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110. OSOKO BILKURAKO AKTA
Zumaiako herrian, 2017ko martxoren 16an, arratsaldeko zazpietan, udaletxe
honetako batzar aretoan Udalbatza eratu da ezohiko bilkura egiteko, aurrez
zehaztutako eguneko aztergaien arabera. Garaiz eta zuzen deitu direlarik,
Udalbatzako kide hauek bertaratu dira:

Lehendakaria:

Oier Korta Esnal jna.

Bertaratutako zinegotziak:

M. Cruz Alvarez Aparicio and.
Jon Joseba Iraola Rezola jna.
Gotzon Embil Unanue jna.
Cristina Vicente Iciar and.
Ane Arregi Urbieta, and.
Alex Oliden Antia jna.
Arritokieta Iribar Egaña and.
Joseba Josu Azpiazu Azkarra jna.
Josu Arrieta Arriola jna.
Ione Muguerza Egaña jna.
Nerea Eizagirre Telleria and.
Arritokieta Marañon Basarte and.

Ez bertaratuak

Idazkaria:

Gorka Urgoiti Agirre
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EGUNEKO AZTERGAIAK
1.- AURREKO BILERAKO AKTAREN ONARPENA, BIDEZKO BADA:
(106. zbkia - 2016.11.24)

106. akta onartu da

2.- OGASUNA.2.1.2016KO 9/2016 ERREPARO
ERANTZUNAREN BERRI EMATEA.-

ORRIA,

ETA

840/2016

ALKATEAREN

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA ( 9/2016):
AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Udaleko kontratuen egoeraz interesaturik honako kontratu hauek epez kanpo
aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:

KONTRATUEN ERANSKINA
Enpresa

Kontratatutako

Data

zerbitzua

Kontratua

Iraupena

data
amaitu

GESMUNPAL

Recaudación ejecutiva

26/07/2010

2+2

26/07/2014

Eulen

Kudeaketa Branka y SAD

01/02/2009

1+ 1

01/02/2011

UNI 2

Limpieza edificios-ampliación19/10/2009

1 año

19/11/2010

UNI 2

Limpieza edificios municipales01/07/2009

1+1

01/07/2011

Harrespil S.L.

Hilerria-kudeaketa

01/03/2005

1+1

01/03/2007

Kastore Gest S.L.

Hainbat zerbitzu

05/11/2009

2+1

05/11/2012

Urbieta&Egaña

Aita Mari Zinea

4/04/2011 (luzapena

04/04/2011

―ZUMAIA UTE‖ FCC-SERBITZU
Lorezantza

02/07/2012

2+2

02/07/2016

KALEXKA

41096

2+2

01/07/2016

Kale Heziketa

a)Aplikagarria zaizkion arauak:
a.1) 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu
bateratua onartzen duena.
Bigarren xedapen gehigarria. Toki erakundeetarako kontratazio-arau bereziak.
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1. Alkateen eta toki-erakundeetako presidenteen eskumenekoak izango dira, kontratazio-organo diren
neurrian, kontratu hauek: obra-kontratuak, hornidura-kontratuak, zerbitzu kontratuak, zerbitzu publikoen
kudeaketarako kontratuak, administrazio-kontratu bereziak eta kontratu pribatuak, baldin eta beren
zenbatekoa ez bada aurrekontuko baliabide arrunten 100eko 10 baino handiagoa, eta ezta, inola ere,
sei milioi euro baino handiagoa; orobat izango dira haien eskumeneko mota horietako kontratuak,
zenbait urterako direnean, betiere lau urte baino gehiago irauten ez badute eta urteroko guztien
zenbateko metatua ez bada lehenengo ekitaldiko baliabide arrunten 100eko 10 baino handiagoa, ez
eta sei milioi euro baino handiagoa ere.
a.2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen
Aurrekontuei buruzkoa.
― 67. artikulua. Legezkotasunaren kontrola.‖
1.- Kontu-hartze-eginkizunaren helburua, haren legezkotasun kontrolaren ikuspegitik, toki erakundeen
eta beraien organismo autonomoen egintza guztiak, beti ere haiek eskubide eta betebehar
ekonomikoak edo gastuak aintzatestea eta likidatzea eragiten dutenean, beraietatik sortzen diren
sarrera eta ordainketak eta administratutako ondasun publikoen bilketa, inbertsio eta, oro har,
aplikazioa fiskalizatzea da, kudeaketa kasuan kasuko aplikatu beharreko xedapenen araberakoa izan
dadin.

2.- Eginkizun horren erabilerak honako hauek eskuhartuko ditu:
a) Eskubideak edo betebehar ekonomikoak sortzea edo baloreen fondoak mugitzea eragin dezaketen
egintza, agiri edo espediente guztien kontu-hartze kritikoa edo aurretiazkoa.
b) Ordainketa-aginduaren erazko kontu-hartzea.
c) Ordainketaren kontu-hartze materiala. Udalbatzaren erabaki batengatik kontrol hori laginketa bidez
baimentzen denean izan ezik, kontu-hartzailearen sinadura foru arau honetako 57. artikuluan
aurreikusitako fondoen erabilpenerako mankomunatuei erantsiko zaie.
―70. artikulua. Erreparoak.‖
1.- Kontu-hartze-eginkizuna erabiltzean, organo kontu-hartzailea aztergai diren egintzen, agirien edo
espedienteen edukiarekin edo itxurarekin ados ez badago, bere erreparoak idatziz azaldu beharko ditu
erabakia edo ebazpena hartu baino
lehen.
3.- Erreparoa gastuen erabilpenari, betebeharren aintzatespenari edo ordainketa-aginduari
badagokio, espedientearen izapidetzea etengo da harik eta hura ebazten den arte, beti ere
honelakoetan gertatzen denean:
c) Espedientean funtsezko beharkizun edo izapideak alde batetara utzi direnean.
4.- Erreparoak ukitzen duen organoa berarekin ados ez dagoenean, udalburuak ebatzi beharko du
eztabaida, eta beraren ebazpena betearazi beharrekoa izango da. Ahalmen hau ezin da eskuordetu.
a.3) 27/2013 Legea, abenduaren 27koa, toki-administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari
buruzkoa.
Bigarren artikuluan Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Toki
Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua aldatzen du eta honela geratu da aldatuta
martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Toki-ogasunak arautzen dituen
Legearen testu bateratua:
―213. artikulua. Barneko kontrola.‖
Toki-entitateetako organo kontu-hartzaileek ekitaldi bakoitzean garatutako kontrol horien emaitzak
jasoko dituen laburpen-txosten bat igorriko diote, urtero, Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza
Nagusiari, aurreko lerrokadan adierazitako arauetan xedatutako epea eta edukia errespetatuz.»
―218. artikulua. Desadostasunen ebazpenari buruzko txostenak.‖
Foruen enparantza z/g • Tel.: 943 86 50 25 • Faxa: 943 86 24 56 20750 ZUMAIA • http://www.zumaia.eus
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1. Kontu-hartzailetzako organoak txostena helaraziko dio osoko bilkurari, adierazitako eragozpenei
dagokienez toki-entitateko lehendakariak hartutako ebazpen guztien inguruan; halaber, diru-sarreren
arloan antzemandako arazo nagusien laburpena bidaliko dio. Txosten horrek funtzio ikuskatzaileari
dagozkion alderdiei eta betekizunei bakarrik erantzungo die, ikuskatutako jarduketen aukera edo
komenigarritasunari dagozkion gaiak gaineratu gabe.
Atal honetan jasotzen denak puntu independente bat osatuko du dagokion osoko bilkurako gaizerrendan.
Korporazioko lehendakariak jarduketaren txosten justifikatzailea aurkeztu ahal izango du osoko bilkuran.
2. Aurrekoari kalterik egin gabe, eta desadostasunak daudenean, toki-entitateko lehendakariak
kontrol-organo eskudunari aurkeztu ahal izango dio bere ebazpena, finantza-tutoretza esleitua duen
administrazioaren gaia delako, hain zuzen.
3. Kontu-hartzailetzako organoak txosten bat helaraziko dio urtero Kontu Auzitegiari, toki-entitateko
lehendakariak eta korporazioaren osoko bilkurak adierazitako eragozpenen kontra hartutako ebazpen
eta hitzarmen guztien inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena
bidaliko dio. Dokumentazio horrez gain, tokiko korporazioaren justifikazio-txostenak aurkeztu beharko
dira, hala badagokio.»
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b) Indarrean ez dauden kontratu batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:
FAKTURAREN FAKTURA
DATA
ZENBAKIA
INTERESATUA
KONTZEPTUA

GUZTIZKOA
BEZA BARNE

31/08/2016

196/16

KASTORE GEST, S.L.

Berdintasun saila: Txapa banaketa

31/10/2016

241/16

KASTORE GEST, S.L.

Alkatetza: Buzonada

88,92

31/10/2016

239/16

KASTORE GEST, S.L.

Kultura Saila Urria: Oxford zaintza eta urriaren 30eko muntaia

31/10/2016

243/16

KASTORE GEST, S.L.

Kultura Saila Urria: Liburutegiaren zaintza

1.064,10

31/08/2016

1600224

HARRESPIL

ABUZTUA

3.498,38

31/07/2016

1600212

HARRESPIL

UZTAILA

3.498,38

30/09/2016

1600254

HARRESPIL

IRAILA

3.498,38

31/10/2016

1607599

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Branka

1.073,09

31/10/2016

1607600

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Udaletxea

2.790,02

31/10/2016

1607601

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Udaltzaingoa

643,85

31/10/2016

1607602

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Ludoteka

804,82

31/10/2016

1607603

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Turismo

643,85

31/10/2016

1607604

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Algorri

740,92

31/10/2016

1607605

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Gaztetxola

31/10/2016

1607606

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Kaleko Komunak

2.924,15

31/10/2016

1607607

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Alondegia

3.111,94

31/10/2016

1607608

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Aita Mari Ikastetxea

5.901,96

31/10/2016

1607609

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Sagarbide

9.550,45

31/10/2016

1607610

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Arrangoletako haurtzaindegia

1.985,21

31/10/2016

1607611

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Jubilatuen etxea

1.609,63

31/10/2016

1607612

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Bake epaitegia

31/10/2016

1607613

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Markesina

31/10/2016

1607614

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Aita Mariko haurtzaindegia

1.985,20

31/10/2016

1607615

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Oikiako eskola

1.609,63

31/10/2016

1607616

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Brigada

107,30

31/10/2016

1607617

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA E.P.A.

643,85

31/10/2016

1607618

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Jadarreko igogailuak

209,69

31/10/2016

1607619

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Foronda

160,97

31/10/2016

1607620

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Aradantzabideko igogailua

212,98

31/10/2016

1607621

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Torreberri

536,55

31/10/2016

1607622

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Ubillos

20/10/2016

2016/397

GESMUNPAL

IRAILA

17/11/2016

2016/432

GESMUNPAL

URRIA

31/10/2016

16A0013

U.T.E. ZUMAIA

URRIA: Lorategien mantenimendua

12.144,02

31/10/2016

3397795

Eulen servicios sociosanitarios

URRIA : EGUNEKO ZENTROAREN KUDEAKETA

23.941,96

31/10/2016

3397868

Eulen servicios sociosanitarios

URRIA : NO DEPENDIENTES

3.874,75

31/10/2016

3397869

Eulen servicios sociosanitarios

URRIA : DEPENDIENTES
PROGRAMA SENDIAN: FELICITAS OLAZABAL BASTIDA 07/10/2016

9.440,26

969,29
937,52

214,62

214,62
80,48

712,47
1.335,76
301,45

31/10/2016

3397794

Eulen servicios sociosanitarios

ESTANCIA FIN DE SEM ANA Y FESTIVO39,65 TRANSPORTE FIN DE SEM ANA
Y FESTIVO17,22

31/10/2016

1312016

KALEXKA Elkartea

URRIAKO FAKTURA

59,14
3.502,82
106.623,38

ONDORIOAK:
a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik, lehenbailehen eguneratu behar
dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan
izanda, eraikuntza publikoen garbiketaren kontratua. Kontratu honek lehentasuna eduki beharko luke
kontratuen eguneratze prozesuan.
b) Mementoz, zerrendatutako fakturen ordainketaren izapidetzea etengo da Alkateak ebatzi arte.
Kontu-hartzaileak txostena helaraziko dio Osoko Bilkurari, adierazitako eragozpenei dagokienez alkateak
hartutako ebazpen guztien inguruan eta puntu independente bat osatuko du dagokion osoko bilkurako
gai-zerrendan.
Zumaian 2016eko abenduaren 20an.
Zumaiako Kontu-hartzailea
Joana Zubizarreta Pikabea
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840/2016 ALKATE DEKRETUA

AURREKARIAK
2016eko abenduaren 20an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (09/2016)
Kontu-hartzaileak, Zumaiako kontratuen egoeraz interesaturik, Udaleko kontratuen informazioa eguneratu
ondoren, honako hauek epez kanpo aurkitu ditu:

KONTRATUEN ERANSKINA
Enpresa

Kontratatutako

Data

zerbitzua

Kontratua

Iraupena

data
amaitu

GESMUNPAL

Recaudación ejecutiva

26/07/2010

2+2

26/07/2014

Eulen

Kudeaketa Branka y SAD

01/02/2009

1+ 1

01/02/2011

UNI 2

Limpieza edificios-ampliación19/10/2009

1 año

19/11/2010

UNI 2

Limpieza edificios municipales01/07/2009

1+1

01/07/2011

Harrespil S.L.

Hilerria-kudeaketa

01/03/2005

1+1

01/03/2007

Kastore Gest S.L.

Hainbat zerbitzu

05/11/2009

2+1

05/11/2012

Urbieta&Egaña

Aita Mari Zinea

4/04/2011 (luzapena

04/04/2011

―ZUMAIA UTE‖ FCC-SERBITZU
Lorezantza

02/07/2012

2+2

02/07/2016

KALEXKA

41096

2+2

01/07/2016

Kale Heziketa

Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, hainbat kontratu epez kanpo daudela ohartarazten du.
Horren aurrean, aplikagarriak zaizkion arauak aipatzeaz gain, indarrean ez dauden kontratu batzuen fakturak
iritsi direla zehazten du.

Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du:
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b) Indarrean ez dauden kontratu batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:
FAKTURAREN FAKTURA
DATA
ZENBAKIA
INTERESATUA
KONTZEPTUA

GUZTIZKOA
BEZA BARNE

31/08/2016

196/16

KASTORE GEST, S.L.

Berdintasun saila: Txapa banaketa

31/10/2016

241/16

KASTORE GEST, S.L.

Alkatetza: Buzonada

31/10/2016

239/16

KASTORE GEST, S.L.

Kultura Saila Urria: Oxford zaintza eta urriaren 30eko muntaia

31/10/2016

243/16

KASTORE GEST, S.L.

Kultura Saila Urria: Liburutegiaren zaintza

1.064,10

31/08/2016

1600224

HARRESPIL

ABUZTUA

3.498,38

31/07/2016

1600212

HARRESPIL

UZTAILA

3.498,38

30/09/2016

1600254

HARRESPIL

IRAILA

3.498,38

31/10/2016

1607599

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Branka

1.073,09

31/10/2016

1607600

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Udaletxea

2.790,02

31/10/2016

1607601

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Udaltzaingoa

643,85

31/10/2016

1607602

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Ludoteka

804,82

31/10/2016

1607603

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Turismo

643,85

31/10/2016

1607604

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Algorri

740,92

31/10/2016

1607605

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Gaztetxola

31/10/2016

1607606

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Kaleko Komunak

2.924,15

31/10/2016

1607607

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Alondegia

3.111,94

31/10/2016

1607608

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Aita Mari Ikastetxea

5.901,96

31/10/2016

1607609

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Sagarbide

9.550,45

31/10/2016

1607610

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Arrangoletako haurtzaindegia

1.985,21

31/10/2016

1607611

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Jubilatuen etxea

1.609,63

31/10/2016

1607612

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Bake epaitegia

31/10/2016

1607613

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Markesina

31/10/2016

1607614

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Aita Mariko haurtzaindegia

1.985,20

31/10/2016

1607615

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Oikiako eskola

1.609,63

31/10/2016

1607616

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Brigada

107,30

31/10/2016

1607617

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA E.P.A.

643,85

31/10/2016

1607618

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Jadarreko igogailuak

209,69

31/10/2016

1607619

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Foronda

160,97

31/10/2016

1607620

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Aradantzabideko igogailua

212,98

31/10/2016

1607621

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Torreberri

536,55

31/10/2016

1607622

Union Internacional de Limpiezas, S.A.

URRIA Ubillos

20/10/2016

2016/397

GESMUNPAL

IRAILA

17/11/2016

2016/432

GESMUNPAL

URRIA

31/10/2016

16A0013

U.T.E. ZUMAIA

URRIA: Lorategien mantenimendua

12.144,02

31/10/2016

3397795

Eulen servicios sociosanitarios

URRIA : EGUNEKO ZENTROAREN KUDEAKETA

23.941,96

31/10/2016

3397868

Eulen servicios sociosanitarios

URRIA : NO DEPENDIENTES

3.874,75

31/10/2016

3397869

Eulen servicios sociosanitarios

URRIA : DEPENDIENTES
PROGRAMA SENDIAN: FELICITAS OLAZABAL BASTIDA 07/10/2016

9.440,26

31/10/2016

3397794

Eulen servicios sociosanitarios

ESTANCIA FIN DE SEM ANA Y FESTIVO39,65 TRANSPORTE FIN DE SEM ANA
Y FESTIVO17,22

31/10/2016

1312016

KALEXKA Elkartea

URRIAKO FAKTURA

88,92
969,29
937,52

214,62

214,62
80,48

712,47
1.335,76
301,45

59,14
3.502,82
106.623,38

ERABAKIA:
Ikusirik:
Epez kanpoko 9 kontratu hauek, aurreko udal gobernuak gai honen inguruan izan duen inakzioaren emaitza
direla,
Foruen enparantza z/g • Tel.: 943 86 50 25 • Faxa: 943 86 24 56 20750 ZUMAIA • http://www.zumaia.eus
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Erabaki dut:
1.
2.

Epez kanpoan dauden kontratu bakoitza ahalik eta azkarren esleitzeko konpromisoa hartzea, gure
agendan lehentasuna emanaz.
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak egitea agintzen
dut.

Zumaian, 2016eko abenduaren 20an.
Oier Korta Esnal
Zumaiako Alkatea.

Alkateak gaiaren berri eman du
------------------------

2.2.- UDALAREN 18.KREDITU ALDAKETAREN BERRI EMATEA.-
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Marikruz Alvarezek (EAJ-PNV) gaiaren berri eman du
----------------------------

2.3.- UDALAREN 19.KREDITU ALDAKETAREN BERRI EMATEA.-
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Marikruz Alvarezek (EAJ-PNV) gaiaren berri eman du.
--------------------

2.4.AURREKONTU
EGONKORTASUNA
TXOSTENAREN BERRI EMATEA.-

EZ

BETETZEAREN

ONDORIOZKO
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2016KO AURREKONTUKO EGONKORTASUN, FINANTZEN IRAUNKORTASUNA ETA GASTU ARAUAREN TXOSTENA:
TXOSTENAK AURREKONTU EGONKORTASUNA BETETZEN EZ DUELAKO UDALBATZARI KOMUNIKAZIOA, DATUAK
EGUNERATUTA.
AURREKARIAK
1/2013 foru arauak eskatzen duen bezala, 2016ko aurrekontuarekin batera egonkortasun txostena aurkeztu
genuen, bertan azaltzen zen bezala 183.743€-ko superabita geneukan aurrekontu egonkortasuneko atalean.
Ondoren, 2016ko aurrekontua martxan dagoenetik hainbat kreditu aldaketa egin dira, 1/2013 foru arauak
eskatzen duen bezala, kreditu aldaketa bakoitzarekin batera egonkortasun txostena bete da. Pasa den
otsailaren 8ko Osoko Bilkuran komunikazioa jakinarazi zen, bertan udalaren 17.kreditu aldaketaren ondoren
egoera zein zen azaltzen zen.
KOMUNIKAZIOA
Udalaren 1.kreditu aldaketa egin zen mementotik hasi ginen defizita izaten, eta defizit hori kreditu aldaketak
diruzaintza gerakinaren bitartez finantzatzearen ondorio da.
Memento honetan, udalaren 19.kreditu
aldaketaren ondoren, 939.984,37€-ko defizita daukagu.
Udalaren 17.kreditu aldaketaren ondoren,
855.157,73€-ko defizita geneukan, baina 2016an egin diren udalaren 1., 2., 5., 6., 7., 10. eta 11. kreditu
aldaketak, eta Musika Patronatuaren 1.kreditu aldaketa diruzaintza gerakinaren bitartez finantzatu direlako
gertatu zen.
Baina, udalaren 19.kreditu aldaketaren ondoren berriz defizita igo egin da, azkeneko kreditu aldaketa horren
finantzaketa diruzaintza gerakinaren bitartez egin delako da.
Hala ere, defizita izaten jarraitzen dugunez, kasu honen aurrean legeak ondorengoa dio:
Aurrekontu egonkortasuneko helburua betetzen ez duten toki entitateek plan ekonomiko-finantzarioa egin
beharko dute, jarduneko urtean edota hurrengoan egoera zuzenduko dela bermatuko duena. Hala ere,
helburuaren ez-betetzea diruzaintzako gerakina erabiltzearen ondorioz gertatu bada, planaren ordez 1/2013
Foru Arauaren 5.artikuluaren hirugarren paragrafoan aurreikusitako komunikazioa egin beharko zaio
Udalbatzari.
Horregatik, legeak adierazten duen bezala ez da beharrezkoa plan ekonomiko-finantzarioa egitea, baina bai
komunikazio hau egitea Udalbatzari, eta komunikazio hauen bitartez zenbateko berri, eta eguneratuen
jakinarazpenak egiten joango gara.
Zumaian, 2017ko martxoaren 9an
Kontu-hartzailea.

Marikruz Alvarezek (EAJ-PNV) gaiaren berri eman du.
--------------------

2.5.- IRIZPENA:
2.5.1.- 2017ko ORDENANTZA FISKALEN ALDAKETA ONARTZEA, BIDEZKO BADA.2017KO MARTXOAREN 13KO OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA:
2017RAKO ORDENANTZA FISKALAREN ALDAKETA ONARTZEA
AURREKARIAK
Ez-ohiko Osoko Bilkurak, 2016ko abenduaren 16en hartu zituen erabakiak, udal izaerako zenbait tributuren
ordainarazpena arautzen dituzten Ordenantzak aldatzeari dagozkienak 2017ko urtarrilaren 1etik hasita.
2017rako behin betirako ordenantza fiskalak, 2016ko abenduaren 20an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari
ofizialean.
Bestalde, urtea aurrera doala, eta Zumaiako Udalerriko bide publiko jakinetan ibilgailuen aparkamendua eta
hiri-bide jakin batzuen zirkulazioaren eta erabileraren zenbait alderdi arautzeko ordenantza onartuko denez,
tasa berri batzuk gehitu behar dira 2017rako ordenantza fiskaletan.

Foruen enparantza z/g • Tel.: 943 86 50 25 • Faxa: 943 86 24 56 20750 ZUMAIA • http://www.zumaia.eus
e-mail: info@zumaia.eus

1
1

……………………..

2017IAKU0002-006-002
Horren ondorioz, 2017ko martxoaren 2an Ogasun eta Pertsonal Batzordean 2017rako ordenantza fiskalaren
aldaketaren proposamena aurkeztu zen, eta 2017ko martxoaren 13an 2017rako ordenantza fiskalaren
aldaketaren behin betiko proposamena aurkezten da.
Irizpen honi, 2017rako Ordenantza Fiskalaren aldaketaren behin betiko proposamena eransten zaio
(1.Eranskina).
IRIZPENA
Ondorioz, 2017ko martxoaren 13an, hurrengo botoekin:
Aldeko botoak: 3 (1EHBILDU, 2EAJ-PNV)
Aurkako botoak: 0.
Abstentzioa: 0.
Aldeko irizpena jaso du Ogasun eta Pertsonaleko Batzordeak, eta honako PROPOSAMEN hau Osoko
Bilkuraren iritzipean jartzea erabaki du (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 47 artikuluan araututakoari jarraituz, erabakia udalbatzako bertan daudenen gehiengo sinplea
beharko da):
1.- Hasierako onarpena ematea 2017.urterako Ordenantza Fiskalen aldaketari eta uztailaren
5eko 11/1989 Gipuzkoako Hazienda Lokalen Foru Arauaren 16. artikuluaren arabera, udaleko iragarki taulan eta
GAOn argitaratu hogeita hamar egunetan zehar.
2.- Jendaurreko erakusketako epealdia amaitu ondoren, Udal Korporazioak aurkeztu diren
erreklamazioak ebatziz behin betiko erabakia hartuko du, eta erreklamaziorik aurkezten ez bada behin behinekoa
zen erabakia behin betiko hartutzat ulertuko da.
3. Behin betiko erabakiaren testu bateratua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da, eta ez
da indarrean jarriko argitaratzen ez den bitartean.
Zumaian, 2017ko martxoaren 13an
Kontu-hartzaileak
Lioba Maiza Recondo
ZUMAIAKO UDALA: ORDENANTZA FISKALEN ALDAKETA
Zumaiako Udalerriko bide publiko jakinetan ibilgailuen aparkamendua eta hiri-bide jakin batzuren
zirkulazioaren eta erabileraren zenbait alderdi arautzen dituen ordenantzari hasierako onarpena emango
zaionez, Zumaiako Udaleko Osoko Bilkurak, 2017ko martxoaren XXean eginiko bileran, behin behineko
onespena eman dio, udal tributuak arautzen dituen ordenantzaren aldaketari.
Trakzio mekanikozko ibilgailuak bide publikoetan aparkatzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko
ordenantza atala, ondorengo moduan gelditzen da idatzita:
TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOETAN APARKATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK
ARAUTZEKO ORDENANTZA
Trakzio mekanikodun ibilgailuak Zumaiako udalerrian ibilgailuak aparkatzeari buruzko araudi erregulatzaileak
zehazten duenaren arabera, udal bide publikoetan zehaztutako alderdietan aparkatzen direnean sortzen den
udalaren herri jabetzaren aprobetxamendu berezia da tasa honen egitate zergagarria.
Aparkatzea ibilgailua bost minutu baino gehiago geldituta izatea da, gelditu beharra zirkulazioak berak eragin
ez badu behintzat.
Aparkatze bereizgarria edo baimena lortu eta, kasu bakoitzean, dagokion baldintzetan aparkatu ahal izateko,
Zumaiako udalerriak ibilgailuak aparkatzeari buruzko araudi erregulatzailearen arabera, honako zerga-kuotak
ezarri dira:
Egoiliarrentzako txartela/bereizgarria, urteko denboraldirako (bizileku bakoitzeko)
1.txartela edo bereizgarria…………………..15€
2.txartela edo bereizgarria………………….25€
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Egoiliarrentzako txartela/bereizgarria, udako denboraldirako (bizileku bakoitzeko)
1.txartela edo bereizgarria…………………..5€
2.txartela edo bereizgarria………………….10€
Egoiliarrentzako aparteko txartela/bereizgarria, urteko denboraldirako (bizileku bakoitzeko)
1.txartela edo bereizgarria……………..…..15€
2.txartela edo bereizgarria………..……….25€
Egoiliarrentzako aparteko txartela/bereizgarria, udako denboraldirako (bizileku bakoitzeko)
1.txartela edo bereizgarria……………..…..5€
2.txartela edo bereizgarria………..……….10€

Jarduera ekonomikoekin lotutako ibilgailuen aparteko txartela/bereizgarria, urteko denboraldirako (entitate
juridiko/fisikoko)
1.txartela edo bereizgarria………….. …….15€
2.txartela edo bereizgarria………..……....30€
Jarduera ekonomikoekin lotutako ibilgailuen aparteko txartela/bereizgarria, udako denboraldirako (entitate
juridiko/fisikoko)
1.txartela edo bereizgarria………….. …….5€
2.txartela edo bereizgarria………..……....15€
Jarduera ekonomikoen atxikitutako ibilgailuentzako txartela/bereizgarria, urteko denboraldirako
Lehenengo txartel edo bereizgarria eta hurrengoak………………………………..30€
Jarduera ekonomikoen atxikitutako ibilgailuentzako txartela/bereizgarria, udako denboraldirako
Lehenengo txartel edo bereizgarria eta hurrengoak………………………………..10€
Txartela/bereizgarria mugikortasun murriztua
denboraldirako……………………………..0€

duten

pertsonen

ibilgailuetan,

urteko

edo

udako

Txartela/bereizgarria bigarren etxebizitzako, urteko denboraldirako (bizileku bakoitzeko)
1.txartela edo bereizgarria………….. …...15€
2.txartela edo bereizgarria……………….25€
Txartela/bereizgarria bigarren etxebizitzako, udako denboraldirako (bizileku bakoitzeko)
1.txartela edo bereizgarria………….. …...5€
2.txartela edo bereizgarria……………….10€
Egoiliarrak ez diren langile, eta autonomoen aparteko bereizgarria, udako denboraldirako
Txartela edo bereizgarria…………….…..15€
Arautu gabeko guneetako egoiliarren bereizgarria
Txartela edo bereizgarria……………….…15€
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Salaketaren baliogabetzea (udako denboraldirako)….15€
Txartel edo bereizgarriaren ordezkapenagatik, ibilgailuaren edo etxebizitzaren aldaketagatik, edota beste
edozein arrazoirengatik……………………………....…5€
Aparkatzeko txartela atera behar den zonaldetako tarifak:

Zonaldea
Errotazio handikoa
Egonaldi ertaina

Denbora
15 min
60 min
90 min
120 min 180 min 240 min 300 min
0,50 €
1,25 €
2,00 €
X
X
X
X
0,30 €
1,00 €
1,75 €
2,50 €
4,00 €
5,50 €
7,00 €

Bai errotazio handiko, eta baita ere egonaldi ertaineko guneetan aparkatzeko txartela doan izango da
Zumaiako Ibilgailuen Zirkulazioaren gaineko Zergaren erroldan alta emanda dauden ibilgailu guztientzat, beti
ere, ibilgailu guztiek bete beharko dituzte zona horietan aparkatzeko denboraren mugak eta aparkatzeko
txartela ateratzeko betebeharra, bai eta ordenantza honetan aurreikusitako bereizgarriren bat duten
ibilgailuek ere. Zumaiako Ibilgailuen Zirkulazioaren gaineko Zergaren errolda horretan apirilera arte trafikon
izan diren alta, baja edo beste edozein aldaketa jasoko da.
Subjektu pasiboak aparkaleku-bereizgarrien titularrak diren pertsonak izango dira, Zumaiako udalerrian
araututako bereizgarria jaulkitzea daramaten kasuetan, eta, horretarako, mugatutako udal bide publikoetako
eremuetan aparkatutako ibilgailuen gidariak.
Bereizgarriren bat jaulkitzea dakarten aparkatze baimenen eskaeren kasuan, dagokion tasaren sortzapena
izango da aparkatze baimena ematen den unean; eta baimenaren berritze automatikoa egiten bada,
sortzapena urte bakoitzeko urtarrilaren lehenean. Aldiz, araubide orokorraren mendeko aparkatze baimenen
kasuan, tasen sortzapena izango da horretarako mugatutako udal bide publikoen eremuetan aparkatzen den
unean.

Salbuespenak:
Estatuak, autonomia erkidegoek eta toki erakundeek ez dituzte tasa hauek ordaindu behar ez zuzenean
ustiatzen dituzten komunikazio zerbitzu publikoei dagozkien aprobetxamenduengatik, ez herritarren
segurtasunari edo nazioaren defentsari zuzenean lotuta daudenengatik.
Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen
ordenantzaren atalean, honako hau gehitzen da:

A.D. ZIRKULAZIO ARAU BEREZIETARAKO BAIMENAK:
Larretxo auzoko baimen eskabide bakoitzeko txartela edo bereizgarria…………………… 15€

Gipuzkoako Herri Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 16.1 artikuluari jarraiki,
hartutako erabakia eta horretarako hasitako espedientea jendaurrean jartzen da.

—

Non

dagoen

ikusgai:

Zumaiako

Udal

honetako

Kontu-hartzailetzan.

— Aztertu eta hala badagokio erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegun, behin iragarki hau Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den hurrengo lanegunetik kontatzen hasita, bulego orduetan.
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— Erreklama dezaketenak: Uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 17. artikuluan adierazten direnak.
— Erreklamazioa aurkezteko bulegoa: Udaleko Sarrera Erregistro Nagusia.
— Erreklamazioak jasotzen dituen organoa: Osoko Bilkura.
Erreklamazioak edo iradokizunak egiteko arauzko epea igarota erreklamazio edo iradokizunik jasoko ez balitz,
hartutako erabakiak behin betikotzat joko lirateke akordio berririk hartzen ibili gabe.
Zumaia , 2017ko martxoaren XXa.—Oier Korta Esnal, alkatea.

Alkateak ordenantza fiskalen aldaketaren aurkezpena egin du; esan du hiru
gai jasotzen dituela: 1) ordenantzak erregulatuko diren zonen biñetaren
prezioa prorrateatu egin da Ardantzabiden jarritakoarekin alderatuta, hortaz,
proposatu du lehengo biñeta 5 euro izatea eta bigarrenarengatik 10 euro, 2)
errotazio handiko - 0,50 zentimo bost minutuko, 60 minutu 1,25 euro eta abareta egonaldi ertaineko tarifak -0,30 zentimo bost minutuko eta 60 minutu 1
euro eta abar-.

Arritxu Marañonek (ES-SV) aurkeztu duen emendakina azaldu du:
El paso que se va a dar en verano es importante y lo consideran muy positivo;
lo que se va a aprobar para los tres meses de verano lo entienden como una
experiencia piloto, en el sentido de que quedará una segunda fase a
desarrollar a lo largo del 2018 en el que se abordará la regulación definitiva
en el conjunto del municipio. Por ello proponen una tasa 0 para los tres meses
de verano de todas las zonas salvo Ardantzabide que ya tiene aprobada la
tasa para todo el año. Ha explicado las razones por las que proponen la tasa
0: 1) tiene carácter provisional y duración de tres meses, 2) no tenemos
experiencia sobre los resultados y afecciones sobre los vecinos/as, 3) cree su
grupo en la imposición de una tasa, pero entienden que es un paso muy
importante que todos los ciudadanos de zumaia tengan que pasar por el
ayuntamiento para regular su situación, 4) determinadas zonas que se verían
afectadas por la tasa son precisamente las que mayores problemas de
accesibilidad comparativamente respecto a otras zonas.
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ERABAKI ZATIA

Aldeko botoak: 7 boto (6 EH BILDU, 1 ES-SV)
Kontrako botoak:
Abstentzioak: 6 boto (6 EAJ-PNV)
ERABAKIA:.

ES-SV udal taldeak aurkeztutako emendakina
ordenantza fiskalen aldaketaren inguruan onartu da
-------------------------

Alkateak esan du ordenantza fiskalen aldaketa bere osotasunean, onartutako
emendakinarekin, alegia, bozkatuko dutela.

ERABAKI ZATIA

Aldeko botoak: 13 boto (6 EAJ-PNV,6 EH BILDU, 1 ES-SV)
Kontrako botoak:
Abstentzioak:
ERABAKIA:.

2017ko ORDENANTZA FISKALEN ALDAKETA, ES-SV
udal taldeak sartutako emendakinarekin, onartu da
-------------------------

3.- HIRIGINTZA, OBRA ETA ZERBITZUAK, INGURUMENA ETA UDALTZAINGOA.3.1.- IRIZPENA:
ZUMAIAKO UDALERRIKO BIDE PUBLIKO JAKINETAN IBILGAILUEN APARKAMENDUA
ETA GUNE JAKIN BATZUEN ZIRKULAZIOAREN ETA ERABILERAREN ZENBAIT ALDERDI
ARAUTZEKO ORDENANTZARI HASIERAKO ONARPENA EMATEA, BIDEZKO BADA.Foruen enparantza z/g • Tel.: 943 86 50 25 • Faxa: 943 86 24 56 20750 ZUMAIA • http://www.zumaia.eus
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2017KO MARTXOAREN 13KO HIRIGINTZA, OBRA, ZERBITZUAK, INGURUMENA ETA UDALTZAINGOAREN BATZORDE
INFORMATZAILEAREN IRIZPENA, ZUMAIAKO UDALERRIKO BIDE PUBLIKO JAKINETAN IBILGAILUEN APARKAMENDUA
ETA GUNE JAKIN BATZUEN ZIRKULAZIOAREN ETA ERABILERAREN ZENBAIT ALDERDI ARAUTZEKO ORDENANTZARI
HASIERAKO ONARPENA EMATEKO IRIZPENA.
AURREKARIAK
1.- Ikusirik Ordenantza hau, Udalei trafiko eta zirkulazio gaietan legez ematen zaizkien eskumenen indarrez
ematen da. Zumaiako hiri-bideetako zirkulazioarekin eta horien erabilerarekin zerikusia duten alderdi batzuk
arautzea du helburu, erabiltzaileen segurtasuna areagotzeko, ibilgailuen trafikoaren beharrezko arintasuna
hobetzeko, eta aparkalekuen errotazio eta erabilera ona bermatzeko xedez.
Ordenantza honen xedea trafikoa antolatzen eta hobetzen laguntzea da.
Horretarako, leku eta denbora mugak ezarriko dira zerbitzu partikular edo publikorako erabiltzen den 3.500 kg
arteko edozein ibilgailu bide publikoko leku edo zonetan eta bertan jarritako aparkalekuetan aparkatzeko.
Helburua da oreka handiagoa lortzea herriko hainbat zonatan aparkatzeko eskaintzaren eta eskariaren
artean. Helburu hori lortzeko, Udalak (bere kabuz
edo zerbitzu hori emateko kontratatutako enpresen laguntzarekin) bete ditzakeen mugatze, kontrol eta
inbertsio jarduerak garatu dira.
2.- Ikusirik 2016ko azaroaren 24an ohiko batzarraldian Udaleko Osoko Bilkurak legezko gehiengo osoarekin
Zumaiako Zerbitzu teknikoek idatzitako ZUMAIAKO 07 HA-ARDANTZABIDEKO HIRI BERRIKUNTZAKO PLAN BEREZIAri
behin betiko onespena eman zitzaiola, eta dokumentu honetan zona 1: Ardantzabide guneko aparkalekuen
erabilera arautzen zela.
3.- Ikusirik 2016-09-5 eta 2017-01-19 bitartean parte-hartze prozesuaren barne herritarrekin zortzi bilera izan
direla eta bilera hauek ZUMAIAKO 07 HA-ARDANTZABIDEKO HIRI BERRIKUNTZAKO PLAN BEREZIA eta
ZUMAIAKO UDALERRIKO BIDE PUBLIKO JAKINETAN IBILGAILUEN APARKAMENDUA ETA GUNE JAKIN BATZUEN
ZIRKULAZIOAREN ETA ERABILERAREN ZENBAIT ALDERDI ARAUTZEKO ORDENANTZA idazteko oinarri izan direla.
4.- Ikusirik 2016-12-19, 2017-02-06, 2017-02-20, 2017-02-28 eta 2017-03-06ko Hirigintza, Obra, Zerbitzuak,
Ingurumena eta Udaltzaingoaren Batzordeetan ZUMAIAKO UDALERRIKO BIDE PUBLIKO JAKINETAN
IBILGAILUEN APARKAMENDUA ETA GUNE JAKIN BATZUEN ZIRKULAZIOAREN ETA ERABILERAREN ZENBAIT
ALDERDI ARAUTZEKO ORDENANTZA idazteko irizpideen berri eman zela.

IRIZPENA
Ondorioz, 2017ko martxoaren 13ko Hirigintza, Obra, Zerbitzuak, Ingurumena eta Udaltzaingoaren Batzorde
informatzaileak, honako botoekin:
Alde: Oier Korta Esnal (EAJ)
Jon Iraola Rezola (EAJ)
Alex Oliden Antia (EH Bildu)
Josu Arrieta Arriola (EH Bildu)
Aurka:

0

Abstentzioa: 0
ALDEKO irizpena eman du eta honako Proposamen hau udalbatzako osoko bilkuraren iritzipean jartzea
erabaki du, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuz onartutako Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozeduraren Arautegiaren 135.3 artikuluak xedatutakoaren arabera,
araututakoari jarraituz, erabakia udalbatzako bertan daudenen gehiengo sinplea beharko delarik, apirilaren
2ko 7/1985 Toki Erakundetako Oinarrietako 47. artikuluan ezarritakoaren arabera, honako PROPOSAMENA
egin da:
LEHENA.- ZUMAIAKO UDALERRIKO BIDE PUBLIKO JAKINETAN IBILGAILUEN APARKAMENDUA ETA GUNE JAKIN
BATZUEN ZIRKULAZIOAREN ETA ERABILERAREN ZENBAIT ALDERDI ARAUTZEKO ORDENANTZA-ri hasierako
onespena ematea.
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BIGARRENGOA: Ordenantzaren hasierako onespenaren iragarkia GAOn argitaratzea eta dokumentua 30
eguneko agerraldi publikoan egotea. Erreklamaziorik aurkeztu ez balitz, behin-behineko akordioa behin
betikotzat hartua joko da.
Zumaia, 2017ko martxoaren 13a.
HIRIGINTZA, OBRA, ZERBITZUAK, INGURUMENA ETA UDALTZAINGOAREN BATZORDEBURUA
Oier Korta Esnal

Alkateak gaia aurkeztu du. Ordenantzak zubitxikitik aurrera arautuko duela,
2016ko irailetik udal gobernuak hasitako ibilbide luze baten emaitza dela, eta
azkenen hilabete eta erdian Zumaiako udal alderdi politikoek landu dutena;
ordenantzarekin batera emendakina aurkezten da, EH BILDUk sarrera eman
diona. Bestetik, ordenantza fiskalen aldaketaren inguruan ES-SVek sartutako
emendakinari abstentzio eman izana arrazoitu du esanez ez dutela bat egiten
hain zuzen ere Ardantzabiderako 15 euroko tasa onartu zelako udal alderdi
guztien aldetik, eta beraien ustetan proportzionaltasun printzipioa ez da
betetzen; zerbitzu berdina eskeiniko zaie Ardantzabidekoei eta beste
eremukoei; modu piloto batean ezarri dela bai Ardantzabideko eremua zein
gainontzeko eremuak. Herritarrak guztiak berdin tratatu behar direla esan du.
Arritxu Marañon (ES-SV) esan du: Ardantzabide funciona de manera definitiva
y estable, pero lo que se aprueba ahora de manera pilotu que luego se
extenderá al conjunto del municipio durante el 2018, y que tiene una
duración de tres meses. Atendiendo al principio de igualdad, se puede
interpretar desde diferentes puntos de vista, y así los vecinos de esas zonas
tendrían que pagar 5 euros que luego va a volver a desaparecer. En ese
sentido del Principio de igualdad, precisamente esas zonas son las más
perjudicadas porque han tenido menos inversiones, y tienen problemas de
accesibilidad. La regulación actual tiene carácter provisional y que por eso
permitirá la concienciación de los vecions, para que en esta fase vayan
sacándose las txartelas etc., y que luego habrá que evaluar para analizar si
ha funcionado o no.
Alex Olidenek (EH BILDU) esan du ES-SVekin emendakinarekin bat egiten
dutela izan ere, partehartze prozesua herritarrekin egin zutenean
herritarrengandik jaso zuten agindua izan zen txartela doan edo zero
izatearena; egia dela kriterio hori izan daitekeela ez oso justua baina
kontzientziazio kanpainak eta pedagogia egitea ezinbestekoa edo oso
importantea izango dela jendeari jakinarazteko argudio horiek zilegizkoak
direla; berdintasun aipamenak egiten direnean esan du ekitate falta osoa
argia dela herriaren erdia arautzen delako eta beste erdia ez, datorren urtean
egingo den partehartze prozesuan ekitate printzipioa bermatu beharko dela.
Alkateak esan du batzordean azaldu zela zergatik ez den herri osoa arautu
eta batik bat baliabide teknikoen faltagatik eta erregulaziorik gabeko herri
batean hasiera ematea herri erdiarekin erronka handia delako.
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Proportzionaltasun aldetik erregulatutako zonak eta Ardantzabidekoa ez direla
konparableak herri erdia ez erregulatzearekin.

ERABAKI ZATIA

Aldeko botoak: 13 boto (6 EAJ-PNV,6 EH BILDU, 1 ES-SV)
Kontrako botoak:
Abstentzioak:
ERABAKIA:.
ZUMAIAKO UDALERRIKO BIDE PUBLIKO JAKINETAN
IBILGAILUEN APARKAMENDUA ETA GUNE JAKIN BATZUEN ZIRKULAZIOAREN ETA
ERABILERAREN ZENBAIT ALDERDI ARAUTZEKO ORDENANTZAREN INGURUKO
EMENDAKINA –EH BILDUk aurkeztutakoa- ONARTU DA.
-------------------------

ERABAKI ZATIA

Aldeko botoak: 13 boto (6 EAJ-PNV,6 EH BILDU, 1 ES-SV)
Kontrako botoak:
Abstentzioak:
ERABAKIA:.

LEHENA.- ZUMAIAKO UDALERRIKO BIDE PUBLIKO
JAKINETAN IBILGAILUEN APARKAMENDUA ETA GUNE JAKIN BATZUEN
ZIRKULAZIOAREN ETA ERABILERAREN ZENBAIT ALDERDI ARAUTZEKO
ORDENANTZA-ri hasierako onespena ematea (EMENDAKINAREKIN
BATERA) ONARTU DA
BIGARRENGOA: Ordenantzaren hasierako onespenaren iragarkia GAOn
argitaratzea eta dokumentua 30 eguneko agerraldi publikoan egotea.
Erreklamaziorik aurkeztu ez balitz, behin-behineko akordioa behin
betikotzat hartua joko da.
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Eztabaidatzeko beste gairik ez dagoenez, Alkate Lehendakariak bilera
amaitutzat eman du, arratsaldeko zazpiak eta hamazazpi minutu
direnean eta nik, Idazkariak, fede ematen dut.
Idazkaria
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110. ACTA DEL PLENO
En la villa de Zumaia, siendo las dieciocho horas del día dieciseis de
marzo de dos mil diecisiete, se constituye en el Salón de Sesiones de esta
Casa Consistorial del Pleno del Ayuntamiento, al objeto de celebrar
sesión extraordinaria con arreglo al orden del día previamente señalado
y habiendo sido citadas en tiempo y forma, acuden los siguientes
miembros de la corporación:

Presidente:

Sr. Oier Korta Esnal

Concejales asistentes:
Sra. M. Cruz Alvarez Aparicio
Sr. Gotzon Embil Unanue jna
Sr. Jon Joseba Iraola Rezola .
Sra. Cristina Vicente Iciar
Sr. Alex Oliden Antia
Sra. Arritokieta Iribar Egaña
Sr. Josu Arrieta Arriola jna.
Sr. oseba Josu Azpiazu Azkarra
Sra. Nerea Eizagirre Telleria
Sra. Ione Muguerza Egaña
Sra. Ane Arregi Urbieta,
Sra. Arritokieta Marañon Basarte

No asisten:

Secretario:

Sr. Gorka Urgoiti Aguirre
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1.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR: 24.11.2016
núm. 106)
Se ha aprobado el acta nª 106.
2.- HACIENDA.2.1.DAR CUENTA DE LA NOTA DE REPARO 9/2016 ASÍ COMO EL DECRETO DE
ALCALDIA 840/2016.El Alcalde ha informado sobre el tema.
------------------2.2.- DAR CUENTA DE LA MODIFICACION DE CREDITO NUM. -18- DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.
Marikruz Alvarez (EAJ-PNV), ha informado sobre el tema.
------------------2.3.DAR CUENTA DE LA MODIFICACION DE CREDITO NUM. -19PRESUPUESTO MUNICIPAL.

DEL

Marikruz Alvarez (EAJ-PNV), ha informado sobre el tema.
------------------2.4.- DAR CUENTADEL INFORME POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA
Marikruz Alvarez (EAJ-PNV), ha informado sobre el tema.
------------------2.5.- DICTAMEN:
2.5.1.APROBAR, SI PROCEDE LA MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS
FISCALES.El Alcalde ha presentado las modificaciones de las ordenanzas fiscales,
diciendo que recoge tres puntos: 1) Se ha prorrateado el precio de la viñeta de
las zonas que regulará la ordenanza, comparándolo con Ardantzabide, de
modo que la primera viñeta pasa a ser de 5 euros y la segunda de 10, 2) En la
zona de gran rotación 0,50 céntimos por cinco minutes, 1,25 euros por 60
minutos y así sucesivamente. Y 3) en la tarifa de media estancia 0,30 céntimos
por cinco minutos y 1 euro por sesenta minutos…
Arritxu Marañon (ES-SV) ha explicado la enmienda que ha presentado:
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El paso que se va a dar en verano es importante y lo considera muy positivo; lo
que se va a aprobar para los tres meses de verano lo entienden como
experiencia piloto, en el sentido de que quedará una segunda fase a
desarrollar a lo largo de 2018 en el que se abordará la regulación definitiva en
el conjunto del municipio. Por ello proponen una tasa 0 para los tres meses de
verano de todas las zonas salvo Ardantzabide que ya tiene aprobada la tasa
para todo el año. Ha explicado las razones por las que proponen la tasa 0: 1)
tienen carácter provisional y duración de tres meses. 2) no tenemos experiencia
sobre los resultados y afecciones de los vecinos/as, 3) cree su grupo en la
imposición de una tasas pero entiende que es un paso muy importante para
regular su situación, 4) determinadas zonas que se verían afectadas por la tasa
son precisamente las que mayores problemas de accesibilidad
comparativamente respecto a otras zonas.
PARTE RESOLUTIVA
Votos a favor: 7 votos (6 EH-BILDU, 1 ES-EV)
Votos en contra:
Abstenciones: 6 votos (6 EAJ-PNV)
ACUERDO: Se ha aprobado la enmienda presentada por el grupo
municipal ES-SV en torno a la ordenanza fiscal.
-------------------

El Alcalde ha señalado que pasarán a votar la modificación de la ordenanza
fiscal en su totalidad, es decir, junto con la enmienda aprobada.
PARTE RESOLUTIVA
Votos a favor: 13 votos (6 EAJ-PNV, 6EH-BILDU, 1 ES-EV)
Votos en contra:
Abstenciones:
ACUERDO: Se ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal de
2017, incluyendo la enmienda que ha presentado el grupo ES-SV.
------------------3.- URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS, MEDIO AMBIENTE, POLICIA MUNICIPAL.3.1.- DICTAMEN:
APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL
APARCAMIENTO DE VEHICULOS Y DETERMINADOS ASPECTOS DE LA CIRCULACION
Y EL USO DE DETERMINADAS VIAS URBANAS DE ZUMAIA.Foruen enparantza z/g • Tel.: 943 86 50 25 • Faxa: 943 86 24 56 20750 ZUMAIA • http://www.zumaia.eus
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El Alcalde ha dado cuenta del dictamen, y ha señalado que la ordenanza
regulará las distintas zonas a partir del puente pequeño, y que ha sido el
resultado de un largo recorrido que inició el gobierno municipal en 2016. Y en el
último mes y medio lo han trabajado los grupos municipales de Zumaia; junto
con la ordenanza se ha presentado una enmienda a la que ha dado entrada
EH-BILDU. Por otro lado ha explicado la abstención de su grupo a la enmienda
presentada por ES-SV ante la modificación de las ordenanzas fiscales; no están
de acuerdo con ella porque se aprobó una tasa de 15 euros para
Ardantzabide con el acuerdo de todos los grupos y en su opinión siendo eso así
no se cumple el principio de proporcionalidad; se les va a ofrecer el mismo
servicio tanto a los de Ardantzabide como a los del resto de las zonas; que se
ha establecido como prueba piloto, sí, pero tanto la zona de Ardantzabide
como el resto de las zonas. Finalmente, ha añadido que hay que tratar por
igual a toda la ciudadanía.
Arritxu Marañon (ES-SV) ha manifestado que Ardantzabide funciona de manera
definitiva y estable, pero lo que se aprueba ahora de manera piloto, y que
luego se extenderá al conjunto del municipio durante el 2018, tiene una
duración de tres meses. Que el principio de igualdad, se puede interpretar
desde diferentes puntos de vista, y así los vecinos de esas zonas tendrían que
pagar 5 euros por una reglamentación que luego va a desaparecer. En ese
sentido de aplicación del principio de igualdad, precisamente, son esas zonas
las más perjudicadas porque han tendido menos inversiones, y tienen
problemas de accesibilidad. La regulación actual tiene carácter provisional y
que ello permitirá la concienciación de los vecinos, para que en esta primera
fase vayan sacándose las txartelas etc., y que luego habrá que evaluar para
analizar si funciona o no.
Alex Oliden (EH-BILDU) ha manifestado su conformidad con la enmienda, dado
que cuando se llevó a cabo el proceso participativo con la ciudadanía el
mensaje que les trasladaron fue ese, que la tarjeta fuera gratis o con coste
cero, es verdad que ese criterio puede no ser muy justo pero es imprescindible
hacer pedagogía y llevar a cabo campañas de concienciación para hacer
saber a la gente que esos argumentos son legítimos; en cuanto a las menciones
que se hacen a la igualdad ha señalado que la falta de equidad es evidente
cuando solamente se regula la mitad del municipio, y la otra mitad no. En el
proceso de participación que se hará el año que viene habrá que garantizar el
principio de equidad.
El Alcalde ha respondido que en comisión se explicó porque no se ha regulado
todo el municipio, que ha sido sobre todo por la falta de medios técnicos, y
porque en un municipio donde no ha habido ningún tipo de regulación, para
empezar ya es bastante reto abarcar la mitad del municipio. En cuanto a la
aplicación de la proporcionalidad, las zonas reguladas y Ardantzabide no son
comparables con la zona no regulada de la otra mitad del municipio.
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PARTE RESOLUTIVA
Votos a favor: 13 votos (6 EAJ-PNV, 6EH-BILDU, 1 ES-EV)
Votos en contra:
Abstenciones:
ACUERDO: Se ha aprobado la enmienda presentada por EH BILDU en
relación a la ordenanza reguladora del aparcamiento de vehículos y
determinados aspectos de la circulación y el uso de determinadas vías urbanas
de zumaia.-

---------------------

PARTE RESOLUTIVA
Votos a favor: 13 votos (6 EAJ-PNV, 6EH-BILDU, 1 ES-EV)
Votos en contra:
Abstenciones:
ACUERDO: Primero.- Se da la aprobación inicial a la ordenanza
reguladora del aparcamiento de vehículos y determinados aspectos de la
circulación y el uso de determinadas vías urbanas de zumaia, (junto con la
enmienda)
Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de Guipúzcoa la
aprobación inicial de la ordenanza y que el documento esté en exposición
pública durante 30 días. Si en ese período no se presentara ninguna
reclamación el acuerdo provisional pasaría a ser definitivo.
-------------------

No habiendo más temas que tratar, el alcalde-presidente da
por finalizada la sesión cuando son las siete horas y diecisiete
minutos de la tarde y yo, el Secretario, doy fe.

El Secretario
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