AKTA 33

ACTA 33

2010EKO AZAROAK 8

8 DE NOVIEMBRE DE 2010

ORGANOA: UDAL BATZARRA
ORGANO: AYUNTAMIENTO PLENO
BATZARRALDIA: EZ OHIKOA
SESION:
EXTRAORDINARIA
TOKIA: UDALETXEKO OSOKO BILKUREN ARETOA
LUGAR: SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL
EGUNA: 2010EKO AZAROAK 8
DIA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2.010
HASIERA ORDUA: 18:00
HORA DE COMIENZO: 18:00
LEHENDAKARIA: Iñaki AGIRREZABALAGA ALKORTA.
PRESIDE
ZINEGOTZIAK: BERTARATUTAKOAK
CONCEJALES: ASISTEN
Andoni ETXANIZ OSA
Unai MANZISIDOR ANDONEGI
Pilar ETXABE IRIONDO
Joseba Josu AZPIAZU AZKARRAGA
Nerea EPELDE AZKUE
Emiliano CABAÑAS GONZALEZ
Paloma HEREDERO NEGREDO
Aitor LEIZA ALBERDI
EZ DIRENAK BERTARATU:
NO ASISTEN:
Maria Eugenia ARRIZABALAGA OLAIZOLA
Manuel ZUBIA ARTABE
Lide AMILIBIA BERGARETXE
Cristina FORCADA UNANUE

Orri
alde

IDAZKARIA: GORKA URGOITI AGIRRE
SECRETARIO:
Alkate jaunak
ematen du.

bilera

eratutzat Se da por constituida la sesión por el
Alcalde-Presidente.

ALKATE-LEHENDAKARIA (EA): Gaur azaroak zortzi, astelehena,
arratsaldeko seietan diren hontan, Ez ohiko plenoari ekingo diogu,
aurrenengo gai orden bezala,
AURREKO BILERAKO AKTAREN ONARPENA, BIDEZKO
BALDIN BADA, bateren batek zerbait esateko, aktaren inguruan?
Ezerrez,
Ba... bigarren puntua,
SRA. PALOMA HEREDERO NEGREDO, (PSE-PSOE): Perdón, sólo
una aclaración,
En los plenos extraordinarios, también ya tenemos actas?
ALKATE-LEHENDAKARIA (EA): Bai, lehen ez genuen egiten, baina
orain erabaki genuen, idazkariarekin hitz egin ondoren, egin zitekeela,
ekarri zitezkeela aktak eta gero ez ohiko plenoetan akumulatzeagatik akta
asko ia ekarri egiten ditugu, eh?
SRA. PALOMA HEREDERO NEGREDO, (PSE-PSOE): Perfecto, pues
entonces sólo decir que como he visto que era pleno extraordinario, no
me mirado el acta anterior, por lo tanto, nos abstenemos, no sé si están
bien, correctamente, entiendo que sí, pero no lo sé, gracias
ALKATE-LEHENDAKARIA (EA): Oso ondo,
Bueno,
ba... PSOE-ren abstentzioarekin
aprobazioarekin ontzat ematen dugu,

eta

gainontzekoen

Bigarren puntua: OGASUNA.2011. EKITALDIRAKO ORDENANTZA FISKALAK BEHIN
BEHINEKO IZAERAZ ONARTZEA, BIDEZKO BALDIN BADA.Orri
alde

Hau dagoeneko, Ogasun batzordean hainbat aldiz ikusia izandako gai bat
da, baina Josebak berriz ere Ogasun batzordeburu bezala freskatuko digu
memoria,
JOSEBA JOSU AZPIAZU AZKARRAGA JNA, (TALDE MISTOA):
Arratsalde on guztioi,
Iñakik esan duen bezala, hainbat aldiz esplikatuta dago hau, guzti hau,
baina laburpen bat egingo dut, ba... totxo guztia ez irakurtzearren berriro
ere,
Dakizuen bezala ordenantza fiskalak erregulatzen dituzte udaletxeko
diru-sarrerak, bueno... tasa eta zergen bidez kobratzen diren dirusarrerak. Orduan, pixka bat kronologia egin da, egin dira sei batzorde:
Irailak 27an aurkeztu zen lehenengo borradorea, egin dira gero asteroastero urriak 6; 13; 20 eta 27 eta azaroaren 4an diktamena egin zen.
Edukietara joan da, ordenantza fiskalak kriterio orokorrean nahi dut esan,
kriterioa aplikatu dena esan da KPI-a igotzea, beti bezala, abuztuko KPIa hartzen da eta 1,7koa izan zen, orduan orokorrean hori da aplikatu den
kriterioa, salbuespen oso gutxi daude, orain esango ditudan batzuk,
hobariak e.a.; orduan esplikatuko dut orain gutxi gora behera ordenantza
fiskal hauen ezaugarriak zeintzu diren,
IBI-an, HIRI ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA, IBI-a
esaten dioguna edo kontribuzioa hor mantentzen dira lehendik zeuden
hobarioak mantentzen dira, baina bada ez bada ere, gogoratu egingo
ditut: %50eko hobaria dago Eusko Jaurlaritzako Bizigune Programa
izena ematen duenari “Programa de Vivienda Vacía” deitzen zaiona, hori
lehendik dago, esan dudan bezala, baita ere %50eko hobaria dago babes
ofizialeko etxebizitzetan,
Famili haundikoentzat ere hobariak daude balio katastralaren muga
batekin ehun eta laurogei mila eurotakoa.
Baita ere aurreko urtetik onartuta dago ettxebizitza hutsei % 50eko
errekargua bat ezartzea. Oraindik hau ez da aplikatuko, badirudi, inon ez
delako aplikatu, baina Foru Aldundiko arauak berak ahalbidetzen du
errekargu hau jartzea. Orduan esan dudan bezala, guzti hauek lehendik
daude, gero honek izen arraroa dauka baina bueno, ibilgailuen zergan,
hau da,
TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAN, hor
ere KPI-a igotzen da eta sartu dugu hobari berri bat, denok ados egon
ginelako batzordeetan e.a. ibilgailu historikoetan edo 25 urte baino
gehiago duten ibilgailuetan hobaria sartzea izan daitekeela %100eko
100koa ere bai. Gertatzen dena, hau Zumaian bi eskari daude, urteetan,
badirudi, eta bi besterik ez dira momentuz behintzat.

Orri
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Gero, ERIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO
ZERGAN, hau mantendu egiten da topea daukagulako jarrita, % 5a. Hor
ere bi hobari daude lehendik daudenak eta mantentzen direnak,
%50ekoa Babes Ofizialeko etxebizitzetan eta
%90koa obra horrek pertsona ezinduen irisgarritasuna edo bizitzeko
egokitasun baldintzak hobetzen baditu, eh? accesibilitatearekin dihoan
hobari bat da, lotuta dagoen hobaria eta gero beste bat dago
%95koa fatxada konpontzeko egiten diren obrei, guzti hauek ere
lehendik dauden hobariak dira, gero
TASETAN proposatzen duguna esan dudan bezala, denetan KPI-a,
batzuetan borobildu e.a. egiten dira, baina bueno... berez, KPI-a igotzen
da, salbuespena da ZABOR BILKETAN, hor proposatzen dena da
batzordean esan genuen bezala % 8a.
Baita ere aldaketa bat dago, zabor bilketan lehen hobaria zegoen
Diputazioan apuntatzen zen konpostajeko programan apuntatzen zenari
% 10a eta hau igotzen dugu % 20ra, baina orain konpostaje programa hau
udalak eramango du, baina badirudi dela jarraipena, ez da hau,
konpostaje programa berri bat, nahi baduzu gero zuk esplikatu Andoni,
baina da Diputazioko programari jarraipena ematea eta hori % 20ra
igotzen dugu.
Gero, salbuespen txiki bat bezala LUDOTEKAn 23€tik 30€ra igotzen da
baita ere, hau ere komentatuta dago portzentaian gehiago da, baina
bueno hilean da euro bat baina gutxiago.
MUGI-Zerbitzua ere 10€tik 12 ra igotzen da eta gero baita ere jarri dugu
beste ordenantza berri bat azkenengo bi batzordetan aurkeztu zena, zu,
usten dut azken aurrekoan egon zinela, TELEFONO MUGIKORRAkin
zerikusia daukana, eske... duda daukat hau baten edo bitan ikusi den,
usten dut, bi batzordetan ikusi dela, zeren azkenengo ordukoa izan da eta
kuestioa da ordenantza berri honek egiten duena da telefono mugikorren
enpresei nahi baldin badute erabili telefono finkoko sareak e.a.; lurazpitik e.a.; egiten duena da grabatu egiten du hori eta orduan suposatzen
duena da zerbitzu horregatik baita ere kobratzea enpresa hauei eta izango
litzake gutxi gora behera 36.000 €, bai, gainera ordenantza deialdian
banatu da, eh? batez ere, teknikoa da esaten du nola formula bat e.a.
baina bueno... azken finean suposatzen duena hori... 36.000€ko diru
sarrera bat, hor banatuta dago ze... enpresa, nola izango litzakeen hiru
hilean behin kobratuko litzateke eta gehien 4.300 € ordainduko lituzke
Movistarrek; 2.800 Vodafone; 1.500 Orange; eta Yoigo, ez dakit, zein
den ere, 125€ eta besteak, beste 143€.
Baita ere, lehendik dagoen taula: ura, zaborra e.a. ordaintzeko hobariak
taula bat dago hobariak aplikatzen dituena, hori ere mantentzen dugu,
baina baita ere hau esplikatuta dago, Gizarte Zerbitzuetako diru
laguntzak baldin badaude, ez dela aplikatuko eta... horiek bukatuko balira
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ba... orduan taula hau sartuko litzakeela hortarako, eh? erabiliko
litzakeela hortarako.
Eta nik, besterik ez daukat, momentuz,
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Bateren batek, zerbait esateko?
Ba... nahi baldin baduzue bozkatzera pasako gara, Andonik ez baldin
badu?
Bozkatzera pasako gara, PNV?
UNAI MANZISIDOR ANDONEGI, JNA .(EAJ-PNV):
Abstentzioa,

Arratsalde on

ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Abstentzioa, PSOE?
SR. EMILIANO CABAÑAS GONZALEZ (PSE-PSOE): A favor,
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Aldeko botua, ARALAR?
AITOR LEIZA ALBERDI JNA. (ARALAR-ALTERNATIBA): Aldekoa
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Aralarrek Aldekoa, PILI?
PILAR ETXABE IRIONDO AND. (INDEPENDIENTEA): Aldekoa
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Aldekoa, TALDE MISTOAK?
ANDONI ETXANIZ OSA JNA. (TALDE MISTOA): Aldekoa
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Aldekoa eta EAk ere aldekoa,
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ERABAKI ZATIA
Aldeko botuak: 8 botu (2
PSE-PSOE; 3 TALDE MISTOA; 1
ARALAR /ALTERNATIBA; 1
INDEPENDIENTEA; 1 EA)
Aurkako botuak: 0

PARTE RESOLUTIVA
Votos a favor: 8 votos (2 PSEPSOE; 3 TALDE MIXTO; 1
ARALAR /ALTERNATIBA; 1
INDEPENDIENTE; 1 EA)
Votos en contra: 0

Abstentzioak: 1 botu (EAJPNV)

Abstenciones: 1 voto (EAJPNV)

LEHENENGOA:
2011.
EKITALDIRAKO
ORDENANTZA
FISKALAK
BEHIN BEHINEKO IZAERAZ
ONARTZEA

PRIMERO:
APROBAR
INICIALMENTE
LAS
ORDENANZAS
FISCALES
PARA EL AÑO 2011

BIGARRENGOA: Erabaki
hau legeak agindutako eran
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea jendeak horren berri
izan dezan.

SEGUNDO: Publicar en legal
forma el presente acuerdo en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa para
general conocimiento

Beraz, onartutzat ematen dira 2011ko Ordenantza Fiskalak,
Bide batez, ohikoa izaten den bezala Ordenantza Fiskalekin
2011rako TAXI ZERBITZUAREN PREZIOAK ekartzen ditugu hona
ONARTZEA, BIDEZKO BALDIN BADA,
Aldez aurretik, Mankomunitatean ikusiak eta Mankomunitatetik hona,
oker ez baldin banago bideratzen dituzte, hau ere dagoeneko Ogasun
batzordean ikusia delarik, Joseba
JOSEBA JOSU AZPIAZU AZKARRAGA JNA, (TALDE MISTOA): Bai,
denok dakizuen bezala urtero-urtero bidaltzen digu Mankomunitateak bos
udalerrietan onartu ahal izateko eta hau berez Mankomunitatean badirudi
onartuta dagoela eta igual nik baino hobeto, egia esan da, Lidek
esplikatuko luke, baina, nik laburpen bat egin da, hemen proposatzen dena
da igoera bat; beraiek beti bezala egiten dute media bat edo... eta bat da
Orri
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KPI-aren... hartzen dute KPI-a lehen esan dudan KPI-a 1,7koa eta gero
hartzen dute garraioaren KPI-a % 6a, badirudi izan dela, orduan egiten
dute horren bataz bestekoa eta azkenean gertatzen dena da 3,85eko igoera,
lehen bezala daude bi tarifa, bat jaiegunak eta gauetarako eta bestea tarifa
arrunta eta besterik gabe hau batzordetan ikusita dago eta ez dakit, ez
daukat besterik esateko, azken finean proposamena 3,85eko igoera, ez
dakidana zerbitzua zelan gelditzen den, lehen bezala, hobetu den edo ez,
zeren, gogorarazten bazarate aurreko urtean tarifa berri bat sartu zen eta
pentsatu genuen ba... horrekin zerbitzu hobetuko zela edo.. gauetan eta...
batez ere baina bueno... aurten ez dago igoera horrela nabarmenik,
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Bateren batek, zer edo zer esateko?
Bueno, ba... bozkatzera pasako gara, PNV?
UNAI MANZISIDOR ANDONEGI, JNA .(EAJ-PNV): Alde,
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Aldeko botua, PSOE?
SR. EMILIANO CABAÑAS GONZALEZ (PSE-PSOE): A favor,
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Aldeko botua, ARALAR?
AITOR LEIZA ALBERDI JNA. (ARALAR-ALTERNATIBA): Aldekoa
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Aldekoa, PILI?
PILAR ETXABE IRIONDO AND. (INDEPENDIENTEA): Alde
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Aldekoa, TALDE MISTOA?
ANDONI ETXANIZ OSA JNA. (TALDE MISTOA): Alde
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Alde eta EAk ere aldekoa,
Orri
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ERABAKI ZATIA
Aldeko botuak: 9 botu (1
EAJ-PNV; 2 PSE-PSOE; 3 TALDE
MISTOA;
1 ARALAR /
ALTERNATIBA;
1
INDEPENDIENTEA; 1 EA)

PARTE RESOLUTIVA
Votos a favor: 9 votos (1 EAJPNV; 2 PSE-PSOE; 3 TALDE
MIXTO;
1 ARALAR /
ALTERNATIBA;
1
INDEPENDIENTE; 1 EA)

Aurkako botuak: 0

Votos en contra: 0

Abstentzioak: 0

Abstenciones: 0

LEHENENGOA: 2011rako
TAXI
ZERBITZUAREN
PREZIOAK
AHO
BATEZ
ONARTZEA,

PRIMERO:
APROBAR
POR UNANIMIDAD, LAS
TARIFAS DEL SERVICIO DE
TAXI PARA EL AÑO 2011,

BIGARRENGOA: Akordio
honen ziurtapena Urola Kostako
Mankomunitateari igortzea.

SEGUNDO:
Enviar una
certificación del acuerdo a la
Mancomunidad Urola Kosta.

Kaixo M. Eugenia; momentu hontan bilera hontan M. Eugenia
Arrizabalagak parte hartzen du,
Hirugarren puntua:
DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA BEHIN BEHINEKO
IZAERAZ ONARTZEA, BIDEZKO BALDIN BADA.Joseba,
JOSEBA JOSU AZPIAZU AZKARRAGA JNA, (TALDE MISTOA):
Barkatu,
Hau ere esaten nuen bost batzordetan ikusi dela, irailaren 27an, urriak 13;
20 eta 27an, eh? azaroaren 4an diktamena egin zen eta hemen bereizten
dira... berez, puntu bat dago bi bozketa egin behar direlako, Plan
Estrategikoa diru-laguntzena eta bestea Ordenantza Orokorra, baina
bueno... ez dakit, biak batera esango ditut, gutxi gora behera, gero bateren
batek nahi baldin badu bat baiezkoa bota eta bestea ezezkoa ba... separatu
egin beharko da, baina bueno...

Orri
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Legeak behartzen du hau egitera, hau kontuhartzailetzan e.a. esplikatuta
dago hau derrigorrezko gauza bat da eginbehar dena eta egin gabe zegoena
eta orain ekartzen dugu plenora, ez?
Orduan, hor diru-laguntza erregulatzen duten Lege batzuk daude,
Dekretuak e.a.; eta hor esaten duena da ba... esaten dudan bezala hau Plan
Estrategikoa eta Ordenantza Orokorra derrigorrezkoa dela, orduan
irakurriko dut txosten txiki bat gutxi gora behera Lege horrek esaten
duenari buruz, eta esaten duena da...
“ Diru-laguntzen legearen arabera (8.artikulua), plan estrategiko bat
onartu behar da, eta hemen ezarriko dira, barkatu, dirulaguntzen
helburuak, lortu nahi diren helburuak, aurreikusitako kostuak eta
finantziaketa. Plan hau 3 edo 4 urtetarako egiten da (plenoak onartu behar
du eta ordenantza baten prozedura jarraitzen du)
Gero, hau onartu eta gero, dirulaguntzen ordenantza orokorra egin beharko
da, baita ere pleno hontan dagoena, lege honetan esan duena kontutan
harturik (baita ere plenoak onartu behar du eta ordenantza baten prozedura
jarraitzen du).
Bi araudi hauetan oinarrituz, departamentu bakoitzak, hauek onartuko
balira, diru-laguntza moten arabera, oinarri zehatzak arautu beharko ditu
(hau da, sail bakoitzak bere diru-laguntza zehatza baita ere egin beharko
du eta ekarri beharko da baita ere plenora eta hauek bezala ordenantza
baten prozedura jarraitzen du),
Eta, azkenik, urtero, beti ere oinarri hauek ez baldin badira aldatu behar,
dekretu bat egin beharko da soilik deialdia egiteko, egin beharko da,
barkatu, deialdi hori egiteko dekretu bat eta hemen aurrekontuan urte
horretarako eta diru-laguntza horretarako dagoen dirua ezarriko da,
eskaerak aurkezteko epea, etab.”
Orduan hau esan eta gero, ez dakit hemen agian Plan Estrategikoan eta
Ordenantza Orokorrean irakurri daiteke hasierako sarrera ez? zergatik
egiten den e.a. gero artikuluak dira beste guztiak eta ez dauka zentzu asko
hemen irakurtzea, bost batzordetan ikusi eta gero, ez dakit, merezi duen
edo ez. Irakurriko dut bada ez bada ere eta...
Lehenengo Plan Estrategikoa hartuko dut,
Plan Estrategikoari buruz, hasierako azalpena azalduko dut,
“ Sektore publikoaren finantza-jardueraren zati handi bat dirulaguntzen bitartez bideratzen da, finantza-arloko laguntza-neurriak baliatuz
pertsona eta erakunde publiko edo pribatuen eskari sozial eta ekonomikoei
erantzuteko.
Diru-laguntzen Lege Orokor berriaren oinarrian dauden printzipioak
Aurrekontuen Egonkortasunerako Legeko printzipioetan daude oinarrituta,
eta gardentasuna da aipatu lege berriko printzipio horietako bat.
Orri
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Gardentasun handiago horrek, legean jasotzen diren askotariko
tresna ugariekin batera, berekin dakar zuzenean efizientzia- eta
eraginkortasun-mailak handitzea diru-laguntzen bidezko gastu publikoaren
kudeaketan. Alde horretatik, diru-laguntzei buruz informazio gehiago
izateak desagerrarazi egingo ditu merkatuan eragina izan dezaketen
distortsioak eta interferentziak, eta, gainera, herri-administrazioen
jarduerak elkarren osagarriak eta koherenteak izatea erraztuko du, eta
edozein gainjarpen-mota galaraziko.
Eraginkortasuna hobetzeko ildo horretan, legeak dio, halaber,
beharrezkoa dela diru-laguntzen plan estrategikoa egitea, lotura bat ezar
dadin, alde batetik, lortu nahi diren helburuen eta ondorioen eta, bestetik,
aurreikusgarri diren kostuen eta haien finantzazio-iturrien artean, dirulaguntzen bidez aurre egingo zaien behar publikoak eta bitarteko
erabilgarrien aurreikuspenak elkarri egokitzeko, bitartekook sortu baino
lehen eta hainbat urtetarako egokitu ere.”
Eta gero Ordenantzari dagokionez, usten dut, pixkat hobeto edo zehatzago
esplikatzen duela edo... baita ere ikakurriko dut esaten duena, lehenengo
parrafoa berdina, beraz, ez dut irakurriko eta beste guztiak irakurriko ditut,
“Zumaiako Udalean ―apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, diru-laguntzei
buruzko jarduerak garrantzi eskerga du.
Ikuspegi ekonomiko batetatik, diru-laguntzak gastu publikoaren mota
garrantzitsu bat
lirateke, eta, horregatik, aurrekontu politikaren
norabideetara egokitu behar da.
Administrazioaren ikuspegitik, diru-laguntzak interes orokorrekotzat
jotzen diren jokabide zehatz batzuk sustatzeko teknika bat dira, eta are
herri-intereseko jarduerak kudeatzeko Administrazio publikoaren eta
partikularren arteko lankidetza-prozedura bat.
Zentzu zabalean, diru-laguntza izaera juridiko eta ekonomiko anitzeko
figura-multzoa barne hartzen duen kategoria bat da, eta horregatik
jarraipen eta kontrol eraginkor bat egin behar zaio.
Ordenantza Orokor honek diru-ematearen forman eskaintzen den laguntza
publikoan jartzen du arreta guztia —horixe baita arautze-premia larriena
duen figura—, efikazia eta efizientzia handiagoa lortzeko arau egokiak
ezarrita, eta izaera publikoak laguntza ekonomiko mota honi ematen
dizkion kontrola eta gardentasuna aldi berean indartuz.
Dotrina ia osoak eta Kontuen Auzitegiaren hamaika gomendiok, araudien
sakabanatzea eta hutsuneak direla-eta dagoen ziurtasun-gabeziaren
aurrean, problematika horri modu integralean helduko zion diru-laguntzen
lege orokor bat eskatzen zuten, eta horixe egiten dute azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorrak eta horren garapenerako
Erregelamenduak eta bestelako araudi ezargarriak.
Orri
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Ordenantza Orokor honen helburua, beraz, Zumaiako Udalaren eta bere
erakunde autonomoen diru-laguntzazko jarduera guztia kokatzea da, eta
baita Udaleko sail bakoitzak kudeatzen dituen diru-laguntzen oinarri
bereziak eranskin gisa txertatzea ere.
Urtero, zenbatekoa dela-eta, dagokion deialdia onartuko du organo
eskudunak”, hori da, gero ia artikuluarekin hasten da eta...
Ez dakit, nik, behintzat gehiago ez daukat,
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Bateren batek, zer edo zer esateko,
bai izaera jenerala edo Ordenantzari buruz edo Plan Estrategikoari buruz?
M. Eugenia,
Ez aparteko bozkatuko ditugu baina biak batera esplikatu ditugu, eh?
M. EUGENIA ARRIZABALAGA OLAIZOLA AND.(EAJ-PNV): Bai,
Ordenantzen eran tramitatuko da egin beharreko bat da, ondo iruditzen
zaigu egitea eta alde botako dugu, baina Plan Estrategikoarekin ez dut uste,
guk behintzat aldeko botu bat edo eman dezakegunik, azken finean Plan
Estrategiko hontan agertzen direnak dira egungo Udal Gobernuaren
departamentu guztietan markatzen dituen programa desberdinak
zenbatekoak diren eta zertara bideratzen diren, alegia, Plan Estrategiko bat
ondo dago edukitzea eta horren jarraipena egiteko, tresna bezala ba... egoki
deritzogu baina bai dela tresna bat Udal Gobernuak, berak, bere kudeaketa
eta bere politikak kontrolatzeko erabiligarri dena, baina, bapatean eta nahiz
eta hazienda batzordean ikusi izan departamentu desberdinetan hartu izan
diren hainbat eta hainbat erabaki, txosten txiki batetan denak elkarrekin
bildu eta Pleno honek bere oneritzia eman diezaion ba... Udalak daraman
subentzio estrategiari ba... nahiko erantzunkizun potoloa iruditzen zaigu
eta batez ere jakin da beti esaten duguna, alegia, azkenengo ez dakit zenbat
plenotan aipatzen ari garena ba... diru-kontuak egoki izan daitezke edo ez,
baina izan daitezke edo ez, daukagun diruaren arabera eta nola ez
daukagun baliabiderik daukagun diru hori, zenbaterainokoa den jakiteko,
gaur egun, oraindaino, ba... gu abstenitu egingo gara, eskerrik asko
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).:
esateko,
Emiliano,

Beste bateren batek, zer edo zer

SR. EMILIANO CABAÑAS GONZALEZ (PSE-PSOE): Bueno, yo
cuando hemos estado debatiendo ésto, estoy de acuerdo con que la
ordenanza había que hacerla, pero en lo del Plan Estrategico, cuando
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hablamos... nunca ó no me enteré yo, digamoslo así de alguna manera,
pensé que iba a ser, o tenía conocimiento de que iba a ser tan concreto en
cuanto a cantidades y todo y por un período como veo aquí, vamos, me
supongo que estas cantidades no tenían por qué aprobarse estrictamente
dentro del Plan, sino que serán las que anualmente se aprueben en su
momento, porque sino es cómo estar determinando ya, que de aquí en un
futuro éstas serán las cantidades que siempre serán establecidas como
mínimas a aprobar y no creo que éso debería de ser así, se podrán aprobar
mayores o menores dependiendo de la situación o incluso algunas ayudas
podrán desaparecer y aprecer otras nuevas; entonces estoy muy de acuerdo
con la ordenanza lo que pasa es que a mí el hecho de que pues no sé...
ahora mismo tengo delante actividades culturales, coste previsible veinte
mil euros, pueden ser ésos, pueden ser mayores, ¿por qué tienen que ser
ésos? Quiero decir....
Te estoy preguntando......
M. EUGENIA ARRIZABALAGA OLAIZOLA AND.(EAJ-PNV): Un
poco al hilo de lo que estás comentando, de lo que comentaba yo, es que
un Plan Estratégico me parece bien como instrumento pero... y sin conocer
a fondo para nada, la Ley de Subvenciones ni los requisitos que se
establecen en la misma, me parece un documento que a primera vista lo
coges entre manos y está bien que se apruebe, pero está bien que lo
apruebe la Junta de Gobierno Local, porque es su política de subvención.
Quiero decir, es un documento como de seguimiento de las políticas
sectoriales de subvención pero ¿es un documento que se tiene que someter
a Pleno?
SR. EMILIANO CABAÑAS GONZALEZ (PSE-PSOE): Yo, ahï en ese
detalle es en el que iba, porque claro si lo aprobamos en el Pleno es total y
como está redactado con las cuantías, no con las actividades, porque las
actividades no hay ningún problema con ninguna de ellas, como es lógico,
mañana cualquier cambio hay que hacerlo por Pleno, otra vez,
forzosamente, según la Normativa si es así, lo que se aprueba en el Pleno
tiene que ser ratificado por el Pleno
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).:
digo por ir aclarando, Joseba,

Si no os importa, contestamos,

JOSEBA JOSU AZPIAZU AZKARRAGA JNA, (TALDE MISTOA):
Hain zuzen ere, esan duzuena nik ere Liobari komentatu nion, ea Plan
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Estrategikoan kopurua jartzea ez dakit, niri ere ez zitzaidan iruditzen oso
ongi eta berak esaten zuen legeak esaten duela kopuru batzuk jarri behar
direla baina kopuru horiek direla orientatiboak, o sea, berak jarri dituela
orain dauden aurrekontuak... aurrekontuetan dauden kopuruak baina ez
daukala zertan hori... aurrekontu hori aldatzen bada hurrengo urtean edo
hemendik bi urtera edo ez dakit, zenbatera, kopuru horiek mantendu, ez
dira mantentzen, o sea, da ideia bat egiteko jartzen direnak eta nik, hain
zuzen ere, batzordeetara eraman baino lehenago esan nion, inkluso usten
dut batzorde baten ere galdetu niola ez? Eta nik usten dut batzordeetara
segimientoa egin duena batzordeetara, hori ikusi duela, o sea, kopuru
horiek direla ideia bat, ez dela... hor derrigorrez hemen jartzen badu hogei
mila euro gero aurrekontua hogei mila euro gehienez jarri daitekeela, ez da
horrela.
Eta gero, zuk esan duzuna, Plenoak onartu behar duen? Ba... bai
Lehen ere esan dut eta nik Liobari galdetu nion eta hiru edo lau urteetarako
Plan bat da, baina plenoak onartu behar du.
Ni ez naiz hasiko eztabaidatzen Teknikariekin eta horrela izango da,
vamos, bai Plan Estrategikoa, bai Diru-laguntza Orokorra, gaur dagoena
eta inkluso diru-laguntzak espezifikoak sailetatik gero onartu behar
direnak; dena plenotik etorri behar direla, bestela noski guk ere Gobernu
Batzordean onartuko genituen, errazagoa izango litzateke, baina bueno...

SR. EMILIANO CABAÑAS GONZALEZ (PSE-PSOE): Si yo estoy de
acuerdo con lo que me estás comentando, por éso, estoy preguntando si
ésto tendría que ser de una manera, digamos, tan detallada porque obliga a
cambiar y a aprobar por Pleno, ya la Comisión de Gobierno habiendo
aprobado ésto en Pleno, no tendría... para la próxima Comisión de
Gobierno tampoco la podría aprobar, tendría que hacer una propuesta y
sería el Pleno el que la aprobase.
Yo he entendido siempre que el Plan Estratégico hablaría de los programas
como se habla aquí, pero sin las cantidades, sino que especificaría en cada
una de ellas, lo que en ese momento apruebe la Comisión de Gobierno, ó
el Plan de Presupuestos, porque claro cuando habla de cantidades ya
concretas, pues... no sé, a mí me suena un poco más raro, no? Y no digo
que es que esté en contra de las cantidades, sino digo que no deberían de...
ó no deberían de aparecer ninguna sino aquellas que en su momento se
fijasen por el... o bien por la Comisión de Gobierno, ó bien por el Pleno, ó
el Proyecto de Presupuestos que en su lugar, ó que en su momento haya,
porque claro, ya te digo... yo entiendo que no tiene por qué ser éstas
definitivas, pero obligas al Pleno actuar tanto como para bajar, como para
subir y no creo que sería la política más idónea,
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JOSEBA JOSU AZPIAZU AZKARRAGA JNA, (TALDE MISTOA):
Hori, horrela izango balitz, o sea, denok erotuta egongo ginateke. Gauza
bat aldatzen bada, kopuru batean eta berriz Plenora, hori ezinezkoa da, Ez,
ez, ez, ez da horrela. Ideia bat da. Hemen jartzen dituen kopuruak –es para
hacerse una idea de como estamos ahora- la ha sacado de los presupuestos
de ahora, baina ez da kopuru hori aldatu behar dela gero, aldatzen baldin
bada, berriz Plenora ekarri behar dela, que va...
Aldatu beharko litzateke Ordenantza espezifikoa bakarrik, segurazki. Niri
hala esan didate Teknikariak eta bueno... nahi baduzue bihar berari deitu
eta konfirmatu, baina....
SR. EMILIANO CABAÑAS GONZALEZ (PSE-PSOE): No, no, si... es
que por ejemplo, ya te digo, otra que tengo en la mano es igual... ésta 118
que es del Euskera, que dá igual, o sea, me refiero no es como ejemplo.
Costes previsibles, ésos... en costes previsibles yo entendía que iba a
venir... ó lo que quisieras la cantidad de euros al año, o sea, me refiero no
vendría ahí, sino que vendría a decir algo así como lo que sigue, dicho en
corto y se va a modificar cada año en función de la subida ó bajada de los
impuestos municipales, el importe que se apruebe en cada momento.
Tampoco dice aquí, cómo se va a aprobar, bajada de los presupuestos
municipales, pues lógicamente es una propuesta de comisión de Gobierno
que tiene que ratificar el Pleno, estoy de acuerdo, pero en fín. Que no es
una discusión a muerte sobre el tema, yo lo que no pensé que iban a
aparecer las cantidades y cuando me he puesto a leer lo que me ha
sorprendido es por éso... que no contaba que iban a aparecer las
cantidades, ya te digo no por nada, ninguna de ellas me parecen ni escuetas
ni excesivas, sencillamente que están ahí.
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).:
Bueno, pues gauza aklaratu
ondoren, guri ere galdera berdina egin zitzaigula eta erantzun hori jaso
genuela ba... beste inork ez badauka ezer esateko, aurrena onartuko genuke
diru-laguntzen Plan Estrategikoa eta .... barkatu Pili,
PILAR ETXABE IRIONDO AND. (INDEPENDIENTEA): Bai, gauza
honi buruz, bai hitz egin genuela behin baino gehiagotan eta galdera
zehatza egin geniola Liobari, Teknikariari, eta beti aklaratu zigun...
Decía que más de una vez sí que hemos preguntado el hecho de que
apareciera estas cantidades y siempre nos ha contestado ella que son
orientativas, entonces yo si son orientativas claro luego resulta que en lo
escrito, o sea, ella verbalmente sí que son cantidades orientativas y que no
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condicionan luego los presupuestos, que los presupuestos luego van a
hacer cada departamento va a hacer los suyos y ésos van a ser los que se
van a aprobar.
Entonces, lo que sí es que a lo mejor tendría que haber especificado mejor,
en vez de poner solamente que es los costos previstos haberlo aclarado
mejor diciendo que es como orientativo, no? Con la coletilla de que es
orientativo, para que nos aclararamos todos mejor, y ya que no está escrito
si nos vamos a queda con la copla de que a lo mejor lo que aprobamos va a
ser definitivo, pues es lo que nos va a liar, pero claro, yo no sé de qué
forma se puede solucionar si votamos pero que ponga orientativo ó si ya
nos aclaramos que es orientativo, no sé que... a ver Joseba,
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Ez bozkatu, horrela bozkatu behar
da, eh?
Gero beste gauza bat da aklarazio hori, nik usten dut, hemen aklaratu
dugula hitzez eta horrela bozkatzen dela, esan nahi dut, batzordetan Liobak
esan duen bezalaxe orain ere Plenora horrela ekartzen dugu eta horrela
bozkatzen dugu esaten dugun hein hortan, esan nahi dut, bozkatzen dugu
hemen jartzen duena baina interpretazio horren arazoen aurrean erantzun
dugu Liobak esan diguna eta ulertzen dugu planteatu den arazo horren
aurrean zein den erantzuna arazo horri eta besterik gabe ez badaukazue
ezer, ba... Plan Estrategikoa bozkatu dugu aurrena eh?
Ba... Plan Estrategikoa, PNV?
M. EUGENIA
Abstentzioa,

ARRIZABALAGA

OLAIZOLA

AND.(EAJ-PNV):

ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Abstentzioa PSOE?
SR. EMILIANO CABAÑAS GONZALEZ (PSE-PSOE): Vamos, a hacer
lo mismo, nos vamos a abstener hasta que ésto sea... de alguna manera lo
aclaramos y si hay que modificar en su momento se modificará pero
vamos... por el Plan en sí está bien, pero ya digo las cantidades no nos
parece correcto
ALKATE-LEHENDAKARIA.(EA.: PSOEk abstentzioa, ARALARREK?
AITOR LEIZA ALBERDI JNA. (ARALAR-ALTERNATIBA): Aldekoa,
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ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Aldekoa, PILIk?
PILAR ETXABE IRIONDO AND. (INDEPENDIENTEA): Nik, Aldekoa
baina hori garbi geratu dadila...
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Hurrengo batzordean eraman 30:30
berriz,
Pilik Aldekoa, TALDE MISTOAk?
ANDONI ETXANIZ OSA JNA. (TALDE MISTOA): Aldeko botua,
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Aldekoa eta EAk ere aldeko botua,
ERABAKI ZATIA

PARTE RESOLUTIVA

Aldeko botuak: 6 botu (3
TALDE MISTOA; 1 ARALAR /
ALTERNATIBA; 1 INDEPENDENTEA; 1 EA)

Votos a favor: 6 votos (3
TALDE MIXTO; 1 ARALAR /
ALTERNATIBA; 1 INDEPENDIENTE; 1 EA)

Aurkako botuak: 0
Abstentzioak: 4 botu ( 2
EAJ-PNV; 2 PSE-PSOE)

Votos en contra: 0
Abstenciones: 4 votos (2
EAJ-PNV; 2 PSE-PSOE)
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IZAERAZ
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EL
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DE
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BIGARRENGOA: Erabaki
hau legeak agindutako eran
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea jendeak horren berri
izan dezan.

SEGUNDO: Publicar en legal
forma el presente acuerdo en el
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general conocimiento

Orri
alde

Eta honekin lotuta baita ere, hitz egin dugun Ordenantza aprobatzea, PNV?
M. EUGENIA ARRIZABALAGA OLAIZOLA AND.(EAJ-PNV): Aldeko
botua,
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Aldeko botua, PSOE?
SR. EMILIANO CABAÑAS GONZALEZ (PSE-PSOE): A favor,
ALKATE-LEHENDAKARIA.(EA.: Aldekoa, ARALARREK?
AITOR LEIZA ALBERDI JNA. (ARALAR-ALTERNATIBA): Aldekoa,
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Aldekoa, PILIk?
PILAR ETXABE IRIONDO AND. (INDEPENDIENTEA): Alde,
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Alde, TALDE MISTOAk?
ANDONI ETXANIZ OSA JNA. (TALDE MISTOA): Baita ere,
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Alde eta EAk ere alde,
ERABAKI ZATIA

PARTE RESOLUTIVA
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Aldeko botuak: 10 botu (2
EAJ-PNV; 2 PSE-PSOE; 3 TALDE
MISTOA;
1 ARALAR /
ALTERNATIBA; 1 INDEPENDENTEA; 1 EA)
Aurkako botuak: 0
Abstentzioak: 0

Votos a favor: 10 votos (2
EAJ-PNV; 2 PSE-PSOE; 3
TALDE MIXTO; 1 ARALAR /
ALTERNATIBA; 1 INDEPENDIENTE; 1 EA)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

LEHENENGOA:
DIRULAGUNTZEN ORDENANTZA
OROKORRA
AHO BATEZ
ONARTZEA

PRIMERO: APROBAR POR
UNANIMIDAD
LA
ORDENANZA GENERAL DE
SUBVENCIONES,

BIGARRENGOA: Erabaki
hau legeak agindutako eran
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea jendeak horren berri
izan dezan.

SEGUNDO: Publicar en legal
forma el presente acuerdo en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa para
general conocimiento

M. EUGENIA ARRIZABALAGA OLAIZOLA AND.(EAJ-PNV): Barkatu
Iñaki, ulertzen dut ordenantza honek izango duela tramitazio ohikoa ez?
Publikatu eta gero jendeaurreko epea e.a.; e.a.
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).:
Josebak esango digu hobeto,

Epea, usten dut hilabete ba,

JOSEBA JOSU AZPIAZU AZKARRAGA JNA, (TALDE MISTOA):
Hogeita hamar egun,
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Hogeita hamar egun, bai,
Hor ere dauden dudak pentsatzen dut edo aklarazioak egin daitezkeela, ez?
Egon diren dudak ere aklaratzeko ba... hogeita hamar egun dauzkagu eta...
ANDONI ETXANIZ OSA JNA. (TALDE MISTOA): Definitiboki
onartzeko, hona ekarri behar da berriz ere?
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ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).:
dakit,
Gorka, definitiboki....
Ez

Definitiboki, onartzeko? Ba... ez

GORKA URGOITI, (IDAZKARIA): Liobarekin hitz egingo dut, baina ez,
hori ordenantza bezala tramitatzen da; alegaziorik ez baldin badago,
behintzat, printzipioz ez da ekartzen,

ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Onartutzat jotzen da,
GORKA URGOITI, (IDAZKARIA): Algazioak baldin badaude, bai; eta
gero orientatiboa dela, hori horrela da, eh? Diru-laguntzen legeak 8.
artikuluan esaten du – los costes previsibles y sus fuentes de financiacióneta definizioan ere dira estimatzen diren kostuak, gero konkretatu egiten
dira departamentu bakoitzean eta beste... ba... bueno Liobak zehaztuko du
hobeto
JOSEBA JOSU AZPIAZU AZKARRAGA JNA, (TALDE MISTOA):
Diru-laguntza aldatuko balitz urtetik urtera ez da aldatu behar Plan
Estrategikoa, aldatu beharko litzateke diru-laguntza konkretu hori
GORKA URGOITI, (IDAZKARIA):
orokor bat, besterik ez da

Da, diseinu orokor bat; diseinu

JOSEBA JOSU AZPIAZU AZKARRAGA JNA, (TALDE MISTOA): Eta
gainera usten dut dekretuz, oker ez banago, baina bueno...
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).:
Bueno, ba... hori aklaratuta, eta
bestela Ogasun Batzordean berriz ere hobeto aklaratuko dugu, Lioba
presente egon da,
Bueno ba... azken puntua
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GIZARTE
ZERBITZUETAKO
DIRU-LAGUNTZEN
PARTIDAK ALDATZEA BIDEZKO BALDIN BADA.

DIRU

Dagoeneko Gizarte Zerbitzuetako batzordean ikusi dugu taldeei ematen
zaien diru-laguntzetan badaude batez ere lau, berez, bai egiten dituzten
ekintzetatik urtetik urtera berdinak direlako ba... bai erabaki genuen
batzordean horrela hitz egin ondoren diru-laguntza oinarrizko horietatik
atera eta partida berezi bat sortzea, azken finean esan dudan bezala egiten
dituzten ekintzak berdinak direlako urtetik urtera eta diru-laguntzen
oinarrietan ba... askotan igual zentzu askorik ere ez zeuzkatelako, beti
paper berdinak eta ekintza berdinak egiten dituztenek aurkezten
zituztelako horrek, ez du esan nahi, noski, hala ere aurkeztu beharrik ez
dauzkatenik, nahiz eta partida nominala sortu.
Lau horiek: Beheko Plaza Elkarteari, Hirugarren Adineko Beheko Plaza
Elkarteari;
Lourdes Elkarteari;
Malen Etxeari eta
Odol Emaileei, beraz...
Gizarte Zerbitzuetako batzordean ikusia eta usten dut ontzat emana denon
aldetik, baina zerbait esateko baldin badaukazue?
Ezerrez, Ba... bozkatzera pasako gara, PNV
M. EUGENIA ARRIZABALAGA OLAIZOLA AND.(EAJ-PNV): Aldeko
botua,
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Aldeko botua, PSOE?
SR. EMILIANO CABAÑAS GONZALEZ (PSE-PSOE): A favor,

ALKATE-LEHENDAKARIA.(EA.: Aldekoa, ARALAR?
AITOR LEIZA ALBERDI JNA. (ARALAR-ALTERNATIBA): Aldekoa,
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Aldekoa, PILI?
PILAR ETXABE IRIONDO AND. (INDEPENDIENTEA): Alde,
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ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Alde, TALDE MISTOA?
ANDONI ETXANIZ OSA JNA. (TALDE MISTOA): Alde
ALKATE-LEHENDAKARIA. (EA).: Alde eta EAk ere alde,
ERABAKI ZATIA
Aldeko botuak: 10 botu (2
EAJ-PNV; 2 PSE-PSOE; 3 TALDE
MISTOA;
1 ARALAR /
ALTERNATIBA; 1 INDEPENDENTEA; 1 EA)
Aurkako botuak: 0
Abstentzioak: 0

PARTE RESOLUTIVA
Votos a favor: 10 votos (2
EAJ-PNV; 2 PSE-PSOE; 3
TALDE MIXTO; 1 ARALAR /
ALTERNATIBA; 1 INDEPENDIENTE; 1 EA)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

LEHENENGOA:
GIZARTE ZERBITZUETAKO
DIRU-LAGUNTZEN
DIRU
PARTIDAK ALDATZEA AHO
BATEZ ONARTZEA

PRIMERO: APROBAR POR
UNANIMIDAD
LA
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PRESUPUES-TARIAS
DE
SUBVENCIONES
DE
SERVICIOS SOCIALES.

BIGARRENGOA: Erabaki
hau legeak agindutako eran
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea jendeak horren berri
izan dezan.

SEGUNDO: Publicar en legal
forma el presente acuerdo en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa para
general conocimiento

Eta besterik ezer ez, eskerrik asko
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Eta eztabaidatzeko beste gairik ez
dagoenez, Alkate Lehendakariak
bilera amaitutzat ematen du,
gaueko zazpirak hogei gutxi
direnean eta nik Idazkariak fede
ematen dut,
Alkateak,

No habiendo más temas que
tratar, el Alcalde-Presidente dá por
finalizada la sesión cuando son las
dieciocho horas cuarenta minutos
y yo el Secretario doy fé,
Idazkariak,
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