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AIARAKO UDALAK 2021eko UZTAILAREN 22an EGINIKO OHIKO OSOKO 

BILKURAKO AKTA 

 

 

UDALBURUA 

Gentza Alamillo Udaeta jauna 

 

ZINEGOTZIAK 

Iñigo Pinedo Vadillo jauna 

Montse Angulo Solloa andrea 

Susana Martín Benavides andrea 

José Antonio Bartolomé Pesquera 

jauna 

Itxaso Gorbeña Allende andrea 

Unai Campo Arenaza jauna 

Karmele Población Martínez andrea 

Marian Mendiguren Mendíbil andrea 

Koldo Mendioroz Goldaraz jauna 

Iratxe Parro Uzquiano andrea 

 

IDAZKARIA 

Naiara Lazpita Marcos andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arespalditzan, udaletxeko bilkuren aretoan, bi 

mila eta hogeita bateko uztailaren hogeita bian, 

hamazazpiak direnean, Udalbatza Osoa telematikoki 

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. Naiara Lazpita Marcos 

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, 2021eko ekainaren 17an eginiko ohiko bilkuraren akta 

 

Ez da horren inguruko beste adierazpenik egin eta Udalbatzako kideek aho batez onetsi dute 

akta. 

2.- Hasieran onestea, hala badagokio, babestutako ondarearen udal-katalogoaren 

aldaketa, bertatik kentzeko Kexaako Ibaguen auzoko 10 zenbakian dagoen eraikina eta 

hori bera aurri-egoeran ezartzeko 

 

Udalbatzari jakinarazi zaio gai honen inguruko 2021eko uztailaren 13ko Hirigintza, Obrak 

eta Zerbitzuak eta Ingurumena Informazio Batzordean hartutako aldeko irizpena. 

 

Karmele Población Martínez (EH BILDU) zinegotzi andreak adierazi du EH BILDU 

udal-taldea abstenitu egingo dela puntu honetan. Izan ere, orain arte bezala lan egiten jarraitzen 

badugu, udalerriko ondarearen herena galduko da, eta eraikinen aberastasuna horien 

dibertsitatean dago. Egin beharko genukeena da ondareak mantentzeko formulak aurkitzea, hori 

eraitsi beharrean; guztion artean eraikinak babesteko modu bat aurkitu beharko genuke. 

Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak esan du eraikinek tokiko babesa 

jasotzen dutela Arau Subsidiarioen udal-katalogoan. Horrenbestez, Udalak birgaitzearen % 40 
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ordaintzeko beharra du. Gaineratu du bere taldea edozein proposamen lantzearen alde dagoela, 

baina ez dagoela gai honen inguruko ezer mahai gainean. 

Karmele Población Martínez (EH BILDU) zinegotzi andreak proposatu du gaia lantzeko 

batzorde berezi bat deitzea. 

 

Horren inguruko beste adierazpenik egin ez denez, gaiari buruzko bozketa egin da eta hau 

izan da bozketaren emaitza: 

 

ALDEKO BOTOAK: 8 (7 EAJ-PNV, 1 AIARA BATUZ) 

ABSTENTZIOAK: 3 EH BILDU 

 

Hori dela bide, 

IKUSI DA.- Kexaako Ibaguren auzoko 10 zenbakiko eraikina (2417 katastro-partzela, 5. 

poligonoa, Aiara) aurri-egoeran ezartzeko eskaera. Hori JOSU BENGOA ZULUETA JAUNAK 

(NAN zk.: 78958429-G) aurkeztu zuen 2020ko ekainaren 09an (sarrera-erregistroko zk.: 1693). 

Eskaeran aurri-adierazpenaren txostena erantsi du, Ander Ganzedo Zulueta arkitekto jaunak 

idatzitakoa (EHAEOko 4424 elkargokide zenbakia). 

 

IKUSI DA.- 2021eko otsailaren 15eko 2021/98 Alkatetzaren Dekretua. Horren bidez, 

eskatzen da legezko aurri-egoera ezartzeko eskaera zuzentzeko eta dokumentu gehigarriak 

aurkezteko. Hori guztia 2021eko otsailaren 09an udal-zerbitzu teknikoek igorritako txostenaren 

arabera egin beharko da. 

 

AINTZAT HARTU DA.- 2021eko martxoaren 05ean Josu Bengoa Zulueta jaunak 

Udalaren aurrean eskaera bat aurkeztu zuen (745 zk.). Bertan, honakoa adierazten du: 

“Aldatutako txostena eta Jabetzako Eskriturak erantsi dira, 2021/98 zenbakiko Alkatetzaren 

Dekretuari erantzuteko, eta Ibaguen auzoko 10 zenbakiko eraikinaren (2417 partzela, 5. 

poligonoa) aurri-adierazpena izapidetzeko”. Gainera, honakoa eskatu du: “Eraikinaren 

aurri-egoeraren adierazpena izapidetzeko.” Eskaerarekin batera, aurri-adierazpenaren 

txostenaren aldaketa erantsi du, Ander Ganzedo Zulueta arkitekto jaunak (EHAEOko 4424 

elkargokide zenbakia) idatzi zuen. Horrez gain, aldatutako planoak eta titulartasuna egiaztatzen 

duen Eskritura Publikoa erantsi ditu. 

 

IKUSI DA.- 2021eko martxoaren 25eko 2021/166 Alkatetzaren Dekretua. Horren bidez, 

eskatzen da legezko aurri-egoera ezartzeko eskaera zuzentzeko eta dokumentu gehigarriak 

aurkezteko. Hori guztia 2021eko martxoaren 22an udal-zerbitzu teknikoek igorritako txostenaren 

arabera egin beharko da. 

 

AINTZAT HARTU DA.- 2021eko apirilaren 14an Josu Bengoa Zulueta jaunak (haren 

datuak aurretiaz aipatu dira) Udalean eskaera bat aurkeztu zuen (1185 zk.), eta bertan honakoa 

adierazten zuen: “ Aldatutako Txosten Berria erantsi da, 2021/03/26ko 292 zenbakiko 

Alkatetzaren Dekretuari erantzuteko, eta Ibaguen auzoko 10 zenbakiko eraikina (2417. partzela, 

5. poligonoa) aurri-egoeran ezartzeko. Gainera, honako hau eskatu du: “Eraikinaren 

aurri-egoeraren adierazpena izapidetzeko.” 
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IKUSI DA.- Udal-zerbitzu teknikoek 2021eko apirilaren 26an eginiko txostena. Horrek 

honako hau dio: 

 

- Eraikina 360 zenbakiarekin katalogatuta dagoela indarrean dauden Arau 

Subsidiarioetan. Horiek, 221.3 artikuluan ezartzen dute Udalak katalogatutako ondasunak 

ezin direla eraitsi. Gainera, jaso egiten dute, neurri osagarri gisa, aurri-egoera Euskal 

Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 36. artikuluaren arabera 

arautu beharko dela. 

 

- Eusko Jaurlaritzaren Ondarearen Zentroak Udalari jakinarazi dion moduan, 

oinarrizko babeserako kultura-ondareen definizioa oraindik araudiaren garapenaren zain 

dago. Beraz, horrek aurri-adierazpena garatu bitartean, Udalari dagokio hori egitea 

hirigintza-legeriaren arabera. Horrez gain, ezin dira ezarri indarrean dagoen Euskal 

Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen desafektazio eta aurri egoerak. 

 

- Aurri-egoera legez ezartzeko espedientea hastearen aldeko txostena egin da; izan 

ere, txosten teknikoan egiaztatu da eraikina aurri-egoeran dagoela, Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 201.1 artikuluaren arabera.  

 

- Aurri-egoera legez adierazteko prozedurari ekin ondoren, higiezina 

deskatalogatzea izapidetuko da, aipatutako Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 

100. artikuluan ezarritakoaren arabera. Jendaurrean jarriko da, eta, epe horretan zehar, 

Arabako Foru Aldundiaren Ondare Historiko-Arkitektonikoaren Zerbitzuari txosten bat 

eskatuko zaio, baita Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzari ere. 

 

 

IKUSI DA.- 2020ko maiatzaren 27ko EAEko zentroko Euskal Kultura Ondarearen 

Zentroaren txostena; hori udal-katalogoan sartutako beste higiezin bati dagokion espedientean 

igorri zen. Horretan, honako hau dago jasota: 

 

 

- Higiezina Arau Subsidiarioen katalogoan sartzean ez da zuzenean Oinarrizko 

Babeserako Kultura-ondare gisa hartuko; izan ere, ondare horiek definitzea araudia 

garatzearen zain dago. Beraz, garatzen direnera arte 6/2019 Legean ezarritako oinarrizko 

babeseko mailari dagozkion xedapenak ez dira nahitaezkoak udal-katalogoan sartutako 

ondasunentzat. 

 

- Udal-katalogoan sartutako eraikinen legezko aurri-egoera ezartzeko prozedura 

ez dagokio 6/2019 Legean ezarritako desafektazio eta aurri egoerari; bertan soilik EAEko 

Euskal Kultura Ondarearen Erregistroan sartuta dauden ondareak arautzen dira. 

 

- Legezko aurri-egoera ezartzea, kasu honetan, bakarrik Udalari dagokio, 

hirigintza legeriaren baldintzen arabera. Azken horren arabera, ezin da katalogatutako eta 

aurri-egoeran ezarritako eraikinen eraisketa baimendu (2/2006 

Legearen 201.3 d) artikulua). 

 

- Hori baztertzeko udal-katalogoa aldatzearen bidez baimendu ahal izango da 

eraisketa. Aldaketa hori AFAren Ondare Historiko-Arkitektonikoaren Zerbitzuari bidali 

beharko zaio, baita Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzari ere, 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 100. artikuluaren arabera. 
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Aurkeztu egin da aurri-adierazpenaren eskatzailea eraikinaren jabea dela egiaztatzen duen 

dokumentu publikoa. 

 

Ez dago eraikinean bizilagun edo okupatzailerik dagoen adierazpenik; izan ere, 

eskatzailearen arabera, eraikina hutsik dago duela hamarkadetatik. 

 

Justifikatu egin da legezko aurri-egoera, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 

199.2 artikuluarekin lotutako 201.1 artikuluaren arabera. Izan ere, kalteak konpontzeko kostua 

higiezinaren egungo balioaren % 60 baino gehiagokoa da; beraz, eraikinaren egiturak 

segurtasuna eta finkapena itzultzeko konponketen kostuak ohiko mantentzearen muga gainditzen 

du. 

 

Ezin da eraikina eraitsi, Arau Subsidiarioetan katalogatuta dagoelako. Beraz, soilik eraitsi 

ahal izango da segurtasun baldintzak bermatzeko, legezko aurri-egoera ezartzen bada, eta 

aurretiaz deskatalogazioa egiten bada. 

 

Gainera, aintzat hartu da justifikatuta dagoela eraikina udal-katalogotik baztertzea; izan 

ere, udal-zerbitzu teknikoen txostenean adierazten den moduan, egun eraikinaren 

harlangaitz-horma gehienak partzialki eraitsita daude eta estalkiaren eta solairuaren gehiengoa 

erori egin dira eta beheko elementuetan daude botata.}  

 

 

Fatxadari dagokionez, adierazi du harea eta karezko jatorrizko amaitua galdu duela eta 

irekiera handiak dituela, egondako erorikoengatik. Nahiz eta fatxada nagusiak eremu gehiago 

dituen zutik, erabat erorita dago lehenengo solairuko estalkia eta solairua erori izanagatik.  

 

AINTZAT HARTU DA.- Indarrean dauden 2005eko otsailaren 17ko 20 zenbakiko 

ALHAOko Udal Plangintzako Arau Subsidiarioen 221.3 artikuluan ezarritakoa, Euskal Herriko 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 100. 199.2 eta 201.1 

artikuluekin lotuta, baita Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 

Legearen 22.2 d) eta 49. artikuluekin lotuta ere. 

 

 

Udalbatza Osoak, gehiengo batez, hau ERABAKI DU: 

 

 

 

 

Lehenengoa.- Kexaako Ibaguen auzoko 10 zenbakiko eraikina (2417 katastro-partzela, 5. 

poligonoa, Aiara) aurri-egoeran ezartzeko espedienteari ekitea. Ulertuko da legezko aurri-egoera 

justifikatu dela Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 199.2 

artikuluarekin lotutako 201.1 artikuluaren arabera. 

 

Eta aipatutako txostena jabetzari igortzea; horri 15 egun balioduneko epea emango zaio 

alegazioak egin ditzan edo nahi duen dokumentazioa aurkezteko. Horrez gain, jakinaraziko zaio 

aurri-adierazpenaren espedientea eten egingo dela, ezin direlako dagozkion betebeharrak ezarri 

birgaitze edo eraisteari dagokionez, eraikina udal-katalogotik deskatalogatzeko espedientea 

ebazten den bitartean. Deskatalogatzekotan, ezin izango da eraikina eraitsi Arkitektoen Elkargo 

Ofizialaren oniritzia duen dagokion eraistea gauzatzeko proiektua aurkeztu arte. 
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Bigarrena.- Udal-katalogoa aldatzeko espedientea hastea, katalogotik Kexaako Ibaguen 

auzoko 10 zenbakiko eraikina (2417. katastro-partzela, 5. poligonoa, Aiara) kentzeko. Eraikina 

Aiarako Arau Subsidiarioetan 360 zenbakiarekin katalogatuta dago. 

 

Espedientea jendaurrean jartzea eta interesdunen entzutean jarri 30 egun balioduneko 

epean. Horretarako, ALHAOn iragarki bat argitaratuko da eta eraikinaren jabeari jakinarazpen 

pertsonala egingo zaio, erreklamazioak edo iradokizunak aurkez ditzan. Gainera, jendaurreko 

informaziorako epean txosten bat eskatuko zaio AFAko Ondare Historiko-Arkitektonikoaren 

Zerbitzuari, baita Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzari ere. 

 

 

Hirugarrena.- Erabaki hau jakinaraztea, 2021eko apirilaren 26ko udal-zerbitzu teknikoei 

berri ematen dien kopiarekin batera, AFAko Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondareari dagozkion 

organoei eta jabetzari. 

 

 

3.- Ebaztea, hala badagokio, babestutako ondarearen udal-katalogoaren aldaketa, 

bertatik kentzeko Luiaondoko La Torre kaleko 13 zenbakian dagoen eraikina eta hori bera 

aurri-egoeran ezartzeko 

 

Udalbatzari jakinarazi zaio gai honen inguruko 2021eko uztailaren 13ko Hirigintza, Obrak 

eta Zerbitzuak eta Ingurumena Informazio Batzordean hartutako aldeko Irizpena. 

Karmele Población Martínez (EH BILDU) zinegotzi andreak adierazi du puntu honetan 

aurreko puntuan esandako bera uste dutela, eta taldearen botoa berdina izango dela. 

 

Horren inguruko beste adierazpenik egin ez denez, gaiari buruzko bozketa egin da eta hau 

izan da bozketaren emaitza: 

 

ALDEKO BOTOAK: 8 (7 EAJ-PNV, 1 AIARA BATUZ) 

ABSTENTZIOAK: 3 EH BILDU 

 

Hori dela bide, 

IKUSI DA.- 2021eko martxoaren 18ko ohiko bilkuran hartutako erabakia. Horren bidez 

adostu egiten da Luiaondoko La Torre kaleko 13 zenbakiko eraikina aurri-egoeran ezartzeko 

espedientea hastea. Egoera justifikatu egin da Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 

30eko 2/2006 Legearen 199.2 artikuluarekin lotutako 201.1 artikuluaren arabera. Beraz, hasiko 

da udal-katalogoa aldatzeko espedientea, bertatik Luiaondoko La Torre kaleko 13 zenbakiko 

eraikina kentzeko (horren katalogoko zenbakia 622 da). 

 

IKUSI DA.- Udalbatzaren erabaki hori jabeari jakinarazi zitzaion, jendaurrean erakutsi 

zen 2021eko apirilaren 21ean argitaratutako 43. zenbakiko ALHAOko argitalpenaren bidez eta 

txosten bat eskatu zitzaien 2021eko maiatzaren 5ean AFAko Ondare 

Historiko-Arkitektonikoaren Zerbitzuari eta Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondarearen 

Zuzendaritzari. 
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IKUSI DA.- Jendaurreko informaziorako epea igaro da eta ez da inongo idatzi ez 

alegaziorik aurkeztu, eta Arabako Foru Aldundiak ez du inongo txostenik igorri. 

 

IKUSI DA.- EAEko Eusko Jaurlaritzaren Euskal Kultura Ondarearen Zentroak 2021eko 

maiatzaren 28an igorritako txostena. Horrek honako hau dio: 

 

1.- La Torre kaleko 13 zenbakian dagoen baserria ez dago sartuta EAEko Euskal 

Kultura Ondarearen erregistroan. Horrenbestez, legezko aurri-egoera ezartzeko hasitako 

prozeduran, ez dira aplikatzekoak 6/2019 Legean ezarritako desafektazio eta aurri 

egoerak. Izan ere, horiek soilik Babes Berezi eta Ertaineko Kultura Ondasunetan aplika 

daitezke. 

 

2.- Legezko aurri-egoera ezartzea, kasu honetan, bakarrik Udalari dagokio, 

hirigintza legeriaren baldintzen arabera. Azken horren arabera, ezin da katalogatutako eta 

aurri-egoeran ezarritako eraikinen eraisketa baimendu (2/2006 Legearen 201.3 artikulua). 

 

3.- Nahiz eta eraikinaren mantentze-egoera tamala denez, eraikinak historia, 

tipologia, ingurumen eta egitura motako ondare-balioak ditu. Beraz, Udalaren babesa 

merezi du Euskal Kultura Ondarearen Zentroaren arkitektura-ondarearen inbentarioaren 

arabera. 

 

4.- Komenigarria da eraikina birgaitzea, hirigintza-arauan jasotako babes irizpide 

eta arauen arabera, Oinarrizko Babeseko mailarako. 

 

 

IKUSI DA.- Udal-zerbitzu teknikoek 2021eko otsailaren 09an igorritako txostena. 

 

Amurrioko Jabetza-erregistroaren ohar soila aurkeztu da. Horrek egiaztatzen du 

erregistroko titularra dela aurri-adierazpenaren askatzailea, eta ez dagoela eraikinean bizilagunik 

edo okupatzailerik dagoen adierazpenik; izan ere, eskatzailearen arabera, eraikina hutsik dago 

duela hamarkadetatik 

 

Justifikatu egin da legezko aurri-egoera, lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legearen 

199.2 artikuluarekin lotutako 201.1 artikuluaren arabera. Izan ere, kalteak konpontzeko kostua 

higiezinaren egungo balioaren % 60 baino gehiagokoa da; beraz, eraikinaren egiturak 

segurtasuna eta finkapena itzultzeko konponketen kostuak ohiko mantentzearen muga gainditzen 

du. 

 

Ezin da eraikina eraitsi, Arau Subsidiarioetan katalogatuta dagoelako. Beraz, soilik eraitsi 

ahal izango da segurtasun baldintzak bermatzeko, legezko aurri-egoera ezartzen bada, eta 

deskatalogazioa egiten bada. 

 

Justifikatuta dago eraikina udal-katalogotik ateratzea. Izan ere, udal-zerbitzu teknikoen 

txostenean adierazten den moduan, eraikinak fatxadan eraikuntza-konponketa bitxia du. Edonola 

ere, aurri-txosten teknikoak adierazten duen moduan, fatxada nagusiaren hegaleko hastialean 

egur eta adreiluko egitura mistoaren itxitura galdu egin da. Segurtasun arrazoiak direla eta, 

erretiratu egin zen eta eraikin hutsak segurtasun-baldintza oso prekarioak ditu. Horrenbestez, 

arrisku-egoera handia dago, bide publikoarekiko aurrez aurre baitago. 
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Eta nahiz eta EAEko Euskal Kultura Ondarearen Zentroaren gomendioa ikusi den, LN-28 

fitxa aztertu da. Hori udal-katalogoko La Torre kaleko 13 zenbakian dagoen etxeari dagokio eta 

izapidetzen dagoen eta hasiera batean onetsitako Aiarako Plan Orokorraren dokumentazioan 

idatzitakoaren arabera, honakoa agertzen da: “Interes arkitektonikoa: baxua” eta “Ingurumen eta 

historia interesa: baxua”. 

 

AINTZAT HARTU DA.- Indarrean dauden 2005eko otsailaren 17ko 20 zenbakiko 

ALHAOko Udal Plangintzako Arau Subsidiarioen 221.3 artikuluan ezarritakoa, Euskal Herriko 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 100. 199.2 eta 201.1 

artikuluekin lotuta, baita Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 

Legearen 22.2 d) eta 49. artikuluekin lotuta ere. 

 

Udalbatza Osoak, gehiengo batez, hau ERABAKI DU: 

 

 

Lehenengoa.- Ebaztea udal-katalogoa aldatzeko espedientea eta bertatik kentzea 

Luiaondoko La Torre kaleko 13 zenbakiko eraikina (horren katalogoaren zenbakia 622 da). Izan 

ere, eraikinaren fatxada konpontzeko konponbide oso bitxia zegoen, eta egur eta adreiluko 

egitura mistoaren itxitura galdu da. Segurtasun arrazoiak direla eta, erretiratu egin zen eta eraikin 

hutsak segurtasun-baldintza oso prekarioak ditu. Horrenbestez, arrisku-egoera handia dago, bide 

publikoarekiko aurrez aurre baitago. 

 

ALHAOn iragarki bat argitaratzea. Bertan adierazi beharko da Luiaondoko La Torre 

kaleko 13 zenbakiko eraikina udal-katalogotik kenduko dela. Iragarkia argitaratuko da ezagutza 

orokorrerako. Gainera, Arabako Lurralde Historikoko Hirigintza-plangintzako Erregistroari 

jakinaraziko zaio eraikina katalogotik kenduko dela. 

 

Era berean, erabaki hau jakinaraziko zaio Aiarako Hirigintza-antolakuntzako Plan 

Orokorra idazteko arduradunari, eraikina katalogotik kenduko dela jakin dezan. 

 

Bigarrena.- Aurri-egoeran ezartzea Luiaondoko La Torre kaleko 13 zenbakiko eraikina, 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 199.2 artikuluarekin 

lotutako 201.1 artikuluaren arabera. Gainera, eraikinaren jabeari HILABETEKO epea emango 

zaio, erabaki hau jakinarazten den unetik, nahi adina neurri ezartzeko pertsona zein ondasunei 

kalteak ekiditeko. Eraikina udal-katalogotik kentzean, eraisketa-proiektua edo eraikinaren 

erabateko birgaitzea gauzatzeko proiektua aurkeztu beharko du, nahi duena; bi kasuetan 

proiektua teknikari eskudun batek idatzi behar izango du, eta haren Elkargo Ofizialaren oniritzia 

jaso. 

 

Era berean, ohartaraziko zaio aurkeztutako epean ez badu eraitsi edo birgaitzeko 

proiekturik aurkezten, eraikina eraitsiko dela eta hileroko hamar isun hertsatzaile jaso ahal 

izango ditu; horietariko bakoitzaren prezioa 600 eurora artekoa izango da. Azken isun 

hertsatzailea ordaintzeko epea igaro ondoren, Udalak nahitaezko betearazpena egin ahal izango 

du, jabetzaren ondarearen kargura, eta behartze-bidera jo ahal izango du. Nolanahi ere, 

dagozkion zehapenak ezarri ahal izango dira. 

 

Hirugarrena.- Erabaki hau jabetzaren titularrari jakinaraztea. Erabaki honen aurka udal 

honen aurrean eta hilabeteko epean aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar dezakeela 

jakinaraztea, edo zuzenean administrazioarekiko auzibide-errekurtsora jo dezakeela Gasteizeko 

Administrazio Auzibideetarako Epaitegiaren aurrean bi hilabeteko epean. 



 

8 
I.F.K. C.I.F. P0101100F 

BºLa Iglesia, 3 - 01476 Arespalditza (Araba) - 945399013 - 945399331 -  info@aiarakoudala.eus - www.aiarakoudala.eus 

 

 

 

4.- Onestea, hala badagokio, 2022-2023ko Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren 

Programara eskaerak aurkeztea 

Udalbatzari jakinarazi zaio gai honen inguruko 2021eko uztailaren 13ko Hirigintza, Obrak 

eta Zerbitzuak eta Ingurumena Informazio Batzordean hartutako aldeko Irizpena. 

Karmele Población Martínez (EH BILDU) zinegotzi andreak adierazi du bere taldea 

abstenitu egingo dela, ez proposamenagatik, baizik eta hori egin den moduagatik. 

Garrantzitsuenak izango ziren jarduketen inguruko hausnarketa egingo genuela esan ziguten, 

gauzak adostuko genituela, baina ez dugu ezer landu.  

 

Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun dio egin nahi zen hausnarketa 

horrek denbora handia eskatuko lukeela eta Foru Planaren dirulaguntzen deialdira aurkezteko 

aukera galduko litzatekeela, horrek eragingo lukeen guztiarekin. Eskaerak jasotzen ari dira, eta 

hausnarketa-prozesua epe luze-ertainerakoa da. Esan genuen ikastolan egingo diren obrak 

berogailuenak eta leihoenak direla. 

 

Karmele Población Martínez (EH BILDU) zinegotzi andreak esan du leihoen obrei buruz 

zerbait esan zela, baina ez dugula horren inguruan ezer esan ezta adostu ere. Galdetu du ea ez 

zekiten Foru Planaren deialdia egingo zenik. 

Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du Gobernu-taldeak 

Aldizkarian argitaratu zenean jakin zuela, eta ideiak informazio-batzordean landu zirela. 

Batzorde horretan bertan beste obra batzuk ere proposa zitezkeen. 

Marian Mendiguren Mendibil (EH BILDU) zinegotzi andreak esan du eztabaidarako leku 

gehiago egotea nahiko luketela, eta proposamena lehenago jaso nahi izanen luketela, eztabaidatu 

eta erabaki bat hartu ahal izateko. 

Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du berari ere gustatu izanen 

litzaiokeela, baina kasu honetan dirulaguntza eskatzeko epea dagoela; beraz, ezin genuen 

gehiago luzatu erabaki hartzeko denbora. 

Horren inguruko beste adierazpenik egin ez denez, gaiari buruzko bozketa egin da eta hau 

izan da bozketaren emaitza: 

 

ALDEKO BOTOAK: 8 (7 EAJ-PNV, 1 AIARA BATUZ) 

ABSTENTZIOAK: 3 EH BILDU 

 

Hori dela bide, 

 

IKUSI DA.- Ekainaren 1eko Foru Gobernuko Kontseiluaren 24/2021 Foru Dekretua; 

horrek Arabako Lurralde Historikoko 2022-2023ko Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren tokiko 

erakundeentzako laguntzak emateko deialdiaren oinarri arautzaileak eta oinarriak berak onesten 

ditu. 
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IKUSI DA.- Obrak eta Zerbitzuak, Hirigintza eta Ingurumena Informazio Batzordeak 

2021eko uztailaren 13an emandako aldeko irizpena. 

 

Udalbatza Osoak, gehiengo batez, hau ERABAKI DU: 

 

Lehenengoa.- Eskatzea 2022-2023 Obra eta Zerbitzuen Foru Planean honako obra 

hauek gehitzeko: 

 

- Etxaurren Ikastolan leihoak ordezteko obra 

- Luianodoko kirol-pistako fatxaden itxiera partziala egiteko eta babeserako 

markesinarako obra. 

 

Bigarrena.- Udalak bere gain hartuko ditu obren finantzaketa osoa eta dagozkion 

ordainsariak. Halaber, Obra eta Zerbitzuen Foru Planeko Programa arautzen duen Araudian 

aurreikusitako baldintza guztiak beteko dira. 

 

 

5.- Onestea, hala badagokio Aiarako Udalaren eta “Aranzadi” Zientzia Elkartearen 

arteko 2021. urterako lankidetza hitzarmena, Babioko aztarnategiaren azterketa eta 

indusketa arkeologikorako. Hitzarmenaren bidez zuzeneko dirulaguntza emango da 

 Udalbatzari jakinarazi zaio gai honen inguruko 2021eko uztailaren 13ko Kultura, Kirol eta 

Gazteria Informazio Batzordean hartutako aldeko Irizpena. 

 Ez da gaiari buruzko beste ezer esan eta bozketa egin da. Udalbatza Osoko kideek aho 

batez onetsi dute. 

 

Hori dela bide, 

 

IKUSI DA.- Aiarako Udalak sustatu eta babestu nahi dituela udalerrian antolatzen diren 

kultura-adierazpen eta ekimenak. 

IKUSI DA.- Aiarako Udalaren eta “Aranzadi” Zientzia Elkartearen arteko 2021. urterako 

lankidetza hitzarmenaren proposamena, Babioko aztarnategiaren azterketa eta indusketa 

arkeologikorako. 

 

IKUSI DA.- Kultura, Kirolak eta Gazteria Informazio Batzordeak 2021eko uztailaren 13an 

igorritako aldeko irizpena. 

 

AINTZAT HARTU DA.- Hitzarmen horrek arautu egiten du Aiarako Udalak 

Aranzadi Zientzia Elkartearen alde emango den zuzeneko dirulaguntza, eta 2021eko 

udal-aurrekontuan kreditu nahikoa eta egokia duen partida izenduna dago, Udalari hitzarmena 

sinatzeak dakarkion gastua bere gain hartzeko. 

 

 Udalbatzak, aho batez, honako hau ERABAKI DU: 

 LEHENENGOA.- Onestea Aiarako Udalaren eta Aranzadi Zientzia Elkartearen arteko 

2021. urterako lankidetza hitzarmena, Babioko aztarnategiaren azterketa eta indusketa 
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arkeologikorako. Hitzarmenaren bidez 10.000 euroko zuzeneko dirulaguntza emango zaio 

Aranzadi Zientzia Elkarteari. Honako hau da hitzarmenaren testua: 

 

AIARAKO UDALAREN ETA “ARANZADI” ZIENTZIA ELKARTEAREN ARTEKO 

2021. URTERAKO LANKIDETZA HITZARMENAREN PROPOSAMENA, BABIOKO 

AZTARNATEGIAREN AZTERKETA ETA INDUSKETA ARKEOLOGIKORAKO 

Aiaran, 2021eko ren (e)(a)n 

 

HONAKO HAUEK BILDU DIRA: 

 

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

Aiarako Udaleko idazkariak lagunduta, Naiara Lazpita Marcos andreak, dena ziurtatzen duena. 

  

Beste aldetik, JOKIN OTAMENDI AZURMENDI JN., ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEAREN 

izenean (IFK: G-20059138; helbidea: Zorroagagaina kalea, 11 zk., 20014, Donostia – 

Gipuzkoa). Elkartea 1947. urtean sortu zen eta 2001eko azaroaren 13ko 287/2001 dekretuaren 

bidez Erakunde Publikokoko Elkarte izendatu zuten. 

 

 

PARTE HARTZEN DUTE: 

 

 Lehenengoak Aiarako Udaleko alkate-udalburu gisa, toki erakunde honen izenean eta 

ordezkaritzan, horretarako gaitasuna eta eskumena baitu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 

dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearekin bat etorriz. 

  

 Bigarrena, Aranzadi Zientzia Elkartearen (IFK: G-20059135) izenean eta horren 

ordezkari gisa. Horren identitatea eta ordezkagarritasuna egiaztatuta dago Elkarteak berak 

emandako egiaztagiriaren bidez.  

  

 Bi aldeek elkarri aitortzen diote erabateko gaitasun juridikoa eta LANKIDETZA 

HITZARMEN hau egiteko eta betetzeko lan egiteko erabateko gaitasuna, eta, horretarako 

 

HONAKO HAU ADIERAZTEN DUTE: 

 

LEHENENGOA.- Bi erakundeek aurretiaz egin dute lan Babioko Aztarnategian (Aiara), 

esku-hartze zientifikoak sustatzen.  

 

BIGARRENA.- Aranzadi Zientzia Elkartea 1947an sortu zen eta bere estatutuen barnean, 

oinarritzat du hainbat arrazoirengatik kaltetutako esparru natural eta gizatiarretan ikerketa 

zientifikoak eta azterketa teknikoak egitea, baita lan horiek gizarteari hedatzea, Arkeologia, 

Etnografia eta Natura-ondarea une oro zainduta (Elkartearen Estatutuak, 2002-03-25). 

 

HIRUGARRENA.- Aranzadi Zientzia Elkartea irabazi-asmorik gabeko erakunde bat da, 

eta, Erakunde Publikoko Elkarte izendatu zuen Eusko Jaurlaritzaren 2001eko azaroaren 13ko 

287/2001 dekretuak. 

 

LAUGARRENA.- Babio eta bertan dagoen Aztarnategia Izoriako 

Administrazio-batzarraren jabetzakoak dira, eta horrek bertako ondarea babestu eta hedatzeko 

konpromisoa du helburutzat. 
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BOSGARRENA.- Babion gauzatutako ikerketa zientifikoak Aranzadi Zientzia Elkarteko 

kide eta lagunek egin dituzte. Azken urteotan, Aranzadiko kideek eta ikasleen taldeek 

landa-lanak eta azterketa arkeologikoak egin dituzte auzolanean. 

SEIGARRENA.- Aplikatzekoa den legeria zehatz-mehatz beteta eta Tokiko Erakundeak 

duen Lankidetza Hitzarmenak sortzeko gaitasunaren arabera, bi aldeek Lankidetza Hitzarmen 

hau sinatu dute eta jarraian adierazitakoak bete beharko dituzte. 

 

 

HIZPAKETAK 

 

LEHENENGOA.- Hitzarmenaren xedea 

  

Hitzarmen honen xedea da AIARAKO UDALAREN eta ARANZADI ZIENTZIA 

ELKARTEAREN arteko elkarlanaren esparrua arautzea, BABIOKO AZTARNATEGIAREN 

ikerketa zientifikoa gauzatzeko 2021 ekitaldian zehar, diziplina anitzeko teknika eta metodo 

modernoekin. Ikerketaren emaitzak gizarteari publikoki helaraziko zaizkio.  

 

 

BIGARRENA.- 

 

Aiarako Udalak gauzatuko duen sustapen-jardueraren edukia Babioko Aztarnategiaren 

ekitaldi honetan zehar egingo den ikerketa zientifikoaren jarduerak dakartzan gastuen 

dirulaguntzan zehaztuko da. 

 

HIRUGARRENA.- 

  

2021eko Lankidetza Hitzarmen honi bideratutako udal-dirulaguntza 10.000,00 eurokoa 

da. 

 Udalak Hitzarmenaren xede den sustapen-jarduera gauzatzeko emango duen 

dirulaguntza aipatutako ikerketa zientifikoak eragingo dituen gastuak ordaintzera egongo da 

bideratuta,zehazki, langile teknikoak edo enpresa espezializatuak kontratatzeko gastuak 

ordaintzeko izango da, indarrean dagoen araudiaren arabera, lanak gauzatzeko, mantenu 

gastuetarako, dokumentaziorako, bulegoko materialerako eta lanak gauzatzeko beharrezkoa den 

material teknikorako. 

 Era berean, Aiarako Udalak lanak egingo dituzten pertsonek lo egin eta beren burua 

garbitzeko leku bat bilatzeko konpromisoa hartzen du.  

 

LAUGARRENA.-  

Dirulaguntza hau ordaintzeko modua jarraian adierazitakoa da: 

• Aiarako Udalak emandako dirulaguntzaren % 80 ordainduko du Hitzarmen hau 

sinatzean.  

Ordainketa egin baino lehen, Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko 

ordainketak egunean izatearen Egiaztagiria aurkeztu beharko da, edo, hori izan ezean, Udalak 

dagozkion erakundeei informazio hori eskatu ahal izateko baimena. 
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• Gainerako % 20 ordainduko da hitzarmen honen BOSGARREN KLAUSULAN 

adierazitako dokumentazioa aurkeztu ondoren eta funtsen xedea behar bezala 

justifikatu ondoren. 

 

Aiarako Udalak edozein unetan eskatu ahal izango du egokitzat jotzen duen informazio 

oro. 

 

BOSGARRENA.- 

  

DIRULAGUNTZAREN JUSTIFIKAZIOA Aiarako udalean aurkeztu beharko da, 

gehienez ere, 2022ko urtarrilaren 31n, nahiz eta gastuak dirulaguntza eman den urte naturala 

amaitu baino lehen eman behar diren, hau da, 2021. urtea amaitu baino lehen.  

 Adierazitako epean eskatutako dirulaguntza aurkeztu ezean, dirulaguntza baliogabetu 

egingo da eta aurretiaz emandako zenbatekoak itzultzeko prozedurari ekingo zaio. 

 Udal-dirulaguntzaren zenbatekoa JUSTIFIKATZEKO, honako dokumentu hauek 

aurkeztu beharko dira: 

 

a) Jasotako dirulaguntza guztien adierazpena, erakunde publiko zein pribatuenak 

izan, diruz lagundutako jarduerak finantzatzeko.  

b) Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen 

Egiaztagiria aurkeztu, edo, hori izan ezean, Udalak dagozkion erakundeei 

informazio hori eskatu ahal izateko baimena. 

c)  Jardueraren garapenari buruzko honako dokumentu hauek: 

 

• Egindako jarduerari buruzko memoria.  

• Jardueraren Gastu eta Diru-sarreren Balantzea, erakunde publiko eta izaera 

pribatuko erakundeen eman ditzaketen dirulaguntzak barne hartuta. 

Gainfinantzaketa egotekotan, dirulaguntzaren dagokion zenbatekoaren zenbatekoa 

murriztuko da. Diruz lagundutako diziplinak emateko gastu guztien 

justifikazio-dokumentuak:  

o Langileak kontratatzeagatiko gastuak: nominen eta gizarte segurantzaren 

kopiak, dagozkion ordainketa-dokumentu guztiak aurkeztuta; TC-1 eta 

TC-2aren kopia, diruz lagundutako jarduera gauzatzeko kontratutako 

langileei dagozkienak. 

 

o Gainerako gastuak: justifikazio-fakturak, horiek igortzeko legez ezarritako 

baldintza guztiak betetzen dituztenak. Transferentzia egitekotan, 

ordainketa-ziurtagiria atxiki beharko da, eta eskuz ordaindu izatekotan, 

fakturan bertan agertu beharko da, zigilu edo sinadura originalarekin. 

 

• Lanen aurreikuspenaren kopia bat, baita 2021ean zehar egindako lanen kopia ere.  

 

SEIGARRENA.- Hitzarmenaren iraupena 

 

 Hitzarmena 2021eko abenduaren 31 arte egongo da indarrean.  

 

ZAZPIGARRENA.- 
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ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEAK egiten duen publizitate guztian, Aiarako Udalaren 

lankidetza eta babesa jaso beharko da. 

 

ZORTZIGARRENA.-  

  

ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEAK Hitzarmen honetan jasotako betebeharrak betetzen 

ez baditu, indarrean dagoen dirulaguntzei buruzko araudian aurreikusitako erantzukizun eta 

zehapen-erregimena aplikatuko da. 

 

Eta adostutakoarekin bat datozela frogatzeko, aldeek lankidetza hitzarmen honen hiru 

aleak sinatu dituzte, zuzenketarik edo urratzerik gabe, dokumentu hau osatzen duten lau 

orrialdeetako bakoitzean, eta hitzematen dute berau beteko dutela dokumentu honen goiburuan 

agertzen den lekuan eta egunean. 

 

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

IDAZKARIA.- Sin.: Naiara Lazpita Marcos. 

ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEAREN PRESIDENTEA.- Sin.: Jokin Otamendi 

Azurmendi. 

 

BIGARRENA.- Alkateari-udalburuari hitzarmen hori sinatzeko ahalmena ematea. 

HIRUGARRENA.- Erabaki hau Aranzadi Zientzia Elkarteari jakinaraztea”. 

 

6.- Onestea, hala badagokio, 2/2021 Judizioz Kanpoko Kredituen Aitortza 

Udalbatzari jakinarazi zaio 2021eko uztailaren 13ko Ogasuna, Funtzio Publikoa, Barne 

Araubidea eta Kontuetarako Informazio Batzorde Bereziak puntu honi dagokion aldeko irizpena 

eman zuela. 

 

Ez da gaiari buruzko beste ezer esan eta bozketa egin da. Udalbatza Osoko kideek aho 

batez onetsi dute. 

 

Hori dela bide,  

 

IKUSI DA.- 2/2021 zenbakiko judizioz kanpo kredituak aitortzeko espedientea. 

 

IKUSI DA.- Idazkari kontu-hartzaileak 2021eko uztailaren 8an eginiko txostena. 

 

AINTZAT HARTU DA.- Ogasuna, Funtzio Publikoa, Barne Araubidea eta Kontuetarako 

Informazio Batzorde Bereziak 2021eko uztailaren 13an emandako aldeko irizpena. 

 

AINTZAT HARTU DA.- Toki Ogasunen Lege Arautzailearen Testu Bategineko 176. 

artikulua eta 500/1990 Errege Dekretuko 16. artikulua (Toki Ogasunak arautzen dituena).  

 

Udalbatzak, aho batez, hau ERABAKI DU: 
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Lehenengoa.- Onestea jarraian adierazitako fakturaren 2/2021 zenbakiko judizioz 

kanpoko kredituak aitortzeko espedientea; izan ere, 2021 ekitaldiaren aurreko ekitaldian 

gauzatutako betebeharra da. Espedientea onestean, hori ordaintzea ahalbidetuko da eta 

Udalaren bidegabeko aberastea ekidingo da. 

 

➢ 2100001 zenbakiko faktura, 2021/05/17koa, “TALDESPORT SERVICIOS 

DEPORTIVOS SL” enpresarena, 6.666.74 euroko (BEZa barne) zenbatekoan.  

 

Bigarrena.- Aipatutako kredituen aitortza 2021 ekitaldiko aurrekontuari egoztea, 

342.227.019 zenbakiko aurrekontu-aplikazioari, hain zuzen. 

 

 

 

7.- Onestea, hala badagokio, kredituak aldatzeko 5/2021 espedientea, kreditu 

gehigarrien modalitatean 

 

Udalbatzari jakinarazi zaio 2021eko uztailaren 13ko Ogasuna, Funtzio Publikoa, Barne 

Araubidea Eta Kontuetarako Informazio Batzorde Bereziak puntu honi dagokion aldeko irizpena 

eman zuela. 

 

Ez da gaiari buruzko beste ezer esan eta bozketa egin da. Udalbatza Osoko kideek aho 

batez onetsi dute. 

 

Hori dela bide,  

 

IKUSI DA.- Beharrezkoa da 2020ko Aurrekontuaren likidazioari egotzitako Gastu 

Orokorren Diruzaintzako gerakinaren zati bat, 2021erako Udal-aurrekontuaren jarraian 

adierazitako gastu-partidei kreditu handiagoa emateko eta 2021erako Gastu-aurrekontuan ez 

dauden partida berriak sortzeko, 2022ra arte itxaron ezin duten gastuak asetzeko. 

 IKUSI DA.- Kontu-hartzaileak eginiko txostena, aurrekontu-egonkortasunaren 

ez-betetzeari buruzkoa, abenduaren 13ko 38/2013 Foru Arauan (17/2014 Foru Arauak Aldatzen 

duena) jasotakoari jarraituz (Arabako tokiko erakundeen aurrekontu egonkortasunari eta finantza 

iraunkortasunari buruzkoa). Txosten hori Udalbatzari erakutsi zaio kreditu aldaketa honekin 

batera. 

AINTZAT HARTU DA.- Honako hauetan xedatutakoa: Arabako Lurralde Historikoko 

tokiko erakundeen aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Araua eta Tokiko 

araubidearen oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea. 

Udalbatzak, aho batez, hau ERABAKI DU: 

 

Lehenengoa.- Onestea kreditu gehigarria jarraian zehaztutako aurrekontu-aplikazioetan: 
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PARTIDA IZENA 
ZENBATEK

OA/ € 

342.227.019 
IGERILEKUAK KUDEATZEKO ENPRESA.- LEIHOAK  

 
17.532,54 €. 

334.226.004 
EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO 

BERDINTASUNA SUSTATZEKO JARDUERAK 
3.000 € 

330.226.010 KULTURA- ETA KIROL-JARDUERAK 7.000 € 

934.369.000 BANKU-GASTUAK 2.000 € 

171.601.007 HAURRENTZAKO ALTZARI OSASUNTSUAK 4000 € 

920.609.000 2. SOLAIRUKO BULEGOAK EGOKITZEKO OT. 249,76 € 

3322.227.079 ARTXIBOA DIGITALIZATZEA 1.604,58 € 

323.227.080 ETXAURREN IKASTOLAN ARGITERIA ALDATZEA 16.499,76 € 

330.227.081 
AIARA 2030 PLANA DISEINATZEKO LAGUNTZA 

TEKNIKOA 
9150 € 

      

ZENBATEKOA OSOTARA: 61.036,64 €. 
 

 

Zenbateko hori ondoren zerrendatzen diren baliabideekin finantzatuko da; beraz, 

espedientea orekatuta dago eta ez da defizitik sortzen: 

A. Handitu beharreko Diru-sarreren Partidak edo erabili beharreko diruzaintzaren Gerakina: 

 

Diru-sarreren partida Izena Zenbatekoa / € 

87001 DIRUZAINTZAREN SOBERAKINA GASTU 

OROKORRETARAKO 
61.036,64 € 

 GUZTIRA ................................................. 61.036,64 € 
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Onetsitako kreditu gehigarrien zenbateko osoa finantzatzeko erabiltzen diren diru-sarrera 

guztien parekoa da. 

 

 

Bigarrena.- Erabaki hau ALHAOn argitaratzea eta jendaurrean erakustea 15 egun 

balioduneko epean, interesdunek erabakia aztertu eta nahi adina erreklamazio aurkezteko. 

 

Hirugarrena.- Ebazpen hau behin betikotzat hartzea, erreklamaziorik egon ezean. 

Erreklamaziorik egotekotan, erabaki berri bat hartu beharko da, horiek onartu edo baztertuta. 

 

 

8.- Onestea, hala badagokio, Zuhatzako bizitegi-lurzoru urbanizagarriko Sektoreko 

Estatutuen Proiektuaren eta Sektoreko Hitzarmen-batzarraren Oinarrien hasierako 

onespena (Zuhatzako Plan Partziala) 

 

Udalbatzari jakinarazi zaio gai honen inguruko 2021eko ekainaren 8ko Hirigintza, Obrak 

eta Zerbitzuak eta Ingurumena Informazio batzordeak hartutako aldeko Irizpena. 

 

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

batzordetik, eta Jon Oruek bidalitako txosten juridikoa irakurri ondoren (bertan adierazten du ez 

direla betetzen hirigintza-baldintzak eta betebeharrak, eta epe berriak jasotzeko HJPren aldaketa 

bat izapidetzea beharrezkoa izango litzatekeela), zalantza batzuk sortu zaizkiela espediente 

honen inguruan. Horrenbestez, bere taldeak ulertzen du HJPa aldatzea izango litzatekeela 

komenigarriena, sektorean gertatutakoa ikusi ondoren. 

Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak esan du Udaleko aholkularitza 

juridikoan zein idazketa-taldean espedientea izapidetzen jarraitu behar dutela; orain, gainera, 

jabe gehiago daude. 

 

Iratxe Parro Uzquiano (AIARA BATUZ) zinegotzi andreak esan du txotena ekaineko 

Informazio Batzordea eta gerokoa dela. Eta uztaileko Batzordean ez zen JHPa aldatzearen gaia 

atera; beraz, proposatzen du HJP aldatzea. 

 

Iñigo Pinedo Vadillo (EAJ-PNV) zinegotzi jaunak esan du uztailean eginiko batzordean 

HAPOa idazten zuen taldearen ordezkari bat eta udal-aholkulari juridikoa bertaratu ziren. Biek 

ezagutzen zuten Jon Orueren txostena, baina esan ziguten espedientea izapidetzen jarraitu behar 

genuela. 

 

Karmele Población Martínez (EH BILDU) zinegotzi andreak esan du txosten juridikoan 

adierazten dela HJPa berriz ere onetsi behar dela, eta galdetu du txosten horrek ezertarako balio 

duen. 

 

Iratxe Parro Uzquiano (AIARA BATUZ) zinegotzi andreak esan du Jon Orueren 

txostenaren arabera, lursailen jabetzan egondako aldaketengatik eta jabetzak aipatutakoa bete 

gabe igarotako epeagatik, HJPa berriz izapidetzea komenigarria dela.  

 

Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du epeak betetzeko 

atzerapenari dagokionez, ez dela soilik promotoreei egotzi; beste arduradun batzuk ere azter 
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genitzake. Eta Udal-zerbitzu juridikoei dagokienez, espedientea aztertu ondoren, gomendatzen 

dute izapidetzearekin aurrera jarraitzea eta erabakia hartzea. 

 

Karmele Población Martínez (EH BILDU) zinegotzi andreak adierazi du aurreko eguneko 

batzordearen ondoren eta txostena berriz ere irakurri ondoren, zalantzak dituztela HJP bat 

onestearen inguruan. 

 

Iratxe Parro Uzquiano (AIARA BATUZ) zinegotzi andreak idazkariari galdetu dio hark 

ulertzen duen HJP berri bat egin behar dela, Jon Orueren txostenak dioen moduan. 

 

Idazkariak erantzun dio berak ezin izan duela Jon Orueren txostena aztertu, bera espediente 

honetara iritsi berri delako eta jada izapidetzen ari zelako. Ez du orain arteko ezer ezagutzen; 

beraz, ezin dio galderari erantzun. 

 

Iratxe Parro Uzquiano (AIARA BATUZ) zinegotzi andreak proposatu du mahai gainean 

uztea txosten juridikoa irakurri ondoren sortu diren zalantzak argitzeko. 

 

Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak esan du datorren hilabetean berriz ere 

zalantzak egotekotan, espedientea mahai gainean jarraituko duela. 

 

Koldo Mendioroz Goldaraz (EH BILDU) zinegotzi jaunak adierazi du 

Administrazio-batzarrak abokatu bat kontratatu duela eta hark Plan Partzialaren izapidetzearen 

inguruan zalantzak dituela. Era berean, gaineratu du ez duela ulertzen zergatik ez zen Zuhatzako 

Administrazio-batzarra aurreko batzordera gonbidatu. Aurrerapausoak ematen ari gara batzarra 

aintzat hartu gabe. 

 

Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du erabaki zela lehenik eta 

behin gaia udalean lantzea, eta ondoren Administrazio-batzarrari jakinaraztea. 

 

Horren inguruko beste adierazpenik egin ez denez, gaiari buruzko bozketa egin da eta hau 

izan da bozketaren emaitza: 

 

ALDEKO BOTOAK: 7 (7 EAJ-PNV) 

ABSTENTZIOAK: 4 (3 EH BILDU, 1 AIARA BATUZ) 

 

Hori dela bide, 

 

IKUSI DA.- Menoyo Gochiren Eraikuntzak 2017 SL enpresaren ordezkariak 2021eko 

urtarrilaren 4an aurkeztutako idatzia. Bertan Udalari eskatzen dio Zuhatzako bizitegi-lurzoru 

urbanizagarriko Sektoreko Estatutuen Proiektuaren eta Sektoreko Hitzarmen-batzarraren 

Oinarrien hasierako onespena emateko, ondoren hori formalki osatzeko eta Batzarrean Udalaren 

ordezkari bat hautatu eta aurkeztutako zirriborroak onesteko. 

 

IKUSI DA.- 2012ko maiatzaren 17ko udalbatzaren erabakia. Bertan behin betiko onetsi 

egin zen Zuhatzako bizitegi-lurzoru urbanizagarriko HJPa (hitzarmen-sistemaren bidez), 

Construcciones Basaorte SL enpresaren jabe bakarrarekiko hitzarmena eta 

birpartzelatze-proiektua. 
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Hitzarmena Udalarekin sinatu zenean, Construcciones Basaorte SL enpresak egin zuen, 

lursailen jabe bakarra baitzen. Momentu hartan ez zen beharrezkoa Hitzarmen-batzarra osatzea 

(jabe bakarra zegoelako). Edonola ere, birpartzelatze-proiektuan sortutako partzelak hainbat 

jabek erosi dituzte, eta, ondorioz, aurreko titularraren eskubide eta betebeharrak subrogatu dira. 

 

Amurrioko Jabetza-erregistroa begiratuta, ikusi da gaur egun Menoyo Gochiren 

Eraikuntzak 2017 SL enpresa ez dela irabazizko aprobetxamenduan ateratako partzelen % 50 

baino gehiagokoaren jabe. Beraz, ez du Hitzarmen-batzarra bakarrik osatzeko eskaera egiteko 

ahalmenik; hori urbanizatze-proiektua onetsi baino lehen formalizatu behar da, orain jabe bat 

baino gehiago dagoelako. 

 

IKUSI DA.- Udal-zerbitzu teknikoek 2021eko martxoaren 9an igorritako txostena, 

2021eko otsailaren 19an Jabetza-erregistroak igorritako Ohar-soilak jaso ondoren. Horiei esker 

Zuhatza udalerrian kokatutako finken jabetzak ezagutu dira, Zuhatzako Plan Partzialaren 

Birpartzelatze-proiektuan ateratakoak. Gainera, egiaztatu da Menoyo Gochiren Eraikuntzak 2017 

SL enpresak ez duela beharrezko % 50eko titulartasuna Hitzarmen-batzarraren Estatutuen 

hasierako proiektua onestea eskatzeko. 

 

 

 

 

IKUSI DA.- 2021eko martxoaren 09ko 2021/142 Alkatetzaren Dekretuaren bidez 

eskatzen zaio Menoyo Gochiren Eraikuntzak 2017 SL enpresari Zuhatzako Bizitegi-lurzoru 

urbanizagarriko Sektoreko Estatutuen Proiektuaren eta Sektoreko Hitzarmen-batzarraren 

Oinarrien hasierako onespenerako eskaera zuzentzeko, eta jarduera-eremuan sartutako irabazizko 

aprobetxamenduan ateratako partzelen % 50en jabetzaren sinadura justifikatu beharko du. 

 

IKUSI DA.- Menoyo Gochiren Eraikuntzak 2017 SL enpresak 2021eko martxoaren 

25ean aurkeztutako idatzia. Bertan eskatzen zuen Estatutuak eta Jarduketa-oinarriak onesteko, 

baita jarduketa-eremuaren % 50 ordezkatzen duten titularrek sinatutako Jarduketa-oinarrien 

Proiektua eta Estatutuen Proiektua onestea ere. Hau da, Iñigo Meyono Gochi jaunak (Menoyo 

Gochiren Eraikuntzak 2017 SL enpresaren ordezkaria), Alfonso José Larrazabal Santa Colombia 

jaunak, Encarnación Simón Pérez andreak eta Ander Barado Aspizua jaunak sinatu beharko 

dute. 

 

IKUSI DA.- 2021eko apirilaren 20an Amurrioko Jabetza-erregistroa duen udal honetan 

jaso zela Zuhatzan dagoen 30088 zenbakiko finkaren (1231. liburukia, 165. liburua, 57. orria, 5. 

inskripzioa) eskatutako Ohar-soila. Bertan ezagutu da zein den Zuhatza udalerrian dagoen 

finkaren titulartasuna; hori Zuhatzako Plan Partzialaren Birpartzelatze-proiektuaren ondorio izan 

zen. 

 

IKUSI DA.- Udal-zerbitzu teknikoek 2021eko maiatzaren 7an igorritako txostena. 

Bertan, adierazten du Amurrioko Jabetza-erregistroan jasotako erregistro-oharretan antzematen 

dela aurkeztutako titulartasun guztiek eskatutako jabetzaren % 50 gainditzen dutela. Honako 

hauek dira aurkeztutako titulartasunak: Menoyo Gochiren Eraikuntzak 2017 SL enpresa, Alfonso 

José Larrazabal Santa Coloma jauna, Encarnación Simón Pérez andrea eta Ander Barado 

Aspizua jauna. Baldintza hori ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 

Legearen 160.2 artikuluak ezartzen du. Horrenbestez, hasieran onetsi daitezke 

Hitzarmen-batzarraren Jarduketa-oinarriak eta Estatutuen proiektua. 
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Hitzarmen-batzarraren osaera-prozedura jardunean dagoen administrazioaren erabakiaren 

bidez ireki da, eta horren bidez Estatutuen proiektuak eta oinarriak hasiera batean onetsi eta 

jendaurrean erakusten dira. 

 

Egungo proposamenak eskatzen du jabeek urbanizazioa mantendu eta zaintzea, Plan 

Partzialean, HJPn, hitzarmenean eta birpartzelatze-proiektuan adierazitako moduan. Horiek 

guztiak 2012ko maiatzaren 17ko ohiko bilkuran onetsi ziren. Are gehiago, erabaki honetan 

gogorarazten zen Plan Partzialaren Ordenantzen 28. artikuluan eskatzen zela jabeek 

urbanizatze-obren gauzatze egokia zaindu beharko dutela eta sortutako kalteekiko erantzun 

beharko dutela 5 urteko epean, entrega gauzatzen denetik. Horrez gain, artikulu horrek eskatzen 

du lankidetza hirigintza-erakunde bat osatzea, urbanizatzearen mantentzearen erantzule izateko. 

Era berean, indarrean dagoen plangintzak eskatzen duen moduan, epe mugagabean mantendu 

beharko dira Zuhatzako Administrazio-batzarrak onartutakoak ez diren 17 kale-argiak. 

 

Aurkeztutako zirriborroek plangintzaren eta 2012ko maiatzaren 17ko erabakiaren 

baldintzak betetzen dituzte, eta, jendaurreko erakusketarako epean adierazi daitekeena eragotzi 

gabe, zuzenbidearekin bat dator. 

 

AINTZAT HARTU DA.- Ekainaren 30eko Lurzoruari et Hirigintzari buruzko 2/2006 

Legearen 160. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoa, baita abuztuaren 25eko 3288/1978 Errege 

Dekretuaren (Lurzorua eta hiri antolamenduari buruzko arautegiaren legea garatu eta aplikatzeko 

hirigintza-kudeaketarako arautegia onartzen duena) 161. artikuluan eta hurrengoetan 

adierazitakoa. 

 

AINTZAT HARTU DA.- Urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 28. eta 68. artikuluetan ezarritakoa. 

 

 

Udalbatza Osoak, gehiengo batez, hau ERABAKI DU: 

 

Lehenengoa.- Hasiera batean onestea 2021eko martxoaren 25ean aurkeztutako 

Zuhatzako bizitegi-lurzoru urbanizagarriko Sektoreko Estatutuen Proiektua eta Sektoreko 

Hitzarmen-batzarraren Oinarriak. Horiek onesteko eskaera aurkeztu zuten Iñigo Menoyo Gochi 

jaunak (Menoyo Gochiren Eraikuntzak 2017 SL enpresaren ordezkaria). Alfonso José Larrazabal 

Santa Coloma jaunak, Encarnación Simón Pérez andreak eta Ander Barado Aspizua jaunak, 

jarduketa-eremuko jabeen gehiengoa direnak. 

 

Era berean, erabaki hau eta Oinarrien eta Estatutuen proiektuen kopia banan banan 

Sektoreari lotutako ondasun eta eskubideen titularrei emango zaie, jakinarazpena jaso eta hogei 

eguneko epean, nahi adina alegazio aurkeztu ahal izateko, eta, hala badagokio, horiek 

Hitzarmen-batzarrera sartzea eskatzeko. 

 

Horrez gain, erabaki hau Zuhatzako Administrazio-batzarrari jakinaraziko zaio. 

 

Bigarrena.- Iragarki bat argitaratzea ALHAOn eta udaletxeko iragarki-taulan, aipatutako 

Estatutu eta Oinarriak jendaurrean aurkezteko hogei eguneko epean, edozein interesdunek 

espedientea udal-bulegoetan aztertu ahal izateko eta nahi adina alegazio aurkezteko. 

 

Hirugarrena.- Erabaki hau interesdunari jakinaraztea, eta adieraztea izapide honen 

aurkako errekurtsorik ezin duela jarri, egokitzat jotzen dituzten ekintzei eraginik egin gabe. 
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9.- Barrena kaleko 1-7 zenbakian (Luiaondo) Urbanizazio eta Azpiegitura proiektuak 

eragindako lursailak herri jabariko aldaketa erabakia hartzeko proposamena, udal-jabari 

eta erabilera publikotik desafektatzeko eta, aldi berean, Luiaondoko 

Administrazio-batzarrari afektatzeko eta doan lagatzeko, bere eskumeneko beste erabilera 

eta zerbitzu publiko baterako erabil ditzan 

 

Jarraian, Udalbatzari jakinarazten zaio, Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu 

eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onesten duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege 

Dekretuaren 82.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, alkateak edo udalburuak, behar bezala 

arrazoitutako premiazko arrazoiengatik, gai-zerrendan sartu ahal izango dituela dagokion 

Informazio Batzordeak aldez aurretik jakinarazi ez dituen gaiak, baina kasu horretan ezin izango 

dela gai horiei buruzko erabakirik hartu Udalbatzak gai-zerrendan gai horiek berretsi gabe. 

 

Udalbatza jakinaren gainean geratu da, eta horri buruzko iruzkinik ez dagoenez, bozkatu 

egin da. Aho batez erabaki da gai hori bilkura honetako gai-zerrendan sartzea. 

 

 

Jarraian, Barrena kaleko 1-7 zenbakian (Luiaondo) Urbanizazio eta Azpiegitura Proiektuak 

eragindako lursailak herri jabariko aldaketa erabakia hartzeko proposamena, udal-jabari eta 

erabilera publikotik desafektatzeko eta, aldi berean, Luiaondoko Administrazio-batzarrari 

afektatzeko eta doan lagatzeko, bere eskumeneko beste erabilera eta zerbitzu publiko baterako 

erabil ditzan. Osoko bilkura honen deialdiarekin batera entregatu da. 

 

Horri buruzko iruzkinik ez dagoenez, gaia bozkatu da, eta Udalbatzako kideek aho batez 

onetsi dute. 

 

Hori dela bide,  

 

IKUSI DA.- LUIANDOKO Administrazio-batzarraren idazkia (S.E. zk. 2558, 

2021/07/16koa). Horren bidez Udalari eskatzen zaio Barrena kaleko 1-7 zenbakidun urbanizazio 

eta azpiegitura proiektuaren eraginpeko udal-jabetzako lursailak laga ditzala obrak egikaritzeko, 

Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren dirulaguntza eskatu dezan, obren lursailen jabea dela 

egiaztatuta. Bertan, lagapenaren ondoren, bere eskumenak erabiliz, zaintzeko eta mantentzeko 

konpromisoa hartzen du. 

 

Eta eskaeraren xede diren lursailak mugatzen dituen planoa. 

 

Proiektuak eragindako lursailak udal-jabetzako jabari eta erabilera publikoko lursailak 

dira, Luiaondoko 2. eraikuntza kontsolidatuko eremukoak; zehazki, jabari publikoko bide bat da, 

Madalena kaletik 1357 partzelan (jabetza pribatukoa) dauden eraikinetara sartzeko balio duena 

eta hura inguratzen duena, eta 1356. eta 1358. partzeletatik banandu beharreko azalera batzuk, 

aparkalekuak egiteko, bidea edatzeko eta edukiontziak kokatzeko proiektuaren barne daudenak. 

Gaur egun udal-jabetzako berdeguneak dira. 

 

Luiaondoko Administrazio-batzarrak, Kontzejuen Foru Arauaren arabera, eskumena du 

proiektuan aurreikusitako obren eraginpean dauden herriko estolderia- eta argiteria-publikoko 

zerbitzua emateko, eta jabari eta erabilera publikoko bideen titularra izan daiteke, kontzejuaren 

mugapean, eta hura mantentzeko eskumena du. Obra eta Zerbitzuen Foru Planerako dirulaguntza 
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eskatu nahi den proiektua interes publikokoa da herritarrentzat, Luiaondoko kontzejuko lursailei 

eragiten baitie, eta bidezkoa da eskatutako baldintzetan lagatzea. 

 

Udal-jabetzako lursailen jabari eta erabilera publikoko ondasunak direnez, egokitzat 

jotzen da herri jabariko aldaketa egitea, udal-titulartasuneko ondasunak desafektatzeko, aldi 

berean beste erabilera orokor bati eta beste administrazio bati afektatzeko, Luiaondoko 

Administrazio-batzarrari, hain zuzen ere, bere eskumeneko erabilera edo zerbitzu publiko 

baterako erabiltzeko. 

 

AINTZAT HARTU DA.- Herri Administrazioen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 

33/2003 Legearen 71. artikuluan eta horrekin bat datozenetan eta Arabako Lurralde Historikoko 

Kontzejuei buruzko martxoaren 3ko 13/1995 Foru Arauan xedatutakoa. 

 

AINTZAT HARTU DA.- Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 7ko 

7/1985 Legearen 22 eta 44.3 l) artikuluetan xedatutakoa. 

 

 

Udalbatzak, aho batez, honako hau ERABAKI du: 

 

 

Lehenengoa.- Barrena kaleko 1-7 zenbakiko urbanizazio- eta azpiegitura-proiektuaren 

eraginpeko lursailen herri jabariko aldaketa erabakitzea, udalaren jabari eta erabilera publikoko 

ondasunak desafektatzeko, aldi berean Luiaondoko Administrazio-batzarrari afektatuz eta doan 

lagatuz, bere eskumeneko beste erabilera eta zerbitzu publiko orokor baterako erabil ditzan, eta, 

beraz, honako lursail hauen jabe izan dadin: 

 

 

- Luiaondoko AEC 2ko bide publikoa, 1357. partzelako eraikinetara sartzeko balio 

duena eta hura inguratzen duena, Magdalena kaleari irteera emateko. Kale hori grisez 

mugatuta dago erantsitako planoan, eta Luiaondoko Administrazio-batzarraren 

titulartasuneko jabari eta erabilera publikoko bide gisa afektatuta geratuko da. 

- 3. poligonoko 1356. partzela. Horren eraginpeko 316,5 m2-ko lursaila aparkaleku 

publikoen erabilerari afektatuta geratuko da, eta gainerako lursaila berdegune gisa 

mantenduko da, Luiaondoko Administrazio-batzarrak kontserbatu eta mantentzeko 

betebeharrarekin, lursailen titular berri gisa. 

- 3. poligonoko 1358 partzela. Bidearen erabilerari atxikita geratuko da horren 

hegoaldeko mugaren 47,5 m2-ko lursaila, aurrez deskribatutako lursailarekin muga 

egiten duen 17,9 m2-ko lursaila edukiontziak kokatzeko bide erabilerari atxikita 

geratuko da, eta proiektuaren eraginpeko partzelaren ekialdeko mugaren 134,5 m2-ko 

lursaila aparkaleku publikoaren erabilerari atxikita geratuko da, eta lursailaren 

gainerako zatia, berriz, berdegune gisa mantenduko da, Luiaondoko 

Administrazio-batzarra kontserbatzeko eta mantentzeko betebeharrarekin, lurren 

titular berri gisa. 

 

 

Luiaondoko Kontzejuak erabaki honen xede diren lursailen herri jabariko aldaketa eta 

lagapena onetsiz gero, titulartasuna doan eskualdatuko da, eta, ondorioz, 

Administrazio-batzarrak kontserbatu eta mantendu beharko du, bere eskumenak baliatuz. 
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Hirugarrena.- Alkate jaunari sinatzeko ahalmena ematea lagapen-akta eta herri jabariko 

aldaketa eta lursailen lagapena formalizatzeko beharrezkoak diren dokumentu guztiak. 

Lagatutako lursailak Korporazioaren ondasun eta eskubideen inbentariotik ateratzea, eta Katastro 

Zerbitzuari erabaki horren berri ematea, Luiaondoko Administrazio-batzarraren izenean lagatako 

lursailei alta emateko beharrezkoa den kudeaketa egin dezan. 

 

 

10.- Kreditu gehigarriaren 4/2021 espedientearen Idazkaritza Kontu-hartzailetzaren 

txostenaren kontu ematea, Alkatetzaren dekretuaren bidez onetsia, aurrekontu 

egonkortasuna ezbetetzearen ondorioetarako 

 

 Jarraian, Udalbatzari Kreditu gehigarriaren 4/2021 espedientearen Idazkaritza 

Kontu-hartzailetzaren txostenaren kontu eman zaio, Alkatetzaren dekretuaren bidez onetsia, 

aurrekontu-egonkortasuna ezbetetzearen ondorioetarako. 

 

Horri buruzko iruzkinik egin gabe, Udalbatza jakinaren gainean geratu da. 

 

 

IKUSI DA.- 2020ko likidazioak ekarri duen gastu orokorretarako diruzaintzako 

gerakinaren zati bat erabili behar da, ezinbestekoak diren eta 2022ko aurrekontura itxaron ezin 

duten ordainketak egiteko gastu-aplikazioak sortzeko. 

 

IKUSI DA.- Idazkaritza-kontuhartzailetzaren txostena, 2021eko uztailaren 7an sinatua, 

gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina duten gastuak finantzatzeko egonkortasuna 

betetzeak dituen ondorioei buruzkoa.  

 

AINTZAT HARTU DA.- Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari 

buruzko abenduaren 13ko 38/2013 Foru Arauaren 7.1 eta 7.3 artikuluak, 17/2014 Foru Arauak 

emandako idazkeran. 

 

Udalbatza kontu-hartzailetza organoaren txostenaren jakinaren gainean geratu da, 

aurrekontu-egonkortasunaren ez-betetzearen ondorioetarako, diruzaintzako gerakinaren 

erabilerari dagokionez, 2021eko uztailaren 7an sinatua. Txosten horrek honako hau dio hitzez 

hitz: 

 

“KONTU-HARTZAILETZAREN TXOSTENA 

 

GAIA: Gastu orokorretarako Diruzaintzako gerakinaren konturako aurrekontu-aldaketa. 

Aiarako Udaleko Kontu-hartzailetzaren karguari dagozkion funtzioetan oinarrituta, eta Arabako 

Toki Erakundeen aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko abenduaren 13ko 

38/2013 Foru Arauak (17/2014 Foru Arauak aldatua), Diruzaintzako gerakinen erabileran egindako 

aldaketak, gerakinaren kargurako kreditu-aldaketa onetsi ahal izateko, beharrezkoa izango da 

kontu-hartzailetzaren txostena jakinaraztea Udalbatzari, egonkortasun helburua ez dela bete 

egiaztatzeko. Txosten hau egin da eta bi eranskin ditu: 

• I. eranskina: gerakina erabiltzeko proposamena, kreditu desberdinak gaitzeko. 

• II. eranskina: Kontu-hartzailetzaren txostena, Diruzaintzako gerakina duten gastuak 

finantzatzeko egonkortasuna betetzeko ondorioetarako. 
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I. ERANSKINA: GERAKINA ERABILTZEKO PROPOSAMENA 

2020 LIKIDAZIOAREN GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZAKO GERAKINA, 

ESPEDIENTE HONEN AURRETIK GASTATU EZ DENA: 360.766,50 €.  

ERABILTZEKO PROPOSAMENA: 3.025 € 

Honako aurrekontu-aplikazio hauek sortzeko: 

PARTIDA IZENDAPENA 
ZENBATEK

OA/ € 

323.643.000 
IKASTOLAKO LEIHOAK ALDATZEKO 

PROIEKTUAREN ORDAINSARIAK 

 

 

 

 

 VENTANAS VENTANAS  

 

3.025 €. 

      

ZENBATEKOA GUZTIRA: 3.025 €. 

 

 

II. ERANSKINA: IDAZKARITZA KONTU-HARTZAILETZAREN TXOSTENA, 

EGONKONTASUNAREN EZ-BETETZEAREN ONDORIOETARAKO 

 

I. TXOSTENAREN OINARRIA 

Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko abenduaren 13ko 38/2013 

Foru Arauaren 7.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, 17/2014 Foru Arauak emandako idazketan, 

aurrekontu egonkortasunaren helburua, zor publikoaren helburua edo gastu araua betetzen ez badira, 

Administrazio ez-betetzaileak plan ekonomiko finantzario bat egingo du, abian den urtean eta 

hurrengoan helburuak edo gastu araua bete ahal izateko. 

Bestalde, Foru Arau beraren 7.3 artikuluan ezartzen duenez, aurrekontu egonkortasunaren 

helburua ez-betetzearen arrazoia Diruzaintzako gerakina duten gastuak finantzatzea bada, plan 

ekonomiko finantzario baten ordez, Udalbatzari jakinaraziko zaio Kontu-hartzailetzaren eginkizunak 

betetzen dituen organoaren txostena, eta egoera hori egiaztatuko da. Horrekin batera, 

toki-korporazioaren finantza iraunkortasunaren azterketa eta ebaluazioa egingo da, eta, gutxienez, 

honako hauek jasoko ditu: 

a) Erakundearen eta haren mendeko erakunde eta organismoen aurrekontu egonkortasuneko 

helburuak. 

b) Diru-sarreren eta gastuen partida nagusien proiekzioak, joera bilakaera, hau da, aldatu behar 

ez diren politikak, eta aztertutako aldirako aurreikusitako neurrien eragina aintzat hartuta. 

c) Diru-sarreren eta gastuen proiekzioak zein kasu nagusitan oinarrituko diren. 

d) Aurrekontu- eta finantza-egoerak Diruzaintzako gerakina agortzen den unean. 

e) Hala badagokio, inbertsioaren funtzionamenduak gastu arruntean izango duen eragina. 

Txosten hori kreditua aldatzeko espedientearen parte izango da. 

Osoko bilkuraren akta, esku-hartzeko organoaren txostenarekin eta euskarri gisa balio duen 

gainerako dokumentazioarekin batera, Arabako Foru Aldundian toki erakundeen arloan eskumen duen 
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sailari bidaliko zaio. Sail horrek beharrezkoa den informazio gehigarria eskatu ahal izango du 30 

eguneko epean, baita neurri osagarriak hartzea ere; besteak beste, plan ekonomiko finantzario bat 

egitea, toki erakundeen finantza iraunkortasuna bermatzeko. Epe hori igarota Arabako Foru Aldundiak 

ez badu berariazko ebazpenik eman, espedientea izapidetzen jarraitu ahal izango da. 

 

 

EREMU SUBJEKTIBOA: 

Txosten honen bidez, Aiarako Udalaren Diruzaintzako gerakina erabili eta aurrekontu aldaketaren 

finantzaketan eragindako ezegonkortasun egoera aztertu nahi da. Txosten hau espediente horren parte 

da. 

HELBURUAK: 

Proposatutako aurrekontu aldaketa Diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatzeak egonkortasun 

printzipioa hausten du, baina ez-betetze hori ez da egiturakoa, egoeraren araberakoa baizik.  

 

Horretarako, aurrekontu magnitudeak aztertu behar dira. Txosten honen helburua honako hauek 

egiaztatzea da: 

- Aurrezki garbi positiboa 

- Diruzaintzako gerakin positiboa 

- Zorpetze finkatuaren maila ekitaldi bakoitzean ezarritako mugak baino txikiagoa 

- Aurrekontu egonkortasun finkatua superabitarekin edo finantzaketa gaitasunarekin (KES 

terminoetan) 

- Gastu araua betetzea 

 

Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko abenduaren 13ko 38/2013 

Foru Arauaren 7. artikuluaren 3. Paragrafoan xedatutakoaren arabera, 17/2014 Foru Arauak emandako 

idazketan, txostena honela egituratuko da: 

1.- Egungo egoeraren diagnostikoa: erakundearen aurrekontu egonkortasuneko helburuak 

betetzen diren edo ez aztertuko da. 

2.- Gastuen eta diru-sarreren egoeren proiekzioak 

3. Inbertsioaren funtzionamenduak gastu arruntean izango duen eragina.  

 

II. EGUNGO EGOERAREN DIAGNOSTIKO EKONOMIKO-FINANTZARIOA: 

AURREKONTU-EGONKORTASUNAREN HELBURUAK 

 

Abenduaren 9ko 641/2020 Foru Gobernu Kontseiluaren erabakia aipatu behar dugu. Horren 

arabera, Arabako toki erakundeen zerga arauen aplikazioa eten egin da, 2020rako eta 2021erako, 

ezohiko izaerarekin eta ondorio esklusiboekin. Horrek esan nahi du egonkortasuneko eta zor publikoko 

helburuak indarrik gabe uztea eta gastu araua ez aplikatzea aipatutako urteetan. 



 

25 
I.F.K. C.I.F. P0101100F 

BºLa Iglesia, 3 - 01476 Arespalditza (Araba) - 945399013 - 945399331 -  info@aiarakoudala.eus - www.aiarakoudala.eus 

 

Hala ere, informazioari dagokionez, 2020 ekitaldiari dagokion onetsitako azken likidazioan 

lortutako datuetatik, honako hauek nabarmentzen ditugu: 

MAGNITUDEA ZENBATEKOA BETETZEA/ EZ-BETETZEA 

Aurrezki garbi doitua 467.891,52 € POSITIBOA 

Gastu orokorretarako 

Diruzaintzako gerakina 
590.779,40 € 

POSITIBOA 

Aurrekontu-emaitza 374.781,68 € POSITIBOA 

Zorpetze-maila 0  

Aurrekontu-egonkortasuna 350.068,98 € BETETZEA 

Gastu-araua -307.315,42 € -14 % BETETZEA  

 

III. GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOEREN PROIEKZIOAK 

 

 

Epe horretarako plan ekonomiko finantzarioan zifrak proiektatzea ahalbidetuko diguten aldagaiak 

eta neurriak zehaztasunez definitzeko, balizko AGERTOKI hau ezartzen da: 

– Abiapuntua egoera ekonomikoa mantentzea da, baina oso zuhurrak izan behar dugu 

jarduketan, egoera ekonomiko ahulean baitaude eragile ekonomikoak, eta horrek eragina izan lezake 

Udalak jasotzen dituen diru-sarreretan, bereziki Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsan parte 

hartzeagatik lortutakoetan.  

 

– Gastuei dagokienez, arlo horretako murrizketak mantentzetik abiatzen gara, bai langileen 

gastuetarako, bai bestelako gastuetarako, Estatuko aurrekontu orokorren legearen ondorioz.  

 

Ekitaldi honetan, 2020an bezala, abenduaren 9ko 641/2020 Foru Gobernu Kontseiluaren erabakiz 

Arabako toki erakundeen zerga arauen aplikazioa eten egin da, 2020rako eta 2021erako, ezohiko 

izaerarekin eta ondorio esklusiboekin. Horrek esan nahi du egonkortasuneko eta zor publikoko helburuak 

indarrik gabe uztea eta gastu araua ez aplikatzea aipatutako urteetan. Hala ere, eta 2021 ekitaldirako 

indarraldiarekin, Arabako toki erakundeentzako gehieneko gutxi gorabeherako ezegonkortasun tasa bat 

adostu da, Kontuen Europako Sistemaren arabera kalkulatuta, 2021erako Toki Erakundeak 

Finantzatzeko Foru Funtsean zuen hasierako behin betiko partaidetzaren eta 2020 ekitaldirako Funtsean 

zuen hasierako behin betiko partaidetzaren arteko aldearen baliokidea. Azken hori Foru Gobernuaren 

Kontseiluaren apirilaren 21eko 186/2020 Erabakiaren bidez onetsi zen. 

 

 MAGNITUDE NAGUSIEN BILAKAERA 

 

Adierazten diren ekitaldietan magnitudeen bilakaera, likidazioaren ondorioz, honako hauek dira: 

 

 

 



 

26 
I.F.K. C.I.F. P0101100F 

BºLa Iglesia, 3 - 01476 Arespalditza (Araba) - 945399013 - 945399331 -  info@aiarakoudala.eus - www.aiarakoudala.eus 

 

HELBURUAK 2019 2020 

Aurrekontu-egonkortasuna 305.675,20 350.068,98 

Egonkortasunaren/Sarrera 

ez-finantzarioen %  
12,75 % 14,64 % 

Gastu-araua 20.388,08 -307.315,42 

Zorpetzea 0 0 

Aurrezki garbi doitua 361.604,53 467.891,52 

Aurrezki garbiaren/Sarrera 

arrunten % 
15,56 % 19,57 % 

DIRUZAINTZAKO 

GERAKINA 
590.384,93 590.779,40 

 

 

IV.  AURREKONTU- ETA FINANTZA-EGOERAK DIRUZAINTZAKO 

GERAKINA AGORTZEN DEN UNEAN 

 

III-C.1 DIRUZAINTZAKO GERAKINA 

Diruzaintzako gerakin positiboak erakundearen epe laburreko likidezia metatua islatzen du, 

denboraren une jakin batean, eta eskuragarri dago etorkizun hurbilean gastua finantzatzeko. 

Gastu orokorretarako doitutako Diruzaintzako gerakina 

Gastu orokorretarako gerakina bat dator aurrekontuan aplikatzeko dauden hartzekodunen 

datuekin eta ordaintzeke dauden diru-sarreren itzulketekin; horrek magnitude horren egoeraren 

irudi errealagoa ematen digu. Magnitude horrek toki erakundearen epe laburreko likidezia 

errealari buruzko informazioa eskaintzen digu. 

 

III-C.2 AURREZKI GARBIA 

Aurrezki garbiak Udalbatzak zorpetzeko duen ahalmenaren berri ematen digu. Aurrezki 

garbia negatiboa bada, erakundeak ez du epe luzeko mailegu eragiketa berriei aurre egiteko gaitasunik. 

Aurrezki garbia positiboa bada, epe luzeko mailegu eragiketa berriei aurre egiteko gaitasunari buruzko 

informazioa emango digu, zenbateko eta zer baldintzatan hitzartu daitezkeen jakin arte. Dena den, 

erakundearen zorpetze ahalmenari buruzko informazio zehatzagoa lortzeko, Foru Arauan ezarritakoaren 

arabera kalkulatutako zenbatekoa doitu egin beharko litzateke, eta, horretarako, ezohiko izaera duten eta 

errepikakorrak ez diren diru-sarrerak kendu beharko lirateke.  

III-C.3 FINANTZA-ERAKUNDEEKIKO ZORRA 

Zor bizia adierazle garrantzitsua da erakundearen finantza-kaudimena ebaluatzeko. 
Kaudimen arazoak gehiegizko zorpetzearen ondorioz izan daitezke, eta horrek finantza karga handitzea 
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eragiten du; izan ere, gainerako gastu arruntari gehituta, ezinezkoa da erakundearen diru-sarrera 

arruntek xurgatzea, eta, ondorioz, aurrezki garbi negatiboa izatea. 

 

III-C.4 AURREKONTU-EGONKORTASUNA 

Aurrekontu egonkortasunak erakundearen finantzaketa ahalmenaren/beharraren berri ematen 

digu, eta horrek, zeharka, zorpetzea urtero amortizatzen den kopurutik gora handitzea eragiten du (KES 

95 terminoetan kalkulatuta). Erakundeak finantzatzeko beharra badu (gastu ez finantzarioak diru-sarrera 

ez finantzarioak baino handiagoak dira), horrek esan nahi du erakundeak kanpoko finantzaketa 

(zorpetzea) behar duela gastuei aurre egiteko. 

Erakundeak finantzatzeko gaitasuna badu (gastu ez finantzarioak diru-sarrera ez finantzarioak 

baino txikiagoak dira), erakundeak zorpetzeari aurre egiteko duen marjina adierazten du. 

III C.5 GASTU ARAUA 

Gastu arauak arau fiskal bat ezartzen du, eta horren helburua da gastu konputagarria mugatzea, 

ekitaldi ekonomiko batetik bestera aurrekontu ekitaldi bakoitzerako onetsitako ehunekoa baino ez 

hazteko, eta, horrela, aurrezki publiko handiago lortzeko, gastu gehikuntzari oztopo bat jarriz, diru 

bilketa handitzeko neurri osagarriekin batera joango ez dena.  

 

III D. MAGNITUDEEN BILAKAERAREN ONDORIOAKGastuen eta sarreren 

egoera-orrietako kapituluetan erabilitako datuen arabera, uste da Diruzaintzako gerakinaren bidez 

finantzatzeak egonkortasun printzipioa hausten du, baina ez-betetze hori ez da egiturakoa, egoeraren 

araberakoa baizik, eta berriro betetzen direla ezarritako helburuak urtebeteko epean, plan ekonomiko 

finantzarioa egin beharrik gabe. 

 

V.  INBERTSIOAREN FUNTZIONAMENDUAK GASTU ARRUNTEAN IZANGO 

DUEN ERAGINA  

 

Erabilitako proiekzioen arabera, aurrezki korronte garbi positiboa kalkulatzen da, eta, beraz, 

kreditu-aldaketa honen bidez finantzatu beharreko gastuaren (edo inbertsioaren) ondorioz etorkizunean 

sor daitekeen gastu arrunta erakundeak sortutako diru-sarrera arrunten bidez hartu ahal izango da bere 

gain. Era berean, zorpetze-ratioa aurrekontu-ekitaldi bakoitzerako ezarritako helburuaren azpitik dago 

(ez dago zorpetzerik), eta, beraz, bi datuak uztartuta ondoriozta daiteke ez dela konprometitzen ekitaldi 

horren etorkizuneko finantza-iraunkortasuna. 

Gainera, kontuan hartu behar da proposatutako aldaketak, berez, ez duela gastu arruntaren 

hazkunde esanguratsurik eragingo hurrengo ekitaldietan, kontrakoa baizik; izan ere, Ikastolako kanpoko 

arotzeria ordezkatzeak berokuntza-gastua murriztea ekarriko du, eraikina energiaren aldetik 

eraginkorragoa izango baita.  

Txostena kreditua aldatzeko espedientearen parte izango da. 

Osoko bilkuraren akta, txostenarekin eta euskarri gisa balio duen gainerako dokumentazioarekin 

batera, Arabako Foru Aldundian toki erakundeen arloan eskumen duen sailari bidaliko zaio. Sail horrek, 

30 eguneko epean, beharrezkoa den informazio gehigarria eskatu ahal izango du, bai eta neurri 

osagarriak hartzea ere; bestean beste, plan ekonomiko finantzario bat egitea, toki erakundeen finantza 

iraunkortasuna bermatzeko.  
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Arespalditzan.- 

IDAZKARI KONTU-HARTZAILEA. Sin.: Naiara Lazpita Marcos. 

Elektronikoki sinatutako dokumentua.” 

 

 

11.- Alkatetzaren dekretuen kontu ematea  

 

Jarraian, Udalbatzari 2021/342 eta 2021/427 bitarteko (biak barne) Alkatetzaren dekretuen 

berri eman zaio, eta horien xedea, laburbilduta, honako hau da: 

 

ALKATETZAREN DEKRETUEN ZERRENDA.- 

 

ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/342.-U.E.O.- Zuazako eraikina birgaitzeko obren 

ondoriozko hirigintza-zaharberritzeko espedientea hasteari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/343.- Menagarai-Beotegi bideko jabeen erkidegoa.- 

Horma konpontzeko obra-lizentzia emateko dokumentazioa eskatzeari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/344.- S.O.M.- Zehapen-espedientearen ebazpenaren 

aurkako errekurtsoa ezesteari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/345.- E.V.C.-Berraztertzeko errekurtsoaren ezespena, 

hirigintza-ordena zaharberritzeko obrak egiteko espedientea iraungitzat jotzea eta 

hirigintza-ordena zaharberritzeko espediente berria hasteari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/346.- J.A. Lantenokoa.- Lantenon hondakin-isurketak 

bateratzeko obra-isurketei eta arazketa-sistema berriari buruzko 2021-06-14ko txosten teknikoa 

helaraztea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/347.- R.M.Q.- Zaharberritzeko 

administrazio-espedientea amaitzea, Beotegiko horma birgaitzeko lizentzia ematea eta obrako 

hondakinak behar bezala kudeatzeko aurkeztutako fidantza itzultzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/348. C.A.M. Ibilgailuen behin betiko bajagatik 

2021eko TMIZ ordainagiriaren zati bat itzultzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/349.- L-Z.U. Ibilgailuen behin betiko bajagatik 

2021eko TMIZ ordainagiriaren zati bat itzultzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/350.- N.L.M.- Muskizko Udalaren funtzioak 

metatzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/351.- A.I.G.- Erretes Lantenon etxebizitzaren estalkia 

birgaitzeko obraren hondakinak kudeatzeko fidantza eskatzekoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/352.- EALEren kudeaketa-gastuen zerrenda onartzea 

eta ordaintzea, 2021eko maiatza. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/353.- Izoriako J.A.- Urizandi errota II. Fasea 

birgaitzeko obrako hondakinak kudeatzeko fidantza eskatzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/354.- Lanteno Haraneko Eskola Artistikoa - 2020ko 

dirulaguntzaren justifikazio partziala ez dela bete frogatutzat jotzea eta dirulaguntza horren zati 

bat ordaintzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/355.- Sojoko Administrazio-batzarra.- Ubierte eta 
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Urruela auzoetan harri-lubeta eraikitzeko obren hondakinak kudeatzeko fidantza eskatzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/356.- RL.A.R.- Zuazako etxebizitzan instalazio 

fotovoltaikoa jartzeko obretarako udal-lizentzia ematea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/357.- G.A.O.- Arespalditzako bere etxebizitzan 

instalazio fotovoltaikoa jartzeko obretarako udal-lizentzia ematea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/358.- MR.C.M.- Beotegiko etxebizitzan instalazio 

fotovoltaikoa jartzeko obretarako udal-lizentzia ematea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/359.- JL.I.M.- IZORIAn instalazio fotovoltaikoa 

jartzeko obretarako udal-lizentzia ematea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/360.- Ibaizabal Gaztetxea gazte-elkartea.- 2020ko 

dirulaguntza itzultzeko prozedura hastea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/361. B.F.U. Aiarako Udaleko funtzionarioak 

borondatez uko egiteagatik kalte-ordaina ordaintzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/362.- Aiaraldea Hedabidea.- Zorroza SC 

administrazio-espedienteari buruzko informazioa eskuratzeko eskaerari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/363.- Kirolgest SL- Luiaondon kirol-zentro izateko 

lokala egokitzeko obra-lizentzia emateko dokumentazio gehigarria eskatzeari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/364.- J.I.A.G.- Erretes Lantenon ezkutuko 

etxebizitza-eraikinak eraisteko agintzeari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/365.- Hiriko OHZ onestea, 2021. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/366.- "Aiarako Jolas Txokoak" koloniak kudeatzeko 

kontratua esleitzeko espedientea esleitzeke uztea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/367.- Aianox SA- Murgan lehenengo nabea 

handitzeko obren amaierako lizentzia ematea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/368.- Alkatetzak ezkontza zibilerako dituen 

eskumenak eskuordetzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/369.- Aldamoli SC- Murgako Arakio auzoko 47. 

zenbakiko ezk. baserria birgaitzeko obrarako hondakinak kudeatzeko fidantza eskatzeari 

buruzkoa.  

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/370.- Aianox SA- Murgan bulego-jarduera irekitzeko 

jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena onesteko dokumentazioa eskatzeari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/371.- Aianox SA- Murgan altzairu herdoilgaitzezko 

galdaketako jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena onesteari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/372.- Aianox SA- Murgan txatarra eta 

fabrikazio-piezak biltegiratzeko jarduera irekitzeko jardueraren aurretiazko jakinarazpena 

onesteko dokumentazioa eskatzeari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/373.- Aianox SA- Murgako biltegi-eraikina 

eraikitzeko obra-amaierako lizentzia emateko dokumentazio gehigarria eskatzeari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/374.- Aianox SA- Murgan bulego-eraikina eraikitzeko 

obra-amaierako lizentzia emateko dokumentazio gehigarria eskatzeari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/375.- Aianox SA- Murgan txatarra-biltegia 

eraikitzeko obra-amaierako lizentzia emateko dokumentazio gehigarria eskatzeari buruzkoa. 
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 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/376.- E.A.M.- Murgako Arakio auzoko 47. zenbakiko 

eskuinean dagoen baserria birgaitzeko obraren hondakinak kudeatzeko fidantza eskatzeari 

buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/377.- Aianox SA- Murgan bigarren nabearen altuera 

handitzeko obra-amaierako lizentzia emateko dokumentazio gehigarria eskatzeari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/378.- Langileen eta alkatearen nominei dagokien 

hileko txostena onestea, 2021eko ekaina. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/379.- Aldamoli, S.C.- Murgako Arakio auzoko 47. 

zenbakiko ezkerrean dagoen baserria birgaitzeko obra-lizentzia eta obrak hasteko baimena 

emateari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/380.- E.A.M.- Murgako Arakio auzoko 47. zenbakiko 

eskuinean dagoen baserria birgaitzeko obra-lizentzia eta obrak hasteko baimena emateari 

buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/381.- A.I.G.- Erretes Llantenon etxebizitzaren estalkia 

birgaitzeko obrarako obra-lizentzia emateari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/382.- MA.M.O.- Murgan eraikuntza osagarria egiteko 

obren ondoriozko hirigintza-ordena leheneratzeko espedientea ebazteari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/383.- I.L.B.- Llantenoko baserria birgaitzeko obraren 

behin betiko lehen okupazioko lizentzia emateari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/384.- Langileen eta alkatearen nominei dagokien 

hileko txostena onestea, 2021eko ekaineko aparteko ordainsaria. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/385.- F/2021/6 erregistratutako fakturen 

kontabilitate-zerrenda onestea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/386.- Arabako Foru Aldundiak genero-indarkeriaren 

aurkako estatu-itun gisa ordaindutako zenbatekoa Aiarako Kuadrillari transferitzeari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/387.- Beatriz Del Campo Menoyo andrearen aldeko 

bitarteko izendapena, administrari lanpostu hutsa betetzeko. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/388.- Carmelo Serrano Martínezen lan-pilaketagatiko 

behin-behineko lan-kontratazioari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/389.- "Luiaondon erabilera anitzeko espazioak 

egokitzea" obra gauzatzeko oinarrizko proiektua onesteari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/390.- Urruela SC- Gaztandegirako eraikina lehen 

aldiz erabiltzeko lizentzia eta EIOZ likidazio berria emanez eta gaztandegiko instalazioko lanen 

hondakinak kudeatzeko fidantza itzultzeko dokumentazioa eskatzeari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/391.- Aiaraldea Koop. Elkartea- Emandako 

dirulaguntzaren % 80 ordaintzea, 2021eko hitzarmena. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/392.- Asociación Hogeitalau Euskara Elkartea- 

2021eko emandako dirulaguntzaren % 80 ordaintzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/393.- Aiaraldeko Esukalgintza K. Elkartea- 2021eko 

hitzarmenean emandako dirulaguntza ordaintzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/394.- Kreditua gaitzeko 1/2021 espedientea onestea, 

3.027,63 euroko zenbatekoarekin 
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 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/395.- Urruela SC- Arespalditzan gaztandegia 

irekitzeko jardueraren aurretiko jakinarazpena onesteko dokumentazioa eskatzeari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/396.- G.A.O.- Kexaako finka banantzeko lizentzia 

eskualdatzea, J.R. Isla Velascori ematea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/397.- M.DS.A.- Menagaraiko obren hirigintza-ordena 

berrezartzeko espedientearen ebazpena. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/398.- Ekarpen ekonomikoa korporazioko kideei, 

2021eko ekaina. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/399.- Ekarpen ekonomikoa udal-alderdi politikoei, 

2021eko ekaina. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/400.- J.A. Izoriakoa- Izoriako Aretxa auzorako bidea 

zolatzeko eta hiri-sareak berritzeko obra-lizentzia emateko dokumentazioa eskatzeari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/401.- I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES 

SAU- Artziniega eta Menagarai arteko aireko linea elektrikoa aldatzeko obra-lizentzia emateko 

dokumentazioa eskatzeari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/402.- M.O.Z.- "AIARAKO JOLAS TXOKOAK" 

2021 KOLONIAK KUDEATZEKO ZERBITZUAREN KONTRATUA ESLEITZEARI 

BURUZKOA. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/403.- Landa OHZ errolda onestea, 2021. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/404.- T.G. Gizarte Segurantza. 2021eko maiatzeko 

kuota. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/405.- Elkarkidetza Pentsioak.- Likidazio-fakturaren 

ordainketa onestea, 2021eko ekaina. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/406.- AFAri euskararen bidezko 

gizarteratze-programetarako laguntza eskatzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/407.- M.C espedientea: 4/2021 kreditu gehigarria, 

alkatearen aldetik. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/408.- 2/2021 espedientea, alkateak kreditua gaitzekoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/409.- A.Z.G. Ibilgailuaren behin betiko bajagatiko 

TMIZ 2021eko ordainagiriaren zati bat itzultzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/410.- JM.C. TMIZ 2021eko ordainagiria itzultzea, 

bidegabeko kobrantzagatik. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/411.-E.G.A. Ibilgailuaren behin betiko bajagatiko 

TMIZ 2021eko ordainagiriaren zati bat itzultzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/412.- 3/2021 kreditu-gehikuntza espedientea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/413.- J.I.A. Ordenantza fiskalean eskatutako 

baldintzak ez-betetzeagatik 2021eko TMIZ hobaria ukatzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/414.- Baser Comercializadora de Ref.SA: tokiko 

jabari publikoaren aprobetxamendu-tasa. 2/2021. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/415.- EDP Comercializadora SAU. tokiko jabari 

publikoaren aprobetxamendu-tasa. 2/2021. 
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 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/416.- L.S.G. Ibilgailuaren behin betiko bajagatiko 

TMIZ 2021eko ordainagiriaren zati bat itzultzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/417.-PJ.G.G. Ibilgailuaren behin betiko bajagatiko 

TMIZ 2021eko ordainagiriaren zati bat itzultzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/418.- C. D. Bolos Lekubatxe Luiaondo- 2020ko 

dirulaguntza itzultzeko prozeduraren hasiera 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/419.- M.A.A.Y. Iraungitzeagatik aparkatzeko txartela 

berritzea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/420.- U.R.A. - Biztanleen Udal-erroldaren bajaren 

espedientea artxibatzea, oker erregistratzeagatik. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/421.- EDP.Clientes. Tokiko jabari publikoaren 

aprobetxamenduaren tasa 2/2021. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/422.- M.R.P. - Arriskutsua izan daitekeen animalia 

edukitzeko lizentzia emateari buruzkoa. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/423.- V.M.P.R. - B - 4.2 motako arma-txartela 

ematea. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/424.- Total Gas y Electricidad España, SAU. Tokiko 

jabari publikoaren aprobetxamenduaren tasa 2/2021. 

 ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/425.-Goiener, S. Koop.- Jabari publikoa 2021eko 2. 

hiruhilekoan okupatzeagatiko likidazioa. 

 

ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/426.- TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS SL 

- Udal-igerilekuetan covidaren aurkako protokolo-zerbitzuaren kontratu txikia esleitzea. 

ALKATETZAREN DEKRETUA - 2021/427.- F/2021/7 erregistratutako fakturen 

kontabilitate-zerrenda onestea. 

 

Marian Mendiguren Mendibil (EH BILDU) zinegotzi andreak 342. Dekretuari buruz 

galdetu du. 

Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du lizentziarik gabeko obrak 

egin direlako hasitako espedientea dela. 

Marian Mendiguren Mendibil (EH BILDU) zinegotzi andreak 364. dekretuari buruz 

galdetu du.Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du espediente horretan 

etxebizitza ez dagoela nekazaritzako ustiategiari lotuta, aukera hori eman zitzaiola. Errekurtsoa 

jartzeko epea du. 

Marian Mendiguren Mendibil (EH BILDU) zinegotzi andreak 389. Dekretuari buruz 

galdetu du, ea Blancaren lanpostua ordezkatzeko izendapena den. 

Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak baietz erantzun du, lan-poltsarako deia 

egin zela eta bitarteko izendapen hori egin zela, EPE bidez lanpostu hutsa bete arte. 

Horri buruzko iruzkin gehiagoik egin gabe, Udalbatza jakinaren gainean geratu da. 

 

 

12.- Eskaerak eta galderak 

 

• Iratxe Parro Uzquiano (AIARA BATUZ) zinegotzi andreak adierazi du instalazio 

fotovoltaikoen erabilerari buruzko OHZ eta EIOZ hobariak sartzeko aukera 
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baloratzen hasi behar dela.  

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

landu behar dela. 

• Iratxe Parro Uzquiano (AIARA BATUZ) zinegotzi andreak hitza hartu du eta 

eskatu dio Unai Campo Arenaza zinegotzi jaunari Gorobeleko urari buruzko 

azalpenak emateko, ea zertan ari den lanean.  

 

Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du ostiraletik ez dela 

gorabeherarik izan sisteman. Kutxatila bat buxatuta zegoen, baina arazoa 

konponduta dago.  

• Iratxe Parro Uzquiano (AIARA BATUZ) zinegotzi andreak hartu du hitza, eta 

galdetu du ea Ruzabalekin hitz egin daitekeen Mendilerroko “Zezen” delakoaren 

gaiari buruz; izan ere, ez dago Gorobel mendilerroko Osasun Plana martxan 

jartzeko modurik, oraindik ere Ruzabaletik igarotzen diren zezenak daudelako.  

 

• Koldo Mendioroz Goldaraz (EH BILDU) zinegotzi jaunak hitza hartu du, 

Tubacexeko langileei txalo egiten diela adierazteko; izan ere, erreduzkoa izan da 

grebak iraun duen bitartean bere lan-eskubideak defendatzeko egin den lana.  

 

• Karmele Población Martínez (EH BILDU) zinegotzi andreak hartu du hitza, eta 

eskatu du deialdietan gai-zerrendako puntuak bi hizkuntzetan bidal daitezela, oso 

denbora laburrean bidal baitaitezke Interneteko itzultzailearekin.  

 

Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du ahal den neurrian 

egingo dela. Hala ere, normalean deialdiak oso denbora gutxirekin bidaltzen dira.  

• Marian Mendiguren Mendibil (EH BILDU) zinegotzi andreak hartu du hitza, eta 

esan du emakumeen kirolari laguntzeko kirol-elkarteentzako dirulaguntzen deialdia 

atera dela ALHAOn. Galdetu du ea emakumeen kluben bat dagoen Aiaran, eta ea 

dirulaguntzen deialdi hori helarazi zaien.  

 

 

Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du udalerrian hiru 

kirol-elkarte daudela: bola-joko bi eta pilotazko bat. Eta gaineratu du dirulaguntzen 

deialdiak klub eta elkarteek ere jasotzen dituztela.  

 

Montse Angulo Solloa (EAJ-PNV) zinegotzi andreak hartu du hitza eta zehaztu du 

kultura-teknikariak deitutako dirulaguntza guztien berri eman diela elkarteei. Eta 

udalerri honetan ez dagoela emakumeen kirol-elkarterik.  

• Marian Mendiguren Mendibil (EH BILDU) zinegotzi andreak galdetu du ea 

errepideei buruzko txostenean El Ferialen jarri nahi den egitura jartzeari buruzko 

txostena iritsi den; izan ere, informazio-batzorde soziosanitarioan aipatu zen 

txosten horren zain daudela, posible den ala ez ikusteko.  

 

Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du Mirenek, 
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teknikariak, txostena izango duela, baina argi geratu zitzaiela ezin zela txostena 

egin errepide-jagolearekin hitz egin zutenean.  

• Marian Mendiguren Mendibil (EH BILDU) zinegotzi andreak eskatu du sarrera 

data uztailaren 7a duen Eusko Jaurlaritzaren hirigintza-txostena berriro bidaltzeko.  

 Gentza Alamillo Udaeta (EAJ-PNV) alkate jaunak erantzun du berriro bidaliko 

dela.  

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

hogeiak eta hogeita hamabost minutu direnean, eta aztertutako guztia eta hartutako erabakiak 

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

mila eta hogeita bateko uztailaren hogeita bian.  

 

  

 O.E.: 

 ALKATE-UDALBURUA   IDAZKARIA, 

 

Sin.: Gentza Alamillo Udaeta.   Sin.: Naiara Lazpita Marcos. 

 


