso da urriaren 31ko dataz.
Jasotako ekarpen guztiak txertatzen ahalegindu ondoren eta legezko txosten guztiak
jaso ondoren, osatutzat eman zuen Aurrekontu proiektua udal gobernu taldeak eta azaroaren
22ko Ogasun Batzordean honako diktamen edo erizpena luzatu zaio Udalbatza Osoari,
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batzordea osatzen duten kideen gehiengoaren oniritziarekin (EH Bilduko 3 kideak alde, EAJ
eta PSEko 2 kideak abstenituz).
Udalbatzarrak irizpena kontutan hartuta, honako erabakia hartu du gehiengoz:
ERABAKIA
1.- 2.020 ekitaldirako Usurbilgo Udalaren Aurrekontu proiektua hasieraz onartzea,
guztira 12.371.710 €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
V
VI
VII
VIII
IX

Langile gastuak
Ondasun eta zerbitzu arruntak
Interesak
Transferentzia arruntak
Kreditu globala
Gastu arruntak:
Inbertsio errealak
Kapital transferentziak
Finantza aktiboen aldaketa
Finantza pasiboen aldaketa
Kapital gastuak:
GASTUAK GUZTIRA

2019
3.019.500,00
1.140.818,00
2.381.893,00
5.386.474,00
58.600,00
11.987.285,00
0,00
67.888,00
0,00
67.888,00
12.055.173,00

%
25,05%
9,46%
19,76%
44,68%
0,49%
99,44%
0,00%
0,56%
0,00%
0,56%
100,00%

2019
3.975.300,00
5.029.214,00
20.000,00
826.772,00
0,00
9.851.286,00
1.620.887,00
168.000,00
0,00
415.000,00
2.203.887,00
12.055.173,00

2020
3.052.535,00
1.266.568,00
2.426.094,00
5.567.327,00
59.186,00
12.371.710,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
12.375.710,00
2020

32,98%
41,72%
0,17%
6,86%
0,00%
81,72%
13,45%
1,39%
0,00%
3,44%
18,28%
100,00%

4.276.897,00
4.973.700,00
20.000,00
873.478,00
100.000,00
10.244.075,00
1.743.635,00
88.000,00
0,00
300.000,00
2.131.635,00
12.375.710,00

SUPERABITA: 21/2003 F.A.: 14.6 artikulua:
“Aurrekontu Orokorreko aurrekontu bakoitza hasierako mentsik gabe onetsi behar da.
Nolanahi ere, eragiketa arrunten ziozko sarrerak gutxienez gastu arruntak eta zorren
amortizazio-gastuak bat eginez sortzen den kopuruaren beste izan behar dira.”
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%
24,67%
10,23%
19,60%
44,99%
0,48%
99,97%
0,00%
0,03%
0,00%
0,03%
100,00%
%
34,56%
40,19%
0,16%
7,06%
0,81%
82,78%
14,09%
0,71%
0,00%
2,42%
17,22%
100,00%

Sarrera arruntak: (1)
Amortizazio gastuak: (2)
Gastu arruntak: (3)
Superabit arrunta = (1) – (2) – (3)

11.987.285,00
415.000,00
9.851.286,00
1.720.999,00

99,44%
3,44%
81,72%
14,28%

12.371.710,00
300.000,00
10.244.075,00
1.827.635,00

99,97%
2,42%
82,78%
14,77%

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 honela izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken Arkarazo Silva,
Oskar Santamaria Pikabea eta Itziar Basterrika Unanue.
Abstentzioa: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli, Andoni
Atxega San Sebastian eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.

7.- 2020KO PLANTILLA ORGANIKOA. HASIERAKO ONESPENA.
Beñat Larrañagak adierazi du zazpigarren eta zortzigarren gaiak elkarrekin lotuta daudela,
nahiz eta banaka bozkatu behar diren.
Jarraitu du esanez aurrekontuekin batera onartu behar direla 2020ko plantilla organikoa eta
baita lanpostuen zerrenda ere.
Aldaketa esanguratsurik ez dagoen arren, honakoak aipatu ditu. Batetik, kiroldegian zeuden
bi langileak jubilatu direnez, bi lanpostuak laboraletik funtzionario izatera pasa direla eta
gaineratu du errelebo kontratua zuten bi langileak bitarteko funtzionario izendatu direla.
Beste bi jubilazio ere badaudela esan du, bat brigadan eta bestea euskara, kultura eta
gazteria sailean. Kasu honetan ere bi lanpostuak hutsak geratzen direla esan du.
Brigadakoaren kasuan, momentuz zerbitzu eginkizunetan betetzen ari dira eta kultura
sailekoa berriz lanpostua bera bermoldatzeko beharra ikusi denez, momentuz programa
baten bidez betetzen ari dela.
Azkenik, beste aldaketa dela dio komunikazio arduradunaren lanpostua sortu dela eta,
ondorioz, erreflexua daukala zerrenda hauetan.
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Pertsonal batzordean galdera bat egin zela dio komunikazio arduradunaren lanpostua
jabetzan agertzen zelako eta, azkenean, atal hori hutsik geratzen dela argitu du.

Batzarkideek, Pertsonal batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute,
honela dio:
“Esp.zk.: ID.06/2019-0290
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 2019ko azaroaren 21ean egindako Pertsonal Batzordean eztabaidatu ondoren
gehiengoz onartua gelditu da, hurrengo bozkak eman direlarik:

- Aldeko botoak: Beñat Larrañaga, Itziar Basterrika
- Abstentzioa: Carlos Perez, Patxi Suarez
Beraz, irizpena kontutan hartuta, Udalbatzarrak honako erabakia hartu du gehiengoz:
ERABAKIA
LEHENENGO: Erabaki honi erantsita doan Usurbilgo Udaleko 2020ko 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 honela izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken Arkarazo Silva,
Oskar Santamaria Pikabea eta Itziar Basterrika Unanue.
Abstentzioa: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli, Andoni
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Atxega San Sebastian eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.

8.- 2020KO LANPOSTUEN ZERRENDA. HASIERAKO ONESPENA.
Batzarkideek, Pertsonal batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute,
honela dio:
“Esp.zk.: ID.06/2019-0289
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 2019ko azaroaren 21ean egindako Pertsonal Batzordean eztabaidatu ondoren
gehiengoz onartua gelditu da, hurrengo bozkak eman direlarik:
- Aldeko botoak: Beñat Larrañaga, Itziar Basterrika
- Abstentzioa: Carlos Perez, Patxi Suarez
Beraz, irizpena kontutan hartuta, Udalbatzarrak honako erabakia hartu du gehiengoz:
ERABAKIA
LEHENENGO: Erabaki honi erantsita doan Usurbilgo Udaleko 2020ko Lanpostuen Zerrendari
onespena ematea.
BIGARRENGOA: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratzea.”

Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken Arkarazo Silva,
Oskar Santamaria Pikabea eta Itziar Basterrika Unanue.
Abstentzioa: 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.- USURBILGO UDALTZAINGOAREN ERREGELAMENDUA. HASIERAKO ONESPENA.
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Alkateak adierazi du, Antolakuntza batzordean azaldu zuten bezala, arautegi hau aldatu
behar izan dela nagusiki Eusko Legebiltzarrak orain gutxi onartu zuen Euskal Poliziaren
Lege berrian udaltzaingoari dagokionean aldaketa batzuk planteatzen dituelako.
Usurbilgo Udalaren kasuan orain arte udaltzainburua eta udaltzainak genituela esan du,
baina lege berri honen ondorioz beste figura bat sortzen da eta orain izango liratekeela dio
udaltzainburua, lehen agentea eta udaltzainak. Beraz, honek Udaltzaingoaren
erregelamendua aldatzea eskatzen digula adierazi du.

Batzarkideek, Antolakuntza batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute,
honela dio:
“Esp. zk.: ID.02/2019-0280
Aurrekariak
Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoen antolamenduari eta funtzionamenduari
aplikagarri zaizkion esparru-arauak ezartzen dituen 58/2015 Dekretuaren Lehen Xedapen
Iragankorrean aurreikusitakoa garatzeko, Usurbilgo Udaltzaingoaren Antolamenduaren eta
Funtzionamenduaren Erregelamendu hau ematen da, aurretik 1990etik zegoena zaharkituta
gelditu dela kontuan hartuz.
Ikusirik eta kontuan harturik
58/2015 DEKRETUA, maiatzaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko udaltzaingoen
antolamenduari eta funtzionamenduari aplikagarri zaizkion esparru-arauak ezartzen dituena.
Ekainaren 27ko 7/2019 Legea, Euskal Autonomi Erkideko Poliziari buruzko Legearen
bosgarren aldaketan xedatutakoak eta araututakoak.
Gauzak horrela, Antolakuntza Batzordeak, 2019ko azaroaren 19an egindako bilkuran,
gehiengoz (aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta eta Beñat Larrañaga eta abstentzioa:
Josune Urkola eta Patxi Suárez) egindako irizpena kontutan hartuta, Udalbatzarrak honako
erabakia hartu du gehiengoz:
ERABAKIA
LEHENENGO: Usurbilgo Udaltzaingoaren erreglamendu berri hau hasieraz onartzea.
BIGARRENA: Espedientea 30 egunez jendaurrean jartzea, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
dagokion iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita interesdunek
bidezkotzat jotzen dituzten erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ditzaten, eta behin
betiko onartutzat joko da, epe horretan erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu ezean, Toki
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Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 49. artikuluak xedatutakoarekin
bat.”

Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken Arkarazo Silva,
Oskar Santamaria Pikabea, Itziar Basterrika Unanue, 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.

10.- ERTZAINTZA ETA UDALTZAINGOA ELKARLANEAN ARITZEKO LANKIDETZA
HITZARMEN MARKOA.
Alkateak adierazi du udaltzainen beharretatik sortuta, beharrezkoa izan dela Ertzaintza eta
Usurbilgo Udalaren arteko lankidetza hitzarmen bat sinatzea, orain arte udaltzaingoak erabili
izan duen komunikazio sistema zaharkituta geratu delako eta hau berritu ahal izateko.
Aurrekontuetan ere inbertsioen atalean ikusi dutela esan du partida berri bat Tetra
komunikazio sistema berria eskuratzeko.

Batzarkideek, Antolakuntza Batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute,
honela dio:
“Esp. zk.: ID.21/2019-0278
Aurrekariak
Usurbilgo Udalak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta Udalaren arteko
Lankidetza Hitzarmen Markoa, Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren lankidetzarakoa sinatu
gabe dauka.
Ikusirik
Euskal polizia-eredua Euskadiko Poliziak osatzen du, eta hori Ertzaintzak -Eusko
Jaurlaritzaren menpe- eta Euskadiko udalerrietako udaltzaingoek -Euskadiko udalerrien
menpe- osatzen dute.
Talde bakoitzari esleitu zaizkion funtzioei dagokienez, ereduaren koherentzia sustatzeko,
beharrezkoa da polizia-kidegoak elkarren osagarri izateko formulak bilatzea, elkarrekiko
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harremana eta lankidetza erraztuko duten mekanismoak ezarriz.
Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen
42. artikuluaren eta ondorengoen arabera, betebehar hauek dituzte bi polizia-kidego horiek:
elkarri laguntza eta informazioa ematea; biek erabiltzeko komunikazio-sare bat sortu eta
mantentzea eta komunikazio-zentralen interkonexioa erraztea; Udaltzaingoa Euskadiko
Poliziaren Datu Bilketarako Zentroan integratzeko neurriak hartzea; polizia-instalazioen
erabilera partekatuari eta zerbitzu komunak sortzeari bidea ematea; eta dokumentu,
inprimaki eta formulario komunen erabilera sustatzea.
Lankidetza hori errazteko tokiko polizia-koordinaziorako batzordeen figura sortu zuen lege
horrek, eta polizia-lankidetzako hitzarmena sinatzea aurreikusi zuen.
Kontutan harturik
Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012
Legearen 42. artikuluaren eta ondorengoen arabera, betebehar hauek dituzte bi poliziakidego horiek: elkarri laguntza eta informazioa ematea; biek erabiltzeko komunikazio-sare
bat sortu eta mantentzea eta komunikazio-zentralen interkonexioa erraztea; Udaltzaingoa
Euskadiko Poliziaren Datu Bilketarako Zentroan integratzeko neurriak hartzea; poliziainstalazioen erabilera partekatuari eta zerbitzu komunak sortzeari bidea ematea; eta
dokumentu, inprimaki eta formulario komunen erabilera sustatzea.
Gauzak horrela, Antolakuntza Batzordeak, 2019ko azaroaren 19an egindako
bilkuran, gehiengoz, (aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta eta Beñat Larrañaga eta
abstentzioa: Josune Urkola eta Patxi Suárez) egindako irizpena kontutan hartuta, honako
erabakia hartu du gehiengoz:
ERABAKIA
LEHENENGO: Usurbilgo Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasun saileko Ertzantzaren
arteko Hitzarmen markoa onartzea.
BIGARREN: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari onespenaren erabakia bidaltzea behin
betiko onespena eman dezan.”

Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken Arkarazo Silva,
Oskar Santamaria Pikabea, Itziar Basterrika Unanue, Josune Urkola Larrarte, Mirari
Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli eta Andoni Atxega San Sebastian.
Abstentzioa: Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
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Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.

11.- AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEAREN ETA USURBILGO UDALAREN
ARTEKO HITZARMENA, AGINAGAKO SANEAMENDU OBREN GOI- ETA BEHESISTEMA ZEHAZTEKO.
Lur Etxeberriak azaldu du Añarbeko Urak-ek konpromezu bat duela Aginako erriberako
kolektorea egiteko. Obra hiru fasetan banatzen dutela esan du eta zehaztu du lehenengo eta
bigarren faseak planoan berdez agertzen direla eta hirugarrena berriz gorriz. Añarbek
jakinarazi zienaren arabera, lehenengo eta bigarren faseak udaberrirako lizitaziora aterako
dituzte, beraz, ulertzen dute obrak nahiko berehalakoak izango direla.
Jarraitu du esanez hitzarmen honetan jasoko litzatekeena dela, batetik, behe-saneamendua
eta, bestetik, goi-saneamendua. Esaten dena da behe-saneamendua, planoan gorriz
dagoena, obrak amaitutakoan udalak jasoko lukeela eta mantenimendua udalaren esku
geratuko litzatekeela.
Argitu da honek ez duela zerikusirik edateko urarekin, ur-zikinak direla.

Batzarkideek, Zerbitzuak batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute,
honela dio:
“Esp. zk.: HZ.10/2015-0317
Ikusirik
Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A. Aginagako saneamenduko obra burutzera doa.
Aginagako saneamenduko obren barruan egingo diren azpiegituren banaketa erregulatzeko,
Añarbeko Uren Mankomunitatearen eta Usurbilgo Udalaren artean izandako harremanen
ondorioz, honako hitzarmena adostu da:
AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEAREN ETA USURBILGO UDALAREN
ARTEKO HITZARMENA, AGINAGAKO SANEAMENDU OBREN GOI- ETA BEHESISTEMA ZEHAZTEKO
Usurbilen, ...ko ...ren ...n
BILDUTA
Batetik, Jaime Dominguez-Macaya Laurnaga jauna, adin nagusikoa, 15930903-E
NAN zenbakia duena, eta ondore hauetarako bizitokia Errotaburu pasealekuko 1
zenbakian, 6. solairuan (Donostia) duena.
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Bestetik, Agurtzane Solaberrieta Mesa andrea, adin nagusikoa, …….... NAN zenbakia
duena, eta ondore hauetarako bizitokia Usurbilgo Udaletxean, Joxe Martin Sagardia
plazan (Usurbil) duena.
PARTE HARTU DUTE
Jaime Dominguez-Macaya Laurnaga jaunak, Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A.
(aurrerantzean, AUSA) entitateko Administrazio Kontseiluaren presidente moduan;
AUSAko Administrazio Kontseiluak ...ko ...ren ....ko saioan hartutako erabakiari
jarraituz.
Agurtzane Solaberrieta Mesa andreak, Usurbilgo Udaleko (aurrerantzean, Udala)
alkate moduan; Udalbatzak ...ko ...ren ...ko saioan hartutako erabakiari jarraituz.
Beren karguek emandako funtzioak eta ahalmenak erabilita, elkarri aitortu diote
honako lankidetza hitzarmen hau sinatzeko besteko gaitasuna.
AZALDU DUTE
Lehenengoa.- Aginagako saneamendurako proiektatutako obretan sartzen da
Osinaldeko HUPEaren eta Aginaga auzoaren artean saneamendu-sare berri bat
eraikitzea. Saneamendu-sare berriak aukera emango du Osinaldeko HUPEra
bidaltzeko (eta, bertatik, Loiolako HUAEra) Usurbilgo Txokoalde eta Aginaga
auzoetako hondakin urak. Honako hauek hartuko ditu barnean:

1. Bi HUPE berri eraikitzea (Txokoalde eta Aginaga), eta Aginaga-Txokoalde eta
Txokoalde-Osinalde kolektoreak eraikitzea (dagozkien kontrol putzuekin). Horiek
etorkizunean goi saneamendu-sarean, Mankomunitatearen jabetzakoan, integratuko
dira.

2. Gainerako kolektoreak, adarrak eta kontrol-putzuak, etorkizunean behe saneamendu
sarean, Udalaren jabetzakoan, integratuko direnak.
Dokumentu honi eranskin moduan txertatu zaion planoan garbi identifikatu dira behin
obrak gauzatutakoan zein azpiegitura izango diren goi saneamendu sarekoak eta
zeintzuk behe saneamendu sarekoak.
Bigarrengoa- Mankomunitatearen Estatutuen 4. artikuluan xedatutakoari jarraituz,
hark saneamendu zerbitzua ematen du lehen mailako edo goi sareetan. Udalak, bere
aldetik, dagozkion eskumenak erabiliz, saneamendu zerbitzua ematen du bigarren
mailako edo behe sareetan.
Hau honela izanik, Mankomunitateak AUSAren bitartez Usurbilgo Aginaga auzoko
proiektuan jasotako hondakin uren saneamenduaren obrak egikaritu ondoren, behe
sareko azpiegiturak Udalari eman beharko dizkio Mankomunitateak.
Eskumen eremu honekin bat, eraikiko den behe saneamendu sare berria Udalari
emateko baldintzak behar bezala erregulatuko dituen, lankidetza hitzarmen bat
sinatzen dute alderdiek, honakoei jarraituz:
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AKORDIOAK
Lehena.- Hitzarmenaren xedea
Lankidetza hitzarmen honen xedea da AUSAk Aginagako proiektuan jasotako behe
saneamenduaren obrak (Eranskinean identifikatutakoak) emateko eta horiek Udalak
jasotzeko baldintzak arautzea.
Bigarrena.- Alderdien konpromisoak
Usurbilgo Aginaga auzoko saneamenduaren obrak fase ezberdinetan egitea
aurreikusia egonik, AUSAk konpromisoa hartzen du fase bakoitzean egikaritutako
azpiegituratik, behe saneamenduari dagokion zatia Udalaren eskura jartzeko fase
horri dagozkion obrak amaitutakoan.
Udalak, bere aldetik, konpromisoa hartzen du aipatutako azpiegiturak jasotzeko eta
haien ustiapena eta mantentze egokia bere gain hartzeko. Ondorio horietarako,
AUSAk Udalari adierazten dionetik edozein faseri dagozkion obrak kontratistak
AUSAri iadanik entregatu dizkiola, 2 hilateko gehienezko epean alderdiek behe
saneamenduaren azpiegitura eman eta jasotzearen akta sinatuko dute, eta
azpiegitura udal titulartasunekoa izatera pasako da.
Zehazki, behe saneamenduari dagozkion honako azpiegitura hauek izango dira udal
titulartasunekoak etorkizunean:

-

Aginaga kolektorea
Txiñorta kolektorea
Izagirre 1 kolektorea
Izagirre 2 kolektorea
Oroitzapena kolektorea
Mayoz kolektorea
Eliza kolektorea
Txokoalde kolektorearen lotura
Udalak ez badu betetzen Usurbilgo Aginaga auzoko saneamendu obretako behe
saneamenduari dagokion edozein azpiegitura jasotzeko betebeharra, AUSAk Udalari
jasanaraziko dizkio sare hori mantentzeko beharrezko jarduketen kostu guztiak.
Hirugarrena.- Jarraipen batzordea
Jarraipen batzorde bat osatuko da, alderdi bakoitzeko ordezkari batek osatua.
Batzordea arduratuko da hitzarmena behar bezala gauzatzen dela gainbegiratzeaz
eta hura interpretatzean eta betetzean sortutako arazoak konpontzeaz.
Laugarrena.- Hitzarmenaren indarraldia
Lankidetza hitzarmena indarrean sartuko da formalizatu eta hurrengo egunean, eta
indarrean egongo da haren xede diren konpromiso guztiak bete arte.
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Hitzarmenaren xedearen berezitasun berezia dela-eta, bi aldeetako eskumeneremuekin zerikusia duena, Hitzarmenaren indarraldiari eutsiko zaio bere xedea
osatzen duten konpromiso guztiak bete arte.
Bosgarrena.- Araubide juridikoa eta jurisdikzioa
Hitzarmen hau administratiboa da izaeraz, eta haren interpretazioa eta garapena
bertako estipulazioen araberakoa da, eta, bestela, Sektore Publikoaren Araubide
Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen eta administrazio publikoen
arteko lankidetza hitzarmenei aplikagarriak zaien gainerako ordenamendu juridikoaren
eta bertan araututako gaien araberakoa.
Administrazioarekiko auzien jurisdikzio ordena izango da hitzarmenaren
interpretazioari eta garapenari buruz sor daitezkeen auzi-arazo guztiak ebazteko
eskuduna.
Adostasuna azaltzeko, alderdiek hitzarmenaren bi kopia sinatzen dituzte, goian
adierazitako leku eta datan.

Aguas del Añarbe-Añarbeko
Urak S.A.

Usurbilgo Udala

________________________
Jaime Dominguez-Macaya
Laurnaga
Presidentea

___________________________
Agurtzane Solaberrieta Mesa
Alkatea
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Zerbitzuak eta Mantenua Batzordeak, 2019ko azaroaren 20an egindako bilkuran, Lur
Etxeberria eta Jose Mari Iribarren aldeko botoekin eta Carlos Perez eta Patxi Suarezen
abstentzioarekin, egindako irizpena kontutan hartuta, Udalbatzarrak honako erabakia hartu
du gehiengoz:
ERABAKIA
LEHENENGO: Hitzarmena onartzea.
BIGARREN: Alkateari, Udalaren izenean Hitzarmena sinatzeko ahalmena ematea.
HIRUGARREN: Erabaki honen berri Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A.-ri ematea.”

Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken Arkarazo Silva,
Oskar Santamaria Pikabea, Itziar Basterrika Unanue, 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.

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel. 943 371 951 • Faxa 943 371 493 • www.usurbil.eus •

12.- ZAKURRAREN ERASO ETA ERAGINDAKO LESIOENGATIK ZIGOR ESPEDIENTEA.
Lur Etxeberriak azalpenak eman ditu.
Azaldu du txakur batek hozka egin ziola pertsona bati eta horren harira zigor espedienteari
hasiera eman zitzaiola. Jarraian, irizpenean jasotzen den moduan aurrekarien eta
proposamenaren berri eman du.

Josune Urkolak galdetu du ea erabaki hauek hartzeko eskumena ez al dagokion alkateari.

Idazkariak erantzun dio ordenantzak zehazki jasotzen duela plenoa dela eskumena duena.

Batzarkideek, Zerbitzuak batzordearen irizpena aztertu dute eta aho batez onartu dute,
honela dio:
“Esp. zk.: HZ.08/2019-0114
IKUSIRIK
2019ko maiatzaren 31ko zinegotzi delegatuaren 2019/0499 dekretu bidez PNN jaunaren
aurkako HZ.08/2019-0114 zigor-jardunbideari hasiera eman zitzaion.
2019ko ekainaren 11an jakinarazi zitzaion PNN jaunari zigor espedientearen hasiera, 15
eguneko epea emanez jardunbidearen izapidegilea urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24.
artikuluetan ezarritakoaren arabera errefusatzeko, edota ongi iritzitako alegazioak,
dokumentuak edota informazioak aurkez zitzan. Era berean, frogaldia irekitzeko eskabidea
egiteko eta egoki ikusitako frogabideak proposatzeko.
Emandako epea amaituta, PNN jaunak ez zuen alegaziorik aurkeztu, ez eta frogaldia irekitzeko
eskatu.
Urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 legeak
honako hau jasotzen du bere 85. artikuluan:
Zehapen-prozedura bat hasitakoan, arau-hausleak bere erantzukizuna aitortzen badu,
dagokion zehapena ezarriz ebatzi ahal izango da prozedura.
(…)
Zehapena diruzkoa soilik denean, prozedura ebazteko eskumena duen organoak
murriztapenak aplikatuko ditu, gutxienez % 20koak, proposatutako zehapenaren
gainean, (…). Haietaz baliatzeko, bestalde, zehapenaren aurka administrazio-bidean
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jarritako akzio edo errekurtsoetan atzera edo uko egin beharra dago.

KONTUAN HARTURIK
Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen Udal Ordenantzako (GAO 2011-05-09) 6.
artikuluak xedatutakoaren arabera, Kode Zibilaren 1905. artikuluan ezarritakoaren arabera,
animaliaren edukitzailea izango da animaliak sortu ditzan kalte, galera eta arazoen
erantzulea.
Aurreko xedapenak aintzat harturik eta espedientean aurkitzen den dokumentazioa eta
frogak ikusi ondoren, burututako egintza arau-urratze larria dela, Animaliak edukitzea eta
babestea arautzen duen Udal Ordenantza (GAO 2011-05-09) 29.2.g) artikuluaren arabera
(kalteak eragin ditzaketen animaliak zaindu eta babesteko beharrezko eginbidea ez izatea.)
Instruktore honen ustez, frogatuta geratu dela aipatutako arau-urratzea eta erantzulea.
Usurbilgo udaleko udaltzainburuaren 2019ko maiatzaren 29ko salaketa-txostenean deskribatu
eta zehaztu zen gertaera, eta espedientean jaso dira animaliak eragindako kalteak deskribatzen
dituen albaiteroaren txostena.
PNN jaunak ez du alegaziorik aurkeztu. Hirugarrenek esandakoak udaltzainburuaren txostenak
jasotzen ditu, eta horri lotutako dokumentazioa esan bezala espedientean jaso da.
Udaltzain kideen funtzio eta eginbeharrak 2017ko urriaren 6an emandako idazkariaren
txostenean zehaztu ziren, eta agintaritza izaeraren aitortza azpimarratu. Horren arabera, bere
salaketa froga nahikoa dela ondorioztatzen da salatutako pertsonaren errugabetasunpresuntzioa indargabetzeko. Agintaritzaren Agente izaera duten funtzionarioek adierazitako
gertakariei Legeak froga-balioa esleitzen diela (39/2015 Legeko 77.5 artikulua).
Udaltzainburuaren txostena administrazio-espedientean sartuta dagoela eta honek froga gisa
balio du. Agintaritzaren Agentearen salaketari Legeak nahiko indar esleitzen dio salatutako
gertakariak ziurtatzeko eta ondorioz isuna jartzeko ekintza zuzenbidezkotzat hartzen da.
Ahalmen edo botere honek kontrako froga onartzen du noski. Interesatuak aurkeztutako
alegazioetan baina ez da aurkatze hori sostengatzen, kalteak eragin ditzaketen animaliak
zaindu eta babesteko beharrezko eginbidea ez izateari dagokion arau-haustea ukatzen badu
ere.
Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen Udal Ordenantzaren (GAO 2011-05-09)
30.1.b) artikuluak, arau-urratze larrientzat ezar daitezkeen zehapenak zehazten dituela:
30. artikulua. Zehapenak.
1. Animaliak babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legearen arabera,
animaliak babesteari buruzko arau-hausteak honako zenbateko
hauek dagozkien isunekin zehatuko dira:
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(...)
b) Arau-hauste larrietarako isuna: 300,52 €-tik 1.502,53 €-ra.
(...)
Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen Udal Ordenantzaren (GAO 2011-05-09) 32.
artikuluaren 1 atalak berriz zehapenak ezartzeko mailaketa zehazten dituela:
1. Isunen zenbatekoa mailakatzeko eta aurreko artikuluko 3.
idatz-zatian aurreikusitako zehapenen iraupena zehazteko,
honako inguruabar hauek kontuan izango dira:
a) Egindako arau-haustearen transzendentzia soziala eta sanitarioa,
eta eragindako kaltea.
b) Legez kanpoko irabazi-asmoa agerikoa izatea eta arauhaustetik
irabazitakoaren zenbatekoa.
c) Arauak hausten segitzea. Zehapen-espedientea abiarazi aurreko
bost urteko epean Ordenantza honetan aurreikusitako arauhausteren bat administrazio bidezko ebazpen irmoz zehapena ezarri
bada, arauak hausten segitu dela ulertuko da.
d) Arau-haustearen gaitzespen-mailan eragin dezakeen beste
edozein, bai aringarria bai astungarria. Horretarako, bereziki
esanguratsua izango da animalien aurka erakutsitako bortxakeria
haurren edota adimen-urrituen aurrean egin izana.
Bestalde, kontuan izan behar dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen 39/2015 legeak 85. Artikuluan jasotakoak; arau-hausleak bere erantzukizuna du,
eta prozedura ebazteko eskumena duen organoak murriztapenak aplikatu beharko ditu,
%20koak, proposatutako zehapenaren gainean, beti ere zehapenaren aurka administraziobidean jarritako akzio edo errekurtsoetan atzera edo uko egin beharko duelarik arau-hausleak.

PNN jaunaren aurkako zigor-jardunbidea animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen Udal
Ordenantzaren xedapenen urraketagatik irekitako espediente zigortzailea aztertu ondoren, eta
espedientea izapidetzen duen instruktoreak egindako ebazpen proposamena kontuan harturik,
Zerbitzuak eta Obrak Batzordeak 2019ko azaroaren 20ean egindako bilkuran, Lur Etxeberria,
Jose Mari Iribar eta Patxi Suarezen aldeko botoekin eta Carlos Perezen abstentzioarekin,
egindako irizpena kontutan hartuta, Udalbatzarrak honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
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LEHENDABIZI: PNN jaunak Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen Udal
Ordenantzaren (GAO 2011-05-09) 29.2.g) artikuluan xedatutako arau-urratze larria burutu du,
hau da, Kalteak eragin ditzaketen animaliak zaindu eta babesteko beharrezko eginbidea ez
izatea, espedientean aurkitzen den dokumentazio eta frogen baitan.
BIGARRENA: PNN jauna da arau-haustearen erantzulea, Animaliak edukitzea eta babestea
arautzen duen Udal Ordenantzaren (GAO 2011-05-09) 6. artikuluan eta Euskal Autonomia
Erkidegoko herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998
Legeko 8. eta 9. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriaz.
HIRUGARRENA: PNN jaunari, burututako arau-hauste larria dela eta, Animaliak edukitzea
eta babestea arautzen duen Udal Ordenantzaren (GAO 2011-05-09) 30.1.b) atalean
aurreikusitako zehapena jartzea, hain zuzen ere, 300,52 euroko isuna ezartzea (arau
hauste larria bere maila baxuenean) ordenantza bereko 32. artikuluko 1. atalean xedatutako
irizpideak eta espedienteko dokumentazioa kontuan hartuta, betiere Euskal Autonomia
Erkidegoko herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998
Legeko 7. eta 14. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriaz.
LAUGARRENA: Zehapen horren gainean, 39/2015 legeak bere 85. artikuluan aurreikusitako
%20ko murriztapena ezartzea; beraz, ordaindu beharreko isuna 240,42 euro izango dira,
beti ere zehapenaren aurka administrazio-bidean jarritako akzio edo errekurtsoetan atzera edo
uko egin beharko duelarik arau-hausleak.”

Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken Arkarazo Silva,
Oskar Santamaria Pikabea, Itziar Basterrika Unanue, Josune Urkola Larrarte, Mirari
Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli, Andoni Atxega San Sebastian eta Francisco José
(Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.

13.- HAINBAT UDAL ESPEDIENTEREN SUNTSITZE PROZEDURA.
Alkateak aipatu du udal berrantolaketa horretan, artxibo sistema berri bat ezarri nahi dutela,
baina horretarako artxibo zaharra txukundu egin behar dela. Hori egin ahal izateko,
lehenengo artxibo zaharra zer den jakin behar dela esan du, ganbaran eta bulegoetan gauza
pilo bat dagoela eta momentu honetan diagnostiko bat egiten ari direla esan du, jakiteko zer
daukagun eta daukagun guzti horretatik zenek duen balioa eta zer artxibatuko den.
Artxibatuko ez diren dokumentu edo espedienteak suntsitu egin behar direla esan du, baina
horretarako arautegi bat dagoela eta prozedura bat jarraitu behar dela jakinarazi du.
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Momentu honetan gizarte zerbitzuen departamenduan ari direla esan du bai diagnosi hori
egiten eta baita txukuntze lan hori egiten ere.

Batzarkideek, Antolakuntza batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute:
“Usurbilgo udal artxiboak bi arazo larri ditu, toki falta eta segurtasun neurriak ez betetzea,
dokumentazioa jasotzeko leku arazoak daude udaleko sail guztietan eta artxiboan
aspaldian ez da dokumentazio berririk hartzen, lehenago aipatu bezala toki faltagatik.
Dokumentuek maila desberdinetako balioak dituzte, hau da, sortuak izan zirenean balio
zehatz bat edukiko zuten baina espedientea ixtean balio hori galdu eta bigarren mailako bat
duten ala ez baloratu behar da. Beste hitz batzuk erabiliz, espedienteek etorkizunean balio
informatibo edo historikoa badute, betirako gordeko dira, bestela, xahuketa bidez aterako
dira artxibotik (edo udal departamentu desberdinetatik).
Usurbilgo Udalean 2019. urtean hasi eta hurrengo urteetan aurrera eraman nahi den
xahuketa prozesua, DOBAUBAK (Dokumentuak Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordeak)
ezarritako irizpideak jarraituz egingo da, beti ere prozesu guztiaren erregistro eta kontrol
zehatza bermatuz, gardentasunez.
Lehenengo fase honetan, Gizarte Zerbitzuetako sailean Gizarte Larrialdietarako Laguntzak
(GLL) eta Oinarrizko errentaren laguntza eskatzeko espedienteen xahuketa egin nahi da.
Xahutzeko kutxa eta espediente kopuruak:
- Gizarte larrialdietarako laguntzak: 44 kutxa-834 espediente
- Oinarrizko errentaren laguntzak: 15 kutxa-259 espediente
Udal artxibariaren txostena kontutan hartuta, Antolakuntza Batzordeak, 2019ko azaroaren
19an egindako bilkuran, gehiengoz (aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta, Beñat Larrañaga
eta Patxi Suárez eta abstentzioa: Josune Urkola), egindako irizpena kontutan hartuta,
Udalbatzarrak honako erabakia hartu du gehiengoz:
ERABAKIA
LEHENENGOA: Azaroaren 21eko 232/2000 Dekretuaren 30. eta 33. artikuluetan jasotakoa
betez, –Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentazio
Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena (2000. urteko abenduaren 11ko 235.
zenbakidun EHAA)– jarraian aipatzen den agiri-seriearen zatikia suntsitzeko proposamena
egitea.
Agiri-seriearen identifikazioa
Artxiboa

Usurbilgo Udal Artxiboa
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Serieizendapena
Seriearen
kodea
(DOBAUBA)

Jatorria
Erakundea
Ezarri den
aukeratzeproposamena
Suntsitseko
unitateak
Oharrak

Artxiboa
Serieizendapena
Seriearen
kodea
(DOBAUBA)

Jatorria
Erakundea
Ezarri den
aukeratzeproposamena
Suntsitseko
unitateak
Oharrak

Gizarte Larrialdetako laguntzak
Taulen
Ordena
onartzearen
2012-10-31
036
ordena-data
EHAAko
Zbkia.
Data
argitaratze-data
231
2012-11-29
eta zbkia.
Osasun eta Gizarte zerbitzuak
Bota 5 urtera. Gorde Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakietan
jasota dauden emandako laguntzen zerrenda
834
espediente

Euskarria

Papera

Azken
datak

1989-2014

Usurbilgo Udal Artxiboa
Oinarrizko errentaren laguntza eskatzeko espedienteak
Taulen
Ordena
onartzearen
2012-10-31
037
ordena-data
EHAAko
Zbkia.
Data
231
2012-11-29
argitaratze-data
eta zbkia.
Osasun eta Gizarte zerbitzuak
Bota 5 urtera.

259
espediente

Euskarria

Papera

Azken
datak

1989-2011

BIGARRENA: Proposamena Eusko Jaurlaritzako Dokumentuak Balioesteko eta
Aukeratzeko Batzordera (DOBABA) bideratzea aipatutako agiriak suntsitzeko baimena eman
dezan.”

Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
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Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, 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.

14.- ADIERAZPEN INSTITUZIONALA: AZAROAK 25.
Aroa Etxeburuak adierazpena irakurri du.

Batzarkideek, Antolakuntza batzordean aztertu eta bozkatua izan zen Azaroaren 25aren
inguruko Adierazpen Instituzionala aho batez onartu dute, honela dio:
“Esp.zk.: ID.13/2019-0283
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
AZAROAK 25, EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA EZABATZEKO NAZIOARTEKO
EGUNA
Azaroaren 25a, emakumeen kontra egiten den indarkeria mota oro guztiz onartezina dela
esateko eguna da; gainera, indarkeria sortzen duten eragile eta egitura guztiak errefusatzen
ditugula esateko eguna da, eta gure herrian ez dugula ez bakerik ez normalizaziorik izango
emakume izate hutsagatik emakumeak hiltzen eta erasotzen jarraitzen den bitartean
aldarrikatzeko eguna. Horregatik, egun honetan erakunde publikook, borroka horretan dugun
lehentasunezko eragile-izaera berretsiz, konpromiso zehatzak hartu behar ditugu.
Beraz, Usurbilgo Udalak honako Adierazpen Instituzionala onartzen du aho batez:
ZIOA:
Azaroaren 25a “Emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna” dela-eta,
Usurbilgo Udalak gure herria indarkeria matxistarik gabeko herria izateko ardura bere egiten
du. Eta, zentzu horretan, lehentasunezko konpromisoa berresten du indarkeria mota horren
adierazpen guztien kontra. Emakumeak libre biziko diren justizian eta berdintasunean
oinarritutako elkarbizitza posible izateko, ezinbestekoa da egungo orden sozial patriarkala
aldatzea eta indarkeria matxistaren erroei erreparatzea.
Egoera larria da. Estatistikek aspalditik ari dira agerian uzten indarkeria matxista gora egiten
ari dela: urtea hasi denetik, 3 emakume erail dituzte Euskal Herrian. Zorionez, mugimendu
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feministaren lan kementsuari esker, gure jendartearen gehiengo handi batek erailketa
matxistak edota eraso sexistak irmoki gaitzesten ditu. Hedabideetan, gainera, gero eta toki
gehiago dute, baina, era berean, kezkagarria da hainbatetan eraikitzen dituzten errelatoak:
emakumeak berbiktimizatu egiten dituzte edota euren gain jartzen duten erasoaren
erantzukizuna. Beraz, adi egotea dagokigu.
Gaitzespena bai, baina oraindik ere emakumeek egunero pairatzen dituzten askotariko
indarkeria adierazpenekiko tolerantzia eta inbisibilizazio handia dago. Izan ere, erailketa
edota eraso matxistak ezin ditugu modu isolatuan ulertu, eta arazoaren muinera,
sustraietara, jo behar dugu ezinbestean. Erakundeok horren ardura dugu, izan ere,
indarkeria matxistak sistema sozial, ekonomiko eta sinboliko honetan du jatorria. Sistema
hori injustua da; aukera berdintasunik ez du bermatzen, emakumeak menpeko estatus
batean kokatzen ditu eta indarkeria matxista erabiltzen du tresna sistemiko gisa. Eta sistema
honek indarkeria fisikoa, psikologikoa, ahozkoa, sexuala, sinbolikoa edota ekonomikoa
eragiten ditu eta gizarteko eta geure bizitzetako eremu guztietan ateratzen da, noiznahi eta
nonahi da: kaleetan, lanean, aisialdian, jai-guneetan, hedabideetan, etxean, watsaptaldeetan... Indarkeria mota eta adierazpen horiek guztiak elkar lotuta daude.
Hortaz, arlo guztietan eta indarkeriaren adierazpen guztien gaineko zeharkako lanketa
estrategikoa eta iraunkorra bultzatzea funtsezkoa da. Hala, lanketa horren lehenengo xedea
izan behar du indarkeria mota horiek agerian uztea eta normaltasunez ez hartzea, eta gero,
erroan, jatorrian esku-hartu behar dugu, egungo orden soziala eraldatzeko urratsak eginez,
hau da, bizitzaren arlo guztietan, publikoan nahiz pribatuan, estereotipoak, sinesmenak,
baloreak, jarrerak, praktikak eta abarrak eraldatuz. Eta zeregin hori, gizartea osatzen dugun
eragile guztiok geure egin behar dugu, hala egiten ez badugu, indarkeria matxistari hauspoa
ematen jarraituko dugulako. Denon erantzukizuna delako bakoitzaren eragin-eremutik aurre
egitea sortzen edo babesten ari den indarkeria matxistari: erakunde publikoek, kulturaeragileek, hedabideek, lan-arloko eragileek edota eragile ekonomikoek. Baina herritarrek,
familiek, adiskideek, kolektiboek eta arduradun publikook ere zuzeneko erantzukizuna dute
ere.
Hala, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egun honetan, sendo adierazi nahi dugu
Usurbil feminista baten aldeko aldarrikapena, eta dagozkigun konpromisoak geure egiten
ditugu bide horretan. Eta argi dugu, era berean, zeregin hori mugimendu feministarekin
elkarlanean egin behar dugula.
Esandakoagatik, Usurbilgo Udalak konpromiso hauek hartzen ditu bere gain:
1.- Usurbilgo Udalak Emakumeen Munduko Martxak bultzatutako indarkeria matxistaren
aurreko erantzun-protokoloa bere egiten du.
2.- Usurbilgo Udalak Foru Aldundiari eta Emakunderi eskatzen die emakume eta gizonen
arteko berdintasunaren alorreko aurrekontu-partidak handitzeko, berdintasun-zuzendaritzak
eta epaitegi espezializatuak modu iraunkorrean sendotzeko eta indarreko legeria
berraztertzeko konpromisoa hartzeko.
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3.- Usurbilgo Udalak herritarrentzako, eta bereziki emakumeentzako, dauden baliabideen
gaineko informazioa eskuratzeko bideak erraztuko ditu eta dagokion lurralde mailan,
indarkeria matxistaren kontrako zerbitzu-sarearen funtzionamendu egokia, elkarlana eta
koordinazioa bultzatuko du, beti ere, kontuan hartuz adin txikikoak eta biktimen seme-alabak.
4.- Usurbilgo Udalak neskei, gazteei eta emakume helduei zuzendutako jabekuntza
jarduerak sustatzen jarraituko du, hala nola autodefentsa feminista, bikote harremanak eta
harreman sexu-afektiboak, amodio erromantikoak, sexualitate libreak, etab.
5.- Usurbilgo Udalak beharrezko ezinbestekotzat du nerabeei eta gazteei zuzendutako
sentsibilizazio eta formazio jarduera iraunkorra, emakume eta gizonen arteko harreman
parekideak sustatzeko xedez, zehazki: hezkuntza sexu-afektiboa lantzeko, indarkeria
matxisten askotariko adierazpenak desnaturalizatzeko, baiezko onespena lantzeko,
maskulinitate ereduak lantzeko, etab. Bide horretan sakontzeko konpromisoa hartzen du
udal honek.
6.- Usurbilgo Udalak indarkeria matxista jasan duten emakumeen erreparazio eskubidea
lantzeko jarduera iraunkorrak martxan jarriko ditu besteren artean, omenaldiak, zineforumak,
bisibilizazio ekimenak (kaleen izenak edo jardunaldiak, kasu), kalte-ordainketak,
akonpainamendu soziala, etab. Jasoz.
7.- Erakunde honetatik, hau da, Usurbilgo Udaletik, borroka feministaren alde hartu dugun
konpromisoa berretsi nahi dugu, indarkeriarik gabeko gizarte demokratiko bat eraikitzeko
bide eta tresna nagusia den heinean.
8.- Bat egiten dugu mugimendu feministak azaroaren 25erako deitutako mobilizazioekin, eta
jendarte osoari ere dei egiten diogu mobilizazio horretan parte har dezan.”

Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken Arkarazo Silva,
Oskar Santamaria Pikabea, Itziar Basterrika Unanue, Josune Urkola Larrarte, Mirari
Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli, Andoni Atxega San Sebastian eta Francisco José
(Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.

15.- ADIERAZPEN INSTITUZIONALA: BOLIVIAKO ESTATU KOLPEAREN AURREAN.
Aroa Etxeburuak adierazpena irakurri du.
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Josune Urkolak adierazi du mozio honen aurka bozkatuko dutela eta beraien bozka
azaltzeko ondorengo testua irakurri du:
“BOLIVIA
2016an, Evo Moralesek erreferenduma deitu zuen, presidentetzarako beste agintaldi bat
debekatzen zion Konstituzioa erreformatzen saiatzeko.
Honako hau adierazi zuen orduan: "Baiezkoak irabazi edo ezezkoak irabazi, emaitza
errespetatuko dugu; hori da demokrazia". Hala ere, Boliviako biztanleek uko egin zioten
aukera horri erreferendumean, baina Evo Moralesek ez zion herriaren borondateari
jaramonik egin. Amarru batekin, presidentetzarako hauteskundeetan berriro hautagai izatea
lortu zuen.
Hauteskundeak 2019ko urriaren 20an egin ziren, Europar Batasunak eta Amerikako
Estatuen Erakundeak (AEE) salatu zituzten anomalia handiekin. Hauteskunde Auzitegi
Goreneko presidenteordeak dimisioa eman behar izan zuen protesta handien erdian.
Hauteskundeetako emaitzek "irregulartasun larriak, 24 orduko zenbaketa etetea, botopaperak eta sistema informatikoa manipulatzea, aktak faltsutzea eta hauteskundematerialaren zaintza-katea haustea" jasan zituztela salatu zuen AEEk. Tranpak hain handiak
izan ziren, ezen Evo Moralesi "hauteskunde prozesua berehala baliogabetzeko eta
berriro hasteko" eskatu zion.
Ordutik, Boliviak hainbat protesta bortitz eta altxamendu jasan ditu herrialde osoan. Juan
Carlos Huarachi COB (Central Obrera Boliviana) sindikatuko buruak, herrialdeko erakunde
sindikal handienak eta azken urteetan Gobernuaren aliatuak, “uko egiteko eskatu zion Evo
Morales presidenteari eta hauteskunde berriak deitzea eskatu zuen".
Azaroaren 11n, Evo Moralesek uko egin zion karguari, Legebiltzarrera bidalitako gutun
formal batean eta Mexikora alde egin zuen. Ordutik Boliviak bitarteko presidente bat du
trantsizioko gobernu batekin.”

Alkateak adierazi du bitxia egiten zaiola esatea Evo Moralesek uko egin ziola bere karguari
eta bitartean ez aintzat hartzea militarrez inguratuta sartzen dela biblia eskuetan duela bere
burua presidentetzat hartzen duen emakumea eta era berean Bolivian gertatzen ari den
errepresio eta indarkeria guztiari aipamenik ez egitea.

Josune Urkolak erantzun dio goian irakurri duela eta horrek zer esana edukiko duela.

Alkateak adierazi du benetan zuritzea dela militarrak Bolivian Estatu Batuen laguntzarekin
egiten ari diren basakeria eta estatu bakoitzaren autonomia, subiranotasuna eta burujabetza
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pikutara botatzen ari den sistema politiko totalitario bat munduan zehar hedatzen ari dena
babestea. Ikusi besterik ez dagoela dio Bolivian zer gertatzen ari den, Txilen zer gertatzen ari
den, Venezuelan zer egiten saiatu ziren. Benetan kezkagarria iruditzen zaiola esan du horren
aipamenik ez egitea.

Josune Urkolak erantzun dio EH Bilduk aurkeztu duen testuan ere beste horrenbeste, zeren
bertan irregulartasunak ez baitira aipatu ere egiten.

Alkateak erantzun dio bertan esaten dela Evo Morales bera agertu zela prest berriro ere
hauteskundeak deitzeko nahiz eta hauteskundeak irabazi zituen.

Joxe Mari Iribarrek gaineratu du irregulartasunak zirela eta kuestionatzen zena zela Evo
Moralesek gehiengo osoa zeukala eta lehenengo bueltan inbestitzen zen edo bigarren
bueltan.

Josune Urkolak adierazi du uste duela hirugarren aldiz aurkezteko ja aukerarik ez zeukala
Evok. Bestalde, adierazi du uste duela oso urruti gertatzen zaiela.

Alkateak adierazi du oso urruti bai baina berak sinesten duela dio internazionalismoaren
baloreetan, herrialdeen arteko elkartasunean eta gaineratu du mundu mailan gertatzen ari
den olatu autoritarismo eskuindarra dagoela Bolivian eta dagoela Espainian. Demokrazian
sinesten duten guztiei eta herrialdeen burujabetza babesten duten guztiei kezkatu beharko
liekela dio zer gertatzen ari den munduan eta nagusiki hego ameriketan.

Josune Urkolak adierazi du EH Bilduk aurkeztu duen Adierazpen Instituzionala dagoen
bezala ez onartzeak ez duela esan nahi gaiak ez dienik kezkatzen.

Alkateak erantzun dio ez duela hori esan, kezkatzen duena da EAJren idatzian ez egitea
inolako aipamenik estatu kolpeari, militarren indarkeriari eta besterik gabe ontzat ematea
bere burua presidentetzat militarrez inguratuta legebiltzarrera sartu zen emakume bat.

Batzarkideek, Antolakuntza batzordean aztertu eta bozkatua izan zen Boliviako Estatu
Kolpearen inguruko Adierazpen Instituzionala gehiengoz onartu dute, honela dio:
“Esp.zk.: ID.13/2019-0282
Adierazpen Instituzionala
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Boliviako Estatu Kolpearen aurrean
Zioa
Azaroaren 10ean Boliviako Estatu Plurinazionaleko Presidente Evo Moralesek bere dimisioa
aurkeztu zuen, poliziek eta militarrek behartuta. Dimisioa eman baino lehen Morales
presidentearen, bere gobernuko kideen eta Boliviako beste hainbat hautetsien senideen
kontrako erasoak eman ziren.
Estatu Kolpe honen ondorioz, egoera benetan larria da eta konfrontazio zibilerako arriskua
handia dela azpimarratu nahi dugu, izan ere estatu kolpea bultzatu duten indarrek
errepresioarekin erantzuten ari zaizkio Moralesen alde antolatutako herritarrei. Aurreko
hilabetean izandako hauteskundetan Evo Moralesek bozen %46 lortu zituela eta
hauteskunde horiek errepikatzeko prestutasuna adierazi duela azpimarratzekoa da ere.
Egoera honen aurrean, Usurbilgo Udalak honako adierazpena egiten du gehiengoz:
•

Gogor salatzen du Bolivian ematen ari den estatu kolpea.

•

Moralesen kontra altxatu direnei eskubide zibil eta politikoen errespetua eta gatazka
negoziazio eta akordioaren bidez konpontzera dei egiten die, eta Estatu Kolpe honen
kanpo-bultzatzaileei injerentzia gelditu eta Boliviako soberania errespetatzera deitzen
ditu.

•

Bere babesa adierazi nahi die Evo Morales presidenteari eta El Alton eta Bolivia
osoan kolpearen kontra mobilizatzen hasi diren herritarrei.

•

Herritarrei dei egiten die Estatu kolpe honi aurre egiteko antolatzen diren
mobilizazioetan parte hartzera.”

Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken Arkarazo Silva,
Oskar Santamaria Pikabea, Itziar Basterrika Unanue eta Francisco José (Patxi) Suárez
Pérez.
Aurkako botoak: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli eta
Andoni Atxega San Sebastian.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.
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16.- ADIERAZPEN INSTITUZIONALA: EUSKARAREN EGUNA.
Puntu hau batzorde informatzaile batek tratatu gabe datorrenez, hasteko plenoan tratatatzea
bozkatu dute. Batzarkide guztien aldeko bozkarekin pleno honetan tratatzea erabaki da.
Oskar Santamariak adierazpenaren testua irakurri du.

Testua aztertu ondoren, batzarkideek, aho batez onartu dute Euskararen Eguneko
Adierazpen Instituzionala, honela dio:
“Esp.zk.: ID.13/2019-0295
Erakunde adierazpena Euskararen Eguna dela eta
Zioa
Aurten, 60 urte betetzen dira Eusko Ikaskuntzak, 1949. urtean, Euskararen Nazioarteko
Eguna abenduaren 3an ospatzea erabaki zuenetik. Hirurogei urte igaro arren, oraindik orain,
Euskal Herriko hizkuntza berreskuratzeko premia larriak bere horretan dirau.
Egia da euskaltzale eta ekintzaile askoren ahaleginak ez direla alferrikakoak izan, eta
euskara orain dela 50 urte baino hobeto dagoela, askoz hobeto, baina ez aski.
Egia da, azken urteotan, lortu dugula Euskal Herriko lurralde guztietan aurrera urrats
esanguratsuak egitea ere. Egun, inoiz ez bezala, euskaldunok berariazko erakundeak
dauzkagu: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, alde batetik; Lapurdin, Nafarroa Beherean eta
Zuberoan, bestetik; eta Nafarroa Garaian, azkenik. Baina ez daukagu hizkuntza politika
bateraturik. Eta, gaur gaurkoz, asko egin dezakegu hainbat eremutatik hasita.
Badakigu, nola ez, edozein hizkuntza gutxituren arazo behinena, transmisiotik harago,
erabilera dela, hizkuntza biziberritzea berau erabiltzea dela, alegia. Baina euskararen
erabilera, xedea bada ere, ez da areagotuko, oinarrian ez badu hiztun talde zabala, sendoa,
trinkoa eta engaiatua.
Hizkuntza gutxitu baten normalizazio prozesuaz ari garenean bi elementu izaten ditugu beti
buruan. Batetik, hizkuntza hori normalizatzeko pertsonek hizkuntza gutxitua ezagutu behar
dute, eta, bestetik, pertsona horiek hizkuntza erabili ahal izateko espazioak behar dituzte.
Biak ala biak dira beharrezkoak, baldin eta hizkuntza hori normalizatuko bada.
Honen adibide dira pasa den urteko euskaraldiaren ondoren egindako ikerketaren datuak.
Usurbilgo emaitzak orokorrean positiboak izan dira, nahiz eta egonkortzeko oraindik ere falta
den. Abian da hurrengo edizioa, ohiturak aldatu eta erabilera sendotzeko ariketa erraldoia
bere berrikuntza guztiekin.
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Horregatik diogu lurgune euskaldunek edo arnasgune geografikoek berebiziko garrantzia
dutela euskararen normalizazio prozesuan. Euskaldun kopuru handia duten herriak eta
auzoak dira euskaraz normaltasunez eta naturaltasunez bizi direnak, eta normalizatutako
edozein hizkuntzak bete beharko lituzkeen funtzioak betetzen ditu euskarak, herri horien
egunerokoan.
Baina urrats berriak egin behar dira, lurgune euskaldunen eta arnasguneen garapen
iraunkorra bermatzeko oinarriak proposatuz. Izan ere, eremu horiek sendotzean eta
zabaltzean datza normalizazio prozesu orokorraren arrakasta, hein handi batean.
Ugari dira berariazko lanketa eskatzen duten alorrak, eta horien guztien artean bada bat
gizarte bizitzaren erdigunean dagoena: ekonomia, lana eta kontsumoa biltzen dituen arloa,
hain zuzen ere, gizartearen eta herritarron bizitzaren motor nagusia baita.
Arlo sozioekonomikoak eta euskararen erabilerak elkarri egin behar dioten ekarpenaren
garrantzia ez da gutariko inorentzat ezezaguna. Bai baitakigu ez dela hizkuntza
normalizaziorik lanaren, ekonomiaren eta kontsumoaren munduan erro sakonik ez duenik.
Sendoak dira, alor horretan ere, eragile nagusiak egiten ari diren urratsak. Eta horietan
lehena, zalantzarik gabe, euskararen erabilera askotariko erakundeen izaeraren ezaugarrien
artean txertatzea dago.

Hori horrela, Usurbilgo Udal erakunde honek, gaurdaino hartu dituen konpromiso guztiak
mantentzeaz gain, honako hauek ere hartzen dituela adierazten du 2019ko Euskararen
Nazioarteko Egun honetan:
1. Administrazio publikoen kontratazioetan ziurtagiriak —Bikain eta Bai Euskarari,
besteak beste— bateratu eta indartzeko neurriak hartzea.
2. Kirol arloa euskalduntzeko bidean lan egitea, federazioekin eta tokiko klubekin
elkarlanean.
3. Familia eremuetan euskararen erabilera eta transmisioa sustatzea.
4. Migratzaileentzako laguntza ildoak aktibatzea, euskara ikasteko eta euskal kulturara
hurbiltzeko aukera izan dezaten.
5. Enpresetan euskararen erabilera normalizatzeko ekimenak aktibatzea, euskara
laneko eta zerbitzuetako hizkuntza izan dadin.
6. Jarduera arau emailea garatzea, enpresetan euskara erabiltzeko planak indarrean
jartzeko.
7. Eremu guztietako eragileekin —hau da, enpresa elkarteekin, sindikatuekin,
gremioekin, merkataritza ganberekin eta beste hainbat erakunderekin— akordioak
lortzea, euskararen normalizazioa bultzatzeko lana har dezaten.
8. Herriko gizarte eragile eta euskalgintzarekin batera elkarlanari eustea.”

Honela izan da bozketa:
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Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken Arkarazo Silva,
Oskar Santamaria Pikabea, Itziar Basterrika Unanue, Josune Urkola Larrarte, Mirari
Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli, Andoni Atxega San Sebastian.eta Francisco José
(Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.

17.- MOZIOA: ZUBIETAKO ERRAUSTEGIA.
Alkateak jakinarazi du urgentziaz ekarri dutela mozio hau, izan ere gaurko egunez hasi baita
frogaldi fasean erraustegia eta Zubietako gainean jada ikusi daiteke botatzen duen kea.

Batzarkideek, aho batez, puntu hau gai-zerrendan txertatzea eta tratatzea onartu dute.

Jose Mari Iribarrek testua irakurri du.

Ondoren, alkateak adierazi du jakin nahiko luketela ea kezkarik eragiten dien honek eta zer
pentsatzen duten.

Josune Urkolak erantzun dio hor ikusten den hori ez dakitela benetan zer den.

Alkateak berriz galdetu die ea kezkarik eragiten dien eta ea Udalak honen aurrean zerbait
egin beharko lukeen. Gobernu taldea gai honekin oso kezkatuta dagoela azpimarratu du.
Egoera hau %90a birziklatzen duen herri bateko herritarrek urteetan jasan beharko dutela
salatu du.

Jarraian, batzarkideek, Zubietako erraustegiaren inguruko mozioa aztertu dute eta
gehiengoz onartu dute, honela dio:
“Europako Legebiltzarrak klima larrialdia deklaratu duen egun berean jarri dute probaldi
fasean Zubietako errauste-plana. Gaia serioa eta kezkagarria ez balitz, usurbildarroi inork
gustu txarreko broma egin digula dirudi. Baina, tamalez, ez da broma, ez. Tamalez, gaurkoa
egun beltza eta tristea da, usurbildarrontzat. Zubieta gainetik egun osoan zehar ikusi dugun
ke etengabea da horren adierazgarri.
Diogun bezala, gaurko egunez, Europako Legebiltzarrak klima larrialdia deklaratzeko
ebazpena onartu du, eta ekintza zehatzak egiteko eskatu die Europako Batzordeari, estatuei
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eta instituzioei. Gipuzkoako instituzioak, haatik, bistan da kontrako norabidean ari direla.
Gaurko irudiak dena esaten du. Eta, tamalez, biharkoak, etzikoak, etzi damukoak... hala
erakutsiko du, honi konponbiderik eman ezean.
Eta, konponbidea egon, badago, usurbildarrok erakutsi dugun bezala. Usurbildarrok erakutsi
dugu osasuna eta ingurumena aintzat hartuz, posible dela hondakinak kudeatzea. Gure
eguneroko ohituretan aldaketa txiki bat egin genuen duela 10 urte usurbildarrok, eta, gaur
egun herrian sortzen den hondakinen ia %90 gaika biltzen dugu. Apenas sortzen dugu
errefusik. Eta, zorionez, asko dira bide hori hartu duten Gipuzkoako herriak. Usurbil eredu
da, bai Euskal Herrian, bai Euskal Herritik kanpo. Eredugarritzat dute Usurbil 0.0 hiri
hondakinak kudeatzeko udal honen plangintza. Kanpoan eredu dena, hemen zergatik ez?
Gainera, adituek diote gaur egun Gipuzkoan birziklatzen denarekin, eta, are, Diputazioak
berak PIGRUG berrituan ezarri dituen birziklatze-helburuak aintzat hartuz, Gipuzkoak ez
duela errauste-plantarik behar.
Munduan erreferentziazkoak diren hainbat erakundek,
errauste-plantek jendearen
osasunean eragiten dituzten kalteez ohartarazten gaituzte. Gipuzkoako Foru Aldundiak
ohartarazpen hauei jaramonik egin ez, eta Usurbilgo herritarrei batere azalpenik eman gabe
proiektuarekin aurrera jarraitzeko erakutsi duen jokabidea larria iruditzen zaigu.
Osasuna gauza serioa da. Eta zentzu horretan, errauste-planta, gure baliorik preziatuenaren
aurkako mehatxutzat bizi dugu usurbildar askok.
Udalbatzarrak honako mozioa onartu du gehiengoz:
1) Erraustegiak usurbildarroi eragin digun kezkaz eta erraustegiak herritarren osasunean
eragin dezakeenaz hitz egiteko, Gipuzkoako ahaldun nagusiari biltzeko eskaera luzatzea.
2) Alkateari eskatzea Gipuzkoako alkate guztiei eskutitza bidal diezaiela, non usurbildarron
kezka eta beldurra adieraziko zaien, eta usurbildarronganako konpromisozko eta
elkartasunezko jarrera eskatuko zaien.
3) Usurbilgo udaletxeko balkoian xingola beltz erraldoi bat zintzilikatzea, protesta modura.
Halaber, usurbildar guztiei gauza bera egiteko deia luzatzen diegu.
4) Usurbilgo Udalak dei egiten die usurbildar guztiei abenduaren 13rako antolatuko duen
manifestazioan parte hartzera. 19:00etan, Joxe Martin Sagardiaren plazan.”

Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken Arkarazo Silva,
Oskar Santamaria Pikabea eta Itziar Basterrika Unanue.
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Aurkako 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.

18.- GALDERA-ESKAERAK.
Ez dago galdera edo eskaerarik.
Alkateak batzarraldia bukatutzat eman du arratsaldeko 19:35etan eta bilera agiri hau
jaso da, alkateak izenpetuz eta nik, idazkariak, ziurtatuz.
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