UDALBATZAK 2011KO UZTAILAREN 26AN EGINIKO EZOHIKO OSOKO
BILKURARI DAGOKION AKTA
Errenteriako udaleko bilkura-aretoan, bi mila hamaikako
uztailaren 26ko arratsaldeko 18:30 zirela, lehenengo deialdian
eta Julen MENDOZA PEREZ alkate jaunaren esanetara, ondoko
zinegotziak elkartu dira:
-

Garazi LÓPEZ DE ECHEZARRETA AUZMENDI
Luis Maria DIEZ GABILONDO
Miren Alazne KORTA ZULAIKA
Unai UNSUAIN ELVIRA
Irune BALENCIAGA ARRESE
Jon TXASKO ORGILLES
Asier MUJIKA ETXANIZ
Juan Carlos MERINO GONZALEZ
Maria RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Joaquin ACOSTA PACHECO
Joseba ECHARTE MARTIN
Mª Angeles MACHIN RODRIGUEZ
Jose Angel RODRIGUEZ MEDINA
Mª del Mar CARRILLO GASCON
Maite PEÑA LOPEZ
Jose Ignacio IRASTORZA GARCIA
Marta BAREA JUARISTI
Jose Manuel HERZOG DE BUSTOS
Mª Angeles BASTOS FERNANDEZ
Jose Manuel FERRADAS FREIJO

Bertan
dago,
egintzaz
fede
emateko,
idazkari Tomas MARTIN AZPILLAGA jauna.

behin-behineko

1. Ondorengo ebazpenen berri ematea: Alkatetzarenak (382
zk.tik 796 zk.ra, biak barne), Zinegotzi-ordezkarienak (722
zk.tik
1133
zk.ra,
biak
barne)
eta
Tokiko
Gobernu
Batzarrarenak.
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Ondorengo ebazpenen berri ematea: Alkatetzarenak (382
zk.tik 796 zk.ra, biak barne), Zinegotzi-ordezkarienak (722
zk.tik
1133
zk.ra,
biak
barne)
eta
Tokiko
Gobernu
Batzarrarenak.
Udalbatza jakinaren gainean geratu da.
2. Alkatetzak 2011ko uztailaren 1ean emaniko dekretuaren —707
zk.koa—berri ematea, J.M. Ferradas jauna Unai Unsuain jaunaren
ordez Gobernu Batzarreko partaide izendatzeko.
Ondorengo Alkatetza-dekretuaren berri eman da:
Ekainaren 27an, Alkate honek legegintzaldi honetarako
Gobernu Batzarreko partaideak izendatu zituen. Alabaina,
ondoren izandako elkarrizketak direla eta, bidezkoa ikusi du
lehengo osaketa aldatzea, orain Jose Manuel Ferradas Freijo
jauna (Errenteriako Ezkerra) Unai Unsuain Elvira jaunaren
(Bildu) ordez sartuko da. Ordezkatzeko argudioen artean
kontuan hartu behar da Ferradas jaunak berak ondoren egiten
duen adierazpena:
“Errenterian jada berezkoa bihurtu da, migrazio-fluxuak
direla eta, jatorri-aniztasuna. Lehen espainiar estatutik
etorritako ohiko pertsonen fluxuari (egun bertan dirautenak)
orain hainbat herrialde eta mundu guztiko tokietatik gero eta
gehiago iristen ari direnak gehitu behar zaizkio.
Horrela, kontu hori kudeatzea gure gizartearentzat eta
administrazio publiko ezberdinentzat (Udalarena barne) erronka
bihurtu da. Hortaz, Gobernu talde honek adierazten du gure
esku-hartzea
elkarrekiko
errespetua
eta
errekonozimendua
aintzat hartzen dituen politikak bultzatzeko izango dela,
hots, herri honetako zati garen pertsona guztien eskubideak
eta betebehar ezberdinak beteko dituena.
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Gisa horretan, Udalak ekimena hartu eta ondorengo eremu
eta baliabideak ezarriko ditu:
Lehenengo urrats modura, hausnarketarako, topaketa eta
eztabaidarako gune bat sortuko dute Udala eta giza-agente
ezberdinen
artean,
hain
zuzen
elkar
ezagutu
eta
errekonozitzeko.
Erdietsi
beharreko
beste
helburu
bat
zera
da:
elkarbizitzako kontu honek izan dituen eta dituen elementu
arazotsuak,
aberasgarriak,
aukerak
eta
mugak
elkarrekin
hauteman.
Hautemate
honek
ahalbidetuko
baitigu
gizakonpromisoak eta instituzionalak hartzeko oinarriak ezarri eta
aurrerantzean nondik nora jo behar den jakitea.
Prozesu hau irekia, ez baztertzailea eta parte-hartzailea
izatea. Nahi dugu herritarrek (jatorri ezberdinak kontuan
hartu gabe) eta hauen kolektiboek inplikatzea eta esku
hartzea.
Azken finean, herri honetako bizitzan, Errenteriakoan
alegia, pertsonak eta giza-agenteek parte hartu, partekatu eta
inplikatzea nahi dugu.”
Eta
Alkatetza
honek,
bere
egiten
duenez
aurreko
adierazpena, Legeak ematen dizkion eskumenak baliatuta,
ERABAKI DU
1. Jose Manuel Ferradas Freijo izendatzea Errenteriako
Udalaren Gobernu Batzarreko partaide Unai Unsuain Elvira
jaunaren ordez.
2.
Izendaturiko
zinegotziak
aurreko
adierazpenean
sartutako eta Alkatetza honi dagozkion udal eginkizunak
burutuko ditu, hala nola kudeaketaren berri Tokiko Gobernu
Batzarrean emango.
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3.

Erabaki

afektaturiko
buruei.
4.

honen

berri

zinegotziei

Erabaki

honen

ematea,

eta

udal

berri

bidezko
zerbitzu

ematea

ondorioetarako,
ezberdinetako

Udalbatzari

Tokiko

Erakundeen
Antolaketa,
Funtzionamendu
eta
Araubide
Juridikoaren 38. artikuluan aurreikusitakoa betetzeko egingo
den deialdian. Era berean, argitaratzea Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean.
Udalbatza jakinaren gainean geratu da.
3. Alkatetzak 2011ko uztailaren 7an emaniko dekretuaren —724
zk.koa—berri ematea, hainbat arlo eta zerbitzu berezietako
ordezkariak izendatzeko.
Ondorengo Alkatetza-dekretuaren berri eman da:
Maiatzaren 22an udal hauteskundeak egin ondoren eta
Udalbatza berria eratu ostean, Udalaren jarduera lehenbailehen
abian jartzeko xedez, Alkate honek bidezkoa ikusi du, beti ere
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen, Tokiko Araubide Oinarriak
arautzen dituena, 21.3 eta 23.4 artikuluak emaniko eskumenak
baliatuta —apirilaren 21eko 11/1999 Legeak berorri emaniko
idazketa berriaren arabera eta bat datorren gainontzeko legeria
kontuan izanik—, ondorengo zinegotziak izendatzea jarraian
adieraziko diren eginkizunak burutzeko.
Kontuan izanik lehen aitaturiko legeriaren arabera,
Alkatetza honek eskuordetu ditzake Tokiko Araubide-oinarriak
arautzen dituen Legearen 21.3 artikuluak —egungo idazketaren
arabera— eta 30/1992 Legearen 13. artikuluak, azaroaren 26koa,
Herri
Administrazioaren
Araubide
Juridikoaren
eta
Administrazio Prozedura Erkidearena, urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak aldatutakoa, aurreikusi gabeko eskumenak, hain zuzen
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horietan
arautzen
eskumenak.

direlako

eskuordetu

ezin

litezkeen

Kontuan
izanik,
halaber,
UAOren
75.
artikuluan
xedatutakoaren
arabera,
informazio-batzordeetako
burutza
Alkateak nahierara eskuordetu ditzakeela.
Horregatik,
Alkate
eskumenak baliatuta,

honek,

legeak

E R A B A K I

LEHENENGO.-

Ezabatzea

Luis

aitortzen

dizkion

D U

Maria

Diez

Gabilondo

zinegotziari
2011-06-27an,
688
zk.ko
dekretu
eskuordeturiko Trafiko eta Garraio arloko eskuduntza.

bidez

BIGARREN.- Ondoren aitatzen diren zinegotziei euren
alorrei dagozkien gaiak kudeatzeko eta erabakiak hartzeko
eskumenak
eskuordetzea,
hots,
jarraian,
azalpen
gisa,
ezagutzera ematen direnetarako.
Trafiko eta Garraio arloa
Zinegotzia: Jon Txasko Orgilles.
Jardun-eremua: Ordezkaritza hau dela eta, ahalmena izango
du dagokion arloetako zuzendaritza eraman, kudeaketa egin,
tramitezko
edo
behin-betiko
dokumentuak
sinatzeko,
ordezkaritzaren
baitan
exekutatu
beharrekoak
exekutatzeko
ebazpen-proposamen eta dekretuak egiteko eta, bereziki, ondoren
adierazten direnetarako:
Herriko
trafiko-fluxua
batera, eta proposamenak egiteko.
- Herriko
egiteko.

aparkaleku-arazoa
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aztertu

aztertu

Udaltzainburuarekin

eta

proposamenak

- Aparkaleku-mugatua zaintzen duten enpresa-esleipendunekin
harremanak izateko.
- Trafiko-isunak eta Alkateak azpisailaren
barruan gomendatzen duen gainontzeko gauzak egiteko.

eskumenen

Gizarte Zerbitzuak arloa:

Zinegotzia: Garazi Lopez de Etxezarreta Auzmendi
Jardun-eremua: Ordezkaritza hau dela eta, ahalmena izango du dagokion
arloetako zuzendaritza eraman, kudeaketa egin, tramitezko edo behin-betiko
dokumentuak
sinatzeko,
ordezkaritzaren
baitan
exekutatu
beharrekoak
exekutatzeko ebazpen-proposamen eta dekretuak egiteko eta, bereziki, ondoren
adierazten direnetarako:

- Errenteriako Udaleko ordezkaritza Alkatetzaren eskumeneko
dokumentuak eta hitzarmenen sinaduretan esku hartzeko.
- Diru-laguntzak partikularrei eta elkarteei emateko.
- Gizarte Larrialdiko Laguntzak emateko.
- Elbarriek ibilgailuak aparkatzeko txartelak emateko.
Ordezkaritzari
dagozkion
egintza
edo
ebazpenen
ziurtagiriak, baita Departamentuan dauden artxibo eta agirien
ingurukoak egiteko ere.
Adierazitako eginkizunak ez dira zehatz-mehatzak, eta beraz, Alkateak
eskuordeturiko eskumenak hobeto osatzeko gomenda diezaienekin osatuko dira.

Ogasun arloa:
Zinegotzia: Jon Txasko Orgilles
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Jardun-eremua: Ordezkaritza hau dela eta, ahalmena izango du dagokion
arloetako zuzendaritza eraman, kudeaketa egin, tramitezko edo behin-betiko
dokumentuak
sinatzeko,
ordezkaritzaren
baitan
exekutatu
beharrekoak
exekutatzeko ebazpen-proposamen eta dekretuak egiteko eta, bereziki, ondoren
adierazten direnetarako:
- Bete arazteko ordezkaturiko
araudiak eta udal akordioak.

arloari

eragiten

dien

ordenantzak,

- Laguntzeko aurrekontu-proiektua egin eta aldaketak ematen direnean,
beti ere Udalbatzak onartzeko nahiko aurrerapenekin.

- Diru-bilketa eta Diruzaintza zerbitzuak antolatzeko,
Udalbatzak zerbitzu horiek onartzeko eta kudeatzeko duen
eskumenari kalterik egin gabe.
- Udal eskumena duen organoari eskuordeturiko arloaren
egitura eta antolaketa edo berrikuntza proposatzeko, beti ere
teknikarien aholkuak kontuan izanik.
- Udaleko ekonomia-zerbitzuak planifikatu eta zuzentzeko.
- Zergak eta gainontzeko eskubide ekonomikoak errekonozitu, kudeatu,
likidatu, ikuskatu eta biltzeko. Zehazki ondorengoak:

- Zerga-erroldak onartzeko.
- Likidazioak onartzeko.
- Erreklamazio-mota guztiak ebazteko.
- Ondorengo gastuei buruzko ordaintze-agiriak ordenatu eta sinatzeko:
- Langileriaren ordainsariak eta Gizarte Segurantza eta ELKARKIDETZAKO
kuotak.

- Zinegotzien ordainsariak, konpentsazioak
akordaturiko zenbateko edo kredituen arabera.
- Erretiroak eta pentsioak.
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eta

dietak

- Alkatetzak edo Zerbitzuetako
dietak, joateak eta bidaia-gastuak.

ordezkariek

agindutako

- Pertsonen edo erakunde zenbaiten izenean egiten direnak,
edo zerbitzu zenbaitentzako eta Aurrekontuan zehatz-mehatz
bereziki
aurreikusitakoak.
Esaterako:
Patronatuak,
Mankomunitateak, etab.
- Bestelako gastuak egiteko, hala nola, mota guztietako
alokairuak, erregaiak erdiesteko eta 300,50 € gainditzen ez
duten gastu jakin batzuetarako.
- Faktura-zerrendak ordaintzeko ordainketa-aginduak sinatu.
Adierazitako eginkizunak ez dira zehatz-mehatzak, eta beraz, Alkateak
eskuordeturiko eskumenak hobeto osatzeko gomenda diezaienekin osatuko dira.

Berdintasunerako arloa
Zinegotzia: Irune Balenciaga Arrese.
Jardun-eremua: Ordezkaritza hau dela eta, ahalmena izango du dagokion
arloetako zuzendaritza eraman, kudeaketa egin, tramitezko edo behin-betiko
dokumentuak
sinatzeko,
ordezkaritzaren
baitan
exekutatu
beharrekoak
exekutatzeko ebazpen-proposamen eta dekretuak egiteko, hala nola Udal honek
bultzatuko dituen berdintasunerako politikak garatzeko. Eginkizun horiek,
batez ere, Errenteriako Berdintasunerako Plana eta Emakumea: topaketak eta
gizarte parte-hartze programaren bidez.
Aurreko eginkizunak Alkateak ordezturiko eskumenak hobeto osatzearren
gomenda ditzakeen guztiekin osatuko da.

Euskara arloa
Zinegotzia: Irune Balenciaga Arrese
Jardun-eremua: Ordezkaritza hau dela eta, ahalmena izango du dagokion
arloetako zuzendaritza eraman, kudeaketa egin, tramitezko edo behin-betiko
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dokumentuak
sinatzeko,
ordezkaritzaren
baitan
exekutatu
exekutatzeko ebazpen-proposamen eta dekretuak egiteko:

beharrekoak

Gazteria arloa

Zinegotzia: Unai Unsuain Elvira
Jardun-eremua: Ordezkaritza hau dela eta, ahalmena izango du dagokion
arloetako zuzendaritza eraman, kudeaketa egin, tramitezko edo behin-betiko
dokumentuak
sinatzeko,
ordezkaritzaren
baitan
exekutatu
beharrekoak
exekutatzeko ebazpen-proposamen eta dekretuak egiteko:

Ingurumen arloa
Zinegotzia: Jose Manuel Ferradas Freijo
Jardun-eremua: Ordezkaritza hau dela eta, ahalmena izango du dagokion
arloetako zuzendaritza eraman, kudeaketa egin, tramitezko edo behin-betiko
dokumentuak
sinatzeko,
ordezkaritzaren
baitan
exekutatu
beharrekoak
exekutatzeko ebazpen-proposamen eta dekretuak egiteko:

HIRUGARREN. Ondoko zinegotziengan
aitatuko diren zerbitzu zehatzak;
Zerbitzu Zehatza: Salmenta
litezkeen abereak izatea.

ibiltaria

eskuordetzea

eta

jarraian

arriskutsuak

izan

Zinegotzia: Jon Txasko Orgilles
Jardun-eremua: Ordezkaritza hau dela eta, ahalmena izango
du dagokion arloetako zuzendaritza eraman, kudeaketa egin,
tramitezko
edo
behin-betiko
dokumentuak
sinatzeko,
ordezkaritzaren baitan exekutatu beharrekoak (lizentzia-emateak,
zigor-espediente
ebazpenak,
etab.)
exekutatzeko
ebazpenproposamen eta dekretuak egiteko.
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Zerbitzu berezia: Merkataritza, Turismoa, Ekonomia berrikuntza eta
garapena.

Zinegotzia: Asier Mujika Etxaniz
Jardun-eremua: Ordezkaritza hau dela eta, ahalmena izango du dagokion
arloetako zuzendaritza eraman, kudeaketa egin, tramitezko edo behin-betiko
dokumentuak
sinatzeko,
ordezkaritzaren
baitan
exekutatu
beharrekoak
exekutatzeko ebazpen-proposamen eta dekretuak egiteko. Bereziki bereganatuko
ditu Oarsoaldea S.A. eta Zinemaldea S.A.ren udal ordezkaritza, hain zuzen
haien zuzendaritza-organoetara Udalaren proposamenak eramanez eta erakunde
horiek egiten dutenaren berri emanez.
Horrez gain, ondorengo eginkizunak bereganatuko ditu:

- Enplegu-ekimenak, herrian bertakoak zein beste edozein
erakunde-mailakoak.
Ekonomia
harremanak eduki.

eta

merkataritza

munduko

erakundeekin

- Kasu egin merkatari, kontsumitzaile eta erabiltzaileei.
Zerbitzu berezia: Funtzionario eta gainontzeko langileen
posesio hartzea eta lan-kontratuak sinatzea.
Zinegotzia: Alazne Korta Zulaika
Jardun-eremua: Ordezkaritza hau dela eta, Alazne Korta Zulaika
ahalmena izango du funtzionario eta gainontzeko udal langileen posesiohartzea, eta lan-kontratuak sinatzeko, beti ere Giza Baliabideak saileko
teknikariaren laguntza izango duelarik.

Zerbitzu berezia: dokumentuen sinadura.
Zinegotzia: Alazne Korta Zulaika

Jardun-eremua:
ZIURTAGIRIAK:

fede

publikoaren

titularraren sinadurari oniritzia eman.
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baitan

Idazkaritza

Orokorreko

JAKINARAZPENAK: oro har agintari eta erakundeei, eta egunkari eta
aldizkari ofizialetara bidaltzen diren iragarkien sinadurak.
AGERPENAK:
Alkatetzaren
ordezkarienera pasako dira.

aurrean

egin

beharrekoak

zinegotzi-

TRAMITEZKO
AGIRIAK:
udal
langileei
dagozkien
gaiak
(enpresaziurtagiriak, epaitegietarako deialdiak, etab.), beti ere eskubideak
aitortzeko edo norbanakoen egoera juridikoak errekonozitzeko ebazpenak ez
badira.

LAUGARREN.- Ondoko izendapenak egitea:
-

Jon Txasko Orgilles jauna, Trafiko eta Garraio Batzordeko
burua.

-

Garazi Lopez de Echezarreta
Zerbitzuetako Batzordeko burua

-

Garazi Lopez de Echezarreta Auzmendi andrea, Errenteriako
“Jesusen Bihotza” Adinekoen Egoitzaren Patronatuko burua.

Auzmendi

andrea,

Gizarte

BOSGARREN. Zinegotziei eginiko eskumen-ordezkaritzak esan
nahiko du, besteak beste, eskuordetze hori burutu ahal izateko
egin beharreko guztia egin dezaketela, hau da, arloko
zuzendaritza
eraman,
kudeaketa
burutu,
dekretuak
egin,
tramitezko edo behin-betiko dokumentuak sinatu, etab.
SEIGARREN.

Eskuordeturiko

eskumenak

eskuordetze

honetan

adierazitako mugen barruan burutuko dira, betekizun hori
dutenek ezin izango dutelarik beste organo edo zinegotziren
batean eskuordetu.
Eskuordetza duten zinegotziek hartuko dituzten erabakien
azalpenzatian ondorengo testua ipiniko dute egoeraren berri ematearren:
“Hori
guztiagatik,
Udal
honetako
Alkateak.........e/a/n,........zk.ko
dekretu
bidez
emaniko
eskuordetzearen
ondorioz
jasotako
eskumenak
baliatuta”.
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Eskuordetzearen bidez harturiko ebazpenak Alkateak —
jatorrizko eskumenaren titularra— emanak bailiran hartuko dira
eta, ondorioz, hura jakinaren gainean egonda, exekutagarriak
izan eta zilegitasun-presuntzioa izango dute.
ZAZPIGARREN.
Eskuordetza
hauek
data-egunetik
aurrera
izango dute eragina. Edonola ere, behin-behinekotasun izaera
izango dute eta Alkateak indargabetzeko eskumena izango du.
Eskuordetza duten zinegotziek absente, kanpoan edo beste
eragozpenen bat izanez gero, Alkateak bereganatuko ditu,
jatorrizko eskumenaren titularra izanik, besterik gabe, zuzenzuzenean eskuordeturiko eskumenak, hau da, horretarako ez da
beharrezkoa izango ebazpen berri bat egitea.
ZORTZIGARREN. Erabaki honen berri ematea eskuordeturiko
zinegotziei eta jasota eta 24 ordu barruan inork ez balu ezer
adieraziko, edo eskuordetzea baliatzen bada, onartu duela esan
nahiko du.
BEDERATZIGARREN.

Erabaki

honen

berri

ematea

Udalbatzak

egingo duen lehenengo osoko bilkuran eta testua Lurraldeko
Aldizkari Ofizialean argitaratzea, lehen aitaturiko Legearen
44.2 artikuluan xedatutakoari jarraiki.
Udalbatza jakinaren gainean geratu da.
4. Alkatetzak 2011ko uztailaren 18an emaniko dekretuaren —796
zk.koa—berri ematea, Gobernu Taldeko partaideen ordainsariak
ezartzeko.
Ondorengo Alkatetza-dekretuaren berri eman da:
Udal berria eratutakoan, udal antolaketa eta funtzionamenduari
buruzko akordioak hartzea dagokigu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen Legean eta bat datozen gainontzeko araudietan xedatutakoari
jarraiki.
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Akordioetako bat Korporazioko zein partaidek izango duen erabateko
dedikazioa eta zeinek partziala erabakitzea da.
Gai honi dagokionean indarrean dago Tokiko Araubide Oinarriak
arautzen dituen Legearen 75. artikulua, Toki-erakundeen Antolamendu,
Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren 13. artikuluarekin eta 2011ko
Aurrekontua Exekutatzeko Arauaren 8. oinarriarekin —2011ko ekainaren 30eko
pleno-akordio bidez onartua— bat etorriz.
Hori guztiagatik, Alkatetza honek, legeak ematen dizkion eskumenak
baliatuz, ondoko erabakiak hartu ditu:
ERABAKIAK

Lehenengo.- Gobernu Taldeko partaideei ondorengo ordainsariak
ezartzea:
- Alkateak urteko 48.988 €-ko soldata gordina izango du
arduraldi esklusiboagatik, Udalhitz-en 24. mailari dagokiona.
- Lehenengo Alkateordeak eta Hirigintza, Hiri-mantenimendu eta
Auzoetako zinegotzi-ordezkari Luis Maria Diez Gabilondo jaunak
urteko 45.778 €-ko soldata gordina izango du arduraldi
esklusiboagatik, Udalhitz-en 22. mailari dagokiona.
Bigarren
Alkateordeak
eta
Lehendakaritza
eta
Barneantolaketa eta Kontratazio-mahaiko zinegotzi-ordezkari Miren
Alazne Korta Zulaika andreak urteko 34.478 €-ko soldata
gordina izango du arduraldi esklusiboagatik, Udalhitz-en 15.
mailari dagokiona.
- Hirugarren Alkateordeak eta Kultura eta Hezkuntza, Gizarte
Zerbitzuak arloetako zinegotzi-arduradun Garazi Lopez de Etxezarreta
Auzmendi andreak
urteko 21.880 €-ko soldata gordina izango du arduraldi
partzialagatik, Udalhitz-en 13. mailari dagokiona.
- Trafikoa eta Garraioa, Ogasuna, Salmenta Ibiltaria eta Abere
Arriskutsuak edukitzeko arloak kudeatuko dituen zinegotzi-ordezkari Jon
Txasko Orgilles jaunak 18.877 €-ko soldata gordina izango du %50eko
dedikazio partzialagatik, egungo Udalhitz-en 17. mailari dagokiona.
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- Ingurumeneko zinegotzi-ordezkari Jose Manuel Ferradas Freijo jaunak
urteko 37.754,78 €-ko soldata gordina izango du dedikazio esklusiboagatik,
egungo Udalhitz-en 17. mailari dagokiona.
Liberazio hau justifikaturik daude zinegotzi hauen udal eginkizunek
halaxe eskatzen dutelako.
Bigarren.

Izendatuek

Udal

Aurrekontuetan

urtero

ezartzen

diren

ordainsariak jasoko dituzte. Horrez gain, Gizarte Segurantzan alta emango
zaie eta, Udalaren gain joango dira erakunde horri ordaindu beharreko
kuotak.
Ordainsari
hauek
jasotzeak
berekin
darama
lehen
adierazitako
eginkizunak egitea. Hala ere, bateragarria izango da ordaindutako bestelako
jarduera publiko edo pribatuekin, hots, aipatu Oinarri-legearen 75.
artikuluan
aurreikusi
bezala,
abenduaren
26ko
53/1984
Legean
xedatutakoarekin bat etorriz, Administrazio Publikoarentzat lana egiten
duten langileriaren bateraezintasuna.
Hirugarren.

Ondorioak

jakinarazpen

hau

jaso

eta

interesatuek

izendapena espresuki edo tazituki onartzen duten unean sortuko ditu. Era
berean, erabaki honen berri emango zaie, jakin dezaten eta ondorioak
sortzeko, Udaleko Kontu-hartzailetzari eta Giza Baliabide Sailei.
Laugarren.
Izendapen
hauek
argitaratzea
Ofizialean eta Udaleko iragarki-oholean.

Gipuzkoako

Aldizkari

Ondoren, zera mintzatu da:
* Herzog jaunak (PP) esan du ez dutela oso ondo ulertu,
halere zuzena izango dela uste dute.
Mintzaldia amaitutakoan.
Udalbatza jakinaren gainean geratu da.
5. Alkatetzak 2011ko uztailaren 19an emaniko dekretuaren —797
zk.koa—
berri
ematea,
informazio-batzorde
ezberdinetako
partaideak izendatzeko
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* Mendoza alkate jaunak (O.E. BILDU) esan du Gai Zerrenda
egin
ondoren,
alderdi
Popularrak
batzorde
ezberdinetako
zinegotzi-ordezkariak ez zituelako izendatu eta, puntu honen
inguruko dekretu osagarri bat sinatu geroztik, hain zuzen
2011ko uztailaren 26an, 810 zk.rekin, emanikoa. Hortaz, orain
bi dekretuen berri emango da, zeinek hitzez hitz zera
baitiote:
797 zk.ko dekretua, 2011-07-19an emana:
Alkatetzaren mozioa, Udalbatzak 2011ko ekainaren
onarturikoak, hamabosgarren puntuan zera zioen:

30ean

“Akordio honen berri ematea udal talde politikoei. Bertan
oroitaraziko zaie batzordeetako ordezkariak izendatu behar
dituztela ondorengo eran: Bilduk bi ordezkari izango ditu;
beste bi, Socialistas vascos- Eusko sozialistak, eta bana EAJPNV, alderdi Popularra eta Errenteriako Ezkerrak. Behin
izendapena egindakoan, Udalbatzaren idazkariari jakinaraziko
zaio akordioa hartzen denetik bost eguneko epean, eta gero,
Alkate jaunak dekretu bidez izendatuko ditu”.
Talde politiko bakoitzari, Toki-erakundeen Antolaketa,
Funtzionamendu
eta
Barne-araubide
Juridikoaren
125.c
artikuluaren arabera, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretu
bidez onarturikoa, hainbat batzordetako izendapenak jakinarazi
ondoren, Alkate honek
ERABAKI DU
1. Ondoren aitatzen diren partaideak izendatzea Udalaren
informazio-batzordeetako kide:
Orereta Errenteriako BILDU:
Hirigintza batzordea

Batzordekideak:
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Luis Maria Diez Gabilondo (batzordeburu)
Asier Mugika Etxaniz
Ordezkoak:
Miren Alazne Korta Zulaika
Garazi Lopez de Echezarreta Auzmendi
Ogasuna batzordea

Batzordekideak:
Jon Txasko Orgilles
Miren Alazne Korta Zulaika
Ordezkoak:
Luis Maria Diez Gabilondo
Asier Mugika Etxaniz
Euskara batzordea

Batzordekideak:
Irune Balenciaga Arrese (batzordeburua)
Garazi Lopez de Echezarreta Auzmendi.
Ordezkoak:
Unai Unsuain Elvira.
Miren Alazne Korta Zulaika
Berdintasunerako batzordea

Batzordekideak:
Irune Balenciaga Arrese (batzordeburua)
Unai Unsuain Elvira
Ordezkoak:
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Garazi Lopez de Echezarreta Auzmendi.
Jon Txasko Orgilles
Kultura eta Hezkuntza batzordea.

Batzordekideak:
Garazi Lopez de Echezarreta Auzmendi (batzordeburu)
Unai Unsuain Elvira
Ordezkoak:
Irune Balenciaga Arrese
Asier Mujika Etxaniz
Gazteria batzordea.

Batzordekideak:
Unai Unsuain Elvira (batzordeburu).
Irune Balenciaga Arrese.
Ordezkoak:
Garazi Lopez de Echezarreta Auzmendi
Asier Mujika Etxaniz
Lehendakaritza eta Barne-antolaketak batzordea.

Batzordekideak:
Miren Alazne Korta Zulaika (batzordeburu)
Luis Maria Diez Gabilondo
Ordezkoak:
Garazi Lopez de Echezarreta Auzmendi.
Jon Txasko Orgilles
Trafikoa eta Garraio batzordea
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Batzordekideak:
Jon Txasko Orgilles (batzordeburu)
Luis Maria Diez Gabilondo
Ordezkoak:
Miren Alazne Korta Zulaika
Garazi Lopez de Echezarreta Auzmendi
Gizarte Zerbitzuak batzordea

Batzordekideak:
Garazi Lopez de Echezarreta Auzmendi (batzordeburu)
Unai Unsuain Elvira
Ordezkoak:
Jon Txasko Orgilles
Asier Mujika Etxaniz
Ingurumen batzordea

Batzordekideak:
Luis Maria Diez Gabilondo
Asier Mujika Etxaniz
Ordezkoak:
Jon Txasko Orgilles
Miren Alazne Korta Zulaika
Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak
Hirigintza batzordea

Batzordekideak:
Juan Carlos Merino Gonzalez
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Joseba Echarte Martin
Ordezkoak:
Jose Ángel Rodriguez Medina
Joaquin Acosta Pacheco
Ogasuna batzordea

Batzordekideak:
Juan Carlos Merino Gonzalez
Joaquin Acosta Pacheco
Ordezkoak:
Jose Ángel Rodriguez Medina
Maria Rodriguez Rodriguez
Euskara batzordea

Batzordekideak:
Joseba Echarte Martin
Mª Mar Carrillo Gascon
Ordezkoak:
Maria Rodriguez Rodriguez
Juan Carlos Merino Gonzalez
Berdintasunerako batzordea

Batzordekideak:
Mª Ángeles Machin Rodriguez
Mª del Mar Carrillo Gascon
Ordezkoak:
Maria Rodriguez Rodriguez
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Joaquin Acosta Pacheco
Kultura eta Hezkuntza batzordea

Batzordekideak:
Mª Ángeles Machin Rodriguez
Maria Rodriguez Rodriguez
Ordezkoak:
Jose Ángel Rodriguez Medina
Juan Carlos Merino Gonzalez
Gazteria batzordea

Batzordekideak:
Jose Ángel Rodriguez Medina
Joseba Echarte Martin
Ordezkoak:
Mª Mar Carrillo Gascon
Maria Rodriguez Rodriguez
Lehendakaritza eta Barne-antolaketa batzordea

Batzordekideak:
Joaquin Acosta pacheco
Jose Ángel Rodriguez Medina
Ordezkoak:
Maria Rodriguez Rodriguez
Juan Carlos Merino Gonzales
Trafikoa eta Garraio batzordea

Batzordekideak:
20

Joaquin Acosta Pacheco
Joseba Echarte Martin
Ordezkoak:
Josw Ángel Rodriguez Medina
Mª Mar Carrillo Gascon
Gizarte Zerbitzuak batzordea

Batzordekideak
Maria Rodriguez Rodriguez
Mª Ángeles Machin Rodriguez
Ordezkoak:
Mª Mar Cariillo Gascon
Juan Carlos Merino Gonzalez
Ingurumen batzordea

Batzordeburuak:
Joseba Echarte Martin
Maria Rodriguez Rodriguez
Ordezkoak:
Joaquin Acosta Pacheco
Jose Ángel Rodriguez Medina
----------------EUSKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
Hirigintza batzordea

Batzordekideak:
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Jose Ignacio Irastorza García
Ordezkoak:
Maite Peña Lopez
Ogasuna batzordea

Batzordekideak:
Maite Peña Lopez
Ordezkoak:
Jose Ignacio Irastorza García
Euskara batzordea

Batzordekideak:
Marta Barea Juaristi
Ordezkoak:
Maite Peña Lopez
Berdintasunerako batzordea

Batzordekideak:
Marta Barea Juaristi
Ordezkoak:
Maite Peña Lopez
Kultura eta Hezkuntza batzordea

Batzordekideak:
Jose Ignacio Irastorza García
Ordezkoak:
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Marta Barea Juaristi
Gazteria batzordea

Batzordekideak:
Marta Barea Juaristi
Ordezkoak:
Maite Peña Lopez
Lehendakaritza eta Barne-antolaketa batzordea

Batzordekideak:
Maite Peña Lopez
Ordezkoak:
Jose Ignacio Irastorza Garcia
Trafikoa eta Garraio batzordea

Batzordekideak:
Jose Ignacio Irastorza Garcia
Ordezkoak:
Marta Barea Juaristi
Gizarte Zerbitzuak batzordea

Batzordekideak:
Maite Peña López
Ordezkoak:
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Marta Barea Juaristi
Ingurumen batzordea

Batzordekideak:
Marta Barea Juaristi
Ordezkoak:
Jose Ignacio Irastorza Garcia

-----------------Errenteriako Partido Popular
Hirigintza batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Herzog de Bustos
Ogasuna batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Herzog de Bustos
Euskara batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Herzog de Bustos
Berdintasunerako batzordea

Batzordekideak:
Mª Ángeles Bastos Fernández
Kultura eta Hezkuntza batzordea

Batzordekideak:
Mª Ángeles Bastos Fernández
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Gazteria batzordea

Batzordekideak:
Mª Ángeles Bastos Fernández
Lehendakaritza eta Barne-antolaketa batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Herzog de Bustos
Trafikoa eta Garraio batzordea

Batzordekideak:
Mª Ángeles Bastos Fernández
Gizarte Zerbitzuak batzordea

Batzordekideak:
Mª Ángeles Bastos Fernández
Ingurumen batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Herzog de Bustos
-----------------ERRENTERIAKO EZKERRA
Hirigintza batzordea

Batzordekideak:
José Manuel Ferradás Freijo
Ogasuna batzordea

Batzordekideak:
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Jose Manuel Ferradas Freijo
Euskara batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Ferradas Freijo
Berdintasunerako batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Ferradas Freijo
Kultura eta Hezkuntza batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Ferradas Freijo
Gazteria batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Ferradas Freijo
Lehendakaritza eta Barne-antolaketa batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Ferradas Freijo
Trafikoa eta Garraio batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Ferradas Freijo
Gizarte Zerbitzuak batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Ferradas Freijo
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Ingurumen batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Ferradas Freijo (batzordeburu)
2. Udalbatzari berri ematea honek egingo duen lehenengo
ohiko osoko bilkuran.
---------810 zk.ko dekretua, 2011-07-26an emana.
Nik 2011ko uztailaren 19an emaniko dela medio talde
politiko
ezberdinek
Udal
informazio-batzordeetako
—eurek
proposatuta— ordezkariak izendatzen nituen.
Alabaina,
Errenteriako
Alderdi
Popularraren
Taldeak
batzorde bakoitzerako titularrak bakarrik izendatu zituenez,
komenigarria da batzordeetarako ordezkariak izendatzea, baldin
eta, titularrak deituriko bileratara ezin izango balu joan
ordezkoa joateko.
Hil
honen
20an
eginiko
Bozeramaileen
Batzordean,
Errenteriako
Alderdi
Popularraren
Taldeko
bozeramaileak
adierazi zuen euren nahia, bi zirenez, bat titularra denean
bestea ordezkoa izatea zela.
Ondorioz, lehen aipaturiko
nahiaren arabera egokituko da.

ebazpena

aipatu

Alderdiaren

Beraz, Legeak ematen dizkidan eskumenak baliatuta,
E B A T Z I

D U T

- Ondoko partaideak izendatzea Errenteriako Alderdi Popularraren Taldeko
ordezkari jarraian aitatzen diren udal informazio-batzordeetan:
Errenteriako Alderdi Popularra
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Hirigintza batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Herzog de Bustos
Ordezkoak
Mª Angeles Bastos Fernandez
Ogasuna batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Herzog de Bustos
Ordezkoak:
Mª Angeles Bastos Fernandez
Euskara batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Herzog de Bustos
Ordezkoak:
Mª Angeles Bastos Fernandez
Berdintasunerako batzordea

Batzordekideak:
Mª Angeles Bastos Fernandez
Ordezkoak:
Jose Manuel Herzog de Bustos
Kultura eta Hezkuntza batzordea
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Batzordekideak:
Mª Angeles Bastos Fernandez
Ordezkoak:
Jose Manuel Herzog de Bustos
Gazteria batzordea

Batzordekideak:
Mª Angeles Bastos Fernandez
Ordezkoak:
Jose Manuel Herzog de Bustos
Lehendakaritza eta Barne-antolaketa batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Herzog de Bustos
Ordezkoak:
Mª Angeles Bastos Fernandez
Trafikoa eta Garraio batzordea

Batzordekideak:
Mª Angeles Bastos Fernandez
Ordezkoak:
Jose Manuel Herzog de Bustos
Gizarte Zerbitzuak batzordea

Batzordekideak:
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Mª Angeles Bastos Fernandez
Ordezkoak:
Jose Manuel Herzog de Bustos
Ingurumen batzordea

Batzordekideak:
Jose Manuel Herzog de Bustos
Ordezkoak:
Mª Angeles Bastos Fernandez
Udalbatza jakinaren gainean geratu da.
6.
Proposamena:
Alkatetzaren
mozioaren
Udalbatzak
Erakunde
eta
Patronatuetan
ordezkariak izendatzea.

berri
izango

ematea,
dituen

2011ko maiatzaren 22an udal hauteskundeak egin ondoren, udal
organoetako ordezkariak berritu behar dira. Ondorioz, euren estatutuen
bidez jarduten duten udal patronatuek ezartzen dute euren Gobernu
Batzordeetan
udal
ordezkaritza
jakin
bat
izango
dela.
Zenbaitetan
ordezkaritza honek Udalbatzan talde politiko bakoitzak duen ordezkaritzaren
araberakoa izan behar du. Beste batzuetan, ordea, talde politiko bakoitzak
ordezkari bat izan behar du.
Hori
izanik.

horrela,

eta

bakoitzaren

estatutuetan

ezarritakoa

kontuan

Udal taldeen proposamenak ikusi ondoren.
Alkatearen proposamenez.
Mintzatu dira:
* Mendoza alkate jaunak (O.E. BILDU) esan du Errenteriako Ezkerrak
hasiera batean ez zituela ordezkoak izendatu eta orain ondorengo eran
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egiten dituela: Adinekoen Egoitzarako Jose Manuel Ferradas Freijo titularra
eta ordezkoa, berriz, Ana Bueno Ruiz; Errenteria Musikalerako ordezkoa Jose
Manuel Ferradas Freijo jauna. Hauxe da mozio honi Errenteriako Ezkerrak
gehitzen dioena, gaineratu du.
* Merino jaunak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak) esan du bere
taldeak
ondorengo
ordezkariak
izango
dituela
arlo
ezberdinetan:
Errenteriako Jesusen Bihotza Adinekoen Egoitzaren Patronatuan: Maite
Jauregui Atondo titularra eta Juan Carlos Merino Gonzalez ordezkoa;
Kiroletako Udal Patronatuan: Jose Angel Rodriguez Medina eta Isaac Palencia
Caballero titularrak eta David Esteban Robledo eta Luis Ignacio Andres
Jimenez ordezkoak; eta Errenteria Musikal Patronatuan: David Esteban
Robledo eta Mª Mar Carrillo Gascon titularrak eta Ruben Esteban Robledo eta
Jose Angel Rodriguez Medina ordezkoak.
Mintzaldiak amaitu ondoren,
Eta taldeek, euren mintzaldietan, adierazitako aldaketekin.
Udalbatzak, gehiengoz, aldeko 14 botorekin (OE BILDU, Errenteriako
Ezkerra, EAJ/PNV, PP) eta 7 abstentzioz (Socialistas Vascos-Euskal
Sozialistak),
ERABAKI DU
Lehenengo. Ondoko zinegotziak izendatzea Patronatu ezberdinetako Gobernu
Batzordeetako Udaleko ordezkari:
A) ERRENTERIAKO JESUSEN BIHOTZA ADINEKOEN EGOITZAKO PATRONATUA.
Estatutuen 6. artikuluak xedatzen duenaren arabera, erakunde honetako
Zuzendaritza Batzordea Udalbatzak onartu behar du eta, besteak beste,
ondorengo partaideek osatuko dute: Batzordeburu: Alkatea edo honek
ordezkaturiko laguna. Batzorkideak: alderdi politiko bakoitzeko ordezkari
bat, hori Udalbatzako partaidea edo kanpoko beste bat izan daitekeelarik.
Gutxienez bost izango dira.
Hortaz, proposatzen da:
- Batzordeburu: Bilduko Garazi Lopez de Echezarreta.
Batzordekideak Udala ordezkatuz:
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- Bildu: Mª
ordezkari.

Isabel

Rubio

Elicegi

titularra

eta

Jon

Txasko

Orgilles

SV-ES: Maite Jauregui Atondo titularra eta Juan Carlos Merino Gonzalez
ordezkari.
- EAJ-PNV: Maite Peña titularra eta Jose Ignacio Irastorza ordezkari.
- PP: Maria Angeles Bastos
ordezkari.

titularra eta Jose Manuel Herzog de Bustos

- EE: Jose Manuel Ferradas Freijo titularra eta Ana Bueno Ruiz ordezkari.
B) KIROLETAKO UDAL PATRONATUA.
Zuzendaritza
Batzordea
ondorengoek
osatuko
dute:
Batzordeburu
(Alkatea edo honek eskuordeturiko zinegotzia) eta batzordekideak Udalbatzak
erabakitzen
dituenak,
Udalbatzako
partaideak
edo
kanpokoak
izan
daitezkeelarik.
Hortaz, proposatzen da:
- Batzordeburu: Jose Manuel Ferradas Freijo
-

Batzordekideak:

- BILDU: Juan Diego Ramos Martinez eta Luis Garrido Corral titularrak y Jon
Txasko Orgilles y Unai Unsuain Elvira ordezkoak.
- SV-ES: Jose Angel Rodriguez Medina eta Isaac Palencia Caballero
titularrak eta David Esteban Robledo eta Luis Ignacio Andres Jimenez
ordezkariak.
- EAJ-PNV: Imanol Cidoncha titularra eta Marta Barea ordezkari.
- PP: Maria Angeles Bastos
ordezkari.

titularra eta Jose Manuel Herzog de Bustos

C) ERRENTERIA MUSIKAL PATRONATUA.
Zuzendaritza
Batzordea
ondorengoek
osatuko
dute:
Batzordeburu
(Alkatea edo honek eskuordeturiko zinegotzia) eta batzordekideak Udalbatzak
erabakitzen
dituenak,
Udalbatzako
partaideak
edo
kanpokoak
izan
daitezkeelarik. Nabarmentzekoa da 2004ko maiatzaren 28an eginiko osoko
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bilkuran
Udalbatzak
erabaki
zuela
zazpi
izatea
udal
ordezkariak
Zuzendaritzan Batzordean, egungo Udalbatzak udal batzordeak osatzeko ontzat
ematen duen akordioa. Ordezkaritza proportzionala batzordeetako bera izango
litzateke.
Hortaz proposatzen da:
- Batzordeburu: Bilduko Garazi Lopez de Etxezarreta Auzmendi.
Batzordekideak:
- Bildu: Arantzazu Galdós Herriondo titularrra eta Unai Unsuain Elvira eta
Irune Balenciaga Arrese ordezkariak.
- SV-ES: David Esteban Robledo eta Mª Mar Carrillo Gascon titularrak eta
Rubén Esteban Robledo eta José Ángel Rodríguez Medina ordezkoak.
- EAJ-PNV: Jose Ignacio Irastorza titularra eta Marta Barea ordezkoa.

- PP: Jose
ordezkoa.

Manuel

Herzog

titularra

eta

Mª

Ángeles

Bastos

Fernandez

- EE: Ana Bueno Ruiz titularra eta José Manuel Ferradás Freijo ordezkoa.
Bigarren. Erabaki honen berri ematea, bidezko ondorioetarako, interesatu
eta dagokion organoei.

7. Proposamena: 2011. urterako Errenteriako Udalaren lanpostuzerrenda eta langile-plantila aldatzea.
TAOLren 104 artikuluak ezartzen duenaren arabera, Udalbatzak
erabakiko du legegintzaldiaren hasieran aldi bateko langilekopurua, hauen ezaugarriak eta ordainsariak.
Hori horrela, Udalbatzak, ekainaren 30ean eginiko bilkuran,
erabaki zuen aldi baterako langileak bi izango zirela, hain
zuzen Alkatetzako administrari bat eta Alkatetza-kabineteko
arduradun bat, osoko bilkura horretan bertan erabakitako
ordainsari eta lanaldiarekin.
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Aldi baterako langileek Lanpostuen Zerrendan egon behar dute
Euskal Funtzio Publiko Legearen 14.1 eta 96.1 artikuluetan
xedatutakoaren
arabera,
eta
horregatik
aldatu
behar
da
Lanpostuen Zerrenda eta Langile-plantila Udalbatzak hartutako
erabakiari jarraiki.
Bestalde, egungo Udalbatzaren osaketa dela-eta, ez da bidezkoa
ikusten
Lanpostuen
Zerrendan
mantentzea
agintarien
segurtasunerako bost lagunez osaturiko agente-lanpostua (7113
kodeduna).
Horregatik,
proposatzen
dut
agintarien
segurtasunerako lanpostu hori kendu eta Udaltzaingoa bost
agentez (7107 kodeduna) gehitzea, Udaltzaingoko buruak behin
eta birritan eskatu duenari jarraiki.
Lehendakaritza eta Barne-antolaketako Batzordeak proposatuta.
Ondoren, mintzatu dira:
* Peña andreak (EAJ/PNV) esan du bere Taldeak aldeko
jarrera hartuko duela, beti ere aldaketan bi proposamen mota
diferenteak nabarmenduz: lehenengoa, berez etorria, egungo
Alkateak
segurtasun-agente
beharrik
ez
duelako.
Bestea,
berriz, 8. oinarriarekin lotura zuzena du. Eta bere Taldeak
egungo 8. oinarriaren aldeko bozka eman zuenez, orain ere
proposamenaren aldeko bozkatuko du.
* Merino jaunak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak)
esan du lehen ere adierazi izan duela, berari, Gobernu Taldeak
egin dezakeenari oposizio duina eta beharrezkoa egin ahal
izateko,
derrigorrezkoa
iruditzen
zitzaion
Taldeetako
idazkariak bere horretan mantentzea. Orain Gobernu Taldeak gai
horri buruz zer pentsatzen duen jakin dute, proposamenean
adierazten dena hain zuzen ere. Bera iritzi horrekin ez dator
bat, eta horregatik, abstenituko dira.
Mintzaldiak amaitutakoan.
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Udalbatzak, gehiengoz, aldeko 12 botorekin (O.E. BILDU,
Errenteriako Ezkerra, EAJ/PNV) eta 9 abstentzioz (Socialistas
Vascos-Euskal Sozialistak, PP),

E R A B A K I

D U

LEHENENGO.- Lanpostuen Zerrenda ondorengo eran aldatzea:
1. Aldatzea “Alkatetza Kabineteko arduradun” lanpostuaren (1100
kodeduna) ordainsariak. Urteko 23.905,00 € kobratuko du eta
lanaldia % 100 izango du.
2. Aldatzea “Alkatetzako idazkari” lanpostuaren izena. Orain
“Alkatetzaren administraria” izango da (1101 kodeduna).
Urteko ordainsariak, berriz, 32.870,00 € eta lanaldia % 100
izango du.
3. Kentzea alderdi politikoen sei idazkari lanpostu,
Lanpostuen Zerrendan 1200etik 1205era kodea zutenak.
4. Kentzea agintarien
kodeduna).

segurtasunerako

agente-lanpostua

egungo

(7113

5. Udaltzaingoan bost agente-lanpostu gehitzea (7107 kodeduna).
BIGARREN. Oraingo langile-plantila aldatzea ondorengo eran:
•

Aldi baterako langileentzako gordetako lanpostuak:

1. Orain
arte
Alkatetzako
idazkari
partikularra
aurrerantzean Alkatetzako administraria izango da.

zena,

2. Kentzea alderdi politikoen sei idazkari plaza.
HIRUGARREN.- Langile-plantilan egindako aldaketa argitaratzea Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean eta 15 egun uztea erreklamazio eta iradokizunak
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egiteko. Epe horretan inork ez balu erreklamaziorik
aldaketa behin-betikotzat joko litzateke.

egingo,

egindako

LAUGARREN. Lanpostuen zerrendaren aldaketak eragina izango du
langile-plantilaren
jotzen denean.

aldaketa

behin-betikotasunez

onartutzat

8. Proposamena: atzera botatzea zenbait udal langileek soldata
murrizketari
buruz
Udalbatzak
2010-11-12an
harturiko
akordioaren aurka aurkezturiko aurre-erreklamazioa.
Udalbatzak,
2010eko
azaroaren
12an,
aldez
aurretik
sindikatuekin —defizita publikoa murrizteko neurri bereziak
hartzeko agintzen duen maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Dekretu
Legetik eratorritako neurriei buruzko informazioa eman eta,
hala balegokio, neurriak hartzeko— bilera egin ondoren,
ondorengo akordioa hartu zuen:
“2010eko
ekainaren
1etik
aurreragoko
ondorioetarako,
2008ko irailaren 22an sinatu eta Udala honetan 2008ko
azaroaren
28ko
udalbatzan
onartutako
UDALHITZ
2008-2010
Euskadiko Toki Erakundeetako langileen lan-baldintzak arautzen
dituen akordioa zati batean baliogabetzea, maiatzaren 20ko
8/2010
Errege
Lege
Dekretua
behar
bezala
aplikatzeko
beharrezkoak
diren
terminoetan,
eta,
bereziki,
eduki
ekonomikoko neurriak aplikatzeko”.
Era berean, Udalbatzak erabaki zuen udal langile guztiei
soldata murrizketa egitea Udalean dauden ordainsari-maila
ezberdinen artean irizpide progresiboa aplikatuta. Murrizketa
horrek
2010eko
ekainetik
abendura
arte
soldata-masaren
%2,86koa izan behar zuen eta %5 2011rako.
Soldata-murrizketa
dela
eta,
“Etxez
etxeko”
ondoko
langileek: Miren Edurne German Salgado, Cristina Lopez Failde,
Miren Mindeguia Juanena, Idoia Necoechea Echeverria eta Amparo
Sanchez Gutierrez, eta txandako lan-kontratudun Jose J.
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Oyarzabal Garcia jaun-andreek, 2011ko ekainaren 16an eginiko
idatzi baten bidez auzibidera jo aurretiko erreklamazio egin
zuten, eta bertan, 300 eta 700 €-ren arteko diru-kopuruak
eskatzen zuten 2010eko ekainaren 1etik 2011ko ekainaren 31
arteko eperako.
Kontuan
izanik
Euskal
Erkidegoko
Justizia
Gorenaren
Auzitegiak, hala nola Auzitegi Konstituzionalak berriro emaniko
epaietan 8/2010 Errege Lege Dekretua “konstituzionaltzat” jo
dela, eta ondorioz, aplikazio-ekintzak “bidezkotzat” jo behar
dira ondorengo lege-oinarrien arabera:
•
•

Errege Dekretu Legeak ez ditu gainditu EBren 86.1 artikuluak
ezartzen dituen mugak, alegia, EBren I. Tituluak eskubide,
betebehar eta askatasunei eragiten dietenak.

•

Legea lan-hitzarmenaren gainetik dago.

Giza Baliabide Saileko teknikariak gaiari buruzko txostena egin
du.
Lehendakaritza
proposamenez.

eta

Barne-antolaketako

batzordearen

Udalbatzak, aho batez,
E R A B A K I
-

D U

Atzera botatzea Miren Edurne German Salgado, Cristina Lopez
Failde, Miren Mindeguia Juanena, Idoia Necoechea Echeverria,
Amparo Sanchez Gutierrez eta Jose J. Oyarzabal Garcia jaunandreek aurkezturiko auzibidera jo aurreko erreklamazioa,
besteak beste, 2010eko azaroaren 12ko pleno-akordio bidez
bakoitzari eginiko soldata-murrizketa zuzenbidezkoa delako.
Jarraian,
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Aldez aurretik, aho batez, gaia presazkoa jo eta gero,
ondorengo gaia aztertu dute.
9. ETA kondenatzeko mozioa.
* Herzog jaunak (PP), mozioa proposatu duen taldeko
bozeramailea izanik, berori irakurri du, zeinak hitzez hitz
zera baitio:
“ETA GAITZESTEKO MOZIOA
AKORDIO PROPOSAMENA
Errenteriako Udalbatzak:
1. Espreski gaitzesten du indarkeria mota guztiak eta
zehazki ETA talde terroristak eraildako 857 lagun guztiak eta
bakoitza.
2. Arbuiatzen du talde bortitzek —geratzen den hondar
bakarra ETA delarik— euskal herritarrei zein oro har espainiar
guztiei, eta bereziki indarkeriaren biktimei eragin dien izua
eta minaren zuritu ezineko historia.
3. Errenteriako udalbatzak exijitzen du ETA baldintzarik
gabe desegitea, armak entregatzea eta taldeko partaideak
justiziaren esku geratzea.
JUSTIFIKAZIOA
Udalbatzak ibilbide berria hasi duen honetan uste dugu
oinarri-oinarrizkoa dela Errenteriako herritarrei indarkeria —
herritarrei zorigaitza eta ETAren biktimei oinazea baino
ekarri
ez
duena—
gaitzesteko
eskaintza
egitea.
Soilik
planteamendu etiko horretatik eraiki ahal izango dugu benetako
kontakizun historikoa, bakean eta askatasunean bizitzeko
behar-beharrezkoa dena.
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Indarkeriaren amaiera posible bakarra, errenteriar gehiengehienak desiratzen dutena, ETAren amaiera da, zeren eta
taldearen
baldintzarik
gabeko
desegitea
eta
haien
asmo
politikoak errefusatzea suposatzen ez duen edozein bestelako
egoera
demokraziaren
aurkako
bitarteko
eta
helburuak
erabiltzen dituena zilegi egingo lukeelako. Gainera, metodo
horiek balekotzat eta erabilgarritzat joko lituzkeen euskal
generazio berriei argudioak emango genizkioke, gisa horretan
gizartearen barruan indarkeriaren ernamuina bizirik geratuko
litzatekeelarik.
Orain eta etorkizunean bakea eta askatasuna bermatzekotan
derrigorrezkoa
da
ETAren
historia
desligitimatzea.
Indarkeriaren zilegitasuna edo justifikazioa zalantzan ez
ipintzeak eragozten du gizartean elkar bizi ahal izateko
oinarrizko zimendu demokratiko eta sendoez jabetzea.
Bakea eta askatasun behin betikoz errotzeko demokrazia
goretsi behar dugu eta itxaropen guztia galarazi elkarbizitzamarkoak desestabilizatu eta, pertsonen oinarrizko eskubideak
urratuta, etekinak atera nahi dutenei, indarkeria elikatzeko
baino balio ez duten etekinak direlako.
Hau sinatzen dugunok uste dugu honekin Udal honen eskumena
dela bakean eta askatasunean elkarbizitzako zutabeak jartzen
ditugula, horretarako derrigorrezkoa delako ETAk eragiten duen
izu-ikara eta beste edozein jaregile goiargitu-ustekoren
indarkeria gaitzestea.
Errenteriako Alderdi Popularraren bozeramailea.”
Jarraian.
* Peña andreak (EAJ/PNV) esan du PPk aurkezturiko mozioa
irakurri zutenean, euskal gizarteak bakea gauzatzeari buruz
itxaropen-garaiak bizi dituenez, hausnarketa egin zutela. Aldi
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berean konbentzituta daude euskal gizartea exijitzailea dela.
Hori
horrela,
agente
politikoek
duten
erantzukizuna
errekonozituz, zehazki Udal honi dagokionean, eta eurei
tokatzen
zaienez
elkarbizitza-egonkorraren
alde
jardutea,
erabaki zuten kontu honekin oin-puntetan ez pasatzea, baizik
eta
gai
garrantzitsu
honetan
inplikatu
eta,
inoren
gaitzikortasuna
zauritu
gabe,
kontsentsu
zabalak
bil
zitzakeen mozio alternatibo bat aurkeztea. Gauzak horrela,
eurek eta gainontzeko taldeek (Socialistas
Vascos-Euskal
Sozialistak
eta
Errenteriako
Ezkerra)
eginiko
mozio
alternatiboaren ebazpen-partea irakurriko du, aitatu taldeek
sinatuta
dagoenez, gehiengo zabala biltzen duena. Lortu nahi
duten helburua Udalbatza honetatik erantzun sendoa ematea da,
beti
ere
alboratu
ezineko
oinarrizko
bi
printzipioetan
oinarrituz eta testuinguru eta lenguai gaitzikortasunetik
aldenduta.
Horregatik,
gainontzeko
taldeei
eskatzen
die
mozioaren aldeko jarrera hartzeko, euren aburuz aurrerapauso
bat delako. Jarraian, mozio alternatiboa irakurri du, hain
zuzen EAJ/PNV-k, Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak eta
Errenteriako Ezkerrak izenpetua. Honek hitzez hitz zera dio:
“EAJ-PNV, ERRENTERIAKO EZKERRA ETA PSE-EE UDAL TALDEEN MOZIOA”
Justifikazioa.
Euskal gizarteak itxaropena eta esijentzia garaiak bizi ditu.
Itxaropena bake-aukerak antzematen dituelako, eta esijentzia
euskal gizarteak ez duelako onartzen atzerapen gehiago. Aukera
eta ikuspuntu ezberdinen arteko tupusketarekin amaitu nahi
duelako eta elkarbizitzarako egoera egonkor bat erdietsi nahi
duelako. Horregatik alderdi politikoei eskatzen diegu lubakiak
alde batera uzteko eta, garenari uko egin gabe, ados jartzeko
bezain eskuzabalak izateko.
AKORDIO PROPOSAMENA
Errenteriako udalbatzak
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1) Konpromisoa hartzen du errefusatuko duela indarkeria —
edozein izanik jatorria edo izaera— ekimen politiko edo
helburu politikoak lortzearren baliabide gisa erabiltzea.
Zalantza izpirik gabeko errefusatze honek ETA bera —pertsonen
oinarrizko eskubideak eta askatasuna urratzen duen heinean—
hartzen du aintzat.
2) konbentzituta dago politikak indarkeria bukatu eta amaitzen
lagun dezakeela, eta baieztatzen du indarkeriari amaiera
elkarrizketatua emateko baldintza egokiak ematen badira —
amaiera emateko borondate argia adieraziz eta konbentzimendu
horretara bideratu litekeen jarrera nabariak erakutsita—,
bultzatuko duela Estatuko eta indarkeria uztea erabakitzen
duten arteko elkarrizketa-prozesua, beti ere sekula uko egin
gabe
kontu-politikoak
herri-nahiaren
ordezkari
legitimoen
bidez bakarrik ebatzi daitezkeela.
EAJ-PNV, ERRENTERIAKO EZKERRA, PSE-EE”
Ondoren mintzatu dira:
* Ferradas jaunak (Errenteriako Ezkerra) esan du, mozio
alternatiboan adierazten duten moduan, uste du bertan dauden
guztiak bat etorriko direla itxaropen-garaiak bizi dituztela,
politika aldetik aro berriak, alegia. Bere aburuz garai
berriak dira, bertan dauden indar-politiko guztiak, euskal
gizartean jarduten duten orok, gizarte honetako gehiengehienekin batera, ETAri ekintzak amaitzeko exijitzen diolako.
Eurek, Errenteriako Ezkerra gisa, amaitze hori baldintzarik
gabekoa, frogatzeko modukoa eta behin-betikoa izatea eskatzen
dute. Hauxe da egoera eta exijentzia, hasieran adierazitako
itxaropena justifikatzen duena. Bere iritziz, denak bat
etorriko dira udalek eragile aktiboak izan behar dutela
gizartearen gehiengoaren nahi hori errealitate bihur dadin.
Ahalbidetu behar dute jarduera politikoa eta begibistakoa,
baita udalekoa ere, koazio eta mehatsu guztietatik libre
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izatea. Bakea eta elkarbizitza lortzeko ezinbestekoa da
indarkeriaren
biktima
guztiak,
salbuespenik
gabe,
errekonozitzea.
Euren
aburuz
denek
merezi
dute
errekonozimendua, ordaintza eta egia. Era berean, kontu
handiarekin saihestu behar dute samina eta sufrimenduarekiko
alderdikeriazko manipulazio oro. Azkenik, uste dute iraganaren
hausnarketa kritikoa egin behar dutela, hori izango delarik
gure gizartean elkarbizitza berri baten zimendu harriak
jartzeko modua. Diferente pentsatzen duena errespetatu eta
errekonozituko
duen
gizartea,
hots,
demokrazia
aintzat
hartuta, pertsonak, ideiak eta proiektu guztiek tokia izango
dutenak. Euren aburuz, alderdi Sozialista eta EAJrekin batera
aurkezturiko mozio alternatiboak hori guztia jasotzen du, eta
horregatik, mozioaren aldeko bozka emango dute.
* Merino jaunak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak)
esan du bertan dauden talde bakoitzak eta herritar bakoitzak
testu diferentea idatziko lukeela, baina eurek ere sinatzen
duten mozioaren birtualtasuna zera dela uste dute: argi eta
garbi
adierazten
duela
—nolabait
espero,
eskatu
eta
borrokatuz— ETAk desagertu behar duela. Uste du garaia dela,
historia eta biztanleriaren sentsibilitateagatik, kontuari
buelta gehiago ematen ez jarraitzeko, baizik eta, normalizazio
batera iristearren itxaron, irrikatu eta lana egiteko. Berriro
dio, beste testu bat aurkeztu eta izenpetu zezaketela, baina
uste du hirratarrak irrikitan daudela bakea zentzu osoan
erdiets dezaten. Esaldia lehendik egina bada ere, bakea ez
liteke izan hilerrietakoa, gizarte honek ere ez dezake gehiago
jarraitu
ernegatua
eta
demokraziak
eskatzen
duen
baino
enfrentamendu handiagoekin. Beraz, bada, mozio hau izenpetzen
dute jakinda argudio gehiago ere badaudela, baina une hauetan
nagusiena,
euskal
gizartearen
deiadar
bihur
dadin,
ETA
desagertzea dela, ETAk ez duela izaerarik, eta ez direla
hartaz gehiago oroituko, gaineratu du.
* Lopez de Echezarreta
andreak (O.E. BILDU) ondorengo
testua irakurri du: “Bilduk Euskal Herrian zabaldu den garai
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politiko
berria
bultzatzeko
konpromisoa
hartua
du
bere
sorreratik. Horregatik herri honetan behin betikoz bakean,
normalizazioan eta euskal Herritar guztien eskubideen aitortza
eta errespetuan oinarrituriko etorkizuna eraikitzeko lan
egingo dugu Udaletxe honetatik eta norabide horretan jarriko
ditugu gure tresnak. Gure ustez Euskal Herriko etorkizun
politikoa elkarrizketa politikoaren bidez erabaki behar da,
egitasmo politiko guztiak, independentzia barne, bururaino
eramateko
aukera
irekiz.
Horretarako
kultura
politiko
ezberdineko Euskal eragileen artean erabakitzeko eskubidearen
gaineko adostasuna lortu beharko litzatekeela pentsatzen dugu.
Bat egiten dugu PNV, EE eta EUSKAL SOZIALISTAK taldeek
aurkeztu duten testuaren edukiekin. Baina, testu honek jaso
beharko lukeen guztia jasotzen ez duela pentsatzen dugu. Izan
ere, bakeaz eta demokraziaz ari garenean, eskubideen ingruan
ari gara, eskubide zibil eta politikoak errespetatu eta
egikaritzeaz ari gara. Baita aste honetan Madrilen epaitzen
ari diren Oarsoaldeko 17 gazteen eskubideez ere. Bakeaz eta
demokraziaz ari garenean, aintzat hartzen dugu herri hau
anitza dela eta aniztasun hori errotik errespetatu behar
dugula guztiok. Gure ustez, mozioak ez du aniztasun hori
errespetatzen eta aldi berean ez du adostasuna helburu,
zatiketa baizik. Honengatik, guztiarengatik ez dugu bozketan
parte hartuko. Bilduren ustez, Udal honek dei egin beharko
lieke herri honetako eragile guztiei elkarrizketa politikoan
murgildu daitezen eta guztiek aukera berdinak izango dituzten
elkarrizketa-mahaia osatu beharko luke”.
* Mendoza alkate jaunak (O.E. BILDU) esan du Alkatetzak
bozketa egin aurretik kontu zenbait esateko gura duela.
Alkatetzak EAJ/PNV, Errenteriako Ezkerra eta Socialistas
Vascos-Euskal
Sozialistak
taldeek
aurkezturiko
mozioaren
testua osoarekin bat egiten du; hori argi utzi nahi du:
testuaren % 100, oso-osorik, kanpartitzen duela. Bat datoz
batez ere bigarren puntuarekin, izan ere, gatazkak eta arazoak
elkarrizketa eta negoziazio bidez konpondu behar direla uste
baitute. Euren irudiko puntu hori oso garrantzitsua da,
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Michel-en printzipioetan jasotako kontu zenbait aurreikusten
dituelako. Bere aburuz printzipio horiek oinarri onak dira
edozein gatazka konpontzeko, baita bertan dauden talde guztiek
eurenganatu ahal izateko ere. Era berean, mozioarekin bat egin
duelako, alderdi Sozialistaren jarrera baloratzen dute, hain
zuzen edukien aldetik positibotzat jotzen dutelako, ulertzeko
espazio amankomun bat egon daitekeela uste dutelako eta, lehen
esan duen moduan, bat datozelako mozioaren % 100rekin.
Horregatik, etengabe ematen ari den eztabaida honek, bere
irudiko, errealitatea gainditzen du, zeren eta errealitatean,
ziur aski, baita kontu hauetan ere, Udalbatzaren gehiengoa
ados egongo litzatekeelako. Horregatik errepikatzen du alderdi
Sozialistaren jarrerari ongi etorria ematen diola. Horrez
gain, inbestidurako hitzaldian aitatu zuen, bereziki PP eta
PSE alderdiekin, euren taldea ziur
zegoela
taldeen
arteko
elkar-ulerketarako
guneak
izango
zirela, hori, bereziki aitaturiko taldeekin baina baita EAJ
eta
Errenteriako
Ezkerrarekin
ere.
Eta,
bere
aburuz,
eztabaidatzen ari diren mozioa etorkizunean zinegotziek lana
egin dezaten oinarri on bat izan liteke. Hala eta guztiz ere,
bere iritziz, mozio honek bi oztopo ditu: edukiaren aldetik —
alde batekoa bakarrik jasotzen duelako— ez du jasotzen herri
honetan ematen diren hainbat giza-eskubideren urraketa, eta
garai berriei buruzko egoeraz azterketa positibo bat egiten
denean,
hemen
egiten
den
bezala,
garai
berri
horiei
erantzukizun pittin batekin erantzun beharko lieketela eta
egoera osotasunean ikusi beharko luketela uste du. Beste
oztopoa, bere ustez, aurkeztu den unea edo teistuingurua da.
PPri
dion
errespetu
guztiarekin,
mozio
honek,
bere
ikuspuntutik, ez du ezer positiborik aportatzen. Ziur dago,
oso ziur gainera, zinegotzi guztiak gune amankomunak eta ados
jartzekoak izango dituztela, alabaina, mozio hau, ez herri
honetan
bakarrik,
baizik
eta
gainontzeko
herrietan
ere
aurkezten denean, uste du ez dagoela gatazka gainditzeko
asmorik, ezta indarkeria-egoera eta giza-eskubide urraketa
gainditzeko ere. Aitzitik, Alkatetzaren ustetan, mozioarekin
erdietsi edo lortu nahi dena zera da: errealitatean existitzen
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ez den —mozio alternatiboan baieztatzen dena— zatiketa-antzeko
bat marraztea, bere aburuz existitzen ez dena edo gainditu
litekeena. EAJko ordezkariak aitatu du ez zutela gai honen
inguruan hanka-puntan pasatu
nahi. Bere taldeak ez du horrela ibiltzeko asmorik, ez du gai
hau eztabaidatzeko inolako beldurrik. Gainera, berriro dio,
bat egiten dutela mozio alternatiboaren % 100rekin, eta ez du
inolako beldurrik gaia aztertzeko. Hori esaten du Bilduk gai
hauek ikusteko beldurra duela ematen dirudielako, eta hori ez
du esaten EAJko bozeramaileak egin dituen komentarioengatik,
alderdi politiko zenbaiten bozeramaileek botatzen dituzten
mezuengatik baizik. Bere iritziz, mozio hau Bilduk garrantzi
handiko hautes-emaitzak izan dituelako aurkeztu dute, eta
herri-nahiaren
bidez
Bilduk
botere-kuotarekin
egin
dela
asumitu beharrean, mozioak aurkeztu dira, ernegatu baino
egiten ez dutenak eta diferenten artean kontsentsurik bilatu
nahi ez dutenak. Edozein gisatan, Alkatetza hau —mozio hau eta
sor litezkeen beste batzuk oinarritzat hartuta, eta, era
berean,
Michel-printzipioak
eta
giza-eskubide
guztien
errespetua oinarritzat hartuta— irekia dago etorkizunean
akordietara iristeko, beti ere panorama politiko guztia
itxuragabetzen
ari
den
egoera
horretatik
guztiz
deskontestualizatuta.
Eta,
berriro
dio,
egoera
ez
dela
erreala, eskal gizartean egoera ez delako modu horretan
bizitzen
ari,
baizik
eta
ilusio
pixka
batekin,
itxaropenarekin, eta gendea, nolabait, ados jartzeko eskatzen
ari zaie, eta ez euren jarrera ezberdinak bilkura-aretoan
adierazteko. Horregatik, bere taldeak eta Alkatetzak ez du
parte hartuko bozkatzeko garaian, baina argi utzi nahi zuten
mozio alternatiboarekin bat datozela.
* Herzog jaunak (PP) esan du bene-benetan eskertzen duela
Alkatearen eta Gobernu Taldearen jarrera, alabaina eurek
derrigortuta daude, ez soilik eurek alderdiaren ekintzarekin
bat egin behar dutelako, baita PP-k Errenterian izan duen
historiagatik, idatzia bere horretan mantentzera, eta beraz,
bozka dadin eskatzera. Izan ere, lehenbiziko eurek aurkeztu
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zuten, eta ondorioz, lehenbiziko eurena eta gero alternatiboa,
Udalbatzari ondo baderitzaio, bozkatzeko eskatzen du.
* Merino jaunak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak),
forma-kontuak direla eta, Idazkariak esango du ez bada
horrela, eta Alkateak erabakiko du, baina uste du mozio bat
dagoenean eta gero beste alternatibak aurkezten badira,
normalean lehenengo alternatiboa eztabaidatu eta bozkatzen
dela, eta gero, lehenengoak bertan behera geratu edo aurrera
jotzen duela. Hala ere, hori baino garrantzitsuagoa da —formakontuak baino ez direlako—, benetan, Alkateak esandako hitzat
entzutea. Egiatan, asko pozten da mozioaren edukia bere egin
duelako, hori, une egokia izan edo ez, oso garrantzitsua
iruditzen zaio. Lehen gizarteari buruz ari zen, baina gauza
bera esan dezake erakundeetaz, horietan ere irekiera bat
antzematen
delako,
hots,
gizartearen
sentimenduarekiko
sentiberatasun eta lotura bat. Haren ustez, pena da mozioa
nahikoa ez izatea, zeren eta erabat positiboa izanik,
gustatuko litzaioke Bilduk onespenarekin bat egitea. Bere
aburuz askoz hobea da zerbait eskas izatea ezerez baino.
Bestalde, uste du PSE mugitu dela ulertu duela, hori, bere
iritziz, ez litzateke gaizki egongo, mugitzea eta zuzentzea
jakintsuena
delako,
halere,
uste
du,
Euskadiko
Alderdi
Sozialistarentzat honek ez duela esan nahi zirkuntantziak eta
bizitzak berak eskatzen duena baino gehiago mugitzen ari
direnik. Hori ez du berak bakarrik esaten, izan ere, PSEko
izendun ordezkariak hau izenpetu edo harutzago joan izan
direlako, gainera ez soilik hitzetan, baita ekintzetan ere,
nabarmendu du.
* Peña andreak (EAJ/PNV) esan du prozedurari dagokionez
bera
bat
datorrela
alderdi
Sozialistaren
ordezkariak
esandakoekin. Alkateak esandakoen inguruan, esan nahi du berak
ez dakiela zein zen Alderdi Popularraren asmoa, baina, Alkate
jaunak dioen moduan, fronte jakin bat ikusi nahi bazuten, ez
du emaitza onik lortu. Berak ez daki zer gertatzen ari den
beste erakundeetan, baina, haren ustez, dualtasun horrek ez du
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adierazten Errenteriako Udaleko errealitatea. Edukia urriegia
dela-eta, esan behar du, batzuetan gertatuko dela mozio
guztiak, eduki eta ertz guztiak kontuan hartuta tratatzea,
baina Alkateak zioen bezala, gendeak ados jartzeko eskatzen
dienez, iruditzen zaio oraingoa hau aukera, gainera ona,
galtzea dela. Izan ere, ikuspuntu eta kolore diferenteak
dituzten hiru alderdi politiko adostasun batera iritxi dira,
eta pena da Gobernu Taldeko alderdi nagusiak, mozioaren
edukiarekin bat etorrita, abstenituz bederen, bozketan esku ez
hartzea.
Espero
du
gerora
begira
denek
bide
horretan
eboluzionatuko
dutela,
eta
are
kontsentsu
zabalagoak
erdietsiko dituztela, bere taldeak, bide horretan, zalantzarik
gabe, lana egingo duela, gaineratu du.
* Mendoza alkate jaunak (O.E. BILDU) esan du, bere aburuz,
ez dela aukerarik galdu. Izan ere, mozio bat dago eta horren
inguruan talde zenbaitek jarrera bat hartu dute, eta, bere
taldeak ere, bozka bidez ez bada ere, adierazpenak eginez
azaldu du bere jarrera eta, beraz, uste du ez dela aukeragaldua. Bere iritziz, hor elkar ulertzeko espazio bat dago,
eta hori ikus liteke. Hala ere, espero du ulertuko dela
eztabaida hau Bildu udal askotan gobernatzen ari delako ematen
ari dela, eta horrexegatik ez dute bozkatuko, eztaibaida hau
herri-nahia aitortzen ez delako ematen ari delako. Horixe da
arrazoia eta ez besterik, gaineratu du. Bera, pertsonalki,
prest dago, urraketa guztiak, etab. aintzat hartuta, eztabaida
irekitzeko, eta prest dago herri honetan eman diren eta ematen
diren urraketa guztiak aitortzeko. Ez du inolako eragozpenik
hori egiteko, baina, uste duelako erantzukizuna exijitzen ari
zatzaiela, erantzukizun pitin batekin jardun behar dute.
Berak, bere jarrera politikoa oso garbi utzi du, baina
erantzukizun pitin batekin jarduteko eskatzen diete eta ez
dezaten egin guda politikarik hain serioa den gauza batekin.
Gerra horrek, ehin batean bederen, ez du errespetatzen, edo ez
du onartzen —osoko bilkuretara mozioak eztabaidatzeko ekarri
direlako— erakundeetan agerian geratu den borondate hori.
Eurek horrexegatik ez dute bozketan esku hartuko. Eta, berriro
47

dio, ez dela aukera-galdu bat, bere aburuz, etorkizunean,
premisa honekin berekin eta eurek jaso
behar
direla
uste
dutenekin
ere,
lanean
has
daitezkeelako.
Alderdi
Popularreko
bozeramailearengana zuzenduz, esan dio espero duela nahiko
garbi geratuko zirela mozioaren aldeko bozkatuko duten hiru
udal taldeen jarrerak. Bildu taldeak ez du bozketan esku
hartuko, eta beraz, pentsatzen du ez duela zentzu gehiegirik
PP-k aurkezturiko mozioa bozkatzea, hain zuzen
EAJ/PNV,
Errenteriako Ezkerra eta Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak
alderdiek
aurkezturikoa
aterako
delako
aurrera.
Hortaz,
iruditzen bazaizu, lehenengo mozio alternatiboa bozkatuko dugu
eta ikusiko dugu zer gertatzen den, esan dio.
Mintzaldiak amaitutakoan.
EAJ/PNV,
Socialistas
Vascos-Euskal
Sozialistak
eta
Errenteriako Ezkerrak izenpeturiko mozio alternatiboa bozkatu
dute, hots, akordio honen azalpen-zatian jasota dagoena,
Udalbatzak, gehiengoz, aldeko 13 botorekin (Errenteriako
Ezkerra, EAJ/PNV, Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, PP),
(O.E. BILDU taldeko zinegotziek ez dute dute bozkatu),
E R A B A K I

D U

Onartzea mozio alternatiboa, EAJ/PNV, Socialistas VascosEuskal Sozialistak eta Errenteriako Ezkerrak izenpetu eta
akordio honen azalpen-zatian jasota geratu dena.
Jarraian,
* Herzog jaunak (PP) esan du prozedura dela-eta bere
taldeak
aurkezturiko
mozioa
ez
delako
bozkatu
—besteak
gainetik pasa duelako— bere haserrea jasotzea nahi duela.
Jakin bazekiten zein emaitza izango zen, baina uste dute
bozkatu behar zela.
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Mintzaldiak amaitutakoan.
10. Galderak eta Eskariak.
Ez du inork galdera-eskaririk egin.
-----------------Eta aztertu beharreko gai gehiagorik ez zegoenez, Alkateak
bilkura amaitutzat eman du egun bereko 19:15 zirela. Eta
aztertutakoa eta erabakitakoa jasota gera dadin Akta hau egin
dut Erkidego Autonomoko paper ofizialean, _____zenbakitik
_____ra, eta nirekin batera Alkateak sinatu du. Egiaztatzen
dut.
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