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2015EKO AZAROAREN 25EAN UDALBATZA PLENOAK 
EGINDAKO OHIKO BILKURAKO AKTA  

 
 

8. BILKURA 
 

Azkoitia Hiri Prestu eta Leialeko udaletxean, bi mila eta hamabosteko 
azaroaren 25ean, arratsaldeko zazpietan elkartu da Udalbatza Osoa, 
lehenengo deialdian. Ohiko bilkura honetarako deialdia behar bezala egin da 
eta eguneko aztergai zerrendan jarri diren gaiak aztertu eta ebatzi dira. 
 
 

Javier Zubizarreta Zubizarreta Alkate jauna (EAJ-PNV) izan da 
batzarburua, honako zinegotziak bertaratu direlarik: 
 

Ana Azkoitia Urteaga A. (EAJ-PNV). 
Nekane Larrañaga Aizpuru A. (EAJ-PNV). 
Miguel Angel Bastida Aranbarri J. (EAJ-PNV). 
Angel Luis Martin Rodriguez J. (EAJ-PNV). 
Sonia Vazquez Tejerina A. (EAJ-PNV). 
Imanol Arrizabalaga Larrañaga J. (EAJ-PNV). 
Maitane Unanue Azkue A. (EAJ-PNV). 
Idoia Uranga Salegi A. (EH BILDU). 
Jakes Uranga Repulles J. (EH BILDU). 
Gaizka Larrañaga Ucin J. (EH BILDU). 
Jon Ander Larramendi Salegi J. (EH BILDU) 
Iraitz Otaño Mujika J. (EH BILDU) 
Ainara Goenaga Andueza A. (EH BILDU). 
Jose Joakin Etxaniz Peña J. (IRABAZI-AZKOITIA BAI). 
Miguel Pascual Reimundez Milan J. (PSE-EE). 
 
Ezin etorria: 
Asier Lizarralde Aramendi J. (EAJ-PNV). 
 
Idazkaria: Begoña Garmendia Vazquez, Udal Idazkaria. 
 

 
Alkate jaunak bilkurari hasiera eman dio, honako gai-zerrendaren 

arabera: 
 
 
1.- AURREKO BILKURAKO AKTAREN ONESPENA, HALA BADAGO KIO. 
 

2015eko urriaren 28ko Udalbatza Osoaren akta aurkeztu da eta 
batzarkideek aho batez onartzea erabaki dute. 
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2.- HIRI ANTOLAKETARAKO ARAUDIAREN TESTU BATERATUKO  
EGINOBERRI 27. ALORRARI DAGOKION ZATIKO PLANAREN 5.  
ALDAKETAREN BEHIN BETIKO ONESPENA.  
 

Honako irizpena aurkeztu da: 
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Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak, 2007ko ekainaren 19an 

egindako bilkuran, Azkoitia Udalerriko Hiri Antolaketarako Araudia berraztertzeko 

Dokumentuaren Testu Bategina behin betiko onartzea adostu zuen, besteak beste. 

Testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 2007ko urriaren bian.    

 

2012ko azaroaren 12an, Azkoitiko Udalbatza Osoak behin betiko onarpena 

eman zion Azkoitia Udalerriko Hiri Antolaketarako Araudiaren Testu Bateratuaren 

bigarren Xedapen AldaketaRI, besteak beste Eginoberri 27. Alorrari zegokiona. 

 

2013ko ekainaren 14an, Guillermo Ecenarro Isok, Bernardo Ecenarro SA 

enpresaren ordezkaritzan, Azkoitiko Eginoberri 27. Alorrari dagokion Zatiko Planaren 

Laugarren Aldaketa izeneko dokumentua aurkeztu zuen, aldez aurretik onartuta zegoen 

dokumentua aipatutako bigarren xedapen-aldaketan ezarritako zehaztapenetara 

egokitzeko xedez. 

 

Udal arkitektoak prestatu duen laburpen-taulari jarraituz, adierazitako alorrari 

buruz idatzi eta udaletxean aurkeztu diren Zatiko Planaren ondoz-ondoko dokumentuei 

lotuta dauden izapideak azalduko ditugu jarraian: 

 

 
Zatiko 

Plana 

Zatiko 

Planaren 

1. aldaketa 

Zatiko 

Planaren 

2. aldaketa 

Zatiko 

Planaren 

3. aldaketa 

Zatiko 

Planaren 

4. aldaketa 

Zatiko 

Planaren 5. 

aldaketa 

Hasierako 

onarpena 

emateko 

Dekretua 

2006ko 

irailaren 

19a 

2009ko 

uztailaren 

6a 

2009ko 

uztailaren 

9a 

2011ko 

urtarrilaren 

25a 

2013ko 

urriaren 9a 

2015eko 

abuztuaren 

5a 

Argitalpena 

GAOn 

206ko 

urriaren 2a 

2013ko 

uztailaren 

13a 

2010eko 

uztailaren 

14a 

2011ko 

urtarrilaren 

31 

2013ko 

azaroaren 

6a 

2015eko 

abuztuaren 

12a 



 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 

3 

Behin betiko 

onarpena 

emateko 

Udalbatza 

Osoaren 

erabakia 

 

2009ko 

abuztuaren 

14a 

2010eko 

abuztuaren 

17a 

2011ko 

apirilaren 

15a 

2014ko 

urriaren 

30a 

 

Argitalpena 

GAOn 
 

2009ko 

azaroaren 

20a 

2010eko 

irailaren 7a 

2011ko 

ekainaren 

6a 

2014ko 

abenduaren 

18a 

 

 

Gaur egun izapidetzen ari den dokumentuari dagokionez, 2015eko uztailaren 

29an, Guillermo Ecenarro Isok, Bernardo Ecenarro SA enpresaren ordezkaritzan, 

Azkoitiko Egino Berri 27. Alorrari dagokion Zatiko Planaren Bosgarren Aldaketa izeneko 

dokumentua aurkeztu zuen, hautemandako azalerei buruzko akatsak zuzentzeko eta, 

halaber, etorkizunean jabetzaren erregistroan inskribatu ahal izateko; izan ere, ez dirudi 

inskribatzeko aukera egon daitekeenik, interesdunak aurkeztutako birpartzelazio-agiria 

aztertu eta gero, plangintza xehatuaren agiriarekin alderatuta dauden kontraesanak 

ikusita. 

Agiri hori hasiera batean onartu zen hainbat baldintzaren pean, Alkatetzak 

2015eko abuztuaren 5ean emandako Dekretuaren bidez. Geroago, jendaurrean 

aurkeztu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (211 zenbakia, 2015eko abuztuaren 

12koa) nahiz probintziako egunkari batean argitaratutako iragarkiaren bidez. 

2015eko irailaren 10ean, Guillermo Ecenarro Isok, Bernardo Ecenarro SA 

enpresaren ordezkaritzan, udal-txosten teknikoan jasotako baldintzatzaileak bete zirela 

egiaztatzen zuen txostena aurkeztu zuen, eta Testu Bateratua beharrezkotzat ez jotzeko 

nahiz aipatutako espedientearen izapideekin jarraitzeko eskaera egin zuen. 

 

Udal-arkitektoak, 2015eko urriaren 19an igorritako txosten baten bidez, 

dokumentuaren behin betiko onarpena ematearen aldeko iritzia azaldu du, hainbat 

baldintza ezarrita, hala ere: 
 

“II.- ESPEDIENTEAREN XEDEA, DOKUMENTAZIOA ETA DESKRIBAPENA 

 
2015eko uztailaren 29an, Guillermo Ecenarro Isok, Bernardo Ecenarro SA 

enpresaren ordezkaritzan, Azkoitiko Egino Berri 27. Alorrari dagokion Zatiko 

Planaren Bosgarren Aldaketa izeneko dokumentua aurkeztu zuen, hautemandako 

azalerei buruzko akatsak zuzentzeko eta, halaber, etorkizunean jabetzaren 

erregistroan inskribatu ahal izateko; izan ere, ez dirudi inskribatzeko aukera egon 

daitekeenik, interesdunak aurkeztutako birpartzelazio-agiria aztertu eta gero, 

plangintza xehatuaren agiriarekin alderatuta dauden kontraesanak ikusita. 
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Geroago, 2015eko irailaren 10ean, Guillermo Ecenarro Isok, Bernardo 

Ecenarro SA enpresaren ordezkaritzan, udal-txosten teknikoan jasotako 

baldintzatzaileak bete zirela egiaztatzen zuen txostena aurkeztu zuen, eta Testu 

Bateratua beharrezkotzat ez jotzeko nahiz aipatutako espedientearen izapideekin 

jarraitzeko eskaera egin zuen. 
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IV.2.- VI.1.- Baldintzatzailea - Lurzati pribatuan garatzen diren aparkatzeko 
plazak.  
 
Agirian azalerak eta garatu beharreko plaza-kopurua jasota badaude ere, eta 
alderdi horiek lurzati pribatuetan betetzeari buruz teknikari honek 
proposatutako balioztapena kontuan hartuta (plangintzari buruzko araudian 
xedatuta dago % 20 bide publikoan garatu behar dela), baldintzatzailearen 
xede bakarra da eraikuntza-prozedura amaitutakoan hori egiaztatuko dela 
bermatzeko aukera ematea. 
 
Hau da, eraikitzeko lanak amaitutakoan, “in situ” egiaztatu beharko da bete 
egin direla. 
 
 
IV.3.- VI.2. Baldintzatzailea - Kale itsuei emandako irtenbidea. 
 
Aurkeztutako idazkian arrazoitu da irtenbide hori izapidetu behar den 
dokumentuan jasota dagoela. Modu berean, adierazita dago hiritartzeko 
kanpoko lanak gauzatu egin direla. 
 
Nabarmendu behar dugu kale itsuei emandako irtenbidea dokumentuan 
jasota badago ere, oraindik ez dela gauzatu Renogear enpresaren inguruko 
zonari dagokiona, eta arrazoi horrengatik proposatu zuela teknikari honek 
baldintzatzailea.  
 
 
IV.4.- VI.3 Baldintzatzailea - Hondakinen gordetegi kontrolatuaren 
titulartasuna. 
 
Hirigintza SA enpresak idatzitako dokumentuan hondakinen gordetegi 
kontrolatuaren titulartzat jo da, ondorio guztietarako, Hierros Eguino SL 
enpresa. 
 
 
IV.5.- VI.4. Baldintzatzailea - Espazio Libreetako lerrokadurak eta sestrak. 
 
Aurkeztutako dokumentuan jasotakoaren arabera, lerrokadurak eta sestrak 
3., 6.1. eta 6.2. planoetan definituta daude.  
 
Berdinbanatzeko proiektuan (jabetza geruzen arabera banatzea), espazio 
libreak zabortegiaren azaleraren zati baten gainean kokatu eta gero, higiezin 
multzo bat eraikitzea aurreikusten dela kontuan hartuta, definizioa behar 
bezain argia izan beharko da, gerora, egokia den berdinbanaketako agiria 
izapidetu eta gero, jabetzaren erregistroan inskribatu ahal izateko. 
 
 
IV.6.- VI.5. Baldintzatzailea - Hiritartzeko betebeharrak. 
 
Agirian zehaztuta dago bertan jasota dagoela Bernardo Ecenarro SA 
enpresak betebehar horiek gauzatzeko borondatea duela. 
 
Txosten honetako IV.3. atalean adierazitakoaren harira, oraindik ez da 



 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 

10 

gauzatu Renogear enpresaren inguruko zonako kale itsuari dagokion 
irtenbidea, eta arrazoi horrengatik proposatu du teknikari honek 
baldintzatzailea.  
IV.7.- VI.6. Baldintzatzailea - Solairuarteen garaiera. 
 
Agirian zehaztuta dago proposatutako garaieren aldaketa arrazoituta dagoela 
dokumentuan eta ez dela egiturazko antolaketa aldatzen. 
 
Azkoitia Udalerriko Hiri Antolaketarako Araudian, industria-eraikuntzak bete 
beharreko baldintza orokorrei dagokienez, honako hau xedatuta dago: 

 
92. artikulua. Eraikuntza probetxamendua eta eraikuntzaren forma 
arautzeko baldintza orokorrak. 
 
2. Eraikuntza baldintza orokorrak: 
 
a. Industri partzelak okupatzen dituzten eraikuntzen lur urbanizuetako 
sestrak eta euskarri mailak urbanizazioa finkaturik gelditzen den eremuetako 
egungo urbanizazioarenak izango dira; eta egin berriak diren bide elementu 
eta eremuetakoak edo lehengo urbanizazioa aldatzen direnetakoak, 
urbanizazio obren proiektuek ezarritakoak. 
Erabilera publikoko zortasunak dituzten partzeletako eremuek, beraiek 
sartzen direneko espazio publikoek dituztenetara egokitu beharko dituzte 
beren urbanizazio sestra eta mailak. Era berean, erabilera pribatuko eremu 
eraikiezinek beren pareko espazio publikoen sestra eta mailak gordeko 
dituzte beren perimetroan, alderantzizko berariazko aipamenik izan ezean. 
b. Baimendutako gehienezko eraikuntza altuera, eremu edo sektore 
bakoitzean finkatutakoa izango da. Profil horren gainean, eraikina edertuko 
duten elementu bereziak onetsiko dira, gehienez ere 2,50 metroko 
altuerarekin; azalera hori, gardena izan ezean, konputatu egingo da 
probetxamendu ondorioetarako, eta bere gauzatzea udal irizpideen arabera 
egokia izatearen baldintzapean geldituko da. 
Era berean, beren ezaugarri teknologikoengatik saihestezina denean, 
onetsiko da industri tresna eta instalazioen elementuek aipatutako altuera 
muga gainditzea. Kasu honetan, elementu horiek –galaraziko duten 
arrazoirik izan ezean– lurraren mailan jartzea eskatuko da, eta inoiz ez 
eraikinaren goi-solairuetan, era horretan begi eragina ahalik eta txikiena 
izan dadin. 
c. Goi-solairuak, gehienaz ere, bi (2) izango dira. Onetsiko da zehaztuko 
diren ezaugarrietako sabaiondoak edo solairuarteak solairu bakoitzaren 
barruan eraikitzea; azalera hau ez da konputagarria izango, dagokion 
solairuari modu egokian itsatsiko zaiolarik. Onartzen da soto solairu bat 
ordenantza hauetan aurreikusitako erabilera baldintzetan eraikitzea, bere 
altuera librea gehienez 3,50 metrokoa eta gutxienez 2,50 metrokoa izango 
delarik. 
 
3. Eraikina osatzen duten elementuen baldintza geometrikoak: 
 
a. Gutxieneko altuera librea: 2,50 metrokoa izango da soto 
solairuetan, 3,50 metrokoa ekoizpenera xedatutako goi-solairuetan 
eta 2,50 metrokoa bulego, bainugela, biltegi eta enpresaren 
bestelako erabilera osagarrietara xedatutako guneetan. 
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b. Erdisotorik izanez gero, hauek behe-solairuetarako ezarritako baldintzak 
bete beharko dituzte gutxieneko neurri eta altuera libreei dagokienean, 
aparteko lokal modura ere onetsiko direlarik, baldin eta 8,00 metroko 
gutxieneko aurrealdea eta 3,50 metroko sarbide altuera librea izaten badute. 
c. Solairuarteak edo sabaiondoak: Gehienaz ere pabiloiaren 
azaleraren heren bateko –1/3– azaleraz eraiki ahal izango dira. 
Gune honetan, altuera librea 2,30 metrokoa izango da goiko aldean, 
eta 2,50 metrokoa behekoan. Alboetan biltegi galeriak prestatuko 
balira, nabe nagusi aldera irekirik egon beharko dute eta ezin izango 
dute 2,50 metroko baino zabalera handiagorik izan, 
sabaiondoetarako adierazitako altuera libreak bete beharko 
dituztelarik. 
d. Eraikinen estalkiek gehienaz ere %35eko aldapa izango dute estalki 
inklinatuak direnean, estalki lauak ere onesten direlarik. 
e. Ibilgailuen sarbide nagusiak gutxienez 3,00 metroko zabalera eta 3,50 
metroko altuera izango ditu. 
f. Ez da onetsiko elementu irtenik edo hegalkinik, ez irekirik ez itxirik, 
eraikitzea, sarbideak babesteko edo apaindurazko teilatu hegalak izan ezik. 
g. Fatxadako eta estalkiko elementu irten gisa, tximiniak, antenak eta 
gauzatu beharreko industri jarduerari dagozkion gainerako instalazio 
osagarriak bakarrik onartuko dira. 
h. Errotuluak, iragarki argidunak eta bestelako gai apaingarriak ez dira 0,25 
m baino gehiago aterako fatxadatik, debekatua dagoelarik fatxadarekiko 
elkarzutean ipinitako errotulu eta gainerako iragarkiak. Estalki gainean 
errotuluak jartzea eraikuntzaren elementu berezi modura tratatzen direnean 
bakarrik 
onartzen da. 

 
 

 IV.8.- VI.7. Baldintzatzailea - Kudeaketa egiteko baldintzak. 
 
Aurkeztutako frogagirian nabarmendu da kudeaketarako baldintzak, 
dokumentuan jasotakoaren arabera, berdinbanaketako dokumentuan 
definituko direla, hirigintzako fitxetako 5.2. atalean.  
 
Kudeaketarako baldintza guztien definizioa indarrean dagoen legeriak xede 
horretarako ezarritako dokumentuetan oinarrituta egingo da, hala nola: 
hiritartzeko jarduera-programak eta berdinbanatzeko dokumentuak. 
 
 
IV.9.- VI.8., VI.9. eta VI.10. Baldintzatzaileak – Topografikoa, agiri 
editagarria, etab. 
 
2015eko irailaren 10ean, Guillermo Ecenarro Isok Bernardo Ecenarro SA 
enpresaren ordezkaritzan aurkeztu zuen agiriarekin batera –Udal-txosten 
teknikoan jasotako baldintzatzaileak betetzen direla egiaztatzen duen 
txostena izenburukoa–, DC bat eman zuen. 
 
CD horretan jasota dago udal-txosteneko 8., 9. eta 10. atalak betetzen 
direla.  
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IV.10.- Sektoreko eraginak 
 
Errepideez arduratzen den foru-departamentuak sektoreko eraginei buruzko 
txosten bat igorri du –Udal honetan 2015eko urriaren 16an jaso dena–, eta 
bertan adierazi da ez dagoela onartzeko eragozpenik.  
 
URA Ur Agentziak ondoko terminoetan informatu du espedientea: 
 

 
V.- ONDORIOA ETA IZAPIDETZEA 

 
 Goiko ataletan adierazitakoak kontuan hartuta, ez dago eragozpenik 

txostenaren izapidetzeari ekiteko (behin betiko onarpena), Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 95. eta 96. artikuluei jarraituz, betiere 
txosten honetan jasotako baldintzatzaileak betetzen badira. 

 

Udal Idazkaria abstenitu ondoren, udaleko aholkulari juridikoak ondoko 

txostena aurkeztu du: 

 
“AURREKARIAK 
 
1.- Azkoitiko Udalak, 2010eko azaroaren 12ko Udalbatza Osoan, behin 

betiko onespena eman zion Eginoberri 27. Alorrari eta A-19 Juin alderdiari dagokien 
Azkoitia Udalerriko Hiri Antolaketarako Testu Bateratuaren 2. Xedapen Aldaketari (6 
zenbakiko GAO, 2013/1/9). 

 
2.- 2015eko uztailaren 29an, Azkoitiko Udaleko Erregistro Orokorrean sartu 

zen Guillermo Ecenarro Iso jaunak, BERNARDO ECENARRO SA enpresaren izenean 
eta ordezkaritzan, aurkeztu zuen idazkia. Bertan, S-27 Eginoberri sektoreari 
dagokion Azkoitiko Zatiko Planaren 5. Xedapen Aldaketaren dokumentua izapidetu 
eta onartzea eskatu zuen (Ingeniería Hirigintza SA ingeniaritza-estudioak idatzi 
zuen proiektua).  

 
3.- 2015eko abuztuaren 5ean, hasierako onarpena eman zitzaion, 

Alkatetzaren Dekretuaren bidez, Azkoitiko S-27 Eginoberri sektoreari dagokion 
Zatiko Planaren 5. Xedapen Aldaketaren dokumentuari. Jendaurrean jarri zen hogei 
egunetan, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (152 zenbakia, 2015eko abuztuaren 
12koa) argitaratutako iragarki baten bidez. Halaber, aginduzkoak diren sektoreko 
txostenak ere jaso dira (Gipuzkoako Foru Aldundiko Errepideetako Departamentua 
eta URA, Ur Agentzia). 

 
4.- Aldi horretan, BERNARDO ECENARRO SA enpresak idazki argigarri bat 

aurkeztu du, udal-arkitektoaren txostenean ezarritako baldintzei buruzkoa.  
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5.- Udal-arkitektoak aldeko txosten argigarria eman du BERNARDO 

ECENARRO SA enpresak aurkeztutako idazkiari buruz. 
 
AZTERKETA JURIDIKOA 
 
Txosten honetan Azkoitia Udalerriko Hiri Antolaketarako Araudietako 27. 

Alorrari –Eginoberri– dagokion Zatiko Planaren 5. Aldaketaren izapidetzeari lotutako 
alderdiak bakarrik aztertuko dira, udal-arkitektoak funtsa dagoeneko aztertu du 
eta. 

 
Agiriaren izapidetzea Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 

95. eta 96. artikuluetan xedatutakoaren arabera burutu da: 
 
• Hasierako onarpena, eskumena duen organoak emanda, kasu honetan 
Azkoitiko Udaleko alkatearen Dekretua. 
• Jendaurrean jartzea, 20 eguneko aldian gutxienez, eta argitaratzea tirada 
handieneko egunkarian, Gipuzkoako Foru Aldundiko Aldizkarian eta Udaleko 
iragarki-taulan.  
• Jakinaraztea jabe interesdun eta mugakideei. 
• Alegazioei buruzko txostena eta azterketa, egokia bada. 
• Udalbatza Osoak onartzea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2.c) artikuluan xedatutakoaren arabera. 
Nahikoa izango da bilkurara bertaratutakoen gehiengo soila, baldin eta 
aipatutako legearen 46.2.c) artikuluan ezarritako legezko quoruma badago.  
 
Jendaurrean jartzen den epean ez da alegazio edo erreklamaziorik 

aurkeztu.” 

 

 

Hirigintza, Obra eta Zerbitzuetako Batzorde Informatzaileak aztertu eta bozkatu 

du 2015eko azaroaren 19an egindako bilkuran aurkeztutako irizpen-proposamena, eta 

bozketaren emaitza honako hau izan da: 

 � ����� �������
 Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Imanol 

Arrizabalaga, Gaizka Larrañaga eta Ainara Goenaga.��	��
�������
 Jose Joakin Etxaniz eta Miguel Reimundez. 

 

Hortaz, Hirigintza, Obra eta Zerbitzuetako Batzorde Informatiboak Azkoitiko 

Udalbatza Osoari irizpen hau onartzeko proposamena egin dio: 

 ��������
 

 ��������
�� Behin betiko onartzea Azkoitia Udalerriko Hiri Antolaketarako 

Araudiaren Testu Bateratuko Eginoberri 27. Alorrari dagokion Zatiko Planaren 5. 

aldaketari buruzko agiria, beti ere Ura-Ur Agentziaren aldeko txostenari baldintzatuta. 

 ���������� Lizentzia-emateak eteteko erabakia indargabetzea.  
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 ����������� Aldaketa argitaratu baino lehen, agiriaren ale bat (euskarri 

magnetikoan eta ohiko euskarrian) Gipuzkoako Foru Aldundira helaraztea, Erregistroan 

gorde dadin. 

 ���������� .- Erabaki honen eduki osoa, planari dagokion araudiarekin batera, 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratzea. 

Halaber, erabaki honen iragarki bat Lurralde Historikoan gehien saltzen den egunkari 

batean argitaratuko da. 

 �
��������� Erabaki honen berri ematea Bernardo Ecenarro SA enpresari eta 

Azkoitia Lantzen SA sozietateari, eta baita ondasun eta eskubideen titularrak diren 

mugakideei ere. 

 

 ����������
 Ura-Ur Agentziaren Zuzendariak, 2015eko azaroaren 23an udal honetako 

Hirigintza, Ingurumena, Obra eta Zerbitzuetako Departamentuko Arduradunari  

igorritako emailean,  Jabari Publikoa Kudeatzeko Zuzendariaren idazkia helarazi dio 

(554/5383 irteera zk.a duena), non aldeko txostena ematen zaion Azkoitiko Hiri 

Antolaketarako Araudiaren Testu Bateratuko Eginoberri 27. Alorrari dagokion Zatiko 

Planaren 5. aldaketa jasotzen duen dokumentuari.”

Eta dagozkion eraginetarako eginbide hau izenpetzen dut, Azkoitian, 2015eko 

azaroaren 25ean.” 
 
 Alkate jaunak azaltzen du batzordetik pasa zen irizpenean falta zen 
URAko txostena heldu dela, eta aldekoa izan dela. 
 
 Miguel Reimundez jaunak honakoa dio: “En la comisión nosotros nos 
habíamos abstenido porque faltaba el informe, y no teníamos muy claro que 
una aprobación en el pleno a falta de informe fuese valida o no, entonces como 
el informe ha llegado, pues cambiamos el voto y votamos a favor.” 
 

Gaia bozkatu ondoren, bozketaren emaitza honakoa izan da:: 
 

- Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Maitane 
Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, 
Jon Ander Larramendi Salegi, Iraitz Otaño Mujika eta Miguel 
Reimundez Milan. 
 
- Abstentzioa : Jose Joakin Etxaniz Peña. 
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Beraz, Udalbatza Osoak Azkoitiko Hiri Antolaketarako Araudiaren Testu 
Bateratuko Eginoberri 27. alorrari dagokion zatiko planaren 5. aldaketa behin 
betikoz onartzea gehiengoz erabaki du. 
 
 
3.- HAUTATUEN ORDAINSARI ETA ASISTENTZIEN ARAUBIDEA REN 
ALDAKETAREN ONESPENA.  
 

Alkate jaunak honako irizpena aurkeztu du: 
 �
�����	 ��������
�������	 �����
����	 �
��������
�	 ���������
�
���
� ��� �������������
 ����
��� ���
������
���������� ��������������� � �������
��������� ��� ��������������������������������

 

 ����������
Azkoitiko udalbatza plenoak, 2015eko ekainaren 23an egindako bilkuran, besteak 

beste, ondoko erabaki hauek hartu zituen: 
  

 1gn: DEDIKAZIOEN ERREGIMEN EKONOMIKOA 

 
I. Alkatea: Dedikazio esklusiboa, %100ekoa. Ordainsaria: EUDELek xedaturikoa, 

Eusko Jaurlaritzaren Zuzendariari dagokiona 67.087,03 € urtean. 
Eraginkortasun-data: 2015eko ekainaren 15a. 

 ��� Zinegotziak:
1. 

���������	
 �	��	 	�	���	
 ���	� ��	 ����������	�� ��������������	��	� %75eko dedikazioa eta 45.283,74 € urtean. EUDELek 
xedaturikoaren arabera Alkatearena baino %10a gutxiago. Eraginkortasun-
data: 2015eko ekainaren 15a.

2. ����	�
 �����	 ��	 	�����	�� 	���	� �	����� ������ ���������	�  %10eko 
dedikazioa eta 6.037,83 € urtean. EUDELek xedaturikoaren arabera 
Alkatearena baino %10a gutxiago. 

 

 

Halaber, 2015eko ekainaren 17an emandako Dekretuan, Azkoitiko Alkate-Udalburuak ������� 

�������	 �����
��	�
�	 �
���������	 �����
���	 ��	���� ��� �������
arloetako hainbat eskumen Tokiko Gobernu Batzarraren kidea den Nekane Larrañaga 

Aizpuru A.ren esku jarri zituen, ondoko erregimenaren arabera: 
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“����������������� 
 

2.- 
�����	���� �������	�� Aipatu diren zinegotzi delegatuek honako ahalmen hauek 

izango dituzte: 

• Udalbatza Osoko Bilkuraren eta Tokiko Gobernu Batzarraren eguneko aztergai-
zerrendetan sartzeko gaiak Alkateari proposatzea 

• Bere ordezkaritzaren eremuaren barne, ordenantzak, erregelamenduak, eta 
udal akordioak bete daitezen agintzea. 

• Dagokion eremuaren egituraketa eta antolaketaren proposamena egitea 
Alkateari. 

• Bakoitza bere eremuko obra, hornikuntza, zerbitzu eta, orokorrean, kontratazio-
espedienteetan kontratazio-organoa izatea, beti ere Sektore Publikoko 
Kontratuak arautzen dituen Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu 
Bateratua onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegilean 
arauturiko kontratu txikien kopuruen barne, zera da, kontratu txikiak ebazteko 
ahalmena izatea, beti ere Kontratazioko Legeriaren xedapenak kontutan 
harturik. 

• Diru laguntzak eman, eta, orokorrean, ohiko funtzionamenduak sorturiko 
gastuak onartzea, bere eremuari atxikita direnean, 12.120,24 €.-ko kopurura 
arte, honako izapideak kontutan hartuz: 
� Edozein iniziatiba gastu onartu ahal izateko, aurrekontuetan behar adinako 

zuzkidura izan behar du 
� Erabakitako gastuaz informazioa emango dio Alkatetzari 
� Bakoitzak bere eremuko gaietan era guztietako dirulaguntzak eskatzea 
� Dagokion eremuko aurrekontuen aurreproiektua garaiz prestatzea, 

finkaturiko epean udalak Aurrekontuak onartu ahal ditzan. 
� Delegaturiko eremuari loturiko baliabide fisiko eta giza baliabide guztiak 

sustatu, koordinatu eta kontrolatzea, udal helburuak hobeto bete ahal 
izateko. 

� Bere lan eremuaren barne sortzen diren gai arrunt eta tramitezko guztiak 
kudeatzea, dagozkion erabakiak hartuz. 

� Proiektuak onartzea, bakoitzaren eremuari atxikitakoak direnean. 
 
 ���������  Erabakitako Delegazioen Araubidea honako hau izatea: 

1. Alkateari dagokio zinegotzi delegatuen jarduera koordinatzea eta haien arteko 
eskumen arazoak ebaztea. 

2. Ordezkaritzaren eremuaren barruan erabili behar dira emandako eskuduntzak 
eta bere titularrak ezingo ditu beste zinegotzi edo organoren esku utzi. 

3. Zinegotzi delegatuek erabilitako eskuduntzen berri emango diote Alkateari 
beharrezkoa den maiztasunarekin. 
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4. Izan daitezkeen gai garrantzitsu edo gatazkatsuetan erabaki bat hartu aurretik, 
zinegotzi delegatuak alkatearekin kontsultatuko du. 

5. Ordezkaritzak ez du epemugarik, eta iraungo du ezeztatu arte. Alkatetza honek 
bere agintaldia amaitu arte edo zinegotzi delegatuek espresuki bere karguari 
uko egin arte, eta, kasu guztietan, legealdia amaitu arte iraun egingo du. 

6. Alkatetza honek, eskuduntza emate hau aldatu edota ezeztatu ahal izango du, 
hala irizten dionean. Alkateak eskuordetutako eskumenak edozein unetan 
bereganatu ahal izango ditu, egokitzat hartzen duen zabaltasunez. 
Eskuordetutako agintariek emaniko ebazpenak, ekintza administratiboak ofizioz 
berrikusteko aurreikusitako moduan berrikusi ahal izango dira. 

7. Zinegotzi delegatuak bere eskumen eremuko gaietan emandako ebazpen 
administratiboen testuan agertu behar da ebazpena delegazioz emanak direla, 
eta, delegatu gabeko gaietan, Alkateak emandako ebazpenaren balio bera 
izango dute. 

8. Zinegotzi delegatuek emaniko ekintzak berraztertzeko errekurtsoen bidez 
errekurritu ahal izango dira. Kasu guztietan Alkate-Lehendakariak ebatziko ditu 
aipaturiko errekurtsoak. 

9. Zinegotzi delegatua ez dagoenean, ordezkaritza eman gabe dagoenean, 
gaixorik dagoenean edo aritzeko beste edozein ezintasuna duenean, Alkatetzak, 
eskuduntzen jatorrizko titularra den aldetik, bere gain hartuko ditu, zuzenean 
eta automatikoki, delegatutako eskuduntzak, hartarako berariaz ebazpenik 
eman gabe. 

 
Erabaki hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren, 2015eko uztailaren 2an 

(araubide ekonomikoa) eta ekainaren 30ean (delegatuen izendapena). 

 

Halaber, udalbatza plenoak, 2015eko irailaren 30ean egindako bilkuran, besteak beste, 

ondoko erabakia hartu zuen: 

 ������� �� Azkoitiko udaleko hautatuen erregimen ekonomikoari buruz udalbatza 
plenoak 2015eko ekainaren 23an hartutako ebazpena aldatzea, honakoaren arabera:��	��� �����	��	
 �������	���	
 ������	���	
 ��������	
 ����	�	 ��	 ������	
arloetako zinegotzi delegatuari %50eko dedikazio-erregimena ezartzea. Dedikazio 
honekin loturiko ordainsariak urtean 30.189,16 € izatea, EUDELek xedaturikoaren 
arabera Alkatearena baino %10a gutxiago, lanaldia  %50ekoa dela kontutan hartuta.�������� ��  Erabaki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta udaletxeko iragarki 
taulan argitaratzea, halaber Kontuhartzailetza Departamentuari jakinaraztea.” 
 
Gizarte Ongizate, Berdintasun, Integrazio, Hezkuntza eta Kultura arloetan zereginak 

ugariak dira: 
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• Udal Departamentu ezberdinetako teknikariekin bilerak egin, xede anitzak 

dituztelarik: Departamentu bakoitzeko politikak finkatu, garatzen diren 

ekimenak aztertu eta definitu, informazioa elkarren artean trukatu, etab. 

• Herritarren eta eragileen eskaerak aztertu eta erantzun. 

• Eragileek aurkezten dituzten ekimenak aztertu eta sustatu. 

• Udalak ematen dituen zerbitzuak, arlo bakoitzean, aztertu, baloratu eta 

hobetzeko proposamenak landu. 

• Orokorrean, zinegotzi delegatu gisa dagozkin zereginak, bere izendapenaren 

Dekretuan zehazten direnak.   

 

Hilabete hauetan zehar garaturiko lanaren ondoren, Delegazioaren Dekretuan finkatu 

ziren arloak zabalegiak zirela egiaztatu da. Arrazoi hauengatik, beharrezkoa ikusi da 

Delegazioaren esparruak banatzea bi arlo nagusietan: 

• Alde batetik, 
������� 

�������	 �����
��	�
�	 �
���������	 �����
��� �����	������
�������

 

• Bestetik, 
������� �����	 ���� ����������
��

 

 

Kasu honetan, Kultura eta Gazteria arloetako Zinegotzi Delegatuarentzat %20ko 

dedikazio-erregimena aurreikustea proposatzen da, karguaren zereginak kontutan 

hartuta. Halaber, erabaki hauen indarraldia 2015eko abenduaren 1etik hastea 

aurreikusten da. 

 

Dedikazio honi dagozkion ordainsaria, urteko 12.075,66 €.koa izatea proposatzen da, 

EUDEL Elkartearen irizpideak jarraituz.  

 ��������� ������
�
Alkatearen delegatuen izendapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 

apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.3 eta 23.4 artikuluek, eta Udal Entitateen 

Antolakuntza, Funtzionamendua eta Araubide Juridikoa arautzen dituen azaroaren 

28ko 2568/1986 Errege Dekretuko 43.3 artikuluak arautzen ditu:  El Alcalde puede 
delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Comisión de 
Gobierno, y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las 
delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de 
cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquella Comisión. 
 Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas o materias determinadas, 
y podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de 
gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos 
que afecten a terceros.” 

 

Udal Administrazioen organoen arteko delegazio araubidea, aurreko atalean aipaturiko 

Araudiko 114. eta hurrengo artikuluetan eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoa 
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eta Prozedura Erkidea arautzen dituen azaroaren 26ko 30/1982 Legearen 13. artikuluak 

arautzen du. 

Zinegotzi delegatuen erregimen ekonomikoa Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 

dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 75. artikuluak arautzen du, zatikako dedikazioari 

dagokionez, 2. atalean xedaturikoa kontutan hartu beharko dugularik: “�� Los 
miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación 
parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o 
desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el 
tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de 
alta en el Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las 
Corporaciones las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el 
artículo anterior. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que 
se fijen, en su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos 
plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y 
de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación 
mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.” 
 
Ordainsari hauek publikoak dira, eta hauei buruzko akordioak argitaratu behar dira, 

aipatu artikuluaren 5. atalean xedaturiko eran: �� Las Corporaciones locales 
consignarán en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a que 
se hace referencia en los cuatro números anteriores, dentro de los límites que con 
carácter general se establezcan, en su caso. Deberán publicarse íntegramente en el 
"Boletín Oficial" de la Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación los 
acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y 
parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así 
como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la 
misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial. 
 
Dedikazioengatiko ordainsarien mugari dagokionez, Toki-Entitateen Arrazionalizazio eta 

Jasangarritasuna arautzen dituen abenduaren 27ko 27/2013ko Legeak, 75.bis artikulu 

berria sortu zuen, korporatiboen ordainsariak mugatzeko xedearekin. 

 

Hala ere, 27/2013 Legeak aldatu zuen ere Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 

apirilaren 2ko 7/1985 Legearen Bigarren Xedapen Gehigarria –Tokiko administrazioaren 

arloan Foru-Araubidearen berezitasunak arautzen dituena-, honako hau erantsiz, 

besteak beste: 11. “En el marco de los objetivos de estabilidad presupuestaria y en 
virtud de las competencias y facultades que en materia de régimen local y financiación 
local les confiere la disposición adicional primera de la Constitución Española, el 
Estatuto de Autonomía, la Ley del Concierto Económico y la disposición adicional 
segunda de la Ley de Bases de Régimen Local, los órganos forales de los Territorios 
Históricos vascos determinarán los límites máximos totales del conjunto de las 
retribuciones y asistencias de los miembros de las Corporaciones Locales, del personal 
eventual y del resto de personal al servicio de las Corporaciones Locales y su sector 
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público y de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. La determinación de 
tales retribuciones atenderá a los principios y estructura establecidos, en su caso, por la 
legislación estatal.” 

 

Eskumen hau garatu zen, lehen unean, azaroaren 17ko 13/2014 Foru Arauaren bidez, 

bere bostgarren artikuluaren aurreneko atalean ondoko hau xedatu zelarik: 1. 
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren aurrekontu orokorrei buruzko ekitaldi bakoitzeko 
foru arauan zehaztuko dira toki korporazioetako kideen ordainsarien eta asistentzien 
gehieneko mugak. 

Ondoren, 2015eko uztailaren 1ean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean ekainaren 30eko 

1/2015 Foru Dekretu-Araua argitaratu zen, Gipuzkoako Lurralde Historikoko toki 

korporazioetako kideen ordainsarien gehieneko mugak zehazteko, udalerri bakoitzeko 

biztanle-kopurua kontutan hartuta. Azkoitiko kasuan, honako hauek dira jarritako 

mugak: �� ����������������� ��	�� ������������� ����
������������ �
 

 

Dedikazio partzialen kasuetan, Dekretu-Arauak ondoko hau xedatzen du: Dedikazio 
partzialei aplikatu beharreko gehieneko mugak honela kalkulatuko dira: 1. atalean 
aurreikusitako taularen arabera dagozkienei toki entitateak erabakitako dedikazio 
ehunekoa aplikatuta. 
 ������� ��� ��������

arloetako zinegotzi delegatuaren kasuan, Azkoitiko Alkate-

Udalburuak luzaturiko proposamena 1/2015 Foru Dekretu-Arauak xedaturiko mugen 

barruan dago. 
 

Halaber, Arrazionalizazio Legeak mugatu du dedikazioen erregimena duten 

korporatiboen kopurua, horretarako 7/1985 Legean 75.ter artikulua sortu duelarik:�� De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de esta Ley, la prestación de 
servicios en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus 
miembros deberá ajustarse en todo caso a los siguientes límites: 

• ….............
• �� En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 10.001 

y 15.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen 
de dedicación exclusiva no excederá de cinco. 

 

Muga hau ere errespetatzen da egindako proposamenean. 

 

Azkenik, espedientean dago udaleko Kontuhartzaileak egindako txostena, 

aurrekontuaren egonkortasunaren helburua betetzen dela egiaztatuz. 
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Korporatiboen araubide ekonomikoa onartu edo aldatzeko organo eskuduna, udalbatza 

plenoa da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 

75. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

Azkoitiko Udaleko Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, Sustapen 

Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak irizpen hau aztertu zuen 2015eko 

azaroaren 16an egindako bilkuran, eta 2015eko azaroaren 19an egindako bilkuran 

irizpenaren bozketa gauzatu zen, bozketaren emaitza ondorengoa izan zelarik:� ����� �������
 Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Sonia Vázquez eta 

Miguel Reimundez. 
 ������� ������

Gaizka Larrañaga, Ainara Goenaga eta Jose Joakin Etxaniz.

Aurreko guztia kontuan izanda, organo eskuduna den Udalbatza Plenoari honako irizpen 

hau onartzea proposatu dio Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, 

Sustapen Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak:��������
 

 �������� Azkoitiko udaleko hautatuen erregimen ekonomikoari buruz udalbatza 

plenoak 2015eko ekainaren 23an hartutako ebazpena aldatzea, honakoaren arabera:������� ��� ��������
arloetako zinegotzi delegatuari %20eko dedikazio-erregimena 

ezartzea. Dedikazio honekin loturiko ordainsariak urtean 12.075,66 € izatea, EUDELek 

xedaturikoaren arabera, Alkatearena baino %10a gutxiago, lanaldia  %20koa dela 

kontutan hartuta.���������� Erabaki hau indarrean sartzea 2015eko abenduaren 1etik aurrera. 

 

 ����������� Erabaki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta udaletxeko iragarki 

taulan argitaratzea, halaber Kontuhartzailetza Departamentuari jakinaraztea. 
 
 
 Idoia Uranga andreak, 19an egindako bilkuran egin zuten bezala, 
ezezkoa bozkatuko dutela iragartzen du. 
 

Jose Joakin Etxaniz jaunak dagoeneko bost bat aldiz berdina esan 
dutela adierazten du, eta gobernuan dagoen taldearen iritzia ere badakitela. 
Dena den, EAJ taldeak EUDELek esaten duena betetzen duela dioela behin eta 
berriz, baina azken batzordean garbi geratu zela ez diela beti EUDELek 
esandakoari kasu egiten; beraz, oraindik legealdia bukatzerako denon artean 
lorturiko akordio bat ez duela baztertzen, batik bat, denon artean lorturikoak 
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izaten duelako indarra eta batez ere legealdi bakoitzean gai honekin sortzen 
diren iskanbilak ekiditeko. 
 
 

Bozketaren emaitza honakoa izan da: 
  Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 

Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Maitane 
Unanue Azkue eta Miguel Reimundez Milan. 

  Kontrako botoak : Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, 
Jon Ander Larramendi Salegi, Iraitz Otaño Mujika eta Jose 
Joakin Etxaniz Peña. 

 
 

Beraz, Udalbatza Osoak hautatuen ordainsari eta asistentzien 
araubidearen aldaketa onartzea gehiengoz erabaki du. 
 
 
4.- KREDITU GEHIGARRIEN BIDEZ KREDITUAK ALDATZEKO 8  
ZENBAKIDUN ESPEDIENTEAREN HASIERAKO ONESPENA.  
 

Honako irizpena aurkeztu da: 
 

“OGASUNA, BARNE ANTOLAKUNTZA, PERTSONALA, KONTRATAZIOA, 

SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA MERKATARITZA BATZORDEAREN 

IRIZPENA 

 

 Ikusita Udalaren 2015eko ekitaldiko aurrekontuen barnean kreditu gehigarrien bidez kredituak 

aldatzeko izapidetzen ari den espedientea. 

 

 Aztertuta aurrekontu-partidetako kredituak eta horiek finantzatzen dituzten baliabideak 

emendatzeko proposamenak, eta txostenak, ziurtagiriak eta aipatutako agirian egindako gainerako jarduerak. 

 

 Aintzat hartuta gastuak egiteko premia larria eta aipatutako emendakinak finantzatzen dituzten 

baliabideen eraginkortasuna behar bezala egiaztatuta geratu direla eta kreditu-aldaketa hori mesedegarria 

izango dela aurrekontuaren garapena arindu eta aurrekontuaren mendeko zerbitzuen kudeaketa hobetzeko. 

 

 Ikusita, halaber, funtsen kontu-hartzailearen txostena, aipatutako espedientea aplikagarria zaion 

legezko araudira egokitzen dela baitio. 

 

 Honez gain, kontu-hartzaileak honako txosten hau egin du Aurrekontu egonkortasunaren eta 

finantza iraunkortasunaren helburuak eta gastu araua betetzeari buruzkoa 
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TXOSTENA 
 

UDALA 
 

KREDITU ALDAKETA ESPEDIENTEA 
 

KREDITU GEHIGARRIAK 8/2015 
 

AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN HELBURUAK ETA 
GASTU ARAUA BETETZEARI BURUZKOA 

 
ARAUDI APLIKAGARRIA: 
 

- 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari 
eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa. 

- 13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Toki Administrazioaren 
arrazionalizazio eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako lurralde 
Historikoan aplikatzeko foru berezitasunari buruzkoa. 

- Diputatuen Kontseiluaren Akordioa, 2014ko azaroaren 
18koa,Gipuzkoako toki entitateek jarraitu beharreko jarraibidea 
2015erako aurrekontuak prestatu, onartu eta gauzatzeko, aurrekontu 
egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko arauditik 
eratorritako defizitari eta zor publikoari lotutako helburuak betetze 
aldera 

 
AZTERTUTAKO TRAMITEA: KREDITU ALDAKETAREN ONARPENA 
 
1.- FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK (administrazio izaera dutenak) 
 
1.1- ENTITATE ZERRENDA: 
 
AZKOITIKO UDALA 
SAN JOSE EGOITZA 
ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTOA 
 
1.2- HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA 
 
Aurrekontuen egonkortasuna 
 
Kreditu aldaketaren espedienteak -2.094.181,51 euroko defizita du, SEC Nazio eta Eskualde 
Kontuen Sistema Europarraren arabera. Ondorio horretarako doiketa adierazgarria egin 
beharra dago, kreditu aldaketa hau 2014ko Udaleko  diruzaintzako gerakinarekin finantziatu 
baita.Honez gain aurreko kreditu aldaketak ere gerakinarekin finantzatu dira. 
Doiketa honen zioa Diputatuen Kontseiluaren Akordioak, 2014ko azaroaren 18koa,Gipuzkoako 
toki entitateek jarraitu beharreko jarraibidea 2015erako aurrekontuak prestatu, onartu eta 
gauzatzeko 1 erregelako azken atalean  zehazturikoan dago. Bertan dio egonkortasun 
helburuaren ez betetzea diruzaintzako gerakina erabiltzearen ondorioz gertatu bada, 
planaren ordez Komunikazioa egin beharko zaio Udalbatzari. 
 
Ondoren taula batean zehazten dira gerakinaren finantziazioa. 
 
 

KREDITU ALDAKETAK Udalaren 2014ko Egoitzaren 2014ko 
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gerakina gerakina 

Kreditu gehigarriak 1/2015 Egoitza  600.000,00 

Kreditu gehigarriak 2/2015 116.225,00  

Kreditu txertaketa Udala 2/2015 1.630.604,70  

Kreditu txertaketa Egoitza 1/2015  51.291,91 

Kreditu gehigarriak 3/2015 140.200,00  

Kreditu gehigarriak 4/2015 118.360,03  

Kreditu gehigarriak 5/2015 83.934,49  

Kreditu gehigarriak 6/2015 50.000,00  

Kreditu gehigarriak 7/2015 99.796.67  

GUZTIRA 2.239.120,89 651.291,91 

 
 
 . Honegatik doiketa 2.890.412,80€koa da eta ondorioz espedienteak 796.231,29 €ko 
superabita du. Kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta 1etik 7ra bitarteko 
kapituluetako gastuen arteko diferentziarekin parekatu da, goian zerrendatutako entitateen 
kontuak bateratuta. 
 
2015rako ezarritako helburua defizit zero izatea da. 
 
Hori dela eta, Aurrekontu aldaketaren espedienteak betetzen du aurrekontu 
egonkortasunaren 2015rako helburua. 
 
Finantzen iraunkortasuna 
 
2015ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia 6.234.800,77€1, guztira, 
2014an  aurreikusten den likidatutako sarrera arrunten (15.968.974,56€) %ko 39,04 izango dela 
aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2014ko abenduaren 31ko zor biziaren zenbatekotik abiatu 
gara, indarrean ziren eragiketa guztiengatik, abaletatik eratorritako arriskua barne; emaitzari 
gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe dauden eragiketak eta 2014rako 
aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2015erako aurreikusitako amortizazioak.  
 
2015erako ezarritako helburua magnitude hori %95 baino txikiagoa izatea da. 
 
Hori dela eta, 2015eko kreditu aldaketaren espedienteak bete egiten du finantza 
iraunkortasunaren 2015erako helburua. 
 
Gastuaren araua 
 
2014ko eta 2015ko ekitaldien artean, gastu konputagarriaren bariazioa %26,89ko igoera da. 
 
 
Aurreko kalkulua egiteko, goian zerrendatutako entitateen datu bateratuak erabili dira, 
ondoko taulan xehatzen den moduan: 
 
2014ko aurrekontuko behin betiko likid gastu ez finantzarioa (kap:1etik 7ra):  14.759.166,16 
 
 
- 2014ko interesak(likid aurreikusp.):      -133.319,32 
 
Finantzaketa lotua duen gastua 2014an:      -1.806.808,12 
 
Udala: Gizartegintza Foru Aldundiak finantziatua    325.110,59 

                                                           
1  7.045.032,06(zorrari erantsi zaio caixako maileguaren kopuru osoa)-810.231,29(amortizazioak 2015) 
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Egoitza: Egoitzaren kudeaketa Foru Aldundiak finantziatua   933.447,00 
 Sikogeriatriko kudeaketa GFAk finantziatua    274.061,45 
 Eguneko zentroaren kudeaketa GFAk finantziatua   274.189,08 
 
2014ko gastu konputagarria aurreikuspena:     12.819.038,72 
 
 
2015ko Kreditu gehigarria 8/2015 Udala gastu ez finantzarioa (kap:1etik 7ra):  18.350.914,33 
 
- 2015ko interesak:            - 162.128,84 
 
-Finantzaketa lotua duen gastua 2015an:      -1.922.000,00 
 
Udala: Gizartegintza Foru Aldundiak finantziatua    270.000,00 
 
Egoitza: Egoitzaren kudeaketa Foru Aldundiak finantziatua   1.036.000,00 
 Sikogeriatriko kudeaketa GFAk finantziatua    293.000,00 
 Eguneko zentroaren kudeaketa GFAk finantziatua   323.000,00 
 
 

2015ko gastu konputagarria:       16.266.785,49 
 
Gastu konputagarrien bariazioa      +%26,89 
 
2015rako ezarritako helburua gastu konputagarriaren bariazioa %1,3 baino txikiagoa izatea da. 
 
Hori dela eta,Udaleko kreditu gehigarriak 8/2015 espedienteak ez du betetzen 2015erako 
gastuaren araua. 
 
1.3.- ONDORIOAK 
 
Aurrekontu aldaketaren espedienteak, kreditu gehigarriak 8/2015 motakoak, ez du betetzen 
aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren arloetan 2015erako ezarritako 
gastu araua. Beraz, Udala behartuta dago plan ekonomiko finantzarioa onartzera. 
Hala ere, 2014ko abenduaren 15ean GAOn argitaraturiko Gipuzkoako Toki entitateen 
aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren 
eskumena garatzeko Jarraibidearen 3. Erregelan ezarritakoari jarraituz zera dio: 
 
Era berean, gastuaren araua bete ez duten entitateek, planaren ordez, komunikazio bat 
aurkeztu diezaiokete Udalbatzari, kontu hartzaileak sinatua, entitatearen finantza 
iraunkortasuna aztertu, ebaluatu eta egiaztatuko duena, baldintza hauek guztiak betetzen 
badituzte: 
-2014ko aurrekontuaren likidazioan, edo horren ezean bere aurreikuspenean, diruzaintza 
gerakina eta aurrezki garbia positiboak izatea. 
-2014rako defizit eta zor helburuak betetzea. 
 
 
 Hau horrela izanik eta 2014ko aurrekontu kontsolidatuaren likidazioan diruzaintza gerakina 
eta aurrezki garbia positiboak izanik, eta defizit eta zor helburua betetzen denez kontu 
hartzaile honek berariazko txostena egin du, honako honi erantsi zaiona, udalbatzarrari 
jakinaraziko zaiona, eta plan ekonomikoa ordezkatuko duena. 
 
 

Azkoitian, 2015ko azaroak 19an 
Kontuhartzaileak 

 



 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 

26 

 

.- Kontuhartzailearen txostena, plan ekonomikoa ordezkatzen duena, honako hau da: 

 

ENTITATEAREN FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN AZTERKETA ETA EBALUAKETA 
 

ZIOA:8/2015 KREDITU GEHIGARRIAK 
 GASTU ARAUA EZ BETETZEAGAITIK 

 
 
ARAUDI APLIKAGARRIA: 
 

- 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari 
eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa. 

- 13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Toki Administrazioaren 
arrazionalizazio eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako lurralde 
Historikoan aplikatzeko foru berezitasunari buruzkoa. 

- Diputatuen Kontseiluaren Akordioa, 2014ko azaroaren 
18koa,Gipuzkoako toki entitateek jarraitu beharreko jarraibidea 
2015erako aurrekontuak prestatu, onartu eta gauzatzeko, aurrekontu 
egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko arauditik 
eratorritako defizitari eta zor publikoari lotutako helburuak betetze 
aldera 

 
AZTERTUTAKO EGOERA: ENTITATEAREN FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN AZTERKETA ETA 
EBALUKAETA 
 
1.- FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK (administrazio izaera dutenak) 
 
1.1- ENTITATE ZERRENDA: 
 
AZKOITIKO UDALA 
SAN JOSE EGOITZA 
ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTOA 
 
1.2- FINANTZA IRAUNKORTASUNA 
 
Definizioa: 2/2012 Lege egonkortasunaren 4.artikulua 
 
Herri administrazioen eta lege honen aplikazio-eremuko gainerako subjektuen jarduerak 
finantza-iraunkortasunaren printzipioari lotuta egongo dira. 
Finantza iraunkortasuna hauxe dela ulertuko da: defizit eta zor publikoaren mugen barruan 
oraingo eta etorkizuneko gastu-konpromisoak finantzatzeko ahalmena, lege honetan eta 
Europako araudian ezarritakoaren arabera. 
 

4. artikuluaren azken atalak hau dio:”Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, 

cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa 

sobre morosidad”. 

 

Ordainketen bataz besteko epea 2015.03 azken hiruhilabeteari dagokionez, Udala eta bere 
erakunde autonomoen datuak hauek dira:  
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    Toki entitatea:AZKOITIA      

    Ekitaldia:2015              

    Hiruhilekoa:Hiruhilabetea 3              

            

            

            

Ordaindutako eragiketak 

Ordaindu gabeko 

eragiketak 

Entitatea Ratioa Zenbatekoa Ratioa Zenbatekoa OBBE 

17 AZKOITIA 11,27 1.540.295,84 49,46 715.473,70 23,39 

217 AZKOITIA POLIDEPORTIVO 7,94 48.606,05 19,42 2.354,01 8,47 

317 AZKOITIKO SAN JOSE EGOITZA 17,68 389.945,08 6,00 212.752,10 13,56 

              

              

              

              

              

OBBE globala 12,46 1.978.846,97 39,45 930.579,81 21,09 

                                                                                          
Beraz Udalak eta erakunde autonomoak betetzen dute legeak ezarririko epea ordainketak 
egiteko. 
 
 

1.3 ENTITATEAK 2015KO KONPROMISOAK FINANTZATZEKO DUTEN AHALMENA DEFIZIT ETA 
ZOR PUBLIKOAREN MUGEN BARRUAN 
 
2015eko konpromisoak Entitateak 2015.ekitaldirako onarturiko aurrekontuetan azaltzen 
direnak dira. 
 
Aurrekontuak Bilkura osoak 2014ko abenduaren 17an onartu zituen.  
 
Konpromiso kredituei buruz kontuhartzaileak honako txostena egin zuen: 
 
 
Que analizados los créditos de compromiso que prevé aprobar el Ayuntamiento para el ejercicio 2015 que importan  1.904.753,57 
€, vistos los límites que se establecen en el art. 22.2 de la Norma Foral 21/2003 Presupuestaria de las Entidades Locales, no existe 

ningún problema para proceder a la aprobación de los mismos, ya que los derechos reconocidos por operaciones corrientes del 

último ejercicio liquidado consolidado se elevan a 15.254.902,08 €, siendo por lo tanto el límite autorizado del 25% la cantidad de 
3.813.725,52 € para cada ejercicio. 

 

Es lo que informo en Azkoitia, a 11 de diciembre de 2014. 
2014ko likidazioa egin ondoren 2014ko eragiketa arrunten eskubide onartuak 15.947.032,93 izan 

dira, aurrekontua onartu zenean baina kopuru haundiagoa. 
 
Hau horrela izanik, 2015eko konpromisoak finantzatzeko Entitateak ahalmen edo gaitasuna 
dutela defizit eta zor publikoaren mugen barruan ziurtatu daiteke. 
 
Gaur egun 2015eko aurrekontua normaltasunez exekutatzen ari da bai gastuei dagokienez 
baita dirusarrerei ere. 
 
1.4 ENTITATEAK ETORKIZUNEKO KONPROMISOAK FINANTZATZEKO DUTEN AHALMENA 
DEFIZIT ETA ZOR PUBLIKOAREN MUGEN BARRUAN 
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  Udalaren Kreditu gehigarria 8/2015 espedientean  aurreikusitako kredituak txertatuta hurrengo urtetako eszenarioa 
hau litzateke: 
 

Aurrekontua % Likidazioa % € % € % €
SARREREN KAPITULUAK

1. Zuzeneko zergak 3.254.062,42 0,00 3.338.762,42 2,00 3.319.143,67 2,00 3.385.526,54 2,00 3.453.237,07
2. Zeharkako zergak 214.000,00 0,00 214.000,00 2,00 218.280,00 2,00 222.645,60 2,00 227.098,51
3. Tasak eta bestelako sarrerak 2.724.176,00 0,00 2.724.176,00 2,00 2.778.659,52 2,00 2.834.232,71 2,00 2.890.917,36
4. Transferentzia arruntak 8.998.492,58 0,00 9.039.248,58 2,79 9.249.550,52 3,57 9.579.759,48 3,57 9.921.756,89
5. Ondare sarrerak 398.864,00 -52,59 189.100,00 0,00 189.100,00 0,00 189.100,00 0,00 189.100,00

6. Ondasun inbertsioen besterentzea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Kapital transferentziak 400.000,00 57,51 751.445,82 -87,94 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00
8. Aktibo finantzarioak 293.670,00 170,11 2.923.068,39 -98,49 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
9. Pasibo finantzarioak 17.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SARRERAK, GUZTIRA 16.300.265,00 17,67 19.179.801,21 -17,40 15.842.733,71 2,88 16.299.264,33 2,89 16.770.109,84

GASTUEN KAPITULUAK
1. Langileria gastuak 3.449.235,62 -1,72 3.430.633,60 0,00 3.389.983,62 0,00 3.389.983,62 0,00 3.389.983,62
2. Ond. arrunten eta zerbitzuen 
gastuak 7.235.635,32 -1,41 7.530.903,32 1,00 7.205.164,58 1,00 7.277.216,23 1,00 7.349.988,39
3. Gastu finantzarioak 162.128,84 0,00 152.428,84 -9,45 147.677,53 -11,98 133.068,35 0,00 118.090,49
4. Transferentzia arruntak 2.742.710,25 0,16 2.806.318,25 0,00 2.747.210,25 0,00 2.747.210,25 0,00 2.747.210,25
6. Ondasun inbertsioak 1.625.309,68 19,53 3.828.933,63 -16,34 1.625.309,68 0,00 1.625.309,68 0,00 1.625.309,68
7. Kapital transferentziak 0,00 0,00 601.696,69 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Aktibo finantzarioak 275.014,00 -93,82 32.655,59 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
9. Pasibo finantzarioak 810.231,29 0,00 796.231,29 -4,24 711.810,14 -0,78 711.810,14 0,00 613.080,12

GASTUAK, GUZTIRA 16.300.265,00 17,67 19.179.801,21 -17,39 15.844.155,80 0,36 15.901.598,27 -0,26 15.860.662,55

5858,51Diruzaintza-gerakina 2014/12/31

 Oinarrizko urtea  Urteko bariazioak

AURREKONTUEN AURREIKUSPENAK -KREDITU GEHIGARRIAK 8/2015

2015 2016 2017 2018

Supervisor:

2014ko gerakina:  
 

 
 

Oinarrizko 
urtea 

Urteko 
bariazioak 

     
SARRERAK 

2015 2016 2017 2018 

1- Zuzeneko zergak 3.338.762,42 3.319.143,67 3.385.526,54 3.453.237,07 

2- Zeharkako zergak 214.000,00 218.280,00 222.645,60 227.098,51 

3- Tasak eta bestelako sarrerak 2.724.176,00 2.778.659,52 2.834.232,71 2.890.917,36 

4- Transferentzia arruntak 9.039.248,58 9.249.550,52 9.579.759,48 9.921.756,89 

5- Ondare sarrerak 189.100,00 189.100,00 189.100,00 189.100,00 

6- Ondasun inbertsioen besterentzea 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7- Kapital transferentziak 751.445,82 76.000,00 76.000,00 76.000,00 

8- Aktibo finantzarioak 2.923.068,39 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

9- Pasibo finantzarioak 0,00 0,00 0,00 0,00 

SARRERAK, GUZTIRA 19.179.801,21 15.842.733,71 16.299.264,33 16.770.109,84 

OBLIGAZIO ONARTUAK     

GASTUAK  2015 2016 2017 2018 

1- Langileria gastuak 3.430.633,60 3.389.983,621 3.389.983,62 3.389.983,62 

2- Ond. arrunten eta zerbitzuen 
gastuak 7.530.903,32 7.205.164,58 7.277.216,23 7.349.988,39 

3- Gastu finantzarioak 152.428,84 147.677,53 133.068,35 118.090,49 

4- Transferentzia arruntak 2.806.318,25 2.747.210,25 2.747.210,25 2.747.210,25 

6- Ondasun inbertsioak 3.828.933,63 1.625.309,68 1.625.309,68 1.625.309,68 

7- Kapital transferentziak 601.696,69 0,00 0,00 0,00 

8- Aktibo finantzarioak 32.655,59 17.000,00 17.000,00 17.000,00 

9- Pasibo finantzarioak 796.231,29 711.810,14 711.810,14 613.080,12 

GASTUAK, GUZTIRA 19.179.801,21 15.844.155,80 15.901.598,27 15.860.662,55 

 
Oinarrizko 

urtea Urteko bariazioak  
 
 

2015 2016 2017 2018    

Sarrera arruntak (1) 15.505.287 15.754.734 16.211.264 16.682.110    

Gastu arrunta ez-finantzarioa (2) 13.767.855 13.342.358 13.414.410 13.487.182    

Aurrezki gordina (3)=(1)-(2) 1.737.432 2.412.375 2.796.854 3.194.928    

Zama finantzarioa (4) 948.660 859.488 844.878 731.171    

Aurrezki garbia (5)=(3)-(4) 788.772 1.552.888 1.951.976 2.463.757    

Sarrera  ez-finantzarioak (6) 16.256.733 15.830.734 16.287.264 16.758.110    

Gastu ez finantzarioak (7) 18.350.914 15.115.346 15.172.788 15.230.582    

Finantzaketa sober./premia (8)=(6)-(7) -2.094.182 715.388 1.114.476 1.527.527    

Aktibo finantzarioen aldaketa (9) -2.890.413 5.000 5.000,00 5.000    

Pasibo finantzarioen aldaketa (10) -796.231 -711.810 -711.810 -613.080    

Ekitaldiko aurrekont. emaitza (11)=(8)-(9)+(10) 
 

0 -1.422 397.666 909.447    

Dirazaintza-Gerakina 5.858 4.436 402.102 1.311.550    

RATIOAK    

Aurrezki gordina 11,21% 15,31% 17,25% 19,15%    

Aurrezki garbia 5,09% 9,86% 12,04% 14,77%    

Zorpetze-maila 6,12% 5,46% 5,21% 4,38%    

Zorpetze-muga 45.40% 64,37% 69,79% 77,11%    

Funtzionamendu gastuak 88,79% 84,69% 82,75% 80,85%    

Inbertsio-maila 8,03% 10,29% 10,25% 10,28%    

Diruzaintza-gerakina 0,04% 0,03% 2,48% 7,86%    
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Hau horrela izanik, etorkizuneko konpromisoak finantzatzeko Entitateak ahalmen edo 
gaitasuna dutela defizit eta zor publikoaren mugen barruan ziurtatu daiteke. 
 
 
1.5.- ONDORIOAK 
 
Aurrekontu aldaketaren espedienteak,  kreditu gehigarriak 8/2015 motakoak, ez du betetzen 
aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren arloetan 2015erako ezarritako 
gastu araua. Beraz, Udala behartuta dago plan ekonomiko finantzarioa onartzera. 
Hala ere, Jarraibidearen 3. Erregelan ezarritakoari jarraituz, txosten hau udalbatzarrari 
jakinaraziko zaio plan ekonomikoa ordezkatuz . 
 

Azkoitian, 2015eko azaroak 19an 
Kontuhartzaileak 

 

 

Horrenbestez, Ogasun eta Pertsonal Batzordeak irizpen hau proposatu dio Udalbatzari: 

 

 

IRIZPENA 

 

Lehena. Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko 8.zenbakiko espedientea onartzea, kredituak 

112.300,00 eurotan emendatzeko eta haiek finantzatzen dituzten baliabideak zenbateko berean emendatzeko, 

proposamenean ageri den honako xedapenarekin. 
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SARREREN KONTZEP 
EDOTA GASTUEN PARTIDA

BALIABIDEEN KONTZEPTUA EGUNEKO 
KREDITUAK

SARRERA 
HAUNDIAGO/G

AST BAJAK

KREDITUAK 
BEHIN 

BETIKOAK
CONCEPTO DE INGRESOS O 

PARTIDA DE GASTOS
CONCEPTO DEL RECURSO CREDITOS 

ACTUALES
MAYORES 

INGRESOS Y O 
BAJAS EN 
GASTOS

CREDITO 
DEFINITIVO

1 3600.480.431.50.01 Subvención alquiler local/ lokalak alokairua dirulaguntza 21600,00 21.600,00 0,00
1 4100.481.231.50.02 Beca recup hist mujer/emakumeen historia berreskuratzeko beka 12000,00 6.000,00 6.000,00

BAJAS EN GASTOS/ TOTAL BAJAS 33.600,00 27.600,00 6.000,00

2 1000.114.01  2015 Imp Increm valor terrenos 50.000,00 84.700,00 134.700,00
SARRERA HAUNDIAGOAK GUZTIRA/TOTAL MAYORES INGRESOS 50.000,00 84.700,00 134.700,00

GUZTIRA 112.300,00

PARTIDA EGUNEKO 
KREDITUAK

GEHIKUNTZAK TOTALA

PRESUPUEST. DENOMINACIÓN/IZENA CREDITOS 
ACTUALES

Aumentos TOTAL

1 1000.100.912.00.00 Goi karguen ordainsariak/Retribuc altos cargos 122.689,00 1.050,00 123.739,00
KAP 1 122.689,00 1.050,00 123.739,00
1 3100,211,333,00,00 Conserv varios edif icios/ hainbat eraikuntza manten 2.500,00 3.000,00 5.500,00
1 3100,227,333,20,12 Manten ascensor casa cultura/ kultur etxeko igogailu manten 200,00 1.500,00 1.700,00
1 3100.227.333,50,99 musika guneko mantenua 0,00 4.000,00 4.000,00
1 3100.219.334.00.00 Conserv escenario y varios 1.500,00 5.000,00 6.500,00
1 3200.227.338.10.02 zerbitzu kontratua Abelur/Abelur contrato servicios 0,00 7.000,00 7.000,00
1 3600.226,431,50,08 Diversas activ comercio/ merkataritza hainbat jarduera 20.000,00 6.600,00 26.600,00
1 3600,227.431,50,07 Estudi¡o situación mercado/ azokako egoera azterketa 0,00 15.000,00 15.000,00
1 4100.226.231.50.06 Actividad promoc mujer/ emakumearen sustapenerako ekintzak 21.000,00 6.000,00 27.000,00
1 6000.210.171.00.00 Parke eta lorategiak/ Parques y jardines 5.000,00 2.550,00 7.550,00
1 6000,210,153,40,00 Hainbat pintaketa/ Pintados varios 2.000,00 3.500,00 5.500,00
1 6000.210.153.40.01 Mantenimiento viario /bide mantenua 24.400,00 5.800,00 30.200,00
1 6000,213,153,40,00 Reparaci vehic brigada obras/ lan talde 20.000,00 9.000,00 29.000,00
1 6000,221,153,40,04 Lan talderako erregaia/combustible brigada obras 30.000,00 8.000,00 38.000,00
1 6000.221.153.40.05 Lan talderako jazki eta ekipoak/vest y equipo brigada obras 4.000,00 2.000,00 6.000,00
1 6000.221.153.40.13 Lan talderako materiala/ material brigada obras 40.000,00 6.100,00 46.100,00
1 6000,224,153,40,02 Lan talderako ibiligailuaren asegurua/ seguro vehic brigada 4.500,00 2.100,00 6.600,00
1 6000.227.153.40.01 lan talderako aldagelen garbiketa/ limpieza vestuarios brigada 7.300,00 1.400,00 8.700,00
1 7000,221,161,00,02 Suministro fuentes públicas 20.000,00 5.000,00 25.000,00
KAP 2 202.400,00 93.550,00 295.950,00
1 3200.481.338.00.01 Subvención f iestas varias/ hainbat festa dirulaguntzak 15.297,00 3.700,00 18.997,00
KAP 4 15.297,00 3.700,00 18.997,00
1 2000,622,326,10,00 likidazio osagarria musika gunea 0,00 14.000,00 14.000,00
KAP 6 0,00 14.000,00 14.000,00

GUZTIRA 340.386,00 112.300,00 452.686,00

KREDITU GEHIGARRIAK FINANTZATZEKO PROPOSAMENA 8/201 5

GASTUAK ETA KREDITU ALDAKETA EGITEKO PROPOSAMENA

PROPUESTA DE FINANCIACIÓN DE CRÉDITOS ADICIONALES 8 /2015

PROPUESTA DE REALIZAZIÓN DE GASTOS Y LA CORRESPONDI  MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
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BIGARRENA. Espedientea Idazkaritzara igortzea, Udalbatzak onar dezan eta ezarritako informazioari, 

erreklamazioari, publizitateari eta errekurtsoei buruzko izapideak aplikatu behar ditu Aurrekontu Orokorra 

onartzeko, expedientearen kopia bat bidali beharko zaio Gipuzkoako Foru Aldundiari, azaldutako Foru 

Arauaren 15.3 artikuluak adierazten duen tramitazio-fasean. 

 

 

 Ogasun, Pertsonal eta Barne Antolaketako Batzordeak, 2015eko azaroaren 19an egindako bileran, 

gaia aztertu eta irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza: 

 

ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Sonia Vázquez, Ainara 

Goenaga, Gaizka Larrañaga 

ABSTENTZIOA: Miguel Reimundez, Jose Joakin Etxaniz.” 

 

 
 Alkate jaunak azaldu du deialdiko laugarren puntutik hamargarrenera 
Ana Azkoitia zinegotziak egingo dituela azalpenak, nahiz eta gero berak 
zuzenduko dituen bozketak. 
 
 Ana Azkoitia andreak batzordean azaldu zuten bezala, hemen kreditu 
aldaketa bat planteatzen dela dio, guztira 112.300 eurotako kreditu aldaketa bat 
hain zuzen.  
 Sarreretan, merkataritzari dagozkion 21.600€ daudela dio, baino 
merkataritzan geratzen direnak, eta berdintasunean berdin, 6.000€ baita 
berdintasunean geratu direnak. 
 Bestalde, aurreikusi baino handiagoak izan diren sarrerak hartu direla 
esaten du; 84.700€ hartu eta horiekin Kulturarako eta brigadarako partida 
batzuk ukitzen zirelarik. Musikaguneko likidaziorako behar ziren 14.000€ ere 
ukitzen direla dio, eta baita egin den liberaziorako behar ziren 1.050€ horiek.  
 
 Jose Joakin Etxaniz jaunak kreditu aldaketetan beraiengana erabakia 
hartuta joan direla adierazten du, eta osotasun batean hartu beharreko 
erabakiak direla deritzo. Honekin ez dutela esan nahi aldaketa hauen kontra 
daudenik, baina bai parte hartzerik izan ez dutela.  
 Beraz, abstentzioa iragarri du. 
 

Gaia bozkatu ondoren, bozketaren emaitza honakoa izan da:: 
 

  Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Maitane 
Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, 
Jon Ander Larramendi Salegi, Iraitz Otaño Mujika eta Miguel 
Reimundez Milan. 
 
  Abstentzioa : Jose Joakin Etxaniz Peña. 
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Beraz, Udalbatza Osoak kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko 8 
zenbakidun espedientea hasieraz onartzea gehiengoz erabaki du. 
 

 
5.- 1 ZENBAKIDUN KREDITU KONPROMISO ESPEDIENTEAREN KOPIA.  
 
 Honako irizpena aurkeztu da: 
 

“OGASUNA BARNE ANTOLAKUNTZA, PERTSONALA, KONTRATAZIOA,SUSTAPEN 

EKONOMIKOA ETA MERKATARITZA BATZORDE INFORMATIBOAREN IRIZPENA 

 

KONPROMISO-KREDITUA BAIMENTZEA, BASERRI BIDEEN KONPONKETARI 

BURUZKOA, AGERREBERRI BASERRIA ETA SAN JOSE ABELTEGIAREN ARTEKOA 

 

AURREKARIAK 

 

1.- 2014ko abenduaren 19an Udal bilkura osoak 2015eko aurrekontua behin behineko izaeraz onartu 

zuen. Aurrekontuaren partida bat, 177.970 €koa, baserri bideetan inbertsioak egiteko onartu zen. 

 

2.- 2015eko azaroaren 19an Hirigintzako batzordeak baserri bide honen konponketa egitea aztertu du, 

zehazki 2015eko otsaileko elur eta euriteen kalteak konpontzeko, Agerreberri baseriria eta San Jose 

abeltegiaren artean dagoen baserri bidea alegia. Proiektu honen kopurua 96.994,29 €koa da. 

 

3.- Finantziazioa: 

 

3.1. 2015eko ordainketa kredituak:   40.994,29 € 

3.2. 2016rako konpromiso kredituak: 56.000,00 €. 

 

RESUMEN GENERAL

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 

Izena Onarpen Plazo gestión(3) KopuruaKonpromisozko kredituak

(1) data Urtea Urtea Guztira Organo Erakundearena Besterena
(2) Hasera Bukaera 2.016 Kudeatzailea

BASERRI BIDEEN KONPONKETA: AGERREBERRI ETA SAN JOSE BITARTEKO BIDEA 25/11/2015 25/11/2015 2016 96.994,29 56.000,00 Hirigintza 96.994,29 0,00

Finantziazioa

LABURPEN OROKORRA

GASTUA: BASERRI BIDEEN KONPONKETA: AGERREBERRI ETA SAN JOSE BITARTEKO BIDEA

 

OINARRI JURIDIKO ETA EKONOMIKOAK 

 

 

1.-KONPROMISO-KREDITUAK: 

 

21/2003 Foru Arauak, abenduaren 19 koak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei 

buruzkoak dio 22. artikuluan, konrpomiso-kredituen orria ekitaldian zehar konprometatu ahal diren urte anitzeko 

gastu guztiek osatzen dutela eta hura onesten denean beraiek bideratzeko baimena egongo da, ezarritako baldintzetan. 

 

2.- KREDITUEN KOPURUA: 

 

22.2 atalak dio konpromiso-kredituen orrietan bakoitzarentzat zenbateko osoa eta beraren burutzapenerako 

aurreikusitako ekitaldiak adieraziko dira. 
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Etorkizuneko ekitaldi bakoitzerako indarreko konpromiso-kredituen zenbateko metatua ezin da izan erakundearen 

likidatutako azken ekitaldiko eragiketa arrunten ziozko baliabideen % 25 baino gehiago, 6.3 e) artikuluan eskatutako 

azterlanetik muga txikiagoa sortu ezean. 

 

Konpromiso-kredituak bestek finantzatzen baditu, finantzaketaren zenbatekoa ez da konputatuko gastu gisa aurreko 

paragrafoan aipatutako mugen ondoreetarako. 

 

2015.urtean Udalaren aurrekontuan jasotako konpromiso kredituen kopurua 1.904.753,57 €koa da. Kopuru honi 

Agerreberri Baserria eta San Jose Abeltegiaren arteko baserri bidearen konponketaren kopromisozko kredituak 

gehitzen badizkiogu (56.000,00 €), Azkoitiko Udalak 2015. urtean onartuko konpromiso kredituen kopurua guztira 

1.960.753,57 € lirateke. 

 

Udalaren  era kontsolidatuan likidatutako azken ekitaldiko eragiketa arrunten ziozko baliabideak 15.968.974,56 € 

izan ziren eta honen % 25a 3.992.243,64dira, beraz ez legoke arazorik konpromisozko kreditu hauek onartzeko. 

 

3.-GASTUAREN BAIMENA ETA ERABILERA 
 

Udaleko Aurrekontua gauzatzeko Udal Arauak 6.2 atalean gastuaren baimena eta erabilera arautzen ditu. Atal honek 

dio Udalbatzarraren eskumena izango da 1.258.533,00 eurotik gorako gastuen, nahiz konpromisozko kredituek 

finantzatzen dituztenen baimena eta erabilera, 

 

 

KONKLUSIOAK 

 

1.-Kontuhartzailetza honek ez du arazorik ikusten konpromiso kreditu hau onartzeko. Honako ezaugarriak edukiko 

lituzke: 

 

 

Finantziazioa

EXEKUZIO ZENBATEKOA guztira

URTEA EUROTAN Aurrezki Beste hainbat GUZTIRA TOTAL
IMPORTE Arrunta sarrera TOTAL FINANCIACIÓN

(F)

2.015 40.994,29 40.994,29 40.994

2.016 56.000,00 56.000,00 56.000

0

Guztira 96.994,29 96.994,29 0,00 96.994,29 96.994

FINANTZ BALIABIDEAK/RECURSOS FINANCIEROS

GASTUA:BASERRI BIDEEN KONPONKETA: AGERREBERRI ETA S AN JOSE BITARTEKO BIDEA

 
 

2.- Gastuaren baimena Udal bilkura osoari dagokio. 

 

Kontuhartzaileak, 

 

2015eko azaroaren 16an 

 

 

IRIZPENA 
 

Lehenengoa- Aurrean jaso den txostena ikusita, proposatzen da 2016.urterako  konpromiso kreditua 

onartzea, 56.000,00 €koa, honako ezaugarriak dituena: 
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Finantziazioa

EXEKUZIO ZENBATEKOA guztira

URTEA EUROTAN Aurrezki Beste hainbat GUZTIRA TOTAL
IMPORTE Arrunta sarrera TOTAL FINANCIACIÓN

(F)

2.015 40.994,29 40.994,29 40.994

2.016 56.000,00 56.000,00 56.000

0

Guztira 96.994,29 96.994,29 0,00 96.994,29 96.994

FINANTZ BALIABIDEAK/RECURSOS FINANCIEROS

GASTUA:BASERRI BIDEEN KONPONKETA: AGERREBERRI ETA S AN JOSE BITARTEKO BIDEA

 
 

RESUMEN GENERAL

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 

Izena Onarpen Plazo gestión(3) KopuruaKonpromisozko kredituak

(1) data Urtea Urtea Guztira Organo Erakundearena Besterena
(2) Hasera Bukaera 2.016 Kudeatzailea

BASERRI BIDEEN KONPONKETA: AGERREBERRI ETA SAN JOSE BITARTEKO BIDEA 25/11/2015 25/11/2015 2016 96.994,29 56.000,00 Hirigintza 96.994,29 0,00

Finantziazioa

LABURPEN OROKORRA

GASTUA: BASERRI BIDEEN KONPONKETA: AGERREBERRI ETA SAN JOSE BITARTEKO BIDEA

 
 

Bigarrena.- Espedientea Udalbatzarrak onartu behar du eta ezarritako informazioari, erreklamazioari, 

publizitateari eta errekurtsoei buruzko izapideak aplikatu behar ditu Aurrekontu Orokorra onartzeko. 

21/2003 Foru Arauak, 15.artikuluan esaten du jendeaurrean jarriko dela, Gipuzkoako Aldizkari 

Ofizialean, Udaletxeko iragarki-oholean eta gehien zabaltzen den egunkarian iragarri ondoren, hamabost 

egunez jarri ere, eta epe hori bukatuta erreklamaziorik ez bada izan, berriz ere ipiniko da iragarki-oholean 

eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean. 

 

Hirugarrena.- 2015erako aurrekontuak prestatzeko Gipuzkoako Toki Entitateek jarraitu beharreko 

jarraibideak, Aldizkari Ofizialean 2014ko abenduaren 15ean argitaratutakoak erregela batzuk zehazten 

ditu  2015eko aurrekontuak prestatu, onartu eta gauzatzeko, aurrekontu egonkortasunari eta finantza 

iraunkortasunari buruzko arauditik eratorritako defizitari eta zor publikoari lotutako helburuak betetze 

aldera. 

 

4. erregelak dio Toki Entitateko kontu hartzaileak txosten bat egin beharko duela aurrekontu 

egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren helburuak eta gastu araua betetzeari buruzkoa. 

Aipatutako txosten hori aurrekontua onartzean, aldatzean eta likidatzean egin beharko da. 

 

 

Konpromiso kreditu hauen onarpenak ez du aldatzen 2015eko aurrekontua, beraz eragiketa honek ez du 

aurrekontu egonkortasunaren helburuaren azterketarik eskatzen. 

 

Laugarren.- Espedientearen kopia bat bidali beharko zaio Gipuzkoako Foru Aldundiari, azaldutako Foru 

Arauaren 15.3 artikuluak adierazten duen tramitazio-fasean. 

 

Azkoitian, 2015eko azaroaren 19an 

Batzordeko idazkaria 

 

ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Sonia Vázquez, Ainara 

Goenaga, Gaizka Larrañaga 

ABSTENTZIOA: Miguel Reimundez, Jose Joakin Etxaniz.” 
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 Ana Azkoitia andreak Agerreberri baserri inguruan, nahiko beharrezkoa 
den eskoilera bat egitea aurreikusi dela azaldu die batzarkideei, 96.994,29 
eurotako kostua duena. 
 2015eko partidan 40.994,29€ daudela dio, eta plenora bozkatzera ekarri 
dutena datorren urteko aurrekontuan 56.000€ sartuko dituztenaren 
konpromisoa dela hori egin ahal izateko.  
 Amaitzeko, orain hasi egingo dela dio, baina bukatzeko datorren urtean 
beharko litzatekeela.  
 

Gaia bozkatu ondoren, bozketaren emaitza honakoa izan da:: 
 

- Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Maitane 
Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, 
Jon Ander Larramendi Salegi, Iraitz Otaño Mujika eta Miguel 
Reimundez Milan. 
 
- Abstentzioa : Jose Joakin Etxaniz Peña. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak 1. zenbakidun kreditu konpromiso espedientea 

onartzea gehiengoz erabaki du. 
 
 
6.- 2015EKO LANPOSTUEN ZERRENDAREN 3. ALDAKETAREN 
HASIERAKO ONESPENA.  
 
 Honako irizpena aurkeztu da: 
 ��������� ��	�
������������ �
	�������� ���	��������������
� 
������� 
�� �
	���	���� �����	�
����	�������	
� �	���
������ � ���
����
 �����
 ������
 ����
���� ����������� �� �����������������
 
������� �
��� �����
����
 ��������� ����
����� ��������
������
���� ��� �
��� ���
��
��������
� ���������

 

 ������������ Azkoitiko Udalbatza Plenoak 2015eko apirilaren 30ean egindako bilkuran, besteak 

beste, 2015 ekitaldiko Pertsonalaren plantilla eta Lanpostuen Zerrenda hasieraz 
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onartzea erabaki zuen eta hori 15 eguneko epean jendaurrean jarri zen. Gipuzkoako 

Aldizkari Ofizialean 2015eko maiatzaren 11ean argitaratu zen. 

 

Informazio publikoko epea amaituta alegazioarik aurkeztu ez zenez, 2015eko Plantilla 

eta Lanpostuen Zerrendaren behin betiko testua 2015eko ekainaren 9ko (107. zkia) 

datako Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen. 

 ��� Bestalde, aipatu 2015eko ekitaldiko Udaleko Plantilla eta Lanpostuen Zerrendaren bi 

aldaketa izapidetu direla: 

 

� Azkoitiko Udalbatza Plenoak 2015eko maiatzaren 21ean egindako bilkuran, 

besteak beste, Azkoitiko Udaleko Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko 

2015eko Programaren 1. fasea behin behineko izaeraz onartzea erabaki 

zuen, dokumentu horrek ukitzen zituen lanpostuen sorrerak – bi lanpostu 

makinista/eginkizun anitzeko ofizial eta lanpostu bat soldatzaile/eginkizun 

anitzeko ofizial – Udaleko Pertsonalaren Plantilla eta Lanpostuen Zerrenda 

aldatzea (lehengo aldaketa) ekarri zuelarik. Ebazpen hori 15 eguneko epean 

jendaurrean jarri zen eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2015eko 

maiatzaren 28ko datan argitaratu zen. 

 

Informazio publikoko epea amaituta alegaziorik aurkeztu ez zenez, 2015 ekitaldiko 

Plantilla eta Lanpostuen Zerrendaren behin betiko testua – aldaketekin – 2015eko 

uztailaren 23ko (139. zkian) datako Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen. 

 

� Bigarren aldaketa, Udal-lantalderako sorturiko hiru lanpostu berriri – bi 

makinista/eginkizun anitzeko ofizial eta soldatzaile/eginkizun anitzeko ofizial 

bat – hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data ezartzeari buruzkoa, 

Azkoitiko Udalbatza Plenoak 2015eko urriaren 28an egindako bilkuran 

onartu zuen hasieraz, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2015eko azaroaren 

4an argitaratu zelarik. Ebazpen hori 15 eguneko epean jendaurrean egongo 

da, alegazioak aurkezteko epea 2015eko azaroaren 23an amaituko delarik. 

 ���� Udaleko Hirigintza eta Garapen Iraunkorra Saileko Arduradunak 2015eko azaroaren 

5ean emandako txostenean, Udaleko Plantillan eta Lanpostuen Zerrendan bere 

ardurapeko Saileko lanpostuen artean 26. zenbakian jasota dagoenaren – obra 

publikoetako ingeniaria – inguruan aldaketa bat egitea proposatu du, honela arrazoitu 

duelarik: 

 ������������ 
 

• Obra publikoetako ingeniari lanpostua sortu zenean, bere zeregin nagusienak 
Udalaren eta partikularren obren ikuskaritza gauzatzea zela. 
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• Garai hartan bai Administrazioak bai partikularrek ere obra kopuru handiak 
exekutatzen zituztela, eta lanpostuaren beharra lan horien ikuskapen, jarraipen 
alorretik egin zuela Udalak. 

• Gaur egun, eraikuntzaren krisia dela medio, bulego teknikoaren beharrak 
definitzerakoan, aipaturiko kaleko lana asko murriztu denez, bere beharrak 
bulegoko lanetara zuzentzea egokiagoa dela deritzo. 

 ����� ����������� ����� ��� �������� 
 

• Gaur egungo Bulego teknikoaren beharrak, azken aldiko araudi aldaketa dela 
medio, ez datoz bat gaur egunean dagoen lanpostuen zerrendarekin. 

• Egungo beharrak asetzeko, arduradunaren ustez, komenigarria litzateke Obra 
publikoetarako ingeniari lanpostuari, Arkitekto teknikoaren titulazioa txertatzea; 
era horretan, posible ikusten du arduradunak, bulego lanez gain, kaleko lan 
horietako ikuskaritzan parte hartzea, betiere hala balegokio. 

• Gainera aipatzekoa da une honetan Bulego teknikoan diren beste bi teknikarik 
beraien lanaldiaren murrizpena eskatuta dutela. 

• Era berean, aipatzekoa da ere, azken aldian Jaurlaritzak 1950. urtea baino 
zaharragoko eraikinetako ikuskaritzak egiteko derrigortasuna finkatu duela 
2018. urtea aurretik 

 ������������ ���������
• Arduradunaren iritziz, jarraian zehazten diren funtzioak atxikitu beharko 

litzaizkioke aldatzea proposaturiko lanpostuari, Obra publikoetako 
ingeniari/Arkitekto tekniko lanpostuari alegia: 

 
 �������	
���� ���
��:  Emitir informes técnicos de licencias de obra menor, primera utilización, 

sobre urbanizaciones, obras de ejecución de instalaciones auxiliares, apertura de 
actividades exentas y clasificadas, recepción provisional y definitiva en expedientes 
de contratación, modificaciones de proyectos de obra, devolución de fianzas, etc. y 
en cuantos expedientes de gestión urbanística de su ámbito de competencia sea 
preciso, realizando las inspecciones necesarias en obra y el seguimiento y control 
oportunos hasta la efectiva conclusión de cada trámite.  Dirigir la contratación de obra pública que le haya sido asignada, 
redactando los pliegos de condiciones y proyectos técnicos/ presupuestos que se le 
encomienden, así como la valoración técnica de las propuestas presentadas, bajo la 
supervisión del Arquitecto Municipal.  Dirigir las obras asignadas o supervisar y coordinar, en su caso, aquellas 
otras que hayan sido contratadas a terceros y realizar la comprobación y ejecución 
de mediciones y certificaciones de las obras correspondientes.  Llevar a cabo la redacción de estudios de seguridad y/o estudios básicos de 
Seguridad y Salud Laboral para los proyectos que se redacten. 
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 Llevar a cabo la elaboración, supervisión y control de los planes de 
seguridad desarrollados por las empresas adjudicatarias de las obras, para la 
apertura de los centros de trabajo.  Asesorar, mediante la realización de memorias valoradas, sobre 
inversiones municipales por adquisición, venta o permuta de bienes, así como 
valoraciones urbanísticas.  Preparar los asuntos, asistir, cuando sea requerido para ello, a las 
Comisiones Informativas de Urbanismo y Grandes Proyectos, así como a la de Obras, 
Servicios y Policía Municipal , a efectos de estudio, informe o consulta de aspectos de 
su ámbito de actuación, desarrollando funciones de Secretaría (orden del día, 
convocatoria, traslado y seguimiento de los acuerdos adoptados, actas, etc.).����� � ������
	
����:  Elaborar la planificación y programación de las actividades a desarrollar de 
cara a la consecución de los objetivos establecidos para el correcto mantenimiento 
de las infraestructuras de servicios y edificios municipales, distribuyendo los trabajos 
entre el personal asignado.  Dirigir la contratación de obra pública que le haya sido asignada, 
redactando los pliegos de condiciones y proyectos técnicos/ presupuestos que se le 
encomienden, así como la valoración técnica de las propuestas presentadas.  Dirigir las obras asignadas o supervisar y coordinar, en su caso, aquellas 
otras que hayan sido contratadas a terceros y realizar la comprobación y ejecución 
de mediciones y certificaciones de las obras correspondientes.  Llevar a cabo la redacción de estudios de seguridad y/o estudios básicos de 
Seguridad y Salud Laboral para los proyectos que se redacten.  Llevar a cabo la elaboración, supervisión y control de los planes de 
seguridad desarrollados por las empresas adjudicatarias de las obras, para la 
apertura de los centros de trabajo.  Intervención y disciplina urbanística:  Elaborar la planificación y programación de la inspección urbanística, 
realizando -en colaboración con los técnicos del área- las inspecciones que se 
precisen, e impulsando los expedientes sancionadores que puedan derivarse.  Emitir informes técnicos de licencias de apertura de actividades 
clasificadas, ocupación de vía pública, elementos auxiliares (vallados, andamios, 
containeres, grúas, etc.), sancionadores, devolución de fianzas, etc. y en cuantos 
expedientes de gestión y disciplina urbanística de su ámbito de competencia sea 
preciso, realizando las inspecciones necesarias en obra y el seguimiento y control 
oportunos hasta la efectiva conclusión de cada trámite.  Atender, informar y orientar a los ciudadanos en los asuntos propios de su 
cometido.  Asesorar y apoyar a sus compañeros en aquellas tareas en las que, por sus 
conocimientos y/o experiencia, tenga un mayor dominio profesional.  Realizar, además de las descritas, otras tareas que, en coherencia con sus 
capacidades y aptitudes profesionales, le sean encomendadas de cara a la 
consecución de los objetivos y las que por ley le vengan impuestas. 
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 Realizar -en colaboración con los técnicos del área- las inspecciones que se 
precisen, e impulsar los expedientes sancionadores que puedan derivarse, según la 
planificación y programación establecida para garantizar el cumplimiento de la 
disciplina urbanística.����� � ���
���� �  Confeccionar aquellos informes urbanísticos, dentro de su ámbito de 
actuación, que le sean requeridos.  Llevar a cabo el seguimiento diario de las solicitudes recibidas en el 
Registro de Entrada, tramitando la apertura del expediente en la A.I. Gestor de 
Expedientes y actualizando la misma en función del desarrollo de los expedientes.  Mantener actualizado, según la organización prefijada, el archivo de 
gestión del Área.���������
�
����� ��	����  Atender, informar y orientar a los ciudadanos en los asuntos propios de su 
cometido.  Fomentar y colaborar en la mejora del Área, proponiendo cuantas acciones 
y modificaciones contribuyan a dicha mejora.  Organizar el trabajo a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos.  Colaborar con el resto del personal adscrito al Área en situaciones de 
acumulación de tareas, ausencia o enfermedad.  Asesorar y apoyar a sus compañeros en aquellas tareas en las que, por sus 
conocimientos y/o experiencia, tenga un mayor dominio profesional.  Realizar, además de las descritas, otras tareas que, en coherencia con sus 
capacidades y aptitudes profesionales, le sean encomendadas de cara a la 
consecución de los objetivos y las que por ley le vengan impuestas. 

 �����������
Aipatu zioak aintzat hartuta, Bulego teknikoko Arduradunak, Udaleko Plantillan eta 
Lanpostuen Zerrendan jasota dagoen Obra Publikoetako Ingeniari lanpostuari, 
Arkitekto teknikoa txertatzea proposatu du, bertan jasotako funtziekin. 
 ��� Hirigintza eta Garapen Iraunkorra Saileko Arduradunak emandako txostenean 

jasorikoa aintzat hartuta, Udaleko Lanpostuen Zerrendan 26. zenbakiko lanpostuari – 

obra publikoetako ingenieria -, arkitekto teknikoa gehitzea eta horri dagozkion 

titulazioa ere gehitzea proposatu du, gainontzeko betekizunak berdin mantenduz, 

lanpostu berriari dagozkion funtzioak jasoz eta horrekin batera, 2015eko Lanpostuen 

Zerrenda hirugarren aldiz aldatzeko jardunbideari hasiera ematea. 

 ��
	�	�����
 ���
��
��� 	����������� �
��
�����
��������� ���
��������������� ��
�� ��
��
���� ���
����
��������� ���
�����
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����������
 
��������
 

 �� ����
������ ������������������ ����
�������������
 

 

Azkoitiko Udalbatza Plenoak 2015eko ekitaldirako onarturiko Langileen Plantilla eta 

Lanpostuen Zerrenda eta horien aldaketak, Enplegu Publikoen Oinarrizko Estatutua 

arautzen duen Legean eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legean lanpostuen 

zerrendak arautzen dituzten lege xedapenekin bat etorriz onartu zen. 

 

Obra publikoetako ingeniari lanpostuari arkitekto tekniko lanpostua gehitzeak eta 

horren ondoriozko titulazio aldaketak, lanpostuaren izen aldaketa funtzio berriekin eta 

betekizun berriak (titulazioari dagokiona) ezartzea izaki, Lanpostuen Zerrendaren 

aldaketa dakartela eta aldaketa hori onartzeko ondoko lege xedapenak aintzat hartuko 

dira: 

 

1.- Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onartzen duen apirilaren 12ko 7/2007 

Legearen 74. artikuluak xedaturikoaren arabera, non herri-administrazioek beren 

lanpostuak antolatzeko, lanpostuen zerrendak edota bestelako antolakuntza-tresnak 

erabiliko dituzten xedatzen duen.  

 

Aipatu zerrendek gutxienez ondoko baldintzak jaso behar dituztela xedatzen du: 

 

- 
��
	�	�����
 ���
�

. 

- Lanpostuaren sailkapen profesionaleko Taldea 

- Atxikiriko eskalak 

- Hornitze-motak 

- Ordainsari osagarriak 

 

Aipatu Legearen 75., 76. eta 77. artikuluek, pertsonal funtzionario zein lan-itunpeko 

pertsonala sailkatzeko irizpideak arautzen dituzte. 

 

2.- Euskal Funtzio Publikoa arautzen duen uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 13. eta 

hurrengo artikuluek, Lanpostuen Zerrendak arautzen dituzte, honako hauen arabera: 

 

10. Lanpostuen Zerrendaren xedeak honako hauek dira: herri-administrazioetako 

egiturak arrazionalizatu, pertsonal baliabideak zehaztu, lanpostuak betetzeko 

baldintzak xedatu eta azken horiek sailkatu. 

11. Lanpostuen Zerrendak finko izaera duten eta aurrekontuan ezarri diren lanpostu 

guztiak jaso behar ditu, funtzionarioentzat, lan-itunpeko langileentzat eta 

pertsonal ebentualentzat gordetakoak bereiziz. 

12. Gutxienez honako datuok jaso behar ditu: 
��
	�	�����
 ���
�

, Departamendua, 

dedikazio-erregimena, betetzeko baldintzak – hizkuntza eskakizuna eta 
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derrigortasun data -, sailkapen profesionaleko taldea, eskala, azpieskala edo 

kategoria, eta funtzionarioentzat gordetako lanpostuetan gainera, osagarriak 

(destinokoa zein berariazkoa), eta hornitze-mota zehaztuko dira. 

 �������	 ���� �����
 �� � ����������	 ������� ����
����
 ���
 ���������
 ����������
�������	 ���� �����
	 ������ ��������
 ��
	�	���
 �����
��� ��� �������� �	����������� �������
 ���
 Lanpostuen zerrenda etengabe eguneratu behar izaten da, 

berezkoa duen izaera dinamikoagatik, eta une oro Administrazioen antolaketa-

beharren benetako adierazpen izan dadin. 

 ��� ����
����������������������� �����������
 

 

Lanpostuen Zerrendaren aldaketaren izapideatzea ondoko legedia aintzat harturik egin 

dela: 

 

• Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 90. 

artikuluak xedaturikoaren arabera. 

• Toki Araubidearen arloan indarrean dauden lege-xedapenak jasotzen dituen 

apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu Legegilearen 126. eta 127. artikuluek 

xedaturikoaren arabera, Aurrekontuak onartzeko izapide berbera xedatzen duen 

Lanpostuen Zerrendaren kasuan ere eta Lege horren 

��� �� ����������
 xedatzen 

du, 
��
	�	���
 �����
����
 � ������� �������	 �������
�����
 ���������
������� ����� ���� ��
 ���	��� ���������
 ������� ���
�� �����

• 
�������������� �������
��
	 ��	��� ��
���� �������� �������
 ���
 �
�����������
 �� � ����������	 ��
	�	���
 �����
�� ��	������� � �������� 
��������
������������� ����������� �������
 ��� �����
 ����������
 ��	��
 ���	���	��� ���� ����� �� ��������

 

 �������� Udaleko Lanpostuen Zerrendan jasotako Obra publikoetako ingeniaria 

lanpostuari Arkitekto tekniko lanpostua eta horri dagokion titulazioa gehitzeko, 

Lanpostuen Zerrendaren aldaketa (hirugarrena) ebazteko organo eskuduna, Udalbatza-

Plenoa da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 

22.2 artikuluaren i) atalean xedaturikoaren arabera. 

 

Azkoitiko Udaleko Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, Sustapen 

Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak irizpen hau aztertu zuen 2015eko 

azaroaren 16an egindako bilkuran, eta 2015eko azaroaren 19an egindako bilkuran 

irizpenaren bozketa gauzatu zen, bozketaren emaitza ondorengoa izan zelarik:� ����� �������
 Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Sonia Vázquez, 

Gaizka Larrañaga, Ainara Goenaga, Jose Joakin Etxaniz eta Miguel Reimundez. 
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Aurreko guztia kontuan izanda, organo eskuduna den Udalbatza Plenoari honako irizpen 

hau onartzea proposatu dio Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, 

Sustapen Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak:��������
 

 ������� 
��� 	����������� �
��
���� ��
	�	����� ��������� ���
������
� ��� ������������
 ���������� ��������� �����	 ��������
 ��
�������
	 ��������� ������ �������������� ��
	�	���
 �����
����
� ��������� ��	����� �
�������
 

 ���������� Espedientea informazio publikoan jartzea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 

eta Udaletxeko iragarki-oholean, 15 egun laneguneko epean, iragarkia Gipuzkoako 

Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, Toki Ogasunen 

Legearen Testu Bateratua onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Errege Dekretuaren 

169. artikuluak xedaturikoaren arabera, interesatuek aztertu eta erreklamazio edo 

iradokizunak aurkez ditzaten. 
 ����������� Inolako erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu ezean, behin betiko 

onartutzat ematea, eta aurkeztuko balitz, Udalbatza-Plenoak hilabeteko epea izango du 

horiei erantzuteko. 

 ���������� Erabaki hauek Kontuhartzailetza Sailari eta langileen ordezkaritzari 

ematea.” 

 

 

 Ana Azkoitia andreak udaleko lanpostu barruan dagoen Ingeniari Tekniko 
lanpostua pixka bat zabaltzea proposatu dela puntu honetan adierazi du, 
Ingeniari Tekniko bakarrik izan beharrean, Arkitekto Tekniko izateko aukera 
emanez. 
 

Gaia bozkatu ondoren, bozketaren emaitza honakoa izan da:: 
  Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 

Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Maitane 
Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, 
Jon Ander Larramendi Salegi, Iraitz Otaño Mujika, Jose 
Joakin Etxaniz Peña eta Miguel Reimundez Milan. 
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Beraz, Udalbatza Osoak 2015eko Lanpostuen Zerrendaren 3. aldaketa 
hasieraz onartzea aho batez erabaki du. 
 

 
7.- 2015EKO LAN ESKAINTZA PUBLIKOARI BURUZKO AITORP ENA. 
 
 Honako irizpena aurkeztu da: 
 �
�����	 ��������
�������	 �����
����	 �
��������
�	 ���������
�
���
� ��� �������������
 ����
��� ���
������
���������� ��������������� �������
 ��� ��������� �����
�� �������� ����
�������
�����

 

 ����������
 

 

Azkoitiko Alkate-Udalburuak, 2015eko urriaren 27an, udal honetako 2015eko Lan 

Eskaintza Publikoa onartu zuen, ondoko aurrekariak kontutan hartuta: 
 ��� Azkoitiko Udalbatza Plenoak, 2014ko abenduaren 19an egindako bilkuran, besteak 
beste, 2015eko aurrekontua hasieraz onartu zuela. Gipuzkoako Lurralde Historikoko 
Toki Erakundeen Aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru 
Arauaren 15. artikuluak xedaturikoari jarraiki, jendaurrean jarri zela, hamabost 
eguneko epean, erreklamazio edo iradokizunak aurkezteko. 
 

Informazio publikoko epean alegaziorik aurkeztu ez zenez, 2015ko Aurrekontu Orokorra 
behin betikotzat jo zela eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zela 2015eko 
urtarrilaren 26an 15. zkian aurrekontuak kapituluka laburtuta eta baita Udaletxeko 
iragarki oholean ere. 
 ���� Bestalde, 2015eko apirilaren 30ean egindako bilkuran, Udalbatza Plenoak, Udaleko 
2015eko ekitaldiari dagokion Pertsonalaren Plantilla eta Lanpostuen Zerrenda hasieraz 
onartu zituela eta espedientea jendaurrean jartzea hamabost eguneko epean, 
interesatuek aztertu eta erreklamazio edo iradokizunak aurkez zitzaten. Aipatu 
iragarkia 2015eko maiatzaren 11n argitaratu zela.

Informazio publikoko epean alegaziorik aurkeztu ez zenez, Udaleko 2015eko 
ekitaldirako onarturiko Pertsonalaren Plantilla eta Lanpostuen Zerrenda behin 
betikotzat jo zela eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zela behin betikoa 
2015eko ekainaren 9an (107. zkian).  
 
Halaber, Azkoitiko Udalbatza Plenoak 2015eko maiatzaren 21ean egindako bilkuran, 
besteak beste, Azkoitiko Udaleko Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko 2015eko 
Programaren 1. fasea behin behineko izaeraz onartzea ebatzi zuela, dokumentu horrek 
ukitzen dituen lanpostuen sorrerak eta aldaketek Udaleko Pertsonalaren Plantilla eta 



 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 

45 

Lanpostuen Zerrenda aldatzea (lehen aldaketa) ekarri zuelarik. Ebazpen hori 15 
eguneko epean jendaurrean jarri zela eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2015eko 
maiatzaren 28ko datan argitaratu zela. 
 
Informazio publikoko epea amaituta alegaziorik aurkeztu ez zenez, 2015 ekitaldiko 
Plantilla eta Lanpostuen Zerrendaren behin betiko testua – aldaketekin – argitaratu zela 
2015eko uztailaren 23ko (139. zkian) datako Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean. 
 ����� Udaleko Lanpostuen Zerrendako 20. zenbakian jasotako Udaltzaingo Sailari 
atxikiriko agenteek hornitutako lanpostuen azterketa eginda, ondorengoa egiaztatu 
dela:

- Bi Udaltzaingoko agente beste administrazio publiko batean 
zerbitzuak ematen ari direla eta beste agente batek behin betiko 
izaeraz administrari lanak dituen agente lanpostua hornitzen 
duela, zegokion hautaketa jardunbidea garatuta. Aipatu hiru 
agenteen administrazio egoeren ondorioetako bat dela horiek 
utzitako lanpostuak ez gordetzea, beraz, egokia dela horiek 
hornitzea. 

- Beste agente bati 2011/11/24 datarekin Gizarte Segurantzaren 
Institutu Nazionalak erabateko ezintasun iraunkorraren pentsioa 
onartu ziotela eta pentsioduna izaki, Euskal Herriko Poliziari 
buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen 62.2 artikuluaren eta 
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 
38.2 artikuluaren arabera, funtzionario izateari utzi ziola, 
funtzionarioa legez ezarritako adinera iritsi aurretik ezintasun 
fisikoagatik edo ahalmen gutxituak izateagatik bere zereginak 
betetzeko betirako ezinduta gelditu zelarik, derrigorrezko 
erretiroa aitortu zitzaiolarik. 

 

Agente plazen egoera azterturik egiaztatu dela bederatzitik lau agente plaza hutsik 
daudela, aipatu Zerrendan eta Plantillan jasotzen den legez. Plaza horiek Administrazio 
Bereziko eskalakoak, Zerbitzu berezietako azpi-eskalakoak eta Udaltzainen eta 
Laguntzaileen klasekoak eta C sailkapen-taldeko C2 azpi-atalekoak direla.���� Azkoitiko Udalbatza Plenoak, 2014eko martxoaren 20an egindako bilkuran, besteak 
beste, Azkoitiko Udaleko Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko Programa (2014-2015) 
onartu zuela.  
 

2014-2015 ekitaldietarako onarturiko Plangintzako helburu nagusien artean, 
Udaltzaingoaren berrantolaketa prozesua garatzea jaso zela eta aipatu helburuak 
betetzeko xedez, Udaltzaingoan hainbat neurri hartzea onartu zirela, horien artean, 
bitarteko funtzionarioekin hornituriko agente lanpostuak hornitzeko jardunbideak 
abian jartzea. 
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Neurri hori betetzearren, Udaleko Pertsonal Sailak ohartarazita, Udaltzaingoko 
arduradunak Udaleko Lanpostuen Zerrendan hutsik dauden Udaltzaingoari atxikiriko 
lau agente plaza behin betiko izaeraz hornitzeko jardunbideari hasiera ematea 
proposatu duela. Alabaina, funtzio publikoko legediari jarraiki, pertsonal guztiaren 
hautaketa, izan funtzionarioak edota lan-itunpekoak, lan eskaintza publikoaren arabera 
egin behar direla, hautaketa dagokion deialdi publikoaren bidez eta berdintasun, 
merezimendu, gaitasun eta publizitate printzipioak bermatuko dituen hautaketa-
sistemaren bidez egingo delarik. 
 

Plaza horiek inongo lan eskaintza publikotan ez direla sartu egiaztatu dela eta 2015 
ekitaldiko lan eskaintza publikorik egin ez denez, Udalak 2014 eta 2015 urteetarako 
onarturiko Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko Programaren baitan onarturiko neurriak 
betetzearren eta Udaleko pertsonalaren plantilla egonkortzeko xedez, egun behin 
behineko izaeraz horniturik dauden lau agente lanpostuak behin betiko izaeraz 
hornitzeko jardunbidea agian jarri aurretik, horiek dagokion lan eskaintza publikoan 
sartzea proposatu dela. 
 
Pertsonal arloko Administrazio Orokorreko Teknikarik aldeko txostena egin ondoren, 

Dekretuak honako hauek xedatu zituen: 

 ������� �� Azkoitiko Udaleko ������ ����	����� ��� ���� ����� �������� ��	����	, 
ondokoaren arabera: 
 �������������� 
 

ESKALA: Administrazio Berezia 
AZPIESKALA: Zerbitzu bereziak 
MOTA: Udaltzainak eta laguntzaileak 
IZENA: Udaltzaingoko agenteak 
SAILKAPEN TALDEA: C 
AZPITALDEA: C2 
MAILA OSAGARRIA: 15 
HIZKUNTZA ESKAKIZUNA: 2. HE derrigorrezkoa 
GIDA- BAIMENA: BTP eta B+E 
LANPOSTU KOPURUA: 4 
TXANDA: irekia 
HAUTATZE-SISTEMA: Lehiaketa-oposizioa 
 �������� �� 2015 ekitaldiko Lan eskaintza publikoa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
eta Udaletxeko iragarki taulan argitaratzea. 
 

Halaber, lan eskaintza publikoaren laburpena Euskal Herriko Agintzaritzaren Aldizkarian 
argitaratzea, ze egun eta ze zenbakiko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialetan argitaratu den 
adieraziz. 
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 ���������� �� Erabaki hauen berri ematea Kontuhartzailetza Sailari eta Udaleko 
langileen ordezkariei.” 
 
Azkoitiko udaleko Lanpostuen Zerrenda aztertuz gero, lan eskaintza publiko honen 

bitartez hutsik dauden udaltzaingoaren agente lanpostu guztiak hornitu nahi direla 

egiaztatu da, gaur egun behin behineko izaerako funtzionarioek aipatu lanpostuak 

betetzen dituztelarik.  

 

Udal Kontuhartzaileak, 2015eko azaroaren 12an egindako txostenean, ondoko hauek 

egiaztatu ditu: 

• Hornitu nahi diren udaltzain-agenteen lanpostuak 2015eko aurrekontuan 

badutela kontsignazioa, behin behineko izaeraz hornituta daudelako. Beraz, Lan 

Eskaintza Publikoan sartzeak ez dakar inolako gastu gehigarririk.  

 

• Azkoitiko udalak, aurrekontuen egonkortasunaren printzipioa betetzen duela, 

2014 eta 2015eko aurrekontuetan, baita 2015eko aurrekontuaren exekuzioan. 

 

13. Hutsik dauden lanpostu hauek Lan Eskaintza Publikoan sartzeak ez duela 

arriskuan jartzen aurrekontuaren egonkortasunaren printzipioa. 

 ������
�����
Udal Idazkariak, proposamen honen aldeko txostena aurkeztu du, honako hauek 

adierazi dituelarik: 

 
“ 2015eko Lan Eskaintza Publikoari dagokionez, Idazkari honek bereak egiten du 
Pertsonal arloko Administrazio Orokorreko Teknikariak egindako txostena. 
 
Bestaldetik, Estatuaren Aurrekontu Orokorrak onartu zituen abenduaren 26ko 
36/2014 Legearen 21.1 artikuluak, printzipio orokor gisa, pertsonal berriaren 
inkorporazioa debekatzen du, hainbat salbuespenekin. 
 
Salbuespen hauen artean, aipatu artikuluaren 2. atalean xedatu direnak 
azpimarragarriak dira: 
 
2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de 
los correspondientes presupuestos de gastos, la limitación contenida en el 
apartado anterior no será de aplicación a los siguientes sectores y 
administraciones en los que la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 
50 por ciento: 
…................................ 
C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a aquellas Comunidades 
Autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía Autónoma propios en su territorio, 
y en el ámbito de la Administración Local a las correspondientes al personal de la 
Policía Local, en relación con la cobertura de las correspondientes plazas. 
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En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía local, se 
podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre 
que se trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la 
legislación reguladora de las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de 
endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se 
refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto 
del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con 
este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano competente 
en el que se solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de 
manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá 
ser acreditado por la correspondiente Entidad Local ante el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de 
plazas. 
 
Udal Kontuhartzaileak egindako txostenean, Lan Eskaintza Publikoak ez du urratzen 
aurrekontuaren egonkortasunaren printzipioa. Beraz, 36/2014 Legean 
aurreikusitako Udalbatza Plenoaren aitorpena bidezkoa iango litzateke” 
 

Azkoitiko Udaleko Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, Sustapen 

Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak irizpen hau aztertu eta bozkatu 

zuen 2015eko azaroaren 19an egindako bilkuran, bozketaren emaitza ondorengoa izan 

zelarik:� ����� �������
 Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Sonia Vázquez, 

Gaizka Larrañaga, Ainara Goenaga, Jose Joakin Etxaniz eta Miguel Reimundez. 
 

Aurreko guztia kontuan izanda, organo eskuduna den Udalbatza Plenoari honako irizpen 

hau onartzea proposatu dio Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, 

Sustapen Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak:��������
 

 ������� Azkoitiko udaleko Alkate-Udalburuak 2015eko urriaren 27an emandako 

Dekretuan jaso den Lan Eskaintza Publikoa bat datorrela aurrekontuaren egonkortasun-

printzipioarekin, bai 2014, bai 2015eko ekitaldiei dagokiena.���������� Azkoitiko udaleko Alkate-Udalburuari eskaera luzatzea, hutsik dauden 

udaltzain-agente lanpostuak behin betiko izaeraz hornitzeko jardunbideari hasiera 

eman diezaion.
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����������� Erabaki hau Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun Departamentuari 

jakinaraztea.

 Ana Azkoitia andreak udaltzainen lanpostuak atera behar direla azaldu 
du, eta lanpostu batzuk ateratzen direnean plenoak onarpen bat egin behar 
duela, non beraiek egiten duten txostenaren arabera horrek udaleko 
aurrekontuari ez diola inongo eraginik egingo adierazten duena. 
 

 Idazkariak ondoko hau azaldu du: Estatuko aurrekontuen legeak 
aurreikusten duela  udaltzainen kasuan, hutsik dauden lanpostuen %100a bete 
ahal izatea; baino kasu honetan, zera lan eskaintza publikoak lanpostuen 
%100a betetzea xedatzen duenean, aitorpen bat egin behar du Udalbatza 
Plenoak, aipatu lanpostuak betetzearekin ez dela urratzen aurrekontuen 
egonkortasuna, eta hori Ogasun Departamentuari jakinarazi behar zaio.

Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

� Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Maitane 
Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, 
Jon Ander Larramendi Salegi, Iraitz Otaño Mujika, Jose 
Joakin Etxaniz Peña eta Miguel Reimundez Milan. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak 2015eko Lan Eskaintza publikoari buruzko 

aitorpena onartzea aho batez erabaki du. 
 
 
8.- EKINTZAILETASUNA SUSTATUZ ENPLEGUAREN SORRERA 
BULTZATZEKO DIRU-LAGUNTZEN KUDEAKETA ETA FINANTZAZI OA 
ARAUTZEN DITUEN AZPEITIA/AZKOITIKO UDALEN ETA IRAUR GI 
LANTZEN, S.A.-REN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENAREN 
ONESPENA. 
 
 Honako irizpena aurkeztu da: 
 ��������� ��	�
������������ �
	�����������	�������� ������
� 
������� 
�� �
	���	���������	�
 ����	�������	
� �	���
��

 

 ���� � ��������������� ������	 �������� ���������
�
���� ��� ������
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� ��
 ������������ ���� ���������� ���������� �
��������������
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 ����������������� ������� ��
���
 ����
 

 

Azkoitia eta Azpeitiko udaleko ordezkariek, 1.988ko ekainaren 24an, Iraurgi Lantzen 

Baltzu Anonimoa eratzeko eskritura publikoa izenpetu zuten, besteak beste honako 

xedearekin: La sociedad es de duración indefinida y tiene por objeto la realización de 
cuantas actuaciones sean de interés para el fomento y la promoción del Urola Medio y 
sus municipios de Azkoitia y Azpeitia; podrá llevar a efecto promociones empresariales, 
de negocios, experimentales y de investigación, así como actividades mercantiles y 
negociación de contratos, fomento de instituciones de investigación y desarrollo 
tecnológico y en definitiva, la gestión de cuantos asuntos tengan interés directo o 
indirecto para dicha zona. Era honetan, aipatu bi udalei dagozkien sustapen 

ekonomikoko eta enpleguko eskumenak, kapital publikoz osaturiko baltzu anonimo 

honen bidez garatu dituzte, aipatu datatik aurrera.  

 ���������� ���
���� ����	�
���
 	�	��	�
����� ����
�����
 

 

Urola erdiko eskualdean egoera ekonomikoak orokorrean okertze nabarmena izan du 

azken urteotan, eta langabezia igo egin da. Krisi ekonomikoaren eraginez,  pertsona eta 

familien errenta eta kontsumo ahalmena murriztu egin dira eta pobrezia areagotu egin 

da. 

 

Egoera horren aurrean, Iraurgi Lantzen S.A., LANBIDE eta Gipuzkoako Foru 

Aldundiarekin elkarlanean  ari da,  administrazio horiek onartuak dituzten baliabide eta 

plangintzak exekutatuz. Krisi garai honetan, gainera, aurrerapauso bat ematea nahi da, 

eta aipatutako administrazioek duten eskumena osatuz eta kontuan izanik enpleguaren 

sorkuntza ekarriko duten ekimenak eta jarduerak  herrien onurakoak eta giza 

interesekoak direla,  Iraurgi Lantzen S.A.-k bere 2015eko aurrekontu baliabideen 

esparruan diru-laguntza lerro bat onartu du Azpeitiko eta Azkoitiko herrietan 

enpleguaren sorrera bultzatzeko eta ekintzailetasuna sustatzeko. 

 

Iraurgi Lantzeneko Administrazio Kontseiluak 
������ ���
�����
 ���
 ��� ����������������
 ����


egindako bileretan, ekintzailetasuna sustatuz, bereziki gizarte-

ekonomian eta izaera estragikoa edo berritzailea duten jardueretan, enpleguaren 

sorrera bultzatzeko diru-laguntza lerroaren ildo nagusiak onartu zituen, eta baita 

ekimen horretarako gastua zehaztu ere; 150.000 €, hain zuzen ere. 

 

Bilera horietan zehaztutako ildo nagusiak kontuan izanik, laguntzen oinarri orokorrak 

eta bereziak osatu ziren, laguntza horiek jasotzeko ekintzaileek bete behar dituzten 
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gutxieneko baldintzak bertan xedatu zirelarik. Bere aldetik, oinarrien bidez, Iraurgi 

Lantzen S.A.-k aurkez daitezkeen eskaerei erantzuteko jarraitu beharreko prozedura 

arautu zuen, eta baita diru-laguntzaren zenbatekoa zehazteko irizpideak aitortu ere. 

Modu horretan, Diru-laguntzak arautzen duen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 

bere baitan jasotako berdintasun, publizitate eta gardentasun printzipioak bermatu 

dira.  

 ����������� 
�
�����
 �
�		�
� ��� ��������
 

 

Esandako guztia kontutan harturik eta Lehendakariak egindako proposamena onartuz, 

Iraurgi Lantzen S.A.ren Administrazio Kontseiluak, 2015eko martxoaren 10ean egindako 

bilkuran, honako hau erabaki zuen: 

 ��  Ekintzailetasuna sustatuz, bereziki gizarte-ekonomian eta izaera estrategikoa 

edo berritzailea duten jardueretan, enpleguaren sorrera bultzatzeko  diru-laguntzak 

eskatu  eta jasotzeko OINARRI ARAUTZAILE OROKORRAK ETA BEREZIAK onartzea 

(ERANSKIN moduan jaso dira). 

 

Diru-laguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 

xedaturikoarekin bat,  diru-laguntza programa eta horretarako ireki den espedientea 

jendaurrean jarriko da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Iraurgi Lantzen, S.A.ren 

iragarki oholean eta web orrian 30 laneguneko epean argitaratuko direlarik. 

 ��
- Diru-laguntza programa honetarako 150.000 €ko gastua onartzea, 

horretarako jarraitu behar diren neurri ekonomikoak bideratuz. 

 �
.- Erabaki honen berri Iraurgi Lantzen, S.A.ko Administrazio kontseiluari 

emango zaio, honek ospatzen duen lehen bileran, hartutako erabakia berretsi dezan. 

 � �
- Erabakiaren berri, modu berean, interesatuak diren Azkoitiko eta Azpeitiko 

Udalei ere jakinaraziko zaie. 

 ���������� ��������
���� ��
�
�������� ��������
�
Aurreko paragrafoetan deskribaturiko egoera kontutan hartuta, Azpeitia eta Azkoitiko 

udalek ez-ohiko diru-ekarpena egitea adostu dute, Iraurgi Lantzen, S.A.k onarturiko 

dirulaguntzak, dokumentu honetan jasotakoak, finantzatzeko xedez. 

 

 ����������
 
���������� ��
������� ��������
���
 �����
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Toki Administrazioaren Arrazionalizazioa eta Iraunkortasuna arautzen dituen 

abenduaren 27ko 27/2013 Legea indarrean sartzeak, aipatu Administrazioaren 

Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen eskumenen 

sistemaren aldaketa ekarri zuen. Zehazki, ondorengo aldaketak eragin zituen lege 

berriak: 

 

• udal-eskumenen sailkapena egitea: udalen eskumenen artean berezkoak, 

delegatuak, eta bestelakoak bereizki zituen lege berriak. 

• Udalen berezko eskumenen gaiak murriztu ditu. 

• Udalen eskumenen egikaritza ekonomia eta finantza jasangarritasunaren 

irizpideen menpe jarri ditu. 

 

Baina goian aipatu Legea, Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeko orduan neurri 

handi batean, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde eskudunek ezartzen dutenaren 

arabera moldatuko da, hiru xedapen hauek oinarritzat hartuta: Toki Araubidearen 

Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen bigarren xedapen gehigarria, 

Tokiko Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 

Errege Dekretu Legegilearen zortzigarren xedapen gehigarria eta Toki 

Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 

27/2013 Legearen lehen xedapen gehigarria. Autonomia Erkidego osorako erakundeei 

dagokienez, hori Euskadiko Udal Legeak osatuko du. Nolanahi ere, Arrazionalizazio 

Legearen zenbait lege xedapen indarrean dagoenetik zuzenean aplikatu beharrekoak 

dira, nahiz eta agindu horietako batzuk aplikagarritasun geroratua izan Euskal 

Autonomia Erkidegoko erakunde eskudunek ezar ditzaketen eskakizunen eta har 

ditzaketen erabakien arabera. 

 

Egoera horren aurrean eta ikusirik egun Euskadiko Udal Legea proiektuan dagoela, 

Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko administrazioa osatzen duten erakundeei 

interpretazio- eta aplikazio-irizpide harmoniko eta homogeneoak eskaini ahal izateko 

eta legedia berriaren zenbait alderdik tokiko entitateen eguneroko lanean izan 

dezakeen eragina dela-eta, Herri Administrazio eta Justizia Sailak Zirkular bat eman 

zuen – 2014ko martxoaren 11koa, Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta 
Administrazio Erregistroetako zuzendariarena, gai honi buruzkoa: Euskal Autonomia 
Erkidegoko udal-eskumenen antolamendu-sistema eta foru-erregimena Toki-
administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 
27/2013 Legea indarrean sartu ostean (EHAAn argitaratua 2014ko martxoaren 21ean, 

56. zkian). 

 

Aipatu Zirkularrak bi alderdi nagusi ditu: 

  Lehena eskumenen araubide juridikoari buruzkoa eta gidatzat 

balioko duten behin-behineko zenbait irizpide zehaztea du xede, 

Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko erakundeen eskumen-
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esparrua behin betiko diseinatu bitartean. Prozesua Euskadiko 

Udal Legeak osatuko du.  Bigarren alderdia, berriz, legeak Euskal Autonomia Erkidegoko 

foru-erregimenetik eratorritako eskumen-berezitasunak aitortzen 

dituen Arrazionalizazio Legeko klausulekin dago lotuta. Klausula 

horiek ez dagozkie beti Euskal Autonomia Erkidegoak arautu eta 

aplikatu beharreko gaiei; aitzitik, alderdi askotan, berezitasun 

klausula horiek foru-erakundeei ematen diete gaitasuna, 

araugintzaren bidez edo betearaztearen bidez esku-hartzeko. 

Dena den, Arrazionalizazio Legeko lehen xedapen gehigarrian 

ezartzen da «Euskal Autonomia Erkidegorako erregimen 

aplikagarria» deritzona eta bertan jasotzen dira lege hori Euskal 

Autonomia Erkidegoan aplikatzeko irizpideak. Aipatu 

Arrazionalizazio Legeko lehen xedapen gehigarriak jasotako 

aplikagarritasun-erregimen horrek behar bezala kokatzen du 

bertan jasotako arau berezien aplikagarritasun-dimentsioaren 

arazoa, betiere, honako araudi honi men eginez aplikatu 

beharrekoak direla ezartzen baitu: Konstituzioaren lehen 

xedapen gehigarriari, Autonomia Estatutuari, Kontzertu 

Ekonomikoaren Legeari eta foru-lurraldeen eskubide historikoak 

eguneratzen dituzten gainerako arauei. Arau-esparru horrek 

aukera ematen du, hala dagokionean, Euskal Autonomia 

Erkidegoan tokiko gobernu-sistema propio bat eraikitzeko 

neurriak hartzeko, betiere ezar litezkeen kohesio-parametro eta 

estandar minimoetan toki autonomia bermatuz, foru-aldundien 

eta udalerrien eskumenak errespetatuta.  
 

Berezko eskumenei dagokionean, aipatu Zirkularrak ondokoa xedatzen du: 
 

“1.3.– Berezko eskumenak. 
 
Udalerrien berezko eskumenak 

����� �	�	���� ���	��� 	�	��� ���	 ��	 	�������	�����������	� ����	������ ���	
 ���� ���� 	����	��	�. 
 
Hortaz, 

���	���� ��� ��������	� ���������� ��������������	� ��������� ��������	������� ������� �������	�
 ����	���	� �	���� ������� �	�	���	������������	�	������ �	� ��������� �� 	�������	� . 
����	� ��������	 ��������	�����	��� �����������	�� ���	���� ���
 �	�	��� 	�	���	 ������� ������	�
 �������	�	� ��	��� �������� ��	������� ������� �������	�� 

 
TAOALeko 25. artikuluaren idazketari erreparatuta, badirudi Estatuko legegileak 
TAOALeko 25. artikuluaren bigarren paragrafoan bildutako gai-zerrendara mugatu nahi 
izan duela udalek egin dezaketen berezko eskumenen egikaritza, artikuluaren 1.go 
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paragrafoko «artikulu honetan aurreikusten diren baldintzetan» tartekiaren bitartez eta 
2. paragrafoan erantsitako «berezko» adjektiboaren bitartez. 
 
Artikulu horrek idazkeran jasan dituen aldaketek eta TAOALeko 25.2 xedapenaren gai-
zerrendaren berrantolamenduak eraginda, berorren inguruko interpretazio ildo bat 
baino gehiago sortu dira. Aipatzekoa da, halaber, legeak, berariazko aginduz, udalek 
orain arte hezkuntza, gizarte-zerbitzu, osasun nahiz osasun-ikuskaritzaren arloan 
zituzten eskumenak aurrerantzean autonomia-erkidegoei dagozkiela agintzen duela; 
legeak agintzen duen eskualdaketa horrek erreferentzia egiten ari garen artikuluan 

jasota ez badago ere, lotura estua du berrantolamenduarekin eta interpretazio ildo 
anitz sortzearekin. Horiek horrela, beharrezkoa gertatzen da, segurtasun juridikoa 
bermatzeko, interpretazio-ildo horiek argitzea, Euskal Autonomia Erkidegoari 
dagokionez behintzat. 
 

Ildo horretan,
�����	�	�����	��� ���	������ 	�	�����	� ���� ��� ����� ���� ������	��� ��	��� ����	� ��������	 ��������	��� �����������������	��
 �	�	���	�	���	 ������� �������	�� �	�����	 �	������ ����	�� ������� ������ ����	�������	�� ��������	 ���	����	 ��	����� ���� 	�����	��� ���� ������ �������	����	� ���� ���	���� ��������
 ���	���� 	�	��� ������ ���� ��� �	�	�	��	�������	���������	��
 ���� ����������	� ����� 	�����	�
 ���� ����	��� ���������	������� �������	� ���������� 	����	� 

 

Interpretazio horrek begirune handiagoa erakusten du autonomia-erkidegoen 
eskumenekiko eta, gainera, berretsita dago, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, 
TOALTBko zortzigarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoko bigarren lerrokadan 
jasotakoarekin: «Dagozkien eskumen-esparruetan, euskal erakundeek berezko 
eskumenak esleitu ahal izango dizkiete beren lurraldeetako udalerriei, betiere Toki-
araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25. artikuluko 
3., 4. eta 5. paragrafoetan adierazitako irizpideei jarraikiz.» 
 ������	 ���
 ����	� ��������	 ���������� ������� ������	� ��	������� ��	��	��������� �������	� ����	���� ��	� ����	� �	���� ����
 ������	��� ��������	����	��� 	����	� �	�	 ���
 ����	���� ��������������	� ������� ������ ������ ������������� 	����	 �	��	
 �������� ���� 	�������	� ��	 �������� �������	�������	��� �����	���	��� ��������� �����	� ��	����� �����	 �����	� �	����	

. 
 ����	 ���������	�� ������� �������	�� 
 ����	���� ��	� ����	 ��	��� ���	���	�
 �	�� ���	����� �	�����
 ������	��� ������������
 ����	� ��������	 ���������� ��������������	� ��	������� ��	��� �������������� �������	�
 ���	�� �������� �	��� ��	��� ���	 �����	�� 
 ��	 ��	������� ������� �������	� ����� ���	���	� �	��� ������ 
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��	������� ���	���	� �	���� ��������������	� ��	��	�� ��	 � ��	���	���	 �	��	���������� �������	� ��	��� �	��	����� ����
 ������� ������ �������� �����	�������	� �������	���	�� �	��� ��������	� ��	� ���� ��� 
 ���������	��� ������ �����	 ������ �������� ��������� �����	���	����	��	����	���	��� ���	������ ����������	 �	
 ��	
 ������ �	��
 ���������	���������	��� �	�� �������� ���	���� ���	��� ��	�	������	�� 	���� ������
 ���	�� �	���	����� �	���� ��	��� ��	 ���� �����	�� ����� ��� 	��������� �� �	�	��	��	� �������	����	��	��� 	�	���	 ��	� �	��� ���	���� ��	 	�������	�����������	�� ������	������ ����	�� ���	���� �� ���� ���	���	�
 ��	�������
 ����� ����� ������ ������� �����	� ���	���	� �	����	� ���	���	� �	���� 	����� ������	� ��������� ��������������	��� 
 
2.– Berezko eskumen berriak (TAAIL indarrean sartu zenean udalerriek ez zituztenak). 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde eskudunek, edo Lurralde Historikoetakoek, hala 
dagokienean, udalerriei eskumen berriak berezko gisa esleitu ahal izango dizkiete, 
erakunde horiek eskudun diren arloei dagokien sektore-legediaren bitartez, eskumenari 
dagokion gaia TAOALeko 25.2. artikuluko zerrendan egon ala ez. Kasu horretan, 
TAOALeko 25. artikuluko 3., 4. eta 5. paragrafoetan aurreikusitako prozedurari jarraitu 
beharko zaio.” 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko sektore-legedia, Euskadiko Udal Legea, proiektuan 

dagoenez, Zirkularrak xedaturikoaren arabera, udalerriek Arrazionalizazio Legea 

indarrean sartu aurreko eskumenak egikaritzen jarraituko dute. Toki Araubidearen 

Oinarrian arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2 artikuluak, 

Arrazionalizazio Legea indarrean sartu aurretik, k) atalean, udalek, besteak beste, 

gizarte zerbitzu eta sustapenaren arloetan eskumenak beteko dituztela xedatzen zuen, 

beti ere, Estatu eta Autonomia Erkidegoko legedian ezarritako moduan. 
 

Era horretan, Azkoitiko eta Azpeitiko udalek ematen dituzten enplegua sustatzeko 

zerbitzuak, batetik sustapeneko udal eskumenak dira eta bestetik, lan arloko legerian 

exekuzioaren ikuspuntutik hartuta, autonomia erkidegoaren ahalmenaren 

eskuordetzaz eskaintzen diren zerbitzuak izango lirateke, hori dena Euskadiko 

Erkidegoaren Autonomia Estatutuaren 9.2. c) artikuluan xedatutakoaren arabera: 

Euskal botere publikoek, beroriei dagozkien alorretan: ...c) Enpleguaren gehikuntza eta 
ekonomiaren egonkortasuna sustatzen lagun dezaketen neurriak hartuko dituzte. 

 

Aipatu behar da, Euskal Autonomia Erkidegoan onartu den Udal Legearen Proiektuan, 

enpleguaren sustapena eta garapen ekonomikoa, udal eskumentzat hartzen direla, 

orain arteko praktika jasotzen delarik. 
 

Bestalde, onartu eta 2015eko urriaren 24ko EAOn argitaratu berri den Enplegu 

Legearen Testu Bateratua onartzen duen urriaren 23ko 3/2015 Errege Dekretu 
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Legegilearen 4. artikuluak enplegu politikak duen toki dimentsioa jasotzen du, 

ondokoaren arabera:  

 

“
�������� �� �	 ��������� ���	� �� �	 �������	 �� ������� 
 

La política de empleo, en su diseño y modelo de gestión, deberá tener en cuenta su 

dimensión local para ajustarla a las necesidades del territorio,
�� ��
��� ������������ � �	��� ��	 �
��������	 �� ��
������
�� ��	��� �
 �� ������ ������ 

De conformidad con la Constitución Española, con los Estatutos de Autonomía y con la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los servicios 
públicos de empleo de las comunidades autónomas, en ejecución de los servicios y 
programas de políticas activas de empleo, 

����	� ���	������ ��� ���	������ �����	���	���� ��������� ��� �	� �����	��� ���	���. 

Las entidades locales podrán participar en el proceso de concertación territorial de las 
políticas activas de empleo, mediante su representación y participación en los órganos 
de participación institucional de ámbito autonómico. 

Los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas serán los responsables 
de trasladar al marco del Sistema Nacional de Empleo la dimensión territorial de las 
políticas activas de empleo y de determinar, en su caso, la representación de las 
entidades locales en los órganos de participación institucional de ámbito autonómico.” 

 �� ��������� ������� ��
���� 
���	�������
���� ���
���	���
Udalek, autonomia lokalari atxikirik, erregelamenduak egiteko eta beren burua 

antolatzeko ahalmenak dituzte, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 

2ko 7/1985 Legearen 4.1.a) artikuluak xedaturikoaren arabera, Toki Korporazioen 

Zerbitzuen Erregelamenduaren 30. artikuluak garatzen duelarik:  Toki Korporazioek 
bere eskumeneko zerbitzuak eratzeko, antolatzeko, aldatzeko eta ezabatzeko ahalmena 
izango dute, maila pertsonalean zein ekonomikoan edo bestelako edozein mailatan, 
Toki Araubidearen Legearen eta bere Erregelamendu eta gainerako xedapenetan 
ezarritakoaren arabera. 

 
Ondorioz, ahalmen horrek beste ahalmen bat dakar, alegia, toki entitateak zerbitzua 

emateko modua (zuzena edo zeharkakoa) eta kudeaketaren antolamendu zehatza 

erabakitzeko ahalmena. Auzitegi Gorenak gai honi buruz 1.987ko ekainaren 1ean 

emandako epaian dio kudeatzeko moduaren aukeraketa honek suposatzen duela: 
  
“… Administrazioak hainbat aukera edo irtenbide posible desberdin eta legez 

indiferenteak hautatzeko daukan aukera diskrezionala balia dezake, bata ala bestea 
aukeratzeak juridikoak ez diren irizpideetan oinarrituta baitago (aukera, 
erabilgarritasun edo komenigarritasun irizpideetan), eta udalak zerbitzu publikoa 
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emateko modu bat ala bestea libre aukeratzeko ahalmena zeukan, zerbitzua bermatua 
geldituz gero”. 

 

Dena den, auto-antolaketarako ahalmena aukeraz baliatzeak lege-xedapenek ezarritako 

hainbat muga material eta formal ditu: 

 

a) Muga materialak: 

 

Lehenengoa, indarrean dagoen Konstituzioaren 103. artikuluak ezarritako eskakizuna. 

Horren arabera, Administrazioak objetibotasunez bete behar ditu interes orokorrak, 

beraz, zerbitzu publiko bat eratu eta hura kudeatzeko modua zehazterakoan interes 

orokorrak hartu behar dira kontuan. Eskakizun hori Toki Korporazioen Zerbitzuen 

Erregelamenduaren 31. artikuluan zehazten da. Horren arabera, zerbitzu publiko bat 

eratzerakoan helburua izan behar du herritarren beharrak asetzea, beste 

administrazioek, kasuan-kasu, ematen dituzten zerbitzuak bikoiztu gabe, Auzitegi 

Gorenak 2004ko urtarrilaren 28an emandako epaian adierazten den bezala. 

 

Bigarrena, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 

Legearen 85.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, tokiko zerbitzu publikoak kudeatzeko 

garaian, toki-entitateak edota berak osaturiko erakunde autonomoak lehentasuna 

izango dute, enpresa-entitatea edota kapitala udalekoa soilik den merkataritza 

sozietate baten aurrean. Irizpide hori errespetatu egiten da kasu honetan, zerbitzuaren 

kudeaketa udalen bitartez egingo baita. 

 

b) Muga formalak:    

 

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2.f) 

artikuluak, udalbatza plenoari ahalmena ematen dio zerbitzuak kudeatzeko erak 

finkatzeko.� � ��� ���������� ������� ����
 

 

Udal zerbitzuak kudeatzeko era desberdinak honako legeria honetan arautzen dira, 

nagusiki: 

 

14. 7/1985 Legea, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena. (85, 85 bis eta 85 

ter. atalak) 

15. Apirilaren 18ko 781/86 Errege Dekretua (88tik 110rainoko artikuluak) 

16. Toki Korporazioetako Zerbitzuen Erregelamendua (III Titulua) 

17. Azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegilea, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratua arautzen duena (275 eta ondorengo artikuluak). 
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Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 85. 

artikuluan xedatutakoaren arabera, udal eskumeneko zerbitzuak honako era hauetan 

kudea daitezke: 
 �� Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de 
sus competencias.�� Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más 
sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:

- 
��

Gestión directa:

�.�.�.�. 
	�

Gestión por la propia Entidad Local.

�.�.�.�. �� Organismo autónomo local.

�.�.�.�. 
��

Entidad pública empresarial local.

�. 
��

Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. 

 

Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede 
acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más 
sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se 
deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la 
inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del 
asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se 
incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, 
que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local 
quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- 
��

Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para 
el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre. 

 

La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de 
abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a 
funcionarios públicos. 

 

Kasu honetan, garapena eta enplegu sustapenari dagozkien eskuduntzak gauzatzeko,  

Azpeitia eta Azkoitiko udalek toki-izaerako merkataritza baltzuaren tresna erabiltzea 

aukeratu zuten. Baltzu honen ezaugarri nagusiak ondoko hauek dira: 

 

• Iraurgi Lantzen S.A.-ren kapitalaren %100a, publikoa da, Azpeitia eta Azkoitiko 

udalek jarritakoa. 
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• Administrazio-organoko kideak, Azpeitia eta Azkoitiko udalbatza plenoek 

izendatzen dituzte. 

• Sozietatearen jarduera eta helburuak, toki-administrazioetako eskumenen 

garapenekin loturik dagoela, zera, garapena eta enpleguaren sustapena, 

aurretik aipatu den moduan.  

• Sozietarearen xedea,  udalek xedaturiko irizpide eta moduan garatzen da. 

 

Hori dena kontutan harturik, Iraurgi Lantzen S.A., bi udalen  zerbitzu tekniko eta 

berezko baliabidea dela ondoriozta daiteke, Sektore Publikoko Kontratuak arautzen 

dituen azaroaren 14ko 11/2011 Errege Dekretu Legegilearen 24.6) artikuluan 

xedatutakoaren arabera: �� A los efectos previstos en este artículo y en el artículo 4.1.n), 
los entes, organismos y entidades del sector público podrán ser considerados medios 
propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la 
parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control 
análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, 
además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública. 
En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, 
organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si 
pueden conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos 
de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya 
retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que 
dependan. 
La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los 
criterios mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la 
norma que las cree o por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto 
de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les 
puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y 
determinará para ellas la imposibilidad de participar en licitaciones públicas 
convocadas por los poderes adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio 
de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la 
prestación objeto de las mismas. 

 � � ��
������� ��������
�
 

 

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 55. 

artikuluak, bere d) atalean, Estatu eta Autonomia Erkidegoetako administrazioen eta 

Toki entitateetako administrazioen arteko koordinazioa, eraginkortasuna eta elkarrekiko 

lankidetza printzipioa arautzen du, haien xedeak ahalik eta era onenean bete ditzaten. 

 

Aipatu Legearen 57. artikuluak, besteak beste, Toki Administrazioa eta gainontzeko 

Administrazioen arteko lankidetza ekonomikoa, teknikoa, eta administratiboa arautzen 

du, udal eskumeneko zerbitzuak emateko garaian. Lankidetza hori, dagokion 

administrazio-hitzarmenaren edo partzuergoaren bitartez gauzatuko da. 
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Azken finean, formulazio hauek 1.978ko abenduaren 27ko Konstituzioaren 103.1 

artikuluaren aplikazio zehatzak dira: La Administración Pública sirve con objetividad los 
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al 
Derecho. 

 

Halaber, Administrazio Publikoen Araubidea eta Administrazio Prozedura Erkideak 

arautzen dituen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 4. artikuluak, administrazioen arteko 

kooperazio-printzipioa onartzen du, eta 6. artikuluak lankidetza-hitzarmenak arautzen 

ditu, honakoaren arabera:  

 

� Lankidetza hitzarmenek erakunde bakoitzaren eskumenen eremua 

errespetatuko dute. 

� Hitzarmenak, honako hauek zehaztuko ditu: hitzarmena izenpetzen duten 

organoek eta beraien gaitasun juridikoa; administrazio bakoitzaren 

eskumena; finantza-bideak; betetzeko adostu diren ekintzak; kudeaketarako 

antolakunderik behar den ala ez; hitzarmenaren indarraldia eta amaitzeko 

iraupenaz bestelako arrazoiak. 

� Hitzarmena zaintzeko eta kontrolatzeko organo mistoa eratuz gero, berak 

hartuko ditu beharrezkoak diren erabakiak hitzarmena interpretatzeko eta 

betetzeko.    

 

Bestaldetik, lege honen 88. artikuluan xedatutakoaren arabera, herri-administrazioek 

ahalmena izango dute pertsona fisiko edo juridiko, publiko zein pribatuekin 

hitzarmenak, kontratuak edo bestelako itunak formalizatzeko, honako baldintza hauek 

kontutan hartuta: indarrean dagoen araubide juridikoaren aurkakoak ez izatea, 

dagokion gaiaren gain transakzio-debekurik ez izatea, eta dagokion akordioa interes 

publikoan oinarriturik egotea. 

 

Iraurgi Lantzen, S.A.k, onartu dituen diru-laguntzen finantzazioa eta araubidea, 

dagokion lankidetza-hitzarmenaren bidez garatuko da, Azpeitia eta Azkoitiko udalen 

berezko baliabide eta zerbitzu teknikoa dela kontutan hartuta. Hitzarmen honen 

onespena eta izenpetzea, Sektore Publikoko Kontratuen Arauditik kanpo daude, gai hau 

arautzen duen Azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 4.c) artikuluan 

xedatutakoaren arabera egin beharko da. Era honetan, Administrazio-Kontratazioko 

Aholku Batzordeak, azaroaren 12ko 42/99 txostenean honako hau zioen: “Los convenios 
recogidos actualmente en el artículo 3.1.c) (orain 4.c)  de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas constituyen el modo normal de relacionarse las 
Administraciones Públicas, los Organismos autónomos y demás entidades públicas 
sujetas en su actividad contractual al régimen de dicha Ley, ya que al no poder 
precisarse cual de las partes actúa como órgano de contratación y cual como 
contratista, unido a la dificultad de aplicar a la Administración, organismo o ente que 
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haya de considerase que actúa como contratista preceptos concretos de la Ley 
(solvencia, clasificación, garantías, etc....) 

������	 �����	�� �	�	���	� ���	� 	���	��������� �	 ��	 ��� �������� �� ���	���	���� � �� ��� �	 ��	 ��� �����	��. Así resulta de los 
propios términos literales del artículo 3.1.c) de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas que, sin restricción alguna, considera excluidos de su 
aplicación a los convenios de colaboración que celebre la Administración General del 
Estado con la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, sus 
respectivos Organismos autónomos y las restantes entidades públicas o cualquiera de 
ellas entre sí”. 

 

Hitzarmen honek ondoko hauek jaso behar ditu, Administrazio Publikoen Araubidea eta 

Administrazio Prozedura Erkideak arautzen dituen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 6. 

artikuluan xedaturikoa aplikatuz: 

 

• Lankidetza-hitzarmena izenpetzen duten organoek. 

• Egikaritzen diren ahalmenak 

• Jarduketak 

• Finantzazioa 

• Iraupen-epea 

• Amaiera-arrazoiak 

 

Azkenik, hitzarmenaren xedea hainbat diru-laguntzen kudeaketa arautzea denez, 

beraien araubide juridikoa Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege 

Orokorrak (EAO, 2003-11-18koa) eta Lege hori garatzeko 887/2006 Errege Dekretuaren 

bidez onartutako Arautegiak arautuko dituzte.��
���
� �	����
� ��� �����
�����
Txosten honetan aipatu den moduan, proposaturiko Lankidetza Hitzarmenaren 

onespena Azkoitiko udalbatza plenoari dagokio, udalez kanpoko entitate baten 

eskuetan jartzen baititu udalaren eskumenak. Horretaz gain, Toki Araubidearen 

Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 47.h) artikuluan xedaturiko 

gehiengo absolutua behar du ebazpen honek, korporazioa osatzen duten kide gehienen 

aldeko botuarekin. 

 

Jardunbideari dagokionez, Lankidetza hitzarmenaren testua Gipuzkoako Aldizkari 

Ofizialean eta udaletxeko iragarki taulan argitaratuko da. 

 

Azkoitiko Udaleko Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, Sustapen 

Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak irizpen hau aztertu eta bozkatu 

zuen 2015eko azaroaren 19an egindako bilkuran, bozketaren emaitza ondorengoa izan 

zelarik:
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� ����� �������
 Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Sonia Vázquez, 

Gaizka Larrañaga, Ainara Goenaga, Jose Joakin Etxaniz eta Miguel Reimundez. 
 

Aurreko guztia kontuan izanda, organo eskuduna den Udalbatza Plenoari honako irizpen 

hau onartzea proposatu dio Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, 

Sustapen Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak:��������
 

 ������� Ekintzailetasuna sustatuz, bereziki gizarte-ekonomian eta izaera estrategikoa 

edo berritzailea duten jardueretan, enpleguaren sorrera bultzatzeko diru-laguntzen 

kudeaketa eta finantzazioa arautzen dituen Azpeitia/Azkoitiko udalen eta Iraurgi Lantzen 

S.A.ren arteko Lankidetza Hitzarmena  onartzea, ondoko klausulen arabera:������ �� Ekintzailetasuna sustatuz, bereziki gizarte-ekonomian eta izaera 
estrategikoa edo berritzailea duten jardueratan, enpleguaren sorrera bultzatzeko Iraurgi 
Lantzen S.A.ren Administrazio Kontseiluak, 2014ko abenduaren 19an eta 2015eko 
martxoaren 10ean onarturiko diru-laguntzen oinarriak, orokorrak zein berariazko izaera 
dutenak , Azpeitia eta Azkoitiko udalek berresten dituzte. 

 �������� �� Diru-laguntza horien kudeaketa eta esleipena Iraurgi Lantzen, 
S.A.ren organoek gauzatuko dute. 

 ���������� �� Aipatu diru laguntzen finantzazioa, Azpeitia eta Azkoitiko udalek 
bere gain hartuko dute. Era honetan, udal bakoitzak 75.000 €.ko diru-ekarpena egingo 
dio Iraurgi Lantzen S.A.ri, hitzarmen hau izenpetzen den biharamunetik hamabost 
eguneko epean. 

 ��������� �� Hitzarmenaren indarraldia izenpetzen den unean hasi, eta 
2016ko otsailaren 29an amaituko da. Epe honetan, alderdi bakoitzak ondoko hauek 
beteko ditu: 

 

• Azpeitiko eta Azkoitiko udalek gauzatuko dute bakoitzari dagokion ekarpen 
ekonomikoa aurreko klausulan xedaturiko epean. 

• Iraurgi Lantzen, S.A.k, emandako diru-laguntzei buruzko txostena aurkeztuko die 
udalei, 2016ko urtarrilaren 20a baino lehenago, ondoko hauek zehaztuko 
dituelarik: finantzaturiko proiektuen xedeak, onuradunak, laguntza bakoitzaren 
kopurua, proiektuen iraupena, eta, orokorrean, finantzaturiko jarduerak eta 
erabilitako diru kopuru orokorra. 

• Udal bakoitzak 10 eguneko epea izango du informazio osagarria eskatu edo 
iradokizunak formulatzeko. Kasu horretan, baltzuak 15 eguneko epean  
erantzungo du. 
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• Desadostasunak egongo balira hitzarmenaren interpretazioan, bi udaletako 
Alkateek izango dute ahalmena erabakiak hartzeko. 

 ��������� �� Iraurgi Lantzen, S.A.k ematen dituen diru-laguntzen kudeaketa 
eta esleipenean, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean (EAO, 
2003-11-18koa) eta Lege hori garatzeko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutako 
Arautegian xedaturikoa kontutan hartuko ditu. 

 ��������� �� Hitzarmen honek izaera administratiboa du, eta bere 
interpretazio eta garapenerako zuzenbide-administrazioko antolamendura joko da, 
administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioa berariaz beteta. 
 
Ados daudela frogatzeko, parte hartzaileek hitzarmen honen hiru ale sinatzen dituzte 
idazpuruan adierazi den lekuan eta egunean. 
 ���������� 75.000€.ko gastua onartzea, ondoko partidaren kargu: ������ ������������������������� Alkate-Udalburua ahalmentzea, aipatu hitzarmena izenpetzeko.���������� Lankidetza hitzarmena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta udaletxeko 

iragarki taulan argitaratzea. 
 

 
 Ana Azkoitia andreak azaldu du lankidetza hitzarmen hau bigarren urtez 
jarraian egin dela  ekintzailetasuna bultzatzeko xedearekin; horretarako, Iraurgi 
Lantzenek 150.000 € ipintzen dituela, eta hori bi udalen ekarpenekin 
finantzatzen dela _Azkoitia eta Azpeitiko udalen ekarpenekin-. Horregatik 
proposatzen da  Udalak 75.000 euro jartzea. 
 
 Jose Joakin Etxaniz jaunak 8. puntu honetan eta hurrengoan beraien 
erantzuna berdina dela azaldu du. Hitzarmen hauek aurreko urteetatik datozela 
dio, eta nahiz eta kolore desberdineko gobernuak izan, hitzarmenak hor 
dirauela. Beraz, eta horrelako hitzarmenei jarraipen zehatz bat egin behar 
zaiela eta emaitzak eskatu behar direla pentsatu arren, beraien taldeak 
baiezkoa bozkatuko duela iragarri du. 
 

Bozketaren emaitza honakoa izan da:: 
  Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 

Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Maitane 
Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, 
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Jon Ander Larramendi Salegi, Iraitz Otaño Mujika, Jose 
Joakin Etxaniz Peña eta Miguel Reimundez Milan. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak ekintzailetasuna sustatuz enpleguaren sorrera 

bultzatzeko diru-laguntzen kudeaketa eta finantzazioa arautzen dituen 
Azpeitia/Azkoitia udalen eta Iraurgi Lantzen, S.A.-ren arteko Lankidetza 
Hitzarmena onartzea aho batez erabaki du. 
 
 
9.- LOIOLA BERRIKUNTZA FUNDAZIOARI DIRU-LAGUNTZAREN  EMAKIDA 
ARAUTUKO DUEN LANKIDETZA HITZARMENAREN ONESPENA.  
 
 Honako irizpena aurkeztu da: 
 ��������� ��	�
������������ �
	�����������	�������� ������
� 
������� 
�� �
	���	���������	�
 ����	�������	
� �	���
��

 

 

 ���� � �
�
�� ���������� ������
��� ������������� ������������
 ��� �������������������� 
�������
 

 

 ������������ 2009ko abenduan, Urola Erdiko bailako lankidetza publiko nahiz pribatuz sorturiko 

irabazi asmorik gabeko erakunde pribatua da Loiola Berrikuntza Fundazioa, Estatutuen 

1. artikuluan xedatzen denaren arabera.

Erakundearen helburu nagusiena Berrikuntza teknologikoaren bidez Urola Erdia 

eskualdeko lehiakortasunaren kokapena hobetzea da, pertsonen garapenaren eta 

talentuaren mantentze erakarpenaren bidez balio erantsiko egitasmo berriak sortuz. 

Estatutuen 3. artikuluak aipatu Fundazioaren xedeak eta erakundeak eskualdean 

burutuko dituen ekintzak jasotzen ditu, honela: “Loiola Berrikuntza Fundazioa, a través 
del protagonismo de cuantas empresas y organizaciones quieran participar, tiene como 
fin fundacional, de interés general, contribuir activamente al desarrollo económico y 
social de la comarca de Urola Erdia, apoyando, impulsando y promoviendo la 
innovación tecnológico y la transformación económica y social, al objeto de potenciar la 
competitividad y sostenibilidad de su tejido social y económico, así como fomentar la 
cultura de la innovación tecnológico en la sociedad para alcanzar mayores cotas de 
bienestar de los ciudadanos de Urola Erdia.

Loiola Berrikuntza Fundazioa representa la plasmación del compromiso de sus 
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fundadores por el futuro de la comarca de Urola Erdia, apostando decididamente por el 
conocimiento, la innovación, la valorización del capital humano y la participación activa 
de la sociedad, como pilares básicos de la sostenibilidad social y económica.

Para su consecución, y sin perjuicio de la capacidad de obrar en cumplimiento de sus 
fines y conforme a lo previsto por la legislación vigente, podrá llevar a cabo las 
siguientes actividades:

• Promoción de inversiones para favorecer un marco atractivo para las empresas 
y los trabajadores, en colaboración con los agentes públicos y privados. 

• Impulso al posicionamiento estratégico, la innovación tecnológico y la 
diversificación y modernización de la estructura económica de Urola Erdia. 

• Promoción y apoyo a proyectos y actividades empresariales en nuevos sectores 
intensivos en conocimiento, en colaboración con universidades, centros 
tecnológicos y empresas. 

• Colaboración y mediación entre las empresas y los agentes innovadores para la 
difusión de la innovación, apoyo a la transferencia de tecnología e 
implementación de las políticas de innovación de la comarca. 

• Captación, impulso y apoyo de proyectos e iniciativas de innovación y desarrollo 
tecnológico, como estrategia de mejora competitiva. 

• Desarrollo del capital humano y potenciación de la formación profesional, en 
colaboración con los agentes socioeconómicos. 

• Impulso al desarrollo de la educación y la innovación para convertir el 
conocimiento en valor añadido. 

• Apoyo a la captación, e incorporación en las empresas, del talento y capital 
humano de la comarca. 

• Edición de libros y publicaciones, organización de congresos y eventos, 
promoción de becas, ayudas y premios, y en general la realización de cuantas 
actividades le sean encomendadas por su órganos de gobierno para la 
consecución de sus fines fundacionales.”

Loiola Berrikuntza Fundazioak 2015eko ekitaldian burutzen ari den ekintzak, 
�����������
��� ��������������� ������

 deituriko dokumentuan jasotzen dira, udal 

honen aurrean aurkeztu delarik.��� Orokorrean Urola Erdia eskualdeko, eta bereziki Azkoitiko udalerriko, egoera 

ekonomikoak azken urteotan okertze nabarmena izan du eta langabeziak etengabe 

gora egin du. Izan ere, eskualdeko enpresa gehienak teknologia helduen sektorean eta 

krisiak bereziki erasan duen merkatuetan jardun izan dira lanean, hori dela-eta 

Azkoitiko Udalaren lehentasunezko helburua da horri aurre egiteko neurriak hartzea, 

horien artean, tokiko ekonomiari bultzada emateko eta enplegua sortzeko helburua 

duten proiektuak sustatzea.  
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Hori horrela, lankidetza hitzarmenaren bidez, bi erakundeek ondoren zehazten diren 

erronkak markatu dituzte: 

 

� Egitura ekonomikoa dibertsifikatzeko beharra ezagutza berrien sektoreetara 

irekiz. 

� Enpresen lehiakortasuna eta estrategia-kokapena hobetzea. 

� Teknologia maila altua duten enpresen garapena eta sorrera. 

� Eskualdea kanpora irekitzea. 

 

Krisi garai honetan, beraz, aurrerapauso bat eman zen, Loiola Berrikuntza Fundazioak 

berrikuntza teknologikoaren bidez bailarako enpresen lehiakortasuna bultzatzeko 

proiektuak garatzeko duen giza-kapitala eta esperientzia erabiliz eta  arlo horretan 

Udalak dituen eskumenak osatuz, kontutan izanik batipat enpleguaren sorkuntza 

ekarriko duten egitasmo eta jarduerak herri-onurakoak eta interes publikokoak direla. 

Horren baitan, lankidetza hitzarmenaren bidez finantzatuko diren proiektuek, Urola 

Erdiko enpresen, eta bereziki Azkoitiko udalerrikoen, dibertsifikazio eta elkarlan ildoak 

ezartzea dute helburu. 

 

Fundazioak, ondoan aipatzen diren arloetan garatuko ditu ekintzak 2015. urtean:  Enpresa lehiakortasuna eta berrikuntza sustatzea: prospekzio 

zerbitzua, bitartekaritza, nazioartekotzea, teknologiaren 

zabalpena, mikroenpresei laguntzak, merkatarien foroa 

dinamizatzea, etab.  Ekintzailetasuna sustatzea: Co-working espazioa diseinatu eta 

sortu, aholkularitza zerbitzuak, laguntza publikoak bideratu, etab.  Enpresen berrikuntzarako egokitze-prozesua sustatzea: enpresa 

handi eta txikien kudeaketa eta teknologia berrikuntzaren 

arloetan, enpresa berrien kaptazioa, IKASIEKIN programa....  Prestakuntza eskaintza eskualdearen garapen beharretara 

egokitzea: Elkarrekin Eraikitzen Proiektuaren kontsolidazioa, 

ikastetxeen arteko elkarlana sustatzea, ikasleei orientazioa 

eskaintzea...  Eskualdean ingurune berritzaileen sorrera bultzatuko duten 

politika eta estrategiak ezartzea: eskualdeko bisio amankomuna 

sustatzea, eragile ezberdinen arteko topagunea antolatuz, 

dibertsifikazio sektoriala bultzatzea (Industria Mapa, barne 

ekintzailetasun programak, bailarako proiektu estrategikoak), 

Enplegu plana exekutatzea, etab....  

 

Fundazioak igorritako informazioaren arabera, urte osoko aurrekontua  314.808,13 

€.koa da, eta bertan aurreikusten da 39.612,83 €.ko laguntza Azkoitiko udalaren 

aldetik. 
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Beraz, behar bezala egiaztatuta geratu da Loiola Berrikuntza Fundazioak bideratzen 

dituen jarduerak herri interesekoak, eta, horrenbestez, Azkoitiako Udalak diruz lagundu 

nahi ditu aipatu proiektuak, Administrazioaren sustapen-programekin elkarlanean, 

enpresen eta profesionalen ekimenak bultzatzeko xedea duten eragileei laguntzeko. ���� Aipatu proiektuak garatzeko kostuari aurre egiteko, aurreikusi da Azkoitiko Udalak 

diru-laguntza bat ematea zuzenean Loiola Berrikuntza Fundazioari, gehienez 39.612,83 

€, izan ere Azaroaren 17ko Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 22.2 artikuluaren 

c) atalak aipatzen dituen interes publiko eta sozialeko arrazoiak daudela iritzi da 

erakunde hori diru-laguntza hori zuzenean emateko, aipatu Legearen 28. artikuluak 

xedaturikoarekin bat etorriz. 

 ����������
 
��������������� �����
���� ��
������� ��������
���
 �����
Toki Administrazioaren Arrazionalizazioa eta Iraunkortasuna arautzen dituen 

abenduaren 27ko 27/2013 Legea indarrean sartzeak, aipatu Administrazioaren 

Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen eskumenen 

sistemaren aldaketa ekarri zuen. Zehazki, ondorengo aldaketak eragin zituen lege 

berriak: 

 

• udal-eskumenen sailkapena egitea: udalen eskumenen artean berezkoak, 

delegatuak, eta bestelakoak bereziki zituen lege berriak. 

• Udalen berezko eskumenen gaiak murriztu ditu. 

• Udalen eskumenen egikaritza ekonomia eta finantza jasangarritasunaren 

irizpideen menpe jarri ditu. 

 

Baina goian aipatu Legea, Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeko orduan neurri 

handi batean, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde eskudunek ezartzen dutenaren 

arabera moldatuko da, hiru xedapen hauek oinarritzat hartuta: Toki Araubidearen 

Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen bigarren xedapen gehigarria, 

Tokiko Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 

Errege Dekretu Legegilearen zortzigarren xedapen gehigarria eta Toki 

Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 

27/2013 Legearen lehen xedapen gehigarria. Autonomia Erkidego osorako erakundeei 

dagokienez, hori Euskadiko Udal Legeak osatuko du. Nolanahi ere, Arrazionalizazio 

Legearen zenbait lege xedapen indarrean dagoenetik zuzenean aplikatu beharrekoak 

dira, nahiz eta agindu horietako batzuk aplikagarritasun geroratua izan Euskal 

Autonomia Erkidegoko erakunde eskudunek ezar ditzaketen eskakizunen eta har 

ditzaketen erabakien arabera. 
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Egoera horren aurrean eta ikusirik egun Euskadiko Udal Legea proiektuan dagoela, 

Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko administrazioa osatzen duten erakundeei 

interpretazio- eta aplikazio-irizpide harmoniko eta homogeneoak eskaini ahal izateko 

eta legedia berriaren zenbait alderdik tokiko entitateen eguneroko lanean izan 

dezakeen eragina dela-eta, Herri Administrazio eta Justizia Sailak Zirkular bat eman 

zuen – 2014ko martxoaren 11koa, Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta 
Administrazio Erregistroetako zuzendariarena, gai honi buruzkoa: Euskal Autonomia 
Erkidegoko udal-eskumenen antolamendu-sistema eta foru-erregimena Toki-
administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 
27/2013 Legea indarrean sartu ostean (EHAAn argitaratua 2014ko martxoaren 21ean, 

56. zkian). 

 

Aipatu Zirkularrak bi alderdi nagusi ditu: 

 

a) Lehena eskumenen araubide juridikoari buruzkoa eta gidatzat balioko duten 

behin-behineko zenbait irizpide zehaztea du xede, Euskal Autonomia Erkidegoko 

tokiko erakundeen eskumen-esparrua behin betiko diseinatu bitartean. 

Prozesua Euskadiko Udal Legeak osatuko du. 

b) Bigarren alderdia, berriz, legeak Euskal Autonomia Erkidegoko foru-

erregimenetik eratorritako eskumen-berezitasunak aitortzen dituen 

Arrazionalizazio Legeko klausulekin dago lotuta. Klausula horiek ez dagozkie beti 

Euskal Autonomia Erkidegoak arautu eta aplikatu beharreko gaiei; aitzitik, 

alderdi askotan, berezitasun klausula horiek foru-erakundeei ematen diete 

gaitasuna, araugintzaren bidez edo betearaztearen bidez esku-hartzeko. Dena 

den, Arrazionalizazio Legeko lehen xedapen gehigarrian ezartzen da «Euskal 

Autonomia Erkidegorako erregimen aplikagarria» deritzona eta bertan jasotzen 

dira lege hori Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeko irizpideak. Aipatu 

Arrazionalizazio Legeko lehen xedapen gehigarriak jasotako aplikagarritasun-

erregimen horrek behar bezala kokatzen du bertan jasotako arau berezien 

aplikagarritasun-dimentsioaren arazoa, betiere, honako araudi honi men eginez 

aplikatu beharrekoak direla ezartzen baitu: Konstituzioaren lehen xedapen 

gehigarriari, Autonomia Estatutuari, Kontzertu Ekonomikoaren Legeari eta foru-

lurraldeen eskubide historikoak eguneratzen dituzten gainerako arauei. Arau-

esparru horrek aukera ematen du, hala dagokionean, Euskal Autonomia 

Erkidegoan tokiko gobernu-sistema propio bat eraikitzeko neurriak hartzeko, 

betiere ezar litezkeen kohesio-parametro eta estandar minimoetan toki 

autonomia bermatuz, foru-aldundien eta udalerrien eskumenak errespetatuta.  
 

Berezko eskumenei dagokionean, aipatu Zirkularrak ondokoa xedatzen du: 
 

“1.3.– Berezko eskumenak. 
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Udalerrien berezko eskumenak 
����� �	�	���� ���	��� 	�	��� ���	 ��	 	�������	�����������	� ����	������ ���	
 ���� ���� 	����	��	�. 

 
Hortaz, 

���	���� ��� ��������	� ���������� ��������������	� ��������� ��������	������� ������� �������	�
 ����	���	� �	���� ������� �	�	���	������������	�	������ �	� ��������� �� 	�������	� . 
����	� ��������	 ��������	�����	��� �����������	�� ���	���� ���
 �	�	��� 	�	���	 ������� ������	�
 �������	�	� ��	��� �������� ��	������� ������� �������	�� 

 
TAOALeko 25. artikuluaren idazketari erreparatuta, badirudi Estatuko legegileak 
TAOALeko 25. artikuluaren bigarren paragrafoan bildutako gai-zerrendara mugatu nahi 
izan duela udalek egin dezaketen berezko eskumenen egikaritza, artikuluaren 1.go 
paragrafoko «artikulu honetan aurreikusten diren baldintzetan» tartekiaren bitartez eta 
2. paragrafoan erantsitako «berezko» adjektiboaren bitartez. 
 
Artikulu horrek idazkeran jasan dituen aldaketek eta TAOALeko 25.2 xedapenaren gai-
zerrendaren berrantolamenduak eraginda, berorren inguruko interpretazio ildo bat 
baino gehiago sortu dira. Aipatzekoa da, halaber, legeak, berariazko aginduz, udalek 
orain arte hezkuntza, gizarte-zerbitzu, osasun nahiz osasun-ikuskaritzaren arloan 
zituzten eskumenak aurrerantzean autonomia-erkidegoei dagozkiela agintzen duela; 
legeak agintzen duen eskualdaketa horrek erreferentzia egiten ari garen artikuluan 

jasota ez badago ere, lotura estua du berrantolamenduarekin eta interpretazio ildo 
anitz sortzearekin. Horiek horrela, beharrezkoa gertatzen da, segurtasun juridikoa 
bermatzeko, interpretazio-ildo horiek argitzea, Euskal Autonomia Erkidegoari 
dagokionez behintzat. 
 

Ildo horretan,
�����	�	�����	��� ���	������ 	�	�����	� ���� ��� ����� ���� ������	��� ��	��� ����	� ��������	 ��������	��� �����������������	��
 �	�	���	�	���	 ������� �������	�� �	�����	 �	������ ����	�� ������� ������ ����	�������	�� ��������	 ���	����	 ��	����� ���� 	�����	��� ���� ������ �������	����	� ���� ���	���� ��������
 ���	���� 	�	��� ������ ���� ��� �	�	�	��	�������	���������	��
 ���� ����������	� ����� 	�����	�
 ���� ����	��� ���������	������� �������	� ���������� 	����	� 

 

Interpretazio horrek begirune handiagoa erakusten du autonomia-erkidegoen 
eskumenekiko eta, gainera, berretsita dago, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, 
TOALTBko zortzigarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoko bigarren lerrokadan 
jasotakoarekin: «Dagozkien eskumen-esparruetan, euskal erakundeek berezko 
eskumenak esleitu ahal izango dizkiete beren lurraldeetako udalerriei, betiere Toki-
araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25. artikuluko 
3., 4. eta 5. paragrafoetan adierazitako irizpideei jarraikiz.» 
 ������	 ���
 ����	� ��������	 ���������� ������� ������	� ��	������� ��	��	��������� �������	� ����	���� ��	� ����	� �	���� ����
 ������	��� ��������	
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����	��� 	����	� �	�	 ���
 ����	���� ��������������	� ������� ������ ������ ������������� 	����	 �	��	
 �������� ���� 	�������	� ��	 �������� �������	�������	��� �����	���	��� ��������� �����	� ��	����� �����	 �����	� �	����	
. 

 
 ����	 ���������	�� ������� �������	�� 
 ����	���� ��	� ����	 ��	��� ���	���	�
 �	�� ���	����� �	�����
 ������	��� ������������
 ����	� ��������	 ���������� ��������������	� ��	������� ��	��� �������������� �������	�
 ���	�� �������� �	��� ��	��� ���	 �����	�� 
 ��	 ��	������� ������� �������	� ����� ���	���	� �	��� ������ 
 ��	������� ���	���	� �	���� ��������������	� ��	��	�� ��	 � ��	���	���	 �	��	���������� �������	� ��	��� �	��	����� ����
 ������� ������ �������� �����	�������	� �������	���	�� �	��� ��������	� ��	� ���� ��� 
 ���������	��� ������ �����	 ������ �������� ��������� �����	���	����	��	����	���	��� ���	������ ����������	 �	
 ��	
 ������ �	��
 ���������	���������	��� �	�� �������� ���	���� ���	��� ��	�	������	�� 	���� ������
 ���	�� �	���	����� �	���� ��	��� ��	 ���� �����	�� ����� ��� 	��������� �� �	�	��	��	� �������	����	��	��� 	�	���	 ��	� �	��� ���	���� ��	 	�������	�����������	�� ������	������ ����	�� ���	���� �� ���� ���	���	�
 ��	�������
 ����� ����� ������ ������� �����	� ���	���	� �	����	� ���	���	� �	���� 	����� ������	� ��������� ��������������	��� 
 
2.– Berezko eskumen berriak (TAAIL indarrean sartu zenean udalerriek ez zituztenak). 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde eskudunek, edo Lurralde Historikoetakoek, hala 
dagokienean, udalerriei eskumen berriak berezko gisa esleitu ahal izango dizkiete, 
erakunde horiek eskudun diren arloei dagokien sektore-legediaren bitartez, eskumenari 
dagokion gaia TAOALeko 25.2. artikuluko zerrendan egon ala ez. Kasu horretan, 
TAOALeko 25. artikuluko 3., 4. eta 5. paragrafoetan aurreikusitako prozedurari jarraitu 
beharko zaio.” 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko sektore-legedia, Euskadiko Udal Legea, proiektuan 

dagoenez, Zirkularrak xedaturikoaren arabera, udalerriek Arrazionalizazio Legea 

indarrean sartu aurreko eskumenak egikaritzen jarraituko dute. Toki Araubidearen 

Oinarrian arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2 artikuluak, 

Arrazionalizazio Legea indarrean sartu aurretik, k) atalean, udalek, besteak beste, 

gizarte zerbitzu eta sustapenaren arloetan eskumenak beteko dituztela xedatzen zuen, 

beti ere, Estatu eta Autonomia Erkidegoko legedian ezarritako moduan. 
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Era honetan, Azkoitiko Udalak ematen dituen ekonomia eta enplegua sustatzeko 

zerbitzuak, batetik sustapeneko udal eskumenak dira, eta bestetik, lan arloko legeriaren 

exekuzioaren ikuspuntutik hartuta, autonomia erkidegoaren ahalmenaren delegazioz 

eskaintzen diren zerbitzuak izango lirateke, hori dena Euskadiko Erkidegoaren 

Autonomia Estatutuaren 9.2.c) artikuluan xedatutakoaren arabera: Euskal botere 
publikoek, beroriei dagozkien alorretan: …. c) Enpleguaren gehikuntza eta ekonomiaren 
egonkortasuna sustatzen lagun dezaketen neurriak hartuko dituzte. 

 

Aipatu behar da, Euskal Autonomia Erkidegoan onartu den Udal Legearen Proiektuan, 

enpleguaren sustapena eta garapen ekonomikoa, udal eskumentzat hartzen direla, 

orain arteko praktika jasotzen delarik. 
 

Bestalde, onartu eta 2015eko urriaren 24ko EAOn argitaratu berri den Enplegu 

Legearen Testu Bateratua onartzen duen urriaren 23ko 3/2015 Errege Dekretu 

Legegilearen 4. artikuluak enplegu politikak duen toki dimentsioa jasotzen du, 

ondokoaren arabera:  

 

“
�������� �� �	 ��������� ���	� �� �	 �������	 �� ������� 

 

La política de empleo, en su diseño y modelo de gestión, deberá tener en cuenta su 

dimensión local para ajustarla a las necesidades del territorio,
�� ��
��� ������������ � �	��� ��	 �
��������	 �� ��
������
�� ��	��� �
 �� ������ ������ 

De conformidad con la Constitución Española, con los Estatutos de Autonomía y con la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los servicios 
públicos de empleo de las comunidades autónomas, en ejecución de los servicios y 
programas de políticas activas de empleo, 

����	� ���	������ ��� ���	������ �����	���	���� ��������� ��� �	� �����	��� ���	���. 

Las entidades locales podrán participar en el proceso de concertación territorial de las 
políticas activas de empleo, mediante su representación y participación en los órganos 
de participación institucional de ámbito autonómico. 

Los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas serán los 

responsables de trasladar al marco del Sistema Nacional de Empleo la dimensión 

territorial de las políticas activas de empleo y de determinar, en su caso, la 

representación de las entidades locales en los órganos de participación institucional de 

ámbito autonómico.” 

 

 �� ��
������� ��������
�
 

 

 
��� ��
������� ��������
�� 	������ 	�������
�
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Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 55. 

artikuluak, bere d) atalean, Estatu eta Autonomia Erkidegoetako administrazioen eta 

Toki entitateetako administrazioen arteko koordinazioa, eraginkortasuna eta elkarrekiko 

lankidetza printzipioa arautzen du, haien xedeak ahalik eta era onenean bete ditzaten. 

 

Aipatu Legearen 57. artikuluak, besteak beste, Toki Administrazioa eta gainontzeko 

Administrazioen arteko lankidetza ekonomikoa, teknikoa, eta administratiboa arautzen 

du, udal eskumeneko zerbitzuak emateko garaian. Lankidetza hori, dagokion 

administrazio-hitzarmenaren edo partzuergoaren bitartez gauzatuko da. 

 

Azken finean, formulazio hauek 1.978ko abenduaren 27ko Konstituzioaren 103.1 

artikuluaren aplikazio zehatzak dira: La Administración Pública sirve con objetividad los 
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al 
Derecho. 

 

Halaber, Administrazio Publikoen Araubidea eta Administrazio Prozedura Erkideak 

arautzen dituen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 4. artikuluak, administrazioen arteko 

kooperazio-printzipioa onartzen du, eta 6. artikuluak lankidetza-hitzarmenak arautzen 

ditu, honakoaren arabera:  

 

- Lankidetza hitzarmenek erakunde bakoitzaren eskumenen 

eremua errespetatuko dute. 

- Hitzarmenak, honako hauek zehaztuko ditu: hitzarmena 

izenpetzen duten organoek eta beraien gaitasun juridikoa; 

administrazio bakoitzaren eskumena; finantza-bideak; betetzeko 

adostu diren ekintzak; kudeaketarako antolakunderik behar den 

ala ez; hitzarmenaren indarraldia eta amaitzeko iraupenaz 

bestelako arrazoiak. 

- Hitzarmena zaintzeko eta kontrolatzeko organo mistoa eratuz 

gero, berak hartuko ditu beharrezkoak diren erabakiak 

hitzarmena interpretatzeko eta betetzeko.    

 

 ��� ����
�	�������� ��� 	�������
 ������ ��
������� ��������
���
 

 

30/1992 Legearen 88. artikuluan xedatutakoaren arabera, herri administrazioek 

ahalmena izango dute pertsona fisiko edo juridiko, publiko zein pribatuekin 

hitzarmenak, kontratuak edo bestelako itunak formalizatzeko, honako baldintza hauek 

kontutan hartuta: indarrean dagoen araubide juridikoaren aurkakoak ez izatea, 

dagokion gaiaren gain transakzio-debekurik ez izatea, eta dagokion akordioa interes 

publikoan oinarriturik egotea. 
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Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 37/2003 Legearen 22. artikuluan, 

administrazio publikoen dirulaguntzak esleitzeko izan daitezkeen jardunbideak arautzen 

ditu, bi multzo nagusi ezarriz:  Ohiko jardunbidea: lehia erregimenean ematen diren 

dirulaguntzak. Kasu hauetan, deialdi publiko baten ondoren 

aurkezten diren eskaera guztiak aztertu eta baloratuko dira, 

aurretik onarturiko oinarriak abiapuntutzat hartuz, eta 

dirulaguntzen emakida lehiaren arabera ebatziko da.  Salbuespenezko jarduera: Dirulaguntza izendunak, horien artean, 

dagokion administrazioaren aurrekontuetan jasota daudenak. 

Dirulaguntza hauek eman ahal izateko, dagokion erakundearen 

aurrekontuetan aurreikusirik egoteaz gain, beharrezkoa den 

lankidetza hitzarmena izenpetu behar dute administrazio 

emakidadunak eta dirulaguntzaren onuradunak, ondoko 

baldintzen arabera: El objeto de estas subvenciones deberá 
quedar determinado expresamente en el correspondiente 
convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo 
caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y 
económica del correspondiente crédito presupuestario 

 

Dirulaguntzak arautzen dituen 37/2013 Lege Orokorraren artikuluak, lankidetza 

hitzarmenak, dirulaguntza zuzenak emateko ohiko tresnak izango direla xedatzen du. 

 

Hitzarmen hauek ondoko hauek jaso behar ditu, Administrazio Publikoen Araubidea eta 

Administrazio Prozedura Erkideak arautzen dituen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 6. 

artikuluan xedaturikoa aplikatuz, analogiaz: 

 

18. Lankidetza-hitzarmena izenpetzen duten organoek. 

19. Egikaritzen diren ahalmenak 

20. Jarduketak 

21. Finantzazioa 

22. Iraupen-epea 

23. Amaiera-arrazoiak 

 

Azkenik, hitzarmenaren xedea diru-laguntza zuzenaren emakida arautzea denez, horren 

araubide juridikoa aipatu den 37/2003 Legean xedaturikoa izateaz gain, Lege hori 

garatzeko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutako Erregelamenduak arautuko 

du ere. 

 

Jardunbideari dagokionez, Lankidetza hitzarmenaren testua Gipuzkoako Aldizkari 

Ofizialean eta udaletxeko iragarki taulan argitaratuko da. 
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�������� Lankidetza hitzarmen hau onartzeko eskumena Udalbatza-Plenoarena da, 

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 

artikuluak xedaturikoaren arabera. 

 

Azkoitiko Udaleko Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, Sustapen 

Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak irizpen hau aztertu eta bozkatu 

zuen 2015eko azaroaren 19an egindako bilkuran, bozketaren emaitza ondorengoa izan 

zelarik:� ����� �������
 Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Sonia Vázquez, Jose 

Joakin Etxaniz eta Miguel Reimundez.������� �������
 Gaizka Larrañaga eta Ainara Goenaga. 

 

Aurreko guztia kontuan izanda, organo eskuduna den Udalbatza Plenoari honako irizpen 

hau onartzea proposatu dio Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, 

Sustapen Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak:��������
 

 ������� ������ �������
��� ��
�������� ������	�� ���� ��������
��� ������	 �������
��� ���� �������� ���
 ��
������� ��������
� �
������	
ondoko klausulen 

arabera: 

 �������
 

 ������� �� �������������������� �������� �	� ������	�����	��� ����	 ��	 �������	�
-Diru-laguntzaren helburua edo azken xedea da Urola Erdia eskualdean garapen sozio-

ekonomikoa eta enpleguaren sorrera bultzatzea; eskualdean enpresa-sare iraunkorra 

sortzea, oinarri teknologiko sendoarekin eta merkatuan irmo kokatua, enplegua sortu 

ahal izateko eta etorkizunean garapen iraunkorrerako oinarriak finkatzeko 

 

- Helburu hori betetzeko, “2015eko Memoria Jarduera-Kudeaketa Plana” dokumentuan 

zehazturiko jarduerak finantzatzeko bideratuko da diru-laguntza. Onuradunak (LOIOLA 

BERRIKUNTZA FUNDAZIOAK) gauzatu beharko ditu jarduera hauek. 

 �� ������	����� �	������� ���	���	��
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• Enpresa lehiakortasuna eta berrikuntza sustatzea: prospekzio zerbitzua, 
bitartekaritza, nazioartekotzea, teknologiaren zabalpena, mikroenpresei 
laguntzak, merkatarien foroa dinamizatzea, etab. 

• Ekintzailetasuna sustatzea: Co-working espazioa diseinatu eta sortu, 
aholkularitza zerbitzuak, laguntza publikoak bideratu, etab. 

• Enpresen berrikuntzarako egokitze-prozesua sustatzea: enpresa handi eta 
txikien kudeaketa eta teknologia berrikuntzaren arloetan, enpresa berrien 
kaptazioa, IKASIEKIN programa.... 

• Prestakuntza eskaintza eskualdearen garapen beharretara egokitzea: Elkarrekin 
Eraikitzen Proiektuaren kontsolidazioa, ikastetxeen arteko elkarlana sustatzea, 
ikasleei orientazioa eskaintzea... 

• Eskualdean ingurune berritzaileen sorrera bultzatuko duten politika eta 
estrategiak ezartzea: eskualdeko bisio amankomuna sustatzea, eragile 
ezberdinen arteko topagunea antolatuz, dibertsifikazio sektoriala bultzatzea 
(Industria Mapa, barne ekintzailetasun programak, bailarako proiektu 
estrategikoak), Enplegu plana exekutatzea, etab....  

 �� ������ ����� 

 

Hitzarmen honetan jasotakoa betez gauzatuko diren jardunak eta ekimenak, LOIOLA 

BERRIKUNTZA FUNDAZIOAK egindako txostenean jasotzen direlarik, hitzarmenean 

bertan zehaztutako baldintzak betetzen dituzten ekintzaileei, enpresei, entitateei eta 

erakundeei bideraturik daude, berdin publikoei nahiz pribatuei. �
) 
����������	� 

 

Berrikuntza sozioenpresarialerako Plan hau gauzatzeko 2015erako LOIOLA 

BERRIKUNTZA FUNDAZIOAK aurkeztu duen aurrekontua, guztira, 314.808,13 € koa izan 

da .   

 �������� �� ������������ ���� ��������� ������� 
 

Egitekoak diren jarduerak betetzeko prozesuan zuzenean sortutako gastuak hartuko 

dira gastu hautagarritzat, beti ere 2015eko Kudeaketa Plangintzan eta aurkezturiko 

aurrekontuan  sartuta baldin badaude .  

 ���������� �� ���������� ��� ������������������� � 
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Diru-laguntzaren zenbatekoa ������
��-koa izango da 2015eko aurrekontu-

ekitaldirako, eta Sustapenerako diru-laguntzei dagokien 8000.432.241.00.04.2015 

aurrekontu-partidaren kontura finantzatuko da.��������� �� ����� ��������������� ����������������
 

 

Diru-laguntza hau bateragarria izango da beste administrazio edo erakunde publiko 

nahiz pribatuek helburu bererako emandako diru-laguntza, laguntza, sarrera edo 

baliabideekin, beti ere diruz lagundutako jardueraren kostua gainditzen ez badute. 

Klausula honek ez dio kalterik egingo diru-laguntza edo laguntza horiek arautzeko 

legedian xedatutakoari. 

 

Era honetan, LOIOLA BERRIKUNTZA FUNDAZIOAK konpromisoa hartzen du jasotako 

beste dirulaguntzen berri emateko Azkoitiko udalari, Herri-Administrazioetako diru-

laguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 19. artikuluan 

xedatutakoaren arabera.  

 

Kasu guztietan, eta aipatu Legearen 19.3. artikuluan xedaturikoa kontutan harturik, 

jasotako diru-laguntza guztien kopuruak ezingo du gainditu gastuen aurrekontua. 

Gainfinantzaketaren kasua gertatuko balitz, Fundazioak itzuli beharko dio Azkoitiko 

udalari soberan jasotako diru-laguntza, Lege honen 37.3 artikuluan araututakoa 

jarraituz��������� �� ������������ ���� ������� ����� ��� �������
Lehen klausulan adierazitako jarduerak 2015eko Abenduaren 31 baino lehen gauzatu 

beharko dira. 

 

Diru-laguntzen Legedian xedatutakoarekin bat etorriz, eta kontuan hartuta diru-

laguntzen funtsak ematea ezinbestekoa dela diru-laguntzari atxikitako jarduerak 

gauzatu ahal izateko, egokitzat jo da ordainketa aurreratuak egitea, gastuak justifikatu 

aurretik, alegia. 

 

Horrenbestez, programa honen arabera egingo dira diru-laguntzaren ordainketak: 

 

• % 80a lankidetza-hitzarmen hau sinatu ondoren. 

• %20a Memoria Jarduera-Kudeaketa Plangintzan azaldutako jarduerak amaitu 

ondoren beti ere 2015eko Abenduak 31 baina lehenago.  

 

Banku-transferentzia bidez ordainduko da diru-laguntza, LOIOLA BERRIKUNTZA 

FUNDAZIOKO kontu korrontean. 
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 ��������� �� �������������������� ���� ���������������� 
 

Diru-laguntzaren xedea justifikatzeko, eta diru-laguntza amaitzean jasotako funtsak 

zertara bideratu diren egiaztatzeko, diruz lagundutako jarduera osoari dagozkion gastu 

eta sarrera guztien kontuak aurkeztu beharko ditu onuradunak. 

 

a) Diru-laguntza ematerakoan ezarritako baldintzak bete direla egiaztatuko duen 

jarduera-memoria. Egindako jarduerak eta eskuratutako emaitzak adierazi 

beharko dira memoria horretan. 

b) Diruz lagundutako jarduerari dagozkion gastuen zerrenda, atalka sailkatuta. 

Hartzekoduna nor den eta agiria, zenbatekoa, jaulkipen-data eta, horrela 

badagokio, ordainketa-data zehaztu beharko dira zerrenda horretan. 

c) Diruz lagundutako jarduerarekin loturiko sarreren zerrenda. ��
 Administrazioaren aurrean zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak 

beteta dituztela egiaztatuko duten ziurtagiriak.����������� �� ���������� ���� � �� ��������� ��������� ��� ������������������� 
 	� ��	 �	��	����	� ��	 �	��	���� �������	�� 
 

LOIOLA BERRIKUNTZA FUNDAZIOAk beharrezkoa den giza lantaldea jarriko du akordio 

honen zerbitzura, baita hitzarmenak ekarriko dituen proiektuak garatzeko kualitatiboki 

nahiz kuantitatiboki ahalmen nahikoa izango duten baliabide teknikoak eta azpiegitura 

ere. Hitzarmenaren eranskinean izendatutakoak dira baliabide horiek 

 

Egokia dela uste badute, Azkoitiko Udalak nahiz eskualdeko eragile ekonomikoek ere 

beren langileak jarri ahal izango dituzte proiektuen zerbitzura, egoki irizten dioten 

faseetan. 

 

Hitzarmen honetan zehaztu diren ekintzak exekutatzeko, LOIOLA BERRIKUNTZA 

FUNDAZIOAk, Azkoitiko udalak eskura ezarritako instalakuntzak erabili ahal izango ditu. 

 �� ��	�	����	���	 ����	��� �	��	�� �	���������  

 

Bi aldeek eskualdearen ikuspegia aintzat hartuta koordinatu eta uztartuko dituzte 

beren ahaleginak, eta, horrenbestez, adierazitako jarduerak bateragarriak izango dira 

beste esparru batzuetan egindakoekin.  
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Oinarrizko hitzarmen honek ekar ditzakeen lankidetza eta elkarlaneko ekimenetan, 

hitzarmen hau ez ezik Urola Erdia eskualdean egiten diren jarduerak izango dira 

erreferentzia. 

 

2015eko Kudeaketa Plana gauzatzeko, urteko plangintzak bete beharko dira eta 

bigarren klausulan adierazitako lehentasunezko jarduera-esparruetatik sortutako 

proiektuak gauzatzeko baldintzak hartuko dira kontuan. Dokumentu honi laguntzen 

dion eranskinean zehazten dira, xehetasun osoz, zein diren lehentasunezko esparru 

horiek, eta bat etorriko dira unean-unean LOIOLA BERRIKUNTZA  FUNDAZIOAn 

indarrean dauden ohikoekin eta kasu bakoitzean adostu daitezkeen esparru 

espezifikoekin (horrela balitz, dagokion proposamenean bilduko dira lehentasunezko 

esparru horiek). 

 ������������ �� ����	����	��� �	�	���	��� �	��	����	� 
 

Jarraipen Batzorde bat eratuko da hitzarmen hau martxan jartzeko, kontrolatzeko eta 

bertan aurreikusitako jardueren jarraipena egiteko. Alde bakoitzeko bi pertsonak 

osatuko dute batzorde hori, eta alde bakoitzak egoki irizten dituen laguntzaileek. 

Batzordeak hilero bildu beharko du, eta eginkizun hauek izango ditu bere ardurapean: 

 

• Proiektuak planifikatzea eta horien jarraipena eta ebaluazioa egitea, baita 

hitzarmen honetako ekintzei aplikatu beharreko ekarpen ekonomikoak 

kontrolatzea ere.  

• Proiektuak garatzeko arduradun egokiak izendatzea, non honakoak diren : 

• Azkoitiko Udaletxearen aldetik: Alkate-Udalburua eta sustapen ekonomikoaren 

arloko zinegotzia. 

• LOIOLA BERRIKUNTZA FUNDAZIOtik : Zuzendaria.  

• Erakunde sinatzaileen gobernu-organoetara eramatea eskuratu diren emaitzen 

hiruhileko ebaluazioak, proposamenak, txostenak, akordioak edo organo horien 

onarpena eskatzen duten gainerako erabaki guztiak. 

• Jarritako helburuak lortzeko xedea izan dezakeen beste edozein. 

 ��������������� �� ����������������� ������������� �  

 

Diru-laguntza hauek emateko eta onuradunaren eta erakunde emailearen arteko 

harreman juridikoa arautzeko, honako lege eta dokumentu hauek hartuko dira oinarri: 

lankidetza-hitzarmen hau eta diru-laguntzak emateko unean indarrean diren gainerako 

araudiak. 
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Oinarri hauetan aurreikusi gabeko guztietarako, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 

38/2003 Lege Orokorra (Estatuko Aldizkari Ofiziala: 2003-11-18) eta lege hori garatzeko 

887/2006 Errege dekretuz onartutako Erregelamendua aplikatuko dira.  

 ����������� �� ��������������� 
 

Hitzarmen honetatik sor daitezkeen auziak eta desadostasunak, hitzarmenak berak 

izaera juridiko-administratiboa duenez, administrazioarekiko auzietarako jurisdikzio-

ordenaren mende geratuko dira. “ 

 ���������� Aipatu proiektuen garapena finantzatzeko 
�� ����	�� �

ko gastua 

onartzea, ondoko aurrekontu partidaren kargura: 8000.432.241.00.04.2015����������� Azkoitiko Alkate-Udalburuari ahalmena ematea, aipatu hitzarmena 

izenpe dezala Udalaren ordezkaritzan.���������� Lankidetza hitzarmena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Udaletxeko 

iragarki taulan, Udalaren web orrian eta gardentasunaren atarian argitaratzea. 

 �
��������� Erabaki hauek Loiola Berrikuntza Fundazioari eta Udaleko 

Kontuhartzaileta Sailari jakinaraztea. 

 

 Ana Azkoitia andreak aurrekoaren antzekoa dela dio, ekintzailetasuna 
izan beharrean Loiola Berrikuntzak egiten dituen lanentzako Udalak egiten 
duen ekarpena onartzea dela, hau da lankidetza hitzarmena. 
 
 Idoia Uranga andreak ekonomia sustatzeko hainbat erakunde badaudela 
esaten du, egon behar dutela ere uste duelarik, horren erakusgarri aurreko 
puntuan Iraurgi Lantzenekoari bere onespena eman izana; aldiz, ez dutela 
ulertzen dio, ez dutela normala ikusten gauza berdina egiteko hainbeste 
erakunde egotea. 
 Abstentzioa iragarri du. 
 

 
 Ana Azkoitia andreak beraiek ere oraintxe sartu direla udalera erantzun 
dio, eta lehendik zeuden konpromisoak direla bi lankidetza hitzarmen hauek, 
momentuan biak funtzionamenduan daudelarik. 
 Aurrera begira biak egon behar duten edo ez ikusiko dutela esan du, 
jakinik gaur egun biak bat bezala funtzionatzen dutela, nahiz eta Iraurgi 
Berritzen marka  eduki. Halere, biak bat egitea erraza den ala ez aztertu 
beharko dutela dio, bi izanda, hainbat laguntza jasotzerako orduan, bakoitza 
bere aldetik aurkeztu daitekeelako.  
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Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

- Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Maitane 
Unanue Azkue, Jose Joakin Etxaniz Peña eta Miguel 
Reimundez Milan. 
 
- Abstentzioak : Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, 
Jon Ander Larramendi Salegi eta Iraitz Otaño Mujika. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak Loiola Berrikuntza Fundazioari diru-laguntzaren 

emakida arautuko duen Lankidetza Hitzarmena onartzea gehiengoz erabaki du. 
 
 
10.- UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEAREN HAINBAT ORGANOE TAN 
UDALEKO ORDEZKARIEN IZENDAPENAK ONESTEA.  
 
 Proposamenak honela dio: 
 ������������� ��
�
���������� � �
�� �����
 ����
����������� ������� 
����
�������
����
�����
 
���������� ��������������������
Azkoitiko Udalbatza Plenoak, 2015eko ekainaren 23an egindako Ezohiko bilkuran, 

besteak beste, korporazio honen ordezkariak izendatu zituen Urola Erdiko 

Mankomunitatearen Batzar Nagusian parte har zezaten. 

 

Udalbatzak aukeratutako kideak honako hauek ziren:������� �	���	��� 	������� Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Mª Azkoitia 
Urteaga.����� �	���	��� 	������� Ainara Goenaga Andueza 

 

 

Halaber, 2015eko urriaren 28ko bilkuran, izendaturiko ordezkarien ordezkoak aukeratu 

zituen Udalbatza Plenoak, ondoko ebazpenaren arabera:
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������� �� Azkoitiko udalbatza plenoak ondoko ordezkari hauek izendatzea, Urola 
Erdiko Mankomunitatearen Batzar Nagusiaren kideen ordezkoak izan daitezen, 
titularrek parte hartu ezin duten kasuetan jardun dezaten: 

- Javier Zubizarreta Zubizarreta J.ren ordezkoa: Miguel Angel 
Bastida Aranbarri J.. 

- Ana Mª Azkoitia Urteaga A.ren ordezkoa: Angel Luis Martin 
Rodriguez J. 

- Ainara Goenaga Andueza A.ren ordezkoa: Idoia Uranga Salegi A.�������� �� Erabaki hau Urola Erdiko Mankomunitateari jakinaraztea, eta Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean,  Udaletxeko Iragarki taulan eta udaleko web orrian argitaratzea.

�
 

 

Orain, Urola Erdiko Mankomunitateak jakinarazi dio udal honi, dagozkion ordezkariak 

(titularra eta ordezkoa) izendatu behar dituela eratu behar diren Kontuen Batzorde 

Berezian eta Kontratazio-Mahaian. 

 

Azkoitiko Udaleko Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, Sustapen 

Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak irizpen hau aztertu eta bozkatu 

zuen 2015eko azaroaren 19an egindako bilkuran, bozketaren emaitza ondorengoa izan 

zelarik:� ����� �������
 Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Sonia Vázquez, Jose 

Joakin Etxaniz eta Miguel Reimundez.������� �������
 Gaizka Larrañaga eta Ainara Goenaga. 

 

Aurreko guztia kontuan izanda, organo eskuduna den Udalbatza Plenoari honako 

proposamen hau onartzea proposatu dio Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, 

Kontratazioa, Sustapen Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak: 

 ��
�
������
 

 ������� Azkoitiko udalbatza plenoak ondoko ordezkari hauek izendatzea, Urola Erdiko 

Mankomunitatearen hainbat organoetan parte har dezaten: 

- Kontuen Batzorde Berezia: Ana Mª Azkoitia Urteaga (titularra) eta 

Javier Zubizarreta Zubizarreta (ordezkoa). 

- Kontratazio-Mahaia: Ana Mª Azkoitia Urteaga (titularra) eta 

Javier Zubizarreta Zubizarreta (ordezkoa)���������� Erabaki hau Urola Erdiko Mankomunitateari jakinaraztea, eta Gipuzkoako 

Aldizkari Ofizialean, Udaletxeko Iragarki taulan eta udaleko web orrian eta gardentasun-

atarian argitaratzea.” 
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 Ana Azkoitia A.k azaldu duenez, Mankomunitateak Kontu Batzorde 
Bereziaren mahaia osatu behar duenez, Azkoitiko udalak han izango duen 
ordezkaritza aukeratu behar du, plenoaren erabakiaren bitartez. 
 Beste aldetik, Kontratazio Mahairako ordezkaria izendatzea ere 
Mankomunitatetik eskatu dutenez, biak batera plenotik pasatzea proposatu 
dutela dio. Udal Gobernuak bi kargu horien titularra izateko Ana Azkoitia andrea 
proposatu du, eta ordezkoa Javier Zubizarreta jauna.  
 
 Idoia Uranga andreak proportzionalagoa iruditzen zaiela dio Ana Azkoitia 
titularra izatea, eta ordezkoa Ainara Goenaga andrea. 
 
 Jose Joakin Etxaniz jaunak Azkoitiarrek emandako botoen arabera 
EAJ/PNV taldekoei tokatzen zaiela iruditzen zaio. 
 
 

Bozketaren emaitza honakoa izan da: 
 

  Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Maitane 
Unanue Azkue, Jose Joakin Etxaniz Peña eta Miguel 
Reimundez Milan. 
 
  Kontrako botoak : Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, 
Jon Ander Larramendi Salegi eta Iraitz Otaño Mujika. 
 

Beraz, Udalbatza Osoak Urola Erdiko Mankomunitatearen hainbat 
organoetan Udaleko ordezkarien izendapenak onartzea gehiengoz erabaki du. 

 
 

11.- EH BILDU ETA EAJ-PNV UDAL TALDEEK AZAROAK 25, 
EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO 
EGUNA DELA ETA AURKEZTUTAKO MOZIOAK.  
 
 Alkate jaunak bi mozio aurkeztu direla azaldu du, bi udal talde 
desberdinenak direlarik.  
 
 Jose Joakin Etxaniz jaunak EH Bildu eta EAJ-PNV udal taldeak aurkeztu 
dituen mozioen inguruan, beraien taldea ez dela komunikabideentzako idatziak 
egiteko eta taldeko elkarretaratzearen aldekoa. Horrelako gauzak pertsonalki 
egiten dituztela dio, eta ez talde bezala, baina talde bezala prest daudela, 
edozein gai dela, lanean buru belarri jartzeko. Beraz, nahi dutenean jarriko 
direla bi gai hauetaz lanean eta ea noraino iristen diren. 
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 Miguel Reimundez jaunak honakoa dio: “Yo creo que no se ha hecho el 
esfuerzo necesario para coincidir; no parece que sería tan difícil haber hecho 
una moción conjunta en este punto. Por lo tanto, yo concretamente, me voy a 
abstener en el tema de igualdad que ha presentado Bildu, entre otras cosas 
porque a nosotros no nos la han pasado en castellano. Nosotros entendemos 
que si quieren comunicar, quieren dar participación, tienen que poner los 
medios, y como entendemos que no los han puesto, pues simplemente nos 
vamos a abstener en su moción.” 
 
 Idoia Uranga udal honen hizkuntza euskara dela adierazten du, eta ez 
dutela inongo hizkuntzarik baztertzen. Baino bai ezagun dutela bere baliabideak 
badituela hori errazteko. 
 
 Miguel Reimundez jaunak honako dio: “Entendemos que cuando alguien 
quiere, ellos lo demuestran, cuando les interesa facilitan la información en 
castellano, ponen los carteles en castellano en la calle. Entendemos que aquí 
no les interesaba nuestra participación, y vuelvo a decir, que a pesar de que 
podamos compartir los puntos de la moción, además me alegro de que algunos 
que el año pasado se negaron a incluir que los incluyan ahora, como es 
reclamar a la Diputación y medios económicos, pero a pesar de todo nos 
vamos a abstener.” 
 
 
 EH Bildu udal taldeak aurkezturiko mozioa hau izan da: 
 �������� ��� 	
���
		� ������� �����	�� �	���	�������	���������	�� 	����

 - 
	������	 ��	����	��

 

 

2015eko azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria oro baztertzen dugula ez ezik, 

indarkeriak eragiten dituen eragile oro baztertzen dugula ere esateko eguna da, aski dela 

esaten jarraitzeko eguna da. Eta erakunde publikoak, borroka honetan lehentasunezko 

eragile izango garela berretsiz konpromiso zehatzak hartzeko eguna da.  

Horregatik, Azkoitiko Udaleko  EHBilduko taldeak, honako erakunde adierazpena 

aurkezten du, Osoko Bilkuran eztabaidatua eta onartua izan dadin. 

ZIOA: 
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Azaroak 25a “Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna” 

dela eta, Azkottiko Udalak, emakumeek indarkeria matxista ezberdinengandik libre bizi 

ahal izateko bitartekoak jartzeko konpromisoa hartu nahi dugu. 

Lehentasunezkoa izan behar du gure agenda politikoan, baita gure jardun 

instituzionalean ere, indarkeria matxistarik gabeko herri eta lurralde libreak eraikitzea, 

eta jendarte parekidea babestea. 

Hego Euskal Herrian, indarkeria matxistak behera egin beharrean, 2015 urtea amaitzear 

dagoela, nabarmen egin du gora aurten. Ugariak ari dira izaten eraso sexistak eta 

erailketak ere. 

Indarkeria matxistaren azken gertaerek, bortxaketa, jipoitzeak eta erailketek gora egin 

duten moduan, zeharkako beste indarkeria matxistek, eguneroko mikrobiolentziek ere, 

gora egin dute, eta herritarren artean barneratu eta normalizatzeko arriskua ere agertu 

da. 

Horrela, 2015 urtean asko izan dira berriro bortxaketa saiakerak, neska eta emakumeen 

bizitzaren gaineko kontrolak (kontrol ekonomikoak, fisikoak, sexualak, afektiboak, 

sozialak, kulturalak), emakume ugarik jasan behar izan dute eguneroko jazarpenik 

(irainak, bazterkeriak, gutxiesteak) eta bestelako erasoak (prekarizazio laborala, 

enplegurik eza, zaintza lanen karga isila). Eguneroko mikrobiolentzia barneratuak eta 

normalizatuak daude jendarte eredu patriarkalaren baitan. 

Jendarte eredua ezinbestean aldatu behar dugu indarkeriarekin amaitu ahal izateko. 

Indarkeria horiek guztiak, desagerrarazteko modu bakarra, berau sostengatu, zuritu edo 

babestu dezakeen jardun oro alboratuz lortuko da. 

Eta zeregin hau, ezinbestean hartu beharreko konpromiso hau, jendartea osatzen dugun 

eragile guztiok hartu behar dugu, bestela indarkeria matxista sostengatzen jarraituko 

dugu. Guztion ardura baita norberaren eragin esparrutik aurre egitea sor edo babes 

dezakeen indarkeria matxista ororekin amaitzea: erakunde publikoak, hezkuntza 

eragileak, komunikabideak, lan esparruko eragileak, kultura eragileak, ekonomia 
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eragileak. Baina norbanakoek, familiek, lagunarteek, kolektiboek eta arduradun 

publikoek ere erantzukizun zuzena dute. 

PROPOSAMENA: 

1.- Azkoitiko Udalak, izanak izena duenez, eta terminoak argitze aldera, etorkizunean 

“indarkeria matxista” terminoa erabiltzeari eutsiko dio, dagoeneko hedatua eta zabaldua 

dagoen kontzeptua baita adituen artean. 

2.- Azkoitiko Udalak, Berdintasun Saila baliabide tekniko zein ekonomikoz hornitu ez 

ezik, egonkortu eta indartzeko konpromisoa hartzen du, 2016 urteko aurrekontuak 

zehazten  ari diren une honetan. 

3. Azkoitiko Udalak indarkeria matxistaren prebentziorako martxan dituen programak 

indartzeko konpromisoa hartzen du. 

4.- Azkoitiko Udalak Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza enplazatzen ditu, 

emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko aurrekontu partidak handitu, 

berdintasun zuzendaritzak indartu, epaitegietako genero unitateak doitu eta legedia 

errebisatzeko konpromisoa hartzera. 

5.- Azaroaren 25erako Emakumeen Mahaiak deitu dituen mobilizazioekin bat egiten 

dugu eta bertan parte hartzeko deia egiten diogu jendarte osoari. 

Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

- Aldeko botoak : Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, 
Jon Ander Larramendi Salegi eta Iraitz Otaño Mujika. 
 
- Kontrako botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga eta 
Maitane Unanue Azkue. 
 
- Abstentzioa : Jose Joakin Etxaniz Peña eta Miguel 
Reimundez Milan. 
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Beraz, Udalbatza Osoak EH Bildu udal taldeak Azaroak 25, 
emakumeekiko indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta aurkeztutako 
mozioa EZ ONARTZEA erabaki du. 
 
 
 EAJ-PNV udal taldeak honako mozioa aurkeztu du: 
 �����
��������� ���������� ��������
������������������
 ������������������
 ����
�����
 �����

 

 

Azaroaren 25a dela eta, data horixe izendatu baitu Nazio Batuen Erakundeak 

“Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Nazioarteko Eguna”, gure 

gaitzespenik irmoena adierazi nahi dugu emakumeen aurkako edozein indarkeria-

adierazpenekiko, zeinahi ere den (fisikoa, psikologikoa, sexuala, sinbolikoa…), bai 

halaber sexismo-modu guztiekiko, barne daudelarik finenak eta normalizatuenak, hala 

nola sexuen araberako rol estereotipatuak ezartzea edo bizitzaren esparru askotan 

emakumeak ikusgai ez egotea, besteak beste. Berretsi nahi dugu, era berean, arazo 

estruktural baten aurrean gaudela eta, emakumezkoen eta gizonezkoen arteko 

berdintasunik eza oinarri duenez, ezinbestekoa dela berdintasun-politikak baliatzea, 

adituek zein nazioarteko erakundeek gomendatzen duten bezalaxe.  

Emakumeen aurkako indarkeria gizartearen egituran bertan oinarritzen da; izan ere, 

oraindik ere aukera desberdinak eskaintzen zaizkie emakumezkoei eta gizonezkoei, eta 

oraindik ere jaiotza-sexuaren arabera pertsonen askatasuna mugatzen da. Saiatu behar 

dugu bestelako gizartea eraikitzen, non pertsona guztiek askatasuna izango duten nahi 

duten bezalakoak izateko, non aukera izango duten potentzialtasun osoz garatzeko, eta 

non giza eskubideei begira berdintasunezko eta begirunezko tratua jasoko duten.  

Gure xedea da pertsona guztiekiko tratu onak bermatuko dituen gizarte batean 

bizitzea, urrats bat gehiago emango duen gizartea eta, emakumeenganako 

indarkeriaren aurka agertzearekin batera, emakume eta gizonen arteko 

berdintasunaren alde argiro azalduko den gizartea. Gure aldarrikapena da pertsonen 

arteko harremanak errespetuan, autonomian eta berdintasunean oinarrituko dituen 

gizartea. Errespetatzea ez da bakarrik ez erasotzea; aitzitik, berorren esanahia ere da 

pertsona bakoitzak, berdintasunik ezak dakarren mugarik gabe, bere bizitza-ibilbidea 

irudikatu ahal izateko bermea edukitzea. 

Erakundeetatik geure ardura sozial eta politikoa onartu behar dugu, tratu onak 

sustatuko dituen gizartea eraikitzeko orduan, eta horretarako gure aurreiritziak, rolak 

eta eguneroko jarrerak gure baitatik berrikusten hasi. 
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Horregatik guztiagatik:  

Konpromisoa hartzen dugu gure eskuduntzen esparruan udal politika aktiboa, integrala 

eta koordinatua garatzeko, tratu onen eta emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunaren alde. Lanean jarraituz bai, hezkuntzan eta baita emakumeei 

bultzada emanez, banaka zein taldeka, diskriminazio eta  indarkeria egoerei aurre 

egiteko behar dituzten tresnak eskainiz. 

Indarkeria matxista bizi duten emakumeen arreta hobetzeko koordinazio-protokolo 

lokal edo mankomunatuen esparruan lanean jarraitzea. 

Eta herritarrak gonbidatzen ditugu berdintasunaren aldeko konpromiso pertsonal eta 

kolektiboak har ditzaten, urteko egun guztietan, baita azaroaren 25a dela eta 

burutuko diren ekitaldietan parte har dezaten ere, bai halaber gazteen arteko 

prebentzio eta hezkuntzarako ‘Beldur Barik’ ekimenean. 
 

 

Bozketaren emaitza honakoa izan da:: 
 

- Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Maitane 
Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, 
Jon Ander Larramendi Salegi, Iraitz Otaño Mujika eta Miguel 
Reimundez Milan. 
 
- Abstentzioa : Jose Joakin Etxaniz Peña. 
 

 

Beraz, Udalbatza Osoak EAJ-PNV udal taldeak Azaroak 25, 
emakumeekiko indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta aurkeztutako 
mozioa onartzea gehiengoz erabaki du. 
 
 
12.- EH BILDU ETA EAJ-PNV UDAL TALDEEK IPAR ATLANTI KOKO 
MERKATARITZA ETA INBERTSIOAREN HITZARMENARI (TTIP) BURUZ 
AURKEZTUTAKO MOZIOAK.  
 
 Alkate jaunak hemen ere bi mozio daudela aipatu du, aurrena Bilduk 
aurkeztu zuela eta gero EAJ udal taldeak. 
 
 Idoia Uranga andreak bi mozioak ikusita, gai batean bakarrik egiten 
dutela bat dio, mozio biek negoziazio horietan informazio eza, eta gardentasun 
eza salatzen dutenean hain zuzen.  
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 Aldiz ez dute bat egiten, non beraientzat multinazionalentzako txeke zuri 
bat ematea den, pribatizazioa bultzatzen duena; eta nahiz eta denak ados 
egon, tratamendu horren oinarrizko puntua Europako Batasuna, eta Estatu 
Batuen arteko merkataritzaren arteko oztopoak gainditzea den. 
 Tratatu hau onartzen bada, prezio oso garestia edukiko duela deritzo, eta 
EAJ udal taldeak aurkeztutako mozioan, gaizki ez bazuen ulertu, lanpostuak 
sustatzeko izango zela jartzen zuenari buruz ez dagoela ados dio, eta hori 
esaten dutenak gezurra ari direla, izan ere Komisio berak eskatu zuen 
txostenean, garbi ohartarazten zuela lan prekario gehiago ekarriko zuela, eta 
urteak pasa ahala eskubide sozialak gutxitu egingo zirela. 
 Beste alde batetik, tratatu honek Fracking sistemari babesa ematen diola 
aipatu du, frogatuta dagoela sistema hau kutsakorra dela eta lurrikarak ere 
eragiten dituela.  
 Beraientzat garbi dago tratatu hau multinazionalen  irabaziak bermatzeko 
dela, eta ez bizilagunen, herritarren etorkizuna bermatzeko.  
 Amaitzeko, inork erabakitzeko eskubiderik kentzerik ez dutela nahi 
azaldu du, ez hezkuntzan eta ez osasunean. 
 
 Miguel Reimundez jaunak honakoa dio: “Nosotros nos vamos a abstener 
por la misma razón que en la moción anterior.” 
 
 Nekane Larrañaga andreak beraien mozioak hiru puntu jasotzen dituela 
adierazten du. 
 Batetik, eskaera egiten dela gardentasuna bermatzeko, baina ondorengo 
beste bi puntutan eskaerak babestuak izan daitezen diotela, hau da, 
kontsumitzaileen eskubideak kontuan eduki daitezen. Datuen-babesa, osasun 
eta segurtasun babesa maila bermatzea, lan-esparrua fiskal eta ingurumen 
inguruan, lan eskubideak eta babestuak izatea, Dumping egoera gertatu ez 
daitezen. Gizarte ongizateko Europar eredua iraunkorra babesteko eskaera edo 
baldintzapena ezartzea. 
 Eta hirugarren puntuak, kalitatearen estandarrak errespetatu behar direla 
esaten du, lan eskubideak erabili eta europar eredu zerbitzu publiko eta 
sozialen eredua babestea eskatzen delarik, bereziki eskubide demokratikoak 
babestuak izan daitezen. 
 Idoia Uranga andreari zuzenduz, aipatutako errezeloen inguruan justu  
jasotzen direnak esaten dio, zainduak eta babestuak izan daitezen, eta eskaera 
egiten zaiola Europar Batzordeari horiek kontuan izan ditzan. 
 Beste alde batetik, transnazionalak aipatu direnean, enpresa handiak 
indartu egingo direla eta abar, internazionalizazioa aukera bezala hartu behar 
dela deritzo inguruko enpresa ertain eta txikientzat; merkatua globala dela, eta 
kanpora atera behar dela merkatu hori irabazteko; beraz, mesede horiek ere 
izango direla denontzat. 
 
 Idoia Uranga andreak eskaera horiek egokiak ikusten dituela erantzuten 
dio, baino jada eskaera horietako erantzun batzuk badakizkitela, ze tratatuan 
hala jasota daude. Adibide gisa, kalitateari buruz esan duena jartzen du: izan 
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ere, elikagaietan ez dela etiketarik jarri beharrik egongo, honela ezingo delarik 
jakin zer jaten den, transgenikoa den edo ez. Beraz, informazio hori ez baldin 
badago kontsumitzaileei erabakitzeko eskubidea urratzen ari zaiela deritzo. 
 
 Nekane Larrañaga andreak dio Europar Komisioari egiten zaiola eskaera 
hori landu dezan, erakunde horrek dauzkalako ahalmenak horiek lantzeko. 
 
 
 EH Bildu udal taldeak aurkezturiko mozioak honela dio: 
 ����
����
 ����������

 

 

Talde politikoa: EH Bildu 

Udala: Azkoitia 

 

Goian adierazitako udalerriko talde politikoaren zinegotziek, eztabaidatzeko, eta hala 

balegokio, onesteko, hurrengo MOZIOAA aurkezten dute: 
�	�� ����
������������������ ��� �
����	�����
 ��������
� ����� �
����	��� �	����������
 ��
��������� �����	�
�	

hurrengo zioen oinarrituta: 

 ��
�������������
2013. urtean Europako batzordeari Europako Batasunaren (EB) estatuek agindua eman 

zioten, Ameriketako Estatu Batuekin (AEB) Ipar Atlantiko Merkataritza eta Inbertsio 

Hitzarmena negoziatzeko (ATIC, edo ezagunagoa den TTIP, ingelesez; edo baita 

Atlantikoz gaindiko Merkataritza Librearen Hitzarmena (TAFTA) izenez ezagutzen dena). 

Teoriaz hitzarmen horren helburua EBren eta AEBen arteko merkataritza handitzea zen, 

muga-zergak murriztuz, eta enplegua, hazkunde ekonomikoa eta lehiakortasuna 

handituz.

Europar Batasuna (EB) eta Ameriketako Estatu Batuak (AEB) negoziazioa bideratzen ari 

dira, merkataritza eta inbertsioen eremu liberalizatua eraikitzeko, herritarrak eta 

ordezkari politikoak (nazioetako parlamentuak zein europar parlamentua) albora utzita. 

Horrek guztiak berekin dakar demokrazia, lan eskubideak eta osasun eta ingurumen 

eskubideak arriskuan jartzea, lehentasuna ematen baitie inbertitzaileen eta enpresa 

transanzionalen merkataritza interesei, guztion interesei eman beharrean. Informazioa 

erabat mugatua izateak eta negoziazioetan partaide kopurua oso txikia izateak herrien 

eta hirien kritika gogorrak jaso ditu, negoziazio horien emaitzek eragin handia izango 

baitute lurralde horietan. 

EBren barruan lurralde gobernuek eskubidea dute informazioa jasotzeko Europan 

onetsiko den eta haien lurraldeetan eragina izango duen legediaren gainean. Eta 

horrela, bide batez, eskubidea izango dute iritzia adierazteko. Lurralde guztiei eskubide 

horiek ukatu egin zaizkie, TTIPen gainean negoziatu duten edukiari dagokionez.
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AEBek eta EBk TTIPen inbertitzaileak babesteko neurriak sartu nahi dituzte. Eta 

inbertitzaile batek estatu batekin desadostasunik izanez gero, arbitraje batzorde bat, 

“Investor-to-State Dispute Settlement” (ISDS) izeneko, desadostasun horiek ebazteaz 

arduratuko da. Batzorde horrek eskumenak izango ditu zehazteko estatuek zer 

konpentsazio ekonomiko eman behar dizkieten inbertitzaileei, baldin eta inbertitzaile 

horiek frogatzen badute estatuek konpainiaren etorkizuneko etekinak murriztuko 

lituzketen 
��
��� 
����� �	������ ��������� ����� 
���	 �
������
� ����	�����	��
������ ���������

Estatuek horrelakoetan epaitegietan erabakiaren kontra 

helegitea aurkez dezakete eta beharbada irabaz dezakete, baina horrek prozesuaren 

izugarrizko kostu handiak ekarriko dizkie. Gainera, arbitraje-batzordeen erabakiak 

irmoak dira eta ezin da gora jo.

EB eta AEBek garapen bidean dauden herriekin sinatzen dituzten akordioetan ISDS 

bezalako erakundearen arauak oso ohikoak badira ere -lege erabakietan nolabaiteko 

aurreikuspenak ziurtatzearren., ez da horrelako araurik behar, herrialdeek lege eta 

epaiketa sistema garatuak dituztenean, hala nola, Europako Batasunak eta Ameriketako 

Estatu Batuek.

Halaber, herritarrei interesatzen zaie zerbitzu publikoak eraginkorrak izatea, bizi kalitate 

ona ziurtatzeko. Lisboako Itunak Europako Batasuneko estatu kideei eskumena 

onartzen die, batetik, zer zerbitzu diren interes orokorrekoak erabakitzeko; eta bestetik, 

zerbitzu horiek antolatzeko. Beraz, Hitzarmenaren terminologiak EBko itunekin bat 

etorri beharko du, eta Lisboako Itunarekin bereziki; itun horrek funtsezko garrantzia 

duelako “interes orokorreko zerbitzuei” dagokionez. Hori dela eta, “onura publikoa” 

terminologia ez da egokia, eta hori da, hain zuzen ere, Hitzarmenean jasotzen dena.

Zerbitzu publikoek segitzen dute aldaketa politiko, teknologiko eta sozialekin batera 

etengabe aldatzen. Baina horiek ez bezala, merkataritza hitzarmenek politika publikoak 

murrizteko arriskua dakarte, “balazta klausulen” bitartez, batez ere zerbitzu publikoen 

alorrean.

Kontratazio publikoari dagokionez, TTIPen bidez helburu hau lortu nahi da: Munduko 

Merkataritza Erakundearen (WTO) Kontratazio Publikoaren Akordioa (GPA) mantendu 

nahi da, beste akordio hobetu bat sortu arte. EBko batzordea GPA erabiltzen ari da 

kontratazio publikoaren legearen bermeak murrizten ari direla arrazoitzeko.

Edozein akordio motak, baita kontratazio publikoak ere, bermeak handitu behar ditu; 

eta ez murriztu. Akordio horrek ezin ditu EBko kontratazio publikoaren legearen arlo 

progresiboak arriskuan jarri, eta are gutxiago lurraldeetako eta tokietako garapena 

ahalbideratzen duten horiek. Arlo horiek garrantzitsuak dira, ahalbideratzen dutelako, 

kontratazio publikoak egiterakoan, prezioa ez ezik bestelako faktoreak ere kontuan 

hartzea, hala nola, ingurumenari eta gizarteari dagozkienak.
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TTIPek hurrengoak ditu helburu: herri zerbitzuak erabat liberalizatzea, ETNei zerbitzu 

horiek emateko aukera eskaintzea, eta enpresa horiei herri administrazioen ondasun 

eta zerbitzu guztiak erosteko eta lizitatzeko aukera zabaltzea. Horren ondorioz, 

hitzarmenak, botearearen maila guztietan, arriskuan jartzen ditu zerbitzu eta erosketa 

publiko guztiak; eta hautatutako ordezkarien eskumena murrizten du tokiko erkidegoak 

kudeatzeko eta tokiko industria, enplegua eta ekimenak sustatzeko.

Horrela bada, merkataritza legeak beste edozein gizarte-gairen gainean nagusitzen dira 

eta bazter uzten dituzte kontinenteko, nazioko, lurraldeko edo herrialdeko lege guztiak. 

Egitura-doikuntza murriztaileek tokiko erkidegoak ere menperatzen dituzte, 

merkataritza librea eta inbertitzaileen interesak babesteko politikak gailentzen ari 

direlako. Politika horiek zerbitzu publikoak suntsitzen dituzte eta tokiko botereei 

askatasuna kentzen die zerbitzu publikoak emateko eta herritarren gizarte beharrak 

asetzeko, tokiko industria eta enplegua garatu eta suspertzeko politikak eta planak 

erabiliz.

Europako herriek eta hiriek badakite zer garrantzia duen salgaien eta zerbitzuen 

merkataritzak bere herritarren ongizatean. Hala ea guztiz ere, lehiakortasuna eta 

garapen ekonomikoak ez lukete irizpide bakarrak izan beharko TTIP bezalako 

merkataritza hitzarmenak onartzeko. Ingurumena eta gizartea babesteko arloak ere 

kontuan hartu behar dira, bi alderdiren arteko merkataritza akordioak onesteko. Era 

berean, analisi konparatiboak egin beharko lirateke aztertzeko, batetik, alderdi 

lituzkeen balizko onurak. Beraz, analisi horrek balizko ondorio ekonomikoak ez ezik, bai 

EBko bai AEBetako gizartean, ekonomian, osasunean, kulturak eta ingurumenean 

sortuko lituzkeen ondorioak ere aztertu beharko lirateke.

Tokiko administrazioek:

Herritarren beharretatik hurbil dauden neurrian, ATICen helburuetan esku hartu behar 

dute, eta horien aurrean erantzuna eman, ez badute herritarrei laguntzarik ez 

ematea eta planeta arriskuan jartzea leporatzerik nahi. 

Zerbitzu publikoak eta tokiko industria eta enplegua sustatzeko bide egokiak diren 

neurrian, horiek sustatzeko ahalegina egiten dute guztion onerako. 

Gizarte, ekonomia eta ingurumenaren erronkei erantzuna eman behar diete; eta 

ondorioz, zerbitzu publiko unibertsalak eta herritarren babesa defendatu behar 

dute.

Tokiko komunitateek eztabaida eta gogoeta publikoa eta demokratiko zabaldu nahi 

dute, hitzarmen honen aplikaziotik sortuko den egoeraren gainean eta zerbitzu eta 

erosketa publikoen etorkizunaren gainean:



 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 

92 

Merkataritza eta inbertsioak ekonomian eta gizartean bakarrik onuragarriak izango 

dira, tokian tokiko giza beharrak errespetatzen badira, eta azken xedea 

espekulatzaile finantzarioen eta enpresa multinazionalen etekina ez bada.

Zerbitzu publikoak etengabe eta era programatuan deuseztatzeak berekin dakar 

etengabe eta era programatuan elkartasuna eta demokrazia ere deuseztatzea.

Zerbitzu eta erosketa publikoak konkurrentziari ahalik eta gehien zabaltzeak ondorio 

kaltegarriak dakartza, sarbideari, kalitateari eta kosteari dagokionez.

Gizarte eskubideak besterezinak direnez, ezin dira inolaz ere merkatuaren logikaren 

menpe egon.

Gizarterako onuragarriak diren zerbitzu publiko anitzak egoteak guztiontzako eta toki 

guztietan kalitatezko bizimodu duina ziurta dezake, demokraziaren benetako 

erabilerarekin bat etorriz.

Kontrol publikoa bermatu behar da, guztiok ondasunetara irits gaitezen eta tokiko 

industria eta enplegua suta dadin.

Hori dela eta, hurrengoa proposatzen dugu:�
��
�
- Azkoitiko udalerria, udalerri intsumisoa eta TTIPen kontrakoa 

dela aitortzen dugu; halaber, oinarrizko zerbitzu publikoak 

elkartasunerako eta gizarte birbanaketarako defendatzen dugu. 

- Estatuko Gobernuaren Herri Administrazioen Ministerioari eta 

Eusko Jaurlaritzari eskatzen diegu 

���	����	�� ����	�	���	� ��������������� izaera publikoa mantentzea helburu duten ekimen 

guztiei laguntzea. 

- Ekonomia Ministerioari eskatzen diogu TTIPen negoziazioak 

bertan behera uzteko, hurrengo helburuak lortzeko: 

 

• Ez akordio honetan ez beste akordio batean ISDS bezalako mekanismorik ez 

egotea. 

• EBk eta horko estatuek duten erregulazio politika defendatzea, lan araudietan, 

kontsumitzaileen babesean eta ingurumenaren babesean eskumenik ez gal ez dezaten. 

• Hitzarmena alderdi ekonomikoetara ez mugatzea eta gizartearen eta 

ingurumenaren helburuak ere garrantzitsuak izatea eta berdin lantzea. 

• Negoziazioetako gardentasun faltari amaiera ematea, jendaurrean informazio 

guztia jartzea eta EBn eta estatuetako parlamentuetan eztabaida publikoa zabaltzea. 

• Bai zerbitzu publikoak bai jabego intelektuala hitzarmenetik kanpo geratzea. 
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- Eusko Legebiltzarrari zein Nafarroako parlamentuari eskatzen 

diegu, TTIParen gainean herritarrok erabaki ahal izateko 

kontsulta egin dezaten, gure bizitzak zelan antolatu eta garatzeko 

dugun erabakitze eskubidea oinarri.” 

 

 

Bozketaren emaitza honakoa izan da: 
 

- Aldeko botoak : Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, 
Jon Ander Larramendi Salegi, Iraitz Otaño Mujika eta  
 

- Kontrako botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Maitane 
Unanue Azkue, 

 

- Abstentzioa: Miguel Reimundez Milan eta Jose Joakin 
Etxaniz Peña. 

 
Beraz, Udalbatza Osoak EH Bildu udal taldeak Ipar Atlantikoko 

Merkararitza eta Inbertsioaren Hitzarmenari (TTIP) buruz aurkeztutako mozioa 
mozioa EZ ONARTZEA gehiengoz erabaki du. 
 
 
 EAJ-PNV Udal taldeak aurkeztutako mozioa hau da: 
 
“2013an, Europako Batzordeak Europar Batasuneko estatu kideen mandatua jaso zuen, Estatu Batuekin Merkataritza eta 

Inbertsio Lankidetza Transatlantikoa (TTIP) negoziatzeko. Lankidetzaren xedea EBren eta AEBen arteko merkataritza 

handitzea zen, horretarako zeuden oztopoak murriztu behar zirelarik. Oztopo horiek muga-zergei dagozkie hein batean –

hala ere, egia da indarrean dauden muga-zergak ez direla, oro har, oso garestiak–, baina, berez, eta neurri handian, bi 

eskualde horien arteko merkataritzan aritzeko zailtasunak ezartzen dituzten araudiak dira, eta horrek TTIPren aurkako 

kanpaina sistematiko bat piztu du indar politikoen, sindikatuen, talde ekologisten eta “ezker alternatiboa” izendatzen den 

ideologia-esparruaren barruan dauden beste eragile batzuen artean. 

Ikuspegi politiko horretatik, TTIPri egotzi zaio negoziazioak iritzi publikoari bizkar emanda eta gardentasunik gabe 

egiten ari direla, nazioz gaindiko enpresa handien interesak soilik babesteko asmoz, demokraziaren beraren kontzeptua 

arrisku larrian jarrita, merkatuei lehia aske desregularizatuan aritzeko atea irekita, administrazio publikoen zerbitzu 

publikoak emateko duten ahalmena arriskuan jarrita, politika publikoen arlo guztietan pribatizazioak ezartzeko aukera 

emanda, ingurumena legez babesteko edo herritarren osasunerako eskubidearen estandarrak murriztuta, nekazaritza 

transgenikoa sustatuta, laneko eskubideak desagerrarazita eta, oro har, “gizarte-ongizatearen europar eredu” bezala 

ezagutzen dugun guztia desagertzea bultzatuta. 
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Egia da TTIPren negoziazioaren lehenengo faseak ateak itxita egin direla, eta denboraldi horretan herritar europarrok 

eskura izan dugun informazioa oso urria izan dela. Berez, ez da ia informaziorik eman. 

Baina, egia da, baita ere, azkeneko urteetan, munduko merkataritzaguneen garrantzia aldatzen joan dela, eta Europa 

munduko merkataritzaren erdigunean kokatuta egotetik alboratuta geratzera igaro dela, eta mundu osoko merkataritzaren 

mugimendua Ozeano Bare aldera lekualdatu dela arian-arian, garapen bidean dauden Ekialde Urruneko herrialdeen 

kemenak erakarrita, eta bereziki Txinaren kemenak. Merkataritzako mugimenduen bilakaera horrek, geoestrategiaren 

ikuspegitik, ahultasun handia ekarri dio ekonomia europarrari orokorrean, eta, zehazkiago, euskal ekonomiari. 

Zalantzarik gabe, eta beste gogoeta batzuez haraindi, Europaren eta Estatu Batuen arteko merkataritza libreko eta 

inbertsioko lankidetza batek erdigunean kokatuko gintuzke geografiaren ikuspegitik, Ozeano Barean gertatzen ari diren 

merkataritza-fluxu nagusiak sendotzearen ondorioz izan dezakegun kokapen guztiz periferikoa izan beharrean. 

TTIPri egiten zaion salaketa errepikatuenetako bat da demokraziari zuzenean eraso egiten diola, nazioz gaindiko 

enpresen eta Estatuen arteko gatazkak ebazteko nazioarteko arbitrajeko mekanismoak bideratzen dituelako, eta 

nazioetako auzitegi arrunten boterea zokoratzen duelako, era horretan, estatuak eta bertako administrazio publikoak 

ustez eraginkortasunik gabe utzita inbertitzaile handien erreklamazioen aurrean. Hala eta guztiz ere, mehatxu hori puzten 

duten horiek ahaztu egin dute –ohartuki– nazioarteko arbitraje mekanismorik egon badagoela, eta enpresek ahalmena 

dutela, duela hamarkada askotatik hona, estatuen aurrean erreklamazioak jartzeko (eta egin ere, egiten dute), besteak 

beste Munduko Bankuaren beraren foroan. Adibide gisa aipa ditzakegu azkenaldi honetan energia berriztagarrien 

multinazionalek Estatu espainiarraren aurka jarri dituzten erreklamazio ugari, hobariak kendu dituelako. 

Era berean, Europako Batzordeak –gauzak horrelakoak izan ez daitezen Europako Parlamentuak berak premiatuta– atera 

dituen mezu batzuen bitartez, gezurtatu du TTIT Lankidetzak zerbitzu publikoetan (osasuna, ura, hezkuntza, etab.) 

eragina izango duenik, edo estatuek politika publikoen alorrean duten  ahalmen legegile eta arautzailea galdu behar 

dutenik. 

Eta, azkenik, TTIT Lankidetzak nekez ekarriko du berekin nazioz gaindiko enpresen ekintzen aldeko jauzi handi bat, 

izan ere, enpresa handiek beren interesekoak diren merkatu guztietan jarduten dute jadanik, eta estatuetako edo 

eskualdeetako legeen gainetik jarduteko ahalmen handienak dituzten enpresak dira. Hasiera batean, badirudi logikoagoa 

dela pentsatzea EBren eta AEBen artean merkataritzan aritzeko oztopoak kentzea askoz ere mesedegarriagoa izango 

litzatekeela enpresa ertain eta txikientzat, internazionalizatzeko egiten dituzten ahaleginetan. 

Kontuan izan behar dugu, baita ere, Lankidetza, erakunde europarrek ontzat emateaz gain, Batasuneko estatu bakoitzeko 

parlamentuak berretsi egin beharko duela. 

Hori guztia esanda, honako mozio hau proposatzen dugu, eztabaidatu eta onartua izan dadin: 

 

MOZIOA 

Azkoitiko Udalak Europako Batzordea premiatu nahi du Merkataritza eta Inbertsio Lankidetza Transatlantikoa (MILT, 

TTIP ingelesez) EBren eta AEBen artean negoziatzeko prozesu osoan beharrezkoa den gardentasuna erakutsiko 

dela bermatzera. 

Udal honek uste du lankidetza horren inguruan egiten ari diren negoziazioetan Europako industriaren nahiz sektore 

guztien interesak eta lehiakortasuna defendatu behar direla, eta horretarako kontsumitzaileen, haiei buruzko 
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datuen nahiz haien osasunaren eta segurtasunaren babes-maila handia bermatu behar direla, gizartean, lan-

esparruan, arlo fiskalean eta ingurumenean dumping delakoa saihestu behar dela eta gizarte-ongizatearen europar 

eredua izenekoaren etorkizuneko iraunkortasuna babestu behar dela. 

Europako Parlamentua premiatzen du TTIT Lankidetza edo beste edozein lankidetza berresteko baldintza hauek 

ezartzera: Europako kalitatearen estandarrak errespetatu behar dira, lan-eskubideak erabili behar dira LANEen 

xedapenetan, herritarrentzat zerbitzu publikoak eta sozialak babestu behar dira, eta interes publikoa defendatzera 

bideratutako arautzeko eskubide demokratikoa babestu behar da.” 

 

 

Bozketaren emaitza honakoa izan da:: 
 

  - Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Maitane 
Unanue Azkue eta Miguel Reimundez Milan. 
 
  - Kontrako botoak : Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, 
Jon Ander Larramendi Salegi eta Iraitz Otaño Mujika. 
 
  - Abstentzioa : Jose Joakin Etxaniz Peña. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak EAJ-PNV udal taldeak Ipar Atlantikoko 

Merkataritza eta Inbertsioaren Hitzarmenari buruz (TTIP) aurkeztutako mozioa 
ONARTZEA gehiengoz erabaki du. 
 

 
13.- AURREKONTUA ETA DIRUZAINTZARI BURUZKO INFORMAZ IOA. 
 

Ondoren aurrekontuari buruzko informazioa era honetan eman da: 
 

 Behin bet. aurr. 

Pres. def. 

Baimendua 
Autorizado 

Erabilia 
Dispuesto 

Onart. oblig. 
Contraído 

Ordainketa 
Pagado 

Oraingo ekitaldia/Ej. 

corriente 

GASTUAK 

15.645.308,30 11.795.993,34 11.531.075,95 10.908.108,95 10.261.008,34 

 

 

Behin bet. aurr. 
Pres. Def. 

Onar. esk. Garb 
Dchos. Recs.. 

Bildut-itzul. 
Recaudado 

Kobr. Dagoena 
Pte. cobro 

Itzulketak 
Devoluciones 

Oraingo ekitaldia/Ej. 

Corriente 

SARRERAK 

15.645.308,30 11.600.870,95 11.026.767,60 574.103,35 107.466,47 

 
Diruzaintzari buruzko informazioak honela dio: 
 

Hasierako izakinak 2015eko irailaren 1ean. 

Existencia inicial a1 de septiembre de 2015. 
4.389.548,01 
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Aurrekontuko sarrerak. 

Cobros presupuestarios. 
351.256,61 

Aurrekontuz kanpoko sarrerak. 

Cobros no presupuestarios. 
114.742,39 

Aurrekontuko ordainketak. 

Pagos presupuestarios. 
-1.037.465,16 

Aurrekontuz kanpoko ordainketak. 

Pagos no presupuestarios. 
-87.762,51 

Ezartzeko dauden partidak. 

Partidas pendientes de aplicación. 
-12.045,23 

Bukaerako izakinak 2015eko abuztuaren 31n. 

Existencia final a 31 de agosto de 2015. 
3.718.274,11 

 
 
12.- GALDE-ERREGUAK.  
 
 Idoia Uranga andreak merkataritzaren legedia duela dio, eta nahiz eta ez 
duen dena irakurriko eta erdaraz dagoen, honela irakurtzen du: “ Resumen de 
la regularización, obligación legal de reunirse al menos una vez al trimestre, 
entrada en vigor 24 de diciembre de 2014. 
 Asimismo, la Ley 31/2014 de 3 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo, introdujo, 
entre otros cambios relevantes en la regularización sobre la remuneración de 
los administradores y la obligación de que el consejo de administración se 
reúna al menos una vez al trimestre.” 
 Azkoitia Lantzeni buruz ari dela esaten du, eta noiz bilduko diren galdetu 
du, hiru hilabete pasa direla azkeneko bileratik, eta ez dela beste bilerarik egin. 
 
 Ana Azkoitia andreak ez dagoela motibo berezirik erantzuten dio. Sartu 
zirenetik dabiltzala gai bat, bestea, eta ez dutela hartu eskuetan oraindik. 
Lehenbailehen antolatuko dutela Azkoitia Lantzeneko bilera bat esaten du, 
baino  bilera jarri aurretik pixka bat egoera nola dagoen aztertu behar dutela. 
 

 
 Miguel Reimundez jaunak honakoa dio: “Yo no se si procede, pero si 
quisiera intervenir en este punto, si es posible, y sino intervendré después 
como exposición propia. 
 A mi no me vas a dar tu ninguna lección, ni ningún papel en castellano 
sobre el funcionamiento de las sociedades. Yo simplemente os recuerdo que  
vosotros en la legislatura pasada tomasteis casi un año en haceros cargo de 
los cargos, y eso fue un perjuicio muy fuerte para la propia sociedad. En aquel 
momento nosotros os los advertimos y las consecuencias, porque era una 
sociedad pública no fueron más graves, pero si llega a haber sido una sociedad 
privada igual hubiese significado la quiebra. 
 Por lo tanto, y sí que la Ley dice lo que dice, a la Ley hay que darle 
siempre cumplimiento, pero hay veces, y eso que le vaya de justificación al 
Gobierno Municipal, que si no hay un tema en una sociedad, hacer una junta 
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para decir que no hay temas a tratar, también por mucho que lo ponga la ley, a 
veces el sentido común dice que no. 
 Yo lo que si espero es que el Ayuntamiento convoque las reuniones 
pertinentes ahora, porque entre otras cosas habrá que aprobar el propio 
presupuesto de la sociedad.” 
 
 

Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, Alkate jaunak bilkurari amaiera 
eman dio, arratsaldeko zortziak hamar gutxi direnean eta nik, idazkariak, akta 
hau jaso dut, onartuz gero, Agirien Liburura transkribatuko delarik. 
 
 

ALKATEA       IDAZKARIA  


