2015eko UZTAILAREN 30ean, LARRAULGO UDAL PLENO ARETOAN
EGINDAKO OHIKO UDALBATZAREN AKTA
2015eko uztailaren 30ean, Larraulgo Udaletxeko Pleno Aretoan, gaueko 21.00
orduetan, Aneli Urbieta Etxeberria Alkate andrearen Lehendakaritzapean, behean
aipatzen diren zinegotziak biltzen dira.
ZINEGOTZIAK:

Gotzon Jauregi Sarasola
Cristian Ivo Sebastian Pizarro Jofre
Ander Leon Nanclares
Angel Serrano Martinez
Felix Joaquin Asensio Robles

Bere ezin etorria azaltzen du: Aritz Sarria Saraqueta

Bertan dago, egintzaz fede emateko Ane Gomez Urteaga Idazkarikontuhartzailea.
...//...
Alkate-lehendakari andreak bilerari hasiera ematen dio, ondorengo gaiak
tratatzen direlarik:
1. Ondoren adierazten diren Udalbatzarretako aktak onestu, hala
badagokio/ Aprobación, si procede de las siguientes actas Plenarias:
2015eko uztailaren 9an egindako ohiko bilkura./Sesión ordinaria
de fecha 9 de julio de 2015.
2. Alkatetza ebazpenen berri ematea/ Dación de cuenta de los decretos de
Alcaldía.
3. Kultur etxea eta Udaletxearen garbiketa zerbitzua Lidoinsa enpresari
esleitzea, hala bada./ Adjudicación del servicio de limpieza de la Kultur
etxea y Ayuntamiento a la empresa Lidoinsa.
4. Larraulgo Udalarentzat hirigintza eta arkitekturari buruzko
aholkularitza zerbitzuen esleipena, hala bada./Adjudicación del servicio
de urbanismo y arquitectura al Ayuntamiento de Larraul.
5. Tolosaldea Garatzen-i 2015 urteko bigarren ekarpena onestea, hala
bada./Aprobación de la 2ªaportación económica correspondiente al
ejercicio 2015 a Tolosaldea Garatzen.
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6. Zaborren eta konpostagailuen ezarketaren azken berri ematea, hala
bada/Dación de cuenta de la implantación de compostadores y del
sistema de recogida de residuos.
7. 2014-2015 ikasturterako Larraulgo herritarrei euskara ikastaroak
burutzeko diru-laguntzak arautuko dituzten oinarriak onartzea, hala
badagokio./ Aprobación de las bases de regulación de las ayudas
económicas a los habitantes de Larraul por cursos de euskara, curso
escolar 2014/2015.
8. Fakturak eta ordainketak/ Pagos y facturas.
9. Beste batzuk/Otros.
10. Erregu, galderak eta mozioak/Mociones, ruegos y preguntas.
.../...
LEHENENGO PUNTUA
ONDOREN AIPATZEN DEN UDALBATZAREN AKTA ONESTU, HALA
BADA.
 2015 urteko uztailaren 9ko Udalbatzaren ohiko akta. Irakurri ondoren bertaratuek
aho batez onesten dute.
BIGARREN PUNTUA
ALKATETZA EBAZPENEN BERRI EMATEA
Alkate andreak azkeneko Udalbatzarretik emandako ebazpenen berri ematen du:
18/2015 Alkatetza Ebazpena, uztailaren 23koa, 2015eko 1. Hiruhilabeteari dagokion ura
eta zabor tasen erroldak onestea, ebazten duena.
19/2015 Alkatetza Ebazpena, uztailaren 24koa, J.D.D.S. jaunak eginiko eskaera onestea,
hau da, San Esteban jaietan tiro-pitxon eko postua jartzeko baimena ematea, ebazten
duena.
20/2015 Alkatetza Ebazpena, uztailaren 24koa, D.C.D.S. jaunak eginiko eskaera
onestea, hau da, San Esteban jaietan jostailu eta globo salmentarako postu bat jartzeko
baimena ematea, ebazten duena.
21/2015 Alkatetza Ebazpena, uztailaren 28koa, Herriko jai batzordeak eginiko eskaera
onestea, hau da, San Esteban jaietan txosna bat jartzeko baimena ematea, ebazten
duena.
Bertaratuak jakinaren gainean gelditzen dira.
HIRUGARREN PUNTUA
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KULTUR ETXEA ETA UDALETXEAREN GARBIKETA
LIDOINSA ENPRESARI ESLEITZEA, HALA BADA

ZERBITZUA

Ikusirik 2013/2014 ikasturterako kultur etxearen garbiketa zerbitzua Larraulgo
Udalak bere gain hartu zuela, Larraulgo Guraso Elkarteak jakitera eman zutenez, ez
zutelako jarraitu behar zerbitzu hau eskaintzen.
Ikusirik Larraulgo Udalak zerbitzu hori prestatzeko bi aurrekontu eskatu zituela
ZU ETA BIOK eta LIDOINSA enpresei hain zuzen. Kontratu txiki bat zela kontutan
hartuz.
Ikusirik Lidoinsa enpresaren aurrekontua egokiena zela, hilabetez esleitu
zitzaion zerbitzua eskaintzera, proba modura, ondoren zerbitzua urte betez esleitu
zitzaiolarik.
Ikusirik Lidoinsa enpresak txukun egin duela garbitasun zerbitzua 2014/2015
ikasturtean.
Gaia azterturik, Udalbatza honek, aho batez, ondorengoa

ERABAKITZEN DU:
LEHENA: LIDOINSA enpresari, Kultur etxea eta Udaletxea garbitzeko aurkezturiko
aurrekontua onestea eta zerbitzua esleitzea, esleipena 2016ko abuztuaren 31rarte izango
da, ondorengoa delarik aurkezturiko aurrekontua:
Garbiketa:
Kultur etxea: Egunero 1.5 ordu ( 0.5+1)
Udala: Astean 1.5ordu
Orduko prezioa: 20,00euro
Eraikin bakoitzean kristalak garbitzeko bi ordu eta erdi beharko dira, proposamena
Udaletxea urtean behin eta Kultur etxea urtean hiru edo lau aldiz.
Orduko prezioa: 20,00 euro.
BIGARRENA:LIDOINSA enpresari jakinaraztea, Udalaren esku egongo dela,
garbitasunari buruz kexak badaude edo fakturarekin adostasun faltak sortzen badira,
edozein momentutan kontratua moztu ahal izango duela, inolako kalte-ordainik gabe.
HIRUGARRENA: Ebazpen honen berri LIDOINSA-ri ematea.
LAUGARREN PUNTUA
LARRAULGO UDALARENTZAT HIRIGINTZA ETA ARKITEKTURARI
BURUZKO AHOLKULARITZA ZERBITZUEN ESLEIPENA, HALA BADA

San Esteban Plaza, z/g. 20159 LARRAUL. Tel.: 943 69 30 42 – Fax: 943 69 36 23
web orria: www.larraul.net. E-maila: larraul@udal.gipuzkoa.net

Ikusirik Larraulgo Udalarentzat hirigintza eta arkitekturari buruzko aholkularitza
zerbitzua, Larraulgo Udalean eskaini nahi dela, astean bi ordu Udaletxean dagokion
zerbitzua eskainiaz.
Ikusirik, orain arte Udal Aholkulari Teknikoa den Eba Erkizia Brion arkitektoari
aurrekontu bat eskatu zaiola, aipaturiko zerbitzua prestatzeko.
Ikusirik Eba Erkizi Brion arkitektoak aipaturiko aurrekontua aurkeztu duela,
ondorengoa diolarik:
“LARRAULGO URDALARENTZAT HIRIGINTZA ETA ARKITEKTURARI
BURUZKO AHOLKULARITZA ZERBITZUEN LAN PROPOSAMENA
Proposamen honen helburua, Larraulgo Udalarentzat hirigintza eta
arkitekturari buruzko aholkularitza gidatuko dituzten irizpideak zehaztea izango da.
1.-GARATU BEHARREKO LANAK
Egin beharreko lanak hurrengoak izango dira:
 Herritarren hirigintza kontsultei arreta zerbitzua.
 Obren kontrola.
 Obra txikien baimenari buruzko espedienteen txostenak.
 Obra handien baimenari buruzko espedienteen txostenak.
 Sailkatutako jardueren baimenari buruzko txostenak.
 Jarduera salbuetsien baimenari buruzko txostenak.
 Planeamendu tresneri buruzko hirigintza txostenak.
 Gestio tresneri buruzko hirigintza txostenak.
 Hirigintza diziplinako txostenak.
 Segregazioei buruzko txostenak.
 Hirigintza balorazioak.
 Alkateak, udal bazkideek edo udal idazkaritzak eskatutako beste edozein
motatako txosten edo azterketak egitea.
Lan hauetaz gain, eta udalak eskaturik hirigintza aholkularitzarekin loturiko lan
eta informazio bileretara joango da, bai udaletxean bertan edota kanpo
administrazioetan, ala nola Diputazioan, Eusko Jaurlaritzan…
Era berean eta kasua balitz, obra eta hirigintzako udal batzordeetara joango da,
udal bazkidek beraien erabaki hartzeetan aholkua emateko.
2.-LANTOKIA
Herritarrentzat aholkularitza zerbitzuak eta bestelako hirigintza lanak, astero bi
orduz udaletxean egingo dira.
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Denbora honetatik kanpo egin ezin diren txosten edo aholkularitza lanak,
sinatzen duen arkitekto honen bulegoan egingo dira, eta gehienez, beraien
eskaeratik bi aste barruan entregatuko dira.
Bilerei dagozkien beste lanak, udaletxean bertan edo dagokion administrazioan
burutuko dira.
3.-ORDAINSARIA
Udaletxean hilero aholkularitza lanetik jasotako ordainsaria 525,00€ (BEZ-a
gabe) izango da.
Ordu hauetatik kanpo gertatzen diren lanen ordainsaria, egindako lanordu
kopuruetan eta joan-etorrietan erabilitako denboran neurtuko da, hilero
52,50€/orduko fakturatuz, ondoren dagokion BEZ-a gehituz.
Hurrengo urteei dagokienez, kopuru hau “ kontsumo prezioen indiziea”-aren
arabera gehituko da.”
Ikusirik aipaturiko kontratua, kontratu txiki bat dela ez delako 18.000
eurotako gastua gainditzen.
Gaia azterturik, bertaratuek, aho batez, ondorengoa,
ERABAKITZEN DUTE
LEHENA: Eba Erkizi Brion Arkitektoari, Larraulgo Udalarentzat hirigintza eta
arkitekturari buruzko aholkularitza zerbitzuaren kontratua esleitzea, urtebetez, 2015eko
irailean hasiko delarik bere zerbitzua prestatzen. Astean bi orduz, Larraulgo Udaletxean
bere zerbitzua eskainiko duelarik, hilean 525,00 eurotako diru-kopuruaren truke.
Aipaturiko ordutegi horretarik aparte, Udalak eskatutako lanak egiteagatik fakturako
duen ordainsaria 52,50€/ordukoa izango da.
BIGARRENA: Eba Erkizia Brion Arkitektoari jakinaraztea, Larraulgo Udaletxera
bertaratu beharko duela dagokion kontratua sinatzera.
HIRUGARRENA: Aneli Urbieta Alkate-Lehendakari andrea ahalmendu aipaturiko
kontratua sina dezan.
LAUGARRENA: Erabaki honen berri interesdunari ematea.
BOSTGARREN PUNTUA
TOLOSALDEA GARATZEN-I 2015 URTEKO BIGARREN EKARPENA
ONESTEA, HALA BADA
Ikusirik Tolosaldea Garatzenek igorritako idatzia, non 2014ko abenduak 15eko
Batzar Orokorrean onartutako Gestio Planean zehazten denaren arabera, 2015 urterako
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Tolosaldea Garatzen-i egin beharreko ekarpena burutu dezan eskaera egiten du, bere
zenbatekoa 3.199,00 euro direlarik.
Aipaturiko diru kopuruaren ekarpena bi zatitan burutu dadin proposatzen da,
ekarpen bakoitzean % 50a egingo delarik: Lehena, martxoaren 30ean eta bigarrena,
irailaren 30ean.
Ikusirik, 2015eko apirilaren 16an egindako Udalbatzarrean, Tolosaldea
Garatzeni 3.199,00 eurotako ekarpenaren gastua onestu zela, lehen ordainketa
martxoaren 30ean egiteko onespena eman zitzaiolarik.
Ikusirik, aipaturiko ekarpenaren bigarren zatia irailaren 30erako egin behar dela.
Gaia azterturik, Udalbatza honek, aho batez, ondorengoa
ERABAKITZEN DU:
LEHENA: Tolosaldea Garatzen-i, irailaren 30erako, 2015urteko ekarpenaren bigarren
zatiaren ordainketa burutzea onestea, hau da, 1.599,50 eurotako diru kopurua.
BIGARRENA: 1.599,50 eurotako gastua onestea.
SEIGARREN PUNTUA
ZABORREN ETA KONPOSTAGAILUEN EZARKETAREN AZKEN BERRI
EMATEA, HALA BADA
Bertaratuek, aho batez, erabakitzen dute gaia mahai gainean uztea, Zaborren gaia
eramaten duen zinegotzia ez dagoelako Udalbatza honetan, beraz, gaiari buruzko
argibideak ematen dituenean dagokion erabakia hartuko da.
ZAZPIGARREN PUNTUA
2014/2015 IKASTURTEKO LARRAULGO HERRITARREI EUSKARA
IKASTAROAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTUKO DITUZTEN
OINARRIAK ONARTZEA, HALA BADAGOKIO
Alkate-Lehendakari andreak eskaturik Udaleko Idazkari-Kontuhartzaile
andereak 2014-2015 ikasturterako Larraulgo biztanleentzat eta bertan jarduera
ekonomikoak burutzen dituztenentzat euskara ikastaroak burutzeko diru-laguntzak
arautzen dituzten oinarrien zirriborroa prestatu du.
Zirriborroa banatu ondoren eta gaia azterturik, Udalbatza honek, aho batez
ERABAKITZEN DU:
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LEHENGOA.- 2014-2015 ikasturterako Larraulgo biztanleentzat eta Larraulgo
udalerrian jarduera ekonomikoak burutzen dituztenentzat euskara ikastaroak burutzeko
diru-laguntzak arautzen dituzten oinarriak onartzea.
BIGARRENGOA.- Aipaturiko deialdia jendaurrean jartzea.
ZORTZIGARREN PUNTUA
FAKTURAK ETA ORDAINKETAK
Alkate-Lehendakari andreak ondorengo faktura zerrenda aurkeztu du:
IZENPE
UR AGENTZIA
CORREOS
IBERDROLA
IBERDROLA
IBERDROLA
IBERDROLA
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR

87,01
32,16
1,60
27,52
180,12
60,02
124,00
55,97
18,41
132,61

Udalbatzarrak aho batez hurrengoa,
ERABAKITZEN DU
BAKARRA.- Aipaturiko fakturak, denera
onartzea.

719,42 Eurotako kopurua osatzen dutenak

BEDERATZIGARREN PUNTUA
BESTE BATZUK
9.1. HERRIKO JAI BATZORDEARI DAGOKION EKARPENA BURUTZEA.
Ikusirik Herriko jai batzordeak antolatzen dituela, San Esteban eta San
Bartolome, herriko jaietako egitaraua.
Ikusirik, aipaturiko egitaraua antolatzeko Udalak 7.000 eurotako ekarpena
burutzen diola Herriko jai batzordeari, azken honek, jaiak amaitzean, egindako gastu
guztien kitapena aurkezten diolarik Larraulgo Udalari.
Gaia azterturik, Udalbatza honek, aho batez, ondorengoa
ERABAKITZEN DU:
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LEHENA: Herriko jai batzordeari 7.000 eurotako ekarpenari dagokion gastua onestea
eta bere ordainketa egin dadin agintzea.
BIGARRENA: Herriko jai batzordeari jakitera ematea, festak amaitu ondoren gastuen
kitapena aurkeztu beharko duela Larraulgo Udaletxean.
9.2. AIZTONDO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEARI 2015 eko 1. ETA 2.
HIRUHILABETEKO EKARPENAK BURUTZEA, HALA BADA
Ikusirik 2015eko uztailaren 28an Aiztondo Zerbitzuen Mankomunitateak
aurkezturiko idatzia, non 2015 ekitaldiko 1. eta 2. hiruhilabetean sortu daitezkeen
gastuei aurre egin ahal izateko Larraulgo Udalak burutu beharreko ekarpena 13.000,00
eurokoa dela adierazten den. Ekarpena, Larraulgo udalak eskatuta, ondoren zehazten
den moduan banatzen da:
-Gizarte zerbitzuak: 8.000,00 euro
-Kultura: 5.000,00 euro
Ikusirik kreditu nahikoa aurreikusia dagoela.
Gaia aztertu ondoren, bertaratuek, aho batez, ondorengoa
ERABAKITZEN DUTE
LEHENGOA.- Aiztondo Zerbitzuen Mankomunitateari 13.000,00 eurotako ekarpena
burutzea 2015 ekitaldiko 1. eta 2. hiruhilabetean sortu daitezkeen gastuei aurre egiteko.
Kontzeptu hauetan banatuta:
-Gizarte zerbitzuak: 8.000,00 euro
-Kultura: 5.000,00 euro
BIGARRENA.- 13.000,00 eurotako gastua onartzea.
HAMAIKAGARREN PUNTUA
ERREGU, GALDERAK ETA MOZIOAK
Ondorengo gaiei buruzko informazioa ematen da:
1.-Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuneko eta Lurralde antolaketako
departamentuak, Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako
interesa duten inbertsioak finantzatzeko, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2.000
biztanle baino gutxiagoko udal entitateei zuzendutako diru laguntzen 2015eko
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deialdiaren ebazpena atera dela. Larraulgo Udalari 17.794,82 euro esleitu dizkiela,
ondorengo proiektuak aurrera eramateko:
-Eskolan hobekuntza lanak
-Udal pilotalekuaren ondoan ur arazoak konpondu
-Udal plazatik gora doan herri bidearen asfaltatua
2.-Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara Zuzendaritza Nagusiak, Euskararen erabilera
sozialaren esparruan diru-laguntzak, 2015eko deialdia 4.lerroaren ebazpena atera dela.
Larraulgo Udalari 2.000 euro esleitu zaizkiolarik.
3.- Ander Leon zinegotziak, Tolosaldeko Mankomunitatea eratzeko batzarraren berri
ematen du, nahiz eta Aritz Sarria zinegotzia bertako ordezkaria izan, honek ezin zuelako
bilerara joan, Ander Leon zinegotzia bertaratu zen. Bertan onartutako gaiak
ondorengoak izan ziren:
Lehenik esan, Bildu eta EAJ taldeak aurrez akordio bat hartu zutela, Lehendakariaren
izendapena eta batzorde iraunkorreko partaideen zehaztapenekin. Ez ordea, Gipuzkoako
Hondakinen kontsortziorako mankomunitateko ordezkarien izendapenekin, kasu
honetan bi zerrenda aurkeztu zirelarik.
Lehendakaria, Bilduko Josu Amilibia Adunako Alkatea izendatu zuten.
Lehendakari ordea aldiz, EAJko Patxi Amantegui Tolosako zinegotzia izendatu zuten.
Batzorde iraunkorra kontuetako batzorde berezi gisa izendatzea eta bere osaketa
burutzeari buruz, nobedade bezala, Asteasu eta Larraulgo ordezkariak sartu ziren bertan,
herri independienteen ordezkari gisa, taldea, aipaturiko bi ordezkariez gain Bildu eta
EAJko ordezkariez osaturik geldituko zen.
Azkenik esan, Gipuzkoako Hondakinen kontsortziorako mankomunitateko ordezkarien
izendapenari buruz, adostasunik lortu ez zenik Bildu eta EAJko ordezkarien artean, bi
zerrenda aurkeztu zirela, Bilduk, aurkezturiko zerrenda irabazi zuelarik.
Beste gairik ez dagoenez, gaueko 21.15 orduak direnean Alkate jaunak bilera
amaitutzat ematen du, nik, Idazkari-Kontuhartzaile naizen honek akta honetan
jasotakoa ziurtatzen dudalarik.
ALKATEA

IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA
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