2020ko OTSAILAREN 6an, LARRAULGO UDAL PLENO ARETOAN
EGINDAKO OHIKO UDALBATZAREN AKTA
2020ko otsailaren 6an, Larraulgo Udaletxeko Pleno Aretoan,
arratsaldeko 16.30 orduetan, Maite Arana Perez Alkate andrearen
Lehendakaritzapean, behean aipatzen diren zinegotziak biltzen dira.
ZINEGOTZIAK:
Vicente Garcia Momblona
Jesus Maria Tejada Cantero
Jose Antonio Rodriguez Rodriguez
BERE EZIN ETORRIA AZALTZEN DUTE: Aitor Beistegui Fiallegas,
Mireia Ruiz Delgado eta Maialen Alonso Labandibar
Bertan dago, egintzaz fede emateko Ane Gomez Urteaga Idazkarikontuhartzailea.
...//...
Alkate-lehendakari andreak
ondorengo gaiak tratatzen direlarik:

bilerari

hasiera

ematen

dio,

1. Ondoren adierazten diren Udalbatzarretako aktak onestu, hala
badagokio/ Aprobación, si procede de las siguientes actas
Plenarias:
 2020ko urtarrilaren 9an egindako ohiko bilkura/ Sesión de
fecha 9 de febrero de 2020.
2. Alkatetza ebazpenen berri ematea/ Dación de cuenta de los
decretos de Alcaldía.
3. Tokiko Gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea, hala
bada/ Dación de cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta de
Gobierno Local.
4. Erroitz baltzu mugatuari 2019 urteari dagokion ekarpenaren
kitapena onestea, hala bada/ Aprobación de la liquidación
presentada por “Erroitz baltzu mugatua” de la ayuda económica
concedida en el ejercicio 2019.
5. 2019/2020 Ikasturteko Larraulgo herritarrei euskara ikastaroak
burutzeko diru-laguntzen babesean, J.A.L. andreak eginiko dirulaguntza eskaera./Aprobación de la solicitud de ayuda económica
realizada por J.A.L. cursos de euskara, curso escolar 2019/2020.
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6. Eudel-ek eginiko gomendioaren onespena, 2020ko ekitaldirako
langileen ordain sariei buruzkoa, hala bada/ Aprobación de la
recomendación realizada por Eudel, en relación a los incrementos
retributivos del ejercicio 2020.
7. Aiztondo Zerbitzuen Mankomunitateari 2020ko 1. Eta 2.
Hiruhilabeteko
ekarpenak
burutzea,
hala
bada./Aportación
económica correspondiente al 1. y 2. Trimestre del 2020 a
Aiztondo Zerbitzuen Mankomunitatea.
8. Beste batzuk/Otros.
9. Erregu, galderak eta mozioak/Mociones, ruegos y preguntas.

..//...
LEHENENGO PUNTUA
ONDOREN
ADIERAZTEN
DEN
ONESTU, HALA BADAGOKIO

UDALBATZARRETAKO

AKTA

 2020 urteko urtarrilaren 9ko Udalbatzaren ohiko bilkurako akta.
Irakurri ondoren bertaratuek aho batez onesten dute.
BIGARRENGO PUNTUA
ALKATETZA EBAZPENEN BERRI EMATEA
Ondoren, Udaleko Idazkari-Kontuhartzaileak adierazten du
01/2020 tik 14/2020ra
Lehendakari Ebazpenak eman direla.
Bertaratuak jakinaren gainean geratu direlarik.
HIRUGARREN PUNTUA
TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK HARTUTAKO ERABAKIEN BERRI
EMATEA
Ondoren, Alkate-Lehendakari andreak batzarkideei Tokiko
Gobernu Batzordeak hartutako erabakien berri ematen die, ondorengoak
izanik:
-Belako publizitateak eginiko eskaera onestu, hau da, Txantxangorri
aldizkariaren bi harpidetza egiteko onespena ematea, bata Udal
liburutegian utziko da eta bestea Herri ostatuan.
-2019ko kultur asteko kontuen kitapena onestu da, gastu eta sarreren
kontua +266,94 euro izanik.
- 6.797,07 Eurotako faktura erlazioa onartu da.
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LAUGARREN PUNTUA
ERROITZ BALTZU MAGATUARI 2019 URTEARI
EKARPENAREN KITAPENA ONESTEA, HALA BADA

DAGOKION

Ikusirik, Erroitz baltzu mugatuari 2019. urtean 750,00 eurotako
diru-laguntza
eman
zitzaiola,
Aiurri,
Beterri-hamaboskaria
argitaratzen laguntzeko.
Ikusirik, Erroitz baltzu mugatuak, Aiurri, beterri-hamaboskariko
2019 urtean izan dituzten gastuen zuritzea aurkeztu duela.
Gaia azterturik, Udalbatza honek, aho batez, ondorengoa
ERABAKITZEN DU:
LEHENA: Erroitz baltzu mugatuak aurkezturiko, Aiurri, beterri
hamaboskariko gastuen kitapenaren onespena.
BOSTGARREN PUNTUA
2019/2020 IKASTURTEKO LARRAULGO HERRITARREI EUSKARA
IKASTAROAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAREN BABESEAN, J.A.L.
ANDREAK EGINIKO DIRU-LAGUNTZA ESKAERA.
Ikusirik J.A.L. andreak eginiko eskaera, non 2019/2020
ikasturtean Euskarako B2 maila prestatu nahi duela, Andoaingo AEK
euskaltegian, ikastaroa astelehen, astearte eta ostegunetan burutuko
du, astean 7,5 eskola ordu jasoko dituelarik eta kostu osoa 424,00euro
dira. Horregatik Larraulgo Udaletxeari diru-laguntza eskaera egiten dio.
Gaia azterturik, Udalbatza honek, aho batez, ondorengoa,
ERABAKITZEN DU:
LEHENA: J.A.L. andreak eginiko eskaera onestu, hau da, Andoaingo
AEK euskaltegian, burutzeko asmoa duen Euskarako B2 maila lortzeko
ikastaroa egiteko diru-laguntza ematea, ondorengoari baldintzaturik:
-Klaseak bakarrik diruz lagunduko dira.
-%85eko asistentzia justifikatu beharko du.
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Baldintza hauek betetzen dituela frogatzeko, Larraulgo Udaletxean
matrikularen ordainagiria eta egindako maila gainditu duela eta
asistentzi ziurtagiria aurkeztu beharko du.
BIGARRENA: Diru-laguntzaren
modura egitea:

ordainketa

ondoren

zehazten

den

-% 50: Matrikula ordaindu duenaren agiria aurkeztutakoan.
-%50: Ekainean, asistentzia ziurtagiria aurkeztutakoan.
HIRUGARRENA: Erabaki honen berri J.A.L.andreari ematea.
SEIGARREN PUNTUA
EUDEL-ek
EGINIKO
GOMENDIOAREN
ONESPENA,
2020KO
EKITALDIRAKO LANGILEEN ORDAIN SARIEI BURUZKOA, HALA
BADA
Ikusirik Eudel-ek eginiko gomendioa, non ondorengoa dioen:

“2020KO ORDAINSARIEN GEHIKUNTZEI BURUZKO INFORMAZIO-ORRIA
2/2020 ERREGE LEGE-DEKRETUA

2020ko urtarrilaren 22an, 2/2020 Errege Lege-dekretua, urtarrilaren
21ekoa, argitaratu da Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE), sektore
publikoaren esparruko ordainsariei buruzko premiazko neurriak
hartzekoa.
Aipatutako Errege Lege-dekretu horrek sektore publikoko langileen ordainsarien
gehikuntzak arautzen ditu 2020. urteari begira, eta, ildo horretatik, soldata
igoera finko bat, eta, ekonomiaren hazkundearekin lotuta, ehuneko osagarri bat
gehitzea aurreikusten du. Zehazki, sektore publikoaren zerbitzura ari diren
langileen gehikuntzak onartzeko ezinbestekoak diren zenbait alderdi arautzen
ditu berariaz, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera eraginkorrak izango direnak;
modu zehatzagoan, % 2ko igoera finkoa eta funts gehigarrietako % 0,3ko igoera
xedatzen ditu; azken horiek, hain justu, produktibitatea edo eraginkortasuna
hobetzeko plan eta proiektuetarako banatzen direnei dagozkie, eta,
administrazio bakoitzean, erakunde sindikalekiko negoziazioekin daude lotuta.
Zehatz-mehatz, hauxe xedatzen du 2/2020 Errege Lege-dekretuak 3.Bi
artikuluan:
Bi. 2020an, sektore publikoaren zerbitzura diharduten langileen
ordainsariak ezin izango dira gehitu 2019ko abenduaren 31n
indarrean
zirenak
baino
ehuneko
bi
baino
gehiago,
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homogeneotasunaren arabera bi aldietarako, langileei dagokienez
nahiz haien antzinatasunari begira. Xede horretarako, 2019ko
ordainsarietan, BPGd-aren bilakaerari lotutako ehuneko 0,25eko
gehikuntza urteko zenbatekotan hartuko da aintzat. Oro har, gizarteekintzako gastuek 2020an ezin izango dute izan gehikuntzarik
2019koekiko. Horri dagokionez, gizarte-ekintzako gastuak onurak,
osagarriak edo hobekuntzak direla jo da, ez daukatenak zerikusirik
egindako lanaren kontraprestazioekin, azken horien xedea zenbait
premia asetzea baita, sektore publikoaren zerbitzura diharduten
langile horien gorabehera pertsonalen ondorioz.
Horrez gain, Barne Produktu Gordinaren gehikuntza, 2019ko prezio
konstanteetan, ehuneko 2,5era edo gehiagora iritsiko balitz, soldata
beste % 1 igoko litzateke 2020ko uztailaren 1etik aurrera. Adierazitako
ehuneko 2,5 horretatik beheragoko gorakaden kasuan, gehikuntza
proportzioan murriztuzko da, aipatutako ehuneko 2,5 horrekiko izan
duen murrizketaren arabera; beraz, hauek izan dira gehikuntzak oro
har:
BPGd-a
BPGd-a
BPGd-a
BPGd-a

2,1
2,2
2,3
2,4

bada:
bada:
bada:
bada:

%
%
%
%

2,20
2,40
2,60
2,80

Atal honetan xedatutakoaren ondorioetarako, BPGd-a igotzeari
dagokionez, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) urte bakoitzean
argitaratutako BPGd-aren aurrerapenaren estimazioa hartuko da
kontuan. INEk BPGd-aren aurrerapena argitaratu ondoren, eta enplegu
publikoa eta lan-baldintzak hobetzeko 2018ko martxoaren 9ko
jarraipen-batzordeari jakinarazita, igoera aplikatzea onetsiko da, hala
badagokio, Ministro Kontseiluaren erabaki bidez. Erabaki horren berri
emango zaie autonomia-erkidegoei, hiri autonomoei eta Udalerri eta
Probintzien Espainiako Federazioari.
Gainera, soldata-masaren ehuneko 0,30eko gehikuntza osagarria
baimendu ahal izango da, besteak beste, produktibitatea edo
eraginkortasuna hobetzeko plan eta proiektuak ezartzeko, funtzio
parekagarriak
dituzten
lanpostuen
artean
dauden
osagarri
espezifikoak berrikusteko, destino-osagarriak homologatzeko, edota
pentsio-planetako ekarpenetarako.

Aurrekoa kontuan hartuta, 2/2020 Errege Lege-dekretua indarrean sartu
ondoren, eta 2018ko eta 2019ko ekitaldietako ordainsarien gehikuntzei
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dagokienez EUDELek egin izan duenari jarraiki, Euskadiko udalei honako
gomendio hau egitea egoki dela deritzo EUDELek, izan daitezkeen
interpretazioak argitzen laguntzeko:
GOMENDIOA


3.Bi artikuluko lehen paragrafoan adierazten denari dagokionez,
legeak baimendutako maximoa gehitzea langileen ordainsaria, 2020ko
urtarrilaren 1etik aurrerako eraginkortasunarekin; hau da, 2019ko
abenduaren 31n indarrean zirenekiko %2, homogeneotasunaren arabera
bi aldietarako, langileei dagokienez nahiz haien antzinatasunari begira.



3.Bi artikuluko bigarren blokean zehazten denari lotuta, eta kontuan
hartuta Barne Produktu Gordinaren gehikuntza batzuen kasuan soldatak
beste % 1 arte igotzeko aukera biltzen duela, gaur egun ez dakigu beteko
den premisa hori, eta, ildo horretatik, Ministroen Kontseiluak zehazten
eta onesten duena hartuko da kontuan. Dena dela, eta 3.Bi artikuluan
xedatzen denarekin bat etorrita, gehikuntza horrek 2020ko uztailaren
1etik aurrera izango du eragina.



3.Bi artikuluko azken paragrafoak soldata-masaren % 0,30eko
gehikuntza osagarria egiteko aukera arautzen du, eta, udalautonomiaren kalterik gabe, honako gomendio hau egiten diegu
Euskadiko udalei: finantzen eta aurrekontuen esparruan dituzten
aukeren neurrian, soldata-masaren % 0,30eko gehikuntza osagarria
onets dezatela. 3.Bi artikulu horretan jasotzen diren lege-formulen
arabera banatuko da zenbateko hori, edo aplikagarri den beste edozein
formularen arabera, udal-autonomiaren eta negoziazio kolektiboaren
esparruan, betiere.

GOMENDIO honen bidez, lege-agindu horren irismen juridikoa argitu nahi izan
du EUDELek, eta argi erakutsi nahi izan du, gainera, lege-agindu hori
legediaren
barnean
langile
publikoentzat
modurik
onuragarrienean
interpretatzeko duen interesa; guztia, erakundeen eraginkortasunean eta laningurunearen kalitatean aurrera egiteko asmoz, horrek guztiak bihar-etzi
negoziazio kolektiboaren esparruan aurrera egiteko bidea erraztuko duen ustez,
eta UDALHIITZ Akordio Arautzaile berria lortzeko lagungarri izango delakoan,
betiere.
EUDELek argi adierazi nahi izan du berriro zeinen garrantzitsua den
“2008‐2010 UDALHITZ Akordioa” bere osotasunean betetzea, bermerik
handiena lortutako akordioak betetzeak adierazten baitu, zalantzarik gabe;
gainera, sektorean akordio berri bat lortzeko legitimazioa ere bada. Zentzu
horretan, gaur egungo 2008-2010 UDALHITZ Akordioa betetzerakoan suma
zitezkeen gabeziei konponbidea emateko baliabidea litzateke erakunde
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bakoitzean antolatutako “Jarraipen Mahaia”, azken informazio-orrietan
gogorarazi dizuegunaren ildotik. Gogorarazi nahi dizuegu mahai horien xedea,
berariaz, egungo 2008-2010 UDALHITZ Akordioan bete gabe utzitako alderdiei
konponbidea emateko akordioak egiten laguntzera mugatzen dela, eta ez dutela
ireki behar horietatik kanpoko gaiak negoziatzeko prozesurik; azken horien
aplikazio-eremua, zehazki, EUDELen eta sindikatuen arteko UDALHITZ
Negoziazio Mahai Orokorrean datza.”

Gaia azterturik, Udalbatza honek aho batez, ondorengoa
ERABAKITZEN DU:
LEHENA.- 2020 ekitaldirako, langileen ordainsariei buruzko EUDEL-ek egindako
gomendioaren 1. Eta 2.go puntuak bere osotasunean onestea eta aplikatzea. Ondorengoak
izanik:




3.Bi artikuluko lehen paragrafoan adierazten denari dagokionez, legeak
baimendutako maximoa gehitzea langileen ordainsaria, 2020ko urtarrilaren
1etik aurrerako eraginkortasunarekin; hau da, 2019ko abenduaren 31n
indarrean zirenekiko %2, homogeneotasunaren arabera bi aldietarako,
langileei dagokienez nahiz haien antzinatasunari begira.
3.Bi artikuluko bigarren blokean zehazten denari lotuta, eta kontuan
hartuta Barne Produktu Gordinaren gehikuntza batzuen kasuan soldatak
beste % 1 arte igotzeko aukera biltzen duela, gaur egun ez dakigu beteko den
premisa hori, eta, ildo horretatik, Ministroen Kontseiluak zehazten eta
onesten duena hartuko da kontuan. Dena dela, eta 3.Bi artikuluan xedatzen
denarekin bat etorrita, gehikuntza horrek 2020ko uztailaren 1etik aurrera
izango du eragina.

BIGARRENA: 2020 ekitaldirako, langileen ordainsariei buruzko EUDEL-ek egindako
gomendioaren 3. Puntua mahai gainean uztea, gaia hobeto argitu arte.
ZAZPIGARREN PUNTUA
AIZTONDO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEARI 2020KO 1. ETA 2.
HIRUHILABETEKO EKARPENAK BURUTZEA, HALA BADA
Ikusirik 2020ko urtarrilaren 22an Aiztondo Zerbitzuen
Mankomunitateak aurkezturiko idatzia, non 2020 ekitaldiko 1. eta 2.
hiruhilabetean sortu daitezkeen gastuei aurre egin ahal izateko
Larraulgo Udalak burutu beharreko ekarpena 15.500,00 eurokoa dela
adierazten den. Ekarpena, Larraulgo udalak eskatuta, ondoren
zehazten den moduan banatzen da:
-Gizarte zerbitzuak: 13.500,00 euro
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-Kultura: 2.00,00 euro
Ikusirik kreditu nahikoa aurreikusia dagoela 2020 urteko udal
aurrekontuetako 421.230.00.01 eta 421.330.00.01 partidetan.
Gaia aztertu ondoren, bertaratuek, aho batez, ondorengoa
ERABAKITZEN DUTE
LEHENGOA.- Aiztondo Zerbitzuen Mankomunitateari 15.500,00
eurotako ekarpena burutzea 2020 ekitaldiko 1. eta 2. hiruhilabetean
sortu daitezkeen
gastuei aurre egiteko. 2020 urteko udal
aurrekontuetako 421.230.00.01 eta 421.330.00.01 partiden kargura.
Kontzeptu hauetan banatuta:
-Gizarte zerbitzuak: 13.500,00 euro
-Kultura: 2.000,00 euro
BIGARRENA.- 15.500,00 eurotako gastua onartzea.
ZORTZIGARREN PUNTUA
BESTE BATZUK
Ez dira aurkezten.
BEDERATZIGARRENPUNTUA
ERREGU, GALDERAK ETA MOZIOAK
Ez dira aurkezten.
Beste gairik ez dagoenez, arratsaldeko 17:00 orduak direnean
Alkate jaunak bilera amaitutzat ematen du, nik, behin-behineko
Idazkaria naizen honek akta honetan jasotakoa ziurtatzen dudalarik.
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