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140. OSOKO BILKURAKO AKTA
Zumaiako herrian, 2020ko urtarrilaren 29an, arratsaldeko seietan, 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:

Iñaki Ostolaza Esnal, jna.

Bertaratutako zinegotziak:

Alex Oliden Antia, jna.
Maider Alberdi Yeregui, and.
M. Arritokieta Iribar Egaña, and.
Asier Arakistain Alberdi, jna.
Marina Bidasoro Arocena, and.
Jose María Azkue Castillo, jna.
Maddi Aldalur Osa, and.
M. Aranzazu Gajate Telleria, and.
Oier Korta Esnal, jna.
Cristina Vicente Iciar, and.
Gotzon Embil Unanue, jna.
Iker Mardaras Arrieta, jna.
Ainhoa Illarramendi Azkue, and.
Arritokieta Marañón Basarte, and

Ez bertaratuak:

M. Cruz Alvarez Aparicio and.
Miren Aitziber Odriozola Etxezarreta, and.

Idazkaria:

Gorka Urgoiti Agirre
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1.- AURREKO BILERETAKO AKTAREN ONARPENA, BIDEZKO BADA:
(139. zbkia – 2019.12.12)

Onartutzat ematen da akta,

2.- HIRIGINTZA.2.1.- IRIZPENA:
2.1.1.- FATXADAK BIRGAITZEKO ORDENANTZA FISKALETAKO, ICIO ATALEKO %95EKO
HOBARIA EMATEA, BIDEZKO BADA.
ZUMAIAKO UDALEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN BATZORDEAK, OSOKO UDALBATZARI
ZUZENDUTAKO PROPOSAMENA: FATXADAK BIRGAITZEKO OBRA BAIMENETAN ORDENANTZA
FISKALETAKO, ICIO ATALEKO %95EKO HOBARIAREN EZARPENA
AURREKARIAK
1.- Ikusirik 2019 eta 2020ko Ordenantza Fiskaletan adierazten dela, Uztailaren 5eko
Eraikuntza, Instalazio, eta Obren gaineko Zergaren 15/1989 Foru Arauak, bere 5.artikuluan
aipatzen duenaren arabera: ordenantza fiskalek zerga kuotaren %95era arteko hobaria
arautu ahal izango dute interes berezikoak edo udal erabilerakoak deklaratutako
eraikuntzen, instalazioen edo obren alde, horretarako arrazoi sozialak, kulturalak, historikoartistikoak edo enplegua bultzatzeko arrazoiak daudenean. Zerga honetan %95era arteko
hobaria arautu ahal izango du osoko bilkurak onartzen dituen obretarako.
Horren ondorioz, 2019ko urriaren 10eko Osoko Bilkurak onartu zuen Uztailaren 5eko
Eraikuntza, Instalazio, eta Obren gaineko Zergaren 15/1989 Foru Arauak, bere 5.artikuluan
arautzen dituen onuren izendapena.
2.- Ikusirik, fatxadak birgaitzeko honako obra baimenak eskatu direla.
FORUEN ENPARANTZA 11-13
SAN JOSE KALEA 1A-1B
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.- HONAKO FATXADETAN EGINDAKO OBRA LANAK INTERES PUBLIKOTZAT JOTZEA ETA
ONDORIOZ ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGAN %95EKO HOBARIA
EMATEA.
FORUEN PLAZA 11-13
SAN JOSE KALEA 1A-1B
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Aldeko botoak: 15 boto (9 EH BILDU, 5 EAJ-PNV, 1 ES-SV, )
Kontrako botoak: 0 boto
Abstentzioak: 0 boto
ERABAKIA: FORUEN PLAZA 11-13 eta SAN JOSE KALEA 1A-1B
fatxadetan egindako obra lanak interes publikotzat jotzea eta ondorioz
eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergan %95eko hobaria
onartzen da
3.- PERTSONALA.3.1.- IRIZPENA:
3.1.1.- ZUMAIAKO UDALEKO LANGILEEN LAN BALDINTZAK ETA ZUMAIAKO KIROL
PATRONATUKO LANGILEEN LAN BALDINTZAK ARAUTZEN DITUEN UDALHITZ HITZARMENEAN
48.ARTIKULUAREN ALDAKETA ONARTZEA, BIDEZKO BADA.2020KO URTARRILAREN 21KO PERTSONAL BATZORDEAREN IRIZPENA, ZUMAIAKO UDALEKO
LANGILEEN LAN BALDINTZAK ARAUTZEN DITUEN UDALHITZ HITZARMENAREN 48.
ARTIKULUAREN ALDAKETAREEN INGURUKOA.
AURREKARIAK
Zumaiako Udaleko Osoko Bilkurak, 2008ko azaroaren 27an, Zumaiako Udaleko langileen
lan baldintzak arautzen dituen hitzarmena, Udalhitz 2008-2010 onartu zuen, indarrean
mantendu dena.
Hitzarmenaren 48. artikuluak ondorengoa jasotzen du:
48. artikulua.- Aitatasun lizentzia.
1. Seme-alabaren jaiotza, harrera edo adopzioa dela-eta, ondorengo baimenak
emango dira, dagokion datan zenbatzen hasita:
jaiotza, harreraren erabaki
administratiboa edo judiziala, edo adopzioa eratzen duen ebazpen judiziala:
- 2008. urtekoak- 15 egun natural
- 2009. urtekoak- 3 astebete
-2010. urtetik aurrerakoak- 4 astebete.
2. Erditzean amarentzako edo seme-alabarentzat mediku-arazoak sortu badira edo
erditzea ohiko etxebizitzatik 150 kilometro baino gehiagora gertatzen bada, aurreko
atalean aipatutako lizentziari beste bi asteguneko baimena gaineratuko zaio, joanetorriak errazteko.
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Zumaiako Udaleko langile ordezkariek 2019ko irailaren 18ko datan udal erregistroan
aurkeztu zuten idatziaren bitartez, gurasoen artean zaintzaren erantzunkidetasuna eta
bizi pertsonala eta laboralaren arteko kontziliazioa sustatzeko neurri gisa, Zumaiako
Udaleko alkateari eskatu zioten, haurren jaiotzagatik guraso baimenen/lizentzien
berdintzea 2019ko irailaren 1etik aurrera eta ondorioz, gurasotasun baimena 20 astetara
zabaltzea eskatu zuten.
Gaia aztertu da, zehazki, administrazio publikoek gai honen inguruan azkeneko urteetan
onartu izan dituzten neurriak. Ondoren aipatzen dira gehigarrienak.
Eusko Jaurlaritzak, alde batetik, familia eta laneko ardurak bateragarri egiteko eta
bestetik, gurasoek, familia-esparruan, bereziki, adin txikiko seme-alaben zaintzan eta
hezkuntzan duten erantzunkidetasuna sendotzeko hainbat neurri lagungarri onartu ditu.
Zehazki, haurren jaiotzagatik, ama biologikoa ez den gurasoaren lizentziaren
iraupenaren luzapena amarenarekin parekatzeko eta haurraren zaintzarako
eszedentziari lotutako diru laguntzak onartu dituzte. Toki administrazioan ere bide hori
jarraitzeko neurriak hartzen ari dira.
Aipatzekoak dira alde batetik, 78/2019 Ebazpena, irailaren 18koa (EHAAan
argitaratu zen 2019ko urriaren 1ean) eta bestetik, 164/2019 Dekretua, urriaren 22koa,
familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa (EHAAan 2019ko urriaren 31ean
argitaratu zen).
78/2019 Ebazpenak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Negoziazio Mahai
Orokorrean ordezkatutako langileentzat jaiotzagatik ama biologikoentzat, adopzio_;
adopziorako zaintza-edo harrera-kasuetarako ematen diren baimenak eta ama
biologikoa ez den gurasoarentzat jaiotza-, adopziorako zaintza-edo harrera-kasuetarako
ematen diren baimenak parekatzen ditu, ondorengo eran:
2019ko irailaren 1eko eragin datatik adingabearen gurasoek, diren sexukoak direla, 18
asteko baimenerako eskubidea izango dute jaiotza-, adopzio-, adopziorako zaintza-edo
harrera kasuetarako, enplegu publikoaren oinarrizko arauetan edo lan-arauetan
ezarritakoaren arabera.
Bestalde, 164/2019 Dekretuak araututakoaren arabera, 78/2019 Ebazpenaren aplikazio
esparrutik kanpoko bestelako kasuetan, semearen edo alabaren bizitzako lehenengo
urtean lan-eszedentzian dauden guraso bakoitzari, (jaiotza, adopzioa, tutoretza edo
zaintza egoerak kontuan izanik), eszedentzia diruz lagunduko zaio, aldi jakin batean. Aldi
hori zehazteko, 112 egunen (16 aste) eta Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan
adingabearen jaiotzagatiko eta zaintzagatiko kotizaziopeko prestazio gisa diruz
lagundutako egun kopuruaren arteko diferentzia kalkulatu beharko da (2020. urtean 12
aste).
Guzti hori kontuan izanik, egoki ikusi da, aipatutako erakunde publikoek
onartutakoa kontuan izanik, Zumaiako Udaleko eta Kirol Patronatuko langileen aplikazio
esparrurako, seme-alabaren jaiotza, adopzioa, tutoretza edo zaintza egoerengatik,
ama biologikoaren eta ez den gurasoaren lizentzien iraupena berdintzea eta ondorioz,
Zumaiako Udaleko langileen lan baldintzak arautzen dituen Udalhitz Hitzarmenaren 48.
artikulua ondorengo eran aldatzeko proposamena Osoko Bilkurari egitea:
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Langile ordezkariekin egindako bileretan gaia negoziatu da, ondorioz, 5/2015
Legegintzako Errege Dekretuak, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko
Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duenak 37. artikuluan arautzen duena
betetzen da.
48. artikulua. Ama biologikoa ez den gurasoaren lizentzia.
1.- Seme-alabaren jaiotza, harrera edo adopzioa dela-eta 126 eguneko lizentzia izango
du langileak.
Erditzea uste baino lehenago gertatu bada edo erditzearen ostean jaioberriak
ospitalean egon behar badu, jaioberriak ospitalean egon behar duen egunera arte
luzatuko da etenaldia, eta, gehienez ere, hamahiru aste gehiago luzatu ahalko da.
Erditzea anizkoitza izan bada, lizentzia 150 egunekoa izango da eta seme-alaba
ezindua izanez gero, 140 egunekoa.

2.- Erditzean amarentzako edo seme-alabarentzat mediku-arazoak sortu badira edo
erditzea ohiko etxebizitzatik 150 kilometro baino gehiagora gertatzen bada, aurreko
atalean aipatutako lizentziari beste bi asteguneko baimena gaineratuko zaio, joanetorrik errazteko.

IRIZPENA
Ondorioz, 2020ko
botoekin:

urtarrilaren 21eko

Pertsonal Batzorde informatzaileak, ondorengo

ALDEKO BOZKA:
Asier Arakistain (EH-Bildu)
Iñaki Ostolaza (EH-Bildu)
Arantza Gajate (EH-Bildu)
Oier Korta (EAJ)
Iker Mardaras (EAJ)
Arritxu Marañon (ES/SV)
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 22.2.i) eta 47. artikuluan ezarritakoaren arabera,
ondorengo PROPOSAMENA egin da:
1.- Zumaiako Udaleko langileen lan baldintzak eta Zumaiako Kirol Patronatuko langileen
lan baldintzak arautzen dituen Udalhitz Hitzarmenean jasotzen den 48. artikuluan goian
aipatzen den moduan aldatzea.
2.- Hitzarmenaren aldaketa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Asier Arakistain Alberdi
Pertsonaleko batzordeburua
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Aldeko botoak: 15 boto ( 9 EH BILDU, 5 EAJ-PNV , 1 ES-SV, )
Kontrako botoak: 0 boto
Abstentzioak: 0 boto
ERABAKIA:
1.- Zumaiako Udaleko langileen lan
baldintzak eta Zumaiako Kirol Patronatuko langileen lan baldintzak
arautzen dituen Udalhitz Hitzarmenean jasotzen den 48. artikuluan
aldaketak egitea onartzen da
2.- Hitzarmenaren
Ofizialean argitaratuko dira.

aldaketak

Gipuzkoako

Aldizkari

Eta honekin bukatzen dugu ia zegoen eguneko puntu guztiak, beraz, ezohiko
osoko bilkura bukatutzat ematen dugu
Eskerrik asko etortzeagatik
------------------------

Eztabaidatzeko beste gairik ez dagoenez, Alkate Lehendakariak bilera
amaitutzat eman du, arratsaldeko seiak eta hamar minutu direnean eta
nik, Idazkariak, fede ematen dut.
Idazkaria
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