
OHIKO OSOKO BILKURA  
2018.09.25  

Tolosako  Udaletxean,  2018ko  irailaren
25ean,  20:00etan,  lehen  deialdia  egin
ondoren,  Udalbatza  bildu  da  Ohiko
Osoko  Bilkura  egiteko.  Mahaiburu
Korporazioko  alkate-lehendakari  Olatz
Peon Ormazabal izan da eta ondorengo
gaiak  aztertzeko udal  batzarkide hauek
agertu dira:

En la Casa Consistorial  de Tolosa, a las
20:00 horas del día 25 de septiembre de
2018, se reúne el Ayuntamiento Pleno en
sesión  ordinaria  y  primera  convocatoria,
bajo la presidencia de la alcaldesa Olatz
Peon Ormazabal,  y la  asistencia que se
expresa, a fin de tratar sobre los puntos
del orden del día que se relacionan:

Alkate-lehendakaria:
Olatz Peon Ormazabal

Bertaratutako zinegotziak:

Jokin Azkue Arrastoa
Nerea Letamendia Belloso
Patxi Amantegi Zubiria
Nuria Carbonell Miranda
Iñigo Alonso  Sarasibar
Joseba Koldo Ormazabal Lopez
Maite Ruiz de Eguilaz Ezkiaga
Begoña Tolosa Mendia

Lore Agirre Zipitria
Onintza Lasa Arteaga
Iñaki Irazabalbeitia Fernandez 
Igor Ezenarro Balda
Kristina Pelaez Errazkin
Pedro Manuel Etxabe Zabala
Cristian Fernandez Susin

Bertaratu ez den zinegotzia:

Ibai Iriarte San Vicente

Idazkaria:
Begoña Garmendia Vazquez

Kontuhartzailea:
Ainhoa Molinos Zubiaurre

Eguneko gaia zerrenda  Orden del día  

1. Ondorengo akta onartzea:
2018ko  uztailaren  26ko  Ohiko  Osoko
Bilkurakoa.

1. Aprobación de la siguiente acta:
Sesión ordinaria del 26 de julio de 2018.

2. Tolosan, irabazi asmorik gabeko gazte 2. Aprobación  inicial:  modificación  de  la
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elkarteen edo elkartu gabeko gazteen
ekimenak  sustatzeko  diru  laguntzak
emateko  ordenantza  bereziaren
aldaketa: hasierako onespena.

ordenanza especifica para la concesión
de  subvenciones  a  las  asociaciones
juveniles sin ánimo de lucro o a jóvenes
no  asociados/as,  en  el  municipio  de
Tolosa. 

3.  Itxitako ekitaldiko fakturen onarpena. 3. Aprobación  de  facturas  del  ejercicio
cerrado.

4. 2018ko  diru-laguntzen  eranskinaren
aldaketaren onarpena. 

4. Aprobación de la modificación del anexo
de subvenciones de 2018.

5. Zergak eta udal zuzenbide publikoaren
bestelako  sarrerak  kudeatzeko  eta
biltzeko  2019rako  Ordenantza
Orokorraren  aldaketen  hasierako
onarpena.

5. Aprobación inicial de  la modificación de
la  ordenanza  general  de  gestión  y
recaudación  de  los  tributos  y  otros
ingresos  de  derecho  publico  locales
para el año 2019 

6. 2019rako  Ondasun  Higiezin  gaineko
Zergaren  ordenantzaren  aldaketen
hasierako onarpena. 

6. Aprobación inicial de la modificación de
la  ordenanza  del  Impuesto  de  Bienes
Inmuebles para el año 2019.

7. 2019rako  Trakzio  mekanikoko
ibilgailuen  ordenantzaren  aldaketen
hasierako  onarpena. 

7. Aprobación inicial de la modificación de
la  ordenanza  del  Impuesto  de
Vehículos de Tracción Mecánica para el
año 2019 

8. 2019rako  Hiri  izaerako  lurren  balio
gehitzearen  ordenantzaren  aldaketen
hasierako  onarpena 

8. Aprobación inicial de la modificación  de
la ordenanza del  Impuesto Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana para el año 2019. 

9. 2019rako Zerbitzu publikoak eskaini eta
jarduerak  burutzeagatiko  tasaren
ordenantzaren  aldaketaren  hasierako
onarpena.

9. Aprobación inicial de la modificación de 
 la  ordenanza  de  las  tasas  por
prestación  de  servicios  públicos  y
realización  de actividades  para  el  año
2019 

10. 2019rako Jabari publikoaren erabilera
pribatiboari  eta  aprobetxamendu
bereziari  dagokion  tasaren
ordenantzaren  aldaketaren  hasierako
onarpena. 

10. Aprobación inicial de la modificación de
la ordenanza de las tasas por ocupación
del  dominio  público  municipal  para  el
año 2019.

11.2019ko  prezio  publikoen  aldaketaren
hasierako onarpena.

11. Aprobación inicial de la modificación de
los precios públicos para el año 2019.

12.  5/2018  lege-ingiraren  altxaketaren
onarpena.

12. Aprobación del levantamiento del reparo
legal 5/2018

13 1768/2018 (11/2018 kreditu gehigarria)
eta  1769/2018  (12/2018  kreditu
transferentzia)  dekretuen
jakinarazpena.

13. Notificación de los decretos de Alcaldía
1768/2018 (crédito adicional 11/2018) y
1769/2018  (transferencia  de  crédito
12/2018).

14.Alkatetzako  dekretu  hauen  berri
ematea:  2018ko  uztailaren  1etik
abuztuaren  31ra  (2018/1.359-

14.  Notificación  de  los  decretos  emitidos
por la Alcaldía del 1 de julio al 31 de
agosto  de  2018  (2018/1.359-
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2018/1.654). 2018/1.654).

15. EH BILDU taldearen izendapen hauen
berri ematea:
Batzorde  informatiboetako  ordezkariak
eta  ordezkoak. 

15.Notificación  de  los  siguientes
nombramientos de EH BILDU:
Representantes  de  las  comisiones
informativas y sus suplentes.

16.Galderak eta eskaerak. 16. Ruegos y preguntas.

Segidan, lehendakariak batzarrari hasiera eman dio ondorengo gaiak aztertzeko:

1. Ondorengo akta onartzea:
2018ko uztailaren 26ko Ohiko Osoko
Bilkurakoa.  

1. -Aprobación de la siguiente acta:
Sesión  ordinaria  del  26  de  julio  de
2018.  

Izenburuan aipatutako akta aho batez onartu da.

2. Tolosan,  irabazi  asmorik  gabeko
gazte  elkarteen edo elkartu  gabeko
gazteen  ekimenak  sustatzeko  diru-
laguntzak  emateko  ordenantza
bereziaren  aldaketa:  hasierako
onespena.

2. Aprobación inicial: modificación de la
ordenanza  especifica  para  la
concesión  de  subvenciones  a  las
asociaciones juveniles sin ánimo de
lucro o a jóvenes no asociados/as, en
el municipio de Tolosa.  

Partehartzeak:

Alkatea:  “Puntu  honek harremana dauka gai  zerredako hamabigarren gaiarekin.
Gazte  informazio  programaren  barruan  informazio  gunea  kudeatzeko  gazteen
eskeintzen zaizkion beka horiekin. Prozedurari dagokion gaia da eta ordenantza
egokitu  egin  behar  da.  Beraz  proposatzen  dena  da  ordenantzaren  aldaketa
gauzatzea eman behar diren diru-laguntza horiek legez eman ahal izateko. Txosten
juridikoa banatu da, bertan esaten da berariezko eskumena duela Udalak, baita diru-
laguntza  emateko  ahalmena  ere  eta  gardentasun  irizpideak  bete  behar  direla.
Orduan,  gaur  emango  genioke  ordenantzari  hasierako  onespena,  informazio
publikoan egongo da 30 egunetan eta erreklamazioak ez badaude behin betikoz
onartuko dira.”

KULTURA, FESTAK ETA GAZTERIA BATZORDE INFORMATIBOAREN    2018KO  
IRAILAREN 19KO IRIZPENA.  
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AURREKARIAK

Gazteriako udal  teknikariak, 2018ko irailaren 19an proposamena egin zuen, Tolosako
udalerriko irabazi asmorik gabeko gazte elkartu eta elkartu gabeko gazteen ekimenak
sustatzeko  diru  laguntzak  norgehiagoka-araubidez  emateko  ordenantza  berezia
aldatzeko.

Izan ere, Tolosako gazteria politiken ildo estrategikoen artean, informazio-zerbitzua
programa estrukturaletako bat da, aisialdi hezitzailea, sustapena eta autonomia eta
emantzipazioarekin  batera.  Zerbitzuaren  barruan,  informazio-bulegoa  eta  gazte
informazio  guneak  daude;  gune  horiek  laguntza  jasotzen  dute  deialdi  bidez  eta
gazteen informazioz elikatzen dira. Beraz, araubidean barneratu behar dira.

Horretarako, aipatutako Ordenantza aldatu egin behar da laguntza hauek bideratzeko .

Aldaketak txosten teknikoan jasota daudenak dira.

AZTERKETA JURIDIKOA

1.- Oinarri juridikoa eta Udalaren eskumena

Toki-Administrazioaren  Arrazionalizazioa  eta  Iraunkortasuna  arautzen  dituen
abenduaren 27ko 27/2013 Legea indarrean sartu ondoren, aipatu Administrazioaren
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen eskuduntzen
sistema aldatu egin zen. Zehazki, ondoko aldaketa hauek eragin zituen lege berriak:

1- Udal  eskumenen  sailkapena  egin  zituen:  udalen  eskumenen  artean
berezkoak, delegatuak, eta bestelakoak bereizi ditu lege berriak.

2- Udalen berezko eskumenen gaiak murriztu egin ditu.
3- Udalen  eskumenen  egikaritza  ekonomia  eta  finantza  jasangarritasunaren

irizpideen menpe jarri ditu.

Era  honetan,  Toki  Araubidearen  Oinarriak  arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985
Legearen 25. artikuluaren 2. atalari idazketa berria eman zion Arrazionalizazio lege
horrek, eta gai-zerrenda bat osatu zuen, non udalek berariazko eskumenak egikarituko
baitzituzten. Gai horien artean, 25.2 artikuluaren m) atalak udalek,  besteak beste,
“kultura bultzatzeko ekintzak”.
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Euskal  Autonomia Erkidegoko tokiko entitateei  aplikagarria  zaien Euskadiko Toki
Erakundeei  buruzko  apirilaren  7ko  2/2016  Legearen  17.  artikuluak  udalerrien
eskumen propioak arautzen ditu eta horiek zein esparru materialetan erabili  ahal
izango dituzten eskumen propioak zehazten ditu;  20.  atalean,  “kultur  jarduerak “
buruzko politikak sustatzea, hain zuzen ere. 36. apartaduan ere, “gazteri politikak
planifikatzea, antolatzea eta kudeatzea”.

 2.- Udalaren sustapen-neurriak eta diru laguntzak

Toki-Korporazioen  Zerbitzuen  Erregelamendua  arautzen  duen  1955eko  ekainaren
17ko Dekretuaren 24.  eta hurrengo artikuluek  udalen sustapen-egintza  onartu  eta
xedatzen dute, horien barruan diru laguntzak emateko ahalmena onartzen zaielarik.
Bestaldetik, era orokorrean, herri-administrazioen laguntzak ondoko bi araudi nagusi
hauek arautzen dituzte:

1. Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra.
2. Lege hori garatzen duen 2006ko uztailaren 21eko Erregelamendua.

Herri Administrazioen diru laguntzak arautzen dituen Legearen 9.2 artikuluak, diru-
laguntzak  eman  aurretik,  haien  emakida  arautzen  duen  oinarri  arautzaileak
onartzearen  beharra  xedatzen  du.  Aipatu  artikuluaren  3.  atalak,  oinarrien
publizitatea  arautzen  du,  dagokion  Aldizkari  Ofizialean  argitaratu  behar  direlarik.
Kasu honetan, oinarri arautzaile hauek dagokien Ordenantzan jaso dira.

Oinarrien gutxieneko edukia Legearen 17.3 artikuluan arautzen da:

3.  La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará,
como mínimo, los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la subvención.

b) Requisitos  que  deberán  reunir  los  beneficiarios  para  la  obtención  de  la
subvención, y, en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el
apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta ley, y forma y
plazo en que deben presentarse las solicitudes.
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas
a las que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley.
d) Procedimiento de concesión de la subvención.
e) Criterios  objetivos  de  otorgamiento  de  la  subvención  y,  en  su  caso,
ponderación de los mismos.
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
g) Órganos  competentes  para  la  ordenación,  instrucción  y  resolución  del
procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la
resolución.
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para
garantizar la adecuada justificación de la subvención.
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i) Plazo  y  forma  de  justificación  por  parte  del  beneficiario  o  de  la  entidad
colaboradora,  en  su  caso,  del  cumplimiento  de  la  finalidad  para  la  que  se
concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del
órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el
régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención,  podrán dar lugar a la
modificación de la resolución.
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
n) Criterios  de  graduación  de  los  posibles  incumplimientos  de  condiciones
impuestas  con  motivo  de  la  concesión  de  las  subvenciones.  Estos  criterios
resultarán de aplicación  para  determinar  la  cantidad  que finalmente  haya  de
percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder
al principio de proporcionalidad.

Azkenik,  Gardentasuna,  Informazio  Publikoa  Eskuratzea  eta  Gobernua  arautzen
dituen  abenduaren  19ko  9/2013  Legearen  8.  artikuluak  Diru  laguntzen  Lege
Orokorraren araudia aldatu du, informazio-esparrua zabaldu duelarik. Era honetan:

Artículo 8 Información económica, presupuestaria y estadística 

1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer
pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa
con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación:

c)  Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su
importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

Beraz,  udalak  argitaratu beharko ditu  Gardentasunaren Atarian  (Gipuzkoa Irekian)
ordenantza  honetan  oinarrituta  ematen  duen  diru  laguntzen  zerrenda,  beti  ere
onuradunen  izaera  pertsonaleko  datuen  erreserbari  buruz  Legerian  araututakoa
kontutan hartuz. 

3.- Ordenantzaren izapidetzea

7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituenak, bere
49. artikuluan xedatzen du Ordenantzak onartzeko jardunbidea, ondokoaren arabera:

• Hasierako onespena, Plenoari dagokiona, aipatu Legearen 22.2.d) artikuluan
araututakoaren arabera.
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• Informazio publikoa eta interesatuen entzunaldiko epea, 30 lanegunekoa,
erreklamazio eta iradokizunak aurkez daitezen.

• Aurkezturiko  alegazioak  ebatzi  eta  ordenantzaren  behin  betiko  testua
onartzea, udalbatza plenoari dagokiona.

• Informazio  publikoko  epea  iragan  eta  inolako  erreklamaziorik  ez  balitz
aurkeztuko, ordenantza behin betikotzat onartua emango da.

4.- Organo eskuduna

Goian  aipatu  den  moduan,  7/1985  Legeak,  apirilaren  2koak,  Toki  Araubidearen
Oinarriak  arautzen  dituenak,  bere  22.2.d)  artikuluan  xedatutakoaren  arabera,
“Tolosan,  irabazi-asmorik  gabeko  gazte  elkarteen  edo  elkartu  gabeko  gazteen
ekimenak  sustatzeko  diru-laguntzak  emateko  ordenantza  bereziaren”  aldaketen
hasierako onespena udalbatzaren plenoaren eskumena da.

Beraz, proposatzen da:

LEHENA.-  Tolosan,  irabazi-asmorik  gabeko  gazte  elkarteen  edo  elkartu  gabeko
gazteen  ekimenak  sustatzeko  diru-laguntzak  emateko  ordenantza  bereziaren
ALDAKETARI  HASIERAKO  ONARPENA  EMATEA.  Aldatzen  diren  artikuluak
txosten teknikoak azaldutakoak dira.

BIGARRENA.-  Ordenantza hauen aldaketak  eta dagokion espedientea informazio
publikoan jartzea hogeita hamar laneguneko epean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen  den  biharamunetik  hasita,  herritarrek  aztertu  eta  erreklamazio  edo
iradokizunak aurkez ahal ditzaten.

HIRUGARRENA.-  Erabaki  hauek  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean,  Udaletxeko
iragarki taulan eta Tolosako Udalaren web orrian argitaratzea.

LAUGARRENA.-  Xedatzea  epe  horretan  ez  badago  alegaziorik  behin  betiko
onartuta daudela ulertuko da.

Udalbatzako bozketaren emaitza honako hau izan da:

Aldeko botoak: Olatz Peon Ormazabal, Jokin Azkue Arrastoa, Nerea Letamendia
Belloso, Patxi Amantegi Zubiria, Nuria Carbonell Miranda, Iñigo Alonso  Sarasibar,
Joseba Koldo Ormazabal Lopez, Maite Ruiz de Eguilaz Ezkiaga, Begoña Tolosa
Mendia, Lore Agirre Zipitria,  Onintza  Lasa Arteaga, Iñaki Irazabalbeitia Fernandez,
Igor  Ezenarro Balda,  Kristina  Pelaez Errazkin,  Pedro Manuel  Etxabe Zabala  eta
Cristian Fernandez Susin.

Beraz,  Udalbatzak  aho  batez hasierako  onarpena eman  dio,  Tolosan,  irabazi-
asmorik gabeko gazte elkarteen edo elkartu gabeko gazteen ekimenak sustatzeko
diru-laguntzak emateko ordenantza bereziaren aldaketari. 
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3. Itxitako ekitaldiko fakturen onarpena.  3. Aprobación de facturas del  ejercicio
cerrado.  

Partehartzeak: 

Alkatea: “Lau faktura hauek 2017ko data  daukate bat izan ezik,   2016ko urteko
bukaerakoa dena.  Faktura hauek aurtengo ekitaldian ordaindu ahal izateko osoko
bilkuratik pasa behar dira. Ohikoak dira. Ez dago aipatzeko ezer berezirik.”

- - - - - - - - - -

OGASUN BATZORDEAREN 2018KO IRAILAREN 19KO IRIZPENA.  

Abenduaren  19ko  21/2003  Foru  Arauaren  61.artikuluaren  arabera,  Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa, kontabilitate ekitaldia
bat  dator  aurrekontu-ekitaldiarekin.  Jarraian  zehazten  diren  faktura  hauek  2018ko
ekitaldian jaso dira, baina 2017ko ekitaldiko faktura data dute.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren
19ko  21/2003  Foru  Arauaren  46.artikuluak  xedatutakoaren  arabera,  ekitaldiko
aurrekontu orokorra abenduaren 31n itxiko da ordu arte aintzatetsitako eskubideei eta
betebeharrei dagokienez. 

2017ko  abenduaren  31an  aipatutako obligazioak  onartu  gabe  zeuden  eta  2018ko
aurrekontutik  onartuko  dira.  Beraz,  faktura  hauek  onartzeko  eskumena  Plenoari
dagokio.

Udalbatzako bozketaren emaitza honako hau izan da:

Aldeko botoak: Olatz Peon Ormazabal, Jokin Azkue Arrastoa, Nerea Letamendia
Belloso, Patxi Amantegi Zubiria, Nuria Carbonell Miranda, Iñigo Alonso  Sarasibar,
Joseba Koldo Ormazabal Lopez, Maite Ruiz de Eguilaz Ezkiaga, Begoña Tolosa
Mendia, Lore Agirre Zipitria,  Onintza  Lasa Arteaga, Iñaki Irazabalbeitia Fernandez,
Igor  Ezenarro Balda,  Kristina  Pelaez Errazkin,  Pedro Manuel  Etxabe Zabala  eta
Cristian Fernandez Susin.
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FTRA. DATA PARTIDA HORNITZAILEA FTRA. ZK. KONTZEPTUA KOPURUA

2017-12-30 0500.220.00.230.00 GRAFICAS IBARRA 120 ONGIZARTE TXARTELAK 2 AURPEGI-HENDIDOA 329,87 €

2016-09-13 0300.211.01.920.30 GOENA, S.L. 1738 ERAIKIN ADMINISTRATIBOAN LANAK 195,77 €

2017-10-22 0500.221.99.231.00 CHC ENERGIA 1CSN171000111858 LETXUGA KALEA 4-4. ETXEBIZITZAREN  KONTSUMOA 2,84 €

2017-12-26 0500.221.99.231.00 CHC ENERGIA 1CSN171200014636 LETXUGA KALEA 4-4. ETXEBIZITZAREN  KONTSUMOA 33,95 €
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Beraz, Udalbatzak aho batez onartu ditu  itxitako ekitaldiko fakturak.

4. 2018ko  diru-laguntzen  eranskinaren
aldaketaren onarpena. 

4. Aprobación  de  la  modificación  del
anexo de subvenciones de 2018.  

Partehartzeak: 

…Alkatea:  “Puntu  honek  gaizerrendako  13.  puntuarekin  lotuta  dihoa  eta  honen
azalpenak Begoña Tolosa Mendia zinegotziak emango ditu.”

…Begoña Tolosa Mendia (Ogasun batzordeko lehendakaria):  “Alkateak esan duen
bezala, puntu hau  13. puntuarekin, kreditu gehigarriekin, lotuta dago. Ematen diren
kreditu  ezberdinek  lotuta   daude  diru-laguntzarekin  eta  horrek  dakar  eranskina
aldatzea.  Eranskina aldatzen da,  alde batetik,  Euskara  departamentutik   lau  bat
eskaera izan ditugulako, non hemen egiten duguna da, hemendik kanpo euskera
ikasten dituztenei ematen zaizkien diru-laguntzak, eskatzen dute 3.000 euro gehiago
ezartzea aurreikusita genuenarekin iristen ez delako. Bestalde, beste dirulerro bat
dago, errotuloak euskaratzeko. Agortu egin da dagoeneko  eta eskatzen da beste
2.000 euro ezartzea. Beste batetik, Bertsozale elkarteak eta errefortzu ikastetxeetan
ematen dugun dirua. Kasu honetan Herrikide ikastetxeari, Laskorain ikastolari eta
Orixe ikastetxeari ematen zaion diru-laguntza  errefortzu ikastetxeetan jartzen dugun
partida banatuta zegoen bi aurrekontuetan.  Orain arte egiten zen 2018. urtean zati
bat eta bestea 2019. urtean. Departamentuaren aldetik  ikusten genuen egokiagoa
zela hitzarmen sinatzen denean beraiek edukitzea jada partida osoa edo diru osoa
aseguratuta. Aurten horretarako nolabait 2018-2019. urteko ikasturteko partidarekin
egiten duguna da elikatu. Kasu honetan Bertsozale Elkartea 28.000 euro, gutxi-gora
behera eta errefortzu ikasteetxean 12.798 euro.  Ematen den beste aldaketa  da
Hiltegiko Mankomunitatean. Aurreikusita zegoen kopurua oraindik mankomunitatean
onartu gabe zegoelako gastua baina guk aurreikusitakoarekin ez zen iristen. Jarri
dugu behar zena  eta honek suposatzen du  eranskina aldatzea. Honetaz aparte,
beste puntu bat dago    batzordean komentatu genuena. Kultura departamentutik
iritsitakoa.  Aurreikusita  genuen  ekimena  bigarren  kapitulutik  laura  pasa  zen  eta
Ogasun  batzordea  egin  genuen   akatsa  izan  zen  lehiaketaren  edo  konpetentzi
lehiakorraren  bitartez jarri genuen baina,  kasu honetan,  2.500 euro horiek ziren
Erasmus proiektua garatzeko, monitorei edo begiraleei ordaintzeko. Hau izango zen
izenduna. Hauek dira proposatzen ditugun  aldaketak.”

- - - - - - - - - -
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OGASUN BATZORDEAREN 2018KO IRAILAREN 19KO IRIZPENA.  

 2018ko diru-laguntzen eranskina aldatzeko proposamena aztertu zaie batzordekideei:

Honela geratzen dira aldatzen diren puntuak:

TRANSFERENTZI ARRUNTEN ZERRENDA 2018

Hori guztia ikusirik, bertaratutako guztien aldeko botoarekin, ondorengoa diktaminatu

da:

• Begoña Tolosa (EAJ),: Aldeko botoa
• Nuria Carbonell (EAJ), Iñigo Alonsoren izenean: Aldeko botoa
• Patxi Amantegi (EAJ), Jokin Azkueren izenean: Aldeko botoa
• Cristian Fernandez (PSE): Aldeko botoa
• Kristina Pelaez (EH Bildu): Aldeko botoa
• Lore Agirre (EH Bildu):  Aldeko botoa

Aurreko  guztia  kontuan  izanda,  honako  hau  proposatzen  zaio  Tolosako  Udaleko

Udalbatzaren Osoko Bilkurari:

Lehena.- Osoko Bilkurak  2018ko diru-laguntzen eranskina aldatzea goian aipatutako
aldaketekin.

Bigarrena.-  2018ko  diru-laguntzen  eranskinaren  aldaketa  hamabost  laneguneko
epean jendaurrean jartzea. Horretarako Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko
da eta, era berean, Udaletxeko iragarki taulan jartzea, interesatuek erreklamazioak jar
ditzaten.  Erreklamazio  edo alegaziorik  ez bada aurkezten epe barruan,  aipatutako
aldaketa behin betiko onartua kontsideratuko litzateke.

Plaza Zaharra, 6A  - 20400  TOLOSA   -  Tel.: 943 65 44 66  -  Faxa: 943 69 75 10  -  e-mail: udate@tolosa.eus                     10
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Partida Onuraduna Helburua

CIF IZENA Tipoa

2018

0700.421.01.431.40 P20000081 HILTEGIKO MANKOMUNITATEA Hiltegia 11.396,00 izenduna

0900.481.01.335.10 ENPRESAK Erabilera lan munduan 9.000,00 Konpetentzi lehiakorra

0900.481.01.335.10 R2000204D HERRIKIDE IKASTETXEA Etorkinen euskalduntzea 11.376,00 izenduna

0900.481.01.335.10 F20098307 LASKORAIN IKASTOLA Etorkinen euskalduntzea 11.376,00 izenduna

0900.481.01.335.10 S4833001C ORIXE IKASTETXEA Etorkinen euskalduntzea 11.376,00 izenduna

0900.481.01.335.10 FAMILIAK Kanpoko euskara ikasleak 8.000,00 Konpetentzi lehiakorra

0900.481.01.335.10 G20461190 GIPUZKOAKO BERTSOZALE ELKAhozkotasuna eta bertsolaritza 56.600,00 izenduna

0800.481.01.337.20 F20471207 HORBEL SCOOP Erasmun plus 2.500,00 izenduna

Aurrekontu
a
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Osoko Bilkurako bozketaren emaitza honako hau izan da:

Aldeko botoak: Olatz Peon Ormazabal, Jokin Azkue Arrastoa, Nerea Letamendia
Belloso, Patxi Amantegi Zubiria, Nuria Carbonell Miranda Iñigo Alonso  Sarasibar,
Joseba Koldo Ormazabal Lopez, Maite Ruiz de Eguilaz Ezkiaga, Begoña Tolosa
Mendia, Lore Agirre Zipitria,  Onintza  Lasa Arteaga, Iñaki Irazabalbeitia Fernandez,
Igor Ezenarro Balda,  Kristina Pelaez Errazkin, Pedro Manuel Etxabe Zabala eta
Cristian Fernandez Susin.

Beraz,  Udalbatzak  aho  batez onartu  du  2018ko  diru-laguntzen  eranskina
aldatzea.

5. Zergak  eta  udal  zuzenbide
publikoaren  bestelako  sarrerak
kudeatzeko  eta  biltzeko  2019rako
Ordenantza  Orokorraren  aldaketen
hasierako onarpena.  

5. Aprobación inicial de  la modificación
de la      ordenanza general de gestión y  
recaudación de los  tributos y  otros
ingresos de derecho público locales
para el año 2019   

Bosgarren puntutik hamaikarren gaien azalpena eta eztabaida bateratua egin da.
Honako hauek izan dira partehartzeak:

… Begoña Tolosa Mendia (Ogasun batzordeburua): “Hauek dira Ogasun batzordetik
proposatzen  dire  aldaketak:  5.  puntuan,  Ordenantza  orrokorrari  dagokionez
proposamena  da  2000  euroko  gorako  zorretan  Ogasuneko  informazioa  fiskala
bakarrik  eskatzea  pertsona  fisikoei   eta   helbideratutako  erreziboen  data  taula
eguneratzea. 6. puntuan, Ondasun Higiezinen gaineko zerga, IBI bezala ezaguntzen
duguna, proposatzen da  erriziboa igotzea Hego Euskalerriko KPIa, abuztuko datua
iralaren 12an argitaratu zena, hau da %2,25a. Kasu honetan, erreziboaren kuota
jartzeko jakin behar dugu etxearen zerga oinarria edo balio katastrala eta gero guk
horri aplikatzen diogu Tolosan daukagun tipoa eta balio katastrala Gipuzkoa Foru
Aldunditik emandakoa. Balio hori ez daukagunez, gure proposamena  da onartzea
erreziboa igotzea %2,25a eta balio kastastrala iristen zaigunean Tolosan aplikatzen
dugun tipo erreziboaren igoera %2,25ekoa izateko.  Bestalde,  atal honetan Hirukide
elkartetik iritsi zaizkigun bi proposamen daude. Joan den urtean jada onartu genuen
eta aurten egiten digutena da beste bi proposamen: famili ugarietan balio katastral
maximoa  igotzea  100.000eurotik  150.000  eurotara  eta  kategori  bereziko  famili
ugarietan   200.000  eurotara.  Onuragarria  dela  iruditzen  zaigu  hau  aplikatzea.
Zazpigarren puntua, Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga. Gure proposamena da
zergaren taula ,%2,25a igotzea. Horretaz aparte, gaur egun %95eko hobaria dute
motor elektrikoak duten kotxeak hobaria eskatzen dutenetik kotxeari baja eman arte
eta proposatzen da  epea mugatzea  matrikulazio egunetik hasita 2 urtez. Baita
hibridoetan ere.

Bestalde, Hiri izaerako lurren balio gehitzea, plusbalia. Zerga tipoa %2,25 igotzea
eskatzen  da.  Bederatzigarren  puntuan,  Zerbitzu  publikoak  eskaini  eta  jardueran
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burutzeagatik tasa guztiak igotzea %2,25 proposatzen da hondakinen tasa  izan
ezik. Kasu honetan urtero bezala proposatzen da %5a igotzea, ea lortzen dugun
gastuak  eta  sarrerak  parekideak  izatea  edo  behintzat  orekatuagoak.  Beste
proposamena da  2.2.1. eranskinean, dokumentu administratatiboa atalean,  jartzea
hurrengo bi esaldi: “Zirkua jartzeko baimen espedientea tramitzeatzeagatik baldin eta
berekin ez badar beste udal tasaren baten sortzapenik,   286€ kobratzea”. Izan ere,
zirkoa dauka jartzea jabari publiko baten gain edo jabari publikoa ez den batean
gain. Orain arte aurreikusita zegoen ordaintzea jabari publiko batean gain aurkitzen
zenean  eta  ez  espazio  publiko  ez  den batean  jartzen  zenean.  Honekin  egingo
zutena  zen   ordaindu  kuota  hau  baino  ez  zuten  ordaindu  behar  bestea.
Hamargarren  puntuan,  Jabari  publikoaren  erabilera  pribatiboari  eta
aprobetxamendua  bereziren  tasan  %2,  25eko  igoera  proposatzen  da.  Hemen
proposatzen da ere,  Zezen  plaza okupatzeagatik  100€,  balio  sinbolikoa  jartzea.
Hamaikagarren  puntua, prezio publikoa.  2,25eko igoera proposatzen da eta prezio
publikoan barruan 3.1.1. zenbati udal zerbitzu jartzea honako hau: “Prezio publiko
hau ordaindu beharrik ez dutenak: onura publikotzat jotako fundazio eta elkarteak
nahiz interes orokorreko helburuak lortu asmo dituzten gainerako entitateak, baldin
eta  Eusko Jaurlaritzaren edo Tolosako Udalaren erroldetan hala ageri  badira,  edo
ikastetxe  publikoek  edo  hezkuntza  itunetara  bildutako  ikastetxe  pribatuenak  udal
jabariaren erabilera partikularra edo aprobetxamendu berezia egiteagatik baltzuaren
xedeari dagokion ekintzaren bat egiteko.”  Bestalde, baita ere, Txuletaren Festaren
otorduaren barruan jartzea honako hau: “Txuleta Festako bazkari eta afarien prezio
publikoa ordaindu behar da eskatutako zerbitzu bakoitzagatik. Prezio publiko horren
sortzapena txartela erosten den momentuan bertan gertatzen da. Dagokion zenbatekoa
ez da inondik inora itzuliko.”  Hau da guk ekartzen duguna departamentutik eta
Ogasu batzordean diktaminatu lbatzak onartzeko.”

…Lore  Agirre  Zipitria  (EHBIldu)  “Aritu  ginen  batzordean,  KPIa  dela  proposatzen
duzuena  eta  beste  zenbait  aldaketa  tekniko  urtez  urte  suertatzen  direnak
salbuespen  gisa  eta  zuk  aipatu  duzun  bezala  urteko  hondakina  biltzeko  tasari
dagokion  %5eko  igoera.  Iruditzen  zaigu  eta  azkenean  gaurkoan  ordenantzak
onartzen ari garen honetan udalaren diru sarrerak ordenantza hauen ondorioa direla
kontutan izanik,  arduraz jokatuta  noski  aldeko  bozka emango diogu ordenantza
hauei. Aurreko legealdian sistema gora sistema behera eztabaida mahaia jartzen
zen eta kontrako bozka ematen zenieten, gure ustez, zentzurik  ez zeukaten gaiaren
loturengatik. Baina esandakoa,  arduraz jokatzea tokatzen zaigu. Ordenantza hauei
diru sarreren ondorio baitira,  aldeko bozka ematea. Bide batez, eta gaia ere atera
dudanez  pentsatzen  dut  hurrengo  Ingurumen  batzordean  hondakin  bilketako
sistema inguruko informazioa eta egoeraren berri izango dugula, izan ere aspaldian
informazio gabe gaude eta.”

- - - - - - - - - -
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OGASUN BATZORDEAREN 2018KO IRAILAREN 19KO IRIZPENA.  

2019 urterako Tolosako Udaleko Ordenantza Orokorra aldatzea diktaminatu da, hain

zuzen,  zergak  eta  udal  zuzenbide  publikoaren  bestelako  sarrerak  kudeatzeko  eta

biltzeko ordenantza. 

Aldaketa nagusiak:

- Ordainketa atzeratzearen kasuan,  2.000 euroko zorretan ogasuneko informazio

fiskala eskatzen da. Pertsona fisikoei bakarrik eskatzea diktaminatzen da.

- Taulak eguneratzea diktaminatzen da

I. ERANSKINA

KONTZEPTUA ORDAINTZEKO
BORONDATEZKO EPEA

HELBIDERATUTAKO
ERREZIBOAK

CONCEPTO PLAZO DE PAGO VOLUNTARIO COBRO DE RECIBOS
DOMICILIADOS

Urtean behin ordaintzen diren zergak

Tributos de periodicidad anual  

 - Ibilgailuen zerga
 - Impuesto sobre vehículos

Martxoak 1- Apirilak 15
1 de Marzo -15 de Abril

Borondatezko epearen azken egunean

Ultimo día del periodo voluntario

 - Ondasun higiezinen zerga
 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Maiatzak 15- Ekainak 30
15 de Mayo – 30 de Junio

Borondatezko epearen azken egunean

Ultimo día del periodo voluntario

 - Jarduera ekonomikoen zerga 
 - Impuesto s/ Actividades Económicas

Urriak 1 – Azaroak 10
1 de Octubre – 10 de Noviembre

Borondatezko epearen azken egunean

Ultimo día del periodo voluntario

 - Zaborren tasa . 
 - Tasa de Basuras

Tarifa fikoa:
Ekainak 1 – Uztailak 7
1 de Junio – 7 de Julio

Borondatezko epearen azken egunean

Ultimo día del periodo voluntario

 - Ibilgailuen sarbide eta pasabideen tasa
• Tasa de entrada vehículos y vados

-Kutxazain automatikoen tasa
• Tasa de cajero automático

- Belena patioa
- Terrazas
- Autotaxis

Ekainak 1 – Uztailak 7
1 de Junio – 7 de Julio

Ekainak 1 – Uztailak 7
1 de Junio – 7 de Julio

Borondatezko epearen azken egunean

Ultimo día del periodo voluntario

Borondatezko epearen azken egunean
Ultimo día del periodo voluntarIo.
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KONTZEPTUA ALDIA ORDAINTZEKO
BORONDATEZKO

EPEA

HELBIDERATUTAKO
ERREZIBOAK

CONCEPTO PERIODO PLAZO DE PAGO
VOLUNTARIO

COBRO DE RECIBOS
DOMICILIADOS

Hilean  behin  ordaintzen  diren
zergak

Tributos de periodicidad mensual  

 - Etxez etxeko laguntza
 - Asistencia domiciliaria

Hilean behin

Mensual

Hurrengo hileko 2. astea
2ª semana del  mes 
siguiente

Borondatezko epearen azken egunean

Último día del periodo voluntario

1.1  Ordaintzeko borondatezko epearen azken eguna edo ordainketa helbideratuta egiteko eguna baliogabea
izanez gero, hurrengo egun baliodunera luzatuko da.
En el caso de que el último día del periodo voluntario o el día de cobro por domiciliación sea inhábil se
trasladará dicha fecha al siguiente día hábil
Aparteko gorabeherarik izanez gero, Alkateak borondatezko epealdian ordaintzeko epea luza dezake.
Por circunstancias extraordinarias el Alcalde podrá ampliar el plazo de pago en periodo voluntario.

1.2  Ondorengo salbuespen eta hobarien eskaeren epeak honakoak dira:
Se establecen los plazos de solicitud de las siguientes exenciones y bonificaciones:

KONTZEPTUA
CONCEPTO

ESKAERA EPEA
PLAZO DE SOLICITUD

Ondasun higiezinen zerga. Familia ugariaren hobaria
Impuesto Bienes Inmuebles. Bonificación familias numerosas

Ibilgailuen zerga. 

 Bonificaciones  vehículos históricos
 Bonificación vehículos de motor eléctrico.
 Bonificación familias numerosas
 Bonificación vehículos híbridos

Zaborren tasa. Hobariak.
Tasa de recogida de basuras. Bonificaciones

Urtarrilak 1- Otsailak 15
1 de enero - 15 de febrero

II. ERANSKINA

Atzeratzeko  edo  zatikatzeko,  gehieneko  epea  eta  aurkeztu  beharreko  bermeak  eta  diru
aurrerakinak honakoak dira: 

En caso de aplazamiento o fraccionamiento, el plazo máximo a conceder así como las garantías y 
anticipos a aportar son los siguientes:
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BERMEA
GARANTÍA

GEHIENEKO EPEA
PLAZO MÁXIMO

AURRERAPENA
ANTICIPO

< 150 € Ez/No Ez/No Ez/No
150 – 400 € Ez/No 3 hilabete/3 meses Ez/No
400- 2.000 € Ez/No 6 hilabete/6 meses Ez/No
2.000 – 6.000 € Ez/No Urtebete/1 año Ez/No
6.000 – 12.000 € Banku abala/Aval bancario(*) Urtebete/1 año Ez/No
 12.000 -30.000 € Banku abala/Aval bancario(*) 2 urte/ 2 años Zenbatekoaren %20/  20 % del importe
30.000 -100.000 € Banku abala/Aval bancario(*) Gobernu Batzordearen erabakia Zenbatekoaren %20/  20 % del importe
> 100.000 € Banku abala/Aval bancario (*) Gobernu Batzordearen erabakia Zenbatekoaren %20/  20 % del importe

Pertsona fisikoek, 2.000 eurotik gorako zorretan, Ogasuneko Informazio Fiskala aurkeztu beharko dute.

Las personas físicas, en deudas superiores a 2.000 euros, tendrán que presentar la Información Fiscal de
Hacienda. 

(*) 9.7   artikulua      

Aldaketa hauek aztertu ondoren, honela bozkatu da:

 Begoña Tolosa (EAJ),: Aldeko botoa

 Nuria Carbonell (EAJ), Iñigo Alonsoren izenean: Aldeko botoa

 Patxi Amantegi (EAJ), Jokin Azkueren izenean: Aldeko botoa

 Cristian Fernandez (PSE): Aldeko botoa

 Kristina Pelaez (EH Bildu): abstentzioa

 Lore Agirre (EH Bildu):  abstentzioa

Aurreko  guztia  kontuan  izanda,  honako  hau  proposatzen  zaio  Tolosako  Udaleko

Udalbatzaren Osoko Bilkurari:

LEHENA.-Goian aipatzen diren aldaketak onartzea.

BIGARRENA.- Aldaketa  hauek  30  laneguneko  epean  jendaurrean  jartzea.

Horretarako  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean  argitaratuko  da  eta,  era  berean,

udaletxeko  iragarki  taulan  jartzea,  interesatuek  erreklamazioak  jar  ditzaten.
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Erreklamazio edo alegaziorik  ez bada aurkezten epe barruan, aipatutako aldaketa

behin betiko onartua kontsideratuko litzateke.

Osoko Bilkurako bozketaren emaitza honako hau izan da:

Aldeko botoak: Olatz Peon Ormazabal, Jokin Azkue Arrastoa, Nerea Letamendia
Belloso, Patxi Amantegi Zubiria, Nuria Carbonell Miranda Iñigo Alonso  Sarasibar,
Joseba Koldo Ormazabal Lopez, Maite Ruiz de Eguilaz Ezkiaga, Begoña Tolosa
Mendia, Lore Agirre Zipitria,  Onintza  Lasa Arteaga, Iñaki Irazabalbeitia Fernandez,
Igor Ezenarro Balda,  Kristina Pelaez Errazkin, Pedro Manuel Etxabe Zabala eta
Cristian Fernandez Susin.

Beraz,  Udalbatzak  aho batez hasierako onarpena eman dio   zergak eta udal
zuzenbide  publikoaren  bestelako  sarrerak  kudeatzeko  eta  biltzeko  2019rako
Ordenantza Orokorraren aldaketari.

6. 2019rako Ondasun Higiezin gaineko
Zergaren  ordenantzaren  aldaketen
hasierako onarpena. 

6. Aprobación inicial de la modificación
de  la  ordenanza  del  Impuesto  de
Bienes Inmuebles para el año 2019.  

OGASUN BATZORDEAREN 2018KO IRAILAREN 19KO IRIZPENA.  

2019 urterako Tolosako Udaleko Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordenantza
aldatzeko ondorengo proposamenak egin dira. 

Zerga tipoei dagokienez, diktaminatu da haiek ezartzea, 2018ko erroldak  % 2,25eko
igoera izateko moduan. Hau da, 2018ko erroldatik, KPIak aplikatzea. 

Era  berean,  Hirukide  elkarteak  hala  eskatuta,  familia  ugariei  hobaria  aplikatzeko
dagoen balio katastral  maximo igotzea diktaminatzen da: 100.000 eurotik 150.000
eurotara (arruntak) eta 200.000 eurotara (bereziak).

Aldaketa hauek aztertu ondoren, honela bozkatu da:

• Begoña Tolosa (EAJ),: Aldeko botoa
• Nuria Carbonell (EAJ), Iñigo Alonsoren izenean: Aldeko botoa
• Patxi Amantegi (EAJ), Jokin Azkueren izenean: Aldeko botoa
• Cristian Fernandez (PSE): Aldeko botoa
• Kristina Pelaez (EH Bildu): abstentzioa
• Lore Agirre (EH Bildu):  abstentzioa
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•

Aurreko  guztia  kontuan  izanda,  honako  hau  proposatzen  zaio  Tolosako  Udaleko
Udalbatzaren Osoko Bilkurari:

LEHENA.-Goian aipatzen diren aldaketak onartzea.

BIGARRENA.-  Aldaketa  hauek  30  laneguneko  epean  jendaurrean  jartzea.
Horretarako  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean  argitaratuko  da  eta,  era  berean,
udaletxeko  iragarki  taulan  jartzea,  interesatuek  erreklamazioak  jar  ditzaten.
Erreklamazio edo alegaziorik  ez bada aurkezten epe barruan, aipatutako aldaketa
behin betiko onartua kontsideratuko litzateke.

Bozketaren emaitza honako hau izan da:

Aldeko botoak: Olatz Peon Ormazabal, Jokin Azkue Arrastoa, Nerea Letamendia
Belloso, Patxi Amantegi Zubiria, Nuria Carbonell Miranda Iñigo Alonso  Sarasibar,
Joseba Koldo Ormazabal Lopez, Maite Ruiz de Eguilaz Ezkiaga, Begoña Tolosa
Mendia, Lore Agirre Zipitria,  Onintza  Lasa Arteaga, Iñaki Irazabalbeitia Fernandez,
Igor Ezenarro Balda,  Kristina Pelaez Errazkin, Pedro Manuel Etxabe Zabala eta
Cristian Fernandez Susin.

Beraz, Udalbatzak aho batez hasierako onarpena eman dio  2019rako Ondasun
Higiezinen gaineko Zergaren ordenantzaren aldaketari.

7. 2019rako  Trakzio  mekanikoko
ibilgailuen  ordenantzaren  aldaketen
hasierako  onarpena.   

7. Aprobación inicial de la modificación
de  la      ordenanza  del  Impuesto  de  
Vehículos de Tracción Mecánica para
el año 2019.  

OGASUN BATZORDEAREN 2018KO IRAILAREN 19KO IRIZPENA.  

Gaur egun, % 95eko hobaria dute motor elektrikoa duten ibilgailuei, hobaria eskatzen
dutenetik  kotxeari  behin  betiko  baja  eman arte.  Epeari  dagokionez,  muga jartzea
diktaminatzen da: matrikulazio egunetik hasita, 2 urtez. 

2019.  urterako  Tolosako  Udaleko  Trakzio  mekanikoko  ibilgailuen  Zergaren
ordenantzako taula, % 2,25 igotzea proposatu da. Taula honela geratzen da:
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Aldaketa hauek aztertu ondoren, honela bozkatu da:
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IBILGAILU MOTA ETA POTENTZIA POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO 2019

2,46 45,24

9 – 11,99 zaldi f . Bitartekoak 2,46 90,48

12 – 13,99 zaldi f . Bitartekoak 2,46 150,80

14 – 15,99 zaldi f .bitartekoak 2,46 211,12

16 – 19,99 zaldi f .bitartekoak 2,46 271,44

20 zaldi f iskaletik gorakoak 2,46 331,76

21 plaza bitartekoak 2,36 196,59

2,36 279,99

50 plazatik gorakoak 2,36 349,99

1.000 kg. Bitarteko karga erabilgarria 2,36 99,78

2,36 196,59

2,36 279,99

9.999 kg-tik gorako k.e 2,36 349,99

16 zaldi f iskal bitartekoak 2,36 41,70

16 – 25 zaldi f . bitartekoak 2,36 65,54

25 zaldi f iskaletik gorakoak 2,36 196,59

750-1000kg.bitarteko karga erabilgarria 2,36 41,70

2,36 65,54

2.999 kg.tik gorako karga e. 2,36 196,59

Ziklomotoreak 2,36 10,64

Motozikletak: 125 z.k. bitartekoak 2,36 10,64

2,36 18,22

2,47 38,16

2,47 76,32

Motozikletak 1.000 cctik gora 2,47 152,62

A)TURISMOAK A) TURISMOS

9 zaldi fiskal bitartekoak   - De menos de 9 c.f .

  - de 9 hasta 11,99 c.f .

  - de 12 hasta 13,99 c.f .

  - de 14 hasta 15,99 c.f .

  - de 16 hasta 19,99 c.f .

  - de 20 c.f . en adelante

B)AUTOBUSAK : B)  AUTOBUSES

  - De menos de 21 plazas

21 ‑  50 plaza bitartekoak   - de 21 a 50 plazas

  - de más de 50 plazas

C)KAMIOIAK: C)  CAMIONES

  - De menos de 1000kg.carga util

1.000 ‑ 2.999 kg. bitarteko k.e.   - de 1000 a 2999 kgs.  Carga útil

2.999 ‑ 9.999 kg. bitarteko k.e.   - de más de 2999 a 9999 Kgs. Carga útil

  - de más de 9999 Kgs. Carga útil

D)TRAKTOREAK D)  TRACTORES

  - De menos de 16 c.f .

  - de 16 a 25 c.f .

  - de más de 25 c.f .

E) TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN 
ATOI ETA ERDI-ATOIAK

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS 
POR VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA

  - de menos de 1000 y más de 750 Kg.        carga útil

1.000 ‑ 2.999 kg. bitarteko k.e.   - de 1000 a 2.999 kgs.carga útil

  - de más de 2.999 kgs.   "   "

F)GAINERAKO IBILGAILUAK F)  OTROS VEHICULOS

 - Ciclomotores

 - Motocicletas hasta 125 c.c.

Motozikletak  125 ‑  250 z.k. bitartekoak  - Motoc.de más de 125 hasta 250 c.c.

Motozikletak 250 ‑  500 z.k. bitartekoak  - Motoc.de más de 250hasta 500 c.c.

Motozikletak 500 ‑  1.000 z.k. bitartekoak  - Motoc.de más de 500hasta 1000 c.c.

 - Motoc.de más de 1.000 c.c.
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         Begoña Tolosa (EAJ),: Aldeko botoa

         Nuria Carbonell (EAJ), Iñigo Alonsoren izenean: Aldeko botoa

         Patxi Amantegi (EAJ), Jokin Azkueren izenean: Aldeko botoa

         Cristian Fernandez (PSE): Aldeko botoa

         Kristina Pelaez (EH Bildu): abstentzioa

         Lore Agirre (EH Bildu):  abstentzioa

Aurreko guztia  kontuan izanda,  honako  hau proposatzen zaio  Tolosako  Udaleko
Udalbatzaren Osoko Bilkurari:

LEHENA.-Goian aipatzen diren aldaketak onartzea.

BIGARRENA.- Aldaketa  hauek  30  laneguneko  epean  jendaurrean  jartzea.
Horretarako  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean  argitaratuko  da  eta,  era  berean,
udaletxeko  iragarki  taulan  jartzea,  interesatuek  erreklamazioak  jar  ditzaten.
Erreklamazio edo alegaziorik ez bada aurkezten epe barruan, aipatutako aldaketa
behin betiko onartua kontsideratuko litzateke.

Bozketaren emaitza honako hau izan da:

Aldeko botoak: Olatz Peon Ormazabal, Jokin Azkue Arrastoa, Nerea Letamendia
Belloso, Patxi Amantegi Zubiria, Nuria Carbonell Miranda Iñigo Alonso  Sarasibar,
Joseba Koldo Ormazabal Lopez, Maite Ruiz de Eguilaz Ezkiaga, Begoña Tolosa
Mendia, Lore Agirre Zipitria,  Onintza  Lasa Arteaga, Iñaki Irazabalbeitia Fernandez,
Igor Ezenarro Balda,  Kristina Pelaez Errazkin, Pedro Manuel Etxabe Zabala eta
Cristian Fernandez Susin.

Beraz,  Udalbatzak  aho batez hasierako onarpena eman dio  2019rako Trakzio
mekanikoko ibilgailuen ordenantzaren aldaketari. 

8. 2019rako  Hiri  izaerako  lurren  balio
gehitzearen ordenantzaren aldaketen
hasierako  onarpena.  

8. Aprobación inicial de la modificación     
 de  la  ordenanza  del  Impuesto
Incremento de Valor de los Terrenos
de  Naturaleza  Urbana  para  el  año
2019.   

OGASUN BATZORDEAREN 2018KO IRAILAREN 19KO IRIZPENA.  
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2019 urterako Tolosako Udaleko Hiri Izaerako lurren balio gehitzearen zerga tipoa %
2,25 igotzea diktaminatu da, aho batez. 

 

Taula honela geratzea diktaminatu da, beraz:

  
I. ALDIA – PORCENTAJEAK  

a)             1-5 urte artekoa – De 1 a 5 años 3,6

b)            10 urte artekoa – Hasta 10 años 3,4

c)             15 urte artekoa – Hasta 15 años 3,1

d)            20 urte artekoa – Hasta 20 años 2,9

II. TARIFA  

Karga tasa – Tipo de gravamen % 9,67

 

Aldaketa hauek aztertu ondoren, honela bozkatu da:

 

         Begoña Tolosa (EAJ),: Aldeko botoa

         Nuria Carbonell (EAJ), Iñigo Alonsoren izenean: Aldeko botoa

         Patxi Amantegi (EAJ), Jokin Azkueren izenean: Aldeko botoa

         Cristian Fernandez (PSE): Aldeko botoa

         Kristina Pelaez (EH Bildu): abstentzioa

         Lore Agirre (EH Bildu):  abstentzioa

 

Aurreko  guztia  kontuan  izanda,  honako  hau  proposatzen  zaio  Tolosako  Udaleko
Udalbatzaren Osoko Bilkurari:

 
LEHENA.-Goian aipatzen diren aldaketak onartzea.

BIGARRENA.- Aldaketa  hauek  30  laneguneko  epean  jendaurrean  jartzea.
Horretarako  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean  argitaratuko  da  eta,  era  berean,
udaletxeko  iragarki  taulan  jartzea,  interesatuek  erreklamazioak  jar  ditzaten.
Erreklamazio  edo alegaziorik  ez bada aurkezten epe barruan,  aipatutako aldaketa
behin betiko onartua kontsideratuko litzateke.
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Bozketaren emaitza honako hau izan da:

Aldeko botoak: Olatz Peon Ormazabal, Jokin Azkue Arrastoa, Nerea Letamendia
Belloso, Patxi Amantegi Zubiria, Nuria Carbonell Miranda Iñigo Alonso  Sarasibar,
Joseba Koldo Ormazabal Lopez, Maite Ruiz de Eguilaz Ezkiaga, Begoña Tolosa
Mendia, Lore Agirre Zipitria,  Onintza  Lasa Arteaga, Iñaki Irazabalbeitia Fernandez,
Igor Ezenarro Balda,  Kristina Pelaez Errazkin, Pedro Manuel Etxabe Zabala eta
Cristian Fernandez Susin.

Beraz, Udalbatzak aho batez hasierako onarpena eman dio 2019rako Hiri izaerako
lurren balio gehitzearen ordenantzaren aldaketari.

9. 2019rako Zerbitzu publikoak eskaini
eta jarduerak burutzeagatik tasaren
ordenantzaren  aldaketaren
hasierako onarpena.  

9. Aprobación inicial de la modificación
de      la  ordenanza  de  las  tasas  por  
prestación  de  servicios  públicos  y
realización de actividades para el año
2019.  

OGASUN BATZORDEAREN 2018KO IRAILAREN 19KO IRIZPENA.  

2019. urterako Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko tasak % 2,25
igotzea  aztertu  da,  hondakinen  tasan  izan  ezik.  Hondakinen  tasa,  %  5  igotzea
diktaminatu da.

2.1.1. Dokumentu administratiboak  

Diktaminatu  da  puntu  berri  bat  gehitzea:  Zirkua  jartzeko  baimen-espedientea
tramitatzeagatik, baldin eta berekin ez badakar beste udal tasaren baten sortzapenik.
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DOKUMENTU ADMINISTRATIBOAK 2018 2019

ZIURTAGIRIAK

A1 2,64 2,70

2.074,68 2.121,35

LIZENTZIAK, KONTZESIOK ETA BAIMENAK

B.1

884,79 904,70

191,35 195,65

B.3 Txosten eta atestatuen bidalketa eta kopiaketa 16,32 16,70

C.1 Ahalordeen askiespena 22,22 22,70

C2 Zirkoa 286,00

ASPECTOS VARIOS

D.1 Por cada fotocopia realizada en las maquinas municipales

DIN A-4 0,12 0,12 0,12

DIN A-3 0,21 0,21

DIN A-4 en color 1,22 1,25

DIN A-3 en color 2,21 2,26

34,93 35,70

D.2 Copias de planos en B/N

DIN A-2 por unidad 1,27 1,30

DIN A-1 por unidad 1,79 1,85

DIN A-0 por unidad 2,30 2,35

OTROS por metro lineal 2,30 2,35

D.3 Copias de planos con Plotter en color

DIN A-2 por unidad 1,84 1,90

DIN A-1 por unidad 2,15 2,20

DIN A-0 por unidad 2,55 2,60

OTROS por metro lineal 2,55 2,60

D.4 Copias de planos en DWG 0,81 0,85

D.5 Copias de planos en formato PDF, JPEG o TIFF 0,25 0,25

D.6 CD-W virgen 1,54 1,55

Udal‑bulegoetan egindako gainerako agiri edo datuen ziurtapenak, 
orriko

A.2
Kokapen bereko hirigintzari dagozkion dokumentuen onarpena 
adierazten duten ziurtagiriak 

Aurri-deklaraziozko espedientea tramitatzeagatik, Udaletik kanpoko 
profesionalei eskaturiko aholkamendu eta txostenen gastuak 
kobratzearen kalterik gabe, minimoa

B.2
Jarduera gogaikarri, kaltegarri eta arriskutsuen espedientearen  
tramitazioa, baldin eta irekitzeko baimenarekin batera ez badoa

EUROAK
2018

Por cada consulta previa de carácter urbanístico, como mínimo, sin 
perjuicio del cobro de los gastos que la evacuación de la consulta 
origine por asesoramiento o informe solicitados a profesionales 
fuera del Ayuntamiento.
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2.1.2.1 Hirigintza baimenak  

2.1.2.2 Aurretiazko komunikazioa. Obrak  
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HIRIGINTZAKO BAIMENAK

A)

A.1   3.005,06 €  bitarteko aurrekontua 34,95 35,75

A.2   3.005,07 – 6.010,11 €  bitarteko aurrekontua 69,70 71,30

A.3   6.010,12 - 30.050,61 €  bitarteko aurrekontua 348,85 356,85

A.4  30.050,62-120.202,41 bitarteko aurrekontua 684,45 700,20

A.5  120.202,42 –721.214,51 €  bitarteko aurrekontua 3.620,50 3.703,75

A.6  721.214,52- 3.005.060,51 €  bitarteko aurrekontua 7.241,05 7.407,60

A.7  3.005.060,52 €  tik gorako aurrekontua 10.856,50 11.106,20

B) LEHEN ERABILERAKO BAIMENAK

15 15,00

C) HIRIGINTZAKO ESPEDIENTE TRAMITAZIOA

3.135,40 3.207,50

C.2Hirigintza partzelazioak 348,85 356,85

C.3. Kontsultak eta hirigintza zedulak 139,35 142,55

EUROAK
2018

EUROAK
2019

OBRA‑BAIMENAK

B.1Eraikin eta oro har instalazioen lehen erabilerarako baimenak 
ehunekotan, eraikuntza, instalazio eta obren zergan lortutako baimenaren 
zenbatekoaren gainean

C.1.Hirigintza gestioko dokumentu bakoitzeko:
      Exekuzio unitateen mugaketa
      Urbanizazio proiektuak
      Birpartzelatze proiektuak 

A.1   3.005,06 €  bitarteko aurrekontua 28,00 28,65

A.2   3.005,07 – 6.010,11 €  bitarteko aurrekontua 55,75 57,00

A.3   6.010,12 - 30.050,61 €  bitarteko aurrekontua 279,10 285,40

A.4  30.050,62-120.202,41 bitarteko aurrekontua 547,55 559,85

A.5  120.202,42 –721.214,51 €  bitarteko aurrekontua 2.896,40 2.961,55

A.6  721.214,52- 3.005.060,51 €  bitarteko aurrekontua 5.792,85 5.923,20

A.7  3.005.060,52 €  tik gorako aurrekontua 8.685,15 8.880,55

COMUNICACION PREVIA EUROAK
2018

EUROAK
2019
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2.1.3.1 Jarduera sailkatuen baimena  

2.1,3,1 LICENCIAS DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS SEGÚN ANEXO 2.A. DE LA LEY
3/98 GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

 EUROAK
2018

 EUROAK
2019

A) TARIFA GENERAL Y MÍNIMA

A.1 Estaciones de servicio (8)  773,95 791,35

A.2 Comercios y almacenes (7)  405,80 441,95

A.3 Establecimientos hosteleros (puntos 15 al 16)   572,00 584,85
Salas de juego 5.217,20 5.334,60
Salas de Fiesta y discotecas 15.660,80 16.013,15
Salas de Bingo y Casinos 15.660,80 16.013,15

           Cafeterías y bares de categoría especial (Pubs) 7.841,10 8.017,50
Restaurantes: 2.088,90 2.135,90

           Otros bares
 

1.049,55 1.073,15

A.4 Industrias y aquellos que estén en los puntos del 1 al 6 y del 10 al 14 y 19 773,95 791.35

A.5 Explotaciones ganaderas (punto 17-18) 186,10 190,30

A. 6. Instalaciones complementaria (punto 9, 20 del Anexo) 202,50 207,05
A.7 En el supuesto de que las superficies de los locales fueran superiores a 100 m², las

tarifas a aplicar serían el doble (excepto en el punto A.3)
          En superficies mayores a 200 m2, el triple.
 

B) En los cambios de titularidad de la actividad, sin modificación o ampliación de la 
actividad, se liquidará la mitad de la tarifa.

2.1.3.2. Jarduera sailkatuen baimenak (2B eranskina)  

COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS SEGÚN ANEXO 2.B.
DE LA LEY 3/98 GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

 EUROAK
2018

 EUROAK
2019

A) TARIFA GENERAL Y MÍNIMA

A.1 Garages (punto 5 del Anexo) 405,80 414,95

A.2 Comercios (punto 3) 405,80 414,95

A.3 Servicios (puntos 6, 7 y 13 del Anexo) 581,70 594,80
A.4 Industrias y aquellos que estén en los puntos 1,2,4,14 773,95 791,35

A.5 Explotaciones ganaderas (puntno 9)

A.6    Instalaciones complementarias (punto 10,11 y 12)

186,10

202,50

190,30

207,05

 A.7. Hostelería (punto 8)
      A.7.1  Restaurantes:  1.569,25 1.604,55
      A.7.2  Otros bares y degustaciones de café  o similares  1.049,55 1.073,15
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2.1.4. Auto taxia  

2.1.6. Hondakinak  
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A) AUTO-TAXIEN LIZENTZIAK LICENCAS DE AUTO-TAXIS

A.1  Lizentziak eman eta erregistratzea 10.856,50 11.100,75

Auto-taxi lizentzia bakoitza Por cada licencia de auto-taxis

A.2  Lizentzien erabilera eta ustiapena A.2 Uso y explotación de licencias 48,80 49,90

Lizentzia bakoitza, urteko Por cada licencia, al año

A.3  Ibilgailuen ordezkapena A.3  Sustitución de Vehiculos 48,80 49,90

Ordezkapen lizentzia bakoitza Por cada licencia de sustitución

A.4  Lizentzien transmisioa A.4 Transmisión de licencias 10.856,50 11.100,75

Lizentzia transmisio bakoitza Por cada transmisión de licencias

B) AKURAKO AUTOEN LIZENTZIAK LICENCIAS DE COCHES DE ALQUILER

B.1  Kontzesioa B.1  Concesión 215,60 220,45

Lizentzia kontzesio bakoitza Por cada concesión municipal de licencia

B.2  Erabilerak eta ustiapena B.2 Usos y explotación 32,55 33,30

Urteko lizentziaren erabilera eta ustiapena Por uso y explotación de licencia, al año

B.3  Lizentzien transmisioa B.3 Transmisión de licencias 32,55 33,30

Baimendutako kontzesiozko ibilgailu aldaketa bakoitza Por cada cambio vehículo de concesión autorizada

AUTO TAXI ETA GAINERAKO AKURA
 IBILGAILUEN LIZENTZIAK ETA BAIMENAK

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE 
AUTO-TAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER

EUROAK
2018

EUROAK
2019

A.1 Concesion, expedición y registro de              
licencias
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2.1.7.
Hilerria  
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HONDAKINEN BILKETA ETA EZABAKETA SERVICIO DE RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS

Etxebizitzak (jarduera ekonomiko gabe) Viviendas (sin actividad profesional)

1  Orokorra General 117,70 123,60

2  Auzokonposta Auzokonposta 94,50 99,25

3  Autokonposta Autokonposta 82,40 86,50

4  Gazte lokalak     Locales de jóvenes 117,70 123,60

5  Eranskineko 1.multzoan daudenak Los del 1. grupo del anexo 117,70 123,60

6  Eranskineko 2.multzoan daudenak Los del 2. grupo del anexo 235,30 247,05

7  Eranskineko 3.multzoan daudenak Los del 3. grupo del anexo 470,70 494,25

8  Eranskineko 4.multzoan daudenak Los del 4. grupo del anexo 2.318,70 2.434,65

9  Eranskineko 5.multzoan daudenak Los del 5 grupo del anexo 5.883,60 6.177,80

    Garaje eta lokal edo behe itxia Garajes y locales o bajos cerrados

10 Local itxiak eta 1-4 plazako garajeak Locales cerrados y garajes de 1 a 4 plazas 36,40 38,20

11 5-25 plazako garaje kolektiboak Garajes colectivos de 5 a 25 plazas 155,35 163,10

12 25 baino gehiagoko garaje kolektiboak Garajes colectivos  de más de 25 plazas 321,00 337,05

13 Industria Industrias 321,00 337,05

EUROAK
2018

EUROAK
2019

SERVICIO DE CEMENTERIO

Inhumación en panteón 216,60 221,45

Inhumación en tierra 162,70 166,35

traslado interno 151,55 154,95

Traslado exterior 216,60 221,45

Exhumación 233,90 239,15

Concesión derechos funerarios

    Sencillo 50 años 13.485,40 13.788,80

    Doble 50 años 20.004,40 20.454,50

    Múltiple 50 años 26.492,95 27.089,05

1.296,70 1.325,90

Ceniceros: 10 años 324,40 331,70

Columbarios: 10 años 350,90 358,80

Reducciones: 

132,20 135,15

208,50 213,20

285,80 292,25

385,45 394,10

Caja de reducción de restos 107,80 110,25

Utilización de elementos de concesión 43,75 44,75

EUROAK
2018

EUROAK
2019

    Nichos 10 años

     1 Resto

     2 Restos

     3 a 10 Restos

     Más de 10 restos
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2.1.8. Ibilgailuak bide publikotik kentzea  
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2.1.12. Kiroldegia  
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1. IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA

1.1. Motozikletak eta ziklomotoreak kentzea 17,90 18,30

1.2Turismoak, oro har, eta furgoneta misto txikiak. 61,80 63,20

1.3 Monobolumenak, lurrorotakoak 4x4 eta furgoneta handiak. 78,30 80,05

2. IBILGAILUEN GORDAILAKETA

2.1. Motozikleta eta ziklomotoreak, egun eta zatikiko 3,75 3,85

2.2. Ibilgailuak oro har, egun eta zatikiko 16,85 17,25

3. IBILGAILUEN IBILGETZEA

32,05 32,75

13,20 13,50

IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA , JASOTZEA ETA IBILGETZEA EUROAK
2018

EUROAK
2019

1.4 2.000 kg-ko edo gehiagoko pisua duten kamioi, traktore, kamioneta-atoi eta antzeko 
ezaugarriak dituzten ibilgailuak bide publikotik kentzea: garabiaren fakturrari %30a erantsiko 
zaio.

1.5   Aurreko lau ataletan aipatutako ekintzak  hasi besterik ez badira egin eta ibilgailuaren 
jabea ibilgailua bera oraindik eraman gabe dagoenean agertzen bada, tarifaren kuota %50era 
murriztuko da. 

1.6. Zerbitzu publikoetako ibilgailuen zirkulazioa oztopatzen duten ibilgailuen tarifak %100en 
igoko dira

Ibilgailua jaso eta hirugarren egunetik aurrera gidaria edo jabea haren bila etorri ez bada, 
ibilgailua bertan edukitzeagatik dagozkien kuotak gehituko zaizkie aurreko tarifei. 

Hauek izango dira tarifak: 

3.1 Ibilgailuak oro har, furgonetak, ibilgailu lurrorotakoak, eta hirugarren mailako ibilgailuak 
ibilgetzeagatik

3.2Motozikletak, ziklomotoreak eta kuatrizikloak ibilgetzeagatik
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2.1.16. Zuloaga  
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UZTURPE KIROLDEGIA

C.1 29,95 30,60

C.2 36,55 37,35

C.3 8,15 8,35

C.4 16,05 16,40

C.5

BEOTIBAR PILOTALEKUA

D.1 18,70 19,10

D.2 33,55 34,30

D.3 Jaialdi eta antzeko ekintzetarako akura: Alquiler para Festivales y análogos:

624,55 638,60

Garbiketa, eguneko Limpieza, Por día 189,25 193,50

Argia, orduko Alumbrado, por hora 16,20 16,55

Berokuntza, orduko Calefacción, por hora 31,30 32,00

D.4 Kantxa estaltzeko alfonbra erabiltzea, egun Utilización alfombra para cubrición de cancha, por dí 112,60 115,15

D.5

 POLIDEPORTIVO UZTURPE
EUROAK

2018
EUROAK

2019

Kantxa polideportiboa akuratzea argirik 
gabe, ordua edo zatikia

Alquiler cancha-pol-ideportiva, sin luz artif icial, por 
hora o fracción

Kantxa polideportiboa akuratzea 
argiarekin, ordua edo zatikia

Alquiler cancha-polideportiva, con luz artif icial, por 
hora o fracción

Kantxa akuratzea pilotan aritzeko argirik 
gabe, ordua edo zatikia

Alquiler cancha para practica de la pelota a mano, 
sin luz artif icial, por hora o fracción

Kantxa akuratzea, pilotan aritzeko 
argiarekin, ordua edo zatikia

Alquiler cancha para practica de la pelota a mano, 
con luz artif icial, por hora o fracción

Kantxa akuratzea, kirol ekitaldiz 
bestelakoetarako, Beotibar f rontoiko tarifen 
arabera

Alquiler cancha para actos no deportivos, según 
tarifas Frontón Beotibar

 FRONTON BEOTIBAR
EUROAK

2018

Kantxa alokatzea pilotan aritzeko, argirik 
gabe, ordua

Hora de alquiler para la práctica de la pelota, sin 
alumbrado

Kantxa akuratzea pilotan aritzeko, 
argiarekin

Hora de alquiler de cancha para la práctica de la 
pelota, con alumbrado

Eguneko gutxienik, argi eta berokuntzarik 
gabe

Mínimo por día sin gasto de alumbrado ni 
calefacción

Udalak, pilota partida profesionaletarako 
Enpresa titularrekin kontzertuak ezartzeko 
ahalmena edo instalazioen erabilera 
berezia gertatzen denean kuota bereziak 
ezartzeko eskubidea du.

El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de 
establecer conciertos para la celebración de 
partidos de pelota de profesionales con las 
Empresas titulares o cuotas especiales para casos 
excepcionales de utilización de las instalaciones
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2.1.21. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak  

2.1.22. Balio anitzeko etxebizitza sozialak  

Plaza Zaharra, 6A  - 20400  TOLOSA   -  Tel.: 943 65 44 66  -  Faxa: 943 69 75 10  -  e-mail: udate@tolosa.eus                     30
www.tolosa.eus  

ZULOAGA TXIKI ATERPEA

1. Gaua (pertsona eguneko) 6,00 7,85 6,15 8,05

2. Maindireak (pertsona,eguneko) 3,60 3,60 3,70 3,70

3. Gaua eta gosaria (pertsona, eguneko) 8,80 10,00 9,00 10,25

4. Pentsio erdia (pertsona, eguneko) 16,85 19,65 17,25 20,10

5. Pentsio osoa (pertsona, eguneko)  24,85 26,55 25,40 27,15

6. Gaua + otordu bat 14,95 17,55 15,30 17,95

7. Aterpeko aretoaren erabilera (pertsona, eguneko)  6,00 6,00 6,15 6,15

<26 años
EUROAK

2018

>26 años
EUROAK

2018

<26 años
EUROAK

2019

>26 años
EUROAK

2019

1.

22,60 23,10

2.

22,60 23,10

3.

22,60 23,10

ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN 
ANIMALIAK EDUKITZEKO LIZENTZIA

LICENCIA DE TENENCIA DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS EUROAK

2018
EUROAK

2019

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak 
edukitzeko lizentzia ematea

Concesión de licencia de tenencia de 
animales potencialmente peligrosos

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak 
edukitzeko lizentzia berritzea

Renovación de licencia de tenencia de 
animales potencialmente peligrosos

Arriskutsuak izan daitezkeen animalien 
erregistroan izena ematea Inscripción en el Registro de animales 

potencialmente peligrosos
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2.1.23. Kartografia  

Aldaketa horiek aztertu ondoren, honela bozkatu da:
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TARIFAK

65 urtetik gora, pertsona zesiodunaren familia unitateko eta hilabeteko 159,20 162,80

65 urtetik beherakoa, pertsona zesiodunaren familia unitateko eta hilabeteko

Banakako logela 193,45 197,80

BALIO ANITZEKO ETXEBIZITZA SOZIALAK EUROAK
2018

EUROAK
2019

SUSTATZAILE PRIBATURAI DAGOKION TASA UDAL KARTOGRAFIA EGUNERATZEKO

Urbanizazio-proiektuak (Ondoriozko azalera publikoaren neurketa)

Lehen hektarea edo frakzioa 1.123,50 1.148,80

Hurrengoak, bakoitzeko 696,35 712,00

Eraikin berriei emandako obra handiko lizentziak

Lehen hektarea edo frakzioa 1.123,50 1.148,80

Hurrengoak, bakoitzeko 696,35 712,00

Kartograf iaren aldaketa eragiten duten eraispenei emandako obra handiko lizentziak:

Lehen hektarea edo frakzioa 696,35 712,00

Hurrengoak, bakoitzeko 696,35 712,00

Bide publikoari edo fatxaden lerrokaduei nolabait eragiten dieten eraikin birg

Kuota 696,35 712,00

Eraikin-jasotzeei emandako obra handiko lizentziak:

Kuota 248,65 254,25

Eraikin-handitzeei emandako obra handiko lizentziak:

kuota 376,30 384,75

Ondoren eraikitze-lizentziarik ez dakarten lur mugimenduei emandako obra handiko lizent

kuota 384,95 393,60

Patioak, jolastokiak edo antzekoak estaltzeko emandako obra handiko lizentziak:

kuota 187,10 191,30

Zuikenta egiaztapenareako topograf ia ekipamendua behar duten obra handiko lizentziak

kuota 393,65 402,50

EUROAK
2018

EUROAK
2019
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• Begoña Tolosa (EAJ),: Aldeko botoa
• Nuria Carbonell (EAJ), Iñigo Alonsoren izenean: Aldeko botoa
• Patxi Amantegi (EAJ), Jokin Azkueren izenean: Aldeko botoa
• Cristian Fernandez (PSE): Aldeko botoa
• Kristina Pelaez (EH Bildu): abstentzioa

• Lore Agirre (EH Bildu):  abstentzioa

Aurreko guztia  kontuan izanda,  honako hau proposatzen zaio Tolosako Udaleko
Udalbatzaren Osoko Bilkurari:

LEHENA.-Goian aipatzen diren aldaketak onartzea.

BIGARRENA.- Aldaketa  hauek  30  laneguneko  epean  jendaurrean  jartzea.
Horretarako  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean  argitaratuko  da  eta,  era  berean,
udaletxeko  iragarki  taulan  jartzea,  interesatuek  erreklamazioak  jar  ditzaten.
Erreklamazio edo alegaziorik ez bada aurkezten epe barruan, aipatutako aldaketa
behin betiko onartua kontsideratuko litzateke.

Udalbatzako bozketaren emaitza honako hau izan da:

Aldeko botoak: Olatz Peon Ormazabal, Jokin Azkue Arrastoa, Nerea Letamendia
Belloso, Patxi Amantegi Zubiria, Nuria Carbonell Miranda Iñigo Alonso  Sarasibar,
Joseba Koldo Ormazabal Lopez, Maite Ruiz de Eguilaz Ezkiaga, Begoña Tolosa
Mendia, Lore Agirre Zipitria,  Onintza  Lasa Arteaga, Iñaki Irazabalbeitia Fernandez,
Igor Ezenarro Balda,  Kristina Pelaez Errazkin, Pedro Manuel Etxabe Zabala eta
Cristian Fernandez Susin.

Beraz, Udalbatzak aho batez hasierako onarpena eman dio  2019rako Zerbitzu
publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik tasaren ordenantzaren aldaketari.

10.2019rako  Jabari  publikoaren 10. Aprobación inicial de la modificación
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erabilera  pribatiboari  eta
aprobetxamendu bereziari  dagokion
tasaren  ordenantzaren  aldaketaren
hasierako onarpena. 

de      la  ordenanza  de  las  tasas  por  
ocupación  del  dominio  público
municipal para el año 2019.

OGASUN BATZORDEAREN 2018KO IRAILAREN 19KO IRIZPENA.  

2019  urterako  Tolosako  udaleko  Jabari  publikoaren  erabilera  pribatiboari  eta
aprobetxamendu bereziari dagokion tasaren ordenantzan ondorengo aldaketak aztertu
dira: 

·         Zerga tipoa %2,25 igotzea

·         Zezen plaza okupatzeagatik tasa

 

2.2.1. HESIAK, ALDAMIOAK, ESKORAK ETA ASNILAK

 

  

2.2.2 IBILGAILUEN SARBIDEA
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1. Hesiak,edozein obretan (Eguneko, m² edo zatikia) 0,55 0,56

2. 0,55 0,56

3. 0,31 0,32

4. 0,18 0,18

5.  Eskorak edo asnilak, hesitik kanpo. Bakoitza eguneko 0,10 0,10

HESIAK, ALDAMIOAK, ESKORAK ETA ASNILAK EUROAK
2018

EUROAK
2019

Aldamio finkoetan jarritako defentsak, bide publikoan 
eutsiak,azpitik ibiltzea ezinezko bihurtzen duten euskarriekin. 
(Eguneko, m² edo zatikia)

Defentsa berberak aldamioak bide publikoan eutsita 
daudenean iladan jarritako euskarriekin fatxadako lerroarekin 
paraleloan eta bertatik 1,2 metro edo distantzia gehiagora, 
langarik gabe altueran 3 metro baino gutxiagokoak eta azpitik 
ibil daitekeenean.(Eguneko, m² edo zatikia)

 Defentsa berberak aldamioak erlaizean jarrita daudenean 3 m. 
baino gehiagoko altueran bide publikoan euskarririk gabe eta 
horien azpian ibil daitekeenean. (Eguneko, m² edo zatikia)
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MERKATUAK

2.2.3. LURSAILAREN ERABILERA
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A) SARBIDEAK

171,85 175,70

171,85 175,70

8,70 8,90

19,50 19,95

B) IBIAK

76,80 78,55

113,60 116,15

129,65 132,55

C) TOKI ERRESERBA

64,85 66,30

1,45 1,50

D) Plaka berria 30,60 31,30

IBILGAILUEN SARBIDEA ESPALOITIK ETA APARKAMENDU ERRESERBA 
BIDE PUBLIKOAN EUROAK

2018
EUROAK

2019

A.1Ibilgailuak egin, konpondu, garbitu edo koipeztatzeko lokalek ibilgailuentzat 
dituzten sarbide bakoitzeko

A.2Komertzio, industria edo negozioren bat dagoen lokal edo finkako sarbidea, 

kamioi edo autobus sarbide edo irtenbide bezala erabiltzen bada

A.3Garaje kolektiboetako sarbidea, lokalaren kapazitate osoaren arabera. Auto 
plaza bakoitzeko

A.4Aurreko ataletan sartzen ez diren etxe eta orubeetako sarrera bakoitzeko

B.1Zerbitzu edo erabilera partikularra duten garajeak. Bideko metro linealeko edo 
zatikiko

B.2Garaje kolektiboak. Bideko metro linealeko edo zatikiko.

B.3Industri edo merkataritzako establezimenduak, metro linealeko edo zatikiko

C.1Industri edo merkataritzako establezimenduak, metro linealeko edo zatikiko

C.2Noizbehinkako beharrak eraginda, erabilera desberdinetarako tokia 

erreserbatzea metro linealeko eta erreserba eguneko

MERKATUAK

1. EUSKAL HERRIA PLAZAKO MERKATUA

1,35 1,40

2,55 2,60

6,90 7,05

14,90 15,25

28,10 28,75

2. BERDURA PLAZAKO MERKATUA

1,65 1,70

1,55 1,60

3. ZERKAUSIKO MERKATUA

2,27 2,30

,55 ,55

,55 ,55

4. ATADI KALEKO MERKATUA

32,95 33,70

65,45 66,90

EUROAK
2018

EUROAK
2019

2.1Estalperik gabeko zonako postuak m²-ko eta eguneko

2.2 Plazako arkupetako saltokiak m²-ko eta eguneko

2.3Nekazaritza makinetarako saltokia eguneko

2.4Estalperik gabeko zonako postuak m²-ko eta hiruhilabeteko

2.5 Plazako arkupetako saltokiak m²-ko eta hiruhilabeteko

3.1Barazki salmentarako postuak m²-ko eta eguneko

3.2 Lore salmentarako postuak m²-ko eta eguneko

4.1Gazta, arrautza, hegazti, barazki  eta beste batzuk saltzeko industri postuak m²-ko eta eguneko

4.2Tolosa inguruko baserritarren nekazaritza ekoizpenen salmenta txikia, tasak ordaintzetik salbuetsirik 
dago. Salbuespen honekiko irizpidea Udalaren esku dago.

4.3Mahaien alokera, bakoitzeko eta eguneko

4.1Zuhaitzak eta / edo zuhaixkak salduz bi astez behin etortzen direnak (larunbatetan) eta garaian 
(abendutik martxora)

4.2Zuhaitzak eta / edo zuhaixkak salduz bi astetan bitan etortzen direnak (astelehena eta 
larunbatetan) eta garaian (abendutik martxora)
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14,00 14,30

Tarifa 1:
2.1. Urtebetekoa 101,35 103,65
2.2 Maiatzetik urrira 81,10 82,90
2,3 Ekainaren 15tik irailaren 15era 50,70 51,85
Tarifa 2:
2.1. Urtebetekoa 70,95 72,55
2.2 Maiatzetik urrira 56,75 58,05
2,3 Ekainaren 15tik irailaren 15era 35,50 36,30
3. Zaborrak edo materialak gordetzeko edukinontziak, bakoitzeko eta eguneko 4,85 4,95
4. Zabor, lur, harea, hormigoi, etab. M2 eta eguneko 2,10 2,15

5,90 6,05
6. Kutxazain automatikoa, bakoitzeko eta urteko 365,50 373,70

7,50 6,65
8. Aurrekoetan ikusi ez diren kasuetan, urteko eta metro karratuko:
            Industriagunean 12,55 12,85
            Industriagunea ez den lurzorua 15,22 15,55
            Igogailuak 66,00 67,50
9. Hilerria

129,70 132,60
Gainerako transmisioak 1.189,40 1.216,15
10. Kioskoak eta kabinak:
10.1. ONCEren kabinak eta argazkiak ateratzekoak. Bakoitzeko eta urteko 522,25 534,00
10.2. Prentsa kioskoak. Bakoitzak hileko 88,00 90,00
11. Belena patioan bizikleta bakoitzeko urtean 61,00 62,35

UDALEKO BIDE PUBLIKOETAKO LURZORU, LURGAIN ETA LURRAZPIAREN ETA GAINERAKO 

LURSAIL PUBLIKOEN ERABILERA PRIBATIBOA EDO PROBETXAMENDU BEREZIA

EUROAK
2018

EUROAK
2019

1. Ondasun edo zerbitzuen salmenta automatikoko txanpon aparatuak, m2 edo 
zatikia hileko
2. Terraza eta instalazio osagarriak bide publikoan : mahaiak, aulkiak, upelak edo 
antzekoak, m2 edo zatikia:

5. Lokal edo establezimendu barrutik zuzenean bide publikora egiten den edozein 
artikuluren salmentarekin egindako lurzoru aprobetxamendua, bide publikoa 
negozioaren zati osagarri bezala erabiliz, m2 edo zatikia hileko edo zatikiko

7. Bide publikoa okupatzeagatik garabi, obren igogailu, obren módulo, enbor edo 
antzekoekin, m2 edo zatikia hileko edo zatikiko

Herentzia izaerako panteoi transmisioak, ezkontideen eta guraso eta seme-alaben 
artean
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2.2.8.POSTUAK HERRIKO JAIETAN
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1. Taberna, kafetegi eta antzerakoak (m² edo zatikia, eguneko) 8,95 9,15

2. 6,20 6,35

3. 6,20 6,35

4. 19,35 19,80

5. Tiro txosnak eta antzeko jokoak (m² edo zatikia, eguneko) 3,65 3,75

6. 8,95 9,15

7. 4,85 4,95

8. 2,50 2,55

9. Ikuskizun eta antzerkiak(m² edo zatikia, eguneko) 2,50 2,55

10. Zirkoak
279,70 286,00
678,85 694,10

POSTUAK HERRIKO JAIETAN ETA FERIETAN EUROAK
2018

EUROAK
2019

Txurrotegi eta txokolategiak eta ore frijituko mahaiak:(m² edo 
zatikia, eguneko)
Pastelak, gozokiak, fruta sikuak, patata frijituak, bisuteria, 
jostailuak, liburuak, etab. Saltzeko txosnak(m² edo zatikia, 
eguneko)

Jaietako edonolako artikuluak saltzeko saltokiak (m² edo zatikia, 
eguneko)

Tonbolak, zozketak, salmenta arinak eta antzekoak (m² edo 
zatikia, eguneko)
Zabuak, tresna hegalariak, kalesitak zaldiko-maldikoak, 
bunperrak eta, oro har, mugitzen diren era guztietako aparailuak 
(m² edo zatikia, eguneko)

Auto‑txoke pistak (m² edo zatikia, eguneko)
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2.2.7. FERIALEKUA ETA ZERKAUSI

 

  

2.2.9. KULTUR ETXE ETA UDALEKO BESTE ZENBAIT HIGIEZIN
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FERIAL y ZERKAUSI
1. Egun bateko erabilera Utilización 1 día 572,00 584,85

2. Bigarren erabilera eguna %75 El 2º día de utilización 75 % 429,35 439,00

3. Hirugarren erabilera eguna %50 El 3º día de utilización 50 % 286,25 292,70

4. Laugarren erabilera eguna %25 El 4º día de utilización 25 % 143,00 146,20

5. Laugarren erabilera egunetik gora, eguneko 101,40 103,70

6. 50,50 51,65
7. Alquiler por stand colocado 10,25 10,50
8. Gastuak: Gastos del Recinto:

8.1 Argiak, orduko 8.1 Alumbrado, por hora 14,60 14,95
8.2 Berokuntza, orduko 8.2 Calefacción, por hora 29,20 29,85

FERIALEKUA y ZERKAUSI EUROAK
2018

EUROAK
2019

A partir del 4º día, por cada día 
de utilización

Karga‑deskarga eta muntaketarako 
erabilitako eguna

Por día de utilización para 
carga, descarga y montaje 
exclusivamente

Stand‑en akura, bakoitzeko

1. ERABILERA OROKORRA

146,45 149,75

90,10 92,15

72,00 73,60

146,45 149,75

1.5.   Leidor Aretoa

552,25 564,70

1.105,10 1.129,95

KULTUR ETXE ETA UDALEKO BESTE 
ZENBAIT HIGIEZIN

EUROAK
2018

(EGUNEKO)

EUROAK
2019

(EGUNEKO)

1.1Kultur Etxeko Areto Nagusiaren erabilera

1.2Kultur Etxeko 1, 2 eta 3 bilera aretoak eta 
Topagune aretoa

1.3Kultur Etxeko 4 eta 5 bilera aretoak

1.4Auditorioa

   1.5.1.Egun erdia (geh.5ordu)

  1.5.2 Egun osoa (geh.10 ordu)
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 2.2.10. OTA

2.2.12 BARATZAK
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30 minutu baino gutxiago, minutuko 0,01 0,01
Gune txuria. Gehienez 20 minutu 0,20 0,20
ALDE MARROIA
30 minutu 0,40 0,40
Ordu bat 0,90 0,90
Ordu  eta erdi 1,35 1,40
Bi ordu 2,00 2,00
Salaketa baliogabetzea 11,25 11,00
ALDE URDINA
30 minutu 0,40 0,40
Ordu bat 0,90 0,90
Ordu  eta erdi 1,35 1,40
Bi ordu 1,95 2,00
Hiru ordu 4,45 4,55
Lau ordu 7,80 8,00
Salaketa baliogabetzea 11,25 11,00
ALDE BERDEA
Goiza 1,95 2,00
Arratsaldea 1,95 2,00
Egun osoa 4,00 4,10
Salaketa baliogabetzea 11,25 11,00
BERTAKOENTZAKO APARKALEKUA
Bertakoen txartela, € / urte 40,75 41,65
PARKIMETROAK
Banakako parkimetroa, alokairuan 202,15 206,70
Karga-txartela 11,25 11,50
Txartelaren karga 30,60 31,30
Autokarabanentzako gunean aparkatzea eguneko 1,00 1,00

IBILGAILUEN APARKALDI MUGATUA BIDE 
PUBLIKOAN

EUROAK
2018

EUROAK
2019

2018 2019

1.- Elbarriak 1.- Personas con minusvalía 61,10 62,50

2.- Langabetuak 2.- Personas desempleadas 61,10 62,50

3.- Beste erabiltzaileak 3.- Personas usuarias en general 122,25 125,00

4.- Elkarteak 4.- Asociaciones 122,25 125,00

IUARRAMENDIKO BARATZEN 
ERABILPENA

USO DE HUERTOS MUNICIPALES 
DE IUARRAMENDI
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  Aldaketa hauek aztertu ondoren, honela bozkatu da:

          Begoña Tolosa (EAJ),: Aldeko botoa

         Nuria Carbonell (EAJ), Iñigo Alonsoren izenean: Aldeko botoa

         Patxi Amantegi (EAJ), Jokin Azkueren izenean: Aldeko botoa

         Cristian Fernandez (PSE): Aldeko botoa

         Kristina Pelaez (EH Bildu): abstentzioa

         Lore Agirre (EH Bildu):  abstentzioa

Aurreko  guztia  kontuan  izanda,  honako  hau  proposatzen  zaio  Tolosako  Udaleko
Udalbatze Plenoari:

 
LEHENA.-Goran aipatzen diren aldaketak onartzea.

 

BIGARRENA.- Aldaketa hauek 30 laneguneko  epean jendaurrean jartzea. Horretarako
Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean  argitaratuko  da  eta,  era  berean,  udaletxeko  iragarki
taulan jartzea, interesatuek erreklamazioak jar ditzaten. Erreklamazio edo alegaziorik ez
bada aurkezten epe barruan, aipatutako aldaketa behin betiko onartua kontsideratuko
litzateke.

 
Osoko Bilkuraren bozketaren emaitza honako hau izan da:

Aldeko botoak: Olatz  Peon Ormazabal,  Jokin  Azkue Arrastoa,  Nerea Letamendia
Belloso,  Patxi  Amantegi  Zubiria,  Nuria  Carbonell  Miranda  Iñigo  Alonso   Sarasibar,
Joseba  Koldo  Ormazabal  Lopez,  Maite  Ruiz  de  Eguilaz  Ezkiaga,  Begoña  Tolosa
Mendia,  Ibai  Iriarte  San  Vicente,   Onintza   Lasa  Arteaga,  Iñaki  Irazabalbeitia
Fernandez,  Igor  Ezenarro  Balda,  Kristina  Pelaez  Errazkin,  Pedro  Manuel  Etxabe
Zabala eta Cristian Fernandez Susin.

Beraz,  Udalbatzak  aho  batez hasierako  onarpena  eman  dio  2019rako  Jabari
publikoaren  erabilera  pribatiboari  eta  aprobetxamendu  bereziari  dagokion  tasaren
ordenantzaren aldaketari.

11.2019ko prezio publikoen aldaketaren
hasierako onarpena.  

11.Aprobación inicial de la modificación
de los precios públicos para el  año
2019.  

OGASUN BATZORDEAREN 2018KO IRAILAREN 19KO IRIZPENA.  

2019. urterako Tolosako Udaleko prezio publikoen ordenantza aldatzeko ondorengo
proposamenak egin dira. 
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Ondorengoa jartzea diktaminatu da:

3.1.1. Zenbait udal zerbitzu  

Prezio publiko hau ordaindu beharrik ez dutenak: onura publikokotzat jotako fundazio
eta  elkarteak  nahiz  interes  orokorreko  helburuak  lortu  asmo  dituzten  gainerako
entitateak,  baldin  eta Eusko Jaurlaritzaren edo Tolosako Udalaren erroldetan hala
ageri  badira,  edo  ikastetxe  publikoek  edo  hezkuntza  itunetara  bildutako  ikastetxe
pribatuenak  udal  jabariaren  erabilera  partikularra  edo  aprobetxamendu  berezia
egiteagatik baltzuaren xedeari dagokion ekintzaren bat egiteko.

Prezioak % 2,25eko igoera izatea diktaminatu da.
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ZENBAIT UDAL ZERBITZU

A) MATERIALAK

2,70 2,75

A.2 Hesi metalikoak, hesiko eta eguneko (2*1) 2,70 2,75

9,10 9,30

A.4.Mahaiak bi astorekin(2,50*080) 4,75 4,85

A.5. Sukaldea, eguneko 4,20 4,30

A.6. Buruhandiak, eguneko 5,30 5,40

A.7. Danborra, eguneko 5,30 5,40

A.8. Kaioila, eguneko 1,60 1,65

A.9. Panel txuriak, eguneko 2,15 2,20

0,40 0,40

A.11. Karpa txikia, aleko eta eguneko 40,05 40,95

A.12 Karpa handia, moduloko eta eguneko 62,00 63,40

A.13. Eszenatokia 206,75 211,40

111,60 114,10

96,25 98,40

C) PERTSONALA

42,50 43,45

C.2.  Laguntzailea, ordu bakoitza 39,35 40,25

EUROAK
2018

EUROAK
2019

A.1Hesi metalikoak; hesiko eta eguneko (3.40*2)

A.3Taulatuak; m²ko eta eguneko (2,5*3)

A.10Aulkiak; aleko eta eguneko

B) MAKINERIA ETA IBILGAILUAK

B.1Kamioi saskiduna orduko edo zatikiko

B.2Beste kamioiak orduko edo zatikiko

B.3Makineria oro har (dumper,zanpatzeko makina, etab.).Udalarekin 
zehazteko.

C.1Gidaria, ordu bakoitza
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3.1.3. Txuleta festaren otordua  

Ondorengoa jartzea diktaminatu da:

Txuleta Festako bazkari  eta afarien prezio publikoa ordaindu behar da eskatutako
zerbitzu  bakoitzagatik.  Prezio  publiko  horren  sortzapena  txartela  erosten  den
momentuan bertan gertatzen da. Dagokion zenbatekoa ez da inondik inora itzuliko.

Aldaketa hauek aztertu ondoren, honela bozkatu da:

• Begoña Tolosa (EAJ),: Aldeko botoa
• Nuria Carbonell (EAJ), Iñigo Alonsoren izenean: Aldeko botoa
• Patxi Amantegi (EAJ), Jokin Azkueren izenean: Aldeko botoa
• Cristian Fernandez (PSE): Aldeko botoa
• Kristina Pelaez (EH Bildu): abstentzioa

• Lore Agirre (EH Bildu):  abstentzioa

Aurreko  guztia  kontuan  izanda,  honako  hau  proposatzen  zaio  Tolosako  Udaleko
Udalbatzaren Osoko Bilkurari:

LEHENA.-Goian aipatzen diren aldaketak onartzea.

BIGARRENA.-  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean  argitaratuko  da  eta,  era  berean,
Udaletxeko  iragarki  taulan  jarriko  da,  interesatuek  erreklamazioak  jar  ditzaten.
Erreklamaziorik ez badago 2019ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean.

Bozketaren emaitza honako hau izan da:

Aldeko botoak: Olatz Peon Ormazabal, Jokin Azkue Arrastoa, Nerea Letamendia
Belloso, Patxi Amantegi Zubiria, Nuria Carbonell Miranda Iñigo Alonso  Sarasibar,
Joseba Koldo Ormazabal Lopez, Maite Ruiz de Eguilaz Ezkiaga, Begoña Tolosa
Mendia, Lore Agirre Zipitria,  Onintza  Lasa Arteaga, Iñaki Irazabalbeitia Fernandez,
Igor Ezenarro Balda,  Kristina Pelaez Errazkin, Pedro Manuel Etxabe Zabala eta
Cristian Fernandez Susin.

Beraz,  Udalbatzak  aho  batez  hasierako  onarpena  eman  dio   2019ko  prezio
publikoen aldaketari.
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12.  5/2018  lege-ingiraren  altxaketaren
onarpena.  

12. Aprobación  del  levantamiento  del
reparo legal 5/2018.  

Partehartzeak:

… Alkatea:  Lehen  esan  dudan  bezala  puntu  honek  lotura  dauka  gai  zerrendako
bigarren puntuan onartu dugun ordenantza aldaketarekin. Legezkotasun kontrolaren
ikuspegitik egindako ingera da, prozedurari  dagokio. Erreferentzia egiten dio lehen
aipatu dudan bezala,  Gazte Informazio Programaren barruan informazio antenari
dagokiona. Programa honen helburua da gazteentzat intereagarria izan daitekeen
informazioa zabaltzea. Iraupena da ikasturtea, hau da, 2017. urteko irailetik 2018.
urteko ekainera bitartera dihoana.  Aurrekontua 3.200 €takoa da eta tramitatu da
2017-2018 ikasturtea ohiko eran,  hau da, bigarren kapituluan jasota zegoen eta
ohartarazpenak markatzen du laugarren kapituan jasota egon behar duela ez delako
kontratu bat baizik eta diru-laguntza edo beka bat delako. 2017. urtean ez zegoen
krediturik habilitatuta beti habilitatzen zelako ikasturte amaieraren aldera, hau da
bigarrengo  urte  natural  horretan.  Zuzentzeko  neurriak  hartu  dira  ordenatzaren
aldaketa horrekin. Modu guztietara 2017 eta2018 ekitaldi horretan egindako lana
teknikariaren txostenaren bidez egikaritu da, hau da,  informazioa eman da eta,
gainera,  onuradunak bete dituzte bere baldintzak.  Orduan,  lege ingera altxaketa
honekin proosatzen da ordainketa egin ahal izatea.”

… Iñaki Irazabalbeitia Fernandez (EHBildu): “Komentatu bakarrik hau puntu zaila izan
da adostasuna lortzeko eta  eskatu nahiko nukeela denok egin dugun ahalegina
puntu hau ondorio on batera ematera eta desblokeatzea iristeko. Iruditzen zaigu
lortu den adostasun horretan guztien kezkak eta guztien ikuspegiak islatzen direla
eta ekar dezakela bide bat antzeko gaiak sortzen direnean desblokeatzeko.”

- - - - - - - - - -

Lehenik  Udal  kontuhartzailearen  eta  Idazkariaren  txostenak  azaldu  zaizkie
Udalbatzarkideei.

KONTU-HARTZAILEAREN TXOSTENA  
 

 “”Gaia: “GAZTE INFORMAZIO PROGRAMA. INFORMAZIO ANTENAK” 

  

A)        AURREKARIAK

2018ko uztailaren 2ko datarekin, kontratu txiki bat hasteko proposamena aurkezten da
Kontuhartzailetzan xede hau duena: “Gazte Informazio Guneak kudeatzeko gazteei
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bekak ematea, “informazio programa”-ren barruan 3.200,00 €-koa aurrekontu-partida
honen kontra 2018  0800.226.06.337.20.

 

Eskaera honi  eransten da hautatuen zerrenda haien datuekin eta proposatzen da
ordainketa batzuk egitea.

 

Lehenengo berria denez, Kultura, Festak eta Gazteriako departamentuari informazio
gehiago eskatzen zaio eta Gazteriako Udal Teknikariak txosten bat egiten du.

 

Ikusita  proposamen honek dauzkan gorabeherak,  Udal  honetako kontu-hartzaileak
txosten hau egin du, 

 

Beraz 

-  Sinatzen duenak uste du ezin dela  II.  Kapituluari  egotz dakiokeen kontratu txiki
bezala ulertu, egokiagoa dela diru-laguntzen IV. Kapituluko gastu bezala ulertzea beka
batzuk direlako. 

- Beka horiek emateko ez dagoelako organo eskudunak onartutako oinarririk eta ez
delako gastu hori onartzen duen espedienterik tramitatu. 

- 2017ko azaroaren 15eko Kultura, Festak eta Gazteria batzordeko aktan gai honi
buruzko  azalpenak  ematen  dira,  bekak  jasoko  dituztenen  izen  eta  dagozkien
kopuruekin eta bertan, beka horiek 2018ko aurrekontuaren kontra joango direla esaten
da.  Ez da kontuan hartu akordioak balioa izateko, akordio hori organo eskudunak
hartu  behar  duela  eta  Udalarentzako  gastua  baldin  badauka,  nahikoa  kreditu  eta
egokia izan behar duela, dagokion fiskalizazioarekin. 

 

 

B)        APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

 

1.- 21/2003 Foru Arauak, 40. artikuluan, besteak beste, esaten du: 

 

             40. artikulua. Gastuaren gauzatzearen faseak.  

 

1.  Aurrekontuko kredituak egoera hauetako batean egon daitezke:
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a)  Kreditu erabilgarriak.

b)  Erabili gabeko kreditu atxikiak.

c)  Kreditu ez-erabilgarriak.

d)  Kreditu erabiliak.

Printzipioz,  gastuen  aurrekontuan  edo  haren  aldaketetan  onartuta  dauden  kreditu
guztiak erabilgarritzat hartzen dira. Egoera horretatik aurrera, aurrekontu kredituek har
ditzaketen beste hiru egoeretako batean gera daitezke, hau da, edo atxikiak edo ez-
erabilgarriak,  edo,  bestela,  gastu  bat  baimendu  daiteke,  eta,  horrela,  gastua
exekutatzeko  prozedura  abiatzen  da.          

Kreditu atxikipena egiten denean, erabilgarri dagoen kreditu bat atxikita eta erabiltzeko
moduan geratzen da, ziurtatuta utzi baita badagoela behar besteko kreditua kopuru
jakineko  gastu  edo transferentzia  bat  baimentzeko.  Zenbateko  bereko kopuru bat
erreserbatzen  da  gastu  edo  transferentzia  horretarako.     

Kreditu  baten  ez-erabilgarritasuna  gertatzen  da  aurrekontuko  partida  batek  duen
kredituaren saldo osoa edo haren zati bat ibilgetzen denean, hau da, hura ezin dela
erabili deklaratzen denean.

Ez-erabilgarritasunaren  deklarazioak  ez  du  deuseztatuko  kreditua,  baina  ez-
erabilgarritzat hartutako saldoaren kargura ezin izango da baimendu inolako gastu edo
transferentziarik,  eta  haren  zenbatekoa  ezingo  da  txertatu  hurrengo  ekitaldiko
aurrekontuan.

Kredituen  ez-erabilgarritasuna  deklaratzea  eta  haiek  berriro  erabilgarritzat  jotzea
entitateko Osoko Bilkurari dagokio.

2.  Gastuen aurrekontua kudeatzeko garaian, fase hauek izango dira:

a)  Gastua baimentzea.

b)  Gastua xedatzea edo konprometitzea.

c)  Obligazioa onartzea.

d)  Ordainketa agintzea.

e)  Ordainketa egitea.

Gastua  baimentzeko  egintzan,  erabakitzen  da  zenbateko  jakinekoa  edo  gutxi
gorabeherakoa den gastu bat  egitea kreditu jakin baten kargura,  eta,  horretarako,
kreditu hori erreserbatzen da, bere osoan edo zati batean.

Gastua xedatzeko edo konprometitzeko egintzan,  erabakitzen da,  legez ezarritako
tramiteak  bete  ondoren,  lehendik  baimendutako  gastuak  zehaztuta  dagoen
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zenbatekoan  egitea.      

Obligazioa  onartzeko  eta  likidatzeko  egintzan,  adierazten  da  entitatearen  aurka
badagoela  kreditu  exijigarri  bat,  baimendutako  eta  konprometitutako  gastu  batetik
ondorioztatzen dena.

Ordainketa  agintzen  denean,  arduradunak  ordainketa-agindu  bat  ematen  du
obligazioa onartuta daukan entitateko diruzaintzaren aurka».           

2.- 21/2003 Foru Arauak, 45. artikuluan, esaten du:

 

            45. artikulua. Erantzukizunak.  

 

            Gastu eta ordainketen agintzaileek eurek, beti, eta toki erakundeetako kontu-
hartzaileek  idatzia  bidegabeak  direla  ohartarazten ez  badute,  baimentzen  dituzten
gastuen erantzukizuna izango dute, bai eta nahikoa krediturik ez dagoela aintzatetsi,
likidatu edo ordaintzen dituzten betebeharrengatik ere.

 

3.-21/2003 Foru Arauak 67. artikuluan, besteak beste, esaten du:

 

            67.artikulua. Legezkotasunaren kontrola  

 

            1.-  Kontuhartze-eginkizunaren  helburua,  haren  legezkotasun  kontrolaren
ikuspegitik,  toki  erakundeen  eta  beraien  organismo  autonomoen  egintza  guztiak,
betiere  haiek  eskubide  eta  betebehar  ekonomikoak  edo  gastuak  aintzatestea  eta
likidatzea  eragiten dutenean,  beraietatik  sortzen diren  sarrera  eta  ordainketak  eta
administratutako  ondasun  publikoen  bilketa,  inbertsio  eta,  oro  har,  aplikazioa
fiskalizatzea da, kudeaketa kasuan kasuko aplikatu beharreko xedapenen araberakoa
izan dadin.

 

            2.- Eginkizun horren erabilerak honako hauek esku-hartuko ditu:

 

                        a)  Eskubideak  edo  betebehar  ekonomikoak  sortzea  edo  baloreen
fondoak                       mugitzea  eragin  dezaketen  egintza,  agiri  edo  espediente
guztien kontu-hartze                     kritikoa edo aurretiazkoa.

                        b) Ordainketa-aginduaren erazko kontu-hartzea.
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4.- 21/2003 Foru Arauak 70. artikuluan, besteak beste, esaten du:

 

            70. artikulua. Ingerak (Erreparoak)  

 

            1.- Kontu-hartze eginkizuna erabiltzean, organo kontu-hartzailea aztergai diren
egintzen, agirien edo espedienteen edukiarekin edo itxurarekin ados ez badago, bere
ingerak idatziz azaldu beharko ditu erabakia edo ebazpena hartu baino lehen.

            3.- Ingera gastuen erabilpenari, betebeharren aintzatespenari edo ordainketa-
aginduari badagokio, espedientearen izapidetzea etengo da harik eta hura ebazten
den arte, betiere honelakoetan gertatzen denean:

a)  Oinarria  kredituaren  askiezintasunaren  edo proposatutakoaren ezegokitasunean
datzanean.

b) Ordainketa-aginduak sortu dituzten egintzak fiskalizatu ez direnean.

c) Espedientean funtsezko beharkizun edo izapideak alde batetara utzi direnean.

d) Ingera obra, hornidura, eskuraketa eta zerbitzuen egiaztapen materialetatik sortzen
denean.

            4.- Eragozpenak  ukitzen duen organoa berarekin ados ez dagoenean, toki
entitateko  lehendakariak  ebatzi  beharko  du  desadostasuna;  eta  ebazpen  hori
betearazi beharrekoa izango da. Ahalmen hau ezin da eskuordetu.

Aurrekoa  eragotzi  gabe,  desadostasuna  dagoenean,  toki  entitateko  lehendakariak
txostena egiteko eskatu ahal izango dio Gipuzkoako Foru Aldundiko kontrol organoari,
erregelamenduz jasotzen den prozedurari jarraituz

6.- Kontu-hartzailetzako organoak txostena helaraziko dio Udalbatzarrari edo organo
baliokideari, adierazitako eragozpenen kontra toki entitateko lehendakariak hartutako
ebazpen guztien inguruan; halaber, diru sarreren arloan atzemandako arazo nagusien
laburpena bidaliko dio. Txosten horrek funtzio ikuskatzaileari dagozkion alderdiei eta
betekizunei  bakarrik  erantzungo  die,  ikuskatutako  jarduketen  aukera  edo
komenigarritasunari dagozkion gaiak gaineratu gabe.

Apartatu  honetan jasotakoak puntu  independente  bat  osatuko du dagokion  osoko
bilkurako gai zerrendan.

Toki entitateko lehendakariak jarduketaren txosten justifikatzailea aurkeztu ahal izango
du Udalbatzarrean edo organo baliokidean.

7.- Kontu-hartzailetzako organoak, toki entitateko lehendakariaren bitartez, txosten bat
helaraziko  dio  urtero  Herri  Kontuen  Euskal  Epaitegiari,  adierazitako  eragozpenen
kontra  toki  entitateko  lehendakariak  eta  Udalbatzarrak  edo  organo  baliokideak
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hartutako  ebazpen  eta  akordio  guztien  inguruan;  halaber,  diru  sarreren  arloan
antzemandako arazo nagusien laburpena bidaliko dio. Dokumentazio horrez gain, toki
entitatearen justifikazio txostenak aurkeztu beharko dira, hala badagokio».

 

C)        ONDORIOAK

 

Gastu hauek egiteko konpromisoak legez ezarritako tramiteak jarraitu gabe hartu dira. 
 Beka hauek emateko  konprometitu zen momentuan, ez zegoen kreditu egoki eta
nahikorik.

 

Aipatu behar da, espedientean egiaztatzen dela onuradunek haien konpromisoak eta
Udalak eskatutako baldintzak bete dituztela. 

 

Hori dela eta, nahiz eta tramitazioa ez zen egokia izan, proposatzen dut planteatutako
kopuruak onuradunei  ordaintzea,  beti  ere datorren ikasturterako Beka hauek Diru-
laguntzako Ordenantza baten bidez arautzen badira eta prozedura egoki bat jarraitzen
bada.

 

Beraz, 21/2003 Foru Arauak bere 70. artikuluan xedatutakoari jarraituz INGERA EDO
ERREPARO LEGALA egiten dut. Honek espedientearen izapidetzea etengo du harik
eta ebazten ez den arte. 

 

Erreparoak ukitzen duen organoa berarekin ados ez badago, lehendakariak ebatzi
beharko  du  eztabaida,  eta  beraren  ebazpena  betearazi  beharrekoa  izango  da.
Ahalmen hau ezin da eskuordetu.

 

Dena den, kasu honetan, Osoko Bilkurari dagokio erreparo honi ebazpen bat ematea
arrazoi hauengatik:  

 

- Kredituaren egokitasun eta urritasun faltagatik eta 

- 2017ari dagokion gastu-konpromisoa delako. 

 

Tolosa, 2018ko irailaren  24a.”
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UDAL IDAZKARIAREN LEGE-TXOSTENA

“GAIA: GAZTE INFORMAZIO PROGRAMA. INFORMAZIO ANTENAK 2017-2018

Tolosako udaleko Kultura, Festak eta Gazteria Departamentuak, azken urte hauetan
“Gazte Informazio  Programa-Informazio Antenak”  ekimena sustatu du,  gazteentzat
interesgarria  izan  daitekeen  informazioa  zabaltzeko  helburuarekin.  Ekimen  honen
bitartez eta hautaketa jardunbide bat eraman ondoren, gazteek beraiek hartzen dute
bere gain informazioa lantzeko eta zabaltzeko ardura.  Azkeneko kanpaina 2017ko
irailean hasi zen, eta 2018ko ekainean amaitu da, eta 2018ko aurrekontuan 3.200
€.tako zuzkidura zuen.

Ohiko  eran,  ekimen  hau   aurrekontuko  2.  kapitulutik  ordaindu  izan  da,  zerbitzu
kontratu txikiaren trataera emanez. Hala ere, 2018ko uztailean, Kultura, Festak eta
Gazteria  Departamentuak  kontratazio  espedientea  udaleko  Kontuhartzailetzan
aurkeztu ondoren, egiaztatu da egitasmo honen bidez ordaindutako kopuruak ez zirela
kontratu baten ordainketak, diru laguntzak edo bekak baizik. Udal Kontuhartzaileak
egindako txostenean, 2018ko irailaren 24n, prozeduran izandako akatsak jaso dira,
baino, bestaldetik, Informazio Antenen bidez informazioa eman dela, eta onuradunek
bere betebeharrak  bete dituztela egiaztatu da ere.

Horretaz gain, Kultura, Festak eta Gazteriako Departamentuak Gazteria arloan Diru
laguntzak  arautzen  dituen  Ordenantza  Berezia  aldatzeko  proposamena  idatzi
ondoren,  udalbatza  plenoaren  aurrean  aurkeztuko  da  hasierako  onespena  jaso
dezala, 2018ko irailaren 25eko bilkuran. Era honetan, Informazio Antenak egitasmoa
diru laguntzaren tratamendua izango du eta Aurrekontuaren 4. kapituluan jasoko da
beharrezkoa  den  zuzkidura.  Ordenantzaren  aldaketa  jasotzen  duen  testuak,
“Informazio Antenak” ekimena beka gisa arautzeko oinarriak jaso ditu, 38/2003 Lege
Orokorrak, Diru laguntzak arautzen dituenak, xedaturiko baldintzak kontuan hartuz.
Beraz, orain arteko jardunbideak legea bere ez arren, zuzentzeko neurriak hartu dira,
eta datozen urtetako ekimenak bat etorriko dira diru laguntzak arautzen dituen Lege
Orokorrarekin.

Bestaldetik,  Idazkari  honen  aburuz,  2017-2018  ekitaldiari  dagozkin  ordainketak
ordaindu behar dira,  beharrezkoa den aurrekontu aldaketa izapidetu ondoren. Izan
ere, udal honek diru kopuru baltzuk ordaintzeko konpromisoa hartu zuen, hautaketa-
jardunbidea garatu zuen, eta aukeratutako interesatuek udalak eskaturiko baldintzak
bete  dituzte,  Gazteria  Departamentuko  Teknikariak  emandako  informazioaren
arabera. Hots, udalak ez balitu ordainduko agindutako kopuruak, arrazoitik gabeko
aberastea  izango  luke.  Adibide  moduan,  Epaimahai  gorenak   2000-10-16an
emandako  sententzia  aipatzen  da:   "...Todos  estos  motivos  (....)  fundados  en  la
inalterabilidad  de  los  contratos  administrativos  una  vez  celebrados,  salvo  que  la
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Administración  contratante  autorice  su modificación,  deben ceder  ante  la  doctrina
jurisprudencial que aplica a los contratos administrativos como corrección al postulado
de  su  inalterabilidad,  el  principio  general  del  derecho  que  prohíbe  el
enriquecimiento  injusto  o  sin  causa.  Printzipio  hau  ez  da  soilik  ematen
kontratazioaren  arloan,  baizik  eta  administrazioak  arrazoirik  eta  kontraprestaziorik
gabe onura bat  jasotzen duen kasu guztietan.

Beraz, txosten honetan aipaturiko kontuan hartuz, Idazkari honek “Gazte Informazio
Programa-Informazio  Antenak”   egitasmoaren  2017/2018  epealdiko  onuradunak
ordaintzearen aldeko txostena aurkezten du, beti ere Gazteria arloko Ordenantzaren
aldaketarekin lotuta.”

Jarraian, Udal teknikarien txostenak aztertu eta kontutan izanik  Udalbatzak aho batez
hasierako onarpena eman diola, Tolosan, irabazi-asmorik gabeko gazte elkarteen edo
elkartu  gabeko  gazteen  ekimenak  sustatzeko  diru-laguntzak  emateko  ordenantza
bereziaren aldaketari,  5/2018 lege-ingiraren altxaketaren onarpenaren proposamena
bozketara jarri da. 

Osoko Bilkuraren bozketaren emaitza honako hau izan da:

Aldeko botoak: Olatz Peon Ormazabal, Jokin Azkue Arrastoa, Nerea Letamendia
Belloso, Patxi Amantegi Zubiria, Nuria Carbonell Miranda Iñigo Alonso  Sarasibar,
Joseba Koldo Ormazabal Lopez, Maite Ruiz de Eguilaz Ezkiaga, Begoña Tolosa
Mendia, Lore Agirre Zipitria,  Onintza  Lasa Arteaga, Iñaki Irazabalbeitia Fernandez,
Igor Ezenarro Balda,  Kristina Pelaez Errazkin, Pedro Manuel Etxabe Zabala eta
Cristian Fernandez Susin.

Beraz, Udalbatzak aho batez onartu du  5/2018 lege-ingiraren altxaketa.

13 1768/2018  (11/2018  kreditu
gehigarria)  eta  1769/2018  (12/2018
kreditu  transferentzia)  dekretuen
jakinarazpena.  

13. Notificación  de  los  decretos  de
Alcaldía 1768/2018 (crédito adicional
11/2018)  y  1769/2018  (transferencia
de crédito 12/2018).  

Partehartzeak:

… Begoña  Tolosa  Mendia  (Ogasun  batzordeburua):  “Hemengo  datu  batzuk  lehen
aipatu izan ditut diru-laguntzaren eranskinaren aldaketaren puntuan. Hamaikagarren
kreditu aldaketa  gehigarrien modalitatekoa da. Erabili ditugun 73.804 euro hauen
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banaketa  honakoa  da:  Ingurumen  departamentutik  landa  eremuko  bideetan
desbrozeak  egiteko  24.200€   jarri  ditugu.  Brigadako  materialaren  erosketarako,
2.110€.  Lehen  aipatu  bezala  kanpoan euskara ikasten ari  direnentzat   egokitu
ditugu  beste  23.000  €  eta  errotoluak  euskeratzeko  2.000€.    Hiltegiko
Mankomunitaterako ekarpena guk aurreikusitakoaren iristen ez zelako,  beste 2.396
jarri  behar  izan  dira.  Bertsozale  elkarteak  eta  errefortzu  ikastetxeak,  lehen
esandakoak, alde batetik, 28.300€ eta errefortzu ikastetxeetan 12.798€. 
Hamabigarren kreditu aldaketa,  berriz,  transferentzi  modalitateakoa da.  Eskaera
jaso genuen Gazteri departamentutik Erasmus plus proiektua aurreikusita zegoelako
bigarren kapituluan eta askoz hobe ikusten zen kokatuta  laugarrenean. Horretarako
bigarren kapitulutik laugarrena pasa ziren  2.500 € horiek.”

- - - - - - - - -

OGASUN BATZORDEAREN 2018KO IRAILAREN 19KO IRIZPENA.  

Kontuhartzaileak  2018ko  aurrekontuari  dagozkion  11.  eta  12.  kreditu-aldaketarako
espedienteen kontu eman du.

Hamaikagarren espedientea kreditu gehigarriaren modalitatean egin da eta jasotzen
dituen partidak honako hauek dira:

KREDITU GEHIGARRIAK

Kapituluak Izena Gehikuntzak

    2  GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN  24.200,00
   4  TRANSFERENTZIA ARRUNTAK  47.494,00
   6  INBERTSIO ERREALAK  2.110,00

KREDITU GEHIGARRIAK GUZTIRA
 73.804,00

FINANTZAKETA

Kapituluak Izena Zenbatekoa

    8  FINANTZA AKTIBOAK  73.804,00

GUZTIRA  73.804,00
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Hamabigarren espedientea  kreditu  transferentziaren  modalitatean  egin  da  eta
jasotzen dituen partidak honako hauek dira:

Kreditua transferituko duten gastuak (bajak)

Kapitulua Izena Egungo
kredituak

Murrizketa Amaierako
kreditua

2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA 
ZERBITZUETAN

65.768,00  2.500,00 63.268,00

GUZTIRA 65.768,00  2.500,00 63.268,00

Kreditua jasoko duten gastuak (altak)

Kapitulua Izena Egungo kredituak Gehikuntza Amaierako
kreditua

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 14.500,00 2.500,00 17.000,00
GUZTIRA 14.500,00 2.500,00 17.000,00

Batzarkideak jakinaren gainean geratu dira.

14.Alkatetzako  dekretu  hauen  berri
ematea:  2018ko  uztailaren  1etik
abuztuaren  31ra  (2018/1.359-
2018/1.654).  

14.Notificación de los decretos emitidos
por la Alcaldía del 1 de julio al 31 de
agosto  de  2018  (2018/1.359-
2018/1.654).  

Alkatetzak  2018ko  uztailaren  1etik  abuztuaren  31ra  bitartean  (2018/1.359-
2018/1.1654) egin dituen dekretuen berri eman zaie bertaratutakoei.

Denak jakinaren gainean geratu dira.
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15.  E  H  BILDU  taldearen  izendapen  
hauen berri ematea:
Batzorde  informatiboetako
ordezkariak eta  ordezkoak. 

15.Notificación  de  los  siguientes
nombramientos de EH BILDU:
Representantes  de  las  comisiones
informativas y sus suplentes.  

Batzorde informatiboetako kideen aldaketa hauen berri eman zaie udalbatzarkideei:

.Batzorde informatiboetako kideak eta ordezkoak

Batzordeetako EH Bilduren ordezkariak eta horien ordezkoak 

1. Berdintasuna
• Onintza Lasa Arteaga
• Kristina Pelaez Errazkin 

2. Hirigintza eta azpiegiturak
• lbai lriarte San Vicente
• lñaki lrazabalbeitia Fernandez 

3.  Hizkuntza Politika eta Hezkuntza
• lnaki lrazabalbeitia Fernandez
• Kristina Pelaez Errazkin

4.  Gizarte Politika
• Onintza Lasa Arteaga
• Kristina Pelaez Errazkin

5.  Kultura, Festak eta Gazteria
• lgor Ezenarro Balda
• Kristina Pelaez Errazkin

Halaber, hainbat zinegotziren ordezkoak izendatzen dira. Segidan zehazten dira.

1. lngurumena, Auzoak Obrak eta Zerbitzuak

 Lore Agirre Zipitriaren ordezkoa lñaki lrazabalbeitia Fernandez 

2. Merkataritza, Feriak eta Turismoa
• Lore Agirre Zipitriaren ordezkoa Kristina Pelaez Errazkin

3.  Diru Kontuak eta Ogasuna
• Lore Agirre Zipitriaren ordezkoa Kristina Pelaez Errazkin
• lñaki Xabier lrazabalbeitia Fernandezen ordezkoa Kristina Pelaez 

Errazkin
 
4. Giza Baliabideak eta Udal Antolaketa
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 Lore Agirre Zipitriaren ordezkoa Kristina Pelaez Errazkin
 lñaki Xabier lrazabalbeitia Fernandezen ordezkoa Kristina Pelaez Errazkin

5. Kirola
• Onintza Lasa Arteagaren ordezkoa lñaki Xabier lrazabalbeitia 

Fernandez

6 .  Gizarte Politika
• Onintza Lasa Arteagaren ordezkoa lñaki Xabier lrazabalbeitia Fernandez

Osoko Bilkura jakinaren gainean geratu da.

16. Galderak eta eskaerak. 16. Ruegos y preguntas.  

Partehartzeak: 

… Cristian  Fernandez  Susin  (Kirol   batzordeburua):  “Zorionak  Eukeneri.  Eukene
Larrarte  txirrindulari  tolosarrari  zoriondu  nahi  diot.  Eukenek  Valentzian  izandako
Espainiako  Pistako  txirrindulari  txapelketan  lau  domina  lortu  ditu,  hiru  urre  eta
zilarrezkoa bat. Nire partetik eta denok partetik: Zorionak Eukene eta segi horrela
oraina eta etorkizuna zureak direlako.”

… Iñaki  Irazabalbeitia  Fernandez  (EHBildu)  :  “Jada  hasi  da  Euskaltzaindiaren  100
urteurrenaren ospakizuna, datorren astean Arantzazun kongresuarekin hasiko dira.
Euskara batuak 50 urte bete ditu aurten ofizialki, data jarri zitzaionetik. Iruditzen zait
Udalbatza honek idatzi beharko liokeela Euskaltzaindiari zorionak ematen 100 urte
betetzeagatik, eskertuz euskararen normalizaziora arte, 100 urte hauetan egin duen
lana eta espero dezakegula etorkizunean horrela jarraitzea. Bestetik, iruditzen zaigu
Tolosako udalak proposatu beharko liokeela Euskaltzaindiari egiten dituen horietako
bilera  bat  datorren urtean Tolosan izan dadin.  Izan ere,  badago nahiko  arrazoi
Euskaltzaindiak Tolosan bilera bat egiteko, euskararen inguruan Tolosak izan duen
izaeratik eta baita ere herri honen  leloa Tolosa euskara hiria izanik.  Izan daiteke
ospakizun horietako bat  Euskaltzaindiak  egiten duen horrelako bilera bat Tolosan
egitea. Agian,  Pleno Areto honetan bertan.“

... Lore Agirre Zipitria (EHBildu): “Urtearen bigarren seihilabetean sartu garen honetan
jakin  nahi  genuke  KABIAren  egoera  nola  dagoen,  Iurreamendi  KABIAn
integratzearen egoera nola dagoen.  Azkenengo Juntan ez zen bestelakorik ezer
aipatu baina adierazi digutenarengatik zenbait pertsonal aldaketa eman dira . Azaldu
zaigunarengatik,  nolabait,  zuzendari  eginkizunaz  burutzen  lehen  Gizarte  Langile
zegoena,  gero  Gizarte  Langile   eta  Koordinatzaile  zegoena,  orain,   badirudi,
Zuzendari Gizarte Langile eta Koordinatzaile lanak burutzen ditu horrek suposatzen
duenarekin. Ez dakit egoera zein den eta horixe da galdetu nahi nizuena.”
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… Alkatea:  Badakizue Batzar Nagusietan onartu zen egutegiaren arabera KABIAra
Iurramendi  pasako  litzatekeela  urte  amaieran.  Momentu  honetan,  udal  barruan,
KABIAren  traspaso  hori  egokien  ahal  izateko,   bilerak  egiten  gaude  Muñoa
Fundazioarekin  segregazioa  egin  behar  delako  ondarea  transmititzeko  KABIAra
gero  beraiek  zerbitzua  kudeatu  ahal  izateko.  Langileagoari  dagokionez,  ez  dira
bilera gehiago egon gai konkretu horrekin. Bai KABIAK daukala bere antolaketa eta
egia da  Zuzendaria Iurreamendiko zuzendaria fisikoki Iurramendin egon beharrean
planteatzen dute Donostian egotea.  Beste guztietan bezala eta noski antolaketa
nolabait  aldatuko  litzateke.  Lehen,  hitzarmen  zirriborroa  jarri  zutenean  mahai
gainean  nolabaiteko  aipamen bat  egin  zuten,  Juntan pasa genuen  dokumentu
horretan. Hortik haratago ez dugu ezer aurreratu. Modu guztietara aurrerapenak
egiten joaten diren heinean joango gara Juntan komentatzen.

… Lore Agirre Zipitria  (EHBildu):  “Uste dut  nahiko aurrerapen izan daitekeela  jada
Zuzendaria  fisikoki  hara  mugitzea.  Izan  ere  funtzionamendu  aldetik  zuzendari
funtzioak  momentu  honetan  badirudi  beste  batek  hartu  dituela.  Horrela
funtzionatzen ari dira egunerokotasunean,  badaki  zuk baietz,  Olatz. Ez egoteak,
figura hori, zeinek betetzen ditu funtzio horiek?, lan eginkizunak orduan nork egiten
ditu?  Azkenean han egoteak!. Era berean administrariei ere proposatu omen zaie
leku  aldaketa horiek. Uste dut mugimendu nahiko garrantzitsuak direla  antolaketan
eragiten dutenak. Pertsonal batzorde batean, Iurramendin edo Juntan aipatzekoak
direnak.”

… Alkatea: “Bai, baina gauzatu aurretik. Horregatik pasako dira Pertsonal batzordetik
edo Juntatik. Oraindik ez dira gauzatu.  Zuzendaria hemen dago Iurramendin orain
arte bezala.”

… Iñaki Irazabalbeita Fernandez (EHBildu) “Oker ez banago ekaineko osoko bilkuran
autobus  hiribusaren  eztabaidan  planteatu  genuen  komenigarria  izan  zitekeela
Udalak  autobusaren  kudeaketa  zuzena  hartzeari  buruzko  txosten  bat  egitea.
Memoria flakua ez badaukat erantzun zitzaigun baiezkoa, udal medioekin egingo
zela eta iraila bezalako data bat planteatu zen .  Gaur, irailak 25 egiten ditu eta jakin
nahiko  nuke  zertan  dagoen   Udal  gobernuak  ekaineko  plenoan  hartutako
konpromisoa.”

… Alkatea: “Konpromisoa mantentzen dugu baina ez du denborarik eman, oraindik
txostena ez dago eginda. Dagoenean ekarriko dugu.” 

… Iñaki Irazabalbeitia Fernandez (EHBildu): “Eperik aurreikusten al zaion jakin nuke
txosten  horri.   Uste  dut  urtebete  baino   gutxiago  falta  dela  lehiaketa  berri  bat
ateratzeko,  Europara  bidalita  dago  jada  dokumentazioa.  Edozein  erabaki  hartu
aurretik, atzera bueltarik izango ez duen edozein erabakia hartu aurretik, bai komeni
izango litzakeela elementuak izatea mahai gainean erabaki hori hartu ahala izateko.
Gehiegi luzatzen bada epeak ez ditugu beteko”. 
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… Alkatea: “Ez dakit galdera hori  erantzuteko moduan gauden.  Begoña eta Ainhoa
zuek esan beharko duzue”.

… Begoña Garmendia  Vazquez,  Udal  Idazkaria:  “Momentu honetan,  hementxe,  ez
naiz gai erantzun bat emateko, begiratu egin beharko nuke.  Gai pottolo batzuk
dauzkagu mahai gainean, Enplegu Plana tarteko. Horiek despejatzen ditugunean
aukera izango dugu gai honi heltzeko.”

… Alkatea: “Modu guztietara esan dezakedana da  ez dugula txosten hori egin gabe
utziko gero atzera bueltarik ez duen  erabakirik hartzeko punturaino  iritsi arte. Hori
bai, esan dezaket.”

… Iñaki  Irazabalbeitia  Fernandez (EHBildu):  Ados,  horrek konpromiso bat  eskatuko
luke eta pentsatzea, agian, kanpoko baten bati txosten hori egiteko eskatzearen
aukera.”

… Alkatea: “Konforme”

… Igor Ezenarro Balda (EHBildu): “Galdera egingo  dut Merkataritza, Turismo eta Feria
batzordean eta baita  Gazteria, Kultura eta Festetako batzordean ere,  egindako
galderari emandako erantzunak ez zigulako bat ere asetu.  Udalak antolatzen dituen
edo Zerkausian ematen diren bazkari edo ekimenetan,  azken aldi honetan, hasi
Festak eta Kulturak antolatzen duen  Musikerrian eta,   azkenengoa,  Garagardo
festan Udalak berak dituen komunak jarri beharrean jartzen ari dira beste komun
klase bat. Jartzen direnak ez dute ematen eman beharreko zerbitzua,  txikiak dira,
argirik  gabe.  Ez dute ematen Udalak dituen komunen zerbitzua,  gainera kostua
handigoa da. Izan ere, Udalarenak direnen kostua da ekarri, eman  eta instalazio
txiki bat  egitea da. Garagardo Azokan lau jarri ziren eta kostua, gainera handiagoa.
Nire galdera izan zen  aldaketa honen arrazoia. Bai batean,  bai beste batzordean
jasotako erantzunak ez ziren izan oso garbiak, irisgarritasuna ere aipatu zen …,
baina jarritakoak ere ez zuen betetzen. Gainera, erantzun tartean, erabakia udal
langile  baten  gainean  jarri  zen  momentu  batean....  batzordean  jaso  ez  nuen
erantzuna hemen, plenoan,  jaso nahi nuke.”

… Alkatea:  “Arrazoia  bakarra  da  homologatu  gabe  daudela   teknikarien  esanetan.
Bide batez,  aprobetxatzen komunotaz  ari  garela,   eremu horretan  bihar  Kultur
Etxeko komun berriaren obra haste da. “

… Igor Ezenarro Balda (EHBildu): “Homologatua ez badaude homologatu egin beharko
dira. Udaletik ari gara baimenak ematen hainbat gauzetarako baina gero zerbitzuak
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ez ditugu eskaintzen:  Musikerrian, bertaratu eta antolatzaileen artean bildu ziren
500 pertsonentzat jarri ziren komonak ez ziren aproposak. Garagardo Festan ere,
ostegunetik  igandera  bitartean,  gutxienez,  5.000  pertsona  pasa  ziren.  Udalak
baimenak ematen badu horrelakoak egiteko zerbitzuak parekoak izan behar dute.
Ezin da lau komun txiki eta argiri gabeko horiekin pareko zerbitzua eman. Udalekoak
diren  komunak argiak dute eta ez badira homologatuak zerbait egin beharko da.”

… Alkatea:  “Aztertuko   egin  beharko  da  homologagarriak  diren  edo  ez.  Modu
guztietara,  Udalak  jartzen  dituen  komunaz   gain,  paseoan  bestea  badago  eta
TAKekoak  ere  irekitzen  dira.  Zehaztu  bai,  aipatu  dudan  Kultur  Etxeko  hori  ez
dagoela bideratuta Zerkausian egiten diren ekitaldietarako baizik eta zerbitzu publiko
orokor baterako.”

Besterik gabe, 20:40an, bilera bukatutzat eman da, eta nik, idazkari naizen honek,
hori guztia ziurtatzen dut.

 
                     ALKATEA                                                             IDAZKARIA
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