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AIARAKO UDALAK 2020ko AZAROAREN 19an EGINIKO OHIKO OSOKO 

BILKURAKO AKTA 

 

 

UDALBURUA 

Gentza Alamillo Udaeta jn. 

 

ZINEGOTZIAK 

Iñigo Pinedo Vadillo jn. 

Montse Angulo Solloa and. 

José Antonio Bartolomé Pesquera jn. 

Itxaso Gorbeña Allende and. 

Unai Campo Arenaza jn. 

Susana Martín Benavides and. 

Karmele Población Martínez and. 

Marian Mendiguren Mendíbil and. 

Koldo Mendioroz Goldaraz jn. 

Iratxe Parro Uzquiano and. 

 

IDAZKARIA 

Mª Del Carmen Rojo Pitillas and. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arespalditzan, udaletxeko bilkuren aretoan, bi 

mila eta hogeiko azaroaren hemeretzian, hemeretziak 

eta bost direnean, Udalbatza Osoa bildu da ohiko 

osoko bilkura egiteko. Gentza Alamillo Udaeta alkate 

jauna da burua eta albo batean adierazitako 

zinegotziak bertaratu dira, eta bilera deitu da Toki 

Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 

7/85 Legearen 46 b) artikuluan xedatutako 

aurrerapenarekin. Mª Del Carmen Rojo Pitillas andrea 

da idazkaria. 

 

 

 

  

Alkate jaunak ongietorria egin die guztiei, eta, beste iruzkinik egin gabe, 

GAI-ZERRENDAN jasotako puntu hauek jorratzeari ekin diote: 

 

1.- Onestea, bidezkoa bada, 2020ko urriaren 22an eginiko ohiko osoko bilkuraren 

akta. Iratxe Parro Uzquiano (AIARA BATUZ) zinegotzi andreak adierazi du Aktaren 57. orrian, 

berak hitz egin zuenean, honako hau agertzen dela: Iratxe Parro Uzquiano (AIARA BATUZ) 

zinegotzi andreak esan du berari zuriarekin gertatu zaiola… Hor esan nahi zuena zen Karmele 

Población Martínez zinegotzi andreari gertatutako gauza bera gertatu zaiola- 

 

Esku-hartzeak amaitzean, aho batez onetsi da aipatutako akta. 

 

2.- Lanpostu-zerrenda (LZ) aldatzea, Administrazio Orokorreko teknikari lanpostu 

bat sortzeko.- Jarraian, Udalbatzari 2020ko azaroaren 5ean Aiarako Udaleko lanpostu-zerrenda 

aldatzeari buruzko ebazpen-proposamenaren berri eman zaio, Administrazio Orokorreko 

teknikari lanpostu bat sortzeko (Esp. zk.: 2020/1/S02.04.01.02). Horrek honako hau dio: 

 

“EBAZPEN-PROPOSAMENA  

 

Administrazio Orokorreko teknikari lanpostu bat sortzeko Aiarako Udalaren lanpostu-zerrenda 

aldatzeari buruzko prozedurari lotuta, espedientean aurkeztutako dokumentazioa ikusi da eta 

lanpostu berri hori sortzeko egiaztatutako beharra aintzat hartu da, ez baitago udaleko langile 

nahikorik udaleko idazkari kontu-hartzailea kenduta. Beraz, Udalbatza Osoari honako erabaki 

hau hartzea proposatzen zaio: 
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LEHENENGOA.- Udaleko Lanpostu-zerrendaren aldaketa onestea eta Administrazio 

Orokorreko teknikari lanpostu bat sortzea, espedientean dagoen dokumentazioan adierazitako 

funtzioekin. Horren ezaugarrien laburpena da honako hau: 

 

 Administrazio Orokorreko teknikari lanpostua, Idazkaritzako unitate organikora 

atxikitakoa. Lanpostua lehiaketa-oposizio bidez lortu egingo da eta A1 taldekoa 

izango da. 3. hizkuntza-eskakizuna izango da beharrezkoa, eta 24. mailako 

lanpostu-mailako osagarria eta 17.255,00 euroko berariazko osagarria izango ditu. 

 

BIGARRENA.- Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/98 Legearen 16. 

artikuluan xedatutakoaren arabera, lanpostu-zerrendaren aldaketa hau Arabako Lurralde 

Historikoko Aldizkari Ofizialean eta Udalaren webgunean argitaratzea. 

 

HIRUGARRENA.- Horren kopia bat bidaltzea Estatuko Administraziori eta Euskal 

Autonomia Erkidegoko organo eskudunari. 

 

Arespalditza.- ALKATEA” 

Iratxe Parro Uzquiano (AIARA BATUZ) zinegotzi andreak lanpostua sortzearen 

inguruko idatzi bat irakurri du. Horrek honako hau dio: 

 

“Joan den Ogasun informazio batzordean adierazi genuen Administrazio Batzordeei 

egiten zitzaien erreferentzia lanpostuaren deskribapen-fitxan oso eskasa zela.  

 

Atzera begiratzen badugu, lanpostu hori Aiara Batuz taldeak proposatu zuen. Horrek 

eskatu zuen Udaleko LZn AOT lanpostu bat sortzea, lanaldi erdikoa, Administrazio Batzordeen 

beharrak asetzeko. Gobernu Taldeak (EAJkoa zenak) lanpostua gaitu eta lanaldia aldatu zuen, 

lanaldi osorakoa eginda, Udalari zerbitzua ere emateko. Aiara Batuz proposamen horrekin ados 

egon zen, eta bi taldeek adostuta, 2019ko martxoaren 20an, honako hau jaso zen:  

 

AOT bat kontratatzeari dagokionez, Gobernu Taldeak konpromisoa hartu du Udaleko 

LZn AOT lanpostu bat sortzeko prozesua azkartzeko eta ez atzeratzeko, batez ere, udalerriko 

Administrazio Batzordeei zerbitzua emateko. Lanpostu hau Administrazio Batzordeei beren 

espedienteak kudeatzeko aholku emateko eta haiekin lankidetzan aritzeko sortuko da, nahiz eta 

lan horrek libre uzten dion gainerako lanaldia ere Udalean eta bertako espedienteetan eginkizun 

berberak betetzeko erabiliko den. 

 

Edonola ere, lanpostua deskribatzeko fitxaren EGITEKOARI dagokion atalean, 

dagoeneko sartu dira Administrazio Batzordeak; uste dugu askotan agertzen direla 

“idazkaritza” eta “idazkaria”, eta gutxitan aipatzen direla Administrazio Batzordeak edo 

horietako kideak.  

 

Aiara Batuz taldeak ziurtatu nahi du argi geratzen dela zein izan zen plazaren hasierako 

ideia eta ideia nagusia, ez dela hura indargabetzen, eta etorkizunean Administrazio Batzordeek 

ez dutela eraginik haiengan, Udalean dagoen lanaren ondorioz. Era berean, uste du 

Administrazio Batzordeekin harremantzeko maiztasuna handia eta ez ertaina izango dela. 

Aldaketa hori lanpostua deskribatzen duen fitxaren 2. orrialdean egitea eskatzen dugu.” 
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Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak adierazi du AIARA BATUZ taldearen 

proposamena lanaldi erdiko lanpostu berri bat sortzea zela, baina EAJ-PNVk uste izan zuela 

ezinbestekoa zela lanaldi osoko lanpostu bat sortzea, Udalean lan-karga handia zegoelako eta ez 

zegoelako inongo lanpostu teknikorik. Horrez gain, adierazi du Administrazio Batzordeek 

lanpostu hau izateaz gain, Ekainen aholkularitza juridikoa eta Landa Garapeneko Agenteen 

(ADR) bulegoaren laguntza dute. Horregatik, Administrazio Batzordeekiko harremanaren 

aldizkotasun ezarria dago; izan ere, Administrazio Batzordeek baliabide puntual gisa erabiliko 

dute, ez Udalean bezain beharrezkoa den baliabide gisa. 

 

Karmele Población Martínez (EH Bildu) zinegotzi andreak esan du bere taldeak nahi duela 

lanpostuan sartutako pertsonak HE3a betetzea. Gainera, Udaleko dokumentu guztiak euskaraz 

atera daitezen eskatu du. 

 

Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du lanpostuaren deskribapen-

fitxan adierazen den moduan, pertsona horrek hizkuntza-eskakizuneko 3. maila izan beharko 

duela.  

 

Espediente honen aldeko irizpena eman zuen Ogasuna, Funtzio Publikoa, Barne 

Araubidea Eta Kontuen Berezia Informazio Batzordeak 2020ko azaroaren 10ean eginiko 

bilkuran. 

 

Udalbatza jakinaren gainean geratu da eta aho batez erabaki du, ohiko bozketan, erabaki-

proposamena idatzi den moduan onestea. 

 

3.- Alday Ongintzako Fundazioarekin elkarlanean aritzeko lankidetza-

hitzarmenaren proposamena, Arespalditzako eguneko arretarako landa zentroa (CRAD) 

2020an kudeatzeko eta mantentzeko.- Jarraian, Udalbatzari 2020ko azaroaren 5eko 

erabakiaren proposamenaren berri eman zaio, Aiarako Udalak Alday Ongintzako 

Fundazioarekin elkarlanean aritzeko lankidetza-hitzarmenari buruzkoa, Arespalditzako eguneko 

arretarako landa zentroa (CRAD) 2020an kudeatu eta mantentzeko. Horrek honako hau dio:  

 

 

“ERABAKI-PROPOSAMENA 

 

IKUSI DA.- Alday Ongintzako Fundazioak nagusien arretarako laguntza-funtzioa egiten 

du Arespalditzako instalazioetan, eta 2009 urtetik Arespalditzako eguneko arretarako landa 

zentroaren kudeaketa eta funtzionamendua bere gain hartzen ditu. 

 

IKUSI DA.- Aiarako Udalak zerbitzu honi segida emateko interesa Aiara udalerrian. 

 

IKUSI DA.- Aiarako Udalaren eta Alday Ongintzako Fundazioaren arteko lankidetza 

hitzarmenerako proposamena, Arespalditzako eguneko arretarako landa zentroa 2020an 

kudeatu eta mantendu dezaten.  

AINTZAT HARTU DA.- Hitzarmen honek dakartzan gastuei aurre egiteko kreditu 

nahikoa eta egokia dago 2020rako udal-aurrekontuan. 

 

Udalbatzaren osoko bilkurak honako ERABAKI hau hartzea proposatzen da:  
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 Lehenengoa.- Onestea Aiarako Udalaren eta Alday Ongintzako Fundazioaren arteko 

lankidetza-hitzarmenerako proposamena, Arespalditzako eguneko arretarako landa zentroa 

2020an kudeatu eta mantendu dezaten. Hitzarmenak honako hau jasotzen du: 

 

“AIARAKO UDALAREN ETA ALDAY ONGINTZAKO FUNDAZIOAREN ARTEKO 

LANKIDETZA-HITZARMENA, ARESPALDITZAKO EGUNEKO ARRETARAKO LANDA 

ZENTROA 2020an KUDEATU ETA MANTENDU DEZATEN. 

 

Arespalditzan, 2020ko XXXXXXX(r)en XX)(e)(a)n.  

HONAKO HAUEK ELKARTU DIRA: 

Alde batetik, Gentza ALAMILLO UDAETA jauna, AIARAKO Udaleko (Araba) alkate-

udalburua, 2020ko xxxxxxx(r)en xx(e)ko ohiko osoko bilkuran hitzarmen hau sinatzeko 

ahalmena duena 

 

Bestetik, José Ramón GONZALEZ MENDIA jauna, ALDAY ONGINTZAKO FUNDAZIOko 

presidentea, hitzarmen hau sinatzeko ahalmena duena. 

 

 

Mª del Carmen ROJO PITALLAS andrea, AIARAKO Udaleko idazkaria.  

 

Bi aldeek beren karguei dagozkien eskumenak aurkeztu dituzte, eta dokumentu hau 

sinatzeko eskumena aitortu diote elkarri, eta  

ETA HONAKO HAU ADIERAZTEN DUTE 

 

Lehenengoa.- ALDAY ONGINTZAKO FUNDAZIOAk nagusien arretarako laguntza 

funtzioa egiten duela Arespalditzako instalazioetan.  

Gainera, 2009 urtetik Arespalditzako Eguneko Arretarako Landa Zentroaren kudeaketa 

eta funtzionamendua bere gain hartzen ditu.  

Bigarrena.- Zerbitzua jarraitzeko, hitzarmen hau egin dute, hauei jarraikiz:  

 

KLAUSULAK 

 

Lehenengoa.- Agiri honen xedea da, alde batetik, Alday Ongintzako Fundazioak 

Arespalditzako Eguneko Arretarako Landa Zentroaren kudeaketa eta funtzionamenduan bere 

gain hartzen dituen konpromisoak ezartzea. Guztira 14 toki ditu batera erabiltzeko, eta 

horietako 10 Arabako Foru Aldundiak itundutakoak dira. Era berean, Udalak ordaindu 

beharrekoa zehaztea, lan hori Alday Ongintzako Fundazioak betetzeagatik.  

 

Bigarrena.- Alday Ongintzako Fundazioak konpromisoa hartzen du zentroa eta han egiten 

diren jarduerak kudeatzeko, agiri honi eranskin moduan atxiki zaion gehigarriari jarraikiz. 

Bertan jasotzen dira preskripzio teknikoak edo zerbitzua emateko araudia eta zentroaren 

funtzionamendu-baldintzak, baita pertsonak onartzeko protokoloa ere. Halere, indarreko arau-

esparruaren barruan egingo da hori, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailak 

adinekoentzako titulartasun publikoko gizarte-zerbitzuak kudeatzeko ezarritako informazio-

oinarrien eta helburuen arabera.  

 

Hirugarrena.- Alday Ongintzako Fundazioak Eguneko Arretarako Landa Zentroa 

adinekoentzako aisia-jarduerak egiteko eta eguneroko jarduerak egiten laguntzeko baliatuko du. 
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Era berean, Zentroan obrarik ez egiteko konpromisoa hartzen du, eta instalazioak, ezta haien 

zati batzuk ere, hitzartutakoaz besteko erabileretarako ez baliatzeko konpromisoa hartzen du, 

aldez aurretik Aiarako Udalak onesten ez badu behintzat.  

 

Laugarrena.- Alday Ongintzako Fundazioak konpromisoa hartzen du, hitzarmenak iraun 

bitartean, beharrezko langileak jartzeko, artatutako pertsona-kopuruaren, haien profilaren eta 

emandako zerbitzuen arabera, Eguneko Arretarako Landa Zentroak ondo funtzionatzeko eta 

haren kudeaketa ekonomikoa garatzeko. 

 

Bosgarrena.- Gizarte Zerbitzuei buruzko Abenduaren 5eko 12/2008 Legeak bere printzipio 

orokorren barruan, erantzukizun publikokoa jartzen du, eta adierazten du botere publikoek 

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Zerbitzu eta Prestazioen katalogoan araututako prestazio 

eta zerbitzuetarako sarbidea eta eskuragarritasuna ziurtatuko dutela. Gainera, zioen 

azalpenean, baieztatzen du gizarte-zerbitzuek beren jarduna egokitu behar dutela gizon eta 

emakumeen berdintasunerantz apurka aurreratzeko gizarte-aldaketekin lotuta, emakumeak 

gizarte-inklusiora lagunduko dituzten jarduketak eta zerbitzuak bultzatuz. Bi aldeek adierazten 

dute ezagutzen dituztela 3/2007 Lege Organikoan (martxoaren 22koa, Emakumeen eta gizonen 

berdintasun eragingarrirakoa) eta 4/2005 Legean (otsailaren 18koa, EAEko Emakumeen eta 

gizonen berdintasunerakoa, 2010ean onetsia) ezarritako xedapenak, eta konpromisoa hartzen 

dutela neurriak hartzeko genero-ikuspegia sartzeko eta, bereziki, hizkuntza ez-sexista 

erabiltzeko, datuak sexuaren arabera banatuta biltzeko eta aurkezteko eta hitzarmen honen 

babespean egiten diren jardueretan sartzeko gizon-emakumeen berdintasuneko helburua.  

 

Era berean, Alday Ongintzako Fundazioak konpromisoa hartzen du Aiarako Udalari 

jakinarazteko programak exekutatzean sortutako edozein aldaketa, baita horretarako 

izendatutako langileen ingurukoa ere, Alday Ongintzako Fundazioak ematen duen laguntza 

zerbitzuari eragiten badio. Alday Ongintzako Fundazioak Eguneko Arretarako Landa 

Zentroaren kudeaketaren eta funtzionamenduaren inguruan era justifikatuan beharrezko diren 

agiriak aurkeztuko ditu. Edonola ere, hitzarmen hau edonola aldatzeko, bi aldeen aldez aurreko 

eta berariazko onespena lortu beharko da. Udalak Arabako Foru Aldundiarekin Eguneko 

Arretarako Zentroaren inguruan sinatutako hitzarmenean aldaketarik balego, Alday Ongintzako 

Fundazioari jakinaraziko zaio, beharrezko aldaketak egin ditzan, bi aldeak aldez aurretik ados 

jarri ondoren. Zerbitzuak genero-ikuspegia txertatuko du bere programazioan eta jarduketetan, 

eta, bereziki, hizkuntza ez-sexista erabiliko du, eta emakume eta gizonak duintasun- eta 

eskubide-berdintasunean aurkeztuko ditu, eta eguneroko jardueretan genero rolen eta 

estereotipoen inguruko hausnarketa txertatuko du.  

 

Seigarrena.- Aiarako Udala ez da izango, inola ere ez, hitzarmen hau gauzatzetik 

eratorritako edozein motatako lan-betebeharren erantzule. Alday Ongintzako Fundazioaren 

erantzukizuna izango da enplegatuen lan-harremanari eta lan-antolaketari lotutako guztia, eta, 

izatekotan, Alday Ongintzako Fundazioarekin lan-loturaren bat dutenena.  

 

Zazpigarrena.- Alday Ongintzako Fundazioak konpromisoa hartzen du hasieratik eta 

hitzarmen honen indarraldian bere zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean 

izateko, baita Aiarako Udalarekin beste dirulaguntza batzuk itzultzeagatiko zergen ordainketa 

egunean eramateko ere. Era berean, adierazten du ez dagoela indarreko legerian aurreikusitako 

ezein debeku-egoeratan.  

 

Zortzigarrena.- Aiarako Udalak, udaleko lehen mailako gizarte zerbitzuaren bidez, 

aurkeztutako eskaerak bilduko ditu, eta dagokion administrazio-espedientea izapidetuko du.  
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Eskaeren balorazioa eta pertsonen lehentasun-ordena zehaztea Gizarte Ongizateko Foru 

Institutuaren barruko batzorde baten bidez egingo da, eta honako hauek hartuko dute parte: 

zuzendariordea, gizarte-koordinatzailea eta Gizarte Esku-hartze Saileko gizarte-langilea. 

 

Pertsonak Gizarte Ongizateko Foru Institutuak aukeratuko ditu, eta lehentasuna emango 

dio udalerrian bizi diren pertsonak hartzeari. Hau da, ohiz kanpoko inguruabarrik ezean, 

puntuazio berdineko kasuetan, Aiarako udalerrian bizi diren pertsonei emango zaie zentroan 

sartzeko lehentasuna. Horiek Gizarte Ongizateko Foru Institutuari unean-unean indarrean 

dagoen prezio publikoen araudi erregulatzailean xedatutakoarekin bat etorriz ezarritako prezio 

publikoa ordaindu beharko diote; horretarako, dagokion ebazpena bidaliko da.  

 

Bederatzigarrena.- Erabiltzaileak Eguneko Arretarako Landa Zentrora eramateko 

garraioa ez da hitzarmen honen xedea, Alday fundazioarekin eta Udalarekin zerikusirik ez duen 

beste erakunde batek kudeatzen baitu zerbitzu hori.  

 

Hamargarrena.- Zenbatetsi da hitzarmenaren indarraldirako zentroaren kudeaketari eta 

funtzionamenduari dagokion gastua 72.000,00 € izango dela, 2020rako udal-aurrekontuan 

hasieran ezarritako zenbatekoa. Aiarako Udalak 2020rako udal-aurrekontuaren 231.481007 

partidan ordainduko du aipatutako zenbatekoa. 

  

Aiarako Udalak konpromisoa hartzen du aipatutako aurrekontu-partida behar beste 

handitzeko Eguneko Arretarako Landa Zentroa kudeatzeko gastu handiagoa egin ahal izateko, 

betiere Alday fundazioak behar bezala justifikatzen badu, zerbitzua egoki emateari eragiten 

dioten aurreikusi ezin diren inguruabarren ondorioz, eta Aiarako Udalaren gizarte-

laguntzailearen onespenarekin.  

 

Hamaikagarrena.- 2020ari dagokion kontraprestazioaren ordainketa Alday Ongintzako 

Fundazioak Udalean gastu guztien ordainagiriak aurkezten dituenean egingo da, datu guztiekin 

eta legez ezarritako betekizun guztiekin (hornitzailearen izena eta IFZ, Alday fundazioaren izena 

eta IFZ, fakturaren zenbakia eta data, prestazioaren helburua, xehatutako kopurua eta BEZa), 

eta langileen kostuari dagozkion ziurtagiriak, hilabete bakoitza bukatzean; beraz, ordainketak 

hilero egingo dira.  

 

Jarraian zerrendatutako gastuetarako, honako kontzeptu eta/edo kopuru hauek inputatu 

beharko dira, aurkeztutako justifikazioa baliozkotzat jo dadin: 

 

- Elikadura-kostua: Alday fundazioak kudeatutako egoitzan zerbitzuak ematen dituen 

sukaldariaren soldaten eta gizarte-aseguruen % 20ko kostua inputatuko da, Egoitzako eta 

Eguneko Arretarako Zentroko zerbitzuetan aritzen diren langileak baitira. Era berean, 

elikagaien kostua justifikatzeko, 5,62 euroko kopurua inputatuko da menu bakoitzeko, bai 

erabiltzaileena, baita zerbitzua ematen duen gerokultorearena ere, hilabetean zerbitzua ematen 

duen egunetan.  

 

- Gestoriaren kostua: Alday fundazioak gestoriaren kontzeptuan duen gastuaren % 15 

inputatuko da; izan ere fundazioak ematen duen Egoitza zerbitzuarekin partekatutako gastu bat 

da. 
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- Garbiketa-kostua: Hilero, 34,58 € inputatuko da, garbiketa-kontzeptuan; izan ere, Alday 

fundazioaren beraren bitartekoekin egiten da, eta fundazioak ematen duen egoitza-

zerbitzuarekin partekatutako zerbitzua da. 

 

- Erantzukizun zibileko asegurua: Erabiltzaile kopuruari gehi gerokultoreari dagokion zati 

proportzionala inputatuko da, Alday fundazioak kudeatzen dituen bi zerbitzuen kopuru osotik 

(Egoitza + Eguneko Zentroa), bi zerbitzuek partekatzen duten kostua baita.  

 

- Animatzaile soziokulturalaren/ gizarte-langilearen kostua: Hilero 160,00 € inputatuko 

da, Alday fundazioak kudeatutako egoitzan zerbitzuak ematen dituen animatzaile 

soziokulturalaren/gizarte-langilearen soldata eta gizarte-aseguruei dagokiena, Egoitzako eta 

Eguneko Arretarako Zentroko zerbitzuetan aritzen diren langileak baitira-  

- Zuzendariaren agirien kudeaketaren kostua: Hilero 355,00 € inputatuko da, Alday 

fundazioak kudeatutako egoitzan zerbitzuak ematen dituen zuzendariaren soldatak eta 

gizarteaseguruak ordaintzeko, zerbitzu hori fundazioak emateko ardura hartu baitu, Egoitzako 

eta Eguneko Arretarako Zentroko zerbitzuetan aritzen den langilea baita. -  

 

- Usufruktua: AFAren balioespenaren arabera (210.650,92 €-ren % 2; urtean 4.213,02 €, 

eta hilean 351,09 €); horietatik 3.370,42 € Aldundiak ordainduko ditu, eta Udalak 842,60 €.  

 

Ordainketa banku-transferentzia bidez egingo da, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak (Aiarako 

Udaleko Gizarte Langileak) Alday Ongintzako Fundazioak aurkeztutako agiriaren aldeko 

txostena igorri ondoren. 

 

Txostena ez bada aldekoa, uste delako ez direla nahikoa justifikatu egindako ordainketa 

guztiak, gizarte-langileak adierazi beharko du idatzi beharreko txostenaren barruan zein 

kontzeptuk behar duten Alday Ongintzako Fundazioak egiaztatzea, partida zehatz horretan.  

 

Hamabigarrena.- Hitzarmenaren indarraldia amaitzean, eta luzapen bakoitzean, edonola 

ere 2021eko urtarrilaren 10a baino lehen, Alday Ongintzako Fundazioak hau aurkeztu beharko 

du: 

 

–  Egindako ekintzen azalpen-memoria, egindako jarduerak, lortutako emaitzak eta haien 

ebaluazioa adieraziz, espezifikoki jasota emakume eta gizonen berdintasunerako egindako 

ekintzak, eta sexuka banatutako datuak aurkeztuz. Jasotakoan, Aiarako Udaleko gizarte-

langileak berrikusi egingo du, eta hurrengo ekitaldirako jarraibideak ezarriko ditu.  

 

– Egindako jardueren kostua justifikatzeko memoria ekonomikoa, gastuen eta diru-

sarreren zerrenda xehatuarekin.  

 

– Hitzarmen honen bidez diruz lagundutako jarduerak finantzatzeko lortutako dirulaguntza 

guztien adierazpena, bai erakunde pribatu eta bai publikoetatik jasotakoak. Inprimakia atxiki 

da, betetzeko.  

 

– Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketetan egunean egotearen 

ziurtagiria, edo elkartearen presidenteak sinatutako baimena, Udalak erakunde horiei eska 

diezazkien aipatutako ziurtagiri horiek.  
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– Zentroko langileen soldata-kostuei dagokien agiriak (gerokultorea, sukaldaria, 

zuzendaria eta animatzailea/gizarte-langilea): TC-1 eta TC-2ren kopia, dagokion ekitaldian 

langileei ordaindutako nominen kopia. 

 

Hamahirugarrena.- Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailak eta Aiarako 

Udalak zentroa erabili ahal izango dute jarduerak egiteko, aldez aurretik Alday Ongintzako 

Fundazioari jakinarazten badiote. Hauek ezingo diote uko egin, eskatutako erabilera 

instalazioetan egiten duten lanarekin bateragarria ez bada behintzat, bai Eguneko Arretarako 

Landa Zentroan eta bai alboko Zaharren Egoitzan 

 

Hamalaugarrena.- Alday Ongintzako Fundazioaren erantzukizun izango dira hitzarmen 

hau gauzatzearen betebeharrak betetzetik zuzenean edo zeharka eratorritako gorabeherak, 

edozein motatakoak direla ere, betiere bere kudeaketari edo funtzionamenduari egozteko 

moduko jarduerengatik bada. Inola ere ez da erantzungo ezinbesteko kasuetan, ustekabekoetan 

edo hirugarrenek egindakoetan; horretarako, ez ditu bere gain hartuko egunero pertsonak 

garraiatzean sor daitezkeen kalteak, horretarako dagoen garraioan, beste erakunde batek 

kudeatzen baitu zerbitzua.  

Gorabehera horietako edozein ardura saihesteko, Alday Ongintzako Fundazioak 

konpromisoa eta betebeharra du aseguru-poliza bat sinatzeko eta ordaintzeko, hitzarmena 

gauzatzetik erator daitezkeen balizko erantzukizunak betetzeko; horretarako, hitzarmen hau 

sinatzerako, eta balizko luzapenetarako, aipatutako poliza eta dagokion ordainagiria ordaindu 

izanaren ziurtagiria aurkeztu beharko du.  

 

Hamabosgarrena.- Hitzarmen hau sinatzen den egunean jarriko da indarrean, eta 

ondoreak izango ditu 2020ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte. Aurrekoa gorabehera, eta 

zerbitzuak jarraitzeko aurreikuspenaren arabera, hitzarmena luzatu egingo da bukatzean, 

beharrezkoa izango balitz, ez dagoelako ebazpenik zerbitzua 2021erako ematearen inguruan, eta 

aipatutako erabakia hartu arte behar besteko denboran.  

 

Hamaseigarrena.- Bi aldeek adierazten dute ezagutzen dituztela Datu Pertsonalak 

Babesteko 15/1999 Lege Organikoaren xedapenak, eta konpromisoa hartzen dute hor 

aurreikusitako eskakizunak betetzeko, hitzarmen honetan tratatzen diren erabiltzaileengandik 

lortutako datuei dagokienez. Araudi horrek Alday Ongintzako Fundazioa, hitzarmen honen 

sinatzailea, eta Gizarte Ongizateko Foru Institutuaren edo Aiarako Udalaren ardurapeko 

fitxategietako izaera pertsonaleko datuak tratatzen dituen bere langile guztiak behartzen ditu 

beharrezko segurtasun-neurriak aplikatzera datuek, une oro, beharrezko segurtasun-maila izan 

dezaten. Arau horiek betetzea, hitzarmenaren xedearen esparruari dagokionez, Alday 

Ongintzako Fundazioaren ardura izango da.  

 

Bereziki, honako betebehar hauek bete beharko ditu, aipatutako arauaren 12. artikuluari 

eta 15/1999 Lege Organikoa Garatzeko Araudiaren 20. artikuluari jarraikiz.  

 

1. Ez aplikatzea dituen datu pertsonalak, eta ez ditu erabiltzea kontratu honen xedea 

osatzen duen programa emateko ez beste ezertarako.  

 

2. Ez zaizkie datu horiek jakinaraziko, ezta kontserbatzeko bada ere, beste pertsona 

batzuei, fisikoei edo juridikoei, indarreko legeriak aurreikusitako kasuetan izan ezik 

 

3. Alday ongintzako elkartearen enplegatuek, Gizarte Ongizateko Foru Institutuaren 

edo Aiarako Udalaren titulartasuneko fitxategietan jasotako izaera pertsonaleko datuen 
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tratamenduaren edozein fasetan esku hartzen badute, haiek sekretupean izateko eta gordetzeko 

betebeharra dute, eta betebehar horiek iraun egingo dute, Alday Ongintzako Fundazioarekin 

daukaten harreman juridikoa bukatzen denean ere bai.  

 

4. Segurtasun-agiri bat egingo du, edo daukana osatuko du, fitxategia edo 

tratamendua identifikatu beharko da, eta haren arduraduna, eta tratamendu horrekin lotutako 

segurtasun-neurriak sartu beharko ditu. 

 

Datuetarako sarbidea urrutikoa bada, Aiarako Udalak berariaz debekatzen dio Alday 

Ongintzako Fundazioari datu horiek arduradunarenak ez diren beste sistema edo euskarri 

batzuetan sartzea. Alday Ongintzako Fundazioak bere zerbitzura dauden langileei, 

kontratatutako zerbitzua gauzatzearen ardura dutenei, Gizarte Ongizateko Foru Institutuko 

segurtasun-araudia onartzearen konpromisoa sinaraziko die. 

 

5. Beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartu beharko ditu izaera 

pertsonaleko datuen segurtasuna bermatzeko, eta haiek aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimenik 

gabe eskuratzea eragozteko, kontuan hartuta teknologiaren egoera, biltegiratutako datuen 

izaera eta zein arrisku dituzten, giza ekintzatik edo bitarteko fisiko edo naturaletik etorrita ere. 

Bereziki, erakundeak abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren VIII. tituluan 

aurreikusitako neurriak bete beharko ditu (haren bidez onestean da 15/1999 Lege Organikoaren 

Garapen Araudia, aurrez aipatua), baita unean-unean gai horren inguruan indarrean dauden 

xedapenak ere.  

 

Neurri horiek aipatutako Garapen Araudian ezarritako segurtasun-neurrien arabera 

zehaztuko dira. Kontuan hartu beharko da erabiltzaileen osasun-datuak tratatzeak babeserako 

neurri handiagoak eskatzen dituela, eta, gutxienez, araudi horretan jasotakoak aplikatu beharko 

dira.  

 

6. Hitzarmen honen xede den prestazioa betetzean, erabiltzaileen datuak itzuli 

beharko dizkio Alday Ongintzako Fundazioak Aiarako Udalari, gehienez ere hogeita hamar 

egun naturaleko epean, eta inola ere ezingo du gorde fitxategi horien kopia osoa edo zatikakoa, 

edo horien ondorioz sortutakoak, agindutako lanen ondoriozkoak, edo tratatu den izaera 

pertsonaleko daturen bat daukan agiri edo euskarririk, indarreko legeriak xedatutakoaren 

arabera erakunde pribatuak gorde behar dituenak kenduta 

 

7. Horretarako, kontuan hartu beharko da segurtasun-neurriak berdin eta bereziki 

aplikatu beharko direla automatizatu gabeko euskarrietan dauden datuetan.  

 

8. Alday Ongintzako Fundazioak, tratamenduaz arduratzen denak, izaera 

pertsonaleko datuak bestelako helburuetarako erabiltzen baditu, komunikatu egiten baditu edo 

kontratuaren estipulazioak hautsiz erabiltzen baditu, pertsonalki egin dituen arau-hausteei 

erantzunez joko da tratamenduaren erantzuletzat.  

 

9. Alday Ongintzako Fundazioak agindutako zerbitzuak azpikontratatzen badira, edo 

azpikontratatzea aurreikusten bada, Aiarako Udalaren aldez aurreko jakinarazpena beharko du, 

osorik edo partzialki Hitzarmen honen xede diren zerbitzuak azpikontratatzeko. Edonola ere, 

Alday Ongintzako Fundazioaren eta azpikontratatzailearen artean egindako kontratuan hau 

islatu beharko da: datuak babesteko araudiak eskatutako betekizuna, eta berariaz jaso beharko 

dira aipatutako 12. artikuluko preskripzioak, azpikontratatutako zerbitzuaren eduki zehatza eta 
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izaera pertsonaleko datuen tratamendua unean-unean Gizarte Ongizateko Foru Institutuak eta 

Aiarako Udalak ezarriko dituen argibideei doituko zaiela. 

 

10. Aldeek beren eskubideak eskatuko balituzte Aiarako Udalean, arduradunak 

eskaera helarazi beharko dio fitxategiaren arduradunari, hark ebatz dezan.  

 

11. Gizarte Ongizateko Foru institutuak eta Aiarako Udalak Alday Ongintzako 

Fundazioak egindako datu pertsonalen tratamenduak ikuskatu ahal izango ditu, gutxienez bi 

urteko maiztasunarekin, izaera pertsonaleko datuak dituzten fitxategiak tratatu eta 

kontserbatzeari dagokionez.  

 

12. Alday Ongintzako Fundazioak konpromisoa hartzen du, honen bidez, fitxategiak 

edo egin beharreko tratamenduak izaera pertsonaleko datuak babesteko legeriari egokitzeko 

 

Hamazazpigarrena.- Hitzarmen hau baliogabetzeko kausa izango da bi aldeek adostea, 

funtsezko klausulak ez betetzea, hau da, Alday fundazioak gizarte-laguntza ez ematea edo gaizki 

ematea, edo Udalak ordaindu beharreko kopuruak bost hilabete baino gehiagoz ez ordaintzea. 

 

Hemezortzigarrena.- Alday Ongintzako Fundazioak konpromisoa hartzen du hitzarmen 

honen xede den programen publizitatean Gizarte Ongizateko Foru Institutuaren eta Aiarako 

Udalaren elkarlana aintzat hartzeko. Aiarako Udalak zentroko arreta-zerbitzua iragartzen 

duenean, halaber, Alday Ongintzako Fundazioak egiten duen laguntza-lana adieraziko du, eta 

Arabako Foru Aldundiari eskatuko dio hark ere kontuan har dezala Aiararako egiten duen 

jarduera honen publizitatean. 

 

Komunikazio-, publizitate- eta propaganda-ekintza guztiak, Hitzarmen honekin lotura 

badute, Arabako Foru Aldundiaren eta Aiarako Udalaren aldez aurreko jakinarazpena beharko 

dute, eta bere irudi korporatiboarekin lotuta haiek ezarritako adierazpenei lotuko zaizkie; horrez 

gain, gizonen eta emakumeen hizkera inklusiboa erabili beharko dute, eta sexua gorabehera 

pertsonak giza duintasunean berdinak direla erakusten duten irudiak. Era berean, edozein 

ekitaldi publiko edo pribatu antolatzean (datak, ordutegiak, ekitaldiaren garapena, gonbidatuak, 

eta abar), aurkezpenak, sari-banaketak, itxierak eta antzekoak, deitu aurretik adostuko dira, eta 

Aiarako Udalaren eta Aldundiaren onespena eduki beharko dute. Edonola ere, ekitaldi horietako 

presidentetza eta presentzia Hitzarmen honen sinatzaileentzat gordeta dago, baita Arabako Foru 

Aldundiarentzat ere, eta AFAren Protokolo eta Harreman Publikoen zerbitzuak arautuko du 

 

Azaldutako guztiarekin ados gaudela adierazteko, honako agiri honen bi kopia sinatzen 

ditugu, goiburuan adierazitako tokian eta egunean”.  

  

ALKATE.UDALBURUA- Sin.: Gentza Alamillo Udaeta.   , 

 

IDAZKARIA.- Sin.: Mª del Carmen Rojo Pitillas. 

 

Alkate-udalburuak eta idazkariak elektronikoki sinatutako dokumentua. 

      

FUNDAZIOKO PRESIDENTEA.- 

 

Sin.: José Ramón González Mendia”. 

 

Bigarrena.- Alkate-udalburuari ahalmena ematea hitzarmena sina dezan. 
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Hirugarrena.- Alday Ongintzako Fundazioa erabakiaren jakinaren gainean jartzea, 

hitzarmena sina dezaten. 

 

Arespalditzan.- ALKATEA.- Sin.: Gentza Alamillo Udaeta. 

 

Elektronikoki sinatutako dokumentua”. 

 

Gizarte Osasuna, Berdintasuna, Immigrazioa eta Adinekoak Informazio Batzordeak, 

2020ko azaroaren 10eko saioan, Udalbatzaren osoko bilkurak erabaki hori hartzearen aldeko 

txostena egin zuen.  

 

Udalbatza jakinaren gainean geratu da eta aho batez erabaki du, ohiko bozketan, erabaki-

proposamena idatzi den moduan onestea. 

 

4.- Emakumeenganako indarkeria ezabatzeko egunagatik A25erako adostutako 

erakunde-adierazpena.- Jarraian, udal-talde politikoek adostutako erakunde-adierazpenaren 

berri eman da, genero indarkeria ezabatzeko egunerako (A 25). Horrek honako hau dio: 

 

“AZAROAREN 25-ERAKO ERAKUNDE ADIERAZPENA 

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA EZABATZEKO EGUNA 

DELA ETA 

 

Azaroaren 25a “Emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna” dela-eta, 

Aiarako Kuadrillak bere egiten du gure herriek, indarkeria matxistarik gabeko gune gisa 

eraikitzeko ardura. Eta lehentasunezko konpromiso politikoa berresten du indarkeria mota 

horren adierazpen guztien kontrako borrokan, egiturazko jatorriaren eta betikotzen duen 

normalizazioan eraginez, ordena sozial patriarkala ezinbestez aldatzeko eta, emakumeak libre 

biziko diren justizian eta berdintasunean oinarritutako elkarbizitza eta emakumeen eta gizonen 

arteko harreman ereduak errealitate bihurtzeko xedez. 

 

COVID-19ren pandemiak gure bizitza eta komunitateak kolokan jarri ditu, pertsona 

guztien osasunari, segurtasunari, ongizateari eta komunitate-bizitzari erronka handia jarriz. 

Mundua ulertzeko eta bertan egoteko dugun modua aldatzen ari da. Konfinamenduak, 

mugimendu-murrizketek eta harreman-mugek agerian utzi dituzte, beren gordintasun osoz, 

indarkeria matxista mota desberdinei aurre egiten ari diren emakumeen egoera oso ahulak. 

Krisi-testuinguru guztiak, pandemia honekin gertatzen den bezala, indarkeria matxista, 

ugaltzeko, biderkatzeko eta ugaritzeko haztegi bat dira. Indarkeria hori botere-harreman 

desorekatuen eta emakumeen aurkako diskriminazioaren adierazpen bat da, eta pairatzen ari 

garen krisi sanitario, sozial eta ekonomikoaren ondorioz larriagotu egiten dira. 

 

Pandemiak sortutako egoeran, arreta jarri behar dugu beren etxeetan, lanetan eta bizi-

espazioetan bizirik irauteagatik indarkeriari aurre egiten ari diren emakume eta neskengan. 

Gizartearen aitorpen eta elkartasun osoa merezi dute. Testuinguru horretan, isolamendua, 

babesgabetasuna eta ikusezintasuna saihesteko baldintza egokiak sortzeko lanean jarraitu behar 

dugu. Horregatik, aurten Euskal Herrian hildako lau emakumeak gogoratu nahi ditugu bereziki 

gaur, bi EAEn eta beste bi Iparraldean. Errealitate mingarri horrek gizarte gisa interpelatu 

egiten gaitu, lanean jarraitzeko eta mobilizatzeko konpromisoa hartzeko, horrela gerta ez dadin. 
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Hala ere, horrekin EZ DA NAHIKOA. Konpromiso politiko argia behar dugu, gizarteak 

erakundeei eskatzen baitie emakumeen aurkako indarkeria matxista lehentasun politiko bihur 

dezatela. Inoiz ez bezala zerbitzu publikoen eta erakundeen laguntza eta baliabide guztiak 

izateko, emakumeei beren askapen-, berreskuratze-, ahalduntze- eta autonomia-prozesuetan 

laguntzeko garaia da. Ezinbestekoa da emakumeek duintasunez eta segurtasunez bizitzea merezi 

duen bizitzarako oinarrizko eskubidea berreskura dezaten. Behar-beharrezko baldintza da, 

gainera, gure herriak eta hiriak bizikidetza seguru, solidario eta berdinzalerako gune gisa 

indartu daitezen. 

 

Herritarrengandik hurbil gaudenez, euskal udalok ahotsa jarri nahi diogu gure udalerriek 

emakumeekiko eta indarkeria matxistaren beste biktima batzuekiko duten elkartasunari. 

Indarkeria matxistaren pandemiak lehentasuna izaten jarraitu behar du, eta, beraz, prebentzioa 

lantzen jarraitzeko, arreta egungo egoerara egokitzeko eta erreparazioa alde batera ez uzteko 

beharrezkoak diren baliabide guztiak konprometitu behar ditugu. Arazoaren sustraian eragina 

izango duten ekimen integralak abiaraziz bakarrik lortu ahalko da arazoa desagerrarazten 

aurrera egitea. 

 

Gure erantzukizuna gure gain hartzen dugu, erakunde, kolektibo feminista eta emakumeen 

kolektibo, aditu eta gizarteko eragile guztiekin lankidetzan eta koordinatuta. Horregatik 

guztiagatik, Aiarako Udalak konpromiso hau hartzen du, betiere, kontuan izanda Kuadrillak 

indarkeria matxistaren aurkako Protokoloa eta Plana dituela eta Jarraipen Mahaietan 

gauzatuko dela konpromisoa: 

 

 Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen eskubideak arreta-prozesu osoaren 

erdigunean jartzea, haien beharrak eta eskaerak entzun eta aintzat hartuta, babeserako, 

arretarako, erreparaziorako eta berriz ez gertatzeko bermerako eskubidea bermatuko 

duten politika berriak diseinatzeko.  

 Aiarako Udalak ez du murrizketarik egingo 2021eko berdintasun-aurrekontuetan, eta 

aurreko puntuan identifikatutako ekintzen gauzatzea, jarraipena eta ebaluazioa 

bermatzeko behar diren partida guztiak handituko ditu. Gainera, berdintasun-unitateak 

egonkortzeko eta indartzeko konpromisoa hartzen du. 

 Foru Aldundiari eta Emakunderi eskatzen die emakume eta gizonen arteko 

berdintasunaren alorreko aurrekontu-partidak handitzeko, berdintasun-zuzendaritzak eta 

epaitegi espezializatuak modu iraunkorrean sendotzeko eta indarreko legeria 

berraztertzeko konpromisoa hartzeko, nagusiki COVID19ko krisiak eragina berezia izan 

duen esparruetan. 

 Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio elkarrizketa-mahai bat sor dezatela hainbat eragile 

politiko, sindikal, sozial eta hezkuntzakoekin, indarkeria matxisten aurkako Euskal Itun 

Sozial bat lortzeko 

 Behaketa hobetzea, indarkeria-egoeretan dauden emakumeen forma eta profil berriak 

hautemateko eta horien aurrean azkar jarduteko.  

 Indarkeria matxistaren edozein formari aurre egiten dioten emakumeentzako arreta- eta 

laguntza-zerbitzuak mantentzea, hobetzea eta egokitzea, ikuspegi konpontzailearekin, 

erakunde bakoitzaren eskumenen esparruan. 

 Herritarrentzako, eta bereziki emakumeentzako, dauden baliabideen gaineko informazioa 

eskuratzeko bideak erraztuko ditu. 
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 Pandemiaren garaian sortu ziren tokiko zaintza-sareak babestuko ditu, bai eta, oro har, 

herri-kolektiboen lana ere, indarkeria matxisten inguruko prebentzio eta sentsibilizazioko 

ekintza komunitarioak indartzeko eta bultzatzeko, egungo egoerara egokituta 

 Aiarako Udalak neskei, gazteei eta emakume helduei zuzendutako jabekuntza jarduerak 

abian jartzeko asmoz, osasun egoerari egokitutako prozesu iraunkorrak bermatuko ditu, 

hainbat gai jorratu ahal izateko, besteak beste, bikote harremanak eta harreman sexu-

afektiboak, amodio erromantikoak, sexualitate libreak, etab., 10 urtetik gorako neskei eta 

nerabeei zuzendutako autodefentsa feministako tailer iraunkorrak ere jasoz. 

Horretarako, Beldur Barik programa, hezkidetza proiektuak, eta Laia Eskola emakumeen 

Jabekuntza Eskola ditugu.  

 Lurraldeko mutil eta gizonei zuzendutako lanketa berezituak abiatzeko konpromisoa 

hartzen du, afektibitatea, harreman ereduak, maskulinitate ereduak, rol sexistak 

gainditzeko estrategiak, eta parekidetasuna lantzeko besteren artean; eta horretarako 

programa zehatzak aktibatzeko konpromisoa ere hartzen du. 

 Tokiko bizitzan berdintasun-programak zaintzea eta egonkortzea, emakume-kolektibo 

batzuen egoera ahulak areagotzeko desberdintasunak areagotzearen aurka borrokatzeko. 

 COVID19ren krisiak emakumeen pobretzean eta zaurgarritasunean duen eragina 

aztertzea, laguntza-jarduera espezifikoak diseinatu ahal izateko. 

 Kolektibo feminista eta emakume-taldeekin elkarlanean, azterlan bat egingo du 

COVID19aren krisiak emakumeengan izan duen eraginari buruz eta indarkeria 

matxistak hartu ahal izan dituen forma berriei buruz, prebentzio-, arreta- eta 

erreparazio-ekintza egokiak diseinatzeko gomendioekin. 

 Genero ikuspegia txertatzea enplegu galerak, diru-sarrerak eta krisiaren beste eragin 

negatibo batzuk arintzeko neurrietan, zeinak eragin handiagoa izan duten 

emakumeengan, eta oztopo diren indarkeria matxistako egoeretatik ateratzeko. 

 Aiarako Udalak borroka feministaren alde hartu dugun konpromisoa berretsi nahi dugu, 

indarkeriarik gabeko gizarte demokratiko bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia den 

heinean 

 

 Erakundeen, udalen, foru-aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza eta 

koordinazioa eskatzea, baliabideak bermatzeko eta beharrezko ekimen guztiak abian 

jartzeko, beren eskumenen esparruan. 

Halaber, gure bizilagunei dei egiten diegu mugimendu feministak Emakumeen aurkako 

Indarkeria Ezabatzeko eguna dela-eta deitutako mobilizazioei atxikitzeko. 

Arespalditzan, 2020ko azaroaren 16an. 

 

 

DECLARACIÓN PARA EL 25N CON MOTIVO DEL  

DÍA POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

Con motivo del 25 de noviembre, "Día internacional para la eliminación de la violencia 

contra las mujeres", la Cuadrilla de Ayala asume la responsabilidad de construir nuestros 

pueblos como espacios libres de violencia machista. Y reafirma su compromiso político 

prioritario en la lucha contra todas las manifestaciones de este tipo de violencia, incidiendo en 

su origen estructural y en la normalización que la perpetúa, con el objetivo de cambiar 
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irremediablemente el orden social patriarcal y hacer realidad una convivencia basada en la 

justicia y la igualdad en la que las mujeres vivan libres y modelos de relación entre mujeres y 

hombres. 

 

La pandemia de la COVID-19 ha puesto nuestras vidas y comunidades en jaque, 

desafiando seriamente la salud, la seguridad y el bienestar de todas las personas y la vida en 

comunidad. Está cambiando nuestra forma de entender y estar en el mundo. El confinamiento, 

las restricciones de movimiento y la limitación de las relaciones han destapado con toda su 

crudeza las situaciones de extrema vulnerabilidad de las mujeres que están enfrentando 

violencia machista en sus diferentes formas.  

 

Todos los contextos de crisis, como ocurre con esta pandemia, son un caldo de cultivo 

para que la violencia machista prolifere, se multiplique y se reproduzca. Esta violencia es una 

manifestación de las desiguales relaciones de poder y de la discriminación contra las mujeres, 

que se ven agravadas por las crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo. 

 

En la situación generada por la pandemia, debemos poner el foco en las mujeres y niñas 

que enfrentan violencia en sus hogares, en sus trabajos, en sus espacios de vida están 

resistiendo por su supervivencia. En este contexto debemos seguir trabajando para generar las 

condiciones adecuadas para evitar su aislamiento, desprotección e invisibilidad. Se merecen 

todo el reconocimiento y solidaridad de la sociedad. Por eso queremos recordar especialmente 

hoy a las cuatro mujeres asesinadas este año en Euskal Herria , dos en la CAPV y otras dos en 

Iparralde. Esta dolorosa realidad nos interpela como sociedad y nos compromete a seguir 

trabajando y movilizarnos para que no siga ocurriendo.  

 

Sin embargo, con esto NO BASTA. Debemos estar a la altura con un compromiso político 

inequívoco, porque la sociedad exige a las instituciones que hagan de la violencia machista 

contra las mujeres una prioridad política. Es tiempo como nunca de disponer todo el apoyo y 

recursos de los servicios públicos y de las instituciones, para apoyar a las mujeres en sus 

procesos de liberación, recuperación, empoderamiento y autonomía. Es imprescindible para que 

las mujeres recuperen el derecho fundamental a una vida que merezca la pena ser vivida, con 

dignidad y seguridad. Es condición necesaria, además, para que nuestros pueblos y ciudades se 

fortalezcan como espacios de convivencia segura, solidaria e igualitaria.  

 

Desde nuestra cercanía a la ciudadanía, los Ayuntamientos vascos queremos poner voz a 

la solidaridad de nuestros municipios con las mujeres y otras víctimas de la violencia machista. 

La pandemia de violencia machista debe seguir siendo una prioridad, por lo que debemos 

comprometer todos los recursos necesarios para seguir trabajando en la prevención, adecuar la 

atención a la situación actual y no abandonar la reparación. Sólo mediante la puesta en marcha 

de iniciativas integrales que incidan en la raíz del problema se podrá avanzar en su 

erradicación. 

 

Asumimos nuestra responsabilidad en colaboración y coordinación con todas las instituciones, 

colectivos feministas y de mujeres, expertas y agentes de sociedad. Por todo ello, el 

Ayuntamiento de Ayala se compromete a lo siguiente, teniendo en cuenta que para concretarlo 

la Cuadrilla tiene como herramientas las Mesas de Seguimiento del Protocolo y Plan contra la 

violencia Machista 

 

 Situar los derechos de las mujeres víctimas de violencia machista en el centro de todo el 

proceso de atención, escuchando y atendiendo sus necesidades y demandas, para diseñar 
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nuevas políticas que garanticen el derecho a la protección, atención, reparación y 

garantía de no repetición. 

 No realizará recortes en los presupuestos de igualdad de 2021, incrementando todas las 

partidas necesarias para garantizar la ejecución, seguimiento y evaluación de las 

acciones identificadas en el punto anterior. Además, se compromete a estabilizar y 

reforzar las unidades de igualdad. 

 Instar a la Diputación Foral y a Emakunde a incrementar las partidas presupuestarias 

en materia de igualdad de mujeres y hombres, a reforzar de forma permanente las 

direcciones de igualdad y los juzgados especializados y a comprometerse a revisar la 

legislación vigente, principalmente en aquellos ámbitos en los que la crisis del COVID19 

ha tenido especial incidencia. 

 Instar al Parlamento Vasco a crear una mesa de diálogo con diferentes agentes políticos, 

sindicales, sociales y educativos para la consecución de un Pacto Social Vasco contra 

las violencias machistas. 

 

 Mejorar la vigilancia para poder detectar y actuar con rapidez ante nuevas formas y 

nuevos perfiles de mujeres en situaciones de violencia  

 Sostener, mejorar y adaptar los servicios de atención y apoyo para las mujeres que 

enfrentan violencia machista en todas sus formas con un enfoque reparador, en el ámbito 

de las competencias de cada institución  

 Facilitar el acceso a la información sobre los recursos existentes para la ciudadanía, 

especialmente para las mujeres. 

 Apoyar las redes de vigilancia local que se crearon durante la pandemia y, en general, la 

labor de los colectivos populares para potenciar e impulsar acciones comunitarias de 

prevención y sensibilización en torno a las violencias machistas, adaptándolas a la 

situación actual. 

 

 Con el objetivo de poner en marcha actividades de empoderamiento dirigidas a niñas, 

jóvenes y mujeres adultas, garantizará procesos permanentes adaptados al estado de 

salud, que puedan abordar temas como las relaciones de pareja y las relaciones sexuales 

afectivas, los amores románticos, las sexualidades libres, etc., incluyendo talleres 

permanentes de autodefensa feminista dirigidos a niñas y adolescentes mayores de 10 

años. 

Para ello, contamos con los programas Beldur Barik, proyectos coeducativos, y la 

Escuela de Empoderamiento Laia Eskola.  

 

 El Ayuntamiento de Ayala se compromete a poner en marcha tareas diferenciadas 

dirigidas a chicos jóvenes y a hombres, desde el territorio, para trabajar la afectividad, 

los modelos de relación, los modelos de masculinidad, las estrategias para superar los 

roles sexistas y la paridad entre otros, y a activar programas concretos para ello. 

 

 Preservar y consolidar los programas de igualdad en la vida local, para luchar contra el 

aumento de las desigualdades que agudizar las situaciones de vulnerabilidad de algunos 

colectivos de mujeres.  

 Analizar el impacto que la crisis del COVID19 está teniendo en el empobrecimiento y la 

vulnerabilidad de las mujeres para poder diseñar actuaciones específicas de apoyo.  
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 En colaboración con colectivos feministas y grupos de mujeres, realizará un estudio 

sobre el impacto de la crisis del COVID19 en las mujeres y las nuevas formas que ha 

podido adoptar la violencia machista, con recomendaciones para diseñar acciones 

preventivas, de atención y de reparación adecuadas. 

 Incorporar la perspectiva de género en las medidas dirigidas a paliar las pérdidas de 

empleo, ingresos y otros impactos negativos de la crisis, que han afectado más a las 

mujeres y suponen un obstáculo para que puedan salir de situaciones de violencia 

machista.  

 Desde esta institución, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha feminista como 

principal vía e instrumento para construir una sociedad democrática libre de violencia. 

 

 Apelar a la colaboración y coordinación entre instituciones, Ayuntamientos, Cuadrillas, 

Diputaciones Forales y Gobierno Vasco a fin de garantizar los recursos y poner en 

marcha todas las iniciativas necesarias, en el marco de sus competencias. 

Asimismo, hacemos un llamamiento a nuestros vecinos y vecinas a adherirse a las 

movilizaciones convocadas por el movimiento feminista con motivo del día por la Eliminación 

de la Violencia hacia las mujeres.  

En Respaldiza, a 16 de noviembre de 2020.” 

 

 

Udalbatza jakinaren gainean geratu da eta aho batez erabaki du, ohiko bozketan, erabaki-

proposamena idatzi den moduan onestea. 

 

 

5.- Alkatetza dekretuen berri ematea.- Jarraian, Alkatetzaren 2020/482 eta 2020/535 

arteko dekretuen berri eman zaio Udalbatzari, biak barne. Horien xedea honako hau da, 

laburbildurik: 

 

“ALKATETZA DEKRETUEN ZERRENDA.- 

 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/482.- Elkarkidetza Pentsioak.- Likidazioaren faktura 

onestea, 2020ko urria. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/483.- MP.U.I.- Ibilgailua behin betiko bajan emateagatik 

2020ko TMIZ ordainagiria itzultzea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/484.- S.O.M.- Izoriako 5. poligonoko 394. lursailean obrak 

legeztatzeko hirigintza-ordena leheneratzeko eta epea emateko espedientea ebaztea. 

 ALKATETZA DEKRETUA – 2020/485.- A.L.O.- Iruzurrezko erabileragatik aparkatzeko 

txartela deuseztatzea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/486.- S.O.M.- Zehapen-espedientea irekitzea Izoriako 5. 

poligonoko 394. eta 410. lursailetan obrak egiteagatik. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/487.- S.O.M.- Izoriako 5. poligonoko 410. lursailean 

hirigintza-ordena leheneratzeko espedientearen ebazpena eta obrak legeztatzeko proiektua 

aurkezteko epea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/488.- Aiarako Udalaren Irisgarritasun Plana eguneratzeko 

zerbitzua esleitzea. 
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ALKATETZA DEKRETUA - 2020/489.- AIG.- Erantzukizun zibil pertsonaleko eta 

korporatiboko aseguru-kontratua esleitzea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/490.- N.I.M.- Aurkeztutako abala itzultzea, salgai dagoen 

Trigueros -Etxegoien baserrian edateko ura hornitzeko obrako hondakinak behar bezala 

kudeatzen direla bermatzeko.  

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/491. Etxaurren Ikastola. Ikasleen Guraso Elkartea.- 2019an 

ordaindutako dirulaguntza itzultzeko prozedura. 

ALKATETZA DEKRETUA - 2020/492.- J.I.G.- Izoriako lursailean negutegia instalatzeko 

obretarako udal-lizentzia ematea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/493.- Etxaurren Ikastola. Ikasleen Guraso Elkartea.- 

Frogatutzat jotzea ez dela bete dirulaguntza justifikatzeko eta ordaintzeko betebeharra. 

 ALKATETZA DEKRETUA – 2020/494.- J.I.I.- Pozoportillon izandako istripuagatik ondare-

erantzukizuna erreklamatzeko eskaera ezestea. 

 ALKATETZA DEKRETUA – 2020/495.- Amurrioko Jabetza-erregistroa.- 2020ko urriaren 

22ko txosten teknikoa onestea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/496.- Amurrioko Jabetza-erregistroa.- Maroñoko finkari 

buruzko 2020ko urriaren 23ko txosten teknikoa onestea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/497.- Autobuses Cuadra SA.- Eskola-garraiorako baimena. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/498.- Autobuses Sobrón SA.- Eskola-garraiorako baimena. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/499.- Alday Fundazioa.- EALZren kudeaketa-gastuak 

onestea, 2020ko martxotik irailera. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/500.- Acciona Green Energy Developments SLU.- Tokiko 

jabari publikoaren aprobetxamenduagatiko tasa, 2020ko 3. hiruhilekoa. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/501.- Langileen eta alkatearen nominen hileroko txostena 

onestea, 2020ko urria. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/502.- I.L.I.- Obra-lizentziari uko egitea onestea, EIOZ 

likidazioa deuseztatzea eta eskatutako obra-lizentzia berrirako dokumentazioa eskatzea.  

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/502.- I.L.I.- Obra-lizentziari uko egitea onestea, EIOZ 

likidazioa deuseztatzea eta eskatutako obra-lizentzia berrirako dokumentazioa eskatzea.  

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/503.- Udal-igerilekuetako aldageletako estalkia aldatzeko 

obra-zuzendaritzako eta segurtasun eta osasun koordinatzeko zerbitzuaren kontratu txikia 

esleitzea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/504.- Udal-igerilekuetako aldageletako estalkia aldatzeko 

obraren kontratu txikia esleitzea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/505.- AFA. PFEZ 3/2020ri dagokion likidazioa onestea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/506.- Alderdi politikoei egindako ekarpen ekonomikoa, 

2020ko urria.  

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/507.- Udalbatzako kideen ekarpen ekonomikoa onestea, 

2020ko urria.  

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/508.- Goiener S. Coop.- Jabari publikoa okupatzeagatiko 

tasaren likidazioa, 2020ko 3. hiruhilekoan. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/509.- B.L.S. % 25eko hobaria ematea TMIZren ordainagiria 
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ordaintzean, familia ugariaren titulua egiaztatzeagatik. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/510.- I.B.V. “Aiarako Trikitixa Eskola” zerbitzuak jarritako 

behin betiko fidantza itzultzea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/511.- MD.I.G. 2020ko TMIZ ordainagiriaren zati bat 

itzultzea, ibilgailuaren behin betiko bajagatik. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/512.- MA. G. M.- 2020ko TMIZ ordainagiriaren zati bat 

itzultzea, ibilgailuaren behin betiko bajagatik. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/513.- JC.O.V.- 2020ko TMIZ ordainagiriaren zati bat 

itzultzea, ibilgailuaren behin betiko bajagatik. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/514.- JM.M.O.- 2020ko TMIZ ordainagiriaren zati bat 

itzultzea, ibilgailuaren behin betiko bajagatik. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/515.- E.A.G.- Maroñoko estalkia birgaitzeko obra-

hondakinak kudeatzeko fidantza eskatu zitzaion. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/516.- N.G.A.- Erretes Lantenoko etxebizitzan teila eta 

erretenak aldatzeko obretarako udal-lizentzia ematea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/517.- T.M.O.- Luiaondon estalpea eraikitzeagatiko 

hirigintza-agindua leheneratzeko espedientea hastea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/518.- F.G.O.- AFAko errepide-zerbitzuaren baimen berria 

eskatu zitzaion. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/519.- Zorroza Gestón SL.- Zehapena ezartzea eta epea 

ematea aldatutako ondasunak lehengo egoerara lehengoratzeko eta baimenik gabeko jarduera 

eteteko. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/520.- Murgako Administrazio Batzordea.- Murgako 

frontoiko lursailean galdaketa-pilonak jartzeko obretarako udal-lizentzia ematea. 

 ALKATETZA DEKRETUA – 2020/521.- IJ.V.O.- TMIZ ordaintzetik salbuestea 

minusbaliotasuna egiaztatzeagatik. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/522.- Zorroza Gestión SL.- D.Aren transkripzioko akats 

materiala zuzentzea. 2020/519.- 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/523.- B.B.O.- Izoriako lusaila ixteko obra-lizentzia ematea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/524.- Cubiertas Pejual SL.- Udal-igerilekuetako 

aldageletako estalkia aldatzeko obraren segurtasun- eta osasun-plana onestea. 

 ALKATETZA DEKRETUA – 2020/525.- JA.B.P.- Arespalditzako etxebizitzako estalkian 

leihoak ordezteko obra-lizentzia ematea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/526.- 2020ko musika eta dantza ikastaroak finantzatzeko 

laguntzen deialdia onestea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/527.- Fakturen kontularitza-zerrenda onestea F/2020/14. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/528.- Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorra. 2020ko 

iraileko kuotaren ekarpena. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/529.- Etxaurren Ikastola. Talde psikopedagogikoaren eta bi 

urtekoen gelako laguntzailearen nominak ordaintzea, 2020ko urria. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/530.- 2019-2020ko euskara ikastaroak finantzatzeko 
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laguntzen oinarriak eta deialdia onestea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/531.- E.A.G.- Maroñoko etxebizitzako estalkia birgaitzeko 

obrarako udal-lizentzia ematea. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/532.- EDP COMERCIALIZADORA SAU.- Lurzoruaren 

okupazio-tasaren likidazioa, 2020ko 3. hiruhilekoa. 

 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/533.- Zorroza Gestion SL.- D.Aren aurka jarritako 

berraztertzeko errekurtsoa ez onestea. 2020/443. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/534.- Ekonomia-jardueren gaineko zergaren errolda 

onestea, 2020 ekitaldia. 

ALKATETZA DEKRETUA – 2020/535.- Luiaondoko San Lorenzo kaleko 20. zenbakiko 

jabekideen erkidegoa.- Obra-hondakinak kudeatzeko fidantza eskatu zitzaien, EITaren akatsak 

konpontzeko. 

 

  Karmele Población Martínez (EH Bildu) zinegotzi andreak Zorroza Gestión 

espedientearen egoera zein den galdetu du.} 

 

  Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du dagozkion zehapen-

ebazpenak eman direla, udal-teknikariak adierazitakoa eta ezarritako hertsapen-isunak oinarri 

hartuta. 

 

6.- Gai-zerrendatik kanpoko gaiak.- Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak 

Udalbatzari jakinarazi dio bilkura honetako gai-zerrendan bi puntu sartu behar direla, premiazko 

bidetik; bata, EH Bilduk eta EAJ-PNVk Saharari buruz aurkeztu zituzten mozioei buruzkoa, han 

bizi den osasun-egoeragatik. Izan ere, hainbat elkarrizketaren ondoren, mozio bakarra batera 

aurkezteko akordiora iritsi dira, AIARA BATUZ taldearekin batera, Fronte Polisarioak 

aurkeztutakoa eta Euskalfondoak ere babestutakoa; eta beste puntu bat, Udalbatzaren osoko 

bilkurak 2020ko urriaren 22an onetsitako Aiarako Udalaren eta Etxaurreko Ikastolako Guraso 

Elkartearen arteko 2020ko lankidetza-hitzarmenean akats bat zuzentzeari buruzkoa. Hitzarmen 

horrek akats bat zuen hitzarmen horren datei dagokienez.  

 

Udalbatza jakinaren gainean geratu da eta aho batez erabaki du bi puntuak gai-zerrendan 

sartzea eta, beraz, eztabaidatu eta bozkatzea. 

6.1.- Saharari buruzko baterako mozioa.- Udalbatzari jakinarazi zaio orain Fronte 

Polisarioak emandako Saharari buruzko adierazpenari buruz bozkatu behar del. Adierazpen 

horren testua honako hau da: 

 

Udalbatza jakinaren gainean geratu da, eta aho batez erabaki du, transkribatutako 

erakunde-adierazpena onestea, idatzi den moduan. 

 

6.2.- Akats materiala zuzentzea, Aiarako Udalaren eta Etxaurre Ikastolako Guraso 

Elkartearen arteko 2020ko lankidetza hitzarmenean.- Jarraian adierazi den moduan, akats 

material bat antzeman da hitzarmen horretan, denbora-eremuari dagokionez; izan ere, 2019-2020 

agertzen den tokian 2020-2021 agertu behar du. 

Udalbatza jakinaren gainean geratu da, eta aho batez erabaki du, akats hori zuzentzea, 

hitzarmena zuzen idatzita geratzeko. Honela: 
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“AIARAKO UDALAREN ETA ETXAURREN IKASTOLAKO GURASO ELKARTEAREN 

ARTEKO 2020ko LANKIDETZA-HITZARMENA 

 

 

 

Arespalditzan, 2020ko XXXXXX ren XX (e)(a)n. 

 

BILDU DIRA 

 

Alde batetik, GENTZA ALAMILLO UDAETA jauna, Aiarako Udaleko alkate-udalburua, Aiarako 

Udaleko idazkariaren laguntzarekin, Mª Del Carmen Rojo Pitillas, egintzaren fede ematen 

duena.  

 

Bestetik, ……………………………………… jauna/andrea (NAN zk.: ……………….) Aiarako 

herritarra (helbidea: ……………………..), “Etxaurre Ikastolako Guraso Elkartearen” 

presidentea. 

 

 

ESKU HARTZEN DUTE 

 

Lehenengoa, Aiarako Udaleko alkate-udalburua, toki-erakundearen izenean eta hura 

ordezkatuz, Toki Araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean 

xedatutakoaren arabera horretarako gaitua eta eskuduna. 

 

Bigarrena, aipatutako elkartearen izenean eta hura ordezkatuz. Elkarteak berak 

emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko du haren nortasuna eta ordezkaritza, eta aktaren 

fotokopia aurkeztuko du udalean. Bertan, “Etxaurren Guraso Elkarteko” aukeratu eta 

izendatzen da (hitzarmen honi 1. dokumentu gisa erantsi zaio). 

 

Bi aldeek elkarri aitortzen diote lankidetza-hitzarmen hau sinatzeko eta betetzeko 

gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa, eta, horretarako, honako hau 

 

AZALDU DUTE 

 

I.- Aiarako Udalak, udalerrian kultura- eta kirol-jarduerak babestu eta sustatzeko 

udalaren interes publikoa kontuan hartuta, hitzarmen honetan zehazten diren bitartekoak eta 

lankidetza emango dizkio Guraso Elkarteari, bere helburuan lortzeko. 

 

II.- Udalak interes berezia du eskola-ordutegitik kanpoko jarduerak (eskolaz kanpoko 

jarduerak) mantentzeko eta sustatzeko. 

 

III.- “Etxaurren Guraso Elkarteak” gizarte- eta kirol-lan garrantzitsua eta handia egiten 

du, udalerrian kultura- eta kirol-jardueran handia sortzen duen erakundea baita, eta, zehazki, 

haurren artean arte- eta kirol-jarduera sustatzen baitu, ikastetxearen ohiko jardueraren 

osagarri. 
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IV.- “Etxaurren Guraso Elkarteak” beti erakutsi du interes handia duela Aiarako 

Udalarekin elkarlanean aritzeko, haurrekin lotutako kultura- eta kirol-jarduerak antolatzeko. 

 

V.- Aiarako Udalak, bere sustapen-jardueraren parte izanik, udalerrian haurrentzako 

kultura- eta kirol-jarduerak sustatzea ebatzi du, eta sustapen hori hitzarmen honen bidez 

artikulatzea ebatzi du. Hitzarmen honek Etxaurren Ikastolan 2020-2021 ikasturtean egindako 

eskolaz kanpoko jardueren gastuen zati bat ordaintzeko zuzeneko dirulaguntza arautzen du, 

ikastetxeko eskolaz kanpoko jardueren egutegiaren arabera. 

 

VI.- Aplikatu beharreko legeria zehatz-mehatz beteta, eta toki-erakundeek lankidetza-

hitzarmenak sinatzeko duten gaitasuna kontuan hartuta, bi aldeek lankidetza-hitzarmen hau 

formalizatzen dute, honako hauek bete beharko dituzte. 

 

KLAUSULAK 

 

LEHENENGOA.- Hitzarmen honen xedea da Aiarako Udalak Etxaurren Ikastolako 

eskolaz kanpoko kultura- eta kirol-jarduera osagarria sustatzea eta bultzatzea, “Etxaurren 

Guraso Elkartearen” bidez, bai eta familiei zuzendutako prestakuntza ere, “Etxaurren Guraso 

Elkartearen” bidez. 

 

BIGARRENA.- Aiarako Udalak garatu beharreko sustapen-jardueraren edukia eskolaz 

kanpoko jarduerak dakartzan gastuen zati bati arreta eta dirulaguntza ematean datza. 

Jarduera garatzeko beharrezkoa den materiala elkartearen kontura izango da. 

 

2020-201 ikasturterako gehieneko dirulaguntza 2.200,00 eurokoa izango da. 

 

HIRUGARRENA.- Dirulaguntzaren xede den jarduera gauzatzeko epea ikastetxearen 

egutegi ofizialaren araberakoa izango da. Egutegi hori Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 

Sailak argitaratuko du, Arabako Lurralde Ordezkaritzaren bidez, eta 2021eko ekainean 

amaituko da. 

 

LAUGARRENA.- Dirulaguntza hori honela ordainduko da: Aiarako Udalak 

dirulaguntzaren % 80 hitzarmena sinatu ondoren ordainduko du, lehen ordainketa baino lehen 

Foru Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzarekin ordainketak egunean dituela egiaztatzen duen 

ziurtagiria aurkeztu ondoren. Eta gainerako % 20 hurrengo klausulan adierazitako 

dokumentazioa aurkeztu ondoren. 

 

BOSGARRENA.- Urteko udal dirulaguntzaren zenbatekoa justifikatzeko (gehienez ere 

2.200,00 euro), zenbateko horri buruzko dokumentazioa aurkeztuko da: 

 

a) Diruz lagundutako jarduerak finantzatzeko erakunde publiko zein pribatuetatik 

jasotako dirulaguntza guztien aitorpena. 

 

b) Foru Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzarekin ordainketak egunean dituela 

egiaztatzen duen ziurtagiria. 

 

c) Diruz lagundutako jarduerari buruzko dokumentazio hau: 

 

 Diruz lagundutako ekitaldiko gastuen eta diru-sarreren balantzea. 
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 Diru lagundutako ekitaldiko jardueren memoria (egindako jarduera bakoitzaren 

ebaluazio-fitxa eta egin izanaren zinpeko aitorpena). 

 Amaitutako urtearen memoria ekonomikoa (jardueren gastua + funtzionamenduaren 

gastua), gastu eta diru-sarrerekin, dagozkien fakturak eta ordainketa-agiriak 

aurkeztuta. 

 

 

Lehenengo klausulan adierazitako baldintzak betetzen ez badira, ez da dirulaguntza 

emango, eta aurrez ordaindutako zenbatekoak itzultzeko prozedura hasiko da. 

 

Hitzarmen honen bosgarren klausulan eskatutako justifikazioa 2021eko irailaren 30a 

baino lehen aurkezten ez bada, ez da dirulaguntza emango, eta aurrez ordaindutako zenbatekoak 

itzultzeko prozedura hasiko da. 

 

Jarduera honetarako dirulaguntza hau ez da bateragarria izango Udalak urtero deitzen 

dituen gainerako dirulaguntzekin.  

 

SEIGARRENA.- “Etxaurren Guraso Elkarteak” Aiarako Udalaren lankidetza jaso 

beharko du jarduera honetarako egiten duen publizitate guztian. 

 

ZAZPIGARRENA.- “Etxaurren Guraso Elkarteak” hitzarmen honetan hartutako 

betebeharrak betetzen ez baditu, indarrean dagoen dirulaguntzen araudian aurreikusitako 

erantzukizun- eta zehapen-araubidea aplikatuko da. 

 

Eta adostutakoarekin ados daudela adierazteko, aldeek lankidetza-hitzarmen honen bi 

alean sinatu dituzte, zuzenketarik edo zirriborrorik gabe, dokumentu hau osatzen duten 4 

orrialdeetako bakoitzean, eta konpromisoa hartu dute goiburuan ageri den lekuan eta egunean 

betetzeko. 

 

 ALKATE-UDALBURUA,   “ETXAURREN GURASOEN ELKATEKO” PREIDENTEA 

 Sin.: Gentza Alamillo Udaeta.  Sin.:  

 

Nire aurrean, IDAZKARIA, 

Sin.: M" Del Carmen Rojo Pitillas.” 

 

 

7.- Eskaerak eta galderak.-  

 

Iratxe Parro Uzquiano (AIARA BATUZ) zinegotzi andreak galdera edo eskaera hauek egin 

ditu: 

 

 Ahal izanez gero, Energiaren Euskal Erakundeko (EEE) teknikariek jasangarritasun 

energetikoari buruz Kuadrillan egin zuten azalpena Administrazio Batzordeei ere 

helarazteko eskatu du.  

 

 AIRALDEAn Burgoseko larreen aprobetxamenduari buruz agertu den albiste bati 

dagokionez, non esaten baitzen aprobetxamendurako eskubide horri eusteko 

aprobetxamendu-eskaerak egiten jarraitu behar zela; adierazi du beharrezkotzat jotzen 

dutela eskaerak egitea, nahiz eta ez diguten erantzun; horrela, eskaera egin dela egiaztatu 
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ahal izango da; eta, era berean, Ermandadeak deialdi bat egitea Burgosekin bilera bat 

izaten saiatzeko. 
 

 Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak jasangarritasun energetikoari buruzko 

araudiari buruz erantzun du, uste baitu aplikagarria izango dela Administrazio 

Batzordeetan, Udalaren baldintza berberetan, eta EEEren berrespenaren zain dagoela, 

azalpen hori Administrazio Batzordeetan egiteko moduari dagokionez. Era berean, araudi 

horrek ezartzen dituen betebeharren kudeaketa partekatua nola egin pentsatzen ari gara, 

Administrazio Batzordeen zama arintzeko. 

 

 Iratxe Parro Uzquiano (AIARA BATUZ) zinegotzi andreak adierazi du Administrazio 

Batzordeetan aplikagarria dela eta horregatik eskatu duela EEEko teknikariak agertzea. 

 

Burgoseko aprobetxamenduei dagokienez, harremanak normalizatzeko lan egiten 

jarraitzen dugu, bilera bat egin ahal izateko; izan ere, harreman arinagoak izanda, 

oihanzaingoak ezartzen dituen zigorrak saihestu daitezke. 

 

Marian Mendiguren Mendibil (EH Bildu) zinegotzi andreak galdera edo eskaera hauek egin 

ditu: 

 

 Adierazi du arazoak izan dituztela konexioarekin, eta galdu egin direla, baina ohar batzuk 

egin nahi ditu gai-zerrendako bigarren puntuari buruz, lanpostuen zerrenda aldatzeari 

buruz, AOT lanpostu bat sortzeagatik. Adierazi du, eman zaien dokumentazioaren 

ondorioz, alkateak eta idazkariak bilera bat egin dutela lana egiteaz arduratu den 

aholkularitzarekin eta langileen ordezkariarekin, eta bilera hori Batzordeari helarazi 

behar zitzaiola uste dute, haiei dena eginda iritsi baitzaie, inolako ekarpenik egiteko 

aukerarik gabe. Gaineratu du, hala ere, baietz bozkatu dutela, enplegu publikoa sortzearen 

alde daudelako, eta agian beste lanposturen bat ere sor zitekeela.  

Amaitzeko, adierazi du deitoratu egiten dutela Udaleko lanpostuen zerrendaren aldaketa 

bezalako gai garrantzitsu batean parte hartu ez izana. 

 

 Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du gai hori aurreko 

legegintzalditik datorrela eta Informazio Batzordeak egiten diren proposamenei buruzko 

lan-batzordeak direla. Adierazi du aurreko legegintzaldian Gobernu Taldeari aurpegiratu 

zitzaiola egindako proposamena ez eramatea Batzordera, eta horixe egiten dela. 

Proposamena Batzordeari bidaltzen zaio, eta eztabaidatzeko ekarpenik egin ezean, onetsi 

egingo da. Adierazi du Gobernu Taldeak proposamenak egin behar dituela gainerako 

taldeek ekarpenak egin ditzaten Batzordean, egoki baderitzote. Gaineratu du AIARA 

BATUZ taldeko ordezkariak soilik egin zuela bere ekarpena, lanpostu horren helburuen 

artean udalerriko Administrazio Batzordeetara joatea azpimarratzeko, eta haren oharra 

jaso zen. 

 

  Marian Mendiguren Mendibil (EH Bildu) zinegotzi andreak adierazi du haiek ez 

zeudela aurreko legegintzaldian, eta litekeena dela esperientzia falta izatea, eta horrek 

akats horiek egitera eramango dituela, baina haiek Batzordera eramaten diren gaiak 

berrikusten dituztela.  

 

  Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak adierazi du Batzordean bertan 

ere ekarpenak egin zitzaketela. Hala ere, adierazi du ezin direla nahierara lanpostuak 

sortu, baizik eta udal bakoitzaren ezaugarrien arabera justifikatu behar dela haien beharra. 
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  Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak adierazi du, gainera, 

zalantzarik izanez gero, ez dagoela inolako arazorik deitzeko eta galdetzeko. 

 

 Iratxe Parro Uzquiano (AIARA BATUZ) zinegotzi andreak adierazi du bere taldeak, 

hain zuzen, zentzu horretan ekarpenik egin duela, eta gai hori errepikatua dela 2018tik, 

hainbat osoko bilkuratan galdetu baitu lanpostu hori sortzeko prozesuaren aurrerapenei 

buruz.  

 

 

  Marian Mendiguren Mendibil (EH Bildu) zinegotzi andreak adierazi du iraileko osoko 

bilkuraren hurrengo egunean bilera bat egingo zela RENFErekin, eta galdetu du zer landu 

zen bertan planteatu ziren hainbat gairi buruz: atzerapenak, lurpeko pasabidea, 

irisgarritasuna, etab. 
 

 Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du azkenean bilera 

Amurrion egin zela, ez Bilbon, aurreikusita zegoen moduan, eta Laudio, Amurrio, 

Urduña eta Aiarako udalen ordezkariak egon zirela. Adierazi du pandemiaren aurreko 

ordutegiak berreskuratzeko eskatu zela, eta enpresak esan zuen osasun-egoera zela-eta 

denbora-desfasea gertatu zela erretiroen eta makinista berrien artean, eta egin gabeko 

prestakuntza-ikastaroak egin behar dituztela. Adierazi du mozioa eskatzera zetorrela esan 

zitzaiela, zerbitzu publiko horren kalitatea erreklamatzeko, erabiltzaileen artean 

ziurgabetasun handia sortzen ari zelako, ordutegiak ez zirelako errespetatzeko eta 

zerbitzuak aldatu eta ezabatzeari buruzko aurreabisurik ematen ez zelako. Luiaondori, 

irisgarritasunari, pasabideari, nasei eta abarri buruzko gaiak ere helarazi ziren. 

Amaitzeko, adierazi du bileratik ohar bat idatzi zela eta komunikabideetan argitaratu 

dela. 

 

Karmele Población Martínez (EH Bildu) zinegotzi andreak galdera edo eskaera hauek egin 

ditu: 

 

 Jakin nahi du zergatik ez diren ematen udal-ikastaroak. 
 

 Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du ikastaroak ez emateko 

arrazoia pandemiaren ondorioz indarrean dagoen araudia dela. Adierazi du gaia Kultura 

teknikariarekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta inguruko beste udal batzuekin kontsultatu 

zela, eta ondorioztatu zela ezin zela talde-diziplinarik eman. 

 

 Karmele Población Martínez (EH Bildu) zinegotzi andreak galdetu du nola den posible 

orduan beste udalerri batzuetan egiten aritzea; protokoloa errespetatu dute, baina 

mantendu ahal izan dira. 

 

 Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak adierazi du arauak denentzat berdinak 

direla, baina baliteke udalen batek beste interpretazio bat egin izana, baina inguruko 

udalerrietan, Okondon, Artziniegan, jarrera bera mantendu da.  
 

 Karmele Población Martínez (EH Bildu) zinegotzi andreak adierazi du sozializaziorako 

guneak ematen saiatu behar dela, jende asko isolatuta bizi delako eta merezi duelako 

batzuk egiten saiatzeko ahalegina egitea; egiten ari diren udalerrietan galdetu daiteke. 
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 Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak adierazi du, hain zuzen, udalerri 

batzuk egiten ari dutela eta beste askok ez, baina uste dute osasun-egoerak bilakaera ikusi 

arte itxarotea gomendatzen duela. 
 

 Karmele Población Martínez (EH Bildu) zinegotzi andreak adierazi du banda zabalari 

dagokionez ez dela ezer aldatu eta berdin gaudela. Honela dioen testu bat irakurri du: 

 

“EH Bildu 2019ko uztailean hasi zen galdetzen banda zabalaren hedapenaren inguruan 

Aiara udalerrian. Jakin nahi genuen nola, nondik eta noizko egingo ziren lanak, izan ere, 

oso informazio eskasa zegoen horri buruz. Handik aurrera, ia udalbatza guztietan egin 

dugu galdera bera, eta erantzun eskasa izan dugu udalaren aldetik. Galderek erantzun 

gabe segitzen dute eta, baina arazoa (lan telematikoa egiteko, unibertsitateko eskolak 

modu ez-presentziala jarraitzeko, bilerak online egiteko, etab.), berdin mantentzen da. 

Hainbat tokitan instalazio zaharrak ez direlako berritu. EH Bildu, udalaren inplikazio eta 

lana eskatzen dugu, orain arte izan duen jarrera alde batera utzita, une honetan berebiziko 

garrantzia baitu behar bezalako konexioa izatea udalerriko biztanle guztientzat. Era 

berean, orain arte egindako galderei erantzuna eskatzen dugu, nola, nondik eta noizko; 

baina bereziki, noizko izango dugun behar bezalako konexioa eta banda zabalaren 

hedapena guztiz eginda gure udalerrian. Hori da egiten dugun galdera: noizko.” 
 

 

 Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du dagoeneko eskatu diotela 

Aldundiari datuak eman diezazkietela, eta Udalaren eginkizuna erakunde eskudunei beren 

eskumen gauzatzeko eta Aiarako banda zabalaren hedapena arintzeko eskatzea baino ezin dela 

izan. 

 

 Karmele Población Martínez (EH Bildu) zinegotzi andreak adierazi du aurreikuspenei 

buruzko informazioa eskatzen dela. 

 

 Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak adierazi du Aldundiari eta Eusko 

Jaurlaritzari ere eskatu zaiela informazioa eta datuak iristen direnean emango direla. 

 Karmele Población Martínez (EH Bildu) zinegotzi andreak adierazi du urtebete 

daramatela eskatzen, eta prozesua noiz amaituko den jakin nahi dutela. 

  Karmele Población Martínez (EH Bildu) zinegotzi andreak Auzoetan egin diren 

imamtrikulazioez galdetu du, adibidez, Murgan edo ErretesenGentza Alamillo Udaeta 

(EAJ-PNV) alkate jaunak eskatu du mezu elektroniko batean zehazteko zer kasu aipatzen 

duen erantzuteko. 

 

  Karmele Población Martínez (EH Bildu) zinegotzi andreak galdetu du ea informazioa 

ematen zaien interesa duten taldeei euskaraz sozializatzeko programetarako laguntzei 

buruz. Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak baietz erantzun du. 

 

  Karmele Población Martínez (EH Bildu) zinegotzi andreak 3245. zenbakidun sarrerari 

buruz galdetu du. Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak begiratuko dela 

erantzun du. 

 

  Karmele Población Martínez (EH Bildu) zinegotzi andreak Garabillaren gaiari buruz 

galdetu du. Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du idazki bat 

bidali zitzaiola Eusko Jaurlaritzari, espedientearen egoerari buruzko informazioa eman 

ziezaieten. 
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 Marian Mendiguren Mendibil zinegotzi andreak galdera edo eskaera hauek egin ditu: 

 

 Interneterako konexioak dituen arazoak kontuan hartuta, adierazi du ez ote den 

eraginkorragoa osoko bilkurak aurrez aurre egitea, osoko bilkuren aretoan. 

 Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du osoko bilkurak publikoak 

izan behar direla, eta modu telematikoan eginez soilik berma daitekeela izaera publiko hori, 

edukierari dagokionez inolako arazorik egon gabe. Gaineratu du hau dela aplikazio horrekin 

modu telematikoan egin den lehen osoko bilkura, eta dena hobetzen joango dela, baina egungo 

egoera kontuan hartuta, bidezkoa dela. 

 

 Karmele Población Martínez (EH Bildu) zinegotzi andreak adierazi du udaletxeko 

bilkura aretotik bertaratu behar izan duela osoko bilkurara, etxetik konexio arazoak dituelako, eta 

konektatzen bada, gainerako bizikideak sarerako konexiorik gabe uzten dituelako. 

 

 Iratxe Parro Uzquiano (AIARA BATUZ) zinegotzi andreak galdera edo eskaera hauek 

egin ditu: 

 

 Ikastaroei dagokienez, adierazi den moduan, inkesta moduko bat egin zen horietan izena 

eman zuten pertsonekin, ikastaroak telematikoki egiteko aukerari buruz, eta erantzunak 

emateko eskatu nahi nuke, hori buruzko ekarpenak egin daitezkeen ikusteko. 
 

 Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du eta uste du 7 edo 8 

pertsonek baino ez zutela erantzun, baina eman egingo direla. 

 

Banda zabaleko zuntzari dagokionez, lehengo egunean Kuadrillako Batzorde batean 

erabaki zen Aldundiari eskatzea prozesua ahalik eta arinen egiteko, eta galdetu du ea Aldundiak 

oraindik ez dio erantzun hedapenaren egoerari buruzko informazioa eskatzeko idazkiari. 

 

 Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du ez dagoela idatzizko 

eskaerarik, Zuzendaritzarekin harremanetan jarri dela datuak eguneratuta eman ditzaten, baina 

oraindik ez dutela erantzunik jaso. Gune zuriei dagokienez, hau da, grisez ez daudenei 

dagokienez, badakigu Eusko Jaurlaritzak lizitazio berri bat atera behar zuela datozen 

hilabeteetan, baina hori ezin dugu baieztatu. 

 

 Iñigo Pinedo Vadillo (EAJ-PNV) zinegotzi jaunak hartu du hitza, eta banda zabalari 

buruzko hausnarketa egin duela adierazi du; argi izan behar dela banda zabala ez dela Euskadiko 

leku guztietara iritsiko, baina beste irtenbide batzuk daudela, hala nola satelite bidezko konexioa, 

4G, etab. Leku batzuetan Internet konexioa etxe jakin batera eramateko irtenbide alternatiboak 

kontrata ditzakete, banda zabala ezin izango baita leku guztietara iritsi. Pertsona bakoitzak 

kontratatu behar duen zerbitzu pribatua da. 

 

 Iratxe Parro Uzquiano (AIARA BATUZ) zinegotzi andreak adierazi du informazio falta 

dagoela; izan ere, ez da kontua bizilagunek kontratatzen dituzten konpainiekin hitz egin behar 

izatea. 

 

 Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak adierazi du informazio badagoela eta 

Aldundiari eskatu zaiola, baina, adibidez, Llanetoren kasuan, Estatuari dagokiola horri buruzko 

informazioa hedatzea. 
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 Karmele Población Martínez (EH Bildu) zinegotzi andreak adierazi du Eusko 

Jaurlaritzari eta Aldundiari behin eta berriro esan behar bazaie, egin dadila. 

 

Koldo Mendioroz Goldaraz (EH Bildu) zinegotzi jaunak galdera edo eskaera hauek egin ditu: 

 

Corraladako itxiturari dagokionez, adierazi du Aialurrek egin duen memorian ez dela oso 

fin egon, aurrekontua 23.560,55 eurokoa zelako eta hiru enpresari aurrekontuak eskatu 

zaizkielako; horietatik bik sarrera ezetsi dute, eta horretarako eskaintza egin duen enpresa 

bakarra 27.271,31 eurokoa izan da, aurreikusitako aurrekontua baino askoz ere altuagoa. 

Bestalde, adierazi du faltan sumatzen duela Aiarako enpresa bati lana ematea; izan ere, Luzarreta 

bertan dagoen arren, Orkatz falta da, adibidez, eta litekeena da besteren bat ahaztea, eta galdetu 

du ea berriro eskatuko diren aurrekontuak prezio berriarekin. 

 

 Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du legeak ez duela eskatzen 

hiru aurrekontu eskatzea, baina egin dela eta Aiaraldean horrelako lanak egiten dituzten enpresei 

eskatu zaiela. Aurrekontuari dagokionez, adierazi du ohikoa dela obrak sakonago aztertzen 

direnean aurrekontuan aldeak sortzea, baina azpimarratu du hiru enpresa gonbidatu direla eta 

uste du ez dela Aialurren lana gutxietsi behar. 

 

 Koldo Mendioroz Goldaraz (EH Bildu) zinegotzi jaunak adierazi du badakiela ez 

dagoela legezko betebeharrik, baina higiene demokratikoagatik uste du ez dela lan gehiegi 

enpresak kontuan hartzea.  

 Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du higiene demokratikoari 

buruz eztabaidatzeko asko legokeela, baina onartu egiten du hurrengo aldietarako Orkatzi ere 

aurrekontua eskatzeko iradokizuna, nahiz eta harritzekoa izan Aiarako enpresa hori bakarrik 

aipatzea.  

 Koldo Mendioroz Goldaraz (EH Bildu) zinegotzi jaunak adierazi du herriko enpresek 

prezio berria ikusi izan balute, agian interesatuta egingo liratekeela. 

 Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak adierazi du hiru enpresei gonbidapena 

bidali zitzaiela eta uste zuten moduan erantzun zutela, baina, nolanahi ere, adierazi du gauza bat 

dela Sierra Salvada Ermandadea, erabaki horiek hartzen dituena, eta bat udala. 

 Koldo Mendioroz Goldaraz (EH Bildu) zinegotzi jaunak erantzun du Ermandadea 

osatzen duten pertsonek hartzen dituztela erabaki horiek, baina Udalak boto garrantzitsua duela 

Ermandadean. 

 

 Jorratzeko beste aztergairik ez dagoenez, alkate-udalburuak bilera bukatutzat eman du 

arratsaldeko zortziak eta hogeita hiruan, eta aztertutako guztia eta hartutako erabakiak jasota gera 

daitezen, akta hau egin dut eta neuk, idazkariak, egiaztatzen dut, Arespalditzan, bi mila eta 

hogeiko azaroaren hemeretzian.  

 

 

  O. E. 

 ALKATE-UDALBURUA   IDAZKARIA 

 

Sin.: Gentza Alamillo Udaeta.   Sin.: Mª Del Carmen Rojo Pitillas. 

 


