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batean (erreg. zk.: 965/08)
* Etxebizitza zaharberritzeko laguntza eskaria (erreg.
zk.: 982/08)
* Alde Zaharreko etxebizitza trukatzeko eskaera
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2.3.3.2. Bide Publikoa ..........................................................97
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zk.: 846/07)
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* Ibilgailuak izotz pistaren aurrean uztea (erreg. zk.:
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* Obrak fatxadan eta udalaren erantzukizuna (erreg.
zk.: 1088/08)
* Obrak Aldabe kaleko erakinean, eta zaharberritzeko
udal laguntzak (erreg. zk.: 1110/08)
* Obra txikietarako baimena: pibota jartzea garajean
(erreg. zk.: 1124/09)

b) Ezestea
* Baimenik gabeko lanak (erreg. zk.: 1001/08)
* Obrak Santa Maria kalean (erreg. zk.: 957/08)
* Lanak erortzeko zorian dagoen etxebizitza batean
(erreg. zk.: 1035/08)
* Aska kaleko hustubideak (erreg. zk.: 1104/08)
* Legez kanpoko obrak balkoi batean (erreg. zk.:
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zk.: 1094/08 eta 1102/08)

e) Errefusatzea
* Shunt: kiratsa (erreg. zk.: 1041/08)
* Shunt: auzi-errekurtsoa (erreg. zk.: 1061/08)
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c) Bideratzea
* Herritarren Defendatzailea (erreg. zk.: 998/08)
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* Kontzejuen “Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga”
elkartea, eta Udal Plangintzarako Aholku Kontseilua
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zk.: 952/08)
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: etxebizitza eskaria
(erreg. zk.: 1123/09)

b) Ezestea
* Alokatzeko laguntzak emateko betebeharrak (erreg.
zk. : 1020/08)
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8

2008-2009ko Oroit-Idazkia

* Gizarte Larrialdietarako laguntzak bidegabe kentzea
(erreg. zk.: 1031/08)
* Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: bizitzeko egokia
ez den etxebizitzako alokairua (erreg.zk. 1047/08)
* Gizarte Larrialdiko Laguntza: atzerapena
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* Telealarma (erreg. zk.: 1092/08)

b) Ezestea
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* Gizarte Larrialdiko Laguntza eta Mendizorrotzako
igerilekuko sarrera (erreg. zk.: 1010/08)
* Gizarte Larrialdiko Laguntza ukatzea (erreg. zk.:
1048/08)
* Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: Jantoki-txartela
abuzturako (erreg.zk. 1059/08)
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* Gizarte Larrialdiko Laguntza eskaria (erreg. zk.:
1005/08)
* Gizarte Larrialdiko Laguntza: atzerapena (erreg. zk.:
384/04)

d) Gomendioa
* Gizarte Larrialdiko Laguntza: “okerreko kobrantza”
(erreg. zk.: 944/07)
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Erorketa
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Balorazio
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* Erorketa eta Arriagako parkean eta erantzun eza
(erreg. zk.: 1085/08)
* Erorketa Iparraldeko parkean, erantzun gabea
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* Erorketa Alberto Schommer kalean, erantzun gabea
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* Isuna: gelditze-debeku zalantzazko leku batean
aparkatzea (erreg. zk.: 1050/08)

d)

Idazki lagundua
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* Amvisa: Zigortzeko ahalmena (erreg. zk.: 35/08)
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a) Ezestea
* Egitamu “eskaseko” babes ofizialeko etxebizitza
(erreg. zk.: 1052/08)
*

Babes

ofizialeko

etxebizitza

eta

bizilagun

gogaikarriak (erreg. zk.: 1019/08)
* Babes ofizialeko etxebizitza eta garajeetarako
sarbiderik ez (Nº Reg. : 1074/08)

2.3.6.3. Tuvisa .......................................................................231
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* “Kontrako noranzkoa zuen bidetik zirkulatzea”
(erreg. zk.: 995/08)
* Udaltzainen tratu ezegokia (erreg. zk.: 936/07)
* Magdalena kalean aparkatzea (erreg. zk.: 1038/08)
* Udaltzaingoaren argiketa trafiko istripu batean (erreg.
zk.: 992/08)
* Ibilgailuak alokatzeko enpresa eta bide publikoa
hartzea (erreg.zk.: 1015/2008 eta 1025/2008).
* Isuna eta ibilgailua udal biltegian uzteagatiko tasa
(erreg. zk.: 1042/08)
* Isuna eta tratu ezegokia (erreg. zk.: 1067/08)
* Aparkalekua F. Xabier Landaburu kalean (erreg. zk.:
1049/08)
* Obrak eta kea Badaia kalean (erreg. zk.: 983/08)
*

Isuna

semaforo

gorrian,

eta

egiazkotasun

presuntzioa (erreg. zk.: 1107/08)
* Isuna: forma akatsa (erreg. zk.: 1129/08)

b) Gomendioa
* Trafikoa Santo Domingo kalean (erreg. zk.: 976/08)
* Zarata tabernetan: Pase eta Boca a Boca (erreg.
zk.: 1006/08 eta 1018/08)
* Kanpokale Berriko pentsio irregularra (erreg. zk.:
831/07)
* Kaleko txakurrak Katedral Berriko eskaileretan
(erreg. zk.: 1034/08)
* Segurtasuna Batan ibilbidea inguruan (erreg. zk.:
1068/08)
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* Trenbide kaleko aparkalekuaren zaintza (erreg. zk.:
1090/08)
* Erantzun gabeko idazkia: udaltzainek emandako
tratua (erreg. zk.: 1097/08)
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* Isuna, Alde zaharreko zama-lanetarako esparruan
aparkatzeagatik (erreg.zk.. 1101/08)

f) Ofiziozko gomendioa
*

Ingurumen

Saileko

dosierrak

Udaltzaingora

bueltatzea (Tabernak) (Nº Reg. : 36/09)
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1.- HITZAURREA

Antonio Machadok zioen bezala, “Hoy es siempre todavía”. Poetaren gogoeta horrek pentsarazten
dit egunaren joana benetan azkarra den arren, aldi berean egun bakoitza erabakigarria dela, gure bizitza
egunerokotasunean osatzen eta ehuntzen dela, eta aldian-aldian, uneoro, gauzak hobetzeko aukeran
izaten garela. Horregatik da hain garrantzitsua Oroit-idazki batean amaitu berri den denbora-tartean zer
egin dugun jasotzea, gure egunak zertan eman ditugun adieraztea.

Oroit-idazki

honetan

2008ko

martxotik

2009ko

otsaila

artean

Sindiko

edo

Herritarren

Defendatzailearen Bulegoan izan dugun jardueraren berri emango dugu.

Aldi horretan zehar 1.062 jardueratan aritu gara, gehienak kontsulta egin diguten herritarrei
informazioa eta orientazioa emanez gauzatu ditugu, eta horri esker beren erreklamazioak eraman edota
berretsi ahal izan dituzte bakoitzean dagokion administrazioaren aurrean, edota Arabako Abokatuen
Elkargo Ofizialeko Orientazio Juridikoko Zerbitzuaren aurrean. Hain zuzen ere, denbora tarte honetan
lankidetza hitzarmena sinatu dugu Elkargoarekin elkarren artean informazioa trukatzeko, eta Giza
Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren 60. urteurrena ospatzeko.

2008ko abenduaren 10ean 60 urte egin zituen Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalak. Egun
horretan, Nazio Batuen Biltzar Orokorrak Giza Eskubideen Ikaskuntzari buruzko Nazioarteko Urtea
izendatu du 2009. Hain zuzen ere, Aldarrikapenaren balioa indartu egin daiteke eta egin behar da
hezkuntzaren bitartez; hori dela eta, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Bulegoak Giza Eskubideen
berri emateko hainbat ekimenetan hartu izan du parte 2008an zehar, eta bide horretatik jarraituko du baita
2009an ere.

Azken denbora-tartean aurrera eraman ditugun ekimenen artean, 170tan ebazpen dosierra ireki
dugu; horrek esan nahi du kasu horietan guztietan Udalaren jarduera aztertu dugula, Udalaren ekimenen
legaltasuna alegia, baina baita ekimen horien kalitate demokratikoa, praktika egokien ikuspuntutik, eta
bereziki Hirian Giza Eskubideak Babesteko Gutunaren argitan. Agiri hori 2000 urtean sinatu zuen hiriak,
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Gasteiz Eskubideen hiria bihurtzeko borondatearen bat etorriz; herritarrek, zerbitzuen hartzaileek, Udalak
bere eskumenak gauzatzerakoan pertsona guztiei eskubide guztiak bermatu asmoz ahalik eta hobekien
jokatu nahi duela adierazi nahi du agiriak. Hori ez da beti erraz antzematen, hain zuzen ere Udalak
eskubide eta interes desberdinen artean dantzan aritu behar izaten duelako.
Ireki ditugun dosierren artean, gehienetan arazoa orientazio, informazio eta aholkularitza bidez
konpontzen da (kasuen % 40); beste batzuetan, kexa aztertu ondoren, ondorioztatzen dugu Udalak zuzen
jokatu duela, bere eskumenen arabera, eta Administrazio Egokiaren printzipioekin bat etorriz (% 31).
Azkenik, kasuen % 26an Gomendioa zuzendu izan diogu zegokion sailari (44 gomendio guztira),
erreklamazioa jarri duen pertsonak kexatzeko arrazoia zuela planteatuz, eta eman zaion erantzuna Udalak
berak bere buruari ezarri dion kalitate-mailatik behera zegoela adieraziz.

Gomendio guztiak ez dira maila berekoak, baina denak dira garrantzitsuak eragindako
herritarrentzat.

Herritarrek planteatu dituzten auzien artean, azpimarratzekoa da gau-aisialdiko lokalek ixteko
ordutegia behar bezala ez gordetzeari buruz egin dugun (berriro) txostena. Auzi hori Hiriko Gizarte
Kontseilura eraman dugu.

Ingurumenaren gaietan, parke eta lorategietarako tratamendu fitosanitarioen gainean jarri dugu
arreta, hau da, Udalak “belar txarrak” kentzeko kontratatu dituen enpresek erabiltzen dituzten herbizida oso
toxikoen erabileraren gaienean. Sarritan, dentsitate handiko hiri inguruetan erabiltzeko aproposak ez direla
ikusi da, bizilagunei eragin diezaieketen ondorio kaltegarriengatik, bereziki pertsona ahulenei, haurrei,
adineko pertsonei, biriketako gaixotasuna edo alergiaren bat duten pertsonei... Ez da zilegi
erosotasunagatik, eta helburu estetiko hutsaren izenean pertsonei kalteak eragin diezaieketen produktuak
erabiltzea.

Gasteizko Hirigune Historikoa Biziberritzeko Agentziaren inguruan, Eskoriatza Eskibel jauregia bere
osotasunean babestuko duen udal jarduera baten; izan ere, jauregi hori Hirigune Historikoko altxorretako
bat da, Erdi Aroko harresiari lotuta dago, kontserbazio-egoera txarrean zegoen eta, are okerrago,
erabilerarik gabeko ondare-baliabidea zen.
20

2008-2009ko Oroit-Idazkia

Gainera, Alde Zaharreko eraikin jakin batzuk konpontzeko jarduera subsidiarioei ekiteko
Gomendioak eman ditugu, nabarmen ikusten zelako jabekideen erkidegoa bere betebeharrei ekiteko gauza
ez zela, eta horrek eraikinaren egonkortasuna kolokan jar zezakeelako. Horrek guztiak ez luke oztopatuko
Agentziak gastuak Jabekideen Erkidegoaren kontura ipintzea.
Denbora-tarte honetan lankidetza harreman polita izan dugu Entzutegiko Fiskaltzarekin giza
eskubideen aurkako hainbat jarduera salatzeko (arragatiko bazterkeria lokal publikoetarako sarreran), baita
etxebizitzan ezarritako balizko proxenetismo kasuen gaineko ikerketan ere; izan ere, gure ustean erabilera
hori ez da bizitegi erabilerarekin bateragarria, eta gainera sexu esplotaziorako pertsonen salerosketa estali
dezake.

Orain arte bezala, harreman ona, arina eta lankidetzakoa dugu Arartekoarekin; kontuan hartzen
ditugu haren gomendioak eta doktrina gure geure gomendioak osatzerakoan.

Gainera, hasiera eman diogu aldi honetan Iradokizun eta Erreklamazio Batzordearen jarduerari;
horrek gehitu egin digu administrazio-lana, baina aldi berean udal talde guztiekin aldizkako topaketak
izateko aukera eman dugu, irizpideak eta eztabaidak konpartitzeko, eta beren garrantziagatik ordezkaritza
maila goreneko trataera eskatzen duten auziak piztea. Oraindik goiz da, baina egunen batean
Batzordearen jardueraren eraginkortasuna ebaluatu beharko da.

Aurreko urteetan bezala, Udalak gure Gomendioen arteko gehienak (% 80) aintzat hartzen dituela
errekonozitu behar dugu, eta baita gure zerbitzu publikoen kalitatea, oro har, handia dela, krisialdi
ekonomikoak Administrazioen gainean izan ditzakeen ondorio kaltegarriak gorabehera.
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2.- GASTEIZKO SINDIKO EDO HERRITARREN DEFENDATZAILEAREN
JARDUERAREN LABURPENA

2.1. Txosten bereziak

Oroit-idazkiak hartzen duen denbora tartean, 2008ko martxotik 2009ko otsailera bitartean,
Gasteizko herritarrentzat aparteko munta duten zenbait txosten egin dira. Eragindako udal zerbitzuen
funtzionamendua hobetze aldera egin dira, hain zuzen ere, txosten horiek.

Garrantzi berezia duten gaiak jorratzen dira txosten berezi horietan, gasteiztarren artean interes
handia piztu duten zenbait kontu, eta hainbat proposamen egiten zaizkio bertan udalari, beraren zerbitzuak
hobetzen laguntzera bideratutako proposamenak, esan bezala:

2.1.1.“Ordutegien kontrola / Gaueko legea” txostena

2.1.2.“Onartze

eskubidea

jendearentzat

zabalik

dauden

establezimenduetan,

bazterkeriarako eskubiderik ez” txostena.

2.1.3.“Amarikako lur azpiko aparkalekua” txostena.

2.1.1. “Ordutegien kontrola / Gaueko legea” txostena

I.- Arazoaren aurkezpena

GAUEKO LEGEA izeneko txostenean adierazten genuen bezala, gaueko aisialdia alkohola
kontsumitzeari eta musika irakurgailuak erabiltzeari lotuta dago, eta jardun orokorra ez bezala, gauez
garatzen da; hain zuzen, gizarteko gainerakoak lo daudenean du hark gehien jarduten.
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Egoera hori aproposa da kontrajarritako interesek talka egin eta, ondorioz, gatazkak sortzeko.

Gaueko aisialdiaren izaera berezi horrek administrazio poliziak esku hartzea eskatzen du,
abenduaren 16ko 296/1997 Dekretua aplika dezan; dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko ikuskizun
publikoen eta gainerako aisialdiko jardueren ordutegiak eta jarduera horiei buruzko beste alderdi batzuk
arautzen ditu.

Gaueko aisialdiko lokalek gauez ixteko orduak alderdi hauekin daude zuzenean loturik:
kaleetan garaiz kanpo jendea egotea, ibilgailuen gaueko zirkulazioa, eta gauez dabiltzan pertsonek
eta haien jarduerek ingurunean sortzen duten zarata.

Azpimarratu beharra dago Auzitegi Konstituzionalak berak ezarria duela horri buruzko doktrina,
gauez lasaitasuna izateko eskubidea era sistematiko eta etengabean eragoztea bizitzeko, osasunerako,
intimitaterako eta egoitzaren bortxaezintasunerako oinarrizko eskubideak urratzea dela onartu baitu.
Auzitegi Konstituzionalak iritzi hau adierazi du zarata muga batzuk gainditzeaz:

Hain zuzen ere, zarata eragile psikopatogeno larria izan daiteke gure gizartean, bai eta
nahasmendu iturri etengabea ere herritarren bizi kalitatean. Horrela egiaztatzen dute, bereziki,
Osasunaren Mundu Erakundeak ingurune zaratari buruz emaniko jarraibideek, zientziazko
erreferentzia gisa duten balioa nabarmentzea beharrezkoa ez delarik. Jarraibideotan agerian
uzten dira zarata maila handi baten eraginpean egoteak pertsonen osasunari dakarzkion
ondorioak (esaterako, entzumenaren urritasuna, ahozkoaren ulermenerako zailtasunak, lo
nahasmendua, neurosia, hipertentsioa eta iskemia), bai eta gizartean duten jokabideari
dakarzkionak ere (bereziki, elkartasunezko jokabideak murriztea eta joera oldarkorrak
areagotzea).

II.- Zigortze erregimena

Euskal Autonomia Erkidegoko ikuskizun publikoen eta gainerako aisialdiko jardueren ordutegiak eta
jarduera horiei buruzko beste alderdi batzuk arautzen dituen abenduaren 16ko 296/1997 DEKRETUAK
23

2008-2009ko Oroit-Idazkia

ematen duen ZIGOR TAULAK administrazioari eskatzen dio, eta haren esku uzten, zigorren balioespena,
arau-hausteak merezi duen "gaitzespenarekin" bat etor daitezen eta gainera zigorra jaso duten aretoentzat
disuasio indarra izan dezaten. Hauek dira zigorrak:

“2.- Arlo honetan egindako arau-hausteak, goian aipatutako 4/1995 Legearen 34.g atalean
arau-hauste arin gisa tipifikatutakoak, berrehun mila pezatarainoko isuna jarriz zigortu ahal
izango dira.
3.– Urtebete baino lehenago hirugarren arau-hauste bat eginez gero, aipatutako legearen
33 n) atalean ezarritakoarekin bat etorriz, larri gisa tipifikatuko da, eta honako zigorrak izango ditu:
berrehun mila eta bat pezetatik bost milioi pezetarainoko isuna, jarduera edo jarduerak etetea
gehienez ere urtebetean, lokala ixtea gehienez ere urtebetean eta jarduera hori egiteko
desgaikuntza gehienez ere sei hilabetean. Zigor horiek modu alternatiboan aplikatu ahal izango
dira edo metagarriak izan daitezke.”

Ingurumen Sailean ebatzi diren edo bideratzen ari diren administrazio-prozedurak aztertutik ikusi
dugu ezarri ohi diren zigorrak eskalarik baxuenetakoak izaten direla, eta ez direla kontuan hartzen faktore
larrigarriak, hala nola arau-haustea errepikatzea, arau-haustearen larritasuna ordutegia ez betetzeak duen
garrantziagatik, edo ustez lortzen den diru irabazia; gainera, prezioen igoera dela eta, zigorren zenbatekoak
neurri batean zaharkituta geratu dira. Beraz, zigorren zenbatekoak IGO egin beharko lirateke disuasio
indarra izaten jarrai dezaten, eta gehiagotan ezarri beharko litzateke aldi batez ixteko zigorra diruzko
zigorrarekin batera.

III.- Ondorioak

2008ko otsailaren 6an

egindako gomendioari jarraituz, zenbait iritzi azalduko dugu ordutegiei

buruzko dekretua arrazoiz bete dadin.

a) Gure ustez, Udaltzaingoak zentzuz zaintzen du ordutegiak betetzen direnetz, eta salaketak
jartzen ditu, baina beren mailaren arabera 00:30/1:30ean itxi behar duten lokalak gehiago zaindu beharko
lituzke, hori izanik lokal gehienei, 2. taldekoei, ezarritako ixteko ordua.
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Mailen sailkapena errespetatzea ordutegien erregimenaren oinarrizko printzipioa da.

b) Udaleko Ingurumen Sailak IGO egin beharko lituzke ezarritako zigorren zenbatekoak, eta
gehiagotan ezarri beharko luke aldi batez ixteko zigorra diruzko zigorrarekin batera, arauhauslearen setakeriak eta ez betetzearen larritasunak hala eskatzen dutenean.

c) Ezinbestekoa da lokal bakoitzean ondo ikusteko moduan erakuts dadin lokalaren maila, bai
eta maila horren arabera dagokion ixteko ordua ere.
Informazio hori faltsutzen bada, salaketa jar daiteke agiri publikoa faltsutzeagatik.

d) Ez dugu ahaztu behar alor honetan funtsezkoa dela herritarrek kontzientzia hartzea
atsedenerako eskubidea errespetatzeko beharraz, beraz, GARRANTZI HANDIA ematen diogu
gizartea sentsibilizatzeko kanpaina bat abiarazteko beharrari, udako denboraldiari begira; kanpaina
horrek gaueko ordutegia eta auzokoen atsedena errespetatzeko beharra azpimarratuko luke, gauez
jokabide berriak sustatuz.
Txosten horren eraginez, gogortu egin dira ixteko ordutegia betetzen ez duten tabernentzako
isunak.

2.1.2. “Onartze eskubidea jendearentzat zabalik dauden establezimenduetan,
bazterkeriarako eskubiderik ez” txostena ( erreg. zk, 1046/08)

I.- Berdintasun Printzipioa eta jendearentzat zabalik dauden establezimenduen jabeen
onartze eskubidea

Espainiako Konstituzioaren 14. artikuluak, batetik, berdintasun baieztapen orokor bat egiten du, eta
bestetik, berariazko arrazoiengatik bereizkeriarik ez egiteko agindu zorrotza:

“14. art. - Espainiarrak legearen arabera berdinak dira, eta ezin da inolako bereizkeriarik egin, jaiotza,
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arraza, sexu, erlijio, iritzi nahiz bestelako inguruabar edo egoera pertsonal zein sozialak aintzat hartuta.”

Jakitun gara jendearentzat zabalik dauden establezimendu batzuen sarbidean gero eta gehiagotan
bereizkeriaz jokatzen dela. Areto horien jabeek onartze eskubidea dutela argudiatzen dute jokabide horiek
zuritzeko. Gero eta gehiago dira salaketak diskoteka, taberna edo aisialdirako beste leku batzuen
sarbideetan gertatuko bazterkeriak —gutxi asko ezkutuak— direla eta, bai eta zenbait tabernaren jabeen
edo langileen kontra, arraza gutxiengo batzuetako bezeroei (etorkin beltzak, marokoarrak...) ez
zerbitzatzeko edo sartzen ez uzteko araua dutelako edo sexu orientazio jakin bateko pertsonak
kanporatzekoa.

Kasu horietako askotan, baztertzeko argudiatzen den arrazoia, arraza, berariaz galarazten da
Konstituzioaren 14. artikuluan, erabat debekatzen baititu irizpide jakin batzuk —gutxienez susmagarritzat
jotzen direnak— eta oinarritzat hartzen dituzten tratu desberdintasunak epaileen begirada zorrotzaren pean
jartzen. Datu hori oso kontuan hartu beharrekoa da, onartze eskubideak ezin baitu babestu jendearentzat
zabalik dauden establezimenduetan arraza-bazterkeriarik izatea; establezimendu horiek betekizun batzuk
bete behar dituzte dagokion lizentzia edo baimen administratiboa lortzeko, eta araudi zehatz bat bete behar
dute arlo askotan.

Zerbitzu bat emateari uko egitea arrazarekin lotutako arrazoietan oinarritzen bada, bereizkeria
eraso laidogarria da, bistan da, diskriminatzen den taldeko kide guztientzako bidegabekeria, haien
harrotasuna eta duintasuna bete-betean mintzen baitituzte. Hala ere, ez da erraza jardun horiek frogatzea,
bereizkeriazko motibazioa ez baita argi eta garbi adierazten. Taberna, pub edo diskotekako atezainak
aretoa gainezka dagoelako aitzakia jarriko du, edo jai pribatua dela, bazkidea izan behar dela edo modu
jakin batean jantzita joan. Baina onartzeko eskubidea ezin da baliatu hain modu arbitrario edo bidegabean.

II. Gure ordenamenduko arauak

Jendearentzat zabalik dauden establezimendu guztiei aplikatu beharreko Jendaurreko Ikuskizun
eta Jolas Jardueren Polizia Araudi Orokorrak —2816/1982 Errege Dekretuaren bidez onetsia— 59.1.e)
artikuluan xedatzen duenez, jendea ezin izango da aretoan edo lokalean sartu enpresak onartzeko
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eskubiderako ezarri dituen betekizunak betetzen ez baditu; horiek argi eta garbi adierazi behar dira
publizitatearen bitartez, edo sarbideetan ongi ikusteko moduan jarritako kartelen bidez. Beraz, ez da
inolako mugarik ezartzen onartzeko baldintzak zehazteari dagokionez. Establezimendu gehienetan
enpresak onartzeko eskubidea duela baino ez du adierazten, hautatzeko irizpideak zehaztu gabe.

Azken urteetan, lege autonomiko batzuek era murritzagoan arautu dute onartze eskubidea:

Eusko Legebiltzarraren Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jarduerei buruzko 4/1995 Legeak
adierazten duenez, bereizkeriarik ezaren irizpideari jarraituz baliatuko da eskubide hori, eta baldintza horien
irainezko edo bidegabeko erabilera ere onartezina izango da (21.d) artikulua).

Madrilgo Erkidegoak gai bera arautzeko emandako 17/1997 Legeak, berriz, arreta berezia
eskaintzen die onartze eskubideaz baliatzeko baldintzei. Testu horren 24.2 artikuluak hauxe dio: Eskubide
hau ezingo da baliatu sarrera era bidegabe edo diskriminaziozkoan murrizteko, ez eta erabiltzailea
gutxiagotasun, babes-gabezia edo konparaziozko bidegabekeria egoeran uzteko ere. Bortizki jokatzen
duten pertsonak, jendeari edo erabiltzaileei enbarazu egin diezaioketen pertsonak edo ikuskizuna zein
jarduera normaltasunez garatzea eragotz dezaketen pertsonak ez sartzea da onartze eskubidearen
helburua.

Andaluzian, berriz, urtarrilaren 28ko 10/2003 Dekretuaren bidez onetsi zen jendaurreko ikuskizunak
eta Jolas Jarduerak eskaintzen dituzten establezimenduetan jendea sartzeko araubide orokorra, autonomia
erkidegoko abenduaren 15eko 13/1999 Legean xedatutakoari jarraituz. Onartze eskubidea kontsumitzaile
eta erabiltzaile oro establezimendu publiko guztietan oro har eta baldintza beretan onartuak izateko duten
eskubidetzat definitzen da bertan. Araudiak debekatu egiten du naziotasun, arraza edo sexu irizpide
arbitrarioetan oinarritutako onartze baldintza bereziak ezartzea, bai eta pertsonen itxura fisikoarekin, horien
ezintasunarekin edo antzeko ezaugarriekin lotutako uste subjektiboen arabera bezeroak sailkatzera
bideratutako beste edozein baldintza ere.

27

2008-2009ko Oroit-Idazkia

III.- Zigor babesa: Zigor Kodearen 512. artikulua

Jarrera diskriminatzaile horietako asko Zigor Kodeko 512. artikuluaren ezartze eremuaren barruan
sar daitezke, lanbidean, ogibidean, industrian edo merkataritzan aritzeko urtebetetik lau urte arteko
desgaikuntza bereziaz zigortzen baititu “lanbide edo enpresa jarduerak gauzatzean, pertsona bati prestazio
bat emateari uko egiten diotenei, beraren ideologia, erlijio, sinesmen, etnia, arraza edo nazio, sexu, sexujoera, familia-egoera, gaixotasun edo elbarritasunaren zioz, eta pertsona horrek prestazio horretarako
eskubidea izanik ”.

Jurisprudentzia errepertorioei gagozkielarik, Auzitegi Goreneko Zigor arloko Salaren 1998ko
irailaren 29ko epaia dugu hori frogatutzat jo zuen lehena autoen salerosketa establezimendu baten jabeak
ibilgailu bat saltzeari uko egin ziola eta; kasu horretan, frogatutzat jo zen batetik, gertaera, hau da,
akusatuak uko egin ziola bere aretoan salgai zituen ibilgailuetako bat salatzaileari saltzeko tratutan
aritzeari; eta, bestetik, datu subjektiboa, hots, etnia jakin batekoa izateagatik diskriminatu nahi izateak
eragin zuela ukoa. Hain zuzen ere, diskriminatzeko asmoa (berariazko doloa) egiaztatzea izaten da zailena
kasu gehienetan. Murtziako Probintzia Entzutegiak emandako epaia berresteko emandako bigarren epaia
horrek argitzen du ez duela arrazista izategatik zigortu (512. artikulua ez baitago egiletzarekin lotuta), baizik
eta une hartan prestazio jakin bat ukatu izanagatik horretarako eskubidea zuen pertsona bati.

Alacanteko Probintzia Entzutegiko Lehen Sekzioaren 1999ko ekainaren 11ko epaia dugu Zigor
Kodearen 512. artikulua aplikatu den ebazpen bakanetako bat; agindu horretan aurreikusitako delitua dela
eta pub bateko atezaina zigortu zuten, 1999ko ekainean bi pertsona beltz aretoan sartzen ez uzteagatik,
eta establezimendu publikoetan atezain aritzeko urtebetez bereziki desgaitu zuten.

Epaiak frogatutzat

jotzen du akusatuak pubean sartzea eragotzi ziela arraza beltzeko bi herritarri, horrexegatik eragotzi ere,
eta eskubide zehatz bat ukatu ziela, hots, aisialdiko establezimendu publiko batean sartzea. A limine
sartzeko debeku horrek delitua gauzatzen du, beraz, ez du zerikusirik gero, salatzaileen lagunetako batek
protesta egin ondoren, sartzen utzi izanak.

28

2008-2009ko Oroit-Idazkia

Castellóko Probintzia Entzutegiaren 2002ko martxoaren 2ko epaiak ere Alcalá de Xiverteko taberna
baten jabea zigortu zuen bidegabeko isekengatik (Zigor Kodearen 620.2 art.) ez zielako magrebtarrei
edaririk atera nahi.

IV. Bereizkeria zantzuak eta fiskaltzaren aurreko salaketa

Establezimendu publikoetan sartzen uzteko eskubidea ez da absolutua, eta ezin du baztertzeko
jokabiderik babestu.
Aisialdiko jarduera jakin batera edo ikuskizun publiko batera sartzeko baldintza batzuk ezartzen
badira, aretoan berariaz adierazi eta iragarri behar dira, baina onartze eskubidea izatearen kartel huts batek
EZ dezake babestu arrazoirik gabe aretoan sartzen ez uztea edo bertan ematen diren zerbitzuak ukatzea.
Bereizkeriaren nozioan (bereizkeria hori biktima gisa bizi duten subjektu jakin batzuen kontrako
bereizketa, bazterketa edo murrizketa oro) arrazoizkotasunik gabeko tratuari gehitzen zaion ezaugarri bat
(plus bat) dugu. Plus hori ekintzaren izaera gutxiesgarri eta iraingarria dugu, horren atzean gizarte talde
baten arbuio eta estigmatizazioa baitago.

Bulego honetara ustez bazterkeriazko tratua eman zaiela deritzoten zenbait herritar etorri dira,
azkena Gasteizko La Catedral tabernan diskriminatu dutelako, zeinari erreklamazio orria ere ukatu
baitzioten salaketa adierazteko eskatu zuenean.

Herritar horrek deskribatzen dizkigun gertaerak Zigor Kodearen 512. artikuluan aurreikusitako
bazterkeria ekintzetako bat izan daitezkeela uste dugu, hau baitio aipatu artikuluak:
“512. artikulua.Norbaitzuek, lanbide edo enpresa jarduerak gauzatzean, pertsona bati prestazio bat emateari uko
egiten badiote, beraren ideologia, erlijio, sinesmen, etnia, arraza edo nazio, sexu, sexu-joera, familiaegoera, gaixotasun edo elbarritasunaren zioz, eta pertsona horrek prestazio horretarako eskubidea
izanik, orduan, halakoei lanbidea, ogibidea, industria edo merkataritzan aritzeko desgaikuntza berezia
ezarriko zaie, urtebetetik lau artekoa”.
Horrelako egoeretan, Sindikoaren Araudiak salatzeko betekizuna ezartzen du: “Bere lana burutzen ari dela
Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak hautematen baldin badu pertsonaren baten jarduketa
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diziplinazko urratzea edo delituzko jarrera izan dezakeela, organo eskudunari jakinaraziko dio, dagozkion
ondoreetarako”.

Horregatik, jakizu gertaerak Fiskaltzaren aurrean salatu ditugula, dagozkion ondoreetarako.

(*) Bibliografia iturriak: Stop Discriminación www.stopdiscriminacion.org elkartea / Defensoría del Pueblo
de la República de Panamá./ Juan María Bilbao Ubillos “Prohibición de discriminación y derecho de
admisión en los establecimientos abiertos al público”

2.1.3. “Amarikako aparkalekuaren proiektua” txostena

I.- Arazoaren aurkezpena

Amarika plazako bizilagun talde bat, plataforma batean (http://vitransitable.wordpress.com)
antolaturik, Vinci Park España S.A. enpresari lurpeko aparkalekua egiteko esleitu zaion proiektuaren kontra
daudela azaldu digute. Arrazoi hauek eman dituzte kontra egoteko:
1) Oso eragin kaltegarria izango du trafikoarentzat hiriko erdialde OSOAN. 2) Mugikortasun
Planaren kontrakoa da. 3) Zirkulazioa gelditu egingo da ordu puntetan gainezka dauden bi kaleetan: Florida
eta Manuel Iradier. 4) Gasteiz osoari eragiten dio: GUZTIOK zeharkatu behar dugu erdialdea kotxez batean
edo bestean. 5) Lur azalean galtzen diren aparkatzeko lekuak ez dira konpentsatzen. 6) Lorategia nahitaez
txikitu behar da, ibilgailu eta oinezkoentzako sarbideak, kutxak eta abar jartzeko. 7) Ez da Fernando de
Amáricaren legatuaren xedea betetzen: gaur egun plaza “birika” txiki bat da hirian. 8) Kutsadura
atmosferiko eta akustikoa handituko da. 9) Bertan dagoen akuiferoari eragiten dio. 10) Arnaste
gaixotasunak handituko dira. 11) Orain dauden aparkalekuak, eta eraikitzen ari direnak, gutxi erabiltzen
dira: Juan Aiala, katedralekoa, zezen plazakoa... 12) Herritarrei ez zaie informazio nahikorik eman. 13)
Erabakiak arbitrarioki hartu dira: udal gobernua bakarrik dago eta ez du ez oposizioko taldeen ez
teknikarien ez auzokoen iritzia kontuan izan.
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Arrazoi horiek direla eta, Vitransitable plataforma gauzatze proiektua gelditzeko eskatzen du, eta
bertan behera uzteko, Amarika ingururako proiektatu den aparkalekua beste leku batean jar dezaten,
beharrezkoa bada.

II.- Arazoaren azterketa

2.1. Aldez aurreko zenbait kontu

Lehenengo eta behin, arrazoia eman behar diegu eskaera egin duten auzokoei kexaren zio den
lan kontratua esleitzeko dosierrari buruzko informazioa jasotzeko duten eskubidea dela eta. Dena den,
Udalak hasieran informazio hori emateko eragozpenak jarri bazituen ere, badakigu gero, eta Aholkularitza
Juridikoaren txostena tarteko, auzokoen alde konpondu dela auzia, eta eskatzen zituzten agiriak eman
zaizkiela.

Bigarrenez, garrantzitsua da zehaztea zein unetan gauden kasu horrekin lotutako prozesuan. Izan
ere, kexa azaldu zaigunean, Udalak dagoeneko erabaki irmo batzuk hartuta dauzka, enpresa kontratista
baten alde balio ekonomiko handiko eskubide subjektiboak sortu dira eta aztergai dugun proiektuari
buruzko informazioa jendaurrean jartzeko epe guztiak bete dira. Alderdi hori garrantzitsua da, eta kontuan
hartu beharrekoa, ez baita gauza bera jarduteko irizpide ideal bat, abstraktua, definitzea, edo dagoeneko
gauzatu den ekintza bat aztertzea, aurrekari zehatzak dituena eta aintzat hartu beharreko eskubide
ekonomiko batzuk sortu dituena.

2.2 Amarika plazako lurpeko aparkalekuak gizartean, ekonomian eta ingurumenean izan
dezakeen eragina. Zenbait gogoeta.

Aparkalekuaren kokapenaren kontrako arrazoietako batzuk aipatu baino ez dira egiten, edo
besterik gabe suposatu egiten dira eta ez dira nahikoa garatzen, beraz, ez da erraza horietako bakoitzaren
oinarria eta pisua balioestea. Gure ustez kontuan hartzeko modukoak direnak aztertuko ditugu, dosierrean
horiei buruzko informazio osagarria lortu baitugu.
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Lur azalean galdu eta konpentsatzen ez diren aparkalekuei dagokienez, balioespenak positiboa
izan behako luke, Mugikortasun Planaren filosofia horixe baita: lur azaleko lekuak kendu eta lurpekoez
ordeztea. Kasu honetan, egoiliarrentzako lekuei txandakakoak gehituz gero, badirudi lurpeko lekuez
konpentsatzen dela galera.

Aparkalekuak sor dezakeen kutsadura atmosferiko eta akustikoa dela eta, gure ustez orain ez dugu
datu objektiborik, eta ezin dugu zehaztu zein eragin izan dezakeen lanak lurpeko akuiferoetan.

Bada, ordea, Udaleko teknikari hautatu batzuek sinatutako txosten kualifikatu bat, 2008ko
otsailaren 7koa, zeinean kasu hau balioesteko bi ondorio garrantzitsu aipatzen baitira:

1.- Vinci Park España S.A. enpresak aurkeztu duen Amarika inguruko aparkalekuaren proiektua
bideragarria da Kontratu Legearen ikuspuntutik. Horrek esan nahi du proiektuak berez ez duela
eragozpenik legezkotasunari dagokionez.

2.- Erdialdean txandakako tokiak dituen aparkaleku bat eraikitzeak Udalak RENFEko aparkalekua
esleitu arte izan zuen irizpidea aldatzea dakar, irizpide horren arabera, txandakako aparkalekuek ibilgailu
pribatuak erdialdean ez sartzeko disuasiozko helburua izan behar baitzuten.

Hala ere, Amarikako aparkalekua hasiera batean geltokian esleitu zenaren ordezkoa den heinean,
uste dugu ezin dugula horrek hiriguneko mugikortasun iraunkorrean izango duen eraginaren gaineko iritzi
absoluturik eman, erlatiboa baizik.

Erabakiak hartzeko ustezko arbitrarietateari dagokionez adierazi behar dugu Oinarrien Legea
aldatu eta Hiri Handien Legea deritzona onetsi zenetik, Udalbatzaren fiskalizatze eta kontrol eskumenak
handitu baina haien gauzatze edo administratze zereginak desagertu egin direla, eta horiek alkatearen eta
Gobernu Batzarraren esku geratu direla. Horrela, Legeak gauzatzeko eraginkortasun handiagoa eman
nahi izan die hiri handietako udalei, gobernu zereginak argituz eta alkateari eta Gobernu Batzarrari
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emanez, kontrol zein araugintza eskumenak Udalbatzari utziz. Beraz, aipatu organoetako bakoitzak bere
eskumenen barruan jardun duelarik ezin dugu inola ere arbitrariotasunez hitz egin.

Auzokoek azaltzen dituzten auzietan egiten den kritika politiko zilegia alde batera utzirik,
Sindikoaren Bulego gisa legezkotasun auziei buruzko iritzia baino ezin dugu eman, edo administrazioaren
jardunbide okerrak salatu, halakorik bada, dela Mugikortasun Planaren eta dagokion Mugikortasun Itunaren
proposamen eta jarraibideen ikuspuntutik, dela aparkalekuaren proiektua, gauzatzea eta ustiaketa
esleitzeko lehiaketaren tramitazioaren ikuspuntutik. Baina ezin ditugu inola ere geure gustu pertsonalak jarri
Udaleko organo politikoek zehazten dituzten egokiera politikoko irizpideen ordez.

2.3 Mugikortasun Planaren proposamenak

Aldez aurretik argitu beharra dago mugikortasun plana eta ituna ez direla ARAU JURIDIKOAK, eta
ez dutela eskubide subjektiborik edo legez eska daitekeen betekizunik ezartzen. Agiri orientagarriak dira, ez
legezkoak, jarraibide politikoak zehazten dituztenak.

Mugikortasun Planak kapitulu osoa eskaintzen dio aparkalekuen gaiari, eta hainbat iritzi azaltzen
du horien gainean, hala nola:

& Aparkalekuak [Mugikortasun Plana]
Hiri gehienetan ibilgailu pribatuek galtzadak okupatzen dituzte.
Horren ondorioz, herritarrek erabil dezaketen espazio publikoa murriztu egiten da eta, batez ere,
herritarrei berez dagozkien jarduerak bete-betean garatu ahal izatea eragozten da: egotea, batetik
bestera ibitzea eta giza harremanak. Okupazio horrek, dena den, benetako arazo bat jartzen du
agerian: ibilgailu pribatuak aparkatzeko leku egokia aurkitzea. [Badirudi planak lur azaleko
aparkalekuek galtzada okupatzearekin lotzen duela arazoa].
Hori dela eta, aparkatzeko beharrak betetzeak funtsezko helburuetako bat izan behar du
mugikortasunaren eta espazio publikoen alorretako politiken barruan. Horrela, dagoen
eskaerari erantzun eta ibilgailuen zein pertsonen mugikortasunari eta bide segurtasunari kalte
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egiten dioten arau-hausteak eragotziko lirateke [trafikoaren mugikortasuna ez

da berez

kaltegarritzat jotzen], bai eta ibilgailu pribatuen nonahikotasunak espazio publikoetan eragiten duen
ikusizko enbarazua ere.
Hiru mailako hirigintzaren kontzeptuak irtenbideak eman litzake, lurpeari eta aparkatzeko
azpiegiturak jartzeko dituen aukerei protagonismoa emanez.

1. eraztunean [erdialdea] galtzadako eta lurpeko aparkalekuek guztira 389 lekuko defizita dute; 2.
eraztunean, berriz, 9.178 lekuko superabita dago. Horren arabera, Gasteizen dagoen egoitzetarako
aparkalekuen eskaintzak toki defizit minimoa du erdialdean, galtzadan dagoen eskaintza oso
handia baita.

Lehenengo 17 “etxadi handiek” osatzen dute 1. eraztuna; 18tik 39rainoko “etxadi handiek”, biak
barne, 2. eraztuna osatzen dute. [1 irudia]
Aparkalekuei dagokienez, etxadi handien barruan galtzadan dauden aparkalekuak ahalik eta
gehien murrizteko ahalegina da aldaketa nagusia, espazio publikoa oinezkoentzat berreskuratzeko,
eta ibilgailuz betetako espazioa izan dadin eragozteko, horrek enbarazu egiten baitu fisikoki eta
bisualki.
…/…
Begi bistakoa da galtzadako aparkaleku horiek kenduz gero areagotu egiten dela egoitzetarako
eskaintzaren defizita, horregatik, lurpean aparkatzeko toki berriak sortu beharra dago,
inguruko egoitzetarako beharrei erantzuteko. Horren haritik, lurpeko aparkalekuen sistema
berria zehazten da ondoren, zeina Gasteizko Udalak planteatzen dituen eta BCNecología
proposatzen dituen aparkalekuek osatzen baitute.

Orain proiektatuta dauden lurpeko aparkaleku berriak
Gasteizko Udalak proposatzen dituen lurpeko aparkaleku berriak hiru sailetan bereiz daitezke:
•

Dauden aparkalekuak handitzea: 600 toki.

•

Eraikitzen ari diren lurpeko aparkaleku berriak: 950 toki.

•

Lurpeko aparkaleku berrien proiektuak: 1.816 toki.
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…/…
Irudi honetan ikus daiteke aipatutako aparkalekuen kokapen zehatza, non galtzadatik kanpoko
lurpeko aparkalekuak agertzen baitira zehaztu dugun sailkapenaren arabera: [2 irudia]
Lurpeko aparkaleku berrien kokapenak
Lurpeko aparkalekuetarako kokapen berrien proposamenak hiru aukera posible hartzen ditu
kontuan:
•

Oinarrizko sarearen proposamenean sartuta dauden galtzaden azpian (edo sarbideak
oinarrizko sarean kokatuta), aparkatzeko bi lerro semibaterian jartzeko eta erdian
zirkulatzeko lerroa jartzeko besteko zabalera dutelarik.

Mistoak nahiz txandakatzekoak izan daitezke
Zerbitzuetarako sareen kokapen mapak horiek oinarrizkoak diren lekuetan galtzadan aparkalekuak
jartzea eragozteko balioko du.

Kokapen posibletatik kanpo geratzen dira galtzada mota hauek: galtzadaren azpian zerbitzuetarako
sare ugari metatzen denean, edo zerbitzu sare bakarra izanda ere hori nagusia denean; izan ere,
baldintza horietako edozeinek izugarri zailtzen du lurpeko aparkalekua eraikitzea.
Galtzadan dauden aparkalekuen eskaintzatik kendu beharreko tokiak. Iturria: Bertan landua. [2
irudia]
…/…
Hartara, proposatzen diren lurpeko aparkaleku berriak egoitzetarako izan daitezke nagusiki, etxadi
handiak osatzea, espazio publikoa berreskuratzea eta etxadi handien barruko galtzadetan
aparkalekuak kentzea errazteko.
Laburrago eta zehatzago, Mugikortasunaren aldeko Itunak irizpide hauek ezartzen ditu
aparkalekuekin lotuta:

APARKALEKUAK
Aparkalekuen eskaintza alderdi hauekin bateratu behar da:
•

Egoiliarrentzako eta txandakatzeko lekuen eskaera.

•

Hiriaren dinamismo ekonomikoa eta bizitasuna.
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•

Modu iraunkorrenetarako irisgarritasun eta mugikortasun baldintza onak.

Erdigunean txandakako aparkalekuen eskaintza kontrolatua jartzea, honetarako bide emango
duena:
•

Ibilgailu pribatuak erdigunera sartzea arautzea, aparkalekuen eskaintza ibilgailu pribatuaren
erabilera urbanoa arautzeko baliatuz.

•

Hiria ongi lokalizatutako lurpeko aparkalekuz hornitzea, trafikoa erakartzea eta metatzea
eragozteko, eta orain aparkatzeko erabiltzen den lurzorua garraiobide iraunkorretarako
libre uzteko. Lurpeko aparkalekuak sustatzea galtzadako aparkalekuen aldean.

•

Esparru urdinak oso iraupen laburreko aparkatzeko beharretarako dimentsionatzea.

•

Auzoetan lurpean aparkatzeko eskaintza nahikoa jartzea, lur azaleko espazio publikoa beste
erabilera sozial eta iraunkorragoetarako erabiltzeko.

•

Motozikleta eta bizikletak aparkatzeko tokiak antolatzea, toki nahikoa atonduz.

Mugikortasun Planak azaldutako iritziak —Mugikortasunaren aldeko Itunean laburtuak— aintzat
hartuz, gure ustez, erdialderako aurreikusi den lurpeko aparkalekuaren debeku zehatzik ez badago ere,
aparkatzeko aukera horrek nolabait murriztu egingo du hiriko bigarren eraztunean aurreikusi diren
aparkalekuen "disuasio" eragina ibilgailu pribatuen erabilerari begira.
Nolanahi ere, Mugikortasun Planak galtzadatik kanpoko aparkalekuetarako proposatzen dituen
kokapenak aukerakoak dira, ez aginduzkoak.

2.4.- Proiektua esleitzeko lehiaketaren azterketa.

Gure iritziz, beste alderdi nabarmen bat obra esleitzeko kontratuaren prozedura-legezkotasuna da.
Amarika plazako lurpeko aparkalekuaren proiektu hau funtzionalki —baina ez juridikoki— Geltoki
plazarako esleitu zen kontratuarekin lotuta dago, bi proiektuek helburu bera baitute: erdiguneko lehen
eraztunean aparkaleku bat jartzea. Ikuspuntu juridikotik, ordea, lehiaketa bereiz eta independenteak dira.
Geltokiaren inguruan aparkalekua egiteko zegoen proiektua dela eta Vinci Park España S.A. eraikuntza
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enpresak eta Udalak hitzartu zuten ohiko uko-prozedurari buruzko kexuak eta gaitzespenak bidezkoak dira
politikoki, baina ez diote eragiten Amarikako aparkalekuari, eta gure ustez ez dute juridikoki baliogabetzen.
Bi proiektuen artean dagoen lotura juridiko bakarra hitzartutako konpromisoa da, zeinaren bidez
Vinci Park España S.A. enpresak lehiatzeko obligazioa hartzen zuen, eta Udalak lehiaketa deitzeko eta
eman gabe ez uztekoa.

Kasu honetan aplikagarria den Kontratu Legeak, Administrazio Publikoen

Kontratuetarako Legearen Testu Bateginak (APKTB), askatasuna ematen dio administrazioari itunak
lotzeko, muga bakarra legezkotasuna duelarik. Ikuspuntu horretatik, lehiaketa berria eman gabe ez uzteko
hitzartu zen obligazioa eraginik gabea izango litzateke —eta jarri gabekotzat jo beharko—; izan ere, hori
Administrazioaren ahalmen diskrezionala da, Legean berariaz jasotakoa, baina administrazio egintzen
erresistentzia printzipioa dela eta, ez luke indargabetzeko indarrik lehiaketaren kasuan.

Aztertu beharreko beste alderdi bat da ea Vinci Park España S.A. enpresak Amarika inguruan
jartzeko aukerari buruz idatzi zuen Bideragarritasun Plana APKTBko 52.3 artikuluan aurreikusitako
“zehaztapen teknikoak lantzea” ote den: “Lege honen menpeko kontratuei dagozkien lehiaketetan ezingo
dute parte hartu kontratu horiekin lotutako zehaztapen teknikoak lantzen esku hartu duten enpresek, baldin
eta horrek lehia askea murriztea edo lehiatzen diren gainerako enpresekiko pribilegiozko tratua ekar
badezake”.

Vinci Park España S.A. enpresak garai batean idatzi zuen Bideragarritasun Plana 227.5. artikuluan
(Bideragarritasun azterketa) jasotakoarekin bat dator:
…/…
5. Ekimen pribatua onartuko da balizko emakiden bideragarritasun azterlanak aurkeztean.
Azterketa aurkezten denean organo eskudunari igorriko zaio, hiru hilabeteko epean partikularrari
hura tramitatuko denetz jakinaraz diezaion, edo aztertzeko epe luzeagoa ezar dezan; epea ez da
inola ere sei hiletik gorakoa izango. Administrazioak edo dena delako erakundeak erantzuten ez
badu azterlana ez dela onartu esan nahiko du.
Baldin eta bideragarritasun azterketaren azken emaitza dagokion lehiaketa egin eta emakida
esleitzea bada, eta azterketaren egilea adjudikazioduna ez bada eta azterlana bilatzen zuen
helbururako behar besteko baliorik ez bazuen, hori lantzeko egindako gastuak ordainduko zaizkio
konpentsazio gisa, 100eko 10 gehituta; gastu horiek emakidadunari ezar dakizkioke kontratuko
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baldintza gisa berariazko administrazio baldintzen agirian. Emakida ematen duen administrazioak
zehaztuko du gastuen zenbatekoa, azterlana aurkeztu duenak egiaztatutako gastuak kontuan
hartuz, azterlanaren izaera eta edukiaren zein merkatuko prezioen arabera.

Beraz, aipatutako artikuluak berariaz aurreikusten du partikularrek beren ekimenez bideragarritasun
azterlan bat administrazioari proposatzea, beti ere lehiaketa baten bidez ebatzi beharko dena; Legearen
arabera, gainera, azterlanaren egilea aurkez daiteke lehiaketa horretara.

Hortik ondorioztatzen da bideragarritasun azterlan bat idatzi eta proposatzeak ez dakarrela berekin
diskriminaziorik, ez eta inolako eragozpenik dagokion lehiaketan parte hartzeko, legez ezarritako prozedura
baita.

Kontratuen Legearen 20.c) artikuluak, bestetik, debekatu egiten du erruduntasun arrazoiren bat
dela medio administrazioarekin egindako edozein kontratu behin betiko suntsiarazi duenarekin kontratuak
lotzea, baina nekez jo dezakegu erruduntzat Vinci Park España SA enpresak RENFEko aparkalekua
eraikitzeari uko egin izana, hori itun bidez gertatu baita, eta guk dakigula ez baita inolako deklarazio
prozedurarik abiarazi horrekin lotuta.

Bukatzeko, kontratu mota honen legezkotasun kontrolei buruzko iritzia emango dugu.
Lehiatzaileen bermeak1 zehazteko administrazioak berak egin duen inbertsioaren kalkulua kontuan
izanik, kontratuaren zenbatekoa dela eta Administrazio Publikoen Kontratuen Testu Bateginaren 57.
artikuluan ezarritakoa aplikatu beharra dagoela uste dugu, zeinean Kontuen Auzitegiak aldez aurretik
fiskalizazioa egitea aurreikusten baita:
57. artikulua.- Kontratuak Kontuen Auzitegira bidaltzea.

1 APKTBko 232. artikuluak hau dio: “Para participar en la licitación será necesario constituir una
garantía provisional en la cuantía que establezca el pliego de cláusulas administrativas particulares que no
podrá ser inferior al 2 por 100 del presupuesto estimado de la inversión”. Lehiaketaren iragarkia 2008ko
apirilaren 21eko ALHAOn agertu zen (45 zk.) eta behin-behineko bermea 60.101,21 eurokoa zela zioen,
beraz, inbertsioa 3.004.110,00 € dela kalkulatzen dugu.
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1. Kontratua formalizatu ondorengo hiru hilabetetan, kontratazio organoak kontratua
formalizatu den agiriaren kopia ziurtatua bidaliko dio Kontuen Auzitegiari edo autonomia erkidegoan
dagoen fiskalizazio organoari, fiskalizazio lanak egin ditzan; horrekin batera, kontratuaren zio izan
den dosierraren laburpena ere aurkeztuko da. Kontratuaren zenbatekoa kopuru hauek baino
goragokoa denean egin beharko da esandakoa: 601.012,10 euro, lanak eta zerbitzu publikoen
kudeaketa badira helburua; 450.759,08 euro, horniduren kasuan, eta 150.253,03 euro,
aholkularitza eta asistentzia kontratuetan, zerbitzuetakoetan eta administrazio zerbitzu berezietan.

Administrazio kontratu gehienetan zenbatekoa administrazioak ordaintzen duen “prezioa" edo
ordaina da, baina kontratuaren zenbatekoa eta prezioa ez dira sinonimo petoak. Emakida2 bidezko obra
kontratuetan, kontratuaren zenbatekoa ezin da prezioa oinarritzat hartuta ezarri, ez baitago berez preziorik
ordain gisa, baina bestela zehatz daiteke, beste erreferentzia batzuk kontuan hartuz (eska daitezkeen
inbertsioak, esaterako), eta horiek kontratuaren garrantzia zehazteko balio dute eta nolabait emakidaren
balio ekonomikoa finkatzen.
Kontraturako kalkulatzen den inbertsio aurrekontuaren garrantzi koantitatiboa aintzat hartuz, guztiz
justifikatuta dago APKTBaren 57. artikulua aplikatzea, eta hura Herri Kontuen Euskal Epaitegira bidaltzea,
fiskaliza dezan; horrek ez du esan nahi inolako susmorik dagoenik, baizik eta ohiko kontrol bitartekoak
erabiliko direla, besterik gabe.

III.- Ondorioak

Hirian edozein azpiegitura jartzeak —ezin bestela izan— kontrako iritziak sortzen ditu, eta “interes
orokorra” denaren definizioan eragiteko batzuen zein besteen asmo bidezkoak. Horrelako erabakiak, ordea,
ez dira teknikoak soilik.

Teknikak aldez aurretik hautatutako helburu bat lortzeko bitarteko eraginkor eta efizienteenak zein
diren zehazten du, baina Politikak hautatzen ditu interes orokorra ondoen definitzen duten helburuak,

2

Obren emakiden kontratuak, era berean, obra kontratuak dira, Legearen sistematikatik ondorioztatzen denez. Cfr.:
Artículo 222. Contratos de concesión de obras públicas a instancia de particulares o de otras Administraciones
Públicas.
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jarrera ideologiko jakin batetik; gainera, bizitza politikoa osatzen duten helburu ezberdinak —denak
desiragarriak— lehenetsi eta hierarkizatzen ditu, horietako bakoitzaren garrantzia graduatuz eta neurtuz.
Aztergai dugun kasuan, mugikortasun ekologikoagoa lortzeaz gain, badira beste interes batzuk jokoan, hala
nola erdialdearen merkataritza sustapena (Gasteiz-On elkartea Amarikako aparkalekuaren alde agertu da)
edo lur azaletik ahalik eta aparkaleku gehien kentzea, erdialdean dagoen aparkaleku defizita konpontzea...
Organo politikoei dagokie interes horiek neurtzea, eztabaida sozial eta politikoaren bitartez.

Horrelako gizarte eztabaidetan sortzen diren irizpide, argudio eta jarrerak oso modu desberdinetan
aztertu eta balioetsi ditu doktrinak, NIMBY fenomenotzat —ingelesezko not in my backyard3 (“ez nire atzeko
patioan”)— jotzen dituztenetik “garapen kritiko"-tzat4 jotzen dituztenetara. Nolanahi ere, herritar
aktibismoko fenomeno horiek babestu beharrekoak dira, haien proposamenak entzunez eta zabalduz eta
haiei buruzko informazioa emanez, partaidetza fenomenoa diren aldetik, baina azken batean, aktibismo
horren balioa partziala da, eta organo politikoetan —horien zilegitasun demokratikoa sufragio unibertsaletik
baitator— eragiteko ahalmenarengatik neurtu behar dira.

Aztergai dugun kasuan, gure iritziz, auzokoek inpugnatzen duten proiektuak ez du aitzakiarik
legezkotasunari dagokionez, aitzitik, zuzenbidearekin bat dator eta organo eskudunek erabaki dute hori
abiaraztea, legez ezarritako prozedurari jarraituz. Bidezkoa da horren egokitasuna eta komenigarritasuna
zalantzan jartzea, eta Udalbatza osoaren oniritzia ez izatea lepora dakioke politikoki, baina uste dugu
arrazoi horiek ez direla berez baliogabetzeko kausa, ez eta Sindikoak errekonbentzioa egiteko arrazoia.
Hala eta guztiz ere, GOGORARAZTEN dugu (Defendatzailearen Araudiaren 19.b) artikulua) ezen,
kontratuaren zenbatekoa kontuan hartuz, 2/2000 APKTBaren 57. artikuluan ezarritakoa aplikatu behar
zaiola, agindu hori urriaren 30eko 30/2007 lege berriaren 29. artikuluan ere mantentzen baita.

Hau da gure txostena, zuzenbidean hobeto oinarritutako beste edozeinen menpe jartzen duguna.

3
4

http://es.wikipedia.org/wiki/NIMBY

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cr%C3%ADtico
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2.2 Jarduerak

2008ko martxoaz geroztik, Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hainbat jarduera burutu ditu
erakundea herritarrengana helarazteko, auzokideei arreta egiteko eta argibideak emateko, banaka zein
taldeka. Lankidetzan aritu da udal sailetako arduradunekin, herritarrek aurkezten dituzten salaketak direla
eta, horiek hobetzeko.

2.2.1 Hizlari

Jardunaldi, hitzaldi, mintegietan... hurbildu da sindikoa herritarrengana hizlari gisa,

eta

horrelakoetan haren zeregina herritarren eskubideak babestea dela erakutsi nahi izan du.

Ondoren Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hizlari gisa parte hartu duen ekitaldien zerrenda
jasotzen da:

•

Hitzaldia, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren 60. urteurrena (1948-2008) dela eta,
Bartzelonan, 2008ko apirilaren 7 eta 8an.

•

Gasteizko Udaltzaingoko Agenteak prestatzeko Jardunaldiak. 2008ko apirilaren 18 eta 23an,
eta maiatzaren 7, 14, 21, eta 28an.

•

Napoleon Bonaparteri buruzko jardunaldiak. “Independentzia Gerraren aztarna historikoa
Araban”. 16-17 Mayo 2008.

•

“Giza Eskubideen Karabanaren" aurkezpena, Espainiako Abokatuen Kontseilu Nagusiak
antolatuta. Vitoria-Gasteizen, 2008ko ekainaren 5ean.

•

“Administrazio Publikoetako Giza Baliabideen Kudeaketari buruzko Nazioarteko Kongresua”.
2008ko ekainaren 11tik 13ra.

•

Hiriko Gizarte Kontseilua: “Hezkuntza eta Hiritartasuna”. 2008ko urriaren 13an.

•

Euskal Herriaren Adiskideen Elkartea: Giza eskubideei buruzko Hitzaldia: 2008ko abenduaren
10ean.
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•

“Ayuntamiento XXI”aldizkariko Batzordeko Ohorezko Kide izendapena. 2009ko otsailaren
20an.

2.2.2 Gonbidapenak

Sindiko edo Herritarren Defendatzailea gonbidatu gisa joan da erakunde, elkarte zein instituzioek
antolatutako biltzar, hitzaldi, erakusketa, inaugurazioetara..., Gasteizko herritarrengana hurbiltzeko asmoz.

•

Zeharkakotasunari buruzko Jardunaldiak. Vitoria-Gasteizen, (Goiuri) 200oko apirilaren 24an.

•

DBLri buruzko jardunaldiak, Vitoria-Gasteizen, 2008ko maiatzaren 21ean.

•

Vitoria-Gasteizen hiriburutzaren 28. urteurrenaren oroimenezko ekitaldia. 2008ko maiatzaren
23an.

•

Administrazio Publikoen Kudeaketari buruzko II. Kongresua. Vitoria-Gasteizen, 2008ko
maiatzaren 29 eta 30ean.

•

“Aisialdirako hautabideak gizarte berrian”, biurteko kongresua. Vitoria-Gasteizen, 2007ko
ekainaren 25ean.

•

Fernando Buesa fundazioaren VII Jardunaldia Donostian, 2008ko ekainaren 26 eta 27an.

•

IGI: “Entzungor: soinua gure artean” erakusketaren inaugurazioa. Gasteizen, 2008ko
uztailaren 3an.

•

“Urban Commerce: Merkataritza berritu, hiria berritu”” nazioarteko II. biltzarra. VitoriaGasteizen, 2008ko irailaren 25 eta 26an.

•

Save the Children. Vitoria-Gasteizen, 2008ko urriaren 28an.

•

Zientzia eta Teknologiari buruzko VII Astearen inaugurazioa. 2008ko azaroaren 13an.

•

Iriagarritasunari buruzko Mintegia. 2008ko azaroaren 19 eta 20an.

•

Hiri Historikoen Nazioarteko Biltzarra. 2008ko azaroaren 26 eta 27an.

•

Gizarte laneko Jardunaldiak: “Bitartekaritza Gatazka Sozialetan”. 2008ko azaroaren 27an.

•

Vitoria-Gasteizko irudi berriaren aurkezpen ekitaldia. 2008ko abenduaren 4an.

•

Eguberrietako luncha. Gobernuaren Ordezkariordetza Araban. 2008ko abenduaren 19an.
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•

“Rifeko bitxiak” Erakusketa. 2009ko otsailaren 4an.

•

Institut Drets Humans Catalunya. Giza Eskubideei buruzko Kongresua antolatzeko bilera.
Bartzelonan, 2008ko otsailaren 12 eta 13an.

2.2.3 Talde eta elkarteekin egindako bilerak

Herritarren Defendatzailearen Bulegotik elkartze eta bilerak egin dira gasteiztar gizartearen
erakunde eta taldeekin haien kexak zein horien zein herritarrek aurkeztutako bestelako salaketen gaineko
ikuspuntua ezagutzeko.

-Katastro Zerbitzua 2008ko martxoaren 4an
Eginaren Eginez. 2008ko apirilaren 9an. 2008ko uztailaren 2an.
-Lesbitoria. 2008ko maiatzaren 6an.
-EHUko kazetaritza ikasleak. Bideozaintzako kamerak. 2008ko ekainaren 2an.
-“Lekeitio 2020 Auzo Elkartea”, Gasteizko Sindikoaren figura ezagutzeko. 2008ko ekainaren
24an.
- Arabako Abokatuen Elkargoa Lankidetzarako lehen urratsak. 2008ko uztailaren 11n
- Amarikako aparkalekuaren aurkako plataforma. 2008ko irailaren 2an.
”Elorriagako Kapareen Batzarra” kontzejuen elkartea. 2008ko irailaren 18an.
Gasteizko probintzia entzutegiko fiskal burua. 2008ko azaroaren 10ean.
- Lesbitoria Gaysteiz elkartea 2009ko urtarrilaren 19an.

2.2.4 Beste sindikoekin egindako bilerak

Zeinek bere hirian herritarrei udal zerbitzuei buruzko informazioa eta orientabidea ematen eta
zerbitzu horiei buruzko kexak aurkezten laguntzen saiatzen diren eta zerbitzu horiek hobetzeko
gomendioak egiten dituzten beste sindiko edo herritarren defendatzaile batzuekin bildu izan da sindikoa.
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•

Internacional Conference Ombudsman. Ganten (Belgika), 2008ko 14 eta 15ean.

•

Paternako (Valentzia) sindikoa, 2008ko maiatzaren 6 eta 7an.Bulegoaren aurkezpena eta VitoriaGasteizko alkatearen harrera ekitaldia.

•

Hitzaldia: Sindikoa hizlari aritu zen Granadako Herritarren Defendatzaileak antolatutako
“Problemáticas juveniles en las nacionalidades históricas del Estado Español” hitzaldian 2007ko
uztailaren 7tik 9ra.

•

Sindikoen Forumaren III Jardunaldia. Bartzelonan, 2008ko urriaren 29 eta 30ean.

•

Sindicatura de Greuges de Barcelona. Lankidetza, etxebizitzetako prostituzio.-etxe klandestinoen
gaineko POliziaren ikerlanean. 2008ko abenduaren 10ean.

2.2.5 Udalarekiko harremanak

Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak Gasteizko Udalarekin eta udal zerbitzu eta sailekin dituen
harremanak hiru atal hauetan gauzatzen dira:

UDALBATZAREN BILKURETARA JOATEA

Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 1. artikuluan jasotzen denaren ildotik,
udalbatzaren bilkuretara joan izan da sindikoa, eta bere lantaldeko norbaiten gain utzi izan du zeregin hori,
bertatik bertara izateko, hartara, udalbatzak hartzen zituen erabakien berri.
•

2008ko martxoaren 31ko Udalbatza

•

Sindikoaren oroit-idazkia aurkezteko osoko bilkura. 2008ko ekainaren 19an.

•

Hiriaren egoerari buruzko osoko bilkura. 2008ko uztailaren 16tik 18ra.

BATZORDEETARA JOATEA

Gasteizko Udaleko zinegotziek osatzen dituzten irizpen batzordeetara joan izan gara, Gasteizko
herritarrei zuzenean eragiten dieten gaiak jorratzekotan zirelarik. Gehienetan, gai jakin bat bideratzeko
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moduaren inguruan zinegotziek ematen zituzten azalpenak eta egiten zituzten gogoetak entzuteko asmo
hutsarekin.

2008ko martxotik 2009ko otsailera bitartean, hau da, oroit-idazki hau bukatutzat jo dugun arte,
irizpen batzorde hauetara joan izan gara:

-

Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2008ko martxoaren 10ean

-

-Hirigintza Batzordea. 2008ko martxoaren 11n

-

Ingurumen Batzordea. 2008ko martxoaren 17an

-

Iradokizun eta Erreklamazio Batzordea. 2008ko apirilaren 1ean.

-

Ingurumen Batzordea. 2008ko apirilaren 7an.

-

Hezkuntza, Kultura eta Kirola Batzordea. 2008ko apirilaren 7an.

-

Hirigintza Batzordea. 2008ko apirilaren 8an.

-

Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2008ko maiatzaren 19an.

-

Hirigintza Batzordea. 2008ko maiatzaren 20an.

-

Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2008ko ekainaren 2an.

-

Hirigintza Batzordea. 2008ko ekainaren 3an.

-

Hirigintza Batzordea. 2008ko ekainaren 17an.

-

Ogasun Batzordea. 2008ko ekainaren 18an.

-

Hirigintza Batzordea. 2008ko uztailaren 1ean

-

Hirigintza Batzordea. 2008ko uztailaren 15ean

-

Hirigintza Batzordea. 2008ko irailaren 23an.

-

Iradokizunetarako eta Erreklamazioetarako Batzorde Berezia. 2008ko irailaren 30ean.

-

Herritarren Parte-hartze Batzordea. 2008ko urriaren 6 eta 11n.

-

Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2008ko azaroaren 13an.

-

Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2008ko azaroaren 10ean.

-

Iradokizunetarako eta Erreklamazioetarako Batzorde Berezia. 2008ko azaroaren 17an.

-

Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2008ko azaroaren 24an.
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-

-Hirigintza Batzordea. 2008ko azaroaren 25ean.

-

-Herritarren Parte-hartze Batzordea. 2008ko abenduaren 1ean.

-

Hirigintza Batzordea. 2008ko abenduaren 9an.

-

Herritarren Parte-hartze Batzordea. 2009ko urtarrilaren 19an.

-

Hirigintza Batzordea. 2009ko urtarrilaren 27an.

-

Iradokizunetarako eta Erreklamazioetarako Batzorde Berezia. 2009ko urtarrilaren 28an.

-

Hiriko Gizarte Kontseilua: 2009ko otsailaren 5an.

-

Hirigintza Batzordea. 2009ko otsailaren 10ean.

-

Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2009ko otsailaren 18an.

PARTE-HARTZE KONTSEILU ETA LURRALDE-KONTSEILUETARA JOATEA

Parte-hartze kontseilu hauetan izan gara, Gasteizko Udalak deialdia egin digularik:
-

LURRALDE KONTSEILUAK:

•

ALDABE 2008ko martxoaren 11n

•

Pilar. 2008ko martxoaren 12an

•

ALDABE 2008ko maiatzaren 13an.

•

Hegoalde 2008ko maiatzaren 21ean.

•

Nekazaritza eremua 2008ko maiatzaren 27an.

•

Nekazaritza eremua. 2008ko irailaren 30ean.

•

ALDABE 2008ko abenduaren 9an.

•

Lurralde Kontseiluak. Intermodala. 2009ko urtarrilaren 13an

•

Nekazaritza eremua 2009ko otsailaren 11n.
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SEKTORE KONTSEILUAK:

•

Irisgarritasuna 2008ko martxoaren 13an

•

Irisgarritasuna 2008ko apirilaren 3an.

•

Irisgarritasuna 2008ko urriaren 16an.

•

Irisgarritasuna, apartekoa. 2008ko azaroaren 27an.

•

Irisgarritasuna 2008ko abenduaren 18an.

BESTELAKO BILKURAK: ZINEGOTZIEKIN, SAILEKIN...

Harremanetan izan gara udal sail eta zerbitzuekin, bertako arduradunen bitartez, sindikoak jasotako
kexak zirela eta. Herritarra salaketa aurkeztera bultzatu duen arrazoiaren nondik norakoak bertatik bertara
ezagutzea izan da horren helburu.

Hainbat bilera izan ditugu, honako hauekin:

-

Idazkaritza Nagusia

-

Ekonomia Sustapen eta Enplegu Saileko Zuzendaria

-

Ingurumen Saileko Administrazio Arloko burua.

-

Antzoki Sarearen eta Musika Bandaren Zerbitzua

-

HBEko arduradunak.

-

Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuko burua.

-

OKUSeko Laborategiko burua

-

Herritarren Segurtasunaren Saileko zuzendaria.

-

Haurtzaro Zerbitzuko burua

-

Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendaria.

-

Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuko arduradunak.
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-

Udaltzaingoa

-

Berdintasun Zerbitzuko arduradunak

2.2.6 Bisitaldi eta ikuskapen jarduerak

Testuingurua argitu eta erabiltzaileek nahiz administrazioak emandako dokumentazioa
osatzeko argibideak eskuratze aldera, hainbat bisitaldi egin dituzte sindikoak eta haren lantaldeko
kideek hainbat lekutara, egoera bertatik bertara aztertzeko. Honako hauek izan dira, hain zuzen ere:

-

2008ko martxoaren 4an, Barnekale Berrian Erortzear den etxearen gaineko dosierra

-

2008ko apirilaren 4an. Salburua Iturriak.

-

2008ko ekainaren 23an.Ortiz de Zarate kalea. Etxebizitza urez beteta.

-

2008ko irailaren 5ean. Uleta gaina, F. Xabier landaburu kaleko aparkaleakua,
Autokarabanak, Jesusen Zerbitzarien Fundatzailearen kalea, Katedrala.

-

2008ko abenduaren 5ean.Jesusen Zerbitzarien Fundatzailearen kalea - betearazte
subsidiarioa

-

2008ko abenduaren 12a. Oto Hiribidea, Montal plaza

-

2008ko urtarrilaren 12an. Tranbia
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2.3 Sindikoaren - Herritarren Defendatzailearen ebazpenak, sailez sail (gomendioa
egitea, ezestea, ez onartzea, bideratzea, orientabidea ematea eta beste).

2.3.1 Kultura Saila

2.3.1.1

Antzoki Sarea

a) Gomendioa

Ikusle txartela (erreg. zk.: 973/08)

Erreklamazioa

Erabiltzaile batek jo du gure bulegora adierazteko Ikusle txartela duela hura
sortu zenetik, eta 2008rako berritu duela, prezio igoera nabarmena ordaindurik
aurreko urteen aldean, Principal antzokiko sarreretan ehuneko jakin bateko
deskontua izatearren. Salatu duenez, aurreko urteetan, nahiz eta txartelaren
baldintzetan berariaz aipatzen zen txartelaren bidez erositako sarrerak ezin direla
itzuli, erabiltzaileek leihatilan ordaintzen uzten zieten, eta horrela, ustekabekoren bat
gertatuz gero, beste pertsona bat joan zitekeen titularren ordez.
Aurten ez dago baimenduta sarrera saldu, konpentsatu, trukatu edo
oparitzea, txartelaren titularra bakar-bakarrik sar baitaiteke antzokian.

Herritarrak eskatzen du sistemaren bat ezar dadila ustekabekoren bat
gertatzen denerako, txartelaren titularra ez den beste pertsona batek sarrera hori
erabili ahal izateko.
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Azterketa

Ikusle txartela sustatzeko eta leialtzeko tresna da, eta hainbat urtetatik hona
erabiltzen da gure hirian Urtero berritzen da, agiri gutxi batzuk aurkeztu eta 60
euroko urteko kuota ordainduta. Horri esker, sarrerak aldez aurretik eros daitezke,
denboraldirako, Principal antzokian ematen diren ikuskizunetarako, eta baldintza
abantailatsuetan; hala, titularrak:

*

%25eko

beherapena

izango

du

sarrera

bat

erosten

duenean

* Aldez aurretiko salmenta baliatu ahalko du, leihatilan edo telefonoz deituta, eta
lehentasuna izango du tokia aukeratzerakoan (denboraldiko salmentatan).
*Ikuskizunen osagarri diren jarduerak; lehentasuna izango dute txartela dutenek eta
haien berri emango zaie dagokienean.
* Programatuak dauden ikuskizunen publizitatea korreoz jasoko du etxean.

Egun, txartela erabiltzeko baldintzetan murriztapen batzuk daude ezarrita.
1.- Ikusle txartela, baita harekin erosten den sarrera ere, norberak eta ez beste inork
erabili ahalko du, eta aretora sartzerakoan aurkeztu beharko dira biak.
2.- Beherapena ezin da pilatu, eta ez da izango on line (postontzia edo internet)
sistema baliatzen bada sarrera erosteko.
3.- Saio bat baino gehiago dagoen kasuetan emanaldi baterako balio izango du.
4.- Urtebeterako balio du.
5.- Txartel kopuru murriztua dago, Principal eta sareko antzokien edukieraren
araberakoa.

Herritar batzuek, kasu honetan aipatu dugun emakumeak kasu, kexua adierazi
dute Sindikoaren aurrean jarri diren murriztapen horiengatik; izan ere, titularra ezin
bazen joan konprometitutako emanaldira, sarrera eskualdatzeko –lortzen den %
25eko deskontua aurrez ordainduta– orain arte zegoen aukera kendu egin da.
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Kontsulta egin zaie Principal antzokiko arduradunei arazo horri buruz, eta
aditzera eman digute neurrigabe erabiltzen zela sarrerak konpentsatzeko eta
eskualdatzeko sistema hura, eta konparaziozko bidegabekeria zela gainerako
jendearentzat, oro har, toki onenak hartzen baitzituzten; bestalde, leihatiletako
jarduna zaildu egiten zuen. Nolanahi ere, kontuan izanda denboraldirako sarrerak
aurrez erosteak toki hori galtzea ekar dezakeela berekin, interesdunari ezin egotz
dakizkiokeen ustekabeak gerta daitezkeelako, tarteko neurriak hartzeko aukera
dago, hala nola gehieneko aldi-kopuru bat finkatzea urteko (urtean behin, beharbada)
sarrerak trukatu eta konpentsatzeko, sarrera automatikoki ez galtzeko antzokira ezin
bada joan, horrela tokia hutsik eta erabili gabe geratuko bailitzateke. Bestalde,
murriztapenik gabeko konpentsatze baten bidez lehentasuneko sarrerak neurrigabe
erosteari muga jarri beharko zaio.

Ebazpena

Hori guztia aintzat harturik,
Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta bertan
aurreikusitako eraginarekin, gomendatzen dugu IKUSLE TXARTELA erabiltzeko
baldintzetan aurrez erositako sarrerak eskualdatzeko eragozpena leun dadila,
eskualdatze hori onartuz –lortutako deskontua aurrez konpentsatuta– aldi-kopuru
jakin batean bederen (denboraldian behin edo urtean hirutan).
Horrela, gure aburuz, irtenbide malgu bat ematen da: sarrerak aurrez erostean
gerta daitezkeen ustekabeak kontuan hartzen ditu, batetik, eta neurrigabeko
erabilera saihesten ditu, bestetik, txartelaren besterenezintasunari eutsita.
Sailak ONARTU egin zuen GOMENDIOA.
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2.3.2 Ingurumen Saila

2.3.2.1

Zuzendaritza

a) Gomendioa

Herbizidak txorkoetan (erreg. zk.: 985/08)

Erreklamazioa

Herritar batek esku hartzeko eskatu digu, hiriko parke eta lorategietan
zuhaitzen txorkoak tratatzeko, udaberriaren aurreko egun hauetan, hain zuzen,
baliatzen ari diren belar pozoiak direla eta. Tratamendu horretaz parke eta lorategi
horietan egokitze lanak egiten diharduten enpresak arduratzen dira.

Herritarrak produktu fitosanitarioen ezaguera du, Arkautiko Nekazaritza
Eskolan ikasi baitzuen, eta, berak dioenez, ikusi du nola enpresa kontratistako
langileek egiten duten txorkoen tratamendua ATILA izeneko herbizida (haren osagai
aktiboa GLISOFATO delakoa da) besterik gabe isuriz, Europako zuzentarauetan
ezarritako segurtasun neurriak betetzen ez dituen moduan (seinaleztapenik ez,
segurtasun eperik ez, eta abar).

Kexa bera aurkeztu zuen 2007ko uztailean Osasun eta Kontsumo Sailean,
horrek halako herbizidak bide publikoan EZ erabiltzeko AHOLKATU zuen. (Udal
Laborategiko buruaren 2007ko uztailaren 5eko txostena)
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Azterketa

2.1 Toxikoa al da GLISOFATOA pertsonentzat?

Hainbat ikerlanen arabera, glisofatoa pertsonen azala, begiak eta muki
mintzak lazki narritatzen ditu, eta, epe luzeago batean, disruptore endrokrinoa da,
baita nekazaritzan baliatzen diren baino kontzentrazio txikiagoetan ere. Disruptoreen
toxikotasun akutua apala da, baina intoxikatze kasu larrienetan5 hormona sistemari
erasaten diote, eta malformazioak, ume galtzeak sarriagotzea, garai aureko jaiotzeak
eta ugalketa arazoak ekar ditzake.

5

Cortina, Germán D. Evaluación del impacto mutagénico del glifosato en cultivos de linfocitos. Fundación
Esawá. Florencia, Caquetá. 13. or.
.Cox, Caroline. Glyphosate, Part 1: Toxicology. In: Journal of Pesticides Reform, Volume 15, Number 3, Fall
1995. Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides, Eugene, OR. USA. 13. or.
.Cox, Caroline. Glyphosate, Part 2: Human exposure and ecological effects. In: Journal of Pesticides
Reform, Volume 15, Number 4, Winter 1995. Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides, Eugene,
OR. USA. 14. or.
.Cox, Caroline. Glyphosate (Roundup). Herbicide Factsheet. In: Journal of Pesticides Reform / Fall 1998.
Vol 18, N° 3 Updated 11/98. Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides, Eugene, OR. USA.
U.S. Department of Agriculture, Forest Service by Information Ventures, Inc. Glyphosate, Pesticide Fact
Sheets. November 1995
Jorge Kaczewer dok.: “Ameriketako Estatu Batuetako zientzialari independente batzuen (Northwest
Coalition for Alternatives to Pesticides –NCAP–) zuzendaritzapean glifosatoaren toxikologia berraztertu
zen, eta toxikologia ikerlanen kategoria estandar guztietan (azpikronikoak, kronikoak, kartzinogenetikoak,
mutagenikoak eta ugalketakoak) aurkitu ziren kontrako eraginak. NCAPen aurkikuntzak zalantzan jarri
zituzten, protokoloaren estandarrak aztertutako dosirik handienean kontrako eraginak egon daitezela
eskatzen duela argudiaturik. Caroline Coxek (Jornal Of. Pesticide Reform-en editorea) 1998an
argitaratutako ikerlan batek kontrako eraginak deskribatu zituen, eskakizun hori gabe aurkituak: eragin
horiek guztiak aztertzen den dosirik handienetik beherako dosietan egiaztatu ziren”. TOXICOLOGÍA DEL
GLIFOSATO: RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA Universidad Nacional de Buenos Aires.- ©2003
Mama Coca
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Halako produktuek etxeko animaliengan ere izen dezakete eragina, hala nola
txakurrengan, haiek arrisku handiagoa baitute produktua ukitzeko, jakina.

2.2 Erreferentziako araudia.

Osasun eta Kontsumo Sailaren 2007ko txostenean araudi aplikagarri hau aipatzen
da:

1. Abenduaren 21eko 257/2004 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko
Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofiziala sortzen duena.

2. Segurtasun Kimikoko Nazioarteko Fitxa, Lan eta Gizarte Gaietarako
Ministerioa.

3. Prestakina egiten duen enpresak emandako fitxa.

4. Nekazaritza Ministerioaren produktu fitosanitarioen erregistroko fitxa teknikoa.

5. Europar Batasuneko Substantzia eta Prestakin Arriskutsuen Liburu Zuria

6. Urriaren 14ko PRE/2556/2002 Agindua, glifosatoa, tifensulfuron-metila eta
2,4-Diklorofenoxiazetiko (2,4-D) azidoa deritzen substantziak azaroaren 4ko
2163/1994 Dekretuaren (Europar Batasunerako produktu fitosanitarioak merkaturatu
eta erabiltzeko baimen sistema harmonizatua ezartzen du) I. eranskinean sartzeko.

7. 2002ko urriaren 11ko 1054/2002 Errege Dekretua, biozidak merkaturatzeari
buruzko 1998ko otsailaren 16ko 98/8/EE Zuzentarauaren transposizioa eginda,
biozidak erregistrorako balioztatu, baimendu eta merkaturatzeko prozesua arautzen
duena.
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8. Azaroaren 4ko 2163/1994 Errege Dekretua, Europar Batasunerako produktu
fitosanitarioak merkaturatu eta erabiltzeko baimen sistema harmonizatua ezartzen
duena.

9. 3349/1983 Errege Dekretua, plagizidak fabrikatu, merkaturatu eta erabiltzeko
arau tekniko-sanitarioa.

2.3.- Osasun eta Kontsumo Sailaren gomendioa

Osasun eta Kontsumo Sailaren txostenak, alarmismora lerratu gabe,
ondorioztatzen du halako herbizidek baimenduta duten –produktu fitosanitarioaren
erregistro fitxan jasota dagoenez– erabilera bide-sareen arlokoa baino ez dela.

Horren arabera, ibilgailuetarako errepide, bide, bidezidor eta abarretan erabil
daiteke, baina ez da adierazten parke eta lorategian edo oinezkoentzako hiri barruko
bide publikoetan erabil daitekeenik.

Hortik ondorioztatzen da, beraz, ez dela egokia produktu hori hiri barruko bide
publikoetan erabiltzea.

Halako esparruetarako gomendatzen diren tratamendu herbizidak tratamendu
mekanikoak dira.

Hala eta guztiz ere, glisofatoen tratamendua erabiltzea erabakitzen bada,
orduan erreferentziazko ondorengo arauetan eskatzen diren segurtasun eta
informazio neurriak aplikatu beharko dira, bat ere huts egin gabe:

1. Eusko Jaurlaritzaren 257/2004 Dekretua, jarduerari dagokionez.
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2. Fitxa tekniko hauek aintzat hartu eta haietako betebeharrei jarraitzea:
Produktu fitosanitarioen erregistroa; segurtasun kimikoko fitxa; eta produktu
formulatuaren fitxa teknikoa.

3. Segurtasun neurriak betetzea tratamendua aplikatzen duten langileentzat.
Osasun eta Kontsumo Saila, Laborategi Zerbitzua

4. Liburu Zuriko 5.4 puntua betetzea: “Erabiltzaile guztiei, kontsumitzaileak
barne, substantzia eta prestakin kimikoen kalterik gabeko erabilerari dagokion
informazioa eman behar zaie”; horretarako, egingo diren lanak eta erabiliko
diren produktuak era ulergarrian jakinarazi behar zaizkie, dagozkion fitxa
teknikoak ikusgai jarrita.

5. Tratatu den aldea hesitu behar da, herritarrak, aerosolak direla medio, kutsa
ditzaketen fokuak saihesteko.

2.4 Hirian Giza Eskubideak Babesteko Europako Gutuna

Vitoria-Gasteiz Hirian Giza Eskubideak Babesteko Europako Gutunari atxikirik
dago, eta arlo honetan ondorengoa dago ezarrita gutunean:

1.- Herritarrek ingurumen osasuntsua izateko eskubidea dute, ekonomiaren
garapena eta ingurumenaren oreka bateratzeko xedearekin.

2.- Horretarako, udal agintariek, zuhurtzia printzipioa oinarri, kutsadurari aurre
egiteko neurriak hartu behar dituzte…
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Ebazpena

Hori guztia aintzat harturik, eta erreferentziatzat Osasun eta Kontsumo
Sailaren txostena nahiz aipatutako erreferentziak hartuta, honako GOMENDIO hau
ematen dugu, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta
bertan aurreikusitako eraginarekin:

1.- Udalean dagokion sailak, PREMIAZ, FCC enpresa kontratistari galda
diezaiola herbiziden kanpainan (une honetan hiriko kaleetako txorko eta zuhaitzetan
egiten ari dena) erabiltzen ari den jarduera protokoloak jakinarazteko.

2.- Enpresari tinko eska diezaiola betetzeko Osasun eta Kontsumo Sailak hiri
barruko bideetan egiten diren tratamendu herbizidei buruz egin zuen gomendioa —
eta gomendioa JARRAIBIDE lotesletzat ezar dadila—, hau da:

a) Tratamendu kimikoaren ordez, tratamendu mekanikoa erabiltzea parke,
lorategi eta oinezkoen igarobide diren lekuetan.
b) Gainerako esparruetan, hesitzeko eta seinaleztatzeko neurriak hartzea,
erreferentziazko arauetan ezarritakoaren ildotik.
c) Langileei nahitaezko prestakuntza izan dezala eskatzea.

Sailak ONARTU egin zuen GOMENDIOA
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Txiroek sortutako zikintasuna Katedral Berriko eskaileretan (erreg. zk.: 1034/08)

Erreklamazioa

Herritar batek salatu du Katedral Berriko eskaileretan (Madgdalena kaleko
sarreran) zikintasun eta usain txarra dagoela, hainbat txiro bertan egotearen
ondorioz. Esan digu “txiroek gaua bertan igarotzen dutela, gero hantxe bertan
gordetzen dituzten koltxoietan, eta bertan jan eta edaten dutela, sortutako
hondakinak jaso gabe....”.

Azterketa

Ingurura joan ondoren ikusi da badirela bertan koltxoi bat eta hainbat manta,
eta baita zenbait ontziren arrastoak; horrek erakusten du badela bertan gaua
igarotzen duen gutxienez pertsona bat, nahiz eta une hartan ez zegoen inor. Egoera
horrek osasun eta higiene arazoak sor ditzake. Kasu honetan, aintzat hartu
beharrekoa da inguru horrek turismoaren nahiz balio historikoaren aldetik duen
munta, eta baita inguruetako eskoletako haurrak eta ondoko parkean pasieran
aritzen diren adinekoak ibiltzen direla.

Aipatzeko da Gasteizko udalak ez diela bizkar egiten txiroen, etxerik gabeko
eta pasadizoko pertsonen beharrei; izan ere, beraientzako sortua da ATERPE
izeneko baliabidesoziala, non gaua igaro dezaketen, kalea behar ez bezala okupatu
beharrik gabe.

Horrenbestez,
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Ebazpena

2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
finkatutakoaren ildotik, hauxe GOMENDATZEN diogu Ingurumen Sailari: garbi
dezala sarriago aipatu ingurua, eta jaso dezala bertan behar ez bezala gordetako
tresneria, era horretan ingurua etxerik gabekoen kanpatze-leku bihurtzea oztopatu
dadin.

GOMENDIO ONARTUA

Zaratak gauez, hondakin bilketaren ondorioz (erreg.zk. 1033/08)

Erreklamazioa

Herritar batek salatu du hondakinak biltzeko makinek ez diotela gauez atseden
hartzen uzten.

Azterketa

Sailak igorritako txostenak azaltzen du garbiketako lantaldeek hasteko eta
amaitzeko orduak dituztela, eta, horrenbestez, ezin dela zehaztu zein ordutan arituko
diren hiriko leku jakin batean; nahitaezko zeregina da hiriarentzako, eta edukiontziak
ezin dira egunez hustu, trafikoagatik. Hala ere, hainbat ekimen jarri dira abian
zeregin horietan sortutako zaratak urritzeko asmoz: gas naturaleko motoreak
erabiltzen dituzte kamioiek,metalezko edukiontziak plastikozkoekin ordezkatu dira.

Ebazpena
Ezestea
59

2008-2009ko Oroit-Idazkia

Anbulantzien sirenen zarata (erreg. zk.: 1099/08)

Erreklamazioa

Guregana jo du Frantzia kaleko auzokide bat eta kexu da hiriko inguru
horretan etengabe jasaten dituen enbarazuengatik, anbulantzietako gidariek sirenak
neurririk gabe erabiltzen dituztelako: “baita trafikoa astun ez dagoenean edo
semaforoak irekita daudenean ere, eta oso gutxi erabiltzen dute zerbitzu
berezietarako erreia”.

Azterketa

Gure hiriko Zarata eta Dardarei buruzko udal ordenantza aztertu dugu, eta
ohartu gara oso azaletik arautzen duela gai hau; izan ere, hauxe baino ez du
xedatzen:

27. artikulua.- Debeku orokorrak.

1.

Debekaturik dago “ihestutu libre” modura zirkulatzea eta isilgailu ez-

eraginkorrak, osatugabeak, desegokiak edo hondatuak erabiltzea.
2. Debekaturik dago ibilgailuen ibilera behartzea, behar ez diren azelerazioen
bidez zarata gogaikarriak eraginez.
3. Norbait harrapatzeko edo talka egiteko arrisku larririk egon ezean, edo
larrialdiko zerbitzu publikoak (Polizia, Suhiltzaileak eta Anbulantziak) eta pertsonei
berehala sorosteko zerbitzu pribatuak izan ezean, debekaturik dago bozinak edo
beste edozein soinu akustiko erabiltzea herri gunean.
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31. artikulua.- Bide publikoko soinu-sistemak.

1. Oro har, debekaturik dago soinu sistemak propaganda, dibertsio, erakarpen
zein olgeta helburuetarako erabiltzea.
2. Debeku honek ez du indarrik izango 14.3 artikuluan aurreikusitako alarma,
larrialdi edo herritarrentzako garrantzi bereziko kasuetan.

Kontuan hartuta ingurumen egokiaz gozatzeko guztion eskubidea, eta
biztanleen bizi-kalitatea babestu eta hobetzeko asmotan, dagoeneko dezente hirik
garatu izan dute sakonago alarma- eta sirena-sistemen kontrola eta zaintza.

Zaragozako Motordun ibilgailuek, Ziklomotoreek eta beste Ibilgailu mota
batzuen Zarata eta Bibrazioen Igorpena Arautzen dituen Udal Ordenantzak xedatzen
du, besteak beste, ibilgailuen sirenek ezin izango dutela laurogeita hamar
dezibelioen muga (90 dB-A) gainditu, ibilgailutik bost metrora eta potentzia
handieneko noranzkoan neurtuta, hala nola 22:00etatik 8:00ak arte bereziki argiseinaleak erabili behar direla.

(Zaragozako Ordenantza)
13. artikulua.- Debekuak.
- Debekatuta daude honako jarduerak, baita 9. artikuluko 2. puntuan arautzen diren
zarata-mailak gainditzen ez badituzte ere.
1.- (…).
2.- (…)
3.- Norbait harrapatzeko edo talka egiteko arrisku larririk egon ezean, edo larrialdiko
zerbitzu publikoak (Polizia, Suhiltzaileak eta Anbulantziak) eta pertsonei berehala
sorosteko zerbitzu pribatuak izan ezean, bozinak edo beste edozein soinu akustiko
erabiltzea herri gunean.
4.- (…)
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5.-Alarma eta beste edozein soinu akustiko erabiltzea herri gunean, honako kasuetan
izan ezik:
Istripu-arrisku berehalako eta zehatza.
Pertsonei berehalako sorosteko ematen dieten Ibilgailuak (holakoetan onartu egingo
zaie bozina-joaldi labur eta ugariak egitea, bai eta kanpoaldean identifikazio-ikurren
bat ipintzea).
Larrialdiko eta osasun laguntzako zerbitzu publikoak.
Larrialdi eta osasun laguntzako ibilgailu publiko zein pribatuek (esaterako Polizia,
Suhiltzaileak, Babes Zibila, Anbulantziak, Osasun Laguntza) soinu- eta argi-sistema
arauzko eta dagozkien agirien bitartez baimenduak eraman ahal izango dituzte.
Ibilgailu horietako sirenek ezin izango dute inolaz ere laurogeita hamar dezibelioen
muga (90 dB-A) gainditu, ibilgailutik bost metrora eta potentzia handieneko
noranzkoan neurtuta.

Larrialdi eta osasun laguntzako ibilgailuek sirenak erabili ahal izango dituzte soilik
larrialdiko zerbitzua egiten ari direnean, hau da, bere egoitzatik istripuren bat gertatu
den edota gaixoa bizi den lekura doan anbulantziaren kasuan, eta leku horietatik
ospitaletaraino, eta beti ere pertsona gaixo edo zaurituaren lesioek gomendatzen
badute.
Ibilgailu horietako gidariek argi-seinaleak erabili beharko dituzte soinu-seinale
bereziak (sirenak) ez erabiltzeak arazorik sortzen ez duen kasuetan, eta bereziki
22:00ak eta 8:00ak bitarte.

Ildo beretik jotzen dute baita Huescako Zarata eta Bibrazioen Igorpena
Arautzen dituen Udal Ordenantza eta Bilboko Ingurugiroaren Babeserako Udal
Ordenantza. Ordenantza horien bidez era horretako gailuek sor ditzaketen
enbarazuak ahal bezain beste murrizteko asmoa bilatzen dute, beti ere
eraginkortasunari kalte egin gabe: xedearen ikuspegitik bi anbulantzia mota bereizten
dira (asistentzialak, ohikoak,...), sirenen erabilera definitzen dute, baita trafikoitoaldietan ere, anbulantzia asistentzialei debekatu egiten diete eguneroko joan62
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etorrietan eta operaziolekura itzultzerakoan sirenak erabiltzea; anbulantzia ezasistentzialei debekatu egiten die sirenak erabiltzea, eta soilik argien bidezko abisuak
erabiltzea uzten die.

Anbulantzien

titularrei

burututako

zerbitzuei

buruzko

informazio

Udaltzaingoaren eskaini beharra ezartzera iristen dira, eta eraman beharreko
dokumentazioan gailuaren ezaugarri tekniko-akustikoak aurkeztu behar direla
xedatzen du.

(Huescako ordenantza)
II. kapitulua.- Sirenek sortutako soinu nahasmendua

45. artikulua. Xedea.
Atal honek osasun zerbitzuen, babes zibilaren eta segurtasun publikoaren
ibilgailuetako sirena-sistema akustikoen instalazio eta erabilera arautzea du helburu,
horren bidez alarmen funtzionamenduak sortaraz ditzakeen enbarazuak ahalik eta
gehien murrizteko, eraginkortasunari kalterik eragin gabe.

46. artikulua.- Definizioak.
1. Sirena deitzen zaio ibilgailua larrialdiko zerbitzua burutzen ari dela
adieraztea helburutzat duen soinu-gailu orori, dela adi baterako instalatuta, dela
betirako.
2. Gailu hori beste oharpen-gailu batzuk barne dituen (hala nola, distira- eta
argi-sistemak) sistema konplexuago baten instalatuta egon daiteke.
3. Sistema monotonala tonu bakarra nabarmentzen den sirena da.
4. Sistema bitonala bi tonu erabat bereizgarriak dituena eta txandaka eta
denbora-tarte konstanteak gordeaz dabilena da.
5. Frekuentzia sistema emititutako soinuaren frekuentzia nagusia modu
kontrolatuan, eskuz edo automatikoki alda dezakeen sirena da.
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47. artikulua. Anbulantzia motak.
Atal honen ondorioetarako, eta indarrean den osasun arautegiari jarraituz,
ondorengo anbulantzia mota hauek daude zehaztuta:
-

Anbulantzia

asistentzialak:

errepidean

laguntza

tekniko-sanitarioa

eskaintzeko moduan egokituta daudenak dira. Kategoria honek barne hartzen ditu,
bai bizi euskarri oinarrizkoak eskaintzeko erabiltzen diren anbulantziak, baita bizi
euskarri aurreratuak eskaintzeko egokituta daudenak ere.
- Anbulantzia ez-asistentzialak: gaixoak ohatilan garraiatzeko erabiltzen
direnak eta errepidean laguntza medikoa eskaintzeko bereziki egokituak eta
hornituak ez daudenak.
- Talde garraioa egiteko osasun ibilgailuak: Gaixoak taldeka garraiatzeko
bereziki egokituta daudenak dira, batik bat, larrialdiko garraioa ez denean eta
gaixoek gaixotasun infekzio kutsakorrik ez dutenean.

49. artikulua. Erabilpena
1. Anbulantzia asistentzialek urgentziazko zerbitzuak eskaintzen ari direnean
bakar-bakarrik erabili ahal izango dituzte sirenak, hau da, anbulantziaren
operaziolekutik gaisoa edo zauritua jaso beharreko tokiraino doazen bitartean eta
toki horretatik dagokion osasun zentrora doazela.
2. Anbulantzia asistentziala martxa oztopatzen dion trafiko itoaldian sarturik
dagoenean, tartekako soinu abisuak egin beharko ditu eta, hala behar izanez gero,
megafonia ere erabili ahal izango du.

50. artikulua.Erabiltzeko debekua.
1. Anbulantzia asistentzialek debekatuta dute eguneroko joan-etorrietan eta
operaziolekura itzultzerakoan sirenak erabiltzea.
2. Anbulantzia ez-asistentzialek debekatuta dute sirenak erabiltzea, argien
bidezko abisuak erabil ditzaketelarik bakarrik.
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(Bilboko Ordenantza)

129. artikulua. Funtzionamendu kontrola.
Udalerritik zehar dabiltzan anbulantzien titularrek, burututako zerbitzuei
buruzko informazio zehatza eskainiko diote bai Hiritar Segurtasun Zerbitzuari bai
Ingurugiro Ikuskalaritzari ere.

130. artikulua. Baimenak
Mota honetako instalazioetarako baimenak lortzeko titularrak, eskabide
orriarekin batera, ondoko agiri hauek aurkeztu beharko ditu:
a) Mota honetako instalazioetarako behar den jardueraren udal lizentzia.
b) Ibilgailuaren zirkulaziorako baimen-agiriaren fotokopia
c) Ezaugarri tekniko-akustikoak, egilearen edo fakultatibo kreditatuaren
ziurtagiriaren bidez, gutxienez, ondoko hauek zehaztuz:
- Emisio maximoko soinu mailak aukera eta tonu bakoitzerako.
- Direktibitate diagrama.
- Erabilera kontrolaren mekanismoa.
d) Zerbitzua eman bitartean itxaroten egoteko izango duen tokia, jardunak
hala eskatuko balu.

Alabaina, aurrerapen handiena Madrileko Udalak egin du, Atmosfera EnergiaKutsaduratik (akustikoa, termikoa, erradiazio ionizatzaileen bidezkoa) babesteko
Ordenantzaren bitartez. Ordenantza horrek orain arte erabiltzen zen tonu
frekuentzialaren ordez, molde monotonal edo bitonala erabiltzeko jauzia egin du.
Adituen arabera, molde hori ez da horren kaltegaria entzumenarentzat; auzi hauetan
aitzindari den Parisen erabiltzen dena da.
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Gainera, larrialdietako ibilgailuen gidariek etenarazi egin behar dute sirena
trafiko-itoaldian gertatuz gero, legez argi-abisua baino ez baita onartzen.

Osasun zerbitzuetako ibilgailuek sirenak erabili dituzten orduen berri jasoko
duen erregistro-sistema bat behar dute instalatuta, takometroen antzekoa. Hartara,
anbulantziak sirenak soilik larrialdietan konektatzeko araua bete al duen egiaztatu
daiteke, edo gaixo ez larrien garraioan ere erabili duen.

(Madrieko Ordenantza)

37. artikulua.- Sirenak
37.1.- Debekatuta dago sirena frekuentzialen erabilera Madrileko udalerri
osoan.
37.2.- Anbulantzietan instalatutako sirena-sistemen erregistro eta erabilpenkontrol mekanismoa derrigorrez instalatzea eskatuko du Udalak. Udalak zehaztuko
ditu mekanismo horien ezaugarriak, eta, gutxienez,zebnbat aldiz erabili den, eta zein
ordutan erabili diren erregistratzea ahalmenduko dute.
37.3.- Anbulantzia ez-asistentzialek debekatuta dute sirenak erabiltzea, argien
bidezko abisuak erabil ditzaketelarik bakarrik.

Goikoa kontuan harturik, eta zaraten igorpena Gasteizen arautuko duen Udal
Ordenantzaren zirriborro egiten ari dela jakinik,

Ebazpena

Ingurumen Sailari GOMENDATZEN DIOGU, auzi honen inguruan beste hiri
batzuetan izan diren aurrerapausoak kontuan hartuta (Huescan, Bilbon, Zaragozan,
Madrilen, aurki Bartzelonan...), xehetasun handiagoz arautu dadila udalerrian osasun
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zerbitzuetako ibilgailuek, eta araudiaren eraginpean egon daitezkeen beste batzuek
sor ditzaketen seinale akustikoen igorpenaren kontrola eta zaintza.

Horixe gomendatu DUGU, Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta
han xedatutako eraginarekin.

GOMENDIO ONARTUA

b) Orientabidea

Kebap lokalak sortutako eragozpenak (erreg. zk.: 855/07)

Erreklamazioa

Kebap jarduera duen etxabeko lokal batetik, ke irteera gaizki jarrita duela eta,
ateratzen diren usainak salatu ditu etxejabeen elkarteak.

Azterketa

Informazioa eskatu diogu Ingurumen Sailari, lokal horrek zer nolako baimena
duen jakiteko, baita, bidenabar, dosier zigortzailea abiaraztea ekarri duen salaketarik
izan duen ere.

Aurreko oroit-idazkia bukatzeko orduan, oraindik jaso gabe genuen

eskatutako informazioa. Oroit-idazki honetan, ordea, badugu informazio hori eta,
erabiltzaileari interesatuko zaiolakoan, aditzera ematen dugu:

Udaleko Ingurumen Sailak jakinarazi digu ezen, 2002. urtean, lokal horri II.
Taldeko (tabernak, ardandegiak, jatetxeak, erretegiak…) baimena eman zitzaiola,
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zegozkion neurri zuzentzaileekin (erantsita datoz). Lokal horren titulartasuna aldatu
egin zen 2006. urtean, eta jabe berriak behar zen proiektua aurkeztu zuen. Udaleko
teknikariek lokala ikuskatu zuten, eta legean ezarritakoa betetzen ari zela egiaztatu.

Halaber, Udaleko sail berak aditzera eman digu ez dagoela salaketarik lokal
horren kontra, eta, hortaz, Udalak ez du esku hartzeko argudiorik. Ildo horretan,
irregulartasunik dagoela uste izanez gero, Udalaren aurrean salaketa egiteko
gomendatzen dizuegu. Zuek salaketa jarrita, Udalaren esku-hartzearekin pozik
geratu ezean, arazo honen inguruan eman beharreko pausoak balioztatuko genuke
berriro, zuek hala eskatzen baduzue.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

Tabernen ordutegia eta dastategirako baimena (erreg. zk.: 1105/08)
Erreklamazioa

Alde Zaharrean dastategi jarduerarako baimena duen emakume bat hurbildu
da gugana, eta jakinarazi digu arazo handiak dituela lokala saltzeko, taberna edo
puberako baimena eskatzen diotelako, ordutegien auziagatik. Gai horri buruzko
informazioa eskatu digu, gaur-gaurkoa delako.

Azterketa

Gure ustetan arazoa nola ikusten dugun azaldu diogu, eta lokalaren jarduerari
buruz malgutasunez jokatzea gomendatu diogu, saldu edo/eta alokatzeko.
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Ebazpena
AHOZKO ORIENTABIDEA.

c) Ofiziozko gomendioa

Edukiontzia Julian Arrese kalean (erreg. zk.: 32/08)

“El Correo” egunkariko “La Foto del Día” sailean honako salaketa agertzen da,
2008ko irailaren 25eko datarekin, eta dagokion dokumentazio grafikoarekin:

“Julian Arrese kaleko bizilagunok aparkalekuko zikintasuna eta usain txarrak
jasan beharrean gaude, Udalaren erraztatzeko makina automatikoek bertan uzten
dituztelako beren hondakinak. Irudiak erakusten duen bezala, zorua zaborrez lepo
dago, eta inor ez da hura garbitzeaz arduratzen. Gainera, garbiketa-ibilgailu horiek
ataskuak sortzen dituzte kaleetan, eta ondorioz, arrisku larria trafikoarentzat.
halabeharrez, orain hilabete gutxi autokarabanentzat egokitutako aparkalekuaren
aurrean; beraz, horixe da erabiltzaileek Gasteizi buruz hartzen duten lehen irudia”

Gure ustez, herritar horrek argitaratu duen kexa garrantzitsua da; izan ere,
garbiketa-lanetarako Udalak kontratatutako berberak seinalatzen ditu salatutako
zikintasunaren

sortzailetzat.

Horrenbestez,

Sindiko

edo

Herritarren

Defendatzailearen Araudian adierazten denaren ildotik, ondoko iradokizuna egiten
dugu:

22. arti.: Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak bere jarduketak ofizioz edo
alde batek hala eskatuta hasi ahal izango ditu.
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Azterketa eta ebazpena

Gure ustetan, zikintasuna eta usain txarrak metatzen diren inguru horretako
egoerak osasun- eta higiene-arazoak sor ditzake, eta gainera enbarazu egin
inguruetako bizilagunei eta autokarabanentzako aparkalekuaren erabiltzaileei.

Kontuan hartuta udal zerbitzuek beraiek direla arazoaren sortzaile (horixe dio
erreklamazioa egin duen bizilagunak), uste dugu egoeraren berri eman behar
litzaiokeela FCC SA enpresa emakidadunari, ahalik eta azkarren arazoa konpon
dezan, edo, bestela, eragindako Udal Sailak berak burutu behar luke. Guztiz
zentzuzkoa dirudi garbiketa-kontuetan ahalik eta kontu handienaz jokatzeko
eskatzea, hain zuzen Udalak hiria garbi izateko kontratatu dituen enpresei.

Horixe gomendatu DUGU, Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta
han xedatutako eraginarekin.

Gomendioa onartu egin du Ingurumen sailak, zeinak jakinarazi digun
edukiontzia Diaz de Mendibil kalera eraman dela, eta orain zegoen ingurua garbitu
egin dela.

d) Ezestea

Jarduera baimena: Everest taberna (erreg. zk.: 1093/08)

Erreklamazioa

Herritar

batek

Everest

tabernari

irekiera/jarduera

baimenagatik

tasa

ezartzearekin ados ez dagoela azaldu digu.
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Azterketa

Hauxe azaldu diogu: taberna horri emandako irekiera baimena 1972koa dela,
eta ez zuela jartzeko baimenik. Baimena eman zitzaionetik hogeita hamasei urte
pasa dira, zeinetan negozio mota horri eragiten dieten lege-aldaketa ugari gertatu
diren.

Horregatik, 2008ko urtarrilaren 29an eskumena duen teknikariak oniritzia
eman eta izenpetutako jarduera proiektua aurkezteko eskatu zion Ingurumen Sailak,
tokiak jarduerak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituela egiaztatze aldera.

Indarrean dagoen araudira egokitzen dela baieztatu ahal izateko jarduerek
tasak sortzen dituzte.

Jarduera baimenak emateko zerbitzuagatiko tasa Udalak

emandako zerbitzu jakin baten ordainsaria da (hura eman aurretiko izapide
administratiboak, Vitoria-Gasteizko Udalak egiten dituenak). Hura ordaintzea
zerbitzua eskatzen duenari edo/eta zerbitzua ematen zaionari dagokio, subjektu
pasibo eta zergapeko den aldetik. (6.2 art.- 2008ko Ordenantza Fiskala eta udal
prezio publikoak- “Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko tasak “).

Are gehiago, Ordenantza bereko 3. epigrafeko bigarren atalak zehazten
duenaren arabera, Ordainarazpen horri dagokionez, zabaltze baimena eskuratzeko
beharra berekin duten establezimendu nahiz instalaziotzat joko dira:
(…)
e) Establezimendua handitzea edo udal zerbitzu teknikoek udal ordenantza eta
araudiek nahiz arau orokorrek haren funtzionamendu normalerako galdatzen diren
betebeharrak betetzen direla egiaztatzea eskatzen duen edozein aldakuntza.

1972ko baimena Industriak eta Jarduerak Instalatzeko Udal Ordenantzen, eta
Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorraren
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moldeetara egokitzea, eta jarduerak ez ditu areagotuko inguruko industriek eragiten
dituzten zaratak eta enbarazua egiaztatzea, udal zerbitzu teknikoen lana eskatzen
duen jarduera da, eta horrenbestez, e) letrak aztertzen duen kasuen artean sartzen
da, eta, ondorioz, ordaindu beharrekoa da ostalaritza jarduera irekitzeko baimena
emateari dagokion tasa.

Ebazpena
EZESTEA

e) Bitarteko jarduera

Zaratak Aldabe kaleko lokal batean (erreg. zk.: 804/07)

Erreklamazioa

Herritar batek salatu egin du Aldabe Plazako x-n dagoen lokal batetik sortzen
diren zaratak, etenik gabeak. Esku har dezagula eskatu digu, egoera konpontzeko.

Azterketa

Ordutik, harremanetan gaude Ingurumen Sailarekin eta Udaltzaingoarekin,
prozedura egokia abiarazteko. Aurreikusitako epeak gainditu direlarik, Sailak
lokalaren itxiera jakinarazten duen abisua eman digu.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
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2.3.2.2

Kontrol jarduerak
a) Orientabidea

Ustezko etorkinentzako ostatu-pisu gainokupatua (erreg. zk.: 986/08)

Erreklamazioa

Herritar batek salatu du, bere ustez, etorkinentzako ostatu-pisu gainokupatu
bat dagoela Jesusen Zerbitzarien Fundatzailearen kalean . Hartu beharreko neurriei
buruzko argibideak eskatu ditu.

Azterketa

Bulegoan izandako elkarrizketan, adierazi genion apopiloak hartzeko jarduera
zela, eta horrek Udalaren esparrua gainditzen zuela baimenak emateari eta kontrola
egiteari zegokionez.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
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b) Iraungi egin delako itxia

Zaratak taberna batean (erreg. zk.: 930/07)

Erreklamazioa

Kutxa kaleko bi tabernak sortzen dituzten zarata eta usainak jasan beharra
daukala salatu du auzotar batek.

Ez daki zer izen duten lokal horiek, ezta helbideak ere. Beraz, idatziz eskatu
dizkiogu, kexa bideratzen jarraitu ahal izateko. Oroit-idazki hau bukatzeko orduan,
oraindik ez dugu jaso herritarrari eskatutakoa.

Oroit-idazki honetan, IRAUNGI EGIN DELAKO ITXI dugu.

c) Idazki lagundua

Legez kontrako jarduera lonjan (Ibarra) (erreg. zk.: 990/08)

Erreklamazioa

Lonja batean burutzen den jarduera legez kontrakoa dela salatu du Ibarrako
auzokide batek.

74

2008-2009ko Oroit-Idazkia

Ebazpena

Ibarrako Ingurumen Arloko zinegotziari aurkeztuko dion idazkia prestatzen
lagundu diogu.

d) Bitarteko jarduera

Jarduera lizentziarik gabeko areto bateko zaratak (erreg.zk. 997/08)

Erreklamazioa

Herritar batek Antepara kaleko XX zk.ko areto batetik ateratzen diren zaratak
salatu ditu.

Azterketa

Udalak emandako informazioa jakinarazi diogu. “... edari eta ontziteri biltegiko
jabeari hainbat aldiz eskatu zaio jarduera legeztatzeko dosierrean falta diren agiriak
aurkezteko. Errekerimendu hau bete ezean, jarduera itxi egingo da jarduera abian
izateko udal lizentzia ez izateagatik”.

Sindikoaren bulegoak egindako tramiteak eta herritarrak sortutako interesa
kontuan izanik, kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen
legediaren araberakoa izan dela esan liteke. Hori dela eta, gai honi dagokionez gure
lana amaitutzat jotzen dugula jakinarazi diogu, eta, hala ere, beste gestio batzuk egin
ahalko dituela, beharrezkotzat joz gero.
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Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Zaratak Arrebato tabernan (erreg. zk.: 1056/08)

Erreklamazioa

Erabiltzaile batek Arrebato tabernak etengabe sortzen dituen zaratak salatu
ditu. Neurketa akustikoak ditu.

Azterketa

Ingurumen Sailarekin harremanetan jarrita, erantzun digute hainbat salaketa
jaso dituztela, etitxi egingo dutela lokala. Hala jakinarazi diogu herritarrari.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
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2.3.3 Hirigintza Saila

2.3.3.1

Hiri Berrikuntzarako Eragintegia

a) Gomendioa

Eskoriatza-Eskibel jauregia (erreg. zk.: 901/07)

1.- Arazoaren aurkezpena
2.- Fundazioko gobernu organoak
3.- Fundatzailearen zenbait ondorengoren eta Agirre fundazioaren artean
sortutako auzia
4.- Onura publikoa
5.- Gomendioa

1.- Arazoaren aurkezpena

Barrenkale auzo elkarteak, alde horretan kirol jarduerak egiteko toki gutxi
dagoela eta, aurkeztu zuen kexaren harira, bisita egin genuen Eskoriatza-Eskibel
jauregiaren ondoko pilotalekura Agirre fundazioko patroi Rafael Sevilla jaunarekin,
aipatutako auzo elkarteko ordezkari Rafael Ruiz de Zárate jaunarekin eta Kirol
Saileko udal teknikari batekin batera. Hain zuzen ere, Barrenkale elkarteak pilotaleku
hori erabili izan du auzoko kirol jarduerak egiteko, bere garaian izenpetutako lagatze
hitzarmen bati esker.

Pilotalekua jendearentzat itxita zegoen, neguan estalkiak jasan zituen
kalteengatik. Hori zela eta, Udaleko Herritarren Babeserako zerbitzuak tokia
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ikuskatu, eta erabat kontrako txostena eman zuen pilotalekuko instalazioetan zeuden
segurtasun baldintzei zegokienez. Egitura berritu behar zen, sarreraren eta
larrialdietarako

irteeren

hertsitasuna

eta

maldak

zuzentzeko,

eta

guztizko

irisgarritasunik eza nahiz estalkiaren eta argindar instalazioaren zahartasuna eta
narriadura konpontzeko.

Pilotalekua berriz erabili ahal izateko, eraberritze lan handia egin behar zen,
eta fundazioak ezin zion aurre egin, ezta Udalak ere, ez baita pilotalekuaren jabea.

Egin genuen bisitan, eraikin osoa ezagutzeko parada izan genuen, eta
harremanetan jarri ginen Agirre fundazioaren ordezkari eta patroi Rafael Sevilla
presbiteroarekin.

Fundazioa

jauregiaren

jabea

da,

eta

hura

hiriko

jauregi

errenazentistarik garrantzitsuena da; gainera, jauregia Erdi Aroko harresien
mendebaldeko horma atalari (duela gutxi berreskuratu zen zatia) atxikita dago.
Damuz, berebiziko garrantzia duen ondare hori ez da erabiltzen ia, eta mantentze
arazoak ditu, fundazioak ezin dituelako halako lanak bere gain hartu; horrela, hiriak
ezin du baliatu alde zaharreko multzoan nagusietakoa den ondare hori.

Domingo Ambrosio de Aguirre presbiteroak sortu zuen ondasun higiezin
horren jabea den fundazioa, Isabel II.aren garaian, fundazio eskrituraren
azalpenezko zatian nahiz fundazioaren osagarrian ageri diren helburuak betetzeko:

Apaizgaitegi bat sortu eta mantentzea “Jainkoaganako gurtza sustatzen duten
eta herria moralizatzeko, haren erlijio eta gizarte azturak Ebanjelioaren arabera
eratuz,

lan

egiten

duten

elizgizon

bertutetsu

eta

jakintsuak”

prestatzeko;

“apaizgaitegian emango den irakaskuntza erresumako gainerako apaizgaitegiaren
araberakoa izango da, apaizgaitegi horietako ikasketa planari jarraituta”.
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Horrez gain, hainbat arau eman ziren teologiako, filosofiako, oratoriako
katedrak egon zitezen, bai eta liturgia, nekazaritzari buruzko oinarrizko ezagutzak
eta, ahal zela, kanonen karrera irakasteko ere.

Fundazioaren

xede

nagusia,

beraz,

Eskoriatza-Eskibel

jauregia

apaizgaitegitzat erabiltzearen ingurukoa zen, baina ez da hori izan haren xede
bakarra; hain zuzen ere, eliz irakaskuntzako jardueraz gain, bekak emateko agindua
ezarrita zuen, eta hura izan da fundazioak egiaz izan duen jardun bakarra
apaizgaitegia itxi zenez geroztik. Badaude beka horien ordainagiriak apaizgaitegiko
artxiboetan, 1977tik 2005era bitartekoak.

Lehen batean, fundatzaileak fundazioa eratzean eman zituen ondasunak
Agirre apaizgaitegia deritzon funtsa da (fundazio eskrituraren arabera, eraikin bikain
bat, lorategia eta baratzea dauzkana; bi kana lodi den harresia du mendebaldeko
alde osoan zehar), bai eta eraikin horri atxikitako orube bat, lehen "Euskal Herriaren
Adiskideen Elkartearen etxea" deitzen zena ere.

Fundazio eskrituraren 15. zenbakian xehetasunaz deskribaturik daude eraikina
eta hango ondasunak, fundatzaileak funtsa erosi izanaren tituluez gain.

Baina jauregia ez zen fundaziora ekarri zuen ondasun bakarra izan, Arabako
probintziaren konturako zentsu batzuen ekarpena ere 6 egin baitzuen; haien balioa,
guztira, 768.948 erreal kuarto eta 3 marabedi zen, fundazio eskriturako 16.
zenbakian azaltzen diren hainbat zentsutan banatuta.

Aipatu diren ekarpen guztiez gain, fundazioaren agiri osagarrian albazeei
agintzen

6

zaie,

bekak

ordaintze

aldera,

horretarako

behar

diren

kapitalak

Enfiteusi zentsua: kontratu mota horretan, ondasun higiezin batengatik kanon edo urteko pentsioa
ordaindu behar da, jasotako kapital baten betiko interes gisa, bai hasiera batean lagatako jabetzaren
aitorpen gisa.
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jaraunspeneko ondasunetatik: “Arabako probintziaren edo partikularren konturako
zentsuetan erabiliko dira, edo zergarik gabeko hipoteketan, edo, bestela, Habanan
ditudan zentsuetara jo beharko da instituzio hau osatzeko”.

Fundatzaileak berak eskuz idatzitako agiri pribatu batek aipatu diren dohaintza
eta testamentu erabaki horiek guztiak osatzen ditu. Agiri hori, “Domingo de Aguirre
jaunaren garrantzizko adierazpena bere Apaizgaitegiaren alde” izenburuz, egiazko
testamentu olografoa da. Agirian, apaizgaitegiari berari dohaintza (egileak dioenez)
batzuk egiten dizkio, eta, ondoren, hirugarren orrialdean, hau ezartzen du “eta
adierazpen honetan diodanaren ildotik, debekatu egiten dut inork, dela ahaidea dela
atzea, nire bizialdiaren ondoren ezer erreklamatu ahal izan dezan bizi naizelarik
askatasun osoz nire Agirre apaizgaitegiari dohaintzan eman diodanetik, zeren egin
baitezaket eta egin egiten baitut, kafegintzako lan ohoragarrian ahaleginduta lortu
dudan eskuarte baten jabe naizen aldetik (Kuba uhartean denen ezaguna denez);
gainera, berrogeita hamar urtean aurrezten eta hainbat gauzari uko egiten ibili naiz,
nire herrikideei onura handia, fundazioa, hain zuzen, egiteko adinako kapitala
biltzearren”.

Gaur egun, fundazioaren ondasuna Gasteizko Frai Zacarias Martinez kaleko
7.eko aipatu funtsa da; haren eskuraketa titulua fundazioa sortzeko eskritura da,
Telesforo Nestares Gasteizko eskribauaren aurrean egina, lehen ere aipaturikoa, eta
Gasteizko 2. Jabetza Erregistroan jasota dago: 423. liburukian, 94. liburuan, 62.
orrian, 6.339. funtsa, 1. inskripzioa. Egun, 15.852,09 euroko inbertsioak daude 3 eta
4 berme bikoitzeko Fondo Pastor delako funtsean, bai eta balio gutxiko ondasun
higigarri batzuk ere.
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2.- Fundazioko gobernu organoak.-

Fundatzailea bizi zen artean, beretzat gorde zuen fundazioko patroi bakarraren
kargua.

Baina hil ondorako, hasiera batean fundazioaren patroi bat osatuko zuten hiru
pertsona izendatu zituen: dignitatezko patroikide bat Arabako Ahaldun Nagusia
izango zen; halaber, odolezko patroikide bat egongo zen, eta hirugarren patroikidea
Kanarietako apezpikua izango zen bizi zen artean, eta hildakoan kargu hori utzi eta
beste biek jarraituko zuten.

Fundazioko egungo patroiak dira dignitatezko patroia, Javier Aguirre oraingo
Diputatu Nagusia, eta odolezko patroia, Rafael Sevilla presbiteroa.

Juridikoki, fundazioko organoak dira fundazioa ordezkatzeko ahalmena duten
bakarrak, eta, hortaz, jauregiaren titularrak dira, fundaziora ekarritako ondasunak
itzultzeko edo ez itzultzeko orain dagoen auzia gorabehera. Horixe ondorioztatzen da
fundazio egintzan patroiak eman zitzaizkien eskumenetatik.

Fundatzaileak bi egoera baino ez dituen kontuan hartu fundaziorako: egoera
normala, apaizgaitegia funtzionatzen ari dela; eta apaizgaitegirik gabeko egoera.
Fundatzaileak azken egoera hori aldi baterakoa izango zela ulertzen zuen, eta ez
behin betikoa; izan ere, fundatzaileak ez du ez fundazio eskrituran ez fundazioaren
agiri osagarrian. Horrek badu bere logika, fundazioaren jardueretako bat betiere
izango baita ekarritako ondasunak kapitalizatzea, bekak emateko helburuarekin, eta
jarduera hori, definizioz, iraunkorra baita.

Hala, bada, funtzionamendu normaleko egoeran, fundazio eskrituraren 14.
zenbakian patronatuak halako egoeran dituen eskumenak zehazten dira:
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1. Barne araudia idaztea.
2. Apaizgaitegiko barne estatutuen zentzua argitzea, elizbarrutiko
prelatuaren onespenarekin.
3. Elizbarrutiko

apezpikuari

apaizgaitegiko

katedretarako

katedradungaiak aurkeztea.
4. Errektorea izendatzea, apezpikuaren onespenarekin.
5. Apaizgaitegiko gainerako mendekoak izendatzea.
6. Administratzailea eta gainerako mendekoak postutik kentzea eta
apezpikuari errektorea eta gainerako katedradunak kargutik kentzeko
eskatzea.
7. Diru kopuruak onartzea, beti ere Patronatuari lotuak; dohaintzak
10.000 errealekoak edo gehiagokoak badira, Patronatuak eta
dohaintza-emaileak apaizgaitegiari gehien komeni zaiona adostu
ahalko dute.
8. Instituzioaren

ondasunak

administratzea

eta

kontuak

ematea,

administratzaileei eskatuta, eta guztizko ondasunen inbertsioa egitea.

3.- Fundatzailearen zenbait ondorengoren eta Agirre fundazioaren artean
sortutako auzia.

Apaiztegi jarduera bertan behera eta jauregia utzita egonik, jauregiaren ondare
balio handia ahaztu gabe, fundatzailearen ondorengo zenbaiti interesa piztu eta
fundaziora ekarritako ondasunak itzultzeko akzioa abian jarri zuten. Lehen epaia
aldekoa izan zaie arlo zibilean, baina errekurtsoa aurkeztu zaio.
Gure aburuz —arazo juridikoen eztabaidan behar den zuhurtzia guztiarekin
esanda—, itzultzeko akzio hori ez da bideragarria, eta apaizgaitegi jarduera bertan
behera egotea, berez, ez da fundazioa azkentzeko nahikoa arrazoia, haren
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irakaskuntza jarduera manten baitaiteke haren baliabideak kapitalizatuz eta beken
eta ikasketa poltsen sistemari eutsiz, hura izanik, nolabait, azken urteetan izan duen
jarduera bakarra. Bestalde, Fundazioei buruzko Legean 7 ez da aurreikusten inongo
kasutan ondasunak fundatzailearen jaraunsle zibilei itzultzea, baizik eta, behar
izanez gero, fundazioa babesten duen administrazioari; hori dela eta —zuhurtziaz
diogu betiere—, ez dugu usten lehen auzialdian ezarritako

irizpidea sendotuko

denik.

Nolanahi ere, eta jurisdikzio zibilean auziari ematen zaion epaia edozein izanik
ere, nabaria da, gure aburuz, Eskoriatza-Eskibel jauregiaren utzikeria egoerak,
fundazioak zaindu eta mantentzeko dituen baliabide ekonomikoak hain urriak
izateak, arriskuan jartzen duela eraikinak onik jarraitzea, bereziki zenbait atali
dagokionez. Izan ere, 2001eko urrirako nahiz 2003an Udaleko teknikariek aditzera
eman zuten jauregiaren estalkia egoera txarrean zegoela, eta irazketak eta
hezetasunaren ondoriozko kalteak zeudela estalkietako eta fatxadetako alde
batzuetan.

Jauregiaren kultura ondarea zaintzeko beharraz gain, jauregia egun itxita
egoteak eragozten du hiriak hura edozein modutan erabiltzea, eta huts egiten dio
fundatzailearen borondateari, jauregiari hezkuntza eta prestakuntzako jarduerak
esleitu baitzizkion, fundazioaren xedearekin bat.

7

Euskal Autonomia Elkarteko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legea. Ildo berean, Gorteen
azaroaren 24ko 30/1994 Legeko (Fundazioei eta Interes Orokorreko Jardueretako Parte-hartzen
Pribatuarentzako Zerga Pizgarriei buruzko Legea) “Likidazioa” 31. artikuluan hau dago ezarrita:
1. Fundazioa azkentzea, 29. d artikuluan jasotako kasuan izan ezik, likidazio prozedura abiaraziko da.
Fundazioko gobernu organoak eramango du aurrera prozedura, babeslearen kontrolarekin.
2. Likidaziotik ateratzen diren ondasun eta eskubideak interes orokorreko helburuak dituzten eta ondasunak
—baita desegitearen kasuan ere— helburu horiek lortzeari lotuta dituzten fundazioentzat edo irabazi
asmorik gabeko erakunde pribatuentzat izango dira, halakoak azkenduriko fundazioaren fundazio
negozioan edo estatutuan izendatu direnean. Halakorik ezean, likidazioko ondasun eta eskubideok
aipatutako fundazio eta erakundeei emango ahal die Patronatuak, fundatzaileak eskumen hori eman
dionean, eta eskumen hori izan ezean, babesleak bete beharko du zeregin hori.
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Gure aburuz, Eskoriatza-Eskibel jauregiaren titulartasuna auzitan egotea ezin
da traba izan Udal Administrazioak desjabetzeko esku-hartze publikoa aurrera
eramatea aintzat har dezan[8], lehenik eta behin, jauregia eta hiriko harresiekin duen
lotura onik zaintzeko; beste batetik, Konstituzioaren 33. artikuluan aldarrikatzen
denez, jabetzaren gizarte-eginkizuna babesteko (azken hori bereziki garrantzitsua da
historiaren nahiz kulturaren aldetik balio handia duen eraikin horren kasuan), eta,
azkenik, zeharkako onura gisa, Agirre fundazioaren kapitalizatu ahal izateko,
fundazioaren proiektuak jarraitu ahal izan dezan, Elizaren zerbitzuko pertsonak
prestatzen eta hezten.

4.- Onura publikoa

Konstituzioaren 33.3 artikuluan hau xedaturik dago: “Inori ez zaio bere
ondasun eta eskubiderik kenduko, onura publikoko edo gizarte intereseko arrazoi
justifikaturik izan ezean, beti ere kalte ordain egokia emanez eta legeetan
xedatutakoaren arabera.”

Eskoriatza-Eskibel jauregian onura publikoa, edo gizarte interesa, arriskuan
dagoela begien bistakoa iruditzen zaigu. Hain zuzen ere, Errenazimentuko jauregi
bat da, Gasteizko Erdi Aroko alde zaharreko bihotzean dagoena, balio historiko eta
artistikoa duen eraikin katalogatu bat, eta Agirre fundazioaren, haren titularraren,
baliabide eskasekin ezin da onik zaindu. Jauregia dagoen aldea biziki baliotsua da
historiaren aldetik, eta haren egoera hiriko harresien mendebaldeko horma-atalari
lotuta dago. Alde horretan, gainera, berreskuratzeko eta biziberritzeko prozesua
egiten ari da, non inbertitu baitira bai baliabide material handiak bai pertsonen
ahalegin eskerga —teknikari, arduradun politiko eta erakundeena, alegia—; hartara,
ezin da onartu hango ondare-baliabide handietako bat erabili gabe eta pixkanaka
baina etengabe hondatzen egotea.
8

Aurelia María Romero Coloma, “Expropiación forzosa, función social de la propiedad y artículo 24.1 de la
Constitución Española” in Actualidad administrativa, 29 (1998), ISSN 1130-9946, 621-634.
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Jauregia dagoen funtsa handia da, eta argi bereizitako zenbait elementu
daude hartan: (1) jauregia bera; (2) logelen aldea, berrikitan eraikia, jauregiko
lorategiaren ondoan; eta (3) pilotaleku atxikia.

Elementu bakoitzak bere erabilera izan lezake.

Pilotalekuari erabilera publikoa ematea Barrenkale auzo elkartearen eskarea
da; hain zuzen, betidanik auzokoek kirola egiteko toki gehiago eskatu izan ditu.

5.- Gomendioa

Horrenbestez, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta
bertan aurreikusitako eraginarekin, hauxe GOMENDATZEN DUGU: Gasteizko
Udalak lehen kontsultak egiten has dadila Hiri Berrikuntzarako Udal Eragintegiarekin
nahiz Agirre fundazioko patroikideekin, esku-hartze bat —erostea, desjabetzea…—
egitea erabakitze aldera; Eskoriatza-Eskibel jauregiari Erdi Aroko hirigunea sustatzen
lagungarriak diren erabilera publikoak eman ahal izateko, jauregia bera mantendu
eta zaintzeko, pilotalekua erabilera publikorako berreskuratzeko, eta, beste alde
batetik, Agirre fundazioak kapitalizatu ahal izateko, eta hezi eta prestatzeko
jardueran jarraitu ahal izateko, fundatzailearen borondatearekin bat.
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Obrak gauzatze subsidiarioaren Jesusen Zerbitzarien Fundatzailearen kalean
(erreg.zk.: 1022 eta 1069/08)

Erreklamazioa

Jesusen Zerbitzarien Fundatzailearen kaleko 36. zenbakiko bizilagunak gure
bulegora etorri dira, eta salatu dute bizi diren etxebizitzaren oinarrizko egiturak
premiazko eraberritze-lanen beharrean dagoela, pipiak eta beste xilofago batzuek
larriki desitxuratu eta hondatu dutelako. Horren ondorioz, Errementari kalera ematen
duen fatxada erabat arrailduta dago, eta jauzteko arriskua du. Salatu egin dute
berehalako arrisku larria dagoela (egon ere, bada horixe erakusten duen udal
txostenik), baina jabeen erkidegoa (gehienak diru-sarrera urriko adinekoak) ez da
eraberritze-lanen gainean erabakirik hartzeko gauza ageri.“

Azterketa

KONTSERBAZIO BETEBEHARRA

Araudi orokor eta sektoreko ugaritan aurreikusten dira kontserbaziobetebeharraren inguruko neurriak. Esaterako, Kode Zibilaren 389. artikuluak jabeen
kontserbatu beharra xedatzen du, eta baita Administrazioak betebehar horretan
modu subsidiarioan esku har dezakeela, nola higiezinen kasuan, hala eraikuntzaelementu edo zuhaitzenean ere.

Kode Zibila, 389. artikulua:

Eraikin, horma, zutabe edo beste edozein egitura hur-hurreko aurrian badago,
horren jabea behartuta dago hori eraustera, edo, bestela, hori lurrera eror ez dadin
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beharrezkoak diren obrak egitera. Aurrizko obraren jabeak ez badu hori egiten,
agintaritzak eraikina erraustaraz dezake jabe horren kontura.

NAHITAEZKO BETEARAZPENA

Bestalde, Administrazio publikoaren xedea, oro har, interes publikoak
asebetetzearen alde jokatzea da; helburu hori argi ikusten da kasu honetan, helburua
ondasun material zehatz eta ondo mugatuak defendatzea baita

(herritarren eta

ondasun higiezinen osotasun fisikoa), beste ondasun ez materialagoekin batera, hala
nola, “hiriaren irudia”, edo ondarearen babesa.

Azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, administrazio-zuzenbidepeko egintzak
betebeharrekoak izango direla jasotzen du 56. artikuluan, eta honela zehazten du 95.
artikuluan:

Herri-administrazioak, kasuan-kasuan eskumena duen organoaren bidez,
nahitaez

betearaz

ditzakete

administrazio-egintzak,

baina

aldez

aurretik

ohartarazpena eginda. (...)

Nahitaezko betearazpena, gauzatzekotan, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 96. artikuluak
zehazten dituen bideak baliatuz gauzatuko da: ondarearekiko premiamendua,
betearazte subsidiarioa, hertsatzeko isuna, eta pertsonak derrigortzea.

Toki

Jaurbidearen

betearazpenaren

(eta,

Oinarriak
ondorioz,

arautzen
haren

dituen

mota

Legea

espezifikoa

da

nahitaezko

den

betearazte

subsidiarioarena) izaera juridikoa administrazio ahalmen gisa zehatzen eta egokien
adierazten duen araudia, hain zuzen 4.1.f) artikuluan:
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Lurralde-mailako herri-administrazio direnez, eta beren eskumen-eremua
kontuan hartuz, hauek dagozkie udalerriei, probintziei eta uharteei:
(…) f) egintzak nahitaez .betearazteko ahala, eta zehatzeko ahala.

NAHITAEZKO BETEARAZPENAREN UKAEZINTASUNA ADMINISTRAZIOAK

Bere egintzen nahitaezko betearazpena Administrazioaren ahalmenetako bat
da, eta horren justifikazioa lege maila ematen dion Espainiako Konstituzioaren 103.
artikuluan jasotako interes publikoak egoki asebetetzeko helburuan dago; helburu
hori uko egin ezinekotzat jo behar da. Izan ere, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 12.1 artikuluak
xedatzen duenaren arabera, eskumen horri ezin zaio uko egin, eta eskumena berena
duten administrazioko organoek baliatuko dute. Beraz, printzipioz ez da onargarria
Administrazioari betearazpena gauzatu bai edo ez hautatzeko aukera ematea,
interes publikoa azken ondorioetaraino babestu beharra duelako, eta hirigintzaalorrari dagokionean hori ez da gertatzen, harik eta eraikina egoera erabat egokira
bihurtzen den arte.

Ukaezineko ahalmena izan arren, egia da baita ezin dela hura gauzatu
aurretiaz kasu jakin hau baldintzatzen duten gorabeherak baloratu gabe,
Administrazioari bederen erabakitzeko aukera emanez. Kasu zehatz honetan,
kontuan hartuta higiezinaren egoera fisikoak -erortzeko zorian da-, eragina izan
behar luke Administrazioak betearazpena ahalbidetzeko aukeraren gainean.

SEGURTASUN NEURRIAK

Kasu honetan, BABES ZIBILAk eskariz, hartu izan dira dagoeneko eraikinaren
segurtasun-neurriak, udal Zerbitzu teknikoek egiaztapenak egin, eta zurkaiztu egin
dute Errementari kaleko fatxada.
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Baina, xedatutako zigorrak jartzeaz gain, eta behin baino gehiagotan
aztertutako kalteen ezaugarriak kontuan hartuta, teknikoek lan eta obren
betearazpen

subsidiarioa

burutu

beharra

azpimarratu

dute;

izan

ere,

betearazpenaren epea luzaz gainditu eta izan da, jaramonik egin gabe. Hori dela eta,
oinarrizko interes publikoak babesteko asmoz (segurtasun publikoa), sendotze- eta
zaintza-lanei ekin behar zaie, atzerapen gehiago ezin onarturik.

Azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen 95, 96 eta 98 artikuluetan xedatutakoaren
arabera, berehalako arriskua dagoen kasuetan, honetan esaterako, Udalak OBRA
ERA SUBSIDIARIOAN BURUTU beharko luke.

Ebazpena

Gure aburuz, kontuan hartuta zenbat denbora pasa den, dagoeneko hartu
diren segurtasun-neurriak, eraikinaren egoera orokorra, eta Jesusen Zerbitzarien
Fundatzailearen

kaleko

36.

zenbakiko

eraikineko

bizilagunen

egoera:

Hiri

Berrikuntzarako Eragintegiari GOMENDATZEN DIOGU segurtasunaren publikoaren
alde, eta -eta titularrei erantzukizunik kendu gabe- burutu ditzala eraikinaren
segurtasun-

eta

osasun-egoera

gordetzeko

BEHARREZKO

obrak

ERA

SUBSIDIARIOAN.

GOMENDIO ONARTUA.
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b) Orientabidea

Eraikuntza akatsak Barnekale Berriko etxebizitza batean (erreg. zk.: 965/08)

Erreklamazioa

Barnekale Berriko auzotar batek jakinarazi digu bertan bizitzen jarri zenetik,
hau da, 2002tik, teilatuaren eraikuntza-akats baten berri duela; hain zuzen ere,
askatu egiten omen dira bertako teilak.

Txostena eskatu diogu Hiri Berrikuntzarako Eragintegiari, delako egoera
horren jakinaren gainean dauden adieraz diezaguten, baita konpondu beharrekoak
konpontzearen azken arduraduna zein den ere.
Aurreko oroit-idazkia bukatzeko orduan udal sailak erantzun zain geunden.
Oroit-idazki honetarako, herritarrari jakinarazi diogu informazioa jaso dugula:

“2005eko martxoan, xxxxxxx, SA enpresari eraikinaren estalkia azter zezala
eskatu genion, atzeko isurkitik sei teila erori zirelako udal etxartera. Enpresa hori zen,
hain zuzen, eraikina eraikitzea esleitu zitzaiona, eta, eskatu bezala, estalkia ikuskatu
eta konponketak egin zituen.

Xxxx jaunaren deiari kasu eginez, txostena izenpetzen duen teknikariak
ikuskatzeko bisita egin zuen 2007ko urriaren 23an. Bisitan atzeman zen estalkian
antena parabolikoa zegoela jarrita, eta teila batzuk mugituta zeudela.

Etxebizitzarako eta Hiri Berrikuntzarako Udal Eragintegia, SAko Gerentziari
horren berri eman zitzaion, hura izan baitzen eraikuntzaren sustatzailea. Eragintegiak
iritzi zion berak ez zituela estalkia konpontzeko lanak bere gain hartu behar, eraikina
eraikitzeari ez zegozkion bestelako esku-hartze batzuk eginak zeudelako gerora.
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Horixe jakinarazi zitzaion Contado jaunari telefonoz.”

Jasotako txostenaren arabera:
“…txostena izenpetzen duen teknikariak ikuskatzeko bisita egin zuen 2007ko
urriaren 23an. Bisitan atzeman zen estalkian antena parabolikoa zegoela jarrita, eta
teila batzuk mugituta zeudela.”

Arazo hau partikularren edo erakunde pribatuen arteko auzitzat jo daiteke gure
ustez, eta Sindikoaren Bulego honek ez du eskumenik arlo horretan. Hartara, gure
gomendioa da zure auzo komunitateko administraziora jo dezazula, antena jarri zuen
enpresa nahiz horretarako baimena eskatu zuen auzokidea zein diren jakinarazteko,
haiekin harremanetan jarri eta erakunde honetan zeure kexa eginarazi zizun arazoa
konpontzen saiatze aldera.

Etxebizitza zaharberritzeko laguntza eskaria (erreg. zk.: 982/08)

Erreklamazioa

Herritar batek honakoa adierazi digu: hiriko alde zaharrean dagoen eraikin bat
eraberritzeko laguntzei buruzko informazioa eman zioten ahoz Hiri Berrikuntzarako
Udal Agentzian, baina ez zaio bere egoera argi geratu.

Azterketa

Joan den apirilean Gonzalo Arroita jauna Hiri Berrikuntzarako Agentziako
arduradun izendatu zuten, eta datorren urteotarako erronka honakoa du: Gasteizko
alde zaharra eraberritzea hainbat arlotan: gizartea, merkataritza eta hirigintza.

91

2008-2009ko Oroit-Idazkia

Elkarte honetako kudeatzaile berriarekin elkarrizketatu ginen eta Gasteizko
alde zaharra berritzeko erakunde honen lan ildo berria jakinarazi zigun. Besteak
beste, aipagai dugun eskariari erantzuna ematen saiatuko den udal araudi bat
prestatzen ari direla jakinarazi zigun.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

Alde Zaharreko etxebizitza trukatzeko eskaera (erreg. zk.: 1108/08)
Erreklamazioa

Herritar batek galdetu digu Alde Zaharrean dituen egungo etxebizitza eta bere
jabegoko beste lokal batzuk aldatzerik ba ote lukeen, bizitzeko etxebizitza egokituago
baten trukean.

Azterketa

Bilera bat izan genuen herritarrarekin gure bulegoan, eta azaldu zigunez, bere
egunean izan zuen harremanik auzi honen gaineko arduradunekin, eta ez zuten
hitzarmenik egitera iritsi; baina gaur egungo bere egoera pertsonala kontuan hartuta,
berriro harremanetan jartzea interesatuko litzaioke.

Jakinarazi diogu joan den apirilean Gonzalo Arroita jauna itoria-Gasteizko
Hirigune

Historikoa

Era

Integralean

Biziberritzeko

Agentziaren

(lehen

Hiri

Berrikuntzarako Agentzia zena) arduradun izendatu zuten, eta datorren urteotarako
erronka Gasteizko Alde Zaharra eraberritzea hainbat arlotan eraberritzea du:
gizartearen, merkataritzaren eta hirigintzaren ikuspuntuetatik.
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Elkarte honetako kudeatzaile berriarekin elkarrizketatu ginen eta Gasteizko
alde zaharra berritzeko erakunde honen lan ildo berria jakinarazi zigun. Esan zigun
herritarra Agentziara joan beharko lukeela, eta bertako teknikariak bere eskaerari
irtenbidea aurkitzen saiatuko direla.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

c) Ezestea

Etxebizitza zaharberritzeko laguntzak ukatzea (erreg. zk.: 1043/08)

Erreklamazioa

Hedegile kaleko auzotar batek adierazi zigun ez zegoela ados emaniko
argudioekin, berak kale horretako xxx. zenbakian duen ondasun higiezinaren
hirigintza atxikimendua dela eta, Udalak etxebizitzak birgaitzeko ematen dituen
laguntzen eskaera ukatzeko.

Azterketa

Eskatutako laguntzekin birgaitu nahi zuen etxebizitzari buruzko hirigintza
txostenen arabera: Hedegile kaleko xxxx. zenbakiko etxeak hirigintzazko anomalia
handi bat du, alegia, kale bereko xx. zenbakian “gainjartzeak” daude. Hori dela eta,
Erdi Aroko hiriguneko BBPBaren arabera, horrek xxx. zenbakirako esku-hartze
berezia eragozten du, halabeharrez, birgaitzeko esku-hartze bateratua egin beharko
litzateke.
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BBPBaren filosofiaren joera da ez sustatzea “antolamendutik kanpoko”tzat
jotzen diren egiturak; hori dela medio, ezin da laguntzarik eman etxebizitza hori
bakarrik birgaitzeko, zuk eskatzen duzun bezala. Gainera, ezin da zati baterako
kalkulu proportzionalik aplikatu, diru laguntzak emateko araudian jasota ez
dagoelako, eta administrazio arloan horren inguruko aurrekaririk ez dagoelako; izan
ere, Hedegile kaleko xx. eta xx. zenbakietan baino ez dago aurreikusita esku-hartze
integralak egitea.

Ebazpena
EZESTEA

Obrak gauzatze subsidiarioaren bidez egiteko eskaria (erreg.zk.: 970/08)
Erreklamazioa

Herritar batek bere etxebizitza eraberritzeko obrak Udalak subsidiarioki
gauzatzeko eskaria egin duela jakinarazi digu.

Azterketa

Bere etxebizitza ikuskatu ondoren bulegoan izan genuen bileran jakinarazi
genion bezala, udaleko arkitektoak esandakoa berresten dugu; hau da, Udala ez da
etxebizitzak dituen kalteen erantzule eta, horretaz gain, kalte horiek ez dira
segurtasunerako arriskutsu izateko adinakoak.

Herri-administrazioen
erkidegoaren

Legean

araubide

ezarritakoari

juridiko
jarraiki,

eta
kasu

administrazio-prozedura
honetan

ez

da

udal

administrazioaren esku hartze subsidiariorik behar. Horretaz gain, Udalari aparteko
gastu bat dakarkio, izan ere ezinbesteko premia duten kasuetan bakarrik baliatzen
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baita prozedura. Beraz, udalaren jokaera legezkoa eta praktika egokien baitakoa izan
da.

Ebazpena
EZESTEA

d) Bitarteko jarduera

Gizartegintzako

erabiltzaileekin

partekatutako

etxebizitzako

konponketak

(erreg.zk.:1026/08)

Erreklamazioa

Zapatari kaleko herritar batek honako kexa aurkeztu digu. Bera bizi den
eraikineko bi etxebizitza Udalarenak dira eta Gizartegintzak baliatzen ditu hainbat
familiari ostatu emateko. Komunitatean sortzen diren gastuak ordaintzeko unean
familia horiek ez dituzte bere gain hartzen gastuak.

Azterketa

Udalarekin jarri gara harremanetan eta jabeen komunitate gisa eratuko direla
aipatu digute, eta hartara gastu horiek bere gain hartu.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
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Gauzatze subsidiarioa aurri-egoeran dagoen etxean, Pintore kalean (erreg. zk.:
937/07)

Erreklamazioa

Aldameneko etxean egindako obrak direla eta beren etxebizitzetan sortu diren
artesiak salatu dituzte Pintore kaleko xx.eko auzotarrek.

Azterketa

Aurreko

oroit-idazkietan

jaso

bezala,

lehendik

ere

hasiak

genituen

negoziazioak obra horrek sortutako arazoak konpontzeko. Oraingo aldi honetan,
bizilekuz aldatze aldera auzotarrekin lortutako akordioen berri eman digu Hiri
Berrikuntzarako Agentziak.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
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2.3.3.2

Bide Publikoa

a) Bitarteko jarduera

Tranbiaren obrak Independentzia kalean (erreg. zk.: 967/08)
Erreklamazioa

Hiriaren erdialdeko auzotarrak tranbiaren obrak direla eta etengabe jasaten ari
diren eragozpenak salatu ditu herritar batek. Obraren arduradunei atentzioa deitzea
eskatzen du, eta obra horiek nola egingo diren informazio zehatzak ematea.

Azterketa

Erabiltzailearen bertsioa jaso genuen aurrez aurreko elkarrizketa batean, eta
aurreko oroit-idazkiaren bukaeran gaia sakon aztertzekotan geratu ginen. Oraingo
oroit-idazki honetan, herritarren defendatzailea auzotar eta arduradun politikoekin
egin zen bilerara, erabiltzaileak hala eskatuta, joan zen.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
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b) Orientabidea

Jolasgunea, Zaia Ibaiaren kalearen inguruan (erreg. zk.: 846/07)

Erreklamazioa

Eskutitz bat bidali digute haur batzuek, eta Zaia Ibaiaren kalearen inguruan
jolasgune bat jartzea eskatzen dute bertan.

Informazioa eskatu diogu Bide Publikoen Zerbitzuari, inguru horretan aisialdi
lekuak eta kirol esparruak jartzeko zer aukera dagoen jakiteko.

Aurreko oroit-idazkia bukatzeko orduan, oraindik jaso gabe genuen eskatutako
informazioa. Oroit-idazki honetarako, informazioa jaso, eta herritarrari helarazi diogu:
“Interesdunari jakinarazi behar zaio Landaberde kalean –Wellingtongo
Dukearen kalearekin duen bidegurutzetik gertu– gizarte zentroa eraikitzen hasi dela.
Hango kirol ekipamenduan igerilekua, askotarako kantxak eta padle pistak egongo
dira; horrenbestez, hiriaren eremu horretako kirol beharrak beteko direla deritzogu.”
ORIENTABIDEA.

Ezinduentzako aparkalekuak, Lakuan (erreg. zk.: 961/08)

Erreklamazioa

Herritar batek salatu zuen aparkalekurik ez dagoela Damaso Alonso kalearen
inguruetan.
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Azterketa

Horri buruz ikertu eta gero, herritarrari jakinarazi genion Gasteizko Udalak
aintzat hartu dituela Irisgarritasun Legeak ezarritako ratioak.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

c) Gomendioa

Batan ibilbidea hondatuta (erreg. zk.: 989/08)

Erreklamazioa

Gure bulegora jo duen herritar batek salatu du ez duela Udaleko Hirigintza
Sailaren erantzunik jaso 2007ko urriaren 30ean aurkeztu zuen salatze idazki bat zela
eta, Luis Maria Uriarte kaleko utzikeria egoera agerian uzteko eta hiriko alde hori
berritzeko eta konpontzeko neurriak har zitezen.

Azterketa

Herritarra Sindikoaren bulegora etorri eta gaiari lotutako agiriak ekarri ditu:
“2007ko urriaren 30ean idazkia aurkeztu zuen, aipatu kalean den egoera salatze
aldera. Udalak erantzun ez dionez, Herritarren Defendatzailearengana jotzea erabaki
zuen, erantzuna lortzeko".
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Aurtengo apirilaren 15ean oraindik ez du Administrazioaren erantzunik jaso, ez
aldeko ez kontrakorik.

Gure ordenamendu juridikoan administrazioaren isiltasunaren figura jasotzen
da, nahi izanez gero herritarrak administrazioarekiko auzien jurisdikziora jotzeko
aukera izan dezan. Dena den, erantzun adierazi eta arrazoitua jasotzeko eskubidea
du beti, laburki bada ere administrazioak aurkeztutako eskaera onartzen duenentz
jakiteko.

Hauxe dio Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 42.1.
artikuluak:

42.1. art.- Administrazioak esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi behar
du prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.
42.3. art.- Prozeduretako arauetan jakinarazpena jasotzeko gehienezko eperik
ezartzen ez denean, hiru hilabetekoa izango da.
Herritarrei

dagokion

jurisdikziora

jotzeko

aukera

ematea

du

helburu

administrazioaren isiltasunaren figurak, baina horrek ez du baztertzen herritarren
eskabide eta idazkiei berariaz erantzun nahiz halakoak ebatzi beharra.

Horrenbestez,

Ebazpena

Igaro den denbora kontuan izanik, eta gaian –aurkeztutako salaketan eta
erabiltzaileak egindako alegazioetan– sakondu gabe ere, Bide Publikoen Zerbitzuari
GOMENDATZEN DIOGU berariaz ERANTZUN diezaiola erabiltzaileari, eta, behar
diren azalpen eta arrazoiak emateaz batera, haren alegazioak aintzat harturik, egin
zuen eskabidea onetsi ala ezetsi egingo dion jakinaraz diezaiola.
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Hirigintza Sailak 2008ko uztailaren 24an emandako txostenean esaten zaigu
2008ko aurrekontuetan ez dela Luis Maria Uriarte eta ondoko kaleen konponketa
aurreikusten (...).

Ingurura hurbildu eta bertatik bertara ikustea erabaki genuen: zati batzuetan
galtzada hain dago hondatuta, non arriskutsua bihur daitekeen oinezkoentzat,
harlauzak altxatuta daude, eta kutxatilak hain ondoratuta, non erorketak sor
ditzaketen.

Egoera hori oso ondo antzeman daiteke kale horretako 11 eta 14 zenbakien
parean. Horien gaineko argazkiak erantsi ditugu, baloratu daitezen.

Gure ustetan, berehala jarduteko taldeek (BAI) konpontzeko moduko kalteak
dira , Zerbitzu horrek burutzen ohi dituenak baitira: galtzada-harri, harlauza eta
kutxatila ondoratuen ordezkapena...

Horrenbestez,

GOMENDATZEN DIOGU Bide Publikoen Zerbitzuari EMAN DIEZAIELA
txosten honen berri berehala jarduteko taldeei (BAI), jarraian azaldutako kalteak
konpon ditzaten: oinezkoentzat arriskutsu izateraino hondatutako zorua duten
galtzada-tarteak; Luis maria Uriarte kaleko 11 eta 14 zenbakien parean harlauzak
altxatuta daude, eta kutxatilak hain ondoratuta, non erorketak sor ditzaketen.
GOMENDIO ONARTUA
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Urbanizatzeko irizpideak toki erakundeetan (erreg. zk.: 974/08)

Erreklamazioa

Nekazaritza Eremuko pertsona batek kexa aurkeztu digu toki erakundeetan
baliatzen diren urbanizatzeko irizpideen inguruan; izan ere,

lurzoruaren jabeek

lurzorua dohainik eta haien borondatez uztea baita BBPBaren hirigintza xedapenak
betetzeko udalak jartzen duen baldintza. Horren ondorioz, pertsona batek bere lurra
utzi nahi ez badu, obra horiek blokeatuak geldituko dira eta denboran zehar luzatu,
eta hori herri osoaren kaltetan izaten da.

Gasteizko Udaleko Nekazaritza Eremuko Zerbitzuarekin hitz egin dugu eta
Argandoñako kontzejuaren inguruko hainbat datu eman digute; horiek diotenez,
2004an

Argandoñako

menpeko

toki

erakundeko

saneamendua,

kanalizazio

elektrikoak eta telefonoarenak, argiarena eta urbanizazioa egiteko proiektua egin
zen, baina auzokideren batek bere lurra ez du utzi eta horregatik ez da burutu (...)

Nekazaritza Eremuko Lurralde Kontseiluak emandako informazioaren arabera,
menpeko

toki

erakundeetako

obrekin

dagoen

atzerapena

ez

da

bakarrik

Argandoñako Kontzejuan gertatzen, arazo orokorragoa da, kontzeju askotan daude
oinarrizko azpiegiturekin zerikusia duten obrak egitearen zain, eta aspalditik –2001–.
Horrek beste arazo bat dakar, aurrekontuen ez egokitasuna, prezioen igoeragatik,
kasu batzuetan, edo % 80raino heltzen diren eta Foru Aldundiaren aurrekontuetan
sartu diren diru-laguntzak galtzeagatik, beste batzuetan. Hona hemen obra horien
egoera:
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OINARRIZKO

AZPIEGITURAREN

INGURUKO

OBRAK

GASTEIZKO

UDALERRIKO

KONTZEJUETAN (2001-2006)

KONTZEJUAK URTEA

2001

ALDUNDIAREN
FORU PLANA

Zolaketa, euri-uren

Aurrekontuaren
% 80.

287.366,79

sarea eta kaleko

DIRU
LAGUNTZAREN
EGUNGO
EGOERA

OBRAREN
EGUNGO
EGOERA
Egina
2002-2003an

argiak
ANTEZANA

2001

Kaleko argien,

62.098,91

energia
elektrikoaren eta
telefoniaren
kanalizazioa
2001

Saneamendu

83.981,19

sarea konpontzea

2006ko
martxoan ekin
zitzaion

eta

egiten ari da
2001

Arexolako

14091,10

azpiegitura

ASTEGIETA

publikoak berritzea
2002-

Saneamendua,

2003

kanalizazio

362.459,03

elektrikoa, kaleko
argi zein
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telefoniarena eta
zolaketa
2001

Zolaketa eta kaleko 140.760,30

Egina

2002-

argiak

2003an

MARGARITA
Saneamendu eta

11.207,77

euri-uren sarea
berritzea
2001

105.239,79

Egina

argiak eta euri-uren

ULLIBARRI
NAGUSIA

2001ean

sarea

2001

ZERIO

Zolaketa, kaleko

2001

Zolaketa eta kaleko 145.344,39

Egina

argiak

2002-2003an

Saneamendu

66.296,29

sarea (hondakinak
eta euri-urak)
berritzea
ZUATZU
GASTEIZ

ARGANDOÑA

2001

2001

Zolaketa eta kaleko 161.068,84

Egina

argiak

2001ean

Saneamendua
berritzea

* Aldundiaren
diru-laguntza
galduta

136.992,25

2006KO

Lagapen

ABENDUAREN

guztiak

31RA

lortu

ARTE dira,

MANTENDU DA

auzokideren
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batekin
prezioa
zehaztea falta
da,

hartutako

metroen
arabera, baina
lagapenari
baietza
ematea
izenpetu du
2002-

Urbanizazio osoa

431.596,08

Kaleko argien,

59.534,70

Egina

48.522,03

Egina

2003
2001

energia
elektrikoaren,
KRISPIÑA

telefoniaren eta
gasaren
kanalizazioa
2001

Kaleko argien,
energia

2001ean

elektrikoaren,
MONASTERIO

telefoniaren eta
argien kanalizazioa

2001
SUBILLA

Kaleko argien,

28.353,43

Egina

energia
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elektrikoaren,
telefoniaren eta
telekomunikazioen
kanalizazioa
2002ARIÑIZ

ESTARROA
* Aldundiaren
diru-laguntza
galduta

LEGARDA

599.180,16

Egina

2003
2002-

2002-

2003an
Urbanizazio osoa

451.990,41

2003

2002GEREÑA

Urbanizazio osoa

MANTENTZEN DA Geldirik
NAHIZ

ETA borondatezko

LAGAPENAK

lagapenak

FALTA IZAN

direla eta

Urbanizazio osoa

293.808,33

DEUSEZTATUA

2002-

Saneamendua,

150.433.27

DEUSEZTATUA

2003

zolaketa eta

inguruko

kanalizazio

jakinarazpen

elektrikoak, kaleko

ofizialik

argiena eta

metroei

Mandoiako

buruzko

telefoniarena

datuak

eta

abar–

ez

2003
Lagapenen

–

dago.
Nekazaritza
Eremuko
Zerbitzua
bertan izan da
maparekin eta
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ez

da

ezer

negoziatu.

ZUMELTZU
*benetako
aurrekontua
guztira,
2000.000
euro1

2002-

Urbanizazio osoa

123.964,16

2003

2006KO

Geldirik,

ABENDUAREN

lagapenetatik

31RA

28

ARTE bat falta da

MANTENDU DA
2005

Kanalizazio

12.932,75

elektrikoa eta
* Gaur egun
lagapen
bakarra
lortzea falta
da

telefonoarena,
saneamendua eta
zolaketa, kaleko
argiak
2004

OBRA

0

INTEGRALEN
DIRULAGUNTZARIK EZ
DAGO
2005

Saneamendu

187.350,40

sarea

MIÑAO

ABENDUAREN
31RA

* Aldundiaren
diru-laguntza
galduta

ESKIBEL

2006KO

ARTE

MANTENDU DA

2005

Edateko ura
hornitzeko

109.085,83

2006KO

Gauzatu gabe,

ABENDUAREN

Nekazaritza
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instalazioa

31RA

ARTE Eremuko

MANTENDU DA

* obra bertan
behera
gelditua

Zerbitzuaren
% 20 falta da
27.271,45
Arazoak
daude
proiektuarekin,
deposituaren
kokapena dela
eta.

2006
ANDOLLU

MENDIOLA

Hornikuntza sarea

32.403,60

berritzea
2006

Ur lotune berria

68.672

2006

Saneamendua,

332.320,16

kanalizazio

ULLIBARRI
DIBINA

elektrikoak eta
telefoniarenak

OTAZU

2006

Ur zikinak araztea

130.746,18

108

2008-2009ko Oroit-Idazkia

GASTEIZKO UDALAREN AURREKONTUA

URTEA

2003

HERRIETAKO
AZPIEGITURA
OBRETARAKO
AURREKONTUA

GASTATUA

NEKAZARITZA EREMUAREN
AURREIKUSPENA

2.140.000

94.249,30
HAINBAT
OBRETAN

ESTARROA ARIÑIZ
ARGANDOÑA, ULLIBARRI
DIBIÑA, ZUMELTZU

900.000

ARIÑIZ
1.034.300,38

ESTARROA, ARGANDOÑA,
AZTEGIETA MIÑAO
MANDOIA

2004

(2003RAKO
AURREIKUSIA)
900.000

ARIÑIZ

ESTARROA ARGANDOÑA,
AZTEGIETA

1.700.000 (ZUMELTZU)

-AZTEGIETA
1026.743,55 OBRA
INTEGRALA
-MARGARITA
23.286 PLAZA

ZUMELTZU ARGANDOÑA

2005

2006

-ABERASTURI
24.248 PLAZA

Azterketa

Gasteizko Udalak, Nekazaritza Eremuko toki erakundeetako obrekin eta
urbanizazioarekin zerikusia duenetan, herritarrek urbanizatzeko beharrezko zen
lurzorua haien borondatez uzten zutenean jarduten zuen lehentasunez, eta
borondatez uzten ez zutenean jarduna atzeratzen zen.
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Horrela jardutea, agian, beste garai batean justifikatua zegoen, besterik gabe,
administrazio jardunerako errazagoa zelako, baina, gure ustez, argi dago lehentasun
hori egoteak, lagapena borondatezkoa eta dohainik denean, ezin duela justifikatu
urbanizatzeko obrak geldirik egotea edo atzerapenez burutzea; eta obra horiek ezin
dira borondatezko eta doako lagapenaren mende gelditu, legeztatu gabeko
kontribuzio berezia bailitzan.

Apirilaren 2ko Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen
12. artikuluak xedatutakoaren arabera, udalerrian ditu eskumenak udalak, eta
Gasteizko Nekazaritza Eremua udalerriaren zati da, zeinetan udalak eskumen eta
ahalerak baititu, menpeko toki erakundeetako organo tradizionalek, kontzejuek,
dituzten berariazko eskumenak kaltetu gabe.

Udalaren eskumenen artean, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legeak honela dio:

1. Udalerriek, bere kabuz edo elkartuta, honako zerbitzuak eman beharko
dituzte:

Udalerri guztietan: kaleko argiak, hilerriak, hondakinen bilketa, bideen
garbiketa, edateko uraren etxez etxeko horniketa, estolderia, herrietako sarbideak,
bide publikoen zolaketa eta elikagai zein edarien kontrola.

5.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan, aipatutakoez gain: parke eta
liburutegi publikoa, azoka eta hondakinen tratamendua.

20.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan, aipatutakoez gain: babes zibila,
gizarte zerbitzuak, suteen prebentzioa eta itzaltzea eta kirol instalazio publikoak.
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50.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan, aipatutakoez gain: hiri garraio
publikoa eta ingurumenaren babesa.

Aipatutako obrak udalaren oinarrizko eskumenen barrukoak dira, hain zuzen,
bide publikoen zolaketa, estolderi, argiekin zerikusia dutenak, baina Foru Aldundiak
ere laguntzen ditu aldibereko eskumenak direla eta.

Martxoaren 10eko Arabako Lurralde Historikoko kontzejuen

11/95 FORU

ARAUAK kontzejuen berezko ESKUMENtzat jotzen ditu, landa-bideetako poliziarena,
eta horrek ez ditu gaitzen aipatutako obrak gauzatzeko:

7. artikulua. Eskumenak.

1.- Tradizioan zehar Arabako kontzejuei egokitu zaizkien eskumenen barruan,
honako Foru Arauak aitortzen dituenen eta legeek udalerri baino txikiagoak diren
lurralde erakundeei egokitzen dizkietenen barruan

burutuko dituzte ahalerak,

bereziki honakoak:
Erakundearenak diren instalazio edo zerbitzu publikoak eraikitzea, handitzea,
onik zaintzea eta berritzea.

Landa-bideetako, mendietako, iturrietako eta kontzejuarenak berarenak diren
erabiltzeko eta zerbitzu publikoa emateko bestelako ondasunen polizia...

Gure ustez, Udalak ezin du bere eskumenak betetzea borondatezko eta doako
lagapenen baldintzapean utzi, ezta horiek gauzatzeko epe mugarik gabe atzeratu
daitezela utzi ere; behin obra horiek egiteko beharra eta horien interes orokorra
definitu ondoren, bere eskumenak erabat gauzatzeko jardun behar du eta,
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beharrezko bada, desjabetzeko ahalerak gauzatu behar ditu, bere kabuz edo
kontzejuen ordez.

Udalaren eskumenak betetzea arrazoizko denboran planteatu behar da,
horrela obrak burutzeko Foru Aldundiak aurreikusitako diru-laguntzak gal ez
daitezen.

Ebazpena

Hau da gure TXOSTENA Sindiko - Herritarren Defendatzailearen Araudiaren
19.b) artikuluan xedatutakoarekin bat eman duguna, Udalari haren legezko zereginak
gogorarazteko.
GOMENDIO ONARTUA

Lore-aska / bolardoak, Lorenzo Prestamero kalean (erreg. zk.: 1004/08)

Erreklamazioa

Herritar batek gugana jo zuen Lorenzo Prestamero kaleko espaloian, Santa
Isabel kalearekin izkina egiten duen tokian, hain zuzen, behin eta berriro gelditzen
diren ibilgailuetako jabeek burutzen dituzten arau-hausteak salatzeko, plazatxo
horretako oinezkoentzako espazioaren zati handiena okupatzen baitute. Honez gero,
eskatu dute polizia gehiago egoteko edo piboteak nahiz ibilgailuen zirkulazioa
eragozten duen beste edozein altzari, adibidez, lore-askak, eserlekuak, jartzeko.
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Azterketa

Oinezkoentzako plazatxo horretan sistematikoa den arau-hauste hori ekiditeko
eten gabe egiten dira salaketak Udaltzaingoaren aurrean.

Gainera, auzokideek esan digutenaren arabera, 2007ko abenduan, plazan
burutu behar ziren aldaketen berri eman zitzaien, baina oraindik ez dira berrikuntza
horiek burutu.

Ez dago araubidezko irizpiderik mota horretako jardueretarako, eta araua
hausten dutenek badakite zirkulazio eta aparkatzeko arauak hausten dituztela,
gainera, agintaritzaren agenteek jardun arren.

HIRIAN LASAITASUNERAKO eskubidea bermatu eta sustatzen duten
jardunbideak egokiak direla aldarrikatzen du Hirian Giza Eskubideak Babesteko
Gutunaren 20. artikuluak, eta oinezkoentzako aldeak definitu eta, gure ustez,
babesteko konpromisoa hartzen du, ibilgailuen gehiegizko inbasioaren aurrean, dena
inbaditzeko joera baitute:

... / ...Udalerria ... / ... . Oinezkoentzako gordetako eremuak definitzen ditu,
egun osoan zehar zein eguneko hainbat orduetan gordetakoak, hain zuzen, eta
kutsatzen ez duten ibilgailuen erabilera sustatzen du. 3. Izenpetzen duten hiriek
konpromisoa hartzen dute eskubide horiek bete daitezen beharrezko diren
baliabideak esleitzeko, horretarako beharrezko bada, erakunde publiko, pribatu eta
gizarte zibilaren arteko lankidetza ekonomikoaren formak baliatuko dira.

Bestelako estrategiek ez dutenez balio izan, arrazoi hobearen menpe baino
jartzen ez dugun honako gomendio egiten dugu.
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Ebazpena

Gure ustez, Lorenzo Prestamero kalea eta Santa Isabel kalea gurutzatzen
diren tokian osatzen den plazatxora sartzea, bertan ibiltzea nahiz aparkatzea
eragozten duten elementuak (piboteak, bolardoak, lore-askak, bestelako hiri altzariak
...) jartzea JARDUNBIDE EGOKIA da, legez kontrako jarduerak ekiditeko eta
oinezkoentzat erreserbatutako espazioak errespetatuko direla bermatzeko asmoz,
gainera konponbide egokia kasu honetan ibilgailuek sistematikoki hartzen duten
oinezkoentzako espazioa babesteko.
GOMENDIO ONARTUA

Pixatokiak auzoetako jaietan (erreg. zk.: 1021/08)

Erreklamazioa

Judimendi auzoko bizilagun batek kexa bat planteatu digu, eta bertan eskatzen
du auzoko jaietako antolatzaileei berbenaren inguruetan pixatokiak jartzeko
derrigorra ezar dakiela aurrerantzean, urtero garai horretan jaien ondorioz gertatzen
den zikintasuna (pixa, gonbitoak...) saihestu ahal dadin.

Azterketa

Harremanetan jarri gara Ingurumen eta Iraunkortasun Sailarekin, eta
jakinarazi digutenaren arabera, Vitoria-Gasteizko auzo guztietako jaietan, laguntza
berezia ematen zaie kaleak garbitzeko eta hondakinak jasotzeko zerbitzuei, uraren
bidez era horretako zikintasunak garbitzeko (pixa, gonbitoak, lohidurak..). lantalde
berezien bitartez.
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Jaiengatik jende-saldo handiak pilatzen diren guneetan garbitasun zerbitzuak
indartzea oso aurreikuspen egokia dela uste dugu, baina bizilagunaren iradokizuna
ere egoki eta lagungarria da: festa-guneetan PIXATOKI eramangarriak paratzea,
espero den jende-kopuruaren araberako kopuruan, bizilagun eta bisitarientzat
osasungaiztasun guneak saihestearren; garbiketako lantaldeez gain, Jaiak ospatu
aurretik baloratu egin behar litzateke berbena-toki, txozna eta abarren inguruetan
pixatokiak ipintzearen egokitasuna.

Hori guztia aintzat harturik,

Ebazpena

2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
finkatutakoaren ildotik, hauxe GOMENDATZEN diogu Bide Publikoen Zerbitzuari:
aurrerantzean, jaiak direnean (nagusiak zein auzokoak), kontuan har dadila
antolatzaileak edo Udalak pixatoki publikoak ipintzera behartzea, aurreikusten den
jende-kopuruaren araberako kopuruan.
Sailak ONARTU egin duen GOMENDIOA.

Ibilgailuak izotz pistaren aurrean uztea (erreg. zk.: 1040/08)

Erreklamazioa

Herritar batek gure bulegora jo du, eta Logroño kaleko aparkalekuen eskasia
arintzeko, izotz pistaren aurrean aparkatzeko eta geratzeko espazioa murrizten duen
aparkatzeko debekua mugatzea proposatu du.
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Azterketa

Gauza jakina da inguru horretan aparkatzea zaila dela: batetik, Logroño kalean
trafiko eta oinezko asko ibiltzen da; gainera, denda, taberna, lantegi, eta abar
ugaridun kalea da.

Bizilagunek ikusten dute izotz pistaren aurrean aparkatzea debekatuta
dagoela (bost autorentzako tokia bada bertan), baita pista itxita dagoen aldietan ere.

Izotz pista itxita izaten da udako hilabeteetan (ekainetik irailera); horri
esker, aldi horretan aparkatzeko debekua duen espazio hori erabil lezakete bertako
bizilagunek zein kanpotarrek. Gainera, baimen hori hedatzea proposatzen du, urteko
beste hilabeteetara, izotz pista itxita dagoen ordutegira.

Gure ustetan, izotz pista itxita dagoenean aparkatzea baimentzeko
proposamena zentzuzkoa da, ez dio kalterik eragiten beste inori, eta ez dakar
galtzadan inolako aldaketa egin beharrik, soilik aparkatzeko debekuaren ordutegiari
edo/eta aldiari buruzko informazio-plaka ipintzea.

Proposamen horren aurrean, planteatzen dugu honako

Ebazpena

GOMENDATZEN dugu: Logroño kalean aparkatzeko debekua kentzea izotz
pista itxita dagoen hilabeteetan eta orduetan, irtenbide egokia baita inguru horretako
aparkatzeko arazo larria arintzeko.
GOMENDIO ONARTUA.
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Lanak menpeko erakundeetan (erreg. zk.: 1065/08 eta 974/08)

Erreklamazioa

Gasteizko Udalerriko Kontzejuen Elkarteak (ACOVI) kexu eta proposamen
bana aurkeztu digu, aurretiaz erabaki izan dugun gai baten inguruan: 974/08
Dosierra, toki erakundeetan baliatzen diren urbanizatzeko irizpideen inguruan; izan
ere, lurzoruaren jabeek lurzorua dohainik eta haien borondatez uztea baita Hiri
Antolakuntzarako Plangintza Orokorrean hirigintza xedapenak betetzeko udalak
jartzen duen baldintza.

Azterketa

Lurzorua “dohainik eta norberaren borondatez uztearen” baldintzari lotutako
urbanizazio-jarduerak denboran zehar luzatzea dakar; batzuetan bertan behera
geratu

dira

Foru

Aldundiak

lanetan

laguntzeko

asmoz

erabakitako

diru-

aurreikuspenak (...) eta horren ondorioz, Aldundiko ekarpen ekonomikoa aurrekontu
berrien mende geratzen da. Edonola ere, horren beharrezko diren lan horiek
blokeatuta geratzen dira askotan, pertsona batek bere lurra uzterik nahi ez badu.

Gure ustez, egoera horren aurrean Udalak bi modutara joka dezake: toki
erakundeen alde jokatu, eta obrak burutzeko lurzorua eskuratzeko desjabetzeprozesua abiarazi, edo aldakuntza puntualak egin Hiri Antolakuntzarako Plangintza
Orokorrean, lurzoru-uzte batzuek planteatzen dituzten oztopoak gainditu ahal
izateko, Plangintzaren aurreikuspenak ez direnean benetan erabakigarriak ikuspegi
funtzional batetik.

Aldiz, ezer egin gabe gelditzea, eta nekazaritza eremua urbanizatu gabe
uztea, horixe da alternatiba onargarria ez den bakarra.
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Ikuspegi horretatik, gure ustez ez da alboratzekoa (nahiz salbuespen gisa
izan) HAPOaren aldakuntza puntuala, behin kasu bakoitza aztertuta. Ezin dugu
ahaztu HAPO, finean, irizpide orokorrak aplikatzen dituen eta izaera orokorreko
Plangintza dela; gainera, filosofia hiritarrak eta mentalitate geometrikoak gidatzen du,
inguru urbanizagarri berrietan aplikatzeko baliagarria izan arren, arrotz zaie
bestelako irizpide sozial eta urbanistiko batzuei erantzuten zieten antzinako herriguneei.

Herriak sortu zirenean (asko Erdi Aroan) ez ziren hasi irregulartasunbokazioaren mendean; jatorrian ere plano-mota jakin bati erantzungo zioten:
zirkularra, lineala, bastida erakoa (ortogonala), etab. Plano horiek topografiara
egokitzen ohi ziren, baina urteen joanaren eta bilakaeren poderioz, aldatu egin dira:
jabetza-moldeak, nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueren eskakizunak, baldintza
ekonomikoak, barneko bideen zortasunak, eta gune bakoitzaren jatorrizko egitura eta
antolaketa berezkoak, faktore horiek guztiek etxadi irregularrak eragin dituzte;
gainera, lautadaren kasuan eta menpeko tokiko erakundeen kasuan nahikoa pobrea
da, bao irekiak ditu kanpora, eta kalea elkarbizitzarako toki bihurtzen da. Horrek gune
irekien garrantzia eragin du: plazatxoak, eliza eta arkupedun plazak.

Era

horretako

herri-guneetan

HAPOaren

irizpide

geometrikoak

aplikatzerakoan, gehienetan nekazaritza guneen arrazionaltasunak irabazten du,
baina onartu behar da kasu honetan (baita beste batzuetan ere) neurriz gaineko
arrazionaltasunak eta simetriak egoera zentzugabe eta (paradoxikoa den arren)
irrazionalak sor ditzake.

Gerta daiteke (eta horixe egiaztatzen dute herritarrek),

sarritan urbanizazio-obrak geldirik edo blokeatuta egotea jabeek lurzoru-metro
batzuk utzi nahi ez dituztelako; kasu horietan arazo gabe baztertu daitezke lurzoru
horiek

proiektuan,

funtzionalik

eragiten

lerrokadura-irregulartasun
(gainera,

antzinako

txikiek

ez

dielako

eragozpen

herri-guneetan

ohikoak

dira).

Hiri

finkatuetako Erdi Aroko hiriguneetako lerrokadura “modernoak” eskatzen diren
bezala, kasu batzuetan salbuespentzat jo litezke baita menpeko tokiko erakundeen
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urbanizazio-obren jakin batzuen kasuak (nahiz eta urbanizazio-obrak beharrezko
izan erakunde horientzat).

Ez zaigu onargarri iruditzen HAPO dagoeneko informazio publikoan egon dela
argudiatzea, eta Kontzejuek eta herritarrek ez ziotela alegaziorik aurkeztu
Plangintzari, orain aldaketa puntual gisa aurkeztu nahi direnak. El trámite de
información pública es en la mayor parte de los casos un mero trámite, ya que es
difícil que los vecinos puedan tener un conocimiento claro de las implicaciones del
mismo en todas y cada una de las calles de los núcleos rurales, y no se puede exigir
una previsión tan anticipada de los problemas que se pueden resolver mediante las
modificaciones puntuales del PGOU.

Dena dela, gure ustez, urbanizazio eta hobekuntza obrei ekitea Udalari
dagokion betebeharra da, zalantza izpirik gabe, inolaz ere derrigor hori saihets
dezakeelarik. Ondorioz, hiru aukera baino ez dagoela onartu behar da:

A) Borondatezko

lagapenak

gauzatzea,

eragindako

lursailen

hirigintza

eskubideak babesteko konpromisoa hartuta.

B) Nahitaezko desjabetze dosierraren bidez beharrezko lurra eskuratzea.
C) HAPOren aldaketa puntuala egitea, soilik aldaketa horrek proiektatutako
urbanizazioaren funtzionaltasunari eragiten ez badio, eta herriaren planoarekin bat
baldin badator.

Hori guztia aintzat harturik,
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Ebazpena

Berretsi egin dugu 2008ko ekainaren 2ko Gomendioa, Hirigintza Sailera eta
Bide Publikoen Zerbitzura bidali genuena, eta Udalari desjabetze alorrean dituen
eskumenak betetzera gonbidatzen zuena, eta GOMENDIO berri bat gehitu dugu,
azter daitezela, banan-banan, borondatezko lagapen ezaren eraginez burutu gabe
dauden menpeko toki erakundeetako urbanizazio obrak gauzatzea ahalbidetuko
luketen HAPOren aldaketa puntualak.
GOMENDIO ONARTUA.

d) Ezestea

Batan ibilbideko komuna (erreg. zk.: 993/08)

Erreklamazioa

Herritar batek gure bulegora jo du eta Batan ibilbideak Frai Francisco Vitoria
ibilbidearekin bat egiten duen lekuan dagoen komuna lekuz aldatzeko eskatu digu.

Azterketa

Hirigintza Saileko Azpiegituren Zuzendaritzarekin harremanetan jarri gara eta
haiek adierazi digutenez, honakoak dira aipatutako komunaren ezaugarriak dituzten
10 komun baino gehiago Gasteizen jartzeko irizpideak: hirian zehar sakabanatzea
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eta bete gabeko beharrak dauden lekuetan jartzea, hala nola, jende ugari dabilen
ibilbideetan, parkeetan...

Jakin dugunez, komun horren kokalekua eta orientazioa aztergai izan zen.
Inguru horretan ez dago bertatik ibiltzen den jendeak erabiltzeko moduko komunik
gertu. Inguruan badira ikastetxeak, erakundeak.... Horretaz gain, erabiltzaileak
adierazi zigunez, komunak jarri ziren garaian obrak egiten ari ziren galtzadan eta
bertan jartzea egoki eta merkeago gertatzen zen.

Udaleko Bide Publikoen Zerbitzuak jakinarazi digunez, komun horri jarraipen
berezia egingo zaio funtzionamendu egokia duela zaintze aldera, baina ez da
beharrezko lekuz aldatzea.

Ebazpena

Bere interesen aldeko informaziorik ezin diogu eman, izan ere, adierazitakoa
aintzat harturik, udalaren jokaera indarreko legeriarekin eta administrazio onaren
printzipioekin bat datorrela uste dugu.
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2.3.3.3

Zuzendaritza

a) Idazki lagundua

Lur sailak birsailkatzea eta jabea aldatzea, jakinarazpenik gabe (erreg. zk.: 971/08)

Erreklamazioa

Bere jabetzako lur sail bat hiri-lur gisa birsailkatu zela salatu du herritar batek,
eta aldi berean baja eman ziotela haren jabe gisa, inongo jakinarazpenik gabe.

Azterketa

Aurreko oroit-idazkia bukatzeko orduan katastroarekin bildu zain geunden
artean, gaia aztertzeko. Oroit-idazki honen denboran erakunde horrentzako idazkia
taxutzen lagundu genion, zuzenketa egiteko eta lur saila erabiltzaileen izenean
inskribatzeko.

Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.
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2.3.3.4

Eraikuntzen Legezko Jaurbidea
a) Orientabidea

Familiabakarreko etxebizitza baten lur sailerako baimena (erreg. zk.: 987/08)
Erreklamazioa

Erabiltzaile batek azaldu digu bi familiarentzako lur saila zen funts batean bi
eraikin eraiki zituztela. Bi eraikinok erdian elkartuta zeuden, proiektuan biltegi gisa
ageri zen egitura baten bidez. Denborarekin, egitura hori amarentzako aldi baterako
etxebizitzatzat gaitzea erabaki du, baina ikuskapena egin, eta obra bere hasierako
egoerara itzultzeko galdatu diote, lur sail horrek etxebizitza bakar bat eraikitzeko
baimena baino ez duelako.

Azterketa

Horren inguruan hirigintzari buruzko araudietan jasota dagoena azaldu, eta
haren esku utzi genuen informazio horrekin egingo zituen urratsak erabakitzea.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
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Obrak fatxadan eta udalaren erantzukizuna (erreg. zk.: 1088/08)

Erreklamazioa

Herritar batek salatu digu bere Udalak erakutsi duen utzikeria, bere bizilekua
dagoen eraikina dagoen egoera eskasaren aurrean.

Azterketa

Horren inguruan hirigintzari buruzko araudietan jasota dagoena azaldu, eta
haren esku utzi genuen informazio horrekin egingo zituen urratsak erabakitzea.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

Obrak Aldabe kaleko erakinean, eta zaharberritzeko udal laguntzak (erreg. zk.:
1110/08)

Erreklamazioa

Herritar batek bere bizitokiko jabeen komunitateak eskura ditzakeen laguntzei
buruzko informazioa eskatu du, pipiak hartutako eraikina zaharberritzeko.

Azterketa

Jakinarazi diogu ez dagoela horrelako laguntzak eskaintzen dituen udal
araudirik, inguru hori ez dagoelako Berritze Planen eraginpean, eta ez diolako
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Hiriaren Alde Zaharreko BBPBak eragiten. Alabaina, laguntza horiek Eusko
Jaurlaritzan eskatzera bideratu dugu.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

Obra txikietarako baimena: pibota jartzea garajean (erreg. zk.: 1124/09)
Erreklamazioa

Erabiltzaile batek jakinarazi digu pibot bat jarri duela bere garaje-lekuaren
barruan, autoan arrastorik egin ez diezaioten. Lizentzia eskatu diote, eta informazioa
eskatu digu, nola jokatu.

Azterketa

Izapideak non egin ditzakeen jakinarazi diogu, eta arauzkoak direla.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
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b) Ezestea

Baimenik gabeko lanak (erreg. zk.: 1001/08)

Erreklamazioa

Erabiltzaile batzuek salatu dutenez, bizilagunak lanak egin ditu etxean,
horretarako behar den baimena izan gabe, eta, gainera, lan horiek eragozpenak
sortzen dizkie komunitateko gainerako kideei.

Azterketa

Aditzera eman diogu Udalak dagoeneko dagokion errekerimendua egin diola
bizilagunari, eta, hortaz, egin beharreko izapideak eginik daudela.

Ebazpena
EZESTEA

Obrak Santa Maria kalean (erreg. zk.: 957/08)

Erreklamazioa

Santa Maria kaleko 7. eta 3.eko etxejabeen elkarteek kale horretako 5.ean
burutzen ari diren lanen inguruan aurkeztutako kexa jaso dugu sindikaturan.
Hirigintza legezkotasuna berreskuratzeko prozedura abiarazteko eta ondoan dauden
eraikinen segurtasunerako beharrezko diren neurriak har daitezen zein lanen
arduradunen kontrako prozedura zigortzailea abiaraz dadin eskatzen zuten.
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Azterketa

Kexa / iradokizuna dela eta, Eraikuntzen Zerbitzuari eskatu diogu txostena
eman dezan, eta bertan jasotakoaren arabera, Santa María kaleko 5.ean burutzen ari
diren lanak Arabako Foru Aldundiak onetsi zituen 2007/11/30eko 101 Foru
Aginduaren bidez, zeinetan lanen etetea bertan behera uztea erabaki baitzen,
ondoko eraikinen (3. eta 7.) egitura-egonkortasuna bermatzeko asmoz.

Arkitektura printzipio batean oinarritutako irizpidea da hori, hain zuzen, ondoko
eraikinen segurtasuna eraikin berriaren birgaitzearekin amaitutakoan eta auzoaren
osotasuna berreskuratutakoan hobetuko dela dioena.

Foru Aldundiak du eskumena Euskal Herriko Kultura Ondarearen Legea
urratzen duten lanak etenarazteko, eta horregatik 2007/07/16an 687 Foru
Aginduaren bidez, kultura ondarea bere egoerara itzultzeko agindu zuen, eta
2007/11/7an lana bertan behera uztea xedatu. Aldundiari ere dagokio dosier
zigortzailea abiaraztea 1983 SLU proiektuaren kontra, arauzko aldundiaren baimenik
gabeko

eraispenagatik.

Arau-haustearen

larritasunak

ondorio

ekonomiko

garrantzitsuak izango ditu, kasua bada, enpresa sustatzaile-eraikitzaileak ordaindu
beharko duen zenbatekoan.

Ondoren, 2007/11/30eko 101 Foru Aginduaren bidez enpresa sustatzaileak
aurkeztutako 2. eranskina baimendu egin zen, Santa Maria 3. eta 7.ean dauden
eraikinen egitura-egonkortasuna bermatzeko asmoz; Gasteizko Udalak baimen
berria eman zuen eranskin horretarako.

Gaur egun arte, Udalaren eta Arabako Foru Aldundiaren Zerbitzu Teknikoek
ez dute txostenik eman, non administrazio biek baimendu zuten 2. eranskinean
jasotako obrak gainditzen direla esaten baita.
127

2008-2009ko Oroit-Idazkia

Ebazpena

Adierazitakoagatik ondorioztatu behar dugu udalaren jarduna zuzenbidearekin
bat izan dela, eta aldundiaren jardunak osatu duela, bere eskumen espezifikoaren
eremuaren barruan. Hori guztia bazter utzi gabe informazio berriek gertakariak era
desberdinez balioestera eraman ahal gaituztela.

Momentu honetan ezin zaio enpresa sustatzaile-eraikitzaileari eskatu aseguru
poliza bat, jada, pasatu diren gertakariengatik, edo balizko ondare erantzukizunaren
gaineko abala, zeinak jurisdikzio zibilean argitu beharko bailitzateke, Kode Zibilaren
1.902 artikuluarekin bat.

Lanak erortzeko zorian dagoen etxebizitza batean (erreg. zk.: 1035/08)
Erreklamazioa

Herritar batek galdetu zigun ea Eraikuntzen Zerbitzuak zuzenbidearekin bat
jokatu duen erortzeko zorian dagoela deklaratutako Zerkabarren kaleko etxebizitza
bat dela eta.

Azterketa

Eskuratu

zitzaigun

dokumentazioa

azterturik,

ondorioztatu

genuen

Administrazioak horrelako kasuetarako egokia den eran jokatu zuela.
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Ebazpena
EZESTEA

Aska kaleko hustubideak (erreg. zk.: 1104/08)

Erreklamazioa

Herritar batek jakinarazi digu ez dagoela ados Udalak Aska kalean besteren
ordez egin zituen obrak ordaindu beharrarekin.

Azterketa

Herritarrarekin izan genuen bilera batean azaldu genion Udalak besteren
ordez egin dituela obrak, eta bizilagunek derrigorrez ordaindu behar dituztela,
nahitaez.

Ebazpena
EZESTEA

Legez kanpoko obrak balkoi batean (erreg. zk.: 1106/08)
Erreklamazioa

Herritar batek salatu du bere bizilagunak terraza bat ireki zuela duela urte
batzuk, eta euri uraren isuriak eragiten dizkiola egongelaren sabaian. Bere ustez
obra legez kanpokoa da eta, horrenbestez, Udalak esku hartu beharko luke.
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Azterketa

Herritarrarekin izan genuen bileran azaldu genion Udalak ezin duela bitartekari
izan partikularren arteko auzietan, eta auzi-bide zibilera jo behar lukeela, jabeen
komunitateko administrari gisa.

Ebazpena
EZESTEA

Behatokien konponketa (erreg. zk.: 1103/08)
Erreklamazioa

Auzoko batek kontsulta egin digu, Tomas Zumarraga Dohatsuaren kaleko
14.eko behatokiak konpondu eta onik zaintzari dagozkienez.

Azterketa

Bulegoan izandako elkarrizketan hauxe jakinarazi diogu: partikularren arteko
liskarra izaki, etxejabeen elkartearen eta beraren artekoa, Sindikoak ezin duela esku
hartu (Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudia, 2001eko azaroaren 16ko
ALHAOn –131. zk.– argitaratua; aldakuntza: 2002ko maiatzaren 24ko ALHAO –58.
zk.–).

Erabiltzaileak egiten duen erreklamazioak zuzena ematen du, eta arrazoizkoa.
Izan ere, etxejabeen elkarteak fatxada onik zaintzeko duen obligazioari eman
beharreko erantzuna atzeratu izanak bere balkoian mantentze lanak egitera behartu
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zuen. Nolanahi ere, Gasteizko Udalak, hirigintza diziplina zaintzeko zereginetan,
ebazpen bat eman zuen 2008ko azaroaren 3an (2007/RJEOE000063), non
etxejabeen elkarteari galdatzen baitio eraikineko behatokiak konpon ditzala. Zama
banatzeko moduari dagokionez auzokoen artean sortu diren ezadostasunen
inguruan udalak ez dezake deus esan.

Ebazpena
EZESTEA

Legez kanpoko ganbarak (erreg. zk.: 931/07)
Erreklamazioa

Herritar batek dosier hau berriz ere aztertzeko eskatu digu, eta horregatik
dakarkigu oroit-idazki honetara. Gasteizko Antonia Maria de Oviedo kaleko XX.eko
etxejabeen elkarteak hainbat jarduera burutu zituen ganbaran eta Udalak horien
hirigintza legezkotasunari buruzko egiaztagiria egin zuen. Herritarrek egiaztagiri hori
azaltzeko eskatu digute. Gure erakundeak 2008ko urtarrilaren 10ean eman zuen
horren gaineko txostena.

Azterketa

Udal agirietan jasota geratzen denez, Udal Batzorde iraunkorrak 1973ko
apirilaren 10ean egindako bilkuran, San Prudentzio 20. poligonoan 24 etxebizitza
egiteko udal lizentzia eman zion Agustin Churruca Osa jaunari. Garai hartan udal
arkitektoak egindako txostenean adierazten denari jarraiki, 24 etxebizitza horiek
launa bizitzako sei multzotan bildu behar ziren, eta horrela dago jasota proiektuaren
memorian

eta

planoetan

(1.,

5.

7.ak). Onetsitako

proiektuaren

planoetan

lursaila/etxebizitza bakoitzeko 166,66 m2 baimendu zen egoitzetarako erabilerarako.
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Hori kontuan hartuta, ganbara beste etxebizitza baterako erabiltzen bada, edo
azpian

duen

etxebizitzarentzako

gunetzat

baliatzen

bada,

plan

partzialak

lursail/etxebizitza bakoitzerako onartutako egoitzetarako eraikigarritasuna handitzea
dakar, beraz poligono guztian egoitzetarako eraikigarritasuna handitu egiten da, eta,
ondorioz, hirigintza arloko arau-hauste larria sortzen du (eta hala jakinarazi zen
sindikoak 2008ko urtarrilaren 10ean egindako txostenean).

Udalaren egiaztagirian jasota dagoen bezala, 1980an salatu egin zen legez
kontrako hirigintza jarduna eta XXXXXXXX jaunaren kontrako dosierra abiarazi zen.
Bertan Antonia Maria de Oviedo kaleko 4. blokeko ganbaran zegoen etxebizitza
uzteko eskatu zitzaion, eta aldi berean hainbat isun ezarri zitzaizkion hirigintza arloko
arau-hausteengatik, besteak beste 1980ko otsailaren 16ko eta 1981eko apirilaren
6ko alkate dekretuak ez betetzeagatik. Hirigintza arau-haustea honela xedatu zen:
hirugarren solairua edo ganbara etxebizitza gisa erabiltzea, 20. poligonoa
egoitzetarako antolatzeko plan partzialaren 20. artikulua hautsita, izan ere planak 4ra
mugatzen baitu eraikin bakoitzeko etxebizitza kopurua.

Garai hartan emandako lizentziak arautzen du lursailaren erabilera, eta
1980ko eta 1981eko dekretu bidez legez kanpokotzat jo zena, egun ere legez
kanpoko izaten jarraitzen du. Beraz, ganbararen azalera etxebizitzarako erabiltzeak
ez du hirigintza arloko baimenik, eta preskribatzen ez den hirigintza arloko arauhaustea da.

Ganbarak ez du egoitzetarako lizentziarik eta elementu komuntzat jota dago,
hau da egoitzetarako ez den erabilera baterako, eraikigarritasunerako kontuan
hartzen ez den erabilerarako gunea izan behar du. Hori dela eta, ez da bidezko
garaje plaza bat esleitzea, jabetza horizontalaren legeak ezartzen duenez ezinezkoa
baita erantsiei beste ezer eranstea.

132

2008-2009ko Oroit-Idazkia

Beraz, udal baimenaren aurka burutu izan diren transmisio edo negozio
juridikoak (ondorio zibilak alde batera utzita) hirigintzako legeen kontra eginak dira
eta horien kontra egin daiteke.

Etxebizitza bakoitzeko garaje plazei dagokienez, onetsitako obra proiektuko
planoetan (4. planoa) erdi-sotoan 264,5 metro koadro eraikiko azalera bat aurreikusi
zen (132,25 metro koadroko bi hegaletan zatitua), eta guztiontzat den 21,81 metro
koadroko gune batez bereiztua. Plano horietan ez dira adierazten ez aparkaleku
plaza bakoitzaren neurriak, ez leku kopurua, ez kokapena. Beraz, horren haritik
komunitate zatiezinaren printzipioak arautzen du aparkalekuen erabilera.

Higiezin hori eraikitzeko hirigintza legezkotasunarekin eta Gasteizko Hiri
Antolakuntzarako Plan Orokorrarekin bat, aparkaleku plaza gehiago baimendu ahal
izateko ezinbestekoa da dagokion obra proiektua aurkeztea, Eraikuntza Zerbitzuak
azter dezan.

Ebazpena

Horrenbestez,

gai

honen

inguruan

Udalak

egindako

egiaztapena

zuzenbidearen araberakoa, eta bere eskumenen baitakoa. Hala ere, legez kontrako
hirigintza jarduerak edo bestelakoak aurkeztu izanagatik Kode Zibilari jarraiki egin
ahalko dira bestelako esku hartzeak.
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c) Gomendioa

Aska kaleko hustubideak (erreg. zk.: 1014/08)

Erreklamazioa

Kanpokale Berriko xxxxxxxxxxxxx zenbakiko bizilagunek eskaera aurkeztu
digute, haiek erabiltzen duten gandola batean Udalak eginiko lan subsidiarioak
ordaintzeari dagokionez.

Ezin zen adostasunik lortu eta bizilagunek ez zuten ahalbiderik; gainera,
egoera premiazkoa zen, Kanpokale Berriko eraikinaren azpitik (komunitate bat baino
gehiago dago eraikin horretan) ur zikinak bideratzeko hodiei zerien kiratsa zela
medio. Horrenbestez, zenbait txosten eta azterketa egin eta gero, egoeraren
larritasuna ikusirik, Udalak 2007ko uztailaren 9an erabaki zuen lanak subsidiarioki
gauzatzea, bere eskumenak baliatuta.

Hirigintza Sailak lanengatik ordaintzeko zenbatekoa igorri zien hango
komunitateei (guregana Barnekale Berriko x. zenbakiko komunitateak jo zuen).
Zenbateko hori 1997,59 euro da, xxxxxxxxxxxxx identifikazio zenbakia duen
ordainagiriaren arabera.

Bizilagunek gogo onez hartu dituzte Udalak eginiko lanak, eta dagokien
zenbatekoa ordaindu nahi dute, baina ezin dute beren gain hartu bizilagun bakoitzari
dagokion dirua erreklamatzea. Diotenez, jabeen elkargo horretan erabakiak hartzea
oso zaila da, eta bizilagunak askotarikoak dira soziologikoki; horrek zailtasun handiak
sortzen dizkie eskatzen zaien dirua biltzeko. Ondorioz, proposatzen dute zenbateko
hori ordaintzeko banan-banan eska diezaiela Udalak bizilagunei, behin hainbanatu
eta gero, komunitateari eskatu beharrean.
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Azterketa

Zuzentasun printzipioei jarraitze aldera, eta kasuaren baldintza sozialak
ikusita, GOMENDATZEN dugu Hirigintza Sailak aipatutako formula onar dezala,
horrela bizilagun gehienek borondatez ordain dezaten ahalbidetuko baita, haiek,
zenbatekoa biltzearren, elkarren aurka ibili beharrik gabe.

Ebazpena
GOMENDIOA

Gerora, gomendio-irizpideak aldatzea erabaki zen, era honetan:

1.- Arazoaren aurkezpena

Kanpokale Berriko xxxxxxxxxxxxx zenbakiko bizilagunek eskaera aurkeztu
digute, haiek erabiltzen duten gandola batean Udalak eginiko lan subsidiarioak
ordaintzeari dagokionez.

Ezin zen adostasunik lortu eta bizilagunek ez zuten ahalbiderik; gainera,
egoera premiazkoa zen, Kanpokale Berriko eraikinaren azpitik (komunitate bat baino
gehiago dago eraikin horretan) ur zikinak bideratzeko hodiei zerien kiratsa zela
medio. Horrenbestez, zenbait txosten eta azterketa egin eta gero, egoeraren
larritasuna ikusirik, Udalak 2007ko uztailaren 9an erabaki zuen lanak subsidiarioki
gauzatzea, bere eskumenak baliatuta.

Hirigintza Sailak lanengatik ordaintzeko zenbatekoa igorri zien hango
komunitateei (guregana Barnekale Berriko 4. zenbakiko komunitateak jo zuen).
Zenbateko hori 1997,59 euro da, 0 238 xxxxxxxxx identifikazio zenbakia duen
ordainagiriaren arabera.
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Bizilagunek gogo onez hartu dituzte Udalak eginiko lanak, eta dagokien
zenbatekoa ordaindu nahi dute, baina ezin dute beren gain hartu bizilagun bakoitzari
dagokion dirua erreklamatzea. Diotenez, jabeen elkargo horretan erabakiak hartzea
oso zaila da, eta bizilagunak askotarikoak dira soziologikoki; horrek zailtasun handiak
sortzen dizkie eskatzen zaien dirua biltzeko. Ondorioz, proposatzen dute zenbateko
hori ordaintzeko banan-banan eska diezaiela Udalak bizilagunei, behin hainbanatu
eta gero, komunitateari eskatu beharrean.

Zuzentasun printzipioei jarraitze aldera, eta kasuaren baldintza sozialak
ikusita, GOMENDATZEN dugu Hirigintza Sailak aipatutako formula onar dezala,
horrela bizilagun gehienek borondatez ordain dezaten ahalbidetuko baita, haiek,
zenbatekoa biltzearren, elkarren aurka ibili beharrik gabe.

Gainera,

jakin

badakigu

antzeko

irtenbiderik

hartu

izan

duela

udal

administrazioak beste kasu batzuetan; beraz, ez zaio aurrekari arrotz.

Horixe gomendatzen dugu, Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik
eta han xedatutako eraginarekin
GOMENDIO ONARTUA.
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d) Bitarteko jarduera

Lanak Abetxukon: lizentziak (erreg. zk.: 1039/08)

Erreklamazioa

Herritar batek informazioa eskatu digu Pozaldea kaleko 5. zenbakian egiten ari
diren obretan aplikatzekoa den araudiaren inguruan.

Erreklamazioa

Gai horren inguruan Gasteizko Udalak igorri digun txostena jakinarazi nahi
dugu. Hona hemen:

“2008ko maiatzaren 19an obra-baimena eman zitzaion xxxxxxxxxxxxxx SL
enpresari, Abetxukuko Errepidearen 5., 7. eta 9. zenbakietan, 35 etxebizitza, 35
trasteleku, 65 garaje-leku, hirugarren sektoreko 394 m² hedadura eraikitzeko, eta
urbanizazio-lanak egiteko".

Honekin batera, baimenaren kopia bidaltzen dizut.
Azaroaren 5ean, guneko ikuskatzailea eta jakinarazi dit obretara joan dela, eta
salatariak aipatu dituen elektrizitate kutxak aldi baterako daudela, eta kendu egin
direla eraikuntza-lanak amaitu ostean. Hodia dela eta, ikuskatzaileak jakinarazi du
salatzailearen etxebizitzaren saneamendua obretako lursailetik pasatzen zela, eta
horregatik haren ibilbidea aldatu egin dela, eta berriro ere sare orokorrera lotu.

Gure ustetan, orain arte egindako obrek ez dute baimena urratzen. Besterik da
enpresa eraikitzaileak salatzaileari berari ematea legokiokeen baimenak lortu dituen
edo ez zehaztea.
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...Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 211.
artikuluak xedatzen duenaren arabera, baimenak jabetza eskubidea urratu gabe, eta
hirugarrenei kalte egin gabe.”

Horiek horrela, honekin batera doakion baimenean azaltzen denarekiko
inolako irregulartasunik ikusiko balu, Udalera jo dezala eskatu diogu herritar
salatzaileari, horri legokiokeen salaketa egitera.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Baimena: pertsona nagusientzako egoitza (erreg. zk.: 1094/08; 1102/08 (beste
zatia)
Erreklamazioa

Berlin hiribideko xxxx zenbakiko jabeen erkidegoko ordezkariek kexua
aurkeztu digute, beren eraikineko lehen solairuan zaharren egoitza egiteko obren
inguruan. Egin beharreko tramiteei buruzko informazioa eskatu digute.

Erreklamazioa

Bilera bat izan dugu dagokion sailarekin, eta, bizilagunen alegazioak jaso
ondoren, aldaketa proiektua bidali digute. Guk, gure aldetik, kexu ziren herritarrei
bidali diegu.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
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e) Errefusatzea

Shunt: kiratsa (erreg. zk.: 1041/08)
Erreklamazioa

Herritar batek salatu digu bere jabeen erkidegoko eraikin barrualdeko hodiak
(Shunt) gaizki paratuta daudela, eta kiratsa sortzen diola etxebizitzan, beste
bizilagunen ke-erauzgailuengatik.

Azterketa

Azaldu diogu bizilagunen arteko arazoa dela, eta guk ez dugula eskumenik
holakoetan; izan ere, era horretako instalazioak debekatzen dituen udal araudia
etxebizitza eraiki zeneko urtea baino beranduagokoa da.

Ebazpena
ERREFUSATZEA

Shunt: auzi-errekurtsoa (erreg. zk.: 1061/08)
Erreklamazioa

Herritar batek salatu du bere etxepeko bizilagunek aireztapen aparailu ez
homologatuak instalatu dituztela.
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Erreklamazioa

Bidali zigun azken txostena aztertu ondoren, eta salaketa honen prozedurak
egindako bidea dela eta, kasua gure eskumenetatik kanpo geratzen da, eta ezin
dugu eskatutakoa onartu, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 26.
e) artikuluaren arabera; izan ere errekurritutako ekintza IRMOA da, eta bere kontra
administrazioarekiko auzi errekurtsoa bakarrik aurkeztu ahal da.

Errekurritutako ekintza IRMOA da administrazio bidean eta bere kontra
administrazioarekiko auzi errekurtsoa bakarrik aurkeztu ahal da, eta hartara
epaimahaiek berrikusiko dute.

Ebazpena
ERREFUSATZEA
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2.3.3.5

Planifikazioa

a) Orientabidea

Igogailua jartzea (erreg. zk.: 988/08)

Erreklamazioa

Erabiltzaile batek adierazi digu bere etxejabeen erkidegoan igogailua jarri
asmo dutela, eta bera ez dagoela ados.

Azterketa

Izandako elkarrizketan, jabeen erkidegoetan halako erabakiak hartzeko behar
diren gehiengoei buruz Jabetza Horizontalaren Legean xedaturik dagoena azaldu
genion.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

Igogailua jartzea (erreg. zk.: 1002/08; 1016/08; 1044/08)

Erreklamazioa

Erabiltzaile batek jakinarazi digu auzo komunitatean igogailua jartzeko asmoa
dutela, eta ondoko dendaren jabeak ez duela lurrik laga nahi hori egiteko.
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Azterketa

Lurzoruaren

Legean

xedatutakoa

garatze

aldera

geuk

egin

dugun

gomendioaren berri eman diogu.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

b) Ezestea

Bide-zorra (erreg. zk.: 991/08)

Erreklamazioa

Ramiro Maeztu kaleko xx. zenbakiko bizilagunek salatu dute Udalak kale
horretako 16. zenbakian zegoen bide-zorra bertan behera utzi duela, eta
aurrerantzean beren patioetan sartzea galarazten zitzaiela.

Azterketa

Izandako elkarrizketa adierazi genien zuzenbidearen arabera jokatu duela,
zeren, lehen batean, aurkeztu diren agiriak aztertuta, bide-zorraren titulartasuna ez
zen bizilagun horiena.

Ebazpena
EZESTEA
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Tranbia Don Bela Kondearen kaletik (erreg. zk.: 1012/08)

Erreklamazioa

Herritar batek honakoa eskatu digu: Euskal Herria bulebarreko zati batean
tranbiaren bideak jartzeko obran ipini zen pasabidetik Don Bela Kondearen kalera
iristeko bidea zuzen egitea.

Azterketa

Gasteizko Udalak emandako informazioa helarazi diogu herritarrari. Udalak
dioenez, egoera hori hobetze aldera, kaltetutako kale-zatietan tinkotutako lurra
jartzeko eta euria egiten duenean lokatzik ez izateko elementuren bat jartzeko
eskaera egina du.

Horretaz gain, obretan diren eremuek oinezkoei eragiten dieten

kalteez jakitun da udala, eta inguru hori egoera onean egoteko neurriak hartzen ari
dela adierazi du.

Obra hau ezinbestekoa da hiriaren intereserakoa eta hori ulertu beharra dago.
Herritarrak salatu dituen enbarazuak ez dira administrazioaren jokabide okerraren
ondorio; proiektuak berak eragiten ditu eta aldi baterako dira.

Tranbiaren inguruko erreklamaziorik egin nahi izanez gero, aurrerantzean zein
helbidetara jo behar duen jakinarazi diogu herritarrari. Hauxe da helbidea:

Tranbiaren bulegoa; Habana kalea, 2. Latinoamerika plaza.
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Ebazpena

Udala zuzen jokatzen ari dela uste dugu. Ezestea.

Tranbia Latinoamerika plazatik (erreg. zk.: 1109/08)

Erreklamazioa

Herritar batek azaldu digunez, mugitzeko arazoak dituzten pertsonei zail egiten
zaie tranbia instalatzeko obren ondoren Euskal Herriko Bulebarrean, Alberti
eraikinaren aldera, utzi duten pasabidetik igarotzea.

Azterketa

Inguru horretan tranbiaren obrak oraindik ez direla amaitu gogorarazi diogu
eta, beraz, amaitu ostean nola geratuko den ikusi arte zain egon beharra. Hala ere,
jakinarazi diogu 2008ko azaroaren 17tik aurrera Tranbiaren Informazio Bulegoa ireki
duela Euskotranek Alaba Jeneralaren kalearen 2an (San Antonio kalearekiko
kantoian).

Bertan herritarrek garraiobide berri horrekin lotutako zalantzak argitu ahalko
dituzte: ibilbideak, txartel motak eta garraio txartelak.

Hauxe da bulegoaren ordutegia:
Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 20:00etara.
Larunbatetan: 09:30etik 13:30era.
Telefonoa, berriz, 945 13 55 54 da.
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Tranbiaren inguruko erakusketa bat ikusteko eta tranbiari buruzko zalantzak
argitzeko karpa bat izango da abenduaren 31 bitartean Jesus Guridi plazan (El Corte
Ingles dendaren ondoan).

Ebazpena
Udala zuzen jokatzen ari dela uste dugu. Ezestea.

c) Bideratzea

Herritarren Defendatzailea (erreg. zk.: 998/08)

Erreklamazioa

Gasteiz hiribidea, 61, 63, 65 eta 67ko etxejabeen elkarteek emandako
informazioaren bidez, garai batean Trafikoko Lurralde Zuzendaritzaren bulegoak
zeuden tokian –Gasteiz hiribidea, 65, 1. esk.–, orain Justizia Ministerioaren bulegoak
jarriko

direla

jakinarazi

zaigu.

Jendaurreko

bulego

horietan

espetxeratuen

zaintzarekin eta zigorrak betetzearekin lotutakoak izango dira langai, eta lokal horiek
ez dituzte gutxieneko irisgarritasun baldintzak betetzen, ondorioz, berdintasunerako
eskubidea

urratsen

dute,

hain

zuzen,

justiziarako

oinarrizko

eskubiderako

irisgarritasuna murrizten da.

ABENDUAREN
LEGEAREN

ZIOEN

4KO

IRISGARRITASUNA

AZALPENEAN

jasotakoaren

SUSTATZEKO
arabera,

20/1997

gizartearen

zein

komunitatearen bizitzan integratzea eta parte hartzea ez da besterik gabe legezko
helburua, edozein gizarte modernotako gizakien desioa baizik; eremu fisikoetara zein
komunikaziora iritsi ahal izatea funtsezko alderdia da, oinarrizkotzat jotzen diren
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eskubideak herritar guztien eskura egon daitezen ahalbidetzeko. Nazio Batuen
Batzorde

Nagusiak,

1993ko

abenduaren

20ko

erabakiaren

bidez

(48/46),

ezintasunen bat duten pertsonen aukera berdintasunaren arloko neurri estandarrak
hartu zituen, eta horien helburu globala zen pertsona horiek beste herritarrek dituzten
eskubide eta betebehar berberak gauzatu ahal ditzaten bermatzea. “Política Social
Europea-Un paso adelante para la Unión" izeneko liburu zurian dago jasota helburu
hori, eta 1994ko uztailaren 27an, Europar Batzordeak bere egin zuen.

Langileen oinarrizko gizarte eskubideen Europar Batasuneko gutunak
xedatutakoaren arabera, ezintasunen bat duen edonork, jatorria zein izaera alde
batera utzita, haren laneratze zein gizarteratzea ahalbidetzera zuzendutako neurri
gehigarriak baliatu ahalko ditu, eta neurri horiek, interesdunen gaitasunaren arabera,
lanbide hezkuntzari, ergonomiari, irisgarritasunari, mugikortasunari, garraiobideei edo
etxebizitzari buruzkoak izan ahalko dira. Estrasburgoko Europar Kontseiluak bere
egin zuen gutun hori, 1989ko abenduaren 9an.

Kontseiluak eta Europar Batasuneko estatuetako gobernuen ordezkariek,
1996ko abenduaren 20an, ezintasunen bat duten pertsonen aukera berdintasunaren
inguruan

hartutako

ebazpenak

berdintasunaren printzipioa

dioenaren

arabera,

herritar

guztien

aukera

ondasun besterenezina da eta komuna estatu kide

guztientzako, beraz, pertsona horien kontra burututako bereizkeria negatiboa kendu
egin beharko da, baita haien bizitza kalitatea hobetu ere; halaber, estatu kideei
helburu hori lortzeko dagozkion araudiak aldarrikatzea ahalbidetzen die, gizarteak
ematen dituen baliabide guztiak baliatuta.

Azterketa

Jendeari, oro har, irekita dauden eraikinek irisgarritasunaren oinarrizko
baldintza bete behar dute, horrela mugikortasun zein komunikatzeko ezintasuna
dutenak bertara iritsi eta barruan mugitu ahal izan daitezen; gauzak horrela,
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jendaurreko zerbitzua ematen den eraikinetako irisgarritasunari buruzko gutxieneko
neurriak jasotzen ditu maiatzaren 19ko 556/1989 EDak eta honela dio:

1. artikulua.- Xedea eta aplikazio eremua.
1. Irisgarritasunaren eta bereizkeria ezaren baldintzak arautzen ditu dekretu
honek, hain zuzen, herritarrei laguntzeko bulegoek, inprimakiek edo estatuko
administrazio orokorrak berariaz eta haren eskumenen eremuan, herritarrekiko
harremanetan, baliatzen duen beste edozein bidek bete behar dituztenak,
ezintasunen bat duten pertsonei dagokienez.

Zentzu

berean

martxoaren

16ko

366/2007

ERREGE

DEKRETUAN

ezintasunen bat duten pertsonek estatuko administrazio orokorrarekin dituzten
harremanetan bete beharreko irisgarritasun eta bereizkeria ezaren baldintzak
zehazten dira.

4. artikulua. Herritarrei Laguntzeko Bulegoen kokalekua.

1. Estatuko administrazio orokorrak ezintasunen bat duten pertsonen
irisgarritasuna bermatzen den lekuetan kokatuko ditu Herritarrei Laguntzeko
Bulegoak.

2. Aurreko atalean xedatutakoa betetzeko, bulego horiek kokatzeko erabakia
hartzerakoan honakoak hartuko dira kontuan:

a) Lehentasunez eta posiblea denean bulegoa bide publikoaren maila berean
kokatuko da. Horrela egitea posible ez bada, sartzeko arranpa edo igogailuak izango
dira, ezintasuna duten pertsonek era autonomo eta seguruan erabiltzeko modukoak,
hain zuzen.
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b) Behar bezala seinaleztatua egongo da bulegoa, kanpotik ikusteko moduan,
horrela erraza izan dadin identifikatzea. Seinaleak erraz irakurri eta ulertzeko
modukoak izango dira, adimen urritasuna duten pertsonentzat ere.

c) Bulegoa bide publikoarekin, atxikitako zerbitzu edo eraikinekin eta
aparkalekuarekin lotzen duen sarbideetako batek, gutxienez, hiri ibilbidea erraz
iristekoa izateko bete beharreko baldintzak bete beharko ditu. Ondorio horietarako
nahikoa da UNE 41510:2002 ERAIKINAREN IRISGARRITASUNA, KOMUNIKAZIO
HORIZONTALEKO ESPAZIOAK arauak xedatutako irizpideak betetzea.

d) Herritarrei Laguntzeko Bulegoek aparkaleku plazak badituzte horietako
nahiko gordeko dira, behar bezala seinaleztatuak, mugimendu urritasuna duten
pertsonentzat eta ez beste inorentzat, zeinek ibilgailuetan albo batetik edo atzetik
sartzeko neurri egokiak izango baitituzte, eta plazen zein bulegoaren beraren arteko
ibilbide iristerrazak izango direla bermatuko da.

3. Herritarrei Laguntzeko Bulego batzuk bereziak dira ibiltariak direlako edo
behin-behingoz jarri direlako, zerbitzua dela eta, finkatua dagoen ingurune
administratibotik edo bulegotik kanpo; horrelakoei dagozkien berezitasunak edo
salbuespenak aplikatuko zaizkie, baina inolaz ere ezingo dira ezintasuna duten
pertsonen eskubideen kalterako izan.

5. artikulua.- Bulegoetako sarbidea.

1. Herritarrei Laguntzeko Bulegoetako sarbideak ezintasunen bat duten
pertsonek erraz erabil dezaten diseinatu behar dira, bereziki, ate, interkomunikaziosistema eta ohar edo dei sistemei dagokienez.

2. Aurreko atalean xedatutakoa betetzeko, bulegoetako sarbideak diseinatu
eta egiteko erabakia hartzerakoan honakoak hartuko dira kontuan:
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a) Bulegora sartzeko atearen ondoan dagoen espazioa, bai barrukoa bai
kanpokoa horizontala izango da eta ez du oztoporik izango, erabiltzaile guztiak
hurbildu eta atea era autonomoan ireki dezaten ahalbidetuko du.

b) Kanpoko eta barruko espazioaren arteko zorua jarraia izango da. Zoruan
jarritako edozein elementu –ura biltzeko kanaletak, ate-lanpasak, eta abar–
zoladuraren maila berean egongo da.

c) Ate nagusiaren ondoan, hobe atearen eskuinaldean, atariaren zenbakia eta
letra adierazten duen kartela egongo da, baita erabilera ere, interes orokorreko
eraikinak direnean. Kontraste ona izango dute kartel horiek, testura edo kolore
desberdinak eta altuera egokian jarriko dira.

d) Interkomunikazio eta ohar edo dei sistemetara iristea erraza izango da, bai
erabilera modalitateagatik (testua eta ahotsa) bai kokapenagatik.

e) Sartzeko ateak iristerrazak izango dira erabiltzaileentzako, irekitzeko
sistemari –lerragarria edo zabukaria–, igarobide libreko espazioaren neurriei, ireki eta
ixteko mekanismoei eta irekitzeko maniobrak eskatzen duen indarrari dagokienez.
Ondorio horietarako nahikoa da UNE 41520: ERAIKINAREN IRISGARRITASUNA,
KOMUNIKAZIO BERTIKALEKO ESPAZIOAK arauaren 6. atala betetzea.

f) Ate automatikoek aurreko puntuan aipatutako zehaztapenak bete beharko
dituzte eta harrapatua gelditzeko edo kolpe hartzeko arriskuak kentzen dituztenak
ere.
g) Haize-babes atea badago, dagoen espazioa nahiko izango da erabiltzaileei
maniobrak egitea, hurbiltzea eta atea irekitzea ahalbidetzeko.

h) Ateak kristalezko edo beirazkoak direnean, inpaktuengatik apur daitezen
ekiditeko moduan babestuko dira eta 20 zentimetroko zabalera duten bi banda
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horizontalekin seinaleztatuko dira. Kontraste kromatikoa egingo dute fondoarekin eta
lehena 100 zentimetroko altueratik 120ra jarriko da eta bigarrena 150etik 170era.
Erreflexuak eragiten dituzten kristalak ekidituko dira.

Ebazpena

Aurkeztutako arazoak herritar guztiek oinarrizko zerbitzu publikoetara
berdintasun baldintzetan iristeko duten eskubidea urratu dezakeela uste dugu, baina
estatuko administrazio orokorraren jardunari dagokio, beraz, ez da tokiko
defendatzailearen eskumenen eremukoa, zeina Gasteizko Udalaren jarduerara
mugatua baita, horregatik Herritarren Defendatzaileari helarazi diot dagozkion
ondorioak izan ditzan, Sindiko-Herritarren Defendatzailearen Araudiak 45. artikuluan
dioenarekin bat.

“45. art.- Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak, jaso duen kexa Gasteizko
Udaleko organoen jardueratik kanpo geratzen dela, eta, ondorioz, bere eskumenen
barruan ez dagoela uste baldin badu, Herri Defendatzaileari edo Arartekoari
jakinarazi beharko dio. Horren berri eman beharko dio kexa aurkeztu duenari.”
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d) Gomendioa

Kontzejuen “Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga” elkartea, eta Udal Plangintzarako
Aholku Kontseilua (erreg. zk.: 1080/08).

Erreklamazioa

Vitoria-Gasteizko udalerriko kontzejuen “Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga”
elkarteko kideak etorri dira gure bulegora, eta salatu dute ez dituztela deitzen Udal
Plangintzarako Aholku Kontseiluko bileretara, ez dituztelako kidetzat hartzen.

Azterketa

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen arabera,
Udal Plangintzarako Aholku Kontseiluaren eratu behar da, aholkurako eta
eztabaidarako organo lokal gisa, hirigintza planen hitzartze soziala lortze aldera.

Arauzko izapideak egin ondoren, 2007ko ekainaren 20an eman zen argitara
gure hiriko Udal Plangintzarako Aholku Kontseiluaren araudia. Gerora, hainbat
ekarpenen ondorioz, Araudi-proiektu berri batek aldarazi egin zuen Aholku
Kontseiluaren osaera, eta leku egin zien erakunde, elkarte eta udal sektore kontseilu
gehiagori.

2008ko maiatzean onartu, eta 288ko ekainaren 3an indarrean sartu zen Araudi
berriarekin, Aholku Kontseiluaren osaera, funtzionamendua eta eratzeko nahiz
deuseztatzeko moduak zehazten baititu, eta udalerrian diharduten auzo-elkarteen eta
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ingurumenaren babesaren eta defentsaren alorreko erakunde eta elkarteen
ordezkarien presentzia bermatzen.

Kontuan hartzekoa da Kontzejuen Elkarteko kideek Hirigintzaren esparruko
gaietan parte hartzeko duten interesa bidezkoa dela, hain zuzen ere Nekazaritza
Eremuko berezitasunengatik. Nekazaritza Eremua hirigunetik berezita dago, baina ez
dio horregatik Vitoria-Gasteizko Udal izateri uzten, eta hiriaren urbanizazio
aurreikuspenen eraginpean dago. Gainera, kontuan hartzekoa da herrien tamainaz
handitzeari lotutako gaien inguruan egiten duen lana, toki erakundeetan ukaezineko
eraginak dituen Udal Plangintzarako Aholku Kontseiluari iradokizunak eginez.

Horiek horrela, eta Hiriko Gizarte Kontseiluaren sorreraren kasuan bezala,
ganorazko arrazoiak daude Udaleko Kontzejuen Elkarteari ahotsa emateko
Nekazaritza Eremuko Administrazio batzarretan eta Aholku Kontseiluko Kide
Iraunkor izendatzeko.

Gainera, eraginkortasun handiagoa lortze aldera, Lurralde Kontseiluetako bi
ordezkarik ordezkatu egin behar lituzkete egungo osaeran aurreikusitakoak,
Herritarren Parte-hartze Batzordean hautatutako udaleko auzo-elkarteetakoak.

Osaerari buruzko Araudiaren aldaketak dira; horrek ez luke zertan oztopatu
dagoeneko abiarazita dauden prozedurak. Horregatik,

Ebazpena

2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
finkatutakoaren ildotik, Hirigintza Sailari GOMENDATZEN diogu KONTUAN HAR
DITZALA Udal Plangintzarako Aholku Kontseiluarui egiteko aldaketa hauek:
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Vitoria-Gasteizko udalerriko Kontzejuen “Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga”
Elkarteko ordezkari bat kide iraunkor gisa onartzea; eta Auzo elkarteetako bi kide
Lurralde Kontseiluetako txandaka arituko liratekeen beste birekin ordezkatzea .

Elkarte horrek Iradokizun eta Erreklamazio Batzordearen aurrean agertzea
eskatu du. 2009ko otsailaren 28an auzia aztertu ondoren, honako gomendioa egin
du Sindikoak:

(...) KONTUAN HAR DITZALA Udal Plangintzarako Aholku Kontseiluari
egiteko aldaketa hauek:

Alfabetoaren hurrenkeran, eta urteko epetarako izendatutako Vitoria-Gasteizko
udalerriko Kontzejuen “Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga” Elkarteko ordezkari bat
kide iraunkor gisa onartzea. Vitoria-Gasteizko udalerriko Kontzejuen “Hijosdalgo de
la Junta de Elorriaga” Elkartea Junten arteko barne-komunikazio eta -harremanerako
tresna izan daiteke, baina ezin izango ditu haiek ordezkatu.

Udalerriko Menpeko Toki Erakundeetako ordezkaritza iraunkorra sortzen bada,
bertan behera utzi beharko da Nekazaritzako Eremuko Lurralde Kontseiluan
txandaka parte hartzeko balizko partaidetzak, ordezkaritza bikoitza ekiditearren.
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2.3.3.6

Parke eta Lorategiak

a) Ezestea

Zuhaitzak moztea Arriagako parkean (erreg. zk.: 981/08)

Erreklamazioa

Erabiltzaile batek geltoki intermodala beste toki batean jartzeko eskatzen digu,
hurbil dauden lursailetan jartzeko, hain zuzen, Arriagako parkeko zuhaitzak moztu
behar ez izateko.

Azterketa

Geltoki intermodala Arriagako parkeko hego-mendebaldeko izkinan jartzeko
erabakia aukera politikoaren irizpideen arabera egin dela adierazi diogu, baita horrela
aholkatzen duten txosten teknikoak daudela ere. Jakinarazpenarekin batera autobus
geltokiak eragingo dituen Arriagako parkeko landareen birlandatzea kontratatzeko
orriak eta Gasteizko Udaleko Parke eta Lorategien Atalak egindako balioespena
bidali dizkiogu, hartutako erabakiaren inguruko informazioa izan dezan.
Ezin

diogu

nahi

duen

erantzuna

eman,

gure

ustez,

administrazioa

zuzenbidearekin bat jarduten ari baita.

Ebazpena
EZESTEA
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b) Gomendioa

Zuhaitz inausketa (erreg. zk.: 1117/09)

Erreklamazioa

Grupo Alavés para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (GADEN)
elkartearen ordezkari batek jo du sindikoarengana, eta hauxe salatu du: ez dela ari
betetzen Hiriko Zuhaitzak Kudeatu eta Zaintzeari buruzko Ordenantzan jasotakoa,
zuhaitz inausketak egin aurretik udal sailak arauzko txostena egiteari dagokionez,
ezta halakoetan herritarrei eman beharreko informazioa ematen ere (6. eta 36. art.).

Azterketa

Gasteiz Hiriko Zuhaitzak Kudeatu eta Zaintzeari buruzko Ordenantza aztertu
dugu (2003az geroztik dago indarrean), eta hauxe ikusi dugu bertan:

6. artikulua.- Hiritarren parte-hartzea.

Hiriko zuhaiztiari eragiten dioten hainbat jardueren berri emango zaie hiritarrei,
hala

nola,

zuhaitzak

kendu

edo

ordezkatzea,

inausketak

eta

transplante

garrantzitsuak. Kasu horietan, egin behar diren jarduerak aurrez jakinaraziko zaizkie
biztanleei, eta baita jarduera horien beharrari buruzko arrazoiak edo jarduera horiek
eragingo dituzten onura kolektiboak ere.

155

2008-2009ko Oroit-Idazkia

Biztanleek

Gasteizko

Zuhaitz

Ondarea

ezagutzea

sustatuko

da,

eta

horretarako, zuhaitzarekin eta bere ingurunearekin lotutako ekintzak antolatuko dira
hiri barruan.

36. artikulua.- Inausketa.

Edozein motatako inausketa egiteko Hiriko Paisaiaren Bulegoko txostena
eskatuko da. Inausketak ezarritako segurtasun-arau guztiak bete beharko ditu.
(…)

Guztiok dute informazioa jasotzeko eskubidea, besteak beste honako hauetan
jasotzen denez: Ingurumenaren alorrean informazioa jasotzeari, erabakietan parte
hartzeari eta justizia baliatzeari buruzko hitzarmenaren (1998/06/25, Aarhus,
Danimarka) 4. artikuluan, eta Ingurumenaren alorreko informazioa jasotzeari buruzko
abenduaren 12ko 38/1995 Legean (2/2004 zuzentarauak aldatua).

Udalaren kasuan, Parke eta Lorategien Atalaren txosten bat dela medio
(2008ko uztailaren 15ekoa) jakin dugu hiriko zuhaitzen inausketak Hiriko Paisaiaren
Bulegoak kudeatzen duen atal horrek berak egiten dituela, eta horregatik ez dutela
jarduera-txostenik egiten, hirian egiten dituzten inausketei buruz.

Halakoetan ez du administrazio atalen arteko (Hiriko Paisaiaren Bulegoa eta
Parke eta Lorategien Atala) barne koordinaziorako duen interes hutsak bakarrik
eskatzen txostenak egitea, hori ez bailitzateke beharrezko, baizik eta baita
ordenantzan jasota dagoen informazio publikorako eskubideak ere.

Ingurumen eskubidearen ezaugarrietako bat duen izaera bikoitza da: alde
batetik banakoen eskubidea da, Konstituzioan jasoa, eta bestetik, berriz, izaera
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kolektiboko eskubidea, ertz eta soslai lausoak dituena9, bai tutelapeko ondasun
juridikoa den aldetik, bai ondasunaren gainean kolektibitateak duen titulartasunari
dagokionez.

Herritarrek informazioa jasotzeko duten eskubideak eraginkortasun berezia du
ingurumenaren alorrean, berariazko parte-hartze eskubide autonomo gisa eratzen
baita, zeinen bitartez herritarrek administrazio publikoen jardunaren berri jasotzen eta
hura kontrolatzen baitute. Kasu honetan galdatzen den txostena ez dago
administrazio organoen arteko koordinazio tresna gisa ezarria, baizik eta herritarrek
ingurumenaren alorreko politiketan parte hartzeko bitarteko gisa.
Hori kontuan izanik, hona gure

Ebazpena

Gasteiz Hiriko Zuhaitzak Kudeatu eta Zaintzeari buruzko Ordenantzaren 6. eta
36. artikuluetan jasotakoa kontuan izan dezala gomendatzen diogu Hirigintza eta
Azpiegitura Sailari, eta Hiriko Paisaiaren Bulegoak ad hoc egin ditzala txostenak
zuhaitz inausketen inguruan, eta ingurumenarekin zerikusia duten "interes lausoak"
ordezkatzen dituzten taldeei igor diezazkiela, hala nola Grupo Alavés para la
Defensa y Estudio de la Naturaleza (GADEN) elkarteari.

Horixe gomendatu DUGU, Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta
han xedatutako eraginarekin.

9

Los intereses difusos y la protección del Medio Ambiente Adolfo Fernández Oubiña .- Naturaleza
aragonesa: revista de la Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza,
ISSN 1138-8013.
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2.3.3.7

Eraikuntzak

a) Orientabidea

Terraza baimenik gabe ixtea (erreg. zk.: 1009/08)

Erreklamazioa

Auzokide batek esan digunez, haren terraza itxi zuen beharrezkoa den
etxejabeen elkartearen baimenik gabe eta udalaren lizentziarik gabe. Udalak
proiektua aurkez eta lizentzia eska dezan errekerimendua egin dio, bestela
egindakoa eraitsi egingo du.

Azterketa

Mota horretako lanetan jarraitu beharreko prozesua zein den adierazi diogu,
eta dagokion lizentzia eskatu behar duela zein dagozkion administrazio izapideekin
jarraitu.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
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Obrak eta etxebizitza urez betetzea (erreg. zk.: 1029/08)

Erreklamazioa

Gizon batek etxea urez betetzen zaiola salatu digu eta bere ustez,
aldameneko etxebizitza komunitatetik

urak ihes egiten duelako da. Ezin dira

elkarrekin ados jarri eta udalaren eskuartzea eskatu du.

Azterketa

Jarraibidea jakinarazi diogu: aldamenekoekin adostea, bizilagunen aurkako
interdiktua, eta arrisku egoera badago, azkeneko konponbide gisa udalak esku
hartzea gauzatze subsidiario bidez.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

159

2008-2009ko Oroit-Idazkia

2.3.4 Gizartegintza Saila

2.3.4.1

Zuzendaritza

a) Orientabidea

Gizarte-laguntzak (erreg. zk.: 952/08)

Erreklamazioa

Herritar batek salatu du bere semeak nortasun-nahasmendua duela,
narkotikoak hartzen dituela, eta berak jasaten dituela ondorioak (txikizioak
etxebizitzan, tratu txarrak...).

Azterketa

Emakume hori zein egoeratan dagoen gizarte zerbitzuei jakinaraztea egoki
dela uste izan dugu. Aurreko oroit-idazkia bukatzeko orduan, oraindik jaso gabe
genuen

Gizartegintza

Sailaren

erantzuna,

dosierra

zein

fasetan

dagoen

jakinarazteko. Oroit-idazki honen denboran, harremanetan jarri gara sail horrekin, eta
adierazi digute erabiltzaileak beste elkarrizketa bat izan behar duela dagokion gizarte
etxeko gizarte-langilearekin; izapide horietan lagundu diogu.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
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Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: etxebizitza eskaria (erreg. zk.: 1123/09)

Erreklamazioa

Herritar batek kontatu digu arazoak dituela etxebizitza alokatzeko asmoz
Larrialdietarako Laguntzak eskatzerakoan. Esan digunez, azken zortzi hilabetetan,
gutxienez, ez da Gizartegintzakoekin egon.

Azterketa

Gizarte langileekin harremanetan jarrita, herritarrak beraiekin hitzordua eskatu
behar lukeela jakinarazi digute. Hala jakinarazi genion.

Ebazpena
EZESTEA

b) Ezestea

Alokatzeko laguntzak emateko betebeharrak (erreg. zk. : 1020/08)

Erreklamazioa

Herritar bat kexu agertu zitzaigun, alokatzeko gizarte laguntzak eskatzen
zituen maizterrari Gasteizko Udalak exijitzen baitzion alokatzailearen NANaren
fotokopia edo hura ordezkatuz jokatzeko notario ahalordetza aurkezteko.
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Azterketa

Adierazi genion Udaleko Gizartegintza Sailak, laguntza publiko horiek
emateko, laguntzon helburuekin bat datozen beharrezko agiriak eskatu behar dituela
nahitaez.

Tokiko Administrazioak, alokatze kontratuak lotesten duen hirugarren alderdia
den aldetik, kontratu pribatu bateko kontratugileen nortasunaren berri eskatzeko
ahalmen osoa du; edozein alderdik egin dezake eskritura publiko kontratu pribatu
bat.

Gizarte zerbitzuek ziurtatu behar dute laguntzak beren helburuetarako
baliatzen direla, eta kasu honetan, gure aburuz, aipatu diren agiriak eskatzea bat
dator Datuak Babesteko Legearekin (15/1999 lege organikoa):
“Artículo 4. Calidad de los datos.
1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento,
así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y
legítimas para las que se hayan obtenido.”

Ebazpena
EZESTEA
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“Bebe-laguntza” emateko irizpide irizpideak (erreg. zk.: 1063/08)
Erreklamazioa

Herritar bat kexu da, “bebe-laguntza” eskatzerakoan ukatu egin diotelako,
baremo ekonomikoa gainditzeagatik.

Azterketa

Salatzen duenaren arabera, baremo ekonomikoa kalkulatzeko irizpideak ez
dator bat beste laguntza batzuekikoekin, esaterako Haur Eskolenekoekin.

Irizpide horiek ezartzeko gaitasuna administrazioaren esku dagoela jakinarazi
diogu, beti ere tratu-berdintasunez jokatu behar duelarik.

Ebazpena
Ezestea

GLL: jasotzaileei alokatutako etxebizitza (erreg. zk.: 853/07)

Erreklamazioa

Erabiltzaile batek bere kasua berriro ireki du, arazoak izaten jarraitzen baitu
maizterrekin, zein GLL jasotzaileak baitira.
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Azterketa

Hainbat elkarrizketetan entzun ditugu beraren kexak, zenbait maizterrek
ordaintzen ez diotela eta. Hori dela eta, Gizartegintza Zerbitzua jakinaren gainean
jarri dugu, iruzurra gertatzen ari den azter dezaten. Baina orobat jakinarazi diogu
udalari ez dela maizterren ordainketen abal edo berme emaile, eta, edonola ere, bide
zibilean aurkeztu beharko duela horien kontrako auzi eskea.

Bestalde, bere etxebizitzetako batzuk diruz lagundutako alokairurako ezegoki
direla esan diotela eta, hauxe adierazi beharrean gaude: halakoetarako finkatuta
dagoen prozeduraren arabera ari da jokatzen administrazioa, legez.

Horretarako gizarte laguntza jasotzen dutenei alokatzeko proposatutako
etxebizitzak zaindu eta kontrolatzeko betebeharra betetzen ari dira Gizartegintza
Saila eta Osasun eta Kontsumo Saila, etxebizitzak bertan bizitzen jartzeko egoki
diren ala ez aztertzen dutelarik. Azken finean, udalak ezin du legez diruz lagundu
gutxieneko kalitatea eskaintzen ez duten etxebizitzen alokairua, hala egingo balu
gizarte laguntzen jasotzaileak egoera txarrean dauden etxebizitzak erabiltzera
bultzatzen ariko bailitzateke.

Horren erakusgarri dugu helarazi diogun txostena, bere etxebizitzetako baten
higiene eta osasungarritasun ikuskapenari dagokiona, baita Gizartegintza Sailak
egindako txostena ere, non horixe jakinarazten baitzaigu, etxebizitza ez dela egokia
horretarako laguntza ekonomikoa jasotzen dutenei alokatzeko.

Kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren
araberakoa izan dela esan liteke, eta, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen
Araudiaren 29. artikuluan xedatutakoaren ildotik, ezin dugu aldeko ebazpenik eman.
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Ebazpena
Ezestea

2.3.4.2

Haurrak

a) Ezestea

Alaba adingabeen zentroan (erreg. zk.: 1017/08)

Erreklamazioa

Herritar batek jakinarazi zigunez, alaba adingabeen zentroan zeukan, eta
haren jokabidea ez zitzaion egokia iruditzen. Zentroko monitoreei egotzi zien horren
errua.

Azterketa

Harrera zentroko arduradunekin harremanetan jarri, eta adingabe horri buruz
egiten zuten segimendu eta kontrolaren berri eman ziguten. Era egokian zihardutela
iritzi genion, eta hala jakinarazi genion herritarrari.

Ebazpena
EZESTEA
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2.3.4.3

Komunitate jardueraren Zerbitzua

a) Bitarteko jarduera

Gizarte Larrialdietarako laguntzak bidegabe kentzea (erreg. zk.: 1031/08)
Erreklamazioa

Herritar batek aditzera eman digu jasotzen zituen gizarte laguntzak eten
dizkiotela, berak ez duen agiri bat aurkez dezala eskatzen diotelako.

Azterketa

Gizartegintza Saileko arduradunekin harremanetan jarri ginen, eta haiek esan
ziguten herritarrari ez ziotela dokumentazio hori eskatu behar. Beharrezko aginduak
eman zituzten administrazio atalak herritarrari deitu, eta hutsegiteagatik barkamena
eskatzeko.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: bizitzeko egokia ez den etxebizitzako alokairua
(erreg.zk. 1047/08)

Erreklamazioa

Hiritar batek jakinarazi digunez, ez diote bizi deneko logelako alokairua
ordaintzeko laguntzarik ematen, izan ere bera erroldatuta dagoen etxebizitza hori ez
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da izapide honetarako egokia, nahiz eta egongelako gunea ere libre geratuko den
aurki.

Azterketa

Gizarte langileekin harremanetan jarri gara egoera hau azter dezaten eta,
beharrezko baldintzak izan arte, laguntza horiek aldi baterako eman diezaioten (2
hilabete).

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Gizarte Larrialdiko Laguntza: atzerapena hitzorduetan (erreg. zk.: 1073, 1075,
1081/08)

Erreklamazioa

Zenbait herritar etorri dira gure bulegora, beren gizarte etxeko gizarte
langilearekin hitzordua eskatu zutenean, oso atzerapen handiz eman zietela, “
.horrenbestekoa non, hitzordura arte ez dugu laguntzarik jasoko ez etxebizitzaren
errenta ordaintzeko, ezta jateko ere (...)”.

Azterketa

Harremanetan jarri gara gizarte langileekin, eskatzaile bakoitzaren beharegoera partikularra azter dezaten, eta esan digute hitzorduen atzerapena arazo
teknikoengatik dela kasu guztietan (langile gutxi, oporrak, ...) baina hitzorduaren
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eguna arte premiazko neurriak eskaini dakizkiekeela, hala nola Jantokiko edota udal
aterperako txartelak eskaini ahal zaizkiela.

Horixe jakinarazi diegu eskatzaileei, baina neurri horiek ez dituzte gehienak
asebetetzen. Nahiago dituzte laguntza ekonomikoak: Oinarrizko Errenta, Gizarte
Larrialdietarako Laguntzak.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Etxez etxe laguntzeko zerbitzua (erreg. zk.: 1095/08)
Erreklamazioa

Herritar batek udal laguntzak jaso nahi ditu bere gurasoentzako (etxez etxe
laguntzeko zerbitzua), harik eta Foru Aldundiari eskatu dioten balorazioa gauzatzen
den arte.

Azterketa

Gizarte langileekin jarri gara harremanetan, pertsona nagusi horien behar
egoera balora dezaten. Erantzun digutenez, “bazkaria etxera eramateko zerbitzua
emango zaie, eta eutsi egingo zaio orain arte jasotzen duten laguntzari”.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
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Telealarma (erreg. zk.: 1092/08)

Erreklamazioa

Herritar batek jakinarazi digu “ukatu egion diotela telealarma zerbitzua, ez
dagoelako erroldatuta bizi den helbidean”

Azterketa

Harremanetan jarri gara zerbitzuaren arduradunekin, eta jakinarazi digute
erroldatuta egon daitekeela leku horretan, eta hori ez dela zerbitzua ukatzeko
arrazoi.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

b) Ezestea

Gizarte Larrialdiko Laguntza kentzea (erreg. zk.: 1032/08)

Erreklamazioa

Herritar batek adierazi digunez, jasotzen zituen gizarte laguntzak kenduko
dizkiotela jakinarazi diote eta horiek berriz ere emateko eskatzen du.
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Azterketa

Gizartegintzako arduradunek esan digutenez, herritarrak ez ditu etxebizitzaren
alokairuko ordainagiriak 2008ko martxotik aurkeztu, eta hori da laguntzak etetearen
arrazoia.

Ebazpena
EZESTEA

Gizarte Larrialdiko Laguntza eta Mendizorrotzako igerilekuko sarrera (erreg. zk.:

Erreklamazioa

Herritar batek salatu du ez diotela udal igerilekuetara sartzeko doako txartela
berritu.

Azterketa

Horri dagokionez, azaldu diogu harremanetan jarri garela arlo horretako
Udaleko arduradunekin, eta ez berritzearen arrazoia eman digutela: erabiltzaileak 65
urteko muga gainditzearekin batera (eta horixe da herritar horren egoera), kolektibo
horri dagozkien eskubide berberen jabe bihurtzen da.

Alabaina, erabiltzaileak udal igerilekuak baliatzen jarraitu nahiko balu, hilero
3,56 euroko kuota ordainduz egin lezake, baldin eta ez bada Mendizorrotzako
bazkide; bazkide egin nahi izatera, hileroko kuota 2,21 eurokoa litzateke, aldez
aurretik urteko izen ematea eginez, 40 eurokoa. Horretarako, edozein gizarte etxera
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jo beharko luke albait azkarren, igeriketa ikastaroetan parte hartzeko behin behineko
izen ematea egiteko.

Kasu honetan, bada, administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen
legediaren araberakoa izan dela esan daiteke.

Ebazpena
EZESTEA

Gizarte Larrialdiko Laguntza ukatzea (erreg. zk.: 1048/08)

Erreklamazioa

Herritar batek salatu du ukatu egin zaiola laguntza ekonomiko jakin bat.

Azterketa

Jakinarazi diogu Vitoria-Gasteizko Udalak informazioa bidali digula, 2008ko irailaren
1eko dataduna, zeinaren arabera: 2005ean laguntza kendu egin zioten aldi batez,
baldintza ekonomikoak betetzen ez zituelako, eta erroldako helbide-aldaketa ez
jakinarazteagatik; 2008ko urtarrilean Judimendiko oinarrizko gizarte zerbitzura joan
zela eta izapidetu zizkiotela: etxebizitza alokatzeko Gizarte Larrialdiko Laguntza bat
(165 euro hileroko, apiriletik abendura bitartean), eta Oinarrizko Errenta (616 euro
hileroko). Maiatzean hilaren 27rako gizarteratze hitzarmena sinatzeko hitzordua
ezartzen zuen gutun bat bidali zioten Nacex mezulari-zerbitzuaren bidez, baina
herritar eskatzailea ez zela hitzordura agertu, eta gerora gizarte langileak gutuna
bueltan hartu zuela, ez zelako helbidean jaso. Esan digute abuztuaren 11n, berriro
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agertu zela herritar eskatzailea laguntzak eskatzera, eta beste hitzordu bat eman
ziotela administrazioa atalarekin, abuztuaren 14rako, eskaria eta derrigorrezko
agiriak aurkezteko.

Kasu honetan, bada, eskatutako laguntza tramitatzen ari dela uste dugu;
beraz, administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa izan
dela esan daiteke. Hori dela eta, erakunde honetan jarri duen uste ona eskertu
ondoren, eta Sindiko edo Herritarren Defendatzaile honek gai honi dagokionez gure
lana amaitutzat jotzen dugula jakinarazi diogu, eta, hala ere, beste gestio batzuk egin
ahalko dituela, beharrezkotzat joz gero.

Ebazpena
EZESTEA

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: Jantoki-txartela abuzturako (erreg.zk. 1059/08)

Erreklamazioa

Herritar batek salatu egin du ez diotela itzuli gizarte-jantokiko abuztuko bi
txartelen ordaina itzuli, erabili ez dituelako.

Azterketa

Kasua aztertu ondoren, eta Bulegoan berarekin izandako elkarrizketan
adierazi genion bezala, abuztuan zehar tcxartela baliatzeko aukera izan zuen,
Babesgabetuen jantokia ordezteko -itxita balego- egokitu zen zentroan.
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Gainera, jakinarazi genion jantokiko txartelen trukean dirua ematea (horixe
nahi zuen) ez dela izaera orokorreko prozedura, soilik kasu berezi batzuetan
burutzen dela, beti ere Gizarte Zerbitzuek baloratu ondoren, eta bere kasua ez
dagoela gomendatuen artean.

Orain arte jakin ahal izan dugunaren arabera, eta erabiltzaileak aurkeztutako
informazioa kontuan hartuz, udal administrazioak zuzen eta zuzenbidearekin bat
jokatu duela uste dugu.

Ebazpena

EZESTEA

c) Orientabidea

Gizarte Larrialdiko Laguntza eskaria (erreg. zk.: 1005/06)

Erreklamazioa

Gizarte larrialdietarako laguntzak ukatu dizkiotelako argibide bila jo du herritar
batek guregana.

Azterketa

Gizartegintzako arduradunek jakinarazi digutenez, herritarrak gainditu egiten
ditu laguntza horiek eskuratzeko baremoak, eta ondorioz, ez dagokio horrelako
laguntzarik.
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Ebazpena
ORIENTABIDEA

Gizarte Larrialdiko Laguntza: atzerapena (erreg. zk.: 384/04)

Erreklamazioa

Gizarte larrialdietarako laguntzak kobratzeko orduan izandako atzerapenaren
inguruko argibideak eskatu dizkigu herritar batek.

Azterketa

Laguntza horien onespenak jarraituko duen prozesuaren berri eman diogu, eta
Eusko Jaurlaritzaren aginduaren zain dagoela jakinarazi.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

d) Gomendioa

Gizarte Larrialdiko Laguntza: “okerreko kobrantza” (erreg. zk.: 944/07)
Erreklamazioa

Kasu hau aspaldikoa dugu bulegoan, eta dagoeneko baloratu izan du
eragindako Sailak. Herritar batek 2006ko urriaren 30eko dokumentua ekarri du, non
Gizarte Gaien Arloko zinegotzi ordezkariak ebatzi zuen OINARRIZKO ERRENTA
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KOBRATZEKO ESKUBIDEA ALDI BATERAKO KENTZEA, baldintza ekonomikoak
EZ BETETZEAGATIK. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan esan diote, Arlanzón-en
(Burgos) ondasun higiezin baten herenaren jabekide dela eta (bere gurasoen ohiko
bizilekua), agian hori izan daitekeela arrazoia.

Ebazpen horrekin lotuta, 27.900,53 euroko kopurua itzultzea eskatzen zaio
(36.000 euro, gainordainak kontuan hartuta) 2001eko irailetik 2006ko irailera
bitartean Oinarrizko Errentaren behar ez bezala kobratutako prestazioengatik.

2008ko

maiatzaren

28an

egin

genuen

gomendioan

(eranskina,

1.

dokumentua), uste genuen hasieran eskatutako kopurua, gainordainak barne, modu
ezegokian eskatzen zela, 198/1999 Dekretuaren 21.1 artikuluan jasotako irizpidearen
arabera: - “Jabetzan dauden landa nahiz hiri lurreko ondasun higiezinak katastro
balioaren arabera baloratuko dira” Modu berean justifikatu zuen baita Arartekok,
2007ko urriaren 8an emandako txostenaren bidez, zeinaren aburuz, Komunitate
Jarduerarako Zerbitzuak behar ez bezala kobratutako prestaziotzat joko behar lituzke
soilik 2005etik aurrera jasotakoak, ez besterik. Izan ere, kalkuluen arabera, argi
ikusten da 2002an, 2003an eta 2004an behinik behin, eskatutako laguntzak
jasotzeko betebeharrak betetzen zituela.

Azterketa

Herritarra berriro etorri da Sindikoaren bulegora, bere egonezina adieraztera;
izan ere, bere eskariei muzin egin, eta Derrigorrezko Dirubilketa Agentzia zorra
kitatzen ari zaio, baita premiamendu gainordaina eta kostuak, guztira 33.504,12 euro.
Zatika ordaintzen du (hileko 30 euro) bere gurasoak bizi diren etxebizitzaren bahitzea
ekidin asmoz, eta bere gain hartu du ordaintzeko ardura, baina eskatzen du har
dadila Arartekoaren eta Sindikoaren txostenetan jasotzen dena kontuan.
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Auzia aztertu ondoren, eta Gizarte Zerbitzuen azalpenak aintzat hartuta,
2002an Gizarte Zerbitzuek jakin izan balute eskatzailea jabe zela, 2002an eman
zitzaizkion Gizarte Larrialdietarako Laguntzarik ez ziotela emango ondorioztatzen
dugu. garrantzia handiko datua da, bizitzeko oinarrizko gastuei aurre egiteko adina
baliabide bazuen edo ez behar bezala baloratzeko; hori jakin izan balute, laguntza ez
zen onartuko. Hortik ondoriozta daiteke, prestazioa kendu zioten arte kontzeptu
horretan jasotakoa itzuli egin behar lukeela eskatzaileak.

Oinarrizko Errentaren kasuan, prestazio hori emateko ez da kontuan hartzen
hartzaileak beste errenta-iturri batzuk badituen edo ez; hartara, pertsonen askatasun
efektiboa areagotzen duen mekanismoa da. Izan ere, Maiatzaren 22ko Gizarte
Bazterkeriaren aurkako 12/1998 Legearen arabera, OInarrizko Errenta jasotzeko
eskubidea izango dute 18. artikuluko betebeharrak betetzen dituzten pertsonek,
tartean 1. puntuko c) hizkiko 3. zatikoa:

“Lege honen VI. atalburuan ezartzen denaren arabera, dena delako ondarea
izatea, baina ondare hori legokiekeen urte osoko gizarteratzeko gutxieneko dirusarrera bider lau eginda ateratako kopurua baino txikiagoa izatea, betiere inolako
baliabiderik ez baldin badute eta aipatutako lotura-moduen arabera elkarrekin zenbat
pertsona bizi diren kontuan izanda”

Eta, nahiz eta eskatzaileak haren herena jabetzan duen higiezina ez den bere
ohiko bizilekua, baizik eta bere gurasoena, horrek ez du ondarearen baloraziotik
salbuesten (21.3 artikulua). Horren kariaz, ondaretzat jo behar dela ulertzen dugu eta
horren zenbatekoa aurrean aipatu artikuluetan xedatutakoaren arabera kalkulatu
behar dela. Baina, ARARTEKOk aurretiaz adierazi zuen bezala, 198/1999
Dekretuaren 21.1 artikuluan adierazitako irizpideen arabera: “Jabetzan dauden landa
nahiz hiri lurreko ondasun higiezinen balorazioa, dagokion katastro balioaren arabera
kalkulatuko da”. Horrela justifikatzen du Arartekoren txostenak (eranskina, 2.
dokumentua), eta higiezinaren OHZren ordainagirien kopiek,zeinetan ikusten den
higiezinaren balioa 20.764,80 eurokoa zela 2004an, 20.357,65koa 2003an, eta
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19.958,49 eurokoa 2002. urtean. Hori guztia kontuan hartuta, eskatzen dugu behar
ez bezala kobratutako prestaziotzat jo daitezela soilik 2005etik aurrera jasotakoak, ez
besterik.

Gainera, garrantzitsua da argitzea Oinarrizko Errenta jasotako diru-kantitate
horiek itzulgarritzat jotzeko, BEHAR EZ BEZALA KOBRATUTAKOTZAT baloratu
behar direla, Gizarte bazterkeriaren aurkako Legearen artikuluetan xedatutakoaren
arabera (zeinek jasotako arau-hausteen gainean erantzukizuna duten subjektuak
definitzen dituzten):

51. artikulua. Erantzukizuna duten pertsonak. Lege honetan arau-haustetzat
hartutako ekintzetan (zerbait egin edo ez egiteagatik) parte hartzen dutenak izango
dira erantzukizuna duten pertsonak.

52. artikulua.- Arau-hauste arinak.

Hauek dira arau-hauste arinak:
a.

Laguntzaren titularrak edo onuradunak, ohiko bizilekua aldaturik, aldaketa
horren berri ez ematea, horretarako obligazioa izanda, baldin eta aldaketa
horren ondorioz ez bada sortzen lege honetan aurreikusitako laguntzetakoren
bat JASOTZEKO ESKUBIDEA edo behar ez bezala laguntza MANTENTZEN
JARRAITZEKO eskubidea.

b.

Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera edo gizarte-larrialdietarako laguntzak
lortu edo mantentzeko egindako iruzurrak, lortu nahi zen helburua (laguntza
eskuratu edo luzatzea) erdietsi ez bada.

c.

Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera edo gizarte-larrialdietarako laguntzak
lortu edo mantentzeko egindako iruzurrak, ondorengo kasuan: iruzur horien
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bidez laguntzaren bat behar ez bezala eskuratu baldin bada, baina ustezko
arau-hauslearen unitate ekonomikoaren ezaugarriak dituen elkarbizitzako
beste unitate ekonomiko independiente bati gizarteratzeko gutxieneko dirusarrera dela eta urte osorako egokituko litzaiokeen gehienezko kopuruaren
%50 edo gutxiago eskuratu baldin bada.

53. artikulua.- Arau-hauste larriak.

Hauek dira arau-hauste larriak:
a.

Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera edo gizarte-larrialdietarako laguntzak
lortu edo mantentzeko egindako iruzurrak, ondorengo kasuan: iruzur horien
bidez iruzur horien bidez laguntzaren bat BEHAR EZ BEZALA ESKURATU
baldin

bada,

baina

ustezko

arau-hauslearen

unitate

ekonomikoaren

ezaugarriak dituen elkarbizitzako beste unitate ekonomiko independiente bati
gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera dela eta urte osorako egokituko
litzaiokeen gehienezko kopuruaren %50 baino gehiago eta %100 baino
gutxiago edo %100 eskuratu baldin badu. (…)

Gai honen inguruan, ezin daiteke esan 2002 eta 2004 urte bitartean Oinarrizko
Errenta gisa jasotako diru-laguntzak BEHAR EZ BEZALA eskuratu zituenik; izan ere,
eskatzaileak etxebizitza baten jabetza zuela jakin izan balitz ere, eman izango
litzaizkioke Oinarrizko Errenta gisa eskatutako laguntzak, katastro baloreak ez
zuelako Legeak kasu horietarako ezarritako muga gainditzen. .., baina ondare hori
legokiekeen urte osoko gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera bider lau eginda
ateratako kopurua baino txikiagoa izatea, betiere inolako baliabiderik ez baldin
badute eta aipatutako lotura-moduen arabera elkarrekin zenbat pertsona bizi diren
kontuan izanda”

Horrenbestez,
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Ebazpena

2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
finkatutakoaren ildotik, hauxe gomendatzen diogu Komunitate Jarduerarako
Zerbitzuari berriz azter dezala eskatzaile honen inguruan hartu zuen erabakia, eta
egin diezaiola Foru Organoari PROPOSAMENA, arrazoiak adieraziz, baliogabetu
dezala prozedura betearazlea, murriztu dezala behar ez bezala jasotako dirukantitateen erreklamazioa SOILIK 2005etik aurrera Oinarrizko Errenta gisa
jasotakotara

eta,

beharrezkoa

balitz,

Gizarte

Larrialdi

gisa

egokitu

litzaizkiokeenetara. Behin kitapen berria (askozaz txikiagoa) sortu eta gero,
borondatez ordaintzeko epean ordaintzeko aukera emango zaio interesatuari

Gure iritziz, horixe da Legeak jasotakora hoberen egokitzen den irizpidea,
eta baliagarria behar luke, ez soilik kasu honetarako, baita antzeko guztietan
erreferentzia gisa ere.

GOMENDIO EZ ONARTUA.
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2.3.5 Ogasun Saila

2.3.5.1

Zuzendaritza

a) Ezestea

Lurraren balioa handiagotzea (erreg. zk.: 979/08)
Erreklamazioa

Guregana jo duen erabiltzaile batek azaldu digu lurraren balioaren
handiagotzeari lotutako ordainagiri bat igorri ziotela, baina lurra Babes Ofizialeko
Etxebizitzen sustapen batean salduz gero baino askoz handiagoa den katastro balio
bat oinarritzat hartuta.

Azterketa

Bulegoan izan genuen elkarrizketan, aditzera eman genion, Ondasun
Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen udal ordenantzaren arabera, “lurraren
balioa kalkulatzeko aipatu balioak kontuan hartuko dira”.

Ebazpena
EZESTEA
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b) Gomendioa

Etxarte hartua, Santo Domingo kalean (erreg. zk.: 975/08)

Erreklamazioa

Herritar batek jo du gure bulegora, eta salatu du Santo Domingo kaleko 14.
zenbakiko barneko patioa hartu egin dutela etxarteko (Barrenkalea 9) bizilagunek.
Esan digunez, bizilagun horiek “txakurra ateratzen omen dute, kaka eta txiza egin
ditzan, eta hor uzten dituzte egunetan..."; gainera patioaren egoera erakutsi du
argazkien bidez, zeinetan tresna pilo bat ikusten den, metatuta: bizikletak,
garbigailuak, harraskak...

Etxarte horren titularitatea Udalarena da, eta hura zaindu, babestu eta
defendatzeko ardura udal eskumenekoa da azken batean, zehazki Ogasun Sailaren
eta Ondasun Inbentarioaren Zerbitzuarenekoa.

Alkate lehendakariaren 2007ko apirilaren 25eko dekretu baten bidez, ebatzi
zen Barrenkalea 9.a B-ko jabeari agintzea etxartean dauden tresna guztiak eraman
ditzala eta erabat garbia utzi dezala hilabeteko epean.

Azterketa

Emandako epea igaro delarik, ikusi da Alkatearen ebazpena ez dela bete: ez
da etxartea garbitu, Udalak ez du modu subsidiarioan obrarik egin, eta ez da kasu
hauetarako aurreikusten diren hertsatzeko isunik ezarri.
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Gure ordenamendu juridikoak leku berezia aitortzen dio Administrazio
publikoari, partikularrena ez bezalakoa; bere ezaugarrien artean, Administrazio
Publikoari autotutoretza-boterea errekonozitzen zaio, beste batzuen artean. Alegia,
Administrazioak bere kasa ekin dezake bere eskubideen defentsan, ez du
(partikularrek ez bezala) jurisdikzioaren laguntzaren beharrik.

Autotutoretza deklaratiboa - Administrazio publikoari bere eskubideak
aitortzeko eskumena ematen dio, hau da, egoera juridikoak edo edukitzak aldaraz
ditzake;

Autotutoretzaren

oinarria

Administrazio

Prozedura

Erkidearen

30/1992

Legearen 57. artikuluan dago: [...] administrazio-zuzenbidepeko egintzak baliozkotzat
joko dira eta izenpetzen diren egunetik izango dituzte ondorioak.

Gainera, 56. artikuluak honela dio: ...lege honetan xedatutakoaren arabera
izango dira bete beharrekoak.

Autotutoretza betearazlea - bere eskubideak deklaratu dituen bezala
betearaztea

ahalbidetzen

dio

Administrazio

publikoari,

baita

partikularren

borondatearen aurka ere. Autoturetza betearazlearen bidez, bete betearazpenak
praktikara eramateko gaitasunean dauka, eta derrigortze-bidera jo iritsi daiteke,
epaitegiak kontuan hartu gabe. Bere funtsa 30/92 legearen 56. artikuluan eta,
bereziki, 95.ean dago.

Aztertzen ari garen kasuan bada aurretiaz deklarazio-ekintza, Alkatearen
Dekretua, zeina hartaratutako pertsonak bete behar duen, edo, azken batean,
Udalak berak, bere titularitatearen jabari publikoa babesteko. Erdi Aroko Hiriguneko
etxarteak

beren

ondoko

erakinetako

sarbidea,

segurtasuna

eta

osasuna

zerbitzubide-sarea osatzen dute; beraz, horiek zaindu eta babestearen garrantzia goi
mailakoa da.
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Proposamen horren aurrean, planteatzen dugu honako

Ebazpena

2007ko apirilaren 25ean Udalak berak modu subsidiarioan emandako
ALKATEAREN

DEKRETUA

GOMENDATZEA,

(85420/35921

titularitate

publikoko

zk.

etxarteak

duena)

betearaz

babesteko

beste

dadila
egintza

administratibo batzuen, edo, behar izanez gero, Erdi Aroko Hiriguneko etxarteak
inbaditzearen

erantzukizuna

duten

partikularrek

bere

gain

izan

lituzketen

erantzukizunak eta zigorrak .

Horixe gomendatzen dugu, Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik
eta han xedatutako eraginarekin.

2.3.5.2

Ondare Erantzukizunaren Atala

a) Idazki lagundua

Erorikoa Tomas Zumárraga Dohatsuaren kalean (Nº Reg. : 999/08)

Erreklamazioa

Bulegora etorri den herritar batek adierazi digu erori egin zela Tomas
Zumarraga Dohatsuaren kalean, eta laguntza eskatu digu erreklamazio idazkia
egiteko.
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Azterketa

Idazkia egiten lagundu diogu.

Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.

Lanak Monasteriogurenen (erreg. zk.: 1003/08)
Erreklamazioa

Herritar batzuen arabera, Monasteriogurengo Administrazio Batzarrak etxe bat
eraitsi, eta ondoko etxeari kalteak egin zizkion, etxea herritar horien jabetzakoa zela.
Erreklamazioa egiteko laguntza eskatu dute.

Azterketa

Idazkia egiten lagundu diegu.

Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.
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Obra subsidiarioak Barnekale Berrian (erreg. zk.: 1028/08)

Erreklamazioa

Erabiltzaile batek salatu du Udalak modu subsidiarioan egindako obra baten
eta eraikin berean egindako beste baten arteko prezioen aldea. Oker kobratutako
kantitatea itzultzea eskatzen du

Azterketa

Idazkia egiten lagundu diogu.

Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.

Erorketa Heraclio Fournier kalean (erreg. zk.: 1082/08)
Erreklamazioa

Herritar erori egin zen Heraclio Fournier kalean, eta laguntza eskatu du kalteak
ekonomikoki kalkulatzeko.

Azterketa

Idazkia egiten lagundu diogu.
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Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.

b) Errefusatzea

Obrak eta kalteak lokal batean (erreg. zk.: 1077/08)

Erreklamazioa

Herritar bat etorri da, eta jakinarazi digu erreklamazioa idatzi zuela Errementari
kalea asfaltatzeko obrengatik bere lokalaren kristalean jasan zituen kalteengatik. Ez
du erantzunik jaso.

Azterketa

Dokumentazioa aztertu dugu; ikusita ordutik urtebete baino gehiago pasa dela,
ulertzen dugu ezetsitzat jo dutela bere eskaria.

Ebazpena
EZESTEA
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Erorketa: ilargi-erdiak Estrasburgo ibilbidean (erreg. zk.: 1112/08)
Erreklamazioa

Herritar batek bere ezadostasuna azaldu digu, 2007ko irailaren 21ean
Estrasburgo ibilbidean zementuzko ilargi-erdi batzuekin estropezu eginda erori zela
eta Gasteizko Udalari egindako ondare-erreklamazioaren inguruan.

Azterketa

Bidali zizkigun txostenak aztertu ondoren, eta salaketa honen prozedurak
egindako bidea dela eta, kasua gure eskumenetatik kanpo geratzen da, eta ezin
dugu eskatutakoa onartu, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 26.
e) artikuluaren arabera; izan ere errekurritutako ekintza IRMOA da, eta bere kontra
administrazioarekiko auzi errekurtsoa bakarrik aurkeztu ahal da.

Errekurritutako ekintza IRMOA da administrazio bidean eta bere kontra
administrazioarekiko auzi errekurtsoa bakarrik aurkeztu ahal da, eta hartara
epaimahaiek berrikusiko dute.

Ebazpena
EZESTEA
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c) Gomendioa

Udal garabiak auto batean eragindako kalteak (erreg. zk.: 1083/08)
Erreklamazioa

Herritar gure bulegora etorri da, eta jakinarazi digunez, “Udal garabi baten
euste-pieza bat erori ondoren, kalteak eragin zizkion aurreko kolpe-leungailuan.
Horren ondoren, erreklamazioa aurkeztu zuen kalteen ordaina eskatzeko, frogekin
batera (konponketari zegozkien fakturak). Gainera bada poliziaren txostena, 2007ko
maiatzaren 29an, egun horretan bertan, izandako istripuaren lekuko (Polizi atestatua:
xx dei-fitxa) Herritarrak jakinarazpena jaso zuen 2007ko irailaren 27an, hamar
eguneko epean xxxxxxxxx zenbakiko dosierra azter dezala eskatuz. Gutun horretatik
aurrera, bere eskariak ez du erantzun idatzirik jaso.

Azterketa

Herritarra Sindikoaren bulegora etorri eta gaiari lotutako agiriak ekarri ditu:
“2007ko irailaren 24an jakinarazpena jaso zuen Ondare Erantzukizunaren Ataletik.
2007ko uztailaren 4an bere ibilgailuaren eta udal garabiaren arteko istripuaren
ondorioz irekitako kalteengatiko erreklamazio-dosierraren jakinarazpena bidali diote,
egoki iritzitako alegazioak egin ahal ditzan”. Herritarrak ez zuen alegaziorik egin,
ordura arte aurkeztutako dokumentuek udal garabiko piezaren galera (erorketa) eta
bere ibilgailuko kalteen arteko kausazko harremana frogatzen dutelakoan.

2008ko urriaren 22an oraindik ez du Administrazioaren erantzunik jaso, ez
aldeko ez kontrakorik.
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Gure ordenamendu juridikoan administrazioaren isiltasunaren figura jasotzen
da, nahi izanez gero herritarrak administrazioarekiko auzien jurisdikziora jotzeko
aukera izan dezan. Dena den, erantzun adierazi eta arrazoitua jasotzeko eskubidea
du beti, laburki bada ere administrazioak aurkeztutako eskaera onartzen duenentz
jakiteko.

Hauxe dio Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 42.1.
artikuluak:

42.1. art.- Administrazioak esan-bidezko ebazpena eman eta jakinarazi behar
du prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.

42.3. art.- Prozeduretako arauetan jakinarazpena jasotzeko gehienezko eperik
ezartzen ez denean, hiru hilabetekoa izango da.

Herritarrei

dagokion

jurisdikziora

jotzeko

aukera

ematea

du

helburu

administrazioaren isiltasunaren figurak, baina horrek ez du baztertzen herritarren
eskabide eta idazkiei berariaz erantzun nahiz halakoak ebatzi beharra.

Ebazpena

Horrenbeste denbora pasa denez (urtebete baino gehiago), herritarraren
erreklamazioaren fumus boni iuris itxuraz gain, gure ustetan bada arrazoirik
ONDARE ERANTZUKIZUNAREN ATALAri herritar horrek egindako eskariari
erantzun diezaiola GOMENDATZEKO.
GOMENDI ONARTUA.
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Erorketa eta Arriagako parkean eta erantzun eza (erreg. zk.: 1085/08)

Erreklamazioa

Herritar bat gure bulegora etorri da, eta adierazi digu “2007ko irailaren 15ean
erori egin zela Arriaga San Joan Parkean, aske zegoen lauza baten erruz, eta
ondarearen gaineko erreklamazioa aurkeztu zuela, ezker oinean izandako
zaintiratuagatik. 2008ko uztailaren 19an jakinarazpena jaso zuen, hamar eguneko
epean 2007/HACxxxxxxx zenbakiko dosierra berraztertzeko eskatuz. Ordutik aurrera
ez du inolako erantzunik jaso.”

Azterketa

Herritarra Sindikoaren bulegora etorri eta agiriak ekarri ditu, honi buruz:
“2008ko ekainaren 19an jakinarazpena jaso zuen Ondare Erantzukizunaren Ataletik.
2007ko irailaren 15ean erorketa baten ondorioz irekitako kalteengatiko erreklamaziodosierraren jakinarazpena bidali diote, egoki iritzitako alegazioak egin ahal ditzan”.
Herritarrak ez zuen alegaziorik egin, ordura arte aurkeztutako dokumentuek bide
publikoaren egoeraren eta erorketaren eta jasotako kalteen arteko kausazko
harremana frogatzen dutelakoan.

2008ko urriaren 10ean oraindik ez du Administrazioaren erantzunik jaso, ez
aldeko ez kontrakorik.

Gure ordenamendu juridikoan administrazioaren isiltasunaren figura jasotzen
da, nahi izanez gero herritarrak administrazioarekiko auzien jurisdikziora jotzeko
aukera izan dezan. Dena den, erantzun adierazi eta arrazoitua jasotzeko eskubidea
du beti, laburki bada ere administrazioak aurkeztutako eskaera onartzen duenentz
jakiteko.
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Hauxe dio Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 42.1.
artikuluak:

42.1. art.- Administrazioak esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi behar
du prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.

42.3. art.- Prozeduretako arauetan jakinarazpena jasotzeko gehienezko eperik
ezartzen ez denean, hiru hilabetekoa izango da.

Herritarrei

dagokion

jurisdikziora

jotzeko

aukera

ematea

du

helburu

administrazioaren isiltasunaren figurak, baina horrek ez du baztertzen herritarren
eskabide eta idazkiei berariaz erantzun nahiz halakoak ebatzi beharra.

Ebazpena

Igaro den denbora kontuan izanik, eta gaian –aurkeztutako salaketan eta
erabiltzaileak

egindako

alegazioetan–

sakondu

gabe

ere,

ONDARE

ERANTZUKIZUNAREN ATALARI GOMENDATZEN DIOGU berariaz ERANTZUN
diezaiola erabiltzaileari, eta, behar diren azalpen eta arrazoiak emateaz batera,
haren alegazioak aintzat harturik, egin zuen eskabidea onetsi ala ezetsi egingo dion
jakinaraz diezaiola.
GOMENDIO ONARTUA.

Erorketa Iparraldeko parkean, erantzun gabea (erreg. zk.: 1089/08)
Erreklamazioa

Herritar bat gure bulegora etorri da, eta adierazi digu “2007ko urriaren 3an
erori egin zela Iparraldeko Parkean, han egiten ari ziren obretako babes-hesi bat
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gaizki paratuta egotearen erruz, eta ondarearen gaineko erreklamazioa aurkeztu
zuela (aterkia, frakak...). 2008ko otsailaren 04an jakinarazpena jaso zuen, hamar
eguneko epean 2007/HACRP00xxxx zenbakiko dosierra berraztertzeko eskatuz.
Ordutik aurrera ez du inolako erantzunik jaso.”

Azterketa

Herritarra Sindikoaren bulegora etorri eta gai honekin lotutako agiriak ekarri
ditu: “2008ko otsailaren 4an jakinarazpena jaso zuen Ondare Erantzukizunaren
Ataletik. 2007ko urrian 3an erorketa baten ondorioz irekitako kalteengatiko
erreklamazio-dosierraren jakinarazpena bidali diote, egoki iritzitako alegazioak egin
ahal ditzan”. Herritarrak alegazioak aurkeztu zituen, erorketa eragin zuten obrak
egiteko kontratatutako enpresaren idazkia ez zaiolako zuzena iruditzen; alegazioetan
erorketaren eta kalteen arrazoia bide publikoaren egoera izan zela frogatzen
saiatzen da.

2008ko azaroaren 11n oraindik ez du Administrazioaren erantzunik jaso, ez
aldeko ez kontrakorik.

Gure ordenamendu juridikoan administrazioaren isiltasunaren figura jasotzen
da, nahi izanez gero herritarrak administrazioarekiko auzien jurisdikziora jotzeko
aukera izan dezan. Dena den, erantzun adierazi eta arrazoitua jasotzeko eskubidea
du beti, laburki bada ere administrazioak aurkeztutako eskaera onartzen duenentz
jakiteko.

Hauxe dio Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 42.1.
artikuluak:

42.1. art.- Administrazioak esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi behar
du prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.
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42.3. art.- Prozeduretako arauetan jakinarazpena jasotzeko gehienezko eperik
ezartzen ez denean, hiru hilabetekoa izango da.

Herritarrei

dagokion

jurisdikziora

jotzeko

aukera

ematea

du

helburu

administrazioaren isiltasunaren figurak, baina horrek ez du baztertzen herritarren
eskabide eta idazkiei berariaz erantzun nahiz halakoak ebatzi beharra.

Ebazpena

Igaro den denbora kontuan izanik, eta gaian –aurkeztutako salaketan eta
erabiltzaileak

egindako

alegazioetan–

sakondu

gabe

ere,

ONDARE

ERANTZUKIZUNAREN ATALARI GOMENDATZEN DIOGU berariaz ERANTZUN
diezaiola erabiltzaileari, eta, behar diren azalpen eta arrazoiak emateaz batera,
haren alegazioak aintzat harturik, egin zuen eskabidea onetsi ala ezetsi egingo dion
jakinaraz diezaiola.
GOMENDIO ONARTUA.

Erorketa Alberto Schommer kalean, erantzun gabea (erreg. zk.: 1072/08)

Erreklamazioa

Herritar bat gure bulegora etorri da, eta adierazi digu “2007ko urriaren
30eaerori egin zela Alberto Schommer kalean, gaizki asfaltatuta zegoelako, eta
ondarearen gaineko erreklamazioa aurkeztu zuela (kalteak hortzetan, hainbat egun
bajan...). 2008ko azaroaren 28an jakinarazpena jaso zuen, hamar eguneko epean
2005/HACRxxxxxxx zenbakiko dosierra berraztertzeko eskatuz. Herritarrak erantzun
zuen “ezin zirela ondorioak ebaluatu, artean medikuntza-tratamenduan zelako”.
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2008ko urtarrilaren 11n herritarrak ondorioen balorazioa aurkeztu idazki baten bidez,
eta ordutik ez du bere erreklamazioaren erantzunik jaso.”

Azterketa

Herritarra Sindikoaren bulegora etorri eta gai honekin lotutako agiriak ekarri
ditu: 2008ko urtarrilaren 11n azken idazkia bidali zuen Ondare Erantzukizunaren
Atalera, ondorioen balorazioaren gaineko medikuaren txostena aurkezteko, 2007ko
urriaren 30ean erortzearen erruz.

2008ko

azaroaren

11n,

ia

urtebete

beranduago,

oraindik

ez

du

Administrazioaren erantzunik jaso, ez aldeko ez kontrakorik.

Gure ordenamendu juridikoan administrazioaren isiltasunaren figura jasotzen
da, nahi izanez gero herritarrak administrazioarekiko auzien jurisdikziora jotzeko
aukera izan dezan. Dena den, erantzun adierazi eta arrazoitua jasotzeko eskubidea
du beti, laburki bada ere administrazioak aurkeztutako eskaera onartzen duenentz
jakiteko.

Hauxe dio Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 42.1.
artikuluak:

42.1. art.- Administrazioak esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi behar
du prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.
42.3. art.- Prozeduretako arauetan jakinarazpena jasotzeko gehienezko eperik
ezartzen ez denean, hiru hilabetekoa izango da.
Herritarrei

dagokion

jurisdikziora

jotzeko

aukera

ematea

du

helburu

administrazioaren isiltasunaren figurak, baina horrek ez du baztertzen herritarren
eskabide eta idazkiei berariaz erantzun nahiz halakoak ebatzi beharra.
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Ebazpena

Igaro den denbora kontuan izanik, eta gaian –aurkeztutako salaketan eta
erabiltzaileak

egindako

alegazioetan–

sakondu

gabe

ere,

ONDARE

ERANTZUKIZUNAREN ATALARI GOMENDATZEN DIOGU berariaz ERANTZUN
diezaiola erabiltzaileari, eta, behar diren azalpen eta arrazoiak emateaz batera,
haren alegazioak aintzat harturik, egin zuen eskabidea onetsi ala ezetsi egingo dion
jakinaraz diezaiola.

Sailak ONARTU egin duen GOMENDIOA.

Erorketa bizikletentzako bidean, erantzun gabea (erreg. zk.: 1115/08)
Erreklamazioa

Herritar bat gure bulegora etorri da, eta azaldu digu “2007ko apirilaren 14an
Kantabrikoaren hiribidearen eta Peña kaleko bidegorrian zihoala erori egin zela,
estolda baten kokapen desegokiagatik eta zikintasunagatik. 2007ko maiatzaren
15ean ondarearen gaineko erreklamazioa egin zuela jaso zituen kalteengatik
(ezkerreko eskumuturra apurtu...), eta 2007ko uztailaren 16an 2007/HAxxxx7
zenbakiko dosierraren abiarazpenaren jakinarazpena jaso zuen. 2008ko abenduaren
16an herritarrak prozeduraren ebazpena eskatu zuen idazki baten bidez, eta ordutik
ez du bere erreklamazioaren erantzunik jaso.”

Erreklamazioa

Herritarra Sindikoaren bulegora etorri eta agiriak ekarri ditu, honi buruz:
2007ko uztailaren 31n azken idazkia bidali zuen Ondare Erantzukizunaren Atalera,
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ondorioen balorazioaren gaineko medikuaren txostena aurkezteko, 2007ko apirilaren
14an erortzearen erruz.

2009ko urtarrilaren 14an oraindik ez du Administrazioaren erantzunik jaso, ez
aldeko ez kontrakorik.

Gure ordenamendu juridikoan administrazioaren isiltasunaren figura jasotzen
da, nahi izanez gero herritarrak administrazioarekiko auzien jurisdikziora jotzeko
aukera izan dezan. Dena den, erantzun adierazi eta arrazoitua jasotzeko eskubidea
du beti, laburki bada ere administrazioak aurkeztutako eskaera onartzen duenentz
jakiteko.

Hauxe dio Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 42.
artikuluak:

42.1. art.- Administrazioak esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi behar
du prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.
42.3. art.- Prozeduretako arauetan jakinarazpena jasotzeko gehienezko eperik
ezartzen ez denean, hiru hilabetekoa izango da.

Herritarrei

dagokion

jurisdikziora

jotzeko

aukera

ematea

du

helburu

administrazioaren isiltasunaren figurak, baina horrek ez du baztertzen herritarren
eskabide eta idazkiei berariaz erantzun nahiz halakoak ebatzi beharra.

Ebazpena
GOMENDIOA
Sailak ONARTU egin duen GOMENDIOA.
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“El Matxete” jatetxea: hezetasuna (erreg. zk.: 1045/08)

Erreklamazioa

El Matxete jatetxearen jabeek kexa bat aurkeztu digute, udal zerbitzu
publikoen

funtzionamendu

normal

edo

ez

normalaren

ondoriozko

ondare-

erantzukizunaren alorreko balizko erreklamazio baten inguruan, guztia ere Erdi Aroko
hirigunea osatzen duen muinoaren magal batean kokatuta dagoen beren lokalean
izandako uholdeen haritik. Kontu korapilatsua da, hainbat faktore natural baitago
tartean, hala nola lurrazpiko ur korronteak, eta merezi du kasua zehatz-mehatz
azaltzea, erreklamazioa aurkeztea ekarri duten aurrekariak hona aldatuz.

2006ko uztailaren 26an, Aihotz plazan dagoen El Matxete jatetxeak lehenengo
uholdea izan zuen. Igeltsero batek konponketak egin behar izan zituen, hurrengo
egunean.

2006ko urriaren 3an berriro izan zuten uholdea. Suhiltzaileei deitu zieten, eta
agerian geratu zen ur irazpen puntualak gertatuak zirela.

2006ko urriaren 5eko goizaldeko ordu bietan berriro deitu behar izan zuten
jatetxearen jabeek udaltzaingora eta suhiltzaileei, berriro ere uholdeak izan
baitzituzten lokalean. Suhiltzaileak bertaratu ziren, eta ponpa elektriko bat utzi zieten,
lokalean pilatutako ura ateratzeko, ezinezkoa gertatzen baitzen eskuz egitea, eta
etengabeak baitziren irazpenak, establezimenduaren hormetan eta zoruan barrena.

Gau osoa igaro behar izan zuen jabeak jatetxean, goizeko 7:30ak arte.

2006ko urriaren 5ean, arratsaldez, 60 x 60 x 60 zentimetroko zulo bat egin zen
zoruan. Iturgin bat izan zen bertan, igeltseroarekin batera irazpenak galarazteko
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jarduerak zehazteko. Biharamunean, ponpa bat jarri zen, halakoetan behar den
instalazio guztiarekin, eta ubideak egin ziren sotoko jantokiko bi aldeetan barrena,
ura horietan barrena husteko.

2006ko

urriaren

11n,

jatetxearen jabeak

bilera

bat

izan

zuen

Hiri

Berrikuntzarako Agentziako Jesús Ochoa jaunarekin eta Eskola kalea eta Santa
Maria kalearen arteko orubean egindako arkeologia indusketaren arduradunarekin.
1.000 metro koadro inguru hartzen ditu indusketa horrek. Bertako estaldura,
hoditeria, estolderia eta beste kenduta bide daude, eta hartara, euria egiten duelarik,
ura libreki iragazten da eta 25 metro beherago dagoen jatetxeraino iristen, lurrean
barrena.

2006ko urriaren 11n, 16:00etan, euri-erauntsi baten ondorioz, uholdea izan
zen berriro ere jantokian, aseguru aditua eta aseguru etxeko hiru kide bertan zirela,
bertan bazkaltzen ari baitziren.

2006ko urriaren 17an notario zerbitzura jo zen, argazkiak egin zitzan, ikusirik
Gasteizko Udaleko zerbitzuek uko egina ziotela irazpen horiek egiaztatzeari; izan
ere, 010 telefonora deitu zuen hainbat bider jatetxearen jabeak –grabatuta daude
deiak–, baina alferrik. Hartara, notarioak akta jaso zuen, non jasota geratu baitzen,
gainera, ur irazpenak gertatzen jarraitzen zutela, establezimenduaren hormetan
barrena.

Francisco Rodríguez-Poyo Segura notario jauna Matxete jatetxera agertu zen
2006ko urriaren 17an, 18:15ean, eta 3.100 protokolo zenbakia duen zuzemena egin
zuen, non jasota baitago hezetasunen berri, eta eskua pasaz gero bustita geratzen
dela.
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2006ko urriaren 18an, El Matxete jatetxeak kontratatutako igeltserotza
zerbitzuak jarduera gehiago egin zituen, hala nola zenbait erreten hormetan,
etengabe gertatzen ari ziren irazpenek kalte gehiago ekar zitzaten.

El Matxete jatetxearen jabeak ondare-erantzukizunaren gaineko erreklamazioa
aurkeztu zuen 2006ko urriaren 26an, eta gaurdaino ez du erantzunik jaso.

2006ko azaroaren 27an El Matxete jatetxearen jabeak idazki bat aurkeztu
zuen Hiri Berrikuntzarako Agentzian, premiazko neurriak har zitezen, kalte gehiago
jasan beharrik ez izateko, eta orobat egin zuen ondare-erantzukizunaren alorreko
erreklamazioa, zeini 2007ko urtarrilaren 11n erantzun baitzitzaion idatziz (2007ko
urtarrilaren 15eko irteera-erregistroa). Bide Publikoen Zerbitzuko buruaren txosten
bat igorri zitzaion erantzunarekin batera, egindako eskabideari erantzunez, baina
erreklamazio egilearen ustez erantzuna ez da ez egokia ez zuzena, frogabide gisa
aurkeztutako adituen txostenean eta notarioaren aktan argi geratzen denez.

Azterketa

Gasteizko muinoan, lurpean zulatutako espazioan kokatuta dagoen bere
jabetzako lokalean behin eta berriz izandako uholdeak zehaztu ditu erreklamazio
egileak. Aihotz plazara jotzen duen lokal bat da, goiko kalearen azpian dagoena.
Beraz, ondorio guztietarako lurpeko lokaltzat jo daiteke.

Hain zuzen ere ezaugarri horrek, lurpekoa izateak, zail egiten du zuzeneko
kausa-erlaziorik dagoen egiaztatzea, erabatekorik, erreklamazio egileak jasandako
kalteen eta zerbitzu publikoen artean. Muinoko euri uren hustubideak gaizki egoteari,
eraginkor ez izateari leporatzen dizkio eskatzaileak jatetxean jasan dituen uholdeak,
hain zuzen ere horren azpien dagoenez lokala, baina, aitzitik, ez du kontuan hartzen
lurpean sortu ohi diren ur lasterrak, zeinen nondik norakoak eta emaria gertakari
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naturalen ondorioz alda baitaitezke, edo inguruan egiten diren obra eta aldakuntzen
ondorioz.

Erreklamazio egileak alegatzen du aipatutako orube horretan, Santa Maria
kalea eta Eskola kalearen artean arkeologia indusketak egin ziren garaitik datorrela
lokalean ura sartzea, nahiz eta kale horiek lokala kokatuta dagoen lekutik aski urrun
dauden.

Konstituzioaren 106. artikuluan jasota dago, bestalde, ezinbesteko kasuetan
izan ezik, kalte-ordaina jasotzeko eskubidea dutela herritarrek, beren ondasun eta
eskubideetan eragindako kalteengatik, baldin eta zerbitzu publikoen jarduera on edo
txarraren ondorioz sortu badira.

Eskubide horren inguruko lege-doktrinak inguruabar eta baldintza sorta bat
jartzen du, horretarako:

Kaltea benetan gertatua izatea, diru aldetik zenbatgarria eta pertsona edo
pertsona-talde bati mugatua.

Kalteak antijuridikoa izan behar du, esan nahi baitu jasaten duen pertsonak ez
duela legez kalte hori zertan jasan.

Administrazioaren jardueraren eta kaltearen arteko kausalitate erlazioa. Hau
da, kalteak administrazio jarduera edo zerbitzu publiko normal nahiz anormal baten
ondorio izan behar du.

Ezinbesteko arrazoirik eza.
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Urtebeteko epean egin behar da erreklamazioa, kalte-ordainaren arrazoi den
gertakaria edo ekintza gertatzen denetik edo haren eragin kaltegarria agerian jartzen
denetik. Pertsonei kalte fisiko edo psikikoak eginez gero, sendatzen direnetik edo
kalte horien ondorioak zehazten diren egunetik hasiko da kontatzen epea.

Aurkeztu dizkiguten datuen arabera, kasu honetan udal administrazioak ez du
oraindik berariazko ebazpenik eman, hau da, ondare-erantzukizunaren gaineko
dosierra ez da ebatzi. Esan beharra dago erreklamazioa zuzenbidean egoki den
moduan aurkeztu dela, eta erreklamazio-egileak eskubidea duela berariazko
ebazpen arrazoitua eman dakion,

dela aldekoa, dela kontrakoa. Ez letorke bat

Gasteizko Udalak lortu nahi dituen bikaintasun-estandarrekin esan gabeko
erantzuna, hots, administrazioaren isiltasunera mugatuko litzatekeena.

Bestalde esan beharra daukagu kasuaren ebazpenak Defendatzaile honen
jarduera-ahalmenaz haratago doan frogatze jarduera eskatzen duen gertakarielementu baten gainean grabitatzen duela. Lehen itxura batean, El Matxete jatetxeak
aurkeztutako erreklamazioak arrazoizkoa izan litekeela ematen du, baina ez du
aintzat hartzen, gure iritziz, kalteak sortzeari dagokionez ezinbesteko faktoreek izan
bide duten eragina, ezta bere erantzukizuna ere, lurpeko establezimendu baten jabe
den aldetik, haren irazgaiztasuna bermatzeko obligazioa baitu, hiriko zorupean
barrena doazen ur lasterren aurrean, bereziki muinoaren eremu horretan, non,
dauden aldapak direla eta, norabideak aldatu eta emariak hazteko aukera ugari
baitago.

Horrenbestez, ezin dugu gomendio zehatz eta jakinik egin planteatutako gaiari
berari buruz, baina bai udal administrazioak duen betebehar bati buruz, zein baita
berariaz erantzutea egiten zaizkion ondarearen gaineko erreklamazioei, eta
erantzunak behar bezala arrazoitzea.
Horrenbestez,

201

2008-2009ko Oroit-Idazkia

Ebazpena

Igaro den denbora kontuan izanik, eta gaian –aurkeztutako salaketan eta
erabiltzaileak

egindako

alegazioetan–

sakondu

gabe

ere,

ONDARE

ERANTZUKIZUNAREN ATALARI GOMENDATZEN DIOGU berariaz ERANTZUN
diezaiola erabiltzaileari, eta, behar diren azalpen eta arrazoiak emateaz batera,
haren alegazioak aintzat harturik, egin zuen eskabidea onetsi ala ezetsi egingo dion
jakinaraz diezaiola.

2.3.5.3

Zerga Kudeaketa

a) Ezestea

OHZ eta kuotak (erreg. zk.: 984/08)

Erreklamazioa

Herritar batek adierazi digu Ondasun Higiezinen gaineko zergan ez zaiola ongi
aplikatu 2007ko ekitaldiko hobaria.

Azterketa

Udal Administrazioak emandako erantzunari zuzena deritzogula esan diogu.
OHZ dela eta egin zitzaizun likidazioari dagokion administrazio egintza 2007ko
abuztuan bihurtu zen irmo, eta zerga horretan hobari subjektiboa aplikatzeko eskaria
2008an egin zenuen; hartara, ez du eraginik 2007. urterako. Zerga Kudeaketa,
Bilketa

eta

Ikuskaritzari

buruzko

Ordenantza

Orokorraren

33.3.

artikuluan
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aurreikusitakoaren arabera, onura fiskalak emateak ez du atzera eraginik izango, eta,
beraz, interesdunak eskaria egin ondoren, zergaren sortzapena gertatzen den unetik
aurrera hasiko dira halakoak ondorioak izaten.

Ebazpena
EZESTEA

Zabor-tasa eta hutsik dagoen aretoa (erreg. zk.: 1013/08)

Erreklamazioa

Erabiltzaile batek jarduerarik burutzen ez den bere areto baten zabor-tasa
ordaintzen duela esan digu, baita bere ustez murriztu beharko litzaiokeela ere.

Azterketa

Udal Ordenantzan jasotakoaren arabera ordaindu beharreko zerbitzu publikoa
dela adierazi diogu, erabiltzen den edo ez kontuan hartu gabe.

Ebazpena
EZESTEA
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Arrazoirik gabeko isuna (erreg. zk.: 1030/08)

Erreklamazioa

Herritar batek honako kexa helarazi digu: Herritarrari jarri zioten trafiko
salaketa bat zela eta (biribilgunean sartzea beste ibilgailuei bidea utzi gabe)
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen eta Udaltzainak errekurtsoari ezetz
erantzun dio.

Azterketa

Salaketa

honen

prozedurak

egindako

bidea

dela

eta,

kasua

gure

eskumenetatik kanpo geratzen da, eta ezin dugu eskatutakoa onartu, Sindiko edo
Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 26. e) artikuluak hauxe baitio:

“ 26. art.…
e)

Epaitegietan

edo

Justizia

Auzitegietan

dauden

gaiak

direnean”.

Errekurritutako ekintza IRMOA da administrazio bidean eta bere kontra
administrazioarekiko auzi errekurtsoa bakarrik aurkeztu ahal da, eta hartara
epaimahaiek berrikusiko dute.

Ebazpena
EZESTEA
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Isuna eta zorren konpentsazioa (erreg. zk.: 1058/08)

Erreklamazioa

Herritar bat kexu agertu zaigu, oker kobratutako trakzio mekanikodun
ibilgailuen gaineko Zergarekin konpentsatu zaiola trafiko zigor baten diru-kantitatea.

Azterketa

Udal Prezio Publikoen Ordenantza Fiskalak, honakoa dio 91. artikuluan:

1.- Diru bilketaren gestio garaian, bai borondatezkoan bai betearazlean,
dauden Udalaren aldeko zorrak konpentsatu ahal izango dira, udalak aitortutako
betebeharrekin eta zordunaren alde.
2.- …/…
3.- Zorrak aldi betearazlean baldin badaude, Alkateak konpentsazioa egitea
agindu dezake. Konpentsazio hori ofizio bidez eta zorduna jakinaren gainean jarrita
egingo da.”

Legeak xedatutakoaren argitan, zorrak konpentsatzerakoan Udalak zuzen
jokatu duela uste dugu. Beraz, ezin dugu aintzat hartu herritarraren kexa.

Ebazpena
EZESTEA
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Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga eta Herentzia (erreg. zk.: 1086/06)
Erreklamazioa

Herritar batzuk kexu bat ekarri digute, Zerga Kudeaketarako Zerbitzuak
oinordekoek elkarren artean banatu ez duten herentzia batengatiko Hiri-lurren Baliogehikuntzaren gaineko Zerga kobrantza ez bidezkoa egin dielako, oinorde horiek
izanik: alarguna, eta bere ondorengoak.

Azterketa

Hizpide dugun zerga ZERGEN ETA ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE DIRUSARRERA LOKAL BATZUEN GESTIO, ZERGA-BILKETA ETA IKUSKARITZARI
BURUZKO ORDENANTZA OROKORRAk (2008. urterako) eta Zerga Araudi
Orokorrak arautzen duten Zuzeneko Zerga da.

“71. artikulua (Ordenantza). Zerga-zorren oinordekoak
(…)
2.- Zorren bat ordaintzera behartuta dagoenen bat hiltzen bada, diru bilketaren
gestioak bere oinordekoekin jarraituko du. Bere heriotza jasota geratzen denean
oinordekoei zorra ordain dezatela eskatuko zaie.

3.- Ordaintzera behartuta dagoena hiltzen denean ez badago oinordeko
ezagunik, edo oinordeko ezagunak egon bai, baina oinordetzari ezezkoa eman edo
onartzen ez badute, Diru Bilketa Zerbitzuaren Buruak egintza horien berri emango
dio

Diruzainari

eta

honek

Lege-Aholkularitzara

igorriko

ditu

dagozkion

ondorioetarako.

39. artikulua (Zerga Araudi Orokorra). Pertsona fisikoen oinordekoak.
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1. Zergapekoak hil ondoren, bete gabeko zerga-betebeharrak oinordekoei
eskualdatuko zaizkie, lege zibilak herentzia eskuratzeari buruz xedatzen duenaren
kalterik gabe.

2. (…)

3. Herentzia jaso gabe dagoen bitartean, jaso gabeko herentziaren
ordezkariak bete beharko ditu hildakoaren zerga-ordainkizunak.

Hildakoaren zerga-ordainkizunak kuantifikatu, zehaztu eta kitatzeko helburua
duten administrazio-jarduerak jaso gabeko herentziaren ordezkariaren bitartez
gauzatu edota jarraituko dira.

Prozeduraren amaieran oinordekoen zein diren

jakingo ez balitz, kitapenak jaso gabeko herentziaren kontura egingo dira.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren zerga-betebeharrak eta heriotzagatik
eskuz alda daitezkeenak jaso gabeko herentziaren kontura ordaindu ahal izango
dira.

Arau bietan xedatutakoaren arabera, herentzia ez onartzeak ez du zorraren
iraungipena ekarriko eta, ondorioz, ordainketa Jaso gabeko Herentziaren ardura
bihurtuko da, subjektu pasibo gisa (egintza juridiko horren bitartez, herentzia osatzen
duen ondasunen multzoari nolabaiteko pertsonalitatea aitortzen zaio, kitatu gabeko
zorren erantzule eta arduradun bihurtzeko asmoz). Hartara, Hiri-lurren Baliogehikuntzaren gaineko Zergaren (IVTNU) zerga-egitatea den Higiezina atxikita
geratuko da erabiltzaileek ez badute Zorra beren gain hartzen. Beraz, herentziaren
gainean ordaindu gabeko zorrak nahitaez kitatzekoak dira, dela oinordekoek
ordainduta, dela Jaso Gabeko Herentziak ordainduta.
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Ebazpena
EZESTEA

b) Herritarrak berak itxia

Isun ezegokia (erreg. zk.: 978/08)

Erreklamazioa

Beretzat ez den salaketa bat igorri diotela eta titularra nor den ez dakiela
adierazi digu herritar batek gutun baten bidez.

Azterketa

Salaketan jasotako hainbat datu argitu nahirik, herritarrarekin harremanetan
jartzen saiatu gara, baina hainbat aldiz saiatu bagara ere, ez dugu lortzerik izan.

Ebazpena
HERRITARRAK ITXITA.

c) Gomendioa

Isuna: gelditze-debeku zalantzazko leku batean aparkatzea (erreg. zk.: 1050/08)

Erreklamazioa
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Berriro

ere

beste

herritar

kexu

agertu

dira

Sindikoaren

Bulegoan

Udaltzaingoak berez debekuekin lotutako ekintzengatik zigortu duelako, kasu
horretan debekua argia ez bazen ere. Dosier zigortzailea: xxxxxxxxxxxxx

Dosier horrek salaketa hauxe egiten dio herritarrari: “baimenduta ez dagoen
ibilgailua zama-lanetarako bakarrik den gunean aparkatzea zirkulazio eragotziz”;
alabaina, herritarrak ekarri dituen argazkiek erakusten dute aparkatu duen gunea
(Adriano VI. kalearen 8. zenbakian) seinale bertikal batek mugatzen duela, eta zamalanetarako gunea harantzago hasten dela. (ibilgailuaren argazkiak ekarri ditu, leku
eta une hartakoak)

Azterketa

Herritar salatuk ekarritako argazkiak eta beste froga batzuk aztertu ondoren,
esan daiteke seinale bertikalaren eta hiri hondakinetarako edukiontziak mugatzen
dituzten bolardoen artean dagoen aparkatzeko debekua ez dela behar bezain argia.
Seinale bertikalak hutsune bat uzten du libre, birziklatzeko edukiontzietatik
debekuaren hasieraraino. Egia da debekuaren mugan dagoela, baina kontuan hartu
behar da debeku- eta zigor-arauak ikuspegi murriztaile batekin ulertu BEHAR direla,
eta ez ikuspegi hedakorrarekin.

Beste batzuetan adierazi dugun bezala –eta jurisprudentzia bakezalea da–
administrazioaren jarduera zigortzailea Estatuaren ius puniendi-aren zati da, eta
ondorioz, arlo horretan indarrean dauden kautela eta berme handienen menpe dago:
errugabetasun-presuntzioa, defentsarako eskubidea, gutxieneko esku-hartzearen eta
ultima ratio printzipioa, in dubio pro reo printzipioa aplikatzea. Zalantzarik izanez gero
erruztatuaren alde jokatu behar dela dione printzipioaz ari gara.

Trafiko alorreko arau-haustearen frogak hautsitako debekua ARGIA eta
ZALANTZAEZINA izatea eskatzen du, eta administrazioari dagokio debekuak
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adierazten dituzten seinaleak –horizontalak, bertikalak, soinu edo argi bidezkoak–
zuzen ulertzeko moduko egoeran mantentzea, administratua ezin baita behartu
asmakizunetan ibiltzera edo bere askatasuna mugatzen duten ustekizunak egitera.
Administrazioak aparkatzeko debekua ezarri nahi badu aipatutako espazioan,
nahikoa du seinale bertikala metro bateko tartean lekuz aldatzearekin; hartara,
debekua argia eta zalantzarik gabekoa izango da.

Hori guztia aintzat harturik,

Ebazpena

Honako GOMENDIOA egiten dugu gure araudian jasotakoarekin bat:
xxxxxxxxxxxx dosier zigortzailea indarrik gabe uztea in dubio pro reo Zuzenbideko
printzipioa urratzen duelako, eta interesdunari jakinaraztea. Eta, aldi berean,
Administrazioari gomendatzen diogu, leku hori aparkatzeko debekatu egin behar
litzatekeela

uste

badu,

han

dagoen

seinale

bertikala

hondakinetarako

edukiontzietarantz lekuz aldatzea, metro bateko tartean; hartara, aparkalekua aurkitu
beharraren beharraz estu eta larri ibiltzen diren herritarrek zalantzarik ezin lukete
izan.
GOMENDIO ONARTUA.

d) Idazki lagundua

Multacar eta debekatutako inguruan aparkatzea (erreg. zk.: 1078/08)

Erreklamazioa
Herritar bat etorri da, eta jakinarazi digu salaketa jaso duela “bigarren
lerroan aparkatzeagatik, autoan gidaririk ez zegoela, eta zirkulazioa oztopatuz.
Multacarrek eginiko argazkia dakar.
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Azterketa eta Ebazpena

Dokumentazioa aztertu, eta berraztertzeko errekurtsoa prestatzen lagundu
diogu.

e) Orientabidea

Herentzia eta zergak ordaintzea (erreg. zk.: 1084/08)
Erreklamazioa

Herritar batek jakinarazi digu Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga
ordaindu beharra adierazteko Bere ustetan ez luke zertan ordaindu, herentziaren
transmisiorik ez delako izan.

Azterketa

Jaso gabeko Herentziaren Teoriaren arabera zerga hori ordaindu beharra
duela jakinarazi diogu; ordaindu ezean, behartze-bidetik joko da kobrantza
gauzatzeko.

Ebazpena

Ahozko orientabidea.
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2.3.5.4

Ondasun Inbentarioa

a) Ofiziozko gomendioa

Ondasunen inbentarioa (erreg. zk.: 33/08)

Erreklamazioa

Hainbat salaketa jaso ditugu dagoeneko partikularrek Erdi Aroko Hiriguneko
etxarteak okupatzen dituztelako, dela aldi baterako, dela modu egonkorrean.

Ondoko bizilagunak kaltetu egiten ditu okerreko erabilera horrek; baita zerbitzu
publikoak ere arazoak dituzte, etxarteak utzi beharra agintzerakoan, eta etxarteak
apaindu edota garitzeko sartzeko orduan...

Azterketa

Erdi Aroko Hiriguneko etxarteek beren ondoko erakinetako sarbidea,
segurtasuna eta osasuna bermatzeko asmodun demaniozko titulartasuneko
zerbitzubide-sarea osatzen dute; beraz, horiek zaindu eta babestearen garrantzia goi
mailakoa da. Alabaina, etxarteen kokapen fisikoagatik (etxebizitza partikularren
atzealdeetan daude) eta ondokoen presioagatik, batzuetan zail gertatzen da etxartea
ba al dagoen antzematea, eta, baiezkoan, haren lerrokadura.

Administrazio Publikoen Ondarearen Legeak 32.1 artikuluaren arabera,
Administrazio Publikoek bere ondarea osatzen duten ondasunak eta eskubideak
inbentariatzeko derrigorra dute, horietako bakoitza identifikatu ahal izateko, eta bere
egoera juridikoa eta eman zaien erabilpena behar besteko xehetasunak adieraziz.
Ikuspegi horretatik, etxarteen identifikazioa errazteko, eta udal titulartasuna
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autobabes ekintzen bidez ahalik eta hobekien babesteko ahal izateko, okupatzaileei
zigorrak ezartzeko edota legozkiekeen erantzukizunak eskatzeko, interesgarria
litzateke Erdi Aroko Hiriguneko kaleak bereizten dituzten etxadien arteko bide horiek
argazkien bidez identifikatzea, Udalari etxarteen aldian aldiko egoera fisikoa
ezagutzeko moduan izan dakion.

Udal zortasun horiek gutxienez hilean behin garbitzen saiatzen dira, baina
gehienetan ez da lan erraza, hain zuzen ere partikularrak egoten direlako.

Egoera hau denboran zehar errepikatu egiten dela kontuan hartuta,
planteatzen dugu honako

Ebazpena

Titulartasunaren jabari publikoaren babesean,

Ondasun Inbentarioaren Atalari GOMENDIOA egiten diogu, egoki iritzitako
egin dezala Udal Etxarteen argazki-inbentarioa, horretarako egokitzat jotzen dituzten
bitartekoak erabilita (etxarte bakoitzeko argazkiak, planoak, etab...).
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2.3.5.5

Diru-bilketa
a) Ezestea

Zigorrak bidaltzeko helbidea (erreg. zk.: 1064/08)

Erreklamazioa

Herritar batek Udalaren jarduera bat berrikustea eskatzen digu; izan ere, ez
zion trafiko arau-hauste baten jakinarazpenik bidali, nahiz eta bazekien bere egungo
bizilekuaren helbidea (Erroldaren bitartez), eta, ondorioz, babesgabe utzi zuen.

Azterketa

Herritarrari jakinarazi diogu, Legearen arabera, Trafiko Zuzendaritzaren
eskumeneko zigorrak jaso dezaketen Zirkulazio Kodearen arau-hausteak Trafiko
Buruzagitzako Erregistroetan agertzen den helbidean jakinarazi behar dela, eta ez
Udal Erroldakoan. Bai ibilgailuen titularrek, bai gidatzeko baimenen titularrek, egoitza
aldatzen badute, Trafiko Zuzendaritzari jakinarazteko betebeharra daukate, eta
zigortuak izan daitezke horixe egiten ez badute.

Idazkian kontatu zigunaren arabera, arau-haustea egin zuen egunean (2008ko
urtarrilaren 18an), herritarrak artean ez zion lekualdatzearen berri eman Arabako
Trafiko

Zuzendaritzari;

beraz,

orduan

han

zegoen

helbidea

erabili

zen

jakinarazpenerako (beraz, bizileku ohiarena). Azken datu hori oso da garrantzitsua
da; izan ere, ezin denean norberaren helbidean jakinarazi, iragarki ofizialen bidez
egingo da jakinarazpena. Kasu honetan eskatzen den helbideak ez du batere
zerikusirik Udal Erroldan jasota dagoenarekin.
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Trafiko Buruzagitzak ibilgailuaren titularraren helbidera bidaliko du dosierra,
gertakarien unean ibilgailua gidatzen zuen pertsona identifikatzeko errekerimendu
batekin batera. Ibilgailuaren titularrak eskatutako datuen berri ematera derrigortuta
dago legez; betebehar hori saihestuz gero, arau-hauste oso larritzat joko da, eta 300
eurotik 1.500 eurora bitarteko isuna jarri ahal izango zaio. Gauza bera gertatuko da
ezin bada, berari egotzi dakiokeen arrazoiren batengatik identifikatu duen gidariari
ere ezin bazaio salaketa jakinarazi. (Horrez gain, gidatzeko baimena kendu ahal
izango zaio, eta, egoki irudituz gero, puntuak kendu).
Ebazpena

Bere interesen aldeko informaziorik ezin diogu eman, izan ere, adierazitakoa
aintzat harturik, udalaren jokaera indarreko legeriarekin eta administrazio onaren
printzipioekin bat datorrela uste dugu.

Isuna: bahitze-prozesua (erreg. zk.: 1054/08)
Erreklamazioa

Herritar batek informazioa eskatu digu, trafiko-zigor batengatiko (Dosier
zenbakia: 2007/xxx) bahitzeari jarritako eta erantzun ez zioten errekurtsoari buruz.

Azterketa

Erantzun diogu badugula Zerga Bilketarako Zerbitzuak 2008ko urriaren 7an
bere errekurtsoari emandako erantzunaren berri, eta gure Gomendioaren aldeko
erantzuna dela; jakinarazpen honetan bahitze-eginbidearen aurkako zure asmoak
ezestea ebatzi da.
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Premiamendu-jakinarazpena Zuzenbidearekin bat egin dela adierazi diogu:

* Preskripzioa eteteko azken administrazio egintza 2006ko urriaren 30ean izan
zen, eta egun horretan bertan argitaratu zen ALHAOn premiamendu-probidentziaren
jakinarazpena.

* El embargo se intenta realizar en la CAMP Guipúzcoa el 4/10/2007, sin éxito.

* Se envía a CA y Pensiones de Barcelona el 27/11/2007 con éxito.

Beraz, martxoaren 2ko 339/90 LEDko 81.3 artikuluak zigor ebazpena
preskribitutzat jo ahal izateko uzten duen urtebete eta hilabeteko epearen barruan
egin da:

81.3. artikulua. Zigorrek preskribitzeko epea urtebetekoa izango da, dena delako
zigorra jartzen deneko ebazpena irmo bihurtzen den egunaren biharamunetik
kontatuta.

Preskripzio-epearen zenbaketa geldirik geratuko da, zehatzeko prozedura
hasten bada, interesduna jakitun dela. Arau-hausleari ezin egotz dakiokeen
arrazoiren bat dela eta, prozedura hori hilabetetik gora geldirik bada, jarraitu egingo
da epea zenbatzen.

Ebazpena
EZESTEA
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Isuna: bahitze-prozesua (erreg. zk.: 1070/08)

Erreklamazioa

Herritar bat kexu agertu zaigu ezarri zioten salaketa batengatik; izan ere,
prozeduraren oinarrizko tramiteak urratuta zigortu dutela uste du (17200xxxxxxxxxx
dosierra).

Azterketa

Bere kexu-idazkian, herritarrak zioenez “... zehapen dosierraren tramitazioan
nahitaezko tramite bat ahaztu da; zehazki, ez zioten ebazpen-proposamenaren berri
eman (nahiz zuribide orria aurkeztu zuen) eta, ondorioz, ezin izan zuen fase horretan
alegaziorik aurkeztu, ezta isuna deskontuarekin ordaindu ere (...)”.

Jakinarazi diogu 2007ko maiatzaren 28ko trafiko arau-haustearen ondoriozko
17/2007/15xxx zenbakiko zehapen dosierra kontsultatu dugula (“galtzada erdian
aparkatzeagatik”),

eta

bertan

aipatu

gertakariengatik

zehapen

prozedura

abiaraztearen jakinarazpena ageri dela, baina ez haren aurrean aurkeztutako inongo
zuribide orririk.) Vitoria-Gasteizko Udaleko Erregistro Nagusian ez da dosier horren
gainean inolako idazkirik sartu den berririk.

Horrenbestez, prozedura honetan egindako tramiteak zuzenak izan dira:
prozeduraren

abiarazpena

jakinarazi

zitzaion

herritarrari,

eta

hurrengo

15

laneguneko epean zuribide orririk aurkeztu ez denez, ebazpen-proposamentzat joko
da prozeduraren abiarazpena (abuztuaren 4ko 1398/93 ED).

Herritarrak ekarri dizkigun dokumentazioan ez da ageri berak aipatzen duen
Vitoria-Gasteizko

Udalaren

zigiludun

zuribide

orririk.

Administrazioak
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zuzenbidearekin bat jokatu du; izan ere, zuribide orririk ez bada aurkezten, ebazpenproposamena ebazpen izatera pasatzen da berez.

Ebazpena
EZESTEA

b) Gomendioa

Isuna dagoeneko hil den senide bati (erreg. zk.: 1096/08)
Erreklamazioa

Herritar batek jo du gugana, eta azaldu digu Dirubilketa Zerbitzutik
premiamendu-bideari ekingo diotela jakinarazi nahi diotela 2005eko urrian hil zen
bere aitari, 373,90 euroko Udaltzaingoaren isun/salaketa batengatik (xxxxxx
premiamendu dosierra).

Azterketa

Gure aburuz, kasu honetan ez dira errespetatu zigortze prozeduran
erantzukizunaren amaiera arautzen duten erregelak. Zigorrak nominalak dira, herritar
arau-hausleari zuzentzen zaio, eta delako herritar hori hil egiten bada, bere
erantzukizuna amaitutzat jotzen da, legeak argi xedatzen duen bezala:

19 art. (2/1998 legea, otsailaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazio Publikoen zigortze ahalmenari buruzkoa) .Erantzukizunaren amaiera:
1.- Honako kasu hauetan amaitu egiten da erantzukizuna:
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a. Zigortutako pertsona fisikoa hiltzen denean. (…)

Ebazpena

Hori guztia kontuan izanik, xxxxxxxxxxxx jaunaren kontra ebatzitako
premiamendu-dosierra eta isuna baliorik gabe uzteko GOMENDATZEN DUGU,
pertsona fisikoa hil ondoren, bere erantzukizuna amaitu egin delako: zigorerantzukizuna, beraren zorrak ez bezala, ez dira transmititzen “mortis causaren”
ondorioz.

Horixe gomendatu DUGU, Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta
han xedatutako eraginarekin. Zerbitzuak ez du gomendioa onartu.

c) Orientabidea

Haurtzaindegiak: Greba eta tasa ordaintzea (erreg. zk.: 1116/08)

Erreklamazioa

Herritar batek jakinarazi digu enbargatu egin diotela, bere seme-alaben har
eskola ez ordaintzeagatik. Azaltzen duenez, itzuli egin zituen tasaren ordainagiriak,
bi egunetan zentroko langileek greba egin zutelako, eta, horrenbestez, ez zutelako
zerbitzurik eman.

Azterketa
Herritarrarekin harremanetan jarri gara, eta azaldu diogu antzeko kasurik
jorratu izan dela sindikoaren bulegoan, eta gomendio bat bitarte, onartu egin zela.
Ebazpen hori helarazi diogu.
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Ebazpena
ORIENTABIDEA

2.3.6 Udal sozietate anonimo eta erakunde autonomoak

2.3.6.1

AMVISA
a) Orientabidea

Uraren ordainagiria kontagailuaren irakurketa egin gabe (erreg. zk.: 980/08)

Erreklamazioa

Guregana jo duen erabiltzaile batek azaldu digu ur kontsumoaren ordainagiri
bat kontagailuak adierazitakoa kontrolatu gabe igorri zaiola, eta gainera, haren ustez,
ordainagiriaren zenbatekoa ohiz kanpokoa eta gehiegizkoa dela. Argibideak nahi ditu
AMVISAk kontagailua irakurtzeko, sei hilean behin bederen, duen betebeharraz.

Azterketa

Erabiltzailearekin

izandako

elkarrizketan

aditzera

eman

genion,

ur

horniketarako eta ur tratamendurako zerbitzuak arautzen dituen ordenantzan nahiz
berak AMVISArekin duen kontratu pribatuan jasotakoaren arabera, enpresak ez
duela kontagailua irakurtzeko betebeharra, eta zama gisa hartzen duela.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
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b) Gomendioa

Uraren ordainagiria kontagailuaren irakurketa egin gabe (erreg. zk.: 1011/08)
Erreklamazioa

Gasteizko Gorbeia kaleko XX.ean dagoen lursailaren jabeak gugana jo du eta
lokal hori, gutxienez, duela 15 urte alokairuan dagoela eta hainbat maizter izan
dituela adierazi digu. 2001ean, errentatzaileak ura hornitzeko Amvisarekin
izenpetutako kontratua bertan behera uztea erabaki zuen, garai horretako maizterrak
egiten ez zituen ordainketei aurre egiteko.

Maizter hori, urte horretan bertan, kalera bota zutenetik gaur egun arte, beste
hiru maizter pasa dira finka horretatik. Jabeak guztiei jakinarazi zien finkan ur
horniketarik ez zegoela , eta haiek beraiek eman beharko zutela alta zerbitzu
horretan, berak 2001ean izapidetu baitzuen AMVISArekin zuen kontratuaren baja.

Pertsona horrek Amvisarekiko kontratua bertan behera utzi zuenetik finkan ur
horniketarik ez zegoela uste zuen, harez geroztik, ordainagiririk ez diotelako kobratu.
Gainera, kontratuen estipulazioetan ur horniketaren kostea maizterraren kontura
izango zela adierazten zuen, eta ondorioz, maizterrak berak kontratatuko zuela
zerbitzua Amvisarekin.

2001etik gaur arte, Amvisak ez dio

herritarrari jakinarazi bere aretoa alta

emanda ez zegoela eta urez hornitzeko kontraturik ez zegoela, eta beraz ez zuen
arrazoirik hornikuntzan inolako arazorik zegoenik pentsatzeko.

Baina 2007ko apirilaren 13ko dataz Amvisaren jakinarazpena jaso zuen,
zeinetan beraren kontrako prozedura zigortzailea abiarazia zela adierazten
221

2008-2009ko Oroit-Idazkia

baitzioten, Ura Hornitu eta Arazteko Zerbitzua arautzen duen Ordenantza (2001-1010eko ALHAO) ustez urratzeagatik, 13.8. artikulua zehazki: “Abonatuak (...) ezin
izango ditu honako lan hauek egin: (...) Dagokion kontratua egina daukan neurketaekipoaren bidez kontrolatu gabe ur-kontsumoa egitea...”.

Ebazpen horren bidez 465 euroko isuna jartzea proposatzen da, Ura Hornitu
eta Arazteko Zerbitzua arautzen duen Ordenantzaren arau-hauste larria egin
izanagatik.

Azterketa

Aurkeztutako kasuan zigor edo isun neurri batekin lotuta herritarrak izan
beharko lituzkeen segurtasun eta berme juridikoak ez direla errespetatu uste dugu.
Zigortutako herritarra ez zen ordenantzak aipatzen duen “abonatua”, eta ez da
kontsumo irregularra egin duena, aretoa alokatuta baitzegoen. Haustea leporatzen
zaion

artikulua

neurketa-ekipoen

bidezko

kontrola

eragozteko

ur-hoditeriak

manipulatzen diren kasuetarako dago pentsatuta, eta ez axolagabekeria batek –areto
baten hornidura-kontratuaren egoera ez egiaztatzea– eragindako ustezko arauhausteetarako; gainera, oraingo ordenantzan portaera hori ez dago arau-hauste gisa
argi eta garbi zehaztuta.

Ebazpena

Hori guztia kontuan izanik, xxxxxxxxxxxx jaunaren kontra ebatzitako isunproposamena ondoriorik gabe uzteko GOMENDATZEN DUGU, zigor zuzenbidean
jasotzen diren segurtasun juridikoaren baldintzak betetzen ez direlarik, jarduerak
deuseztatuta geratzen baitira: arau-haustea argitasunez xedatzen duen arau argirik
ez badago ez dago zigorrik eta zigortutakoaren errua frogatzerik ez bada ez dago
zigorrik.
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Amvisak ONARTU egin zuen gomendioa.

Hala ere,

erabiltzaileek

ur-zerbitzua

egoki

balia

dezaten ordenantza

berridaztea komeni dela uste dugu, batez ere gehiegikeria kasuekin lotutako arauhauste eta zigorrei dagokienez.

c) Ofiziozko gomendioa

Amvisa: Zigoreko ahalmena (erreg. zk.: 35/08)

Erreklamazioa

Honez gero, hainbat kexu egin dizkigute AMVISA enpresako abonatuek,
dosier zigortzaileak abiarazi, bideratu eta baita ebatzi zaizkien jakinarazpena jaso
dutela salatuz, eta horietan enpresako gerentzia organo instrukzio-egile eta
zigortzaile gisa agertzen zela.

Azterketa

Vitoria-Gasteizko herritarrei gizakien kontsumorako ura hornitzea udalaren
titularitateko zerbitzu publikoa dela uste dugu, Amvisak ematen duena, kudeaketa
zuzena bere gain hartu duen entitatea den aldetik.

Amvisak entitate hornitzaile gisa jokatzen da, Vitoria-Gasteizko Udalak
xedatutakoarekin bat etorriz etxebizitzak uraz hornitzeko udal zerbitzua kudeatzen
duena. Gure iritziz, eta edozein entitate eta erakunde publikok bere gain izan
ditzakeen eskumenen kalterik gabe, ez dauka Uraren Gasteiz Hiriko Ura Hornitu eta
Arazteko Zerbitzuak arautzen dituen Ordenantzan jasotakoa ez betetzeagatik dosier
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zigortzailerik abiarazi, bideratu edota ebazteko eskumenik. Izan ere, funtzio horiek
aginte publikoari dagozkie, eta ez merkataritza sozietate bati, ezta kapital publikokoa
bada ere. Kasu horietan eskumenak dituen organoa Alkatea edo hark ordezko
izendatutako Zinegotzia da, Amvisaren salatzeko edota proposamenak egiteko
gaitasunak urratu gabe.

Horrela xedatzen du Zigortzeko Ahalmena Baliatzeko Prozeduraren Araudia
onesten duen abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuak. Araudi hori bat dator
zigortzeko ahalmena azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 aurreikusten duen Administrazio
Prozedura Erkidearen kontzeptuaren arabera burutu behar den pentsamoldearekin.
2. artikuluan hauxe dio:

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legeak ondokoa jasotzen du:

127. artikulua. Legezkotasunaren printzipioa.

1. Lege-mailako arau batek espresuki emandakoa denean balia daitezke herriadministrazioak konstituzioan ezartzen den zehatzeko ahalaz, beti ere, ahalaz
baliatzeko aurreikusitako prozedura aplikatuz eta titulu honetan jasotakoarekin bat
etorriz eta,toki erakundeen kasuan, apirilaren 2ko Toki Jaurbidearen Oinarriak
arautzen dituen 7/1985 Legearen XI. tituluan ezarritakoarekin bat etorriz .
2. Lege edo erregelamenduren baten bidez zehatzeko ahala espresuki
eskuratuta duten administrazio-organoei dagokie ahal horretaz baliatzea.
3. Herri-administrazioek, diziplinazko ahalaz baliatzerakoan, ezin dizkiete titulu
honetako xedapenak aplikatu beren langileei, ezta eurekin kontratu-lotura dutenei
ere.
Horrenbestez,
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Ebazpena

Hau GOMENDATZEN dugu: Ezar dadila kasu hauetan zigortzeko ahalmendun
organo gisa Toki Jaurbidearen Oinarriak 30/1992 Legeak arautzen duenaren ildotik,
eta horrela jaso dadila Ordenantzan.

Hona, adibide gisa, Sabadelleko Ur Hornikuntzaren Udal Zerbitzuaren
Araudiko 68.1 eta 96. artikuluetan xedatutako:

68. artikulua.- Zigortzeko ahalmena

1.- edozein entitate eta erakunde publikok bere gain izan ditzakeen
eskumenen kalterik gabe, Alkateari edo ordezko izendatzen duen zinegotziari
dagokio araudi hau urratzeagatik dosier zigortzaileak abiarazi, bideratu eta ebaztea,
bai abonatuak edo ur hornidurarekin zerikusia duten pertsona fisiko edo juridikoen
urraketen kasuan, baita entitate hornitzailearen urraketen kasuan ere.

2.- Araudi honen aplikatuz bideratzen diren dosier zigortzaileak, azaroaren 4ko
3/2003 Legegintzako Dekretuaren, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, azaroaren
9ko 278/1993 Dekretuaren, eta, horien osagarri, azaroaren 4ko 1398/1993 Erre
Dekretuan xedatutakoarekin bat tramitatuko dira.

96. artikulua.- Zigortzeko eskumena.

Alkateak ezarriko dizkie zigorrak entitate hornitzaileei eta erabiltzaileei, eta
amaiera ematen diote administrazio bideari. Jurisdikzio bidera jo aurretik,
interesatuak berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Alkateari berari.

225

2008-2009ko Oroit-Idazkia

Horixe gomendatu DUGU, Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta
han xedatutako eraginarekin.
GOMENDIO ONARTUA.

2.3.6.2

XXI Zabalgune
a) Ezestea

Egitamu “eskaseko” babes ofizialeko etxebizitza (erreg. zk.: 1052/08)

Erreklamazioa

Gure bulegora etorri dira Mariturriko RC 31 lursaileko etxebizitzak esleitu
zitzaizkien bizilagunak, eta jakinarazi dute esleitu zaizkien etxebizitzen egitamua
horren irregularra dela, non ia ezinezkoa zaien altzariak ipintzea; gainera, geletan
izkina bihurriak daude, eta zoruko metro karratu batzuen erabilpena galarazi egiten
dute.

Azterketa

Planteatu duten auzia aztertzeko, kontuan hartu behar da 2007ko abenduan
burututako zozketan MARITURRIko RC-31 lursaileko etxebizitzak bidez esleitzeko
prozesuan

esleipendunen

eskubide

edo

itxaropenak

urratuko

lituzkeen

irregulartasunik gertatu ote den, esaterako, etxebizitzen eraisteko proiektuaren
aldaketa (behin zozketa burutu ondoren), esleipendunei egotz ez dakizkiekeen
arrazoiengatik.
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21 Zabalgunea SA sozietatearen egoitzara joan, eta dagokion dosierra aztertu
ondoren, ikusten da zorua enpresa sustatzaile-eraikitzaileari esleitzeko unean
(2006ko ekainaren 8an), ordurako aurkeztua zuela eraisteko proiektua, behar bezala
onetsi zena, eta etxebizitzak eraiki diren eta 2007ko abenduko zozketan etxebizitzaeskatzaileei esleitu zitzaien itxura eta egitamuarekin erakusten dituena. Beraz,
zozketatu den objektuan ez da aldaketarik eragin gerora, eta, horrenbestez, EZ da
esleipendunen itxaropen bidezkoen urraketarik gertatu diseinuaren erruz, zozketan
parte hartu zutenean, Mariturriko 1. atariko etxebizitzak zozketatu zirenen artean
zeudelako.

Babes ofizialeko etxebizitzen zozketa-sistemaren izaerak berak ausazko
faktoreak hartzen ditu baitan, eragiten dietenak, bai esleipendun izaerari, bai eta
(etxebizitza baten esleipendun gertatuz gero), haren kokapenari, eta beste ezaugarri
batzuei: diseinua, altuera, eta abar... Ausazko izaera horren trukean, oso baldintza
ekonomiko onean eskuratzeko aukera eskaintzen zaie onuradunei (etxebizitzaren
beharra dutenak)

Aztertzen ari garen kasuan, esleitutako etxebizitzak diseinu berezia dauka,
baina horrek ez du erabiltzeko ezgaitzen; legearen araberako bizigarritasun-baldintza
guztiak betetzen ditu, eta ezin da gustu edota hobespen arrazoiengatik etxebizitza
egokia ez denik esan. Hala ere, onuradunek etxebizitza beste onuradunenarekin
trukatzeko aukera dute (beti ere eskriturak sinatu aurretik), edo, hala nahi izatera,
uko egitekoa.

Ebazpena

Arrazoi juridikorik ez izatean, eta esleitutako etxebizitza ez dela gerora aldatu
izan, ezin dugu kexa onartu. EZESTEA.
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Babes ofizialeko etxebizitza eta bizilagun gogaikarriak (erreg. zk.: 1019/08)
Erreklamazioa

Herritar batzuk honako kexa helarazi digute: 2007ko ekainean Babes
Ofizialeko Etxebizitza bat esleitu zitzaien eta, beheko solairuko bizilagunaren jarrerak
zaildu egiten die bizimodua: eraso egiten die, gaueko ordu txikitan jartzen du
musika..... Elkar bizitzako arazo horiek konpontzeko, etxebizitza aldaketa eskatzen
dute.

Azterketa

Zoritxarrez,

herritarrek

aurkezten

diguten

arazoa

ez

dago

trukerako

arrazoietan jasoa, eta berdintasun arrazoi bereziengatik inoiz onartu izanaren
aurrekaririk ere ez dago.

Babes ofizialeko etxebizitza izanik ere, elkarbizitzak dakartzan arazoak ez dira
udal administrazioaren eskumenekoak, justizia epaitegiena baizik.

Jabetza Horizontalari buruzko Legearen 7.2 artikuluak xedatzen duenez, eteteekintza dela medio, jarrera gogaikarria duen bizilagunari etxea okupatzeko eskubidea
kendu ahal zaio, gehienez hiru urtera arte.

“Etxearen edo lokalaren jabeak eta okupatzaileak ezin dituzte bertan edo
higiezinaren gainerako lekuetan estatutuek debekatutako jarduerak egin, baldin eta
finkarentzat kaltegarriak badira edo jarduera nekagarri, osasungaitz, kaltegarri,
arriskutsu edo debekatuei buruzko xedapen orokorren kontra badoaz.
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Etxejabeen Elkarteko lehendakariak, bere kabuz edo edozein jabe edo
okupatzaileren ekimenez, debekatutako jarduera horiek gauzatzen ari denari
eskatuko diote berehala horiek bertan behera uzteko, bestela dagozkion ekintza
judizialei hasiera emango dietela ohartaraziz.

Arau-urratzaileak bere jokabideari eusten badio, Lehendakariak, horretarako
behar bezala deituriko jabeen Batzordeari baimena eskatu ondoren, beraren aurkako
etete-ekintza abiarazi ahal izango du artikulu honetan berariaz aurreikusi gabeko
gaietan, eta hori epaiketa arruntaren bidez gauzatuko da. (I/2000 Legeak emandako
idazkera)

Demanda, eta horrez gainera arau-urratzaileari errekerimendua egin zaiola
dioen egiaztagiria eta jabeen Batzordeak hartutako erabakiaren ziurtagiria aurkeztu
ondoren, epaileak, kautelazko neurri gisa, debekatutako jarduera berehala
geldiaraztea erabaki ahal izango du, bestela desobedientzia-delitua egin dezakeela
ohartaraziz. Era berean, gelditzeko aginduaren eraginkortasuna segurtatzeko
beharrezkoak diren kautelazko neurri guztiak hartu ahal izango ditu. Demanda
jabearen aurka egingo beharko da, eta hala badagokio, etxebizitza edo lokalaren
okupatzailearen aurka.

Onesten bada, jarduera behin betiko gelditzeko eta egokiak diren kalte eta
galeren ordaina emateko erabakitzeaz gainera, etxebizitza edo lokala erabiltzeko
eskubidea ere ken dezake hiru urtetik gorakoa ez den denboran, arau-urratzearen
larritasuna eta elkarteari egindako kalteak kontuan hartuta...”.

Bizilagunen komunitateak prozedura honi ekiteko izapideak (Udaltzaingoek
zarata

neurtzea,

bizilagunen

komunitateko

bileren

aktak

eta

komunitateko

lehendakariak bizilagun horri errekerimendua egitea... ) egin dituela jakin dugu.
Bestalde,

Eusko

Jaurlaritzaren

Etxebizitza

eta

Gizarte

Gaietako

Saileko

ordezkaritzak jakinarazi digunez, elkarbizitzako arazo hau bide judizialetik konpondu
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bitartean, baimena emango du bizilaguna babes ofizialeko etxebizitza horretatik
kanpo uzteko aldi baterako.

Ebazpena

Adierazitakoaren argitan, Udalaren jokaera indarreko legeriarekin bat datorrela
uste dugu. Ezestea.

Babes ofizialeko etxebizitza eta garajeetarako sarbiderik ez (Nº Reg. : 1074/08)
Erreklamazioa

Herritar batek salatu du babes ofizialeko etxebizitza eman dioten arren,ez
duela bere garaje-plazan sartzerik, blokearen zati batek ez zituelako obrak bere
garaian burutu. Herritarraren aburuz, Udalak ez zituen eraikitzaileak obrak burutzera
behartu.

Azterketa

Harremanetan jarri gara Zabalgunea XXIeko arduradunekin, eta hauxe
jakinarazi digute, eta guk herritarrari: “Udalak ezin izan du orain arte ezer egin,
enpresa eraikitzailea auzitan egon delako; denbora-tarte honetan garajeko sarbideeskubidea ukatu egin dien sustatzaileari eskatu behar dio erantzukizuna ".

Ebazpena

Adierazitakoaren argitan, Udalaren jokaera indarreko legeriarekin bat datorrela
uste dugu. Ezestea.
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2.3.6.3

Tuvisa
a) Gomendioa

Autobusek sortutako zaratak Mendizorrotzan (erreg. zk.: 1037/08)

Erreklamazioa

Frai Francisco kaleko xxx.eko xxx atariko bizilagunak gure bulegora etorri dira.
Esan digute Mendizorrotzako kiroldegi ondoko bukaerako geltokian geratzen diren
autobusen zaratak pairatzen dituztela; batzuetan 20 minutu ere egoten dira, motorea
erralentian dutela. Talka akustikoak batez ere gauez eragiten die (goizeko 5ak eta
7ak bitartean); ordu-bitarte horretan egindako neurketen emaitza 58dB-Akoa da.

Azterketa

Herritar horiek, gai horretan aditu diren teknikoei aholkua eskatu ondoren,
autobus-geltokia Mendizorrotzako aparkalekuaren parean birkokatzea planteatu
dute. Hartara, batetik gaur egun geltokia kiroldegiaren aurrean egoteagatik sortutako
erreberberazioa saihestu ahal izango da.

Gainera, horrek murriztu egingo luke eragin akustikoa (6 eta 8 dB-A); ondorioz,
desagertu egingo litzateke auzokideen arazoa, eta emandako irtenbideak ez lieke
bestelako enbarazurik eragingo, ez garraioaren erabiltzaileei, ez eta inguruetako
beste urbanizazio batzuetako bizilagunei.

Azkenik, hobetu egingo litzateke segurtasunaren egungo egoera.
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Gure ustetan, bizilagunen proposamena oso zentzuzkoa da, eta, aintzat
hartuta kontua ez dela arazoa beste inori besterentze hutsa, eta ez duela ezertan
aldatzen ez autobusen ordutegia ez ibilbidea ere, berarekin bat egin beharrean
gaude.

Kutsadura akustikoa hirietako bizitzaren motorizazio biziaren eragin larri eta
gogaikarrienetakoa da, bereziki gauean, atseden hartzeko eskubidea urratzen
duelako, hori osasunerako eskubidea osatzen duen elementuetako bat izanik,
Auzitegi Konstituzionalak aldarrikatu duen bezala. Udalak ahal duen guztia egin
behar du kutsadura mota hori urritzeko, bereziki bere zerbitzu eta egintzen ondorio
denean.

Horrenbestez,

Ebazpena

2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
finkatutakoaren ildotik, hauxe GOMENDATZEN dugu: metro batzuk atzerago eta
noranzko berean (Mendizorrotzako aparkalekuaren parean) birkokatzea gaur egun
Mendizorrotzako kiroldegiaren aurrean dagoen autobusen bukaerako geltokia,
geldirik

dauden

autobusen

motoreek

sortutako

erreberberazioa

saihestea

ahalbidetuko duen kokapen batean, horrek inguruko bizilagunek egun jasaten duten
kutsadura murriztu egingo baitu.

GOMENDIOA EZ ZEN ONARTU, nahiz eta Iradokizun eta Erreklamazio
Batzordearen 2009ko urtarrilaren 28ko bilkurara eraman genuen, ondoren ageri den
moduan moldatua:
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1.-

KASUAREN

AURKEZPENA,

IRADOKIZUN

ETA

ERREKLAMAZIO

BATZORDEAN

Frai Francisco Vitoria ibilbideko xx. atariko azotarrek planteatutako kasu bat
da, esaten baitute Mendizorrotzeko kiroldegi ondoko bukaerako geltokian geratzen
diren autobusen zaratak pairatzen dituztela; batzuetan 20 minutu ere egoten omen
dira, motorra erralentian. Talka akustikoak batez ere gauez eragiten die (goizeko 5ak
eta 7ak bitartean); ordu-bitarte horretan egindako neurketen emaitza 58dB-Akoa da.

2.- Batzordearen eztabaida.

Auzokideek, arlo horretan aditu diren teknikariei aholku eskatu ondoren,
autobus-geltokia Mendizorrotzeko aparkalekuaren parean jartzea planteatu dute.
Hartara, batetik gaur egun geltokia kiroldegiaren aurrean egoteagatik sortzen den
erreberberazioa saihestu ahal izango litzateke.

Gainera, horrek murriztu egingo luke eragin akustikoa (6 eta 8 dB-A); ondorioz,
desagertu egingo litzateke auzokideen arazoa, eta emandako irtenbideak ez lieke
bestelako enbarazurik eragingo, ez garraioaren erabiltzaileei, ez eta inguruetako
beste urbanizazio batzuetako bizilagunei.

Azkenik, hobetu egingo litzateke segurtasunaren egungo egoera.

TUVISAren aldetik, berriz, eragozpen hauek aipatzen dira:
Geltokia lekuz aldatzeak beste auzokide batzuei enbarazu egin liezaieke.

Batez besteko zarata-neurketak –ez une jakin batekoak– arauzko mugen
barruan mantentzen dira.
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Geltokiak behin finkatuz gero ez aldatzea da TUVISAren protokoloa,
ezinbesteko kasuak salbu.

Batzordean dauden taldeen iritzi orokorra auzokideen eskabidea onartzearen
aldekoa da, eta ez dituzte bere egiten TUVISAk azaldutako eragozpenak. Gobernu
taldeak geltokia aldatzeko proposamena onartu egin du, baina kasu bereiz gisa ikus
ez dadin, aldakuntza hori autobus geltokien sarean egitekoak diren aldakuntza eta
egokitzapenen multzoaren baitan sar dadila proposatu du.

Azken gogoeta gisa, gogara ekarri beharra dago kutsadura akustikoa hirietako
bizitzaren motorizazio biziaren eragin larri eta gogaikarrienetako bat dela, bereziki
gauean, atseden hartzeko eskubidea urratzen duelako, hori osasunerako eskubidea
osatzen duten elementuetako bat izanik, Auzitegi Konstituzionalak aldarrikatu duen
bezala. Udalak ahal duen eta arrazoizko den guztia egin behar du kutsadura mota
hori urritzeko, bereziki bere zerbitzu eta egintzen ondorio denean.

Horrenbestez,

3.- ONDORIOAK

Iradokizun eta Erreklamazio Batzordearen 2009ko urtarrilaren 28ko eztabaida
aintzat harturik, 2008ko irailaren 15ean egindako GOMENDIOA egiten dugu berriro
ere, hau da, metro batzuk atzerago eta noranzko berean (Mendizorrotzeko
aparkalekuaren parean) birkoka dadila gaur egun Mendizorrotzeko kiroldegiaren
aurrean dagoen autobusen bukaerako geltokia, geldirik dauden autobusen motorrek
sortutako erreberberazioa saihestea ahalbidetuko duen kokapen batean, horrek
inguruko bizilagunek egun jasaten duten kutsadura murriztu egingo baitu.
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Nekazaritza eremuko garraioa (erreg. zk.: 1079/08)

Erreklamazioa

Administrazio batzarrek eta kontzejuen elkarteak nekazaritza eremua hiriarekin
komunikatuko duen hiri garraio erregular bat edukitzeko eskubidea erreklamatzen
dute, hau da, nekazaritza eremu horretako auzotarrek lan egiten duten, erosketak
egiten dituzten, ikasten duten, osasun zentro eta ospitaletara joaten diren eta
administrazio izapideak egiten dituzten hiriarekin.

Kontzejuen elkartearen hainbat zuzendaritza batzarretan jorratu izan da gai
hori, funtzionatzen daraman hamabi urteotan, baina ez da lortu udalerriak
nekazaritza eremua halako garraio batez hornitzerik.

Gaur egun TUVISAk honako hauei ematen die zerbitzua: Armentia,
Aretxabaleta, Aztegieta, Gardelegi, Betoñu eta Gamarra.

2006ko udal aurrekontuetan 30.000 €-ko partida bat sortu zen, bono-taxi
kontzeptuarekin, hirigunetik kanpo bizi diren eta gidabaimenik ez duten adineko
pertsonentzat, eta, antza denez, partida hori ez zen gauzatu, ez garatu.

2008. urtean gobernu taldeak prentsan argitara eman zuen udalerriko
herrietan TUVISAren gertueneko geltokiraino iristeko taxi zerbitzu bat jartzeko aukera
aztertzen ari zela, handik herritarrek erdialderaino joateko aukera izan zezaten.

Hori da udalak udalerriko toki erakundeen premiei erantzuteko aurreikusten
duen ekimenetako bat, eta 6.000.000 € bideratuko dira horretara, 2008ko
aurrekontuan finkatutakoaren arabera.
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Orobat eskatu dute kontzejuek markesinak jar daitezela, eskolara doazen
haurrek autobusen zain dauden bitartean estalpea izan dezaten. Kontzejuen
elkarteak duen informazioaren arabera, badirudi 22 markesina jartzea aurreikusten
dela.

Azterketa

2004. urtean Lurreko Garraioa Antolatzeko Legea10 onetsi zuen Eusko
Legebiltzarrak, non finkatu baitzuen garraio-mota hori funtsezkoa dela, eta
gizartearen, ekonomiaren eta lurraldearen garapen eta kohesiorako sektore
estrategiko eta oinarrizkoa, bai udalerri bakoitzaren barrukoa, bai udalerrien artekoa.

3. artikulua.– Printzipio orokorrak

1.– Bidaiarien garraio publikoaren politikaren oinarria hau izango da: garraiomota hori funtsezkoa dela eta Euskal Autonomia Erkidegoko gizartearen,
ekonomiaren eta lurraldearen garapen eta kohesiorako sektore estrategiko eta
oinarrizkoa dela aitortzea; eta politika horren helburua izango da erkidegoaren
beraren mugikortasun-premia orokorrak eta garraioaren erabiltzaileen premia
partikularrak asetzea.

Gai honetan, herri-aginteen jarduna ondorengo helburu eta printzipio orokor
hauei egokituko zaie:

a) Dauden mugikortasun-premiei erantzutea, ahalik eta eraginkortasun-maila
handienarekin eta gizarte-kostu txikienarekin.

10

Martxoaren 18ko 4/2004 Legea, Errepideko Bidaiari Garraioarena.
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b) Erabiltzaileen eskubideak eta eginbeharrak aintzatestea, kalitatezko garraiozerbitzuak izateko duten eskubideaz baliatu ahal izan daitezen.

c) Intermodalitatea sustatzea.

d) Herri barruko eta herri arteko garraio kalitatezkoak garatzea.

e) Teknologiaren garapena sustatzea, garraio garbi eta eraginkor baten alde.

f) Garraio-sistema jasangarri bat sustatzea, ingurumenaren printzipio eta
helburuekin bat etorriz.

Hauxe da legean finkatutako eskumen-araubidea:

4. artikulua.– Eskumen-araubidea

1.– Eusko Jaurlaritzari dagozkio lanbide-trebakuntzaren aintzatesteari buruzko
eskumenez baliatzea, legearen arau-garapena, bai eta koordinazioa eta goiikuskaritza ere. Ikuskaritza hori egiaztatze edo fiskalizazio jardueren bidez gauzatuko
da, bai eta ikuskaritza-planak landuz eta koordinatuz ere.
Eusko Jaurlaritzak, era berean, plangintza orokorra egingo du eta herri arteko
garraioaren tarifak ezarriko ditu.

2.– Foru-aldundien eskumena da, ordea, aipatutako plangintzaren garapena,
IX. kapituluan bidaiari-geltokien inguruan aurreikusten diren ahalmenez baliatzea, eta
lege honetan araututako herri arteko garraioaren jardueran aritzeko administraziotitulu gaitzaileak ematea.
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Zerbitzu publikorako administrazio-emakidetan, foru-aldundiek eskumena
izango dute, kasu hauetan, zerbitzuak sortu, esleitu, bateratu, aldatu, ezabatu eta
berreskuratzeko:

a) Bidaiarien garraio-zerbitzua lurralde historikoaren barruan gauzatzen
denean oso-osorik.

b) Lurralde historikoaz gaindikoak izan arren, handik kanpora igarotzeko
debekua dutenean.

c) Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko zerbitzuak izanik, eta aurreko
kasuetan sartzen ez direlarik, ibilbide-zatirik handiena lurralde historikoaren barruan
dutenean.

Foru-aldundiek, era berean, herri arteko garraiorako administrazio-baimenak
esleituko dizkiete garraio-zerbitzuei, baimen horiek aginduzkoak direnean, nork bere
lurralde historikoan egoitza duen garraio-zerbitzuari.

Foru-aldundiek egingo dute herri arteko garraioaren zuzeneko ikuskapena, eta
lurralde historikoaren barruan egindako arau-hausteengatik hasitako zehapenespedienteak izapidetu eta ebatziko dituzte.

Udalei dagokienez, hauxe dago finkatua legean:

3.– Udalek eskumena izango dute, herri barruko garraioaren arloan, bidaiarigarraio publikoaren zerbitzuak antolatu, kudeatu eta ikuskatzeko eta dagozkion
zehapenak ezartzeko; orobat, dagozkion titulu gaitzaileak esleitzeko eta tarifaaraubidea finkatzeko, gai horri buruzko legeria aplikagarrian xedatutakoari jarraituz.
Era berean, bidaiari-geltokien inguruan IX. kapituluan ezartzen diren eskumenez ere
baliatuko dira.
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Hiri

garraioa,

Gasteizko

udalerriko

nekazaritza

eremuan,

udalaren

eskumenekoa da. Nolanahi ere, ezinbestean aintzat hartu beharrekoa da Gasteiz
inguruko herrien nekazaritza-geografia kasu askotan egoera defizitarioan dagoela
garraio publikoari dagokionez, eta eskumen hori baliatzen delarik modu planifikatu
eta koordinatuan jardutea eskatzen duela legeak, hau da, eskumena duten
administrazioen ahaleginak batuz.

Bestalde, legean bertan finkatuta dago eraginkortasunaren eta gizarte kosturik
txikienaren printzipioa, garraio publikoa ezartzeari dagozkionetan.

Nekazaritza eremuko garraioa ezin da planifikazio-gogoeta egin gabe gauzatu:

5. artikulua.– Plangintza

1.– Administrazioek, indarrean dagoen legeriak ematen dizkien eskumenak
baliatuz, lege honetan araututako garraioaren bilakaera eta garapena planifikatu ahal
izango dituzte, garraio-sistemaren multzoarekin uztartuz garapen harmoniko eta
orekatu bat bultzatzeko.

2.– Garraio-planek gai hauen inguruko aurreikuspenak edukiko dituzte:

a) Zuzeneko kudeatze publikoko zerbitzu edo jarduerak.
b) Garraio erregularren sarearen edo horren oinarrizko ardatzen diseinu
orokorra eta beste garraio-sistema batzuekiko integrazioa.
c) Zona jakin baterako edo batzuetarako garraio debeku edo murrizketak, hala
behar izanez gero.
d) Garraioa edo garraio-mota batzuk sustatu eta laguntzeko neurriak, hala
behar izanez gero.
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3.– Planak lantzeko eta onartzeko prozedura erregelamendu bidez zehaztuko
da.

6. artikulua.– Koordinazioa
1.– Lege honen xede diren errepideko bidaiari-garraioak beste garraiomodalitate batzuei dagozkien zerbitzuekin koordinatuko dira, horri buruz aplikagarria
den legeriak xedatzen duenarekin bat etorriz.
2.– Eusko Jaurlaritzak, bere eskumen-eremuaren barruan, lege honek
aipatzen dituen errepideko bidaiari-garraioak beste garraio-modalitate batzuei
dagozkien

zerbitzuekin

koordinatuko

ditu,

bai

eta

garraioarekin

lotutako

Administrazioaren beste jarduera-eremu batzuekin ere, erregelamendu bidez
zehazten den eran.

7. artikulua.– Administrazio-jardunaren printzipio orokorrak

1.– Herri-administrazioek, lege honetan eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen
legerian xedatutakoarekin bat etorriz, erabiltzaileen parte-hartzea ziurtatzen duten
mekanismoak egituratuko dituzte; horrela, erabiltzaileek, beren ordezkaritzaantolakundeen

bidez,

garraioari

buruzko

Administrazioaren

xedapenak

eta

ebazpenak (eurei dagozkienak) lantzeko eta aldatzeko prozeduran parte hartuko
dute. Era berean, ordezkaritza-antolakunde horiek garraio-sistemaren plangintzan
eta kudeaketan izango duten parte-hartzea sustatu eta bideratuko dute.
2.– Herri-administrazioek jakinaren gainean edukiko dituzte erabiltzaileak,
eskueran dituzten garraio-sistemaren eskaintzei buruz, bai eta zerbitzu horien
aldaketei buruz ere.
Era berean, jakinaren gainean eduki beharko dituzte lege honen xede diren
garraio-zerbitzuak eskaintzeko baldintzei buruz.
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Gaurdaino kontzejuen erreklamazioak ez du nekazaritza eremua osatzen
duten 64 herrien nahia aseko duen erantzunik jaso.

Garraioari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoak badu, 2003az geroztik,
Garraio Agintaritza bat, kontsulta eta koordinazio organo goren gisa.

Jardunbide egokia: Gijongo kasua.

Gasteizko nekazaritza eremuaren eta bertako menpeko toki erakundeen
arazoak antzeko egoeran dauden Espainiako beste hiri batzuetan ere bizi izan
dituzte, hala nola Gijonen eta bertako Kontzejuan11 –geografikoki sakabanatuta
dauden 26 “parrokia”12 baititu, eta asko, gainera, mendi artean–. Mikrobusekin
eskaintzen du bertan garraio publikoa EMTUSA13 udal enpresak, 7 lineatan.
Mikrobus horiek “eskua altxatuz” geldiarazten dira, nahiz eta “parrokia” bakoitzean
geltoki bana ere baduten, eta astelehenetik ostiralera bitartean funtzionatzen dute.

11
12

http://es.wikipedia.org/wiki/Gij%C3%B3n#Autobuses
http://www.ayto-gijon.es/documentos/EMTUSA/EMTUSA%20mapa%20625x340mayo'08OK.pdf
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Iradokizun eta Erreklamazio Batzordearen gogoeta

Sindikoaren Bulegoak kontu hau 2009ko urtarrilaren 28ko Iradokizun eta
Erreklamazio Batzordean azaldu zuelarik, harrera ona egin zioten proposamenari
udal taldeek, gobernu batzarraren ordezkariak barne, argi geratu baitzen horrelako
azterlanik oraindaino ez dela inoiz egin, eta egokia litzatekeela egitea; nonahi ere,
horrek ez du esan nahi, "a priori", nekazaritza eremuko biztanleak aseko dituen eta,
aldi berean, alderdi ekonomikoari eta gizarteak jasan beharreko kargari dagokionez,
bideragarria izango den proposamenik aterako denik nahitaez bertatik.

Ondorioak

Begien bistakoa ematen du Sindiko honi aurkeztu zaion gairen funtsari –
udalerriko nekazaritza eremuko garraio publikoa nola antolatu– ezin zaiola taxuz
erantzun, besterik gabe, gomendio bat eginez, izaera politikoa duen arazo bat baita,
aurrekontuekin oso lotua, baliabide ekonomiko ugari esleitzea eskatzen duena, eta
administrazioen arteko plangintza eta koordinazio eskumenak baliatzea. Nolanahi
ere, zenbait ondorio bai atera ditzakegu aldez aurretik, horien inguruan erabateko
adostasuna baitago:

1.- Udalerriko nekazaritza eremuko garraio publikoaren egoera ez dator bat
hirian eskaintzen den garraio zerbitzu publikoren mailarekin.

2.- Gasteizko nekazaritza eremuko bidaiari garraio publikoa ez dago ulertzerik
Arabako Foru Aldundiaren garraio zerbitzuarekiko koordinaziorik gabe, nekazaritza
eremuko garraio premiei erantzuteko eta zerbitzu hobearen bideragarritasun
ekonomikoa bermatzeko lagungarri izan beharko bailuke.

13

http://www.ayto-gijon.es/Callejero/Ficha.asp?directorio=114
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3.- Bada erreferentzia gisa balia litekeen jardunbide egokirik beste hiri eta
udalerri batzuetan; aztertu egin beharko lirateke, eta horiek abiapuntutzat harturik
antzeko konponbide bideragarriak bilatu.

Ebazpena

Horrenbestez, hauxe GOMENDATZEN DUGU:

(a) Udalak, Euskadiko Garraio Agintaritzarekin elkarlanean, azterlan tekniko
bat egin dezala, dela lantalde baten bitartez, dela kanpo kontratazio baten bitartez,
honako hauek argitze aldera:

(1) Gasteizko nekazaritza eremuko garraio publikoaren PREMIAK eta IZAN
LITZAKEEN ERABILTZAILEAK.

(2) GIJONGO EREDUA, nekazaritza eremuko garraioaren alorreko jardunbide
egokiaren erreferentzia gisa.

(3)

Gasteizko

nekazaritza

eremurako

mikrobus

zerbitzu

baten

BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOA, eta zerbitzu hori TUVISAk eskaintzeko
aukera.

(4) Probintziako nekazaritza eremuari zerbitzua ematen dion garraio
publikoarekin (Arabako Foru Aldundiaren menpekoa) koordinatzeko moduak.

(5) Nekazaritza eremuko garraio publikorako BESTE AUKERA BATZUK.
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Horixe gomendatzen dugu, Herritarren Defendatzaile edo Sindikoaren
Araudian xedatutakoaren ildotik.

2.3.7 Herritarren Segurtasunaren Saila

2.3.7.1

Udaltzaingoa
a) Ezestea

Isuna: “kontrako noranzkoa zuen bidetik zirkulatzea” (erreg. zk.: 995/08)

Erreklamazioa

Erabiltzaile bateak salaketa baten jakinarazpena jaso zuen "kontrako
noranzkoan zirkulatze"agatik Arriagako atean, eta desadostasun adierazi du, bera
“oinezkoen eremuan zirkulatu” baitzen.

Azterketa

Erabiltzailearekin izan genuen elkarrizketan kasuaren nondik norakoak aztertu
genituen, eta aditzera eman genion udaltzainak zuzen eta zuzenbidearen arabera
jokatu zuela, eta, hortaz, guk ez genuela zertan esku hartu.

Ebazpena
EZESTEA
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Udaltzainek emandako tratu ezegokia (erreg. zk.: 936/07)

Erreklamazioa

Hainbat herritarrek jo dute gure bulegora udaltzainek, beren zereginetan
zihardutelarik, tratu ezegokia eman dietela salatzera.

Azterketa

Aurreko oroit-idazkian hau zen sakonago aztertu beharreko gaietako bat; hara,
gertakari horri buruzko txostena eskatu genion Udaltzaingoari, eta horretan
salatzailearen aurrekariak jakinarazi zizkiguten.

Ebazpena
EZESTEA

Isuna: Magdalena kalean aparkatzea (erreg. zk.: 1038/08)

Erreklamazioa

Herritar batek bere ustez bidegabe ipinitako isun baten inguruan –eskola
garraioa gelditzeko erreserbatutako eremuan aparkatzea– kexatu zen.

Azterketa
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Herritarrarekin hitz egin eta gero, toki horretan aparkatzea debeku dela
adierazi genion.

Ebazpena
EZESTEA

Udaltzaingoaren argiketa trafiko istripu batean (erreg. zk.: 992/08)

Erreklamazioa

Herritar bat ez zetorren bat 2007ko abenduaren 18an gertatu zen istripu
batean –herritar horren ibilgailuaren eta beste baten artekoa, Oto hiribidearen eta
Urartea kalearen artean– udaltzainek egindako argiketarekin.

Azterketa

Utzi zizkigun agiriak ikusita, eta kasua aztertu eta gero, aditzera eman genion
gertakarien egunean istripua jasotako tokira joan ziren udaltzainek, elementu
objektibo gehiagorik ezean (balaztada arrastoak, esaterako), gidarien adierazpenak
jaso zituztela argiketan, tokia ikuskatzean lortutako datuekin eta ibilgailuen kalteekin
batera.

Hipotesietan oinarritutako gertakariak dira eta ezin dira izan, inola ere,
erabakigarriak, baina, halaber, ezin da kasua erabateko deuseztasun-akastzat jo,
baizik eta deusezta daitekeen kasutzat; izan ere, 30/1992 Legearen 137.3 artikuluan
ezarritakoaren

arabera:

“Agintaritza

aitortzen

zaien

funtzionarioek

egitateei

emandako sinestamenduek, legez behar diren betekizunak dituen agiri publikoan
jasotzen badira, froga-balioa izango dute; baina herritarrek ere beti adierazi edo
aurkez ditzakete frogak, beren eskubideak edo interesak aldezteko”.
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Herritarrak, auziko alderdia den aldetik, poliziak ateratako ondorioekin ados ez
badago, Justizia Administraziora jo dezake, zuzenbidearen arabera ustez dagokiona
eskatzeko, adituen txostenak nahiz egoki iruditzen zaizkion beste frogabide batzuk
aurkezturik.

Ebazpena
EZESTEA

Ibilgailuak alokatzeko enpresa eta bide publikoa hartzea (erreg.zk.: 1015/2008 eta
1025/2008).

Erreklamazioa

Adriano VI.aren kaleak eta Bustinzuri kaleak bat egiten duten tokiaren
inguruan bizi diren hainbat herritarrek honako salaketa jarri dute: “ibilgailuak
alokatzeko XXXXXX enpresa jarri zutenetik bertan bizi garenontzat oso zaila bihurtu
da aparkalekua aurkitzea. “Enpresa horren ibilgailuek aparkaleku asko hartzen dute
eta bizilagunek ez dugu gure autoak aparkatzeko lekurik”.

Azterketa

Ibilgailuak saldu eta erosteko enpresek bide publikoa erakusleiho gisa
hartzeari buruz, hainbat gomendio eginak ditugu lehenagotik. Orduan Euskal Herriko
Merkataritza Jarduerei buruzko

maiatzaren 27ko 7/1994 Legea aipatu genuen.

Bertan xedatzen denez, salmenta merkataritza aretoaren barruan egin behar da, hala
ere, badira hainbat salbuespen (kasu hartan ez zen salbuespen). Trafiko Legeak
kalean utzitako ibilgailuei buruz xedatutakoari jarraituz, ibilgailu haiek bide publikotik
kentzeko eskatu genuen.
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Hala ere, ibilgailuak alokatzen dituen enpresaren kasuan, egoera juridikoa ez
da berbera; izan ere ibilgailu horiek ez dira SALGAIAK, beraz, ez daude salgai.
Ibilgailu horiek matrikulatuta daude eta trakzio mekanikodun ibilgailuen zirkulaziorako
zerga ordaintzen dute. Beraz, bide publikoan egoteko eskubidea dute eta ezin
zaizkie Euskal Herriko Merkataritza Jardueren Legeak ezarritako mugak aplikatu.

Hortaz, azaldutako guztiaren haritik, Udalak indarrean dagoen legedia
betetzen duela uste dugu eta Zirkulazio Kodea bakarrik aplika dezake.

Ebazpena
EZESTEA

Isuna eta ibilgailua udal biltegian uzteagatiko tasa (erreg. zk.: 1042/08)

Erreklamazioa

Garabiak ibilgailua bidetik kendu zion herritar bati autobus geltokian
aparkatzeagatik, eta guregana jo du ibilgailuak udal biltegian 100 egunetik gora
egiteagatik zor duena ordaintzetik salbuesteko.

Azterketa

Hauxe jakinarazi diogu: “Bulego honetan izan genuen elkarrizketan adierazi
genizun bezala, ibilgailua jaso eta gordetzeagatiko tasa ordaindu beharrekoa da, ezin
da

salbuespenik

egin,

zerbitzu

publikoak

eskaini

eta

2008an

jarduerak

burutzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantzan jasotako zerga baita.

Ordenantza horren 6.5 2) artikuluan adierazitakoaren arabera, ibilgailua
kentzeagatiko tasari gehitu egingo zaizkio ibilgailuak gorde eta zaintzeagatik
248

2008-2009ko Oroit-Idazkia

dagozkion tasak, baldin eta hamabi ordu baino gehiago igaro badira garabiak
ibilgailuak hartu duenetik jabeak edo gidariak autoa hartu arte .

Zuk ezinbestean ordaindu beharra duzu; izan ere bidetik kendu den autoaren
jabe zaren aldetik zerbitzu hori baliatu duzu, nahi gabe izan bada ere. Zuk adierazten
diguzun egoera ez dago ordaintzeko salbuespen gisa jasota, eta, guk dakigula, ez
dago arrazoi berdinengatik onartu izanaren aurrekaririk.

Sentitzen dugu zure kexaren aldeko informaziorik eman ezina, eta gure
erakundean jarri duzun konfiantza eskertzen dizugu".

Ebazpena
EZESTEA

Isuna eta tratu ezegokia (erreg. zk.: 1067/08)

Erreklamazioa

Ustez trafiko arau-hauste bat egiteagatik geldi atxiki zuten udaltzainek
emandako tratua salatzen du herritar batek, bere ustez tratu ezegokia delakoan.

Azterketa

Herritarrarekin hitz egin ondoren, ez deritzogu udaltzainek tratu ezegokirik
erakutsi dutenik, bere zereginak betetzen ari zirelarik.

Ebazpena
EZESTEA
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Aparkalekua F. Xabier Landaburu kalean (erreg. zk.: 1049/08)

Erreklamazioa

Herritar bat kexu da F. Xabier Landaburu kalean auto ugarik aparkatzen
duelako berariaz horretarako prestatu gabeko lekuetan. Bulegoan izandako
elkarrizketan, herritar horrek hainbat dokumentu erakutsiko zizkigun, salaketaren
egiaztagarri.

Azterketa

Lakua-Arriaga

auzoaren

ibilgailuentzako

espazioen

oinezkoentzako

berdegune

egituraketari

proportzioa
eta

erreparatuz

nahikoa

eskasa

aisialdi-espazioak.

gero,
dela,

Zehazki,

ikusten
gehiago

inguru

da
dira

horretan

berdeguneen proportzioa biztanleko 21 m²-koa da; gainditu egiten du Munduko
Osasun Erakundeak (OMS) gomendatutakoa: biztanleko 10 eta 15 m² bitarteko
hedadura.

Horrek lur azaleko aparkalekua sortu beharra eragin du, ibilgailuak uzteko
espazioa handitu asmoz. Alabaina, Julian Arrese kaleko lur azaleko aparkalekuak
auzoaren zati baten aparkaleku-beharrari erantzuten dio soilik, hain zuzen gertuen
bizi direnenari. Gainera, tranbiaren ibilbideak auzoko bide eta aparkaleku
nagusienetakoa den Biltzar Nagusien kalean sartuko da. Horrek guztiak ohiko bihurtu
du ibilgailuak berariaz aparkatzeko prestatu gabeko lekuetan uztea; udaltzainek
onartu egin duten jokabide hori.

Bertatik bertara ikuskatu dugu inguru hori, eta hauxe egiaztatu: galtzadaren
zabalera kontuan hartuta, ibilgailuak haren erdian aparkatzeak ez diola trafikoari
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enbarazu berezirik eragiten. Gainera, baieztatu da erreia oztopatzen bada, eta
udaltzainei jakinaraziz gero, salaketa bideratzen dutela.

Zuzenbidearen aurkako arau-hausteak errudunak baloratzeko eskumena
salaketa bideratu duten udaltzainei dagokie; erruduntasun hori lausotu egiten du
dagoeneko ohiko jokabidea izateak, eta jokabide onartua gainera, deskribatu dugun
aparkalekuen premia-egoeraren erruz.. Ezin diegu udaltzainei automaten pare joka
dezatela eskatu, eta zenbait jokabide justifika dezakeen errugabetasun-arrazoiak
baloratzeko gaitasunaz gabetu, beti ere balorazio horiek arrazoizkotasun-irizpidearen
araberakoak badira.

Gainera, ezin dugu obra baten bidez inguru atzeramenetako espaloiak
zabaltzea

gomendatu

horren

ondorioz

ibilgailuentzako

tartea

urritu

egingo

litzatekeelako, eta, ondorioz, galarazi egingo luke behin edo behin aparkaleku gisa
erabiltzeko aukera. Neurritik kanpoko erantzuna litzateke hori, soilik noizean behin
enbarazu sortzen duen auzi baten aurrean.

Azken finean, uste dugu Udala (Udaltzaingoa zehazki) egoki betetzen dituela
bere funtzioak; beraz, ezin diegu errieta egin udaltzainei, gure ustez zuzenbidearen
araberako den jokabide batengatik.

Ebazpena
EZESTEA
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Obrak eta kea Badaia kalean (erreg. zk.: 983/08)

Erreklamazioa

Herritar batek salatu du Badaia kaleko XX zenbakiko obretako hondakinak
erretzeak enbarazu egiten duela, eta eskatu digu Udaltzaingoak egindako
ikuskaritzari buruzko txostena, jarduera hori aztertu egin behar litzatekeela uste
baitu.

Azterketa

Udaltzaingoak aipatu helbidean eginiko esku-hartzei buruzko txostena bidali
digu, eta herritarrari jakinarazi diogu, interesgarria izango zitzaiolakoan:

“Udaltzaingoaren artxiboak kontsultatu ditugu, eta ondokoa ikusi da:
2008ko martxoaren 3an, Udaltzaingoaren bi patruila Badaia kaleko xx5
zenbakira hurbildu ziren, monasterio ohian egiten ari diren obretatik USIN TXARRAK
ETA KEA zeriolako.

2008ko apirilaren 9an, Ingurumeneko patruilak barne-txosten bat osatu zuen,
OBRETAN EGURRA ERRETZEAGATIK. Txosten hartan kanpoan, estalperik gabe,
hondakinak erretzearen debekua gogorarazi zitzaion obraren arduradunari.

Udaltzaingoak salatutakoa bezalako gertakariren baten berri jasotzen badu,
bertara joaten da, egiazkotasuna aztertzen du, eta hala bada, arduradunei
jakinarazten die bertan behera utzi behar dutela jokamolde hori, datuak hartzen
zaizkie eta, behar izanez gero, dagokion Udal Sailari bidali beharreko txostenean
aipatzen dira.
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Kasu honetan ez zen txostenik egin, patruilak bertaratu zirenerako sua itzalita
zegoelako, bidaltzen dizugun fitxan adierazten den bezala."

Kasu honetan, bada, administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen
legediaren araberakoa izan dela esan daiteke.

Ebazpena
EZESTEA

Isuna semaforo gorrian, eta egiazkotasun presuntzioa (erreg. zk.: 1107/08)

Erreklamazioa

Herritar batek jakinarazi digu salatu egin dutela gorri zegoen semaforo bat
pasatzeagatik. Zuribide orriaren erantzun gisa udaltzainaren berrespena jaso du. Ez
dago udaltzainen bertsioarekin ados.

Azterketa

Jakinarazi diogu 320/94 Erre Dekretuak egiazkotasun presuntzioa aitortzen
diela horrelako kasuetan agenteei, eta berak ez duela bere alegazioetan ezeztatu.

Ebazpena
EZESTEA
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Isuna: Forma akatsa (erreg. zk.: 1129/09)

Erreklamazioa

Herritar batek bere haserrea adierazi digu, bere ezagun bati bidea ez
uzteagatik jarri dioten salaketa dela eta; dioenez, zuribide orria aurkeztu dute forma
akatsagatik.

Azterketa

Herritarrarekin izandako elkarrizketan azaldu diogu jakinarazpenetarako
helbidea bat etorri behar dela Zirkulazio zergan dagoenarekin, eta ez Erroldan
dagoenarekin.

Ebazpena
Ezestea

b) Gomendioa

Trafikoa Santo Domingo kalean (erreg. zk.: 976/08)

Erreklamazioa

Santo Domingo kaleko auzotar batek salatu du zamalanetarako finkatuta
dagoen ordutegiaz kanpo igarotzen direla ibilgailuak bertatik.
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Aurreko oroit-idazki hau bukatzeko orduan kasua aztertzekotan geratu ginen,
jarraitu beharreko prozesua zehazteko. Oroit-idazki honetan gomendio hau egin
dugu:

Ibilgailuen zirkulazioa Santo Domingo kalean (erreg. zk.: 976/08)
Erreklamazioa

Alde Zaharreko, Santo Domingo kaleko, auzotar batzuek salaketa egin dute
bulego honetan, aipatu kaletik –zamalanetarako finkatuta dagoen ordutegiaz kanpo–
etengabe zirkulatzen duten ibilgailuek sortutako eragozpenak direla eta.

Azterketa

Auzotarrek salatu egiten dute etengabeko eragozpenak jasan behar dituztela,
gidariek sistematikoki arauak betetzen ez dituztelako; hain zuzen ere, kale horren
sarrerako seinalea ez dute errespetatzen, eta zamalanetarako bakarrik ezarritako
ordutegietatik kanpo zirkulatzen dute.

IZAERA URBANOKO BIDEETAKO ERABILERA, TRAFIKOA, ZIRKULAZIOA
ETA SEGURTASUNA ARAUTZEN DITUEN UDAL ORDENANTZAn zamalanetarako
eremuak errespetatzeari eta dagozkien ordutegiei buruz ezarritakoa zaindu eta
kontrolatu egin behar da, eta udaltzainek arau-hausteak salatu behar dituzte, zigor
daitezen.

Horrenbestez,
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Ebazpena

2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
finkatutakoaren ildotik, GOMENDATZEN diogu Udaltzaingoari modu berezian ikuska
eta zain dezala Santo Domingo kalean “zirkulatzeko debekua, zamalanak izan ezik
8:00-13:00” adierazten duten seinaleak ez errespetatzea, aplikatzekoa den
ordenantzan xedatutakoa errespeta dadin, eta, hala dagokionean, arau-hausteak
sala ditzaten.

Zarata tabernetan: Pase eta Boca Boca (erreg. zk.: 1006/08 eta 1018/08)

Erreklamazioa

Hiritar batek gure bulegora jo zuen, BAR-PASE (lehen, Bar Baco) taberna dela
eta Establezimendu horren gaueko jarduerak sortutako enbarazuaren inguruko kexa
agertu zigun. Lokala ixteko ordutegien erregimena ez betetzeari dagokionez, herritar
horrek salatu zuen baimendutakoa baino askoz ere geroago itxi ohi dutela, eta,
ondorioz, enbarazua egiten diela bizilagunei; gainera, ezkutuan jokatzen dute. “Gau
osoa egoten da irekita, argiak itzalita, baina atea irekita, bezeroak sartu eta irten ahal
izan daitezen, diskoteka barruko soinua kanporatzen dela, goizaldeko 3, 4, 5, 6,
7etara arte”.

Hori

gutxi

balitz,

TABERNArako

baimena

bakarrik

duen

arren,

KONTZERTUAK antolatzen ditu, eta haien publizitatea kartel ugarirekin egiten,
[batera datorren agiria], bai eta INTERNETeko iragarkien bidez ere. Pase Clubekin
harremanetan jartzeko: http://www.myspace.com/paseclub.

Direlako iragarkietan EZ DAGOKION ordutegia iragartzen du, hau, hain zuzen:
23:00etatik goizaldeko 3:30etara, OSTEGUN, OSTIRAL eta OSTIRALETAN (sic),
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baina haren ordutegia, berriz, udan 2:00etara artekoa da, eta ostiral eta larunbatetan
bakar-bakarrik.

Behar

diren

neurriak

har

zitezela

eskatzen

zuen,

era

horretako

establezimenduentzat finkatua dagoen ordutegia bete zezan.

Azterketa

BAR PASE tabernak araututako ordutegiak modu sistematikoan urratzen
dituelarik, etengabe eta larriki kalte egiten ari zaio herritarren atsedenerako
eskubideari. Eskubide hori Konstituzioan jasota dago, egoitzaren intimitaterako
eskubidearen urratzea eta osasunari kalte egitea berekin dakarren aldetik, eta
badago eskubide horiek babesten dituen jurisprudentzia zibil eta penalik.

Horrenbestez,

Ebazpena

2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
finkatutakoaren ildotik, hurrengo hiru asteetan BAR PASE tabernak OSTEGUN,
OSTIRAL ETA LARUNBATETAN ETA IXTEKO EZARRIA DUEN ORDUTEGIAREN
INGURUAN, ordutegia benetan betetzen duen ikuskatu eta zaindu dezala
GOMENDATZEN DIOGU Udaltzaingoari, 296/1997 dekretuan finkatutako ixteko
ordua errespetatzen duen ikusteko eta hala izan ezean, ordutegi urraketak salatzeko,
bai eta, ahal den neurrian, esku-hartze horien berri eman diezagula ere.

(Berdina Boca Boca tabernari dagokionez) Zerbitzuak onartu egin zuen
gomendioa.
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Kanpokale Berriko pentsio irregularra (erreg. zk.: 831/07)

Erreklamazioa

Herritar batzuen arabera Kanpokale Berrian ezkutuko pentsio bat dago.
Kexaren arrazoia da han egoten diren eta etxebizitzakoak ez diren pertsona
askok sortutako enbarazua. Gauez ere egoten dira, eta sarritan bizilagunak
asaldatzen dituen eran jokatzen dute.

Salaketa egin zuten bizilagunen arabera, aitortu gabeko “apopilo etxe” baten
jarduera da, hots, arauzko baimena ez duen hotel jarduera bat.

Bestalde, jakin badakigu ondasun higiezin horien jabeak xxxxxxxxx hotela
(aipatu etxebizitzatik gertu) zuzentzen duten pertsona berak direla; horregatik,
susmoa da jarduera horretarako prestatu den eranskin bat dela. Nabarmendu behar
da jabeak ez direla bizi pentsiotzat erabiltzen diren etxebizitzetan, eta horrek
adierazten du, beraz, ez dela etxebizitzaren jarduera osagarria (apopilo etxea).

Azterketa

Gure ustez, jarduera horrek, haren ezaugarriak direla medio, enbarazu egiten
du, eraikinean bizi direnen lasaitasunari eta segurtasunari kalte egiten dio, eta,
halaber, dagokion baimena izan beharko luke; hartara, Udaltzaingoari jarduteko
protokolo baten arabera jokatzeko eskatzen diogu.
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Ildo horretan, zerbitzu horri eskatzen diogu ikertu egin dezala, Kanpokale
Berriko xxxxx . zenbakiko xxxxxxxx pisuetan ezkutuko jarduera hori aurrera eramaten
den ala ez egiaztatzeko.

Ebazpena

GOMENDIO ONARTUA.
Gerora, eta bildutako datu berriak eskuan, honako gomendioa ematen dugu:

I.- Arazoaren aurkezpena

Kanpokale Berriko XX.eko bizilagunek kexa helarazi digute eraikinean egoten
diren eta etxebizitzakoak ez diren pertsona askok sortzen duten enbarazuaz. Gauez
ere egoten dira, eta sarritan bizilagunak asaldatzen dituen eran jokatzen dute.
Salatzaileek adierazi dutenez, ostatu klandestino baten jarduera burutzen da bertan,
aitortu gabeko hotel jarduera da eta ez du nahitaezko lizentziarik. Euskal Autonomia
Erkidegoko turismoa antolatzeko martxoaren 16ko 6/94 Legeari jarraiki, jarduera hori
ARAU-HAUSTEA DA, ARAU-HAUSTE LARRIA:

j) Legezko gaitasuna eman ez zaien edo, emanda ere, turismo zerbitzuak
eskaintzeko erabilpen-egoera galdu duten gelak, eraikinetako lokalak, ibilgailuak edo
pertsonak erabiltzea.

Egoera honen aurrean Herritarren Segurtasunaren Sailarekin harremanetan
jarri gara, eta egin dituzten ikerketen arabera, berretsi egin dute bertan pentsio
klandestinoa dagoela. Hain zuzen ere lehen solairuko ezker-eskuin, bigarren
solairuko eskuinean eta 3. solairuko ezkerrean, XXXX Hotelarekin lotutako XXXXX
pentsioa dago. Jabeak adierazi duenez, 1991tik hona dagozkion udal zergak bere
gain hartzen ditu.
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Udaleko Ingurumen Sailak jakinarazi digunez, bere artxiboetan EZ dago
pentsio horretarako lizentzia baimenik jasota.

II.- Arazoaren azterketa

Horrebestez, egiaztatuta geratu da salatutako eraikinean ostalaritza-jarduera
bat bideratzen dela, lizentziarik gabe, eta, beraz, Euskal Herriko Ingurumena
Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legean aurreikusitakoa aplikatu beharra dagoela.

Jarduera sailkatuen zerrendan, lege horren bigarren eranskinean, besteak
beste hau ageri da:

j) Ostalaritza-jarduerak.

Beraz, honako hau aplikatu beharra dago:

65. atala.– Lizentziarik gabeko jarduerak.
Dagozkien zigorren kalterik gabe, alkateak jarduera batek beharrezko
lizentziarik gabe funtzionatzen duela jakiten duenean, honako iharduketa hauek
burutuko ditu:
a) Jarduera legeztatzeko modukoa baldin bada, bere titularra errekerituko du
egoera arauen barruan jar dezan. Horretarako epea emango zaio, eta epea, behar
bezala justifikatutako ohiz kanpoko kasuetan izan ezik, sei hilabetekoa baino
luzeagoa ez da izango. Gainera, jarduera itxi egin ahal izango da egoerak hori
egokia dela erakusten badu, interesatuari entzun ondoren.
b) Indarrean dauden sektoreko arauak edo dagozkion udal-ordenantzak
betetzen ez direlako jarduerarako legeztatzerik ez badago, itxi egin behar da,
interesatuari entzun ondoren.
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Horrenbestez,

III.- Ebazpena

Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian aurreikusitakoaren ildotik,
hauxe GOMENDATZEN DUGU: behar den erregulazio dosierra abiaraz dadila, eta
XXXXXXXX andreari galda dakiola, XXXXXX hotelaren titular eta ‘ostatu’ hori
gobernatzen duen jabea den aldetik, jarduera erregulariza dezala –Kanpokale
Berriko 32.eko 1. sol. ezk. eta esk., 2. sol. esk. eta 3. sol. ezk., XXXXXXXX ostatua–,
edo, bestela, itxi.

Kaleko txakurrak Katedral Berriko eskaileretan (erreg. zk.: 1034/08)

Erreklamazioa

Salaketak jaso genituen Katedral Berriko eskaileretan ia egunero egoten diren
eskaleen txakurren egoera dela eta. Hango auzokideen arabera, “txakurrak itxura
txarra dute, lotu gabe ibiltzen dira, inguruko lorategietan kaka egiten dute,… eta
horrek segurtasun eza dakarkie alde horretatik dabiltzanei.”

Azterketa

Animaliak Edukitzeari eta Babesteari buruzko Udal Ordenantzaren arabera,
txakur nahiz katuen - edo aurrerago zehaztu litekeen beste animaliaren baten- jabe
direnek, edo haiek berekin dituztenek, erroldatu egin beharko dituzte udalean,
animalia jaio edo erosi ondorengo hilabetean, bestelako erregistro ofizial nahiz
261

2008-2009ko Oroit-Idazkia

pribatuen kaltetan izan gabe. Orobat, adin horretatik aurrera, arauz ezarritako
eskuzko nahiz elektronikazko metodoen bidez identifikatuta egon beharko dute
animalia horiek, bizi diren artean iraungo duen kode alfanumeriko bana egokitzen
zaielarik (12. artikulua).
13. artikulua.- Gainera, osasun-liburuxka bat emango zaie jabeei; bertan,
jabearen edo titularraren datuak, identifikazio-kode alfanumerikoa eta animaliaren
osasun-egoerari buruzko argibideak jasoko dira, baita beste datu hauek ere:
espeziea, arraza, ilearen kolorea, sexua, adina, gaitasuna eta ongi identifikatu ahal
izateko gainerako oharrak - argazkia barne, jabeak nahi izanez gero. Orobat,
txertoak

noiz

jarri

zitzaizkion

eta

zein

albaitari

kolegiatuk

jarri

zizkion,

bizkarroigabetze-data eta bestelako osasun gorabeherak agerraraziko dira bertan.
Jabeak erantzukizun zibilerako asegurua egina badu, polizaren zenbakia eta
aseguru-etxea ere zehaztuko dira.

Ordenantza horren ondorioetarako, arau-haustea izango da, besteak beste,
laguntzako animaliak erroldako identifikaziorik gabe edukitzea, hori beharrezkoa
dutelarik (50 a) 1 artikulua), bai eta txertoak ez jartzea nahiz tratamendua ez ematea,
derrigorrezkoa izanik (50 b) 3 artikulua).

Ordenantzan xedatuta dagoenez, 51. artikuluan ezarritako diru-zigorrez gain
(halakoak ziurrenik ez lirateke ordainduko, jabeen ezaugarriengatik, eskaleak izaki),
animalien bahiketa aginduko da, baldin eta horien osotasun fisikoa bermatzeko
beharrezkoa bada (52. art.) edo prebentzio gisa animalia gaixoak, zaurituak edo
gaixotasun kutsakorrak dituztenak jabeari kentzea (55. art.).

Pertsona etxegabeak eta pasadizokoak animaliak edukitzeari buruzko
ordenantza horri lotuta daudela ulertu ahal eta behar delarik, eta aintzat harturik
litekeena dela ordenantza horretan ezarritakoa urratzen ari izatea, gure ustez, ez dira
geratu

behar

beren

animaliei

aplikatzekoak

diren

osasun

betebeharretatik

salbuetsita, eta, hortaz, gutxieneko betebehar horiek exijitu ahal eta behar zaizkie,
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lagun egiteko beren animalien osasuna ez ezik, osasun publikoa ere babesten
dutelako.

Hori guztia aintzat harturik,

Ebazpena

2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
finkatutakoaren ildotik, hauxe gomendatzen dugu:

Udaltzaingoak ikuskapena egin, eta bereziki esku har dezala, laguntzeko
animalien osasun baldintzak zaintzeko nahiz haiek erroldan edukitzeko dituzten
betebeharren aldetik ere kontrol daitezen etxegabeak eta pasadizoko pertsonak
(haien animaliek, gainera, bide publikoan bizi izanda, higiene eta osasunezko arazo
gehiagoren arriskua dute); hartara, udal txakurtegian nahitaezko tratamenduak egitea
eskainiko zaie.

Egoera nahikoa larria den kasuetan, animalien tamaina, kopurua edo osasun
eta higiene egoera dela eta, udaltzainek behar diren zuhurtasunezko neurriak hartu
beharko dituzte (animaliak bahitzea,…). Ahal den neurrian, konbentzitzeko formulak
erabiliz eta proportzionaltasun irizpideei jarraituz jokatu beharko dute, etxegabe eta
pasadizoko pertsonekin lan egiten duten gizarte zerbitzuekin koordinatuta.
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Segurtasuna Batan ibilbidea inguruan (erreg. zk.: 1068/08)

Erreklamazioa

Batan ibilbidea - Senda - Elvira Zulueta eta Prado inguruko bizilagun batzuek
KEXUA aurjkeztu digute, hilabete batzuetatik hona beren seme-alaba adingabeek
jasan dituzten gorabeherengatik. Hainbat salaketa jarri dituzte, batzuk Ertzaintzaren
aurrean:

larderia

bitartezko

lapurretak,

mehatxuak...horiek

guztiak

etorkin

adingabeek burutu dituzte, aipatu kaleetan, gauez, eta asteburuetan.

Azterketa

Konkretuki,

badakigu

salaketa

jarri zela

Ertzantzaren

Komandantzian

(erreferentzia zbka.:xxxxxxxx), haur batek 2008ko irailaren 14an, 2:30ak aldera
gertatu zitzaiona kontatzen duena. Egun eta ordu horretan bere etxera zihoan, Elvira
Zulueta kalean, Nieves Cano kalera, Frai Franciscoren momentuaren parean.
Zenbait gazte etorkin mehatxu egin zioten labanarekin, “gainean zuen guztia eman
ziezaien”.

Segurtasuna sentimendu subjektiboa da hein handi batean, eta sarritan
pertzepzio pertsonaletara eta konparazioetara makurtzen da; baina denbora-tarte
nahikoa txikian, horrelakoak oso ez ohiko ziren inguru batean zenbait intimidazio eta
eraso txiki gertatzea datu objektiboa da, eta Poliziak behar bezala baloratzen jakingo
duelakoan gaude.

Vitoria-Gasteizko

Udaltzaingoa

gure

hiriko

biztanleen

askatasun

eta

eskubideen bermea da, dela aurretiaz neurriak hartuta, dela geroko laguntzaren
bitartez. Gure ustetan, inguruko bizilagunen bizi-kalitatea eta ongizatea hobetzen
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lagunduko lukeen neurri bat inguru horretan ere gau-patruilak egitea litzateke (baldin
eta egiten ez badira), edo, beharrezkoa izatekotan, zuhurtziazko denbora batean
bertatik pasatzeko maiztasuna handitzea, agian inguru horretan aritzea erabaki
lezaketen maila txikiko delitugileek uxatzeko adina.

Hori guztia aintzat harturik,

Ebazpena

2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
finkatutakoaren ildotik, hauxe gomendatzen dugu: Udaltzaingoak inguru horretan
gau-patruilak egitea zuhurtziazko denbora batean (hiru aste), Udaltzaingoak pentsa
eta egin litzakeen bestelako neurriak baztertu gabe.
GOMENDIO ONARTUA.

Trenbide kaleko aparkalekuaren zaintza (erreg. zk.: 1090/08)

Erreklamazioa

Trenbide

kaleko

bizilagunek

sarritan

salatu

dute

beren

kalean

oinezkoentzakoa izanik ere, etengabe aparkatzen dutela ibilgailuek, eta horrek
enbarazu egiten diela; “hogei ibilgailutik gora aparkatzen dute oinezkoentzako den
Trenbide kalean, horretarako baimenik gabe, eta zamalanak egiteko baimendutako
ordutegitik kanpo. Ondorioz, galarazi egiten diete larrialdietarako ibilgailuei gure
etxeetaraino iristea, eta baita oinezkoei ere berez beraintzako egokitu zen inguru
batetaz gozatzea”
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Kale hori oinezkoentzako bihurtu zen, estua izanik, larrialdirik izanez gero,
suhiltzaileen kamioiek, anbulantziek, eta bestelako ibilgailuek bertaraino iristeko
zituzten oztopoak gainditzeko asmoz... baina ibilgailu arau-hausle horiek bertan
aparkatzen badute, arazoa larritu egiten da.

Azterketa

Udaltzaingoaren zereginen artean, besteak beste, guru hiriko bideetan
ibilgailuen eta pertsonen trafikoa antolatzekoa dago, leku publikoetan segurtasuna
babes dezan, eta eraginkortasunez betetzen du funtzio hori. Alabaina, kale honetan
nolabaiteko permisibitatea nagusitu da, eta bizilagunek nahi dute, arrazoi osoz,
Udaltzaingoak arauak betearazten berebiziko gogoa ipin dezala, denbora-tarte
batean behinik behin, permisibitate-sentsazio hori hautsi ahal dadin.
Ulertu behar da poliziaren lana modu sistematikoan ordenatu behar dela,
baina ez horregatik bizilagunen iradokizunei arreta egin gabe, arrazoizkotzat jotzen
badira, eta poliziaren lanaren planifikazioan kontuan hartu badaitezke.

Hori guztia aintzat harturik,

Ebazpena

2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
finkatutakoaren ildotik, hauxe GOMENDATZEN dugu: Udaltzaingoak zaindu,
kontrolatu eta, behar izanez gero, zigor ditzala oinezkoentzako kalea den horretan
(Trenbide kalea) arau hausten duten ibilgailuak, zuhurtziazko denbora batean (hiru
aste), azaldutako egoeraren irtenbide gisa.
GOMENDIO ONARTUA.
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Erantzun gabeko idazkia: udaltzainek emandako tratua (erreg. zk.: 1097/08)
Erreklamazioa

Herritar batek jo du bulego honetara, eta hauxe salatu: ez duela
Udaltzaingoaren erantzunik jaso 2007ko azaroaren 20an eta 2008 abuztuaren 6an
aurkeztu zituen idazkiei, zeinetan udaltzain batek salatzen zuen bitartean emandako
tratua salatzen zion Udaltzaingoko komisario buruari .

Azterketa

Herritarra Sindikoaren bulegora etorri eta agiriak ekarri ditu, honi buruz:
“2007ko azaroaren 20an idazkia aurkeztu zuen, udaltzain batek salatzen zuen
bitartean eman zion tratua salatzeko. Erantzunik ez, eta 2008ko abuztuaren 6an
alegazioak aurkeztea erabaki zuen, baina horiei ere ez diete erantzunik eman”.

Aurtengo otsailaren 20an oraindik ez du administrazioaren erantzunik jaso, ez
aldeko ez kontrakorik.

Gure ordenamendu juridikoan administrazioaren isiltasunaren figura jasotzen
da, nahi izanez gero herritarrak administrazioarekiko auzien jurisdikziora jotzeko
aukera izan dezan. Dena den, erantzun adierazi eta arrazoitua jasotzeko eskubidea
du beti, laburki bada ere administrazioak aurkeztutako eskaera onartzen duenentz
jakiteko.

Hauxe dio Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 42.1.
artikuluak:
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42.1. art.- Administrazioak esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi behar
du prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.
42.3. art.- Prozeduretako arauetan jakinarazpena jasotzeko gehienezko eperik
ezartzen ez denean, hiru hilabetekoa izango da.
Herritarrei

dagokion

jurisdikziora

jotzeko

aukera

ematea

du

helburu

administrazioaren isiltasunaren figurak, baina horrek ez du baztertzen herritarren
eskabide eta idazkiei berariaz erantzun nahiz halakoak ebatzi beharra.

Ebazpena

Igaro den denbora kontuan izanik, eta gaian –aurkeztutako salaketan eta
erabiltzaileak

egindako

alegazioetan–

sakondu

gabe

ere,

Udaltzaingoari

GOMENDATZEN DIOGU berariaz ERANTZUN diezaiola erabiltzaileari, eta, behar
diren azalpen eta arrazoiak emateaz batera, haren alegazioak aintzat harturik, egin
zuen eskabidea onetsi ala ezetsi egingo dion jakinaraz diezaiola.
GOMENDIO ONARTUA.

c) Orientabidea

Isuna eta garabi tasa (erreg. zk.: 1008/08)
Erreklamazioa

Erabiltzaile batzuek zirkulazio lerroan aparkatzeagatik zigortu dituztela eta
ibilgailua udal garabiak eraman duela salatu dute. Ibilgailua hartzera joan zirenean,
garabiak eraman zuenean ondo aparkatua zegoela konturatu ziren. Garabiagatik
ordaindutakoa

itzul

diezaioten

eskatzen

du.
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Azterketa

Orientatu ditugu eta ordaindu beharreko zerbitzu publikoa dela adierazi diegu,
gainera ibilgailua ondo dagoela egiaztatzeko hiru egun dituztela esan diegu.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

Txakurrak lotu gabe (erreg. zk.: 1023/08)

Erreklamazioa

Herritar batek bere haserrea adierazi zigun, lotu gabe dabiltzan txakur
arriskutsuen jabeei isunak jartzerakoan Udaltzaingoak uzkur jokatzen duelako.

Azterketa

Horren inguruan eman zizkigun proposamenak helarazi genizkion.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
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Tratu ezegokia: sakelako telefonoaren lapurreta (erreg. zk.: 1071/08)

Erreklamazioa

Herritar etorri da, eta kexu da Udaltzainek emandako tratuagatik, bere
semearekin zegoelarik, Gamarrako igerilekuan sakelako telefono bat lapurtzeaz
salatu ondoren.

Azterketa

Gasteizko Udalak 2007ko azaroaren 26an gure informazio-eskaerari erantzun
ziola jakinarazi diogu herritarrari, eta erantzundakoa helarazi egin diogu, interesgarria
izango zitzaiolakoan:

“Udaltzaingoaren artxiboak kontsultatu ditugu, eta ondokoa ikusi da:
Ez dago jasota zxxxxxxxxx-k aipatzen duen egunean, ezta hurrengoetan ere,
udaltzainek partikularren bati tratu desegokia emateagatik salaketa jarri duenik
polizia-egoitzaren batean.

Abuztuaren 9an, 16:09an, Udaltzaingoko hainbat agentek Gamarrako kirol
instalazioetan jardun zuten, egun batzuk lehenago ustez sakelako telefono bat
lapurtu zuen gazte talde batekin. Instalazioetako langile publikoek eskatu zuten
zerbitzua, gazteak ezagutu ondoren. Jarraian patruilari erakutsi zioten zeintzuk ziren.

Patruilako kideek egiaztatu zuten gazteek soinean zeramaten telefonoa ez
zela lapurtutakoa; esparrutik kanpo atera zituzten gazteak, eta identifikatu egin
zituzten. Horrekin batera, amaitutzat jo zuten esku hartzea.
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Irekita fitxak (xxxxxxx) dioenez, gazteek jarrera bortitza eta modu txarrak
erakutsi zituzten agenteen aurrean.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

Tratu ezegokia: udal garabiak ibilgailua eramatea (erreg. zk.: 1127/08)

Erreklamazioa

Herritar etorri da, eta kexu da udaltzainek emandako tratuagatik, bi bider
eraman baitu udal garabiak bere ibilgailua, egun berean..

Azterketa

Horrelako kasuak saileko arduradunei jakinarazten dizkiegula adierazi diogu,
salatutako agenteekin egoki jotzen duten moduan joka dezaten.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
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d) Bitarteko jarduera

Kaleko jendearen zaratak (erreg. zk.: 996/08)

Erreklamazioa

Etxebizitzaren ondoan izaten den jendeak egiten dien enbarazua salatu dute
hainbat herritarrek.

Azterketa

Gai horren inguruan Gasteizko Udalak igorri digun txostena jakinarazi nahi
dugu. Hona hemen:

“Zuen erakundeak egindako gomendioari jarraiki, hainbat ikuskatze eta
zainketa lan egin dira inguru horretan hiru astetik gorako denbora-tartean. Hauxe
izan da jarduna:
Bide publikoan alkohola edateagatik eskuartze bat.
Bide publikoan gai sorgorgarriak hartzeagatik hiru eskuartze. Kontsumitzaileak
identifikatu dira eta gaiak kendu zaizkie.
Hogeita hemeretzi eskuartze, Simon Bolibar plazako merkatuko prebentzio
zainketak egiteko eta Antonio de Sucre kaleko I.eko etxabeetan biltzen zen gazte
taldeak

sortutako

enbarazuei

amaiera

emateko.

Gazteekin

egindako

bost

eskuartzetan bertan zirenak identifikatu egin dira.
Zirkulazioarekin eta gaizki aparkatutako ibilgailuekin zerikusia duten bost
eskuartze.
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Herritarrak erakutsitako interesa eta bulego honek egin dituen kudeaketak
kontuan hartuta, administrazioaren jarduna indarrean dagoen legeriarekin bat
datorrela adierazi behar dugu. Udaltzainek egindako lan handia baloratu ondoren,
eskuartze hauek enbarazu egiten zuten pertsona taldeak atzerarazteko aski izan
daitezkeela uste dugu. Hala ere, herritarrek eragozpenak izaten jarraitzen badute eta
Udaltzainek konpondu ahalko dutela iritziz gero, bertara jotzeko gomendioa egiten
diegu.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Udaltzainek furgoneta kentzea, jakinarazi gabe (erreg. zk.: 1062/06)

Erreklamazioa

Herritar batek salatu du bere ibilgailua kendu duela Udaltzaingoak, ez eraman
aurretik ez ondoren, jakinarazi gabe.

Azterketa

Udaltzaingoarekin

harremanetan jarri

gara,

eta

herritarrak azaldutako

gorabeherak argitu ondoren, jakinarazi digute ibilgailua ezin dela Agirrelandatik atera
dohain. Hala ere, ibilgailua eraman ahal dadin, arauzko dokumentazioa aurkeztu
beharko du, eta baita aseguru-proposamen bat, edozein aseguru-etxek egina.
Gainera, aurretiaz IAT egin ahal izateko, azterketa hori egingo dioten lantegiren
batera laguntzeko prest daudela udaltzainak.
Herritarraren interesa, eta Sindikoaren bulegoak egindako gestioak bitarte,
amaitutzat eman dugu gure zeregina.
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Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Prostituzio etxea San Anton plazan (erreg. zk.: 1091/08)

Erreklamazioa

San Anton plazako XXXX zenbakiko bizilagunek xxxx pisuan prostituzio etxe
klandestino bat dagoela salatu dute.

Azterketa

Ikerketa egin zezan eskatu genion Udaltzaingoari, eta txosten hauxe bidali
zigute: “2008ko azaroaren 12an, 16,10ak inguruan, Udaltzaingoko Ingurumen
Taldeko zenbait kide bertaratu egin ziren, eta etxebizitza hartan zeuden gizonezko
eta emakume bana identifikatu zituzten.

Identifikatutako gizonezkoaren hitzen bidez jakin zuten bertan sexu zerbitzuak
eskaintzen zirela, eta esku hartzearen unean identifikatu ezin izan zuten beste
emakume bat bezero batekin zegoela.

Jasotako informazio, Udaltzaingoko Ingurumen Taldeak 08MAEX----- txostena
osatu zuen, hionekin batera bidaltzen dizuguna.

Udaltzaingoari ikerketa egiteko eskariak jazarpen neurri gisa jokatu du. Izan
ere, herritar horrekin izandako azken elkarrizketan esan zigunez (abenduaren 3an,
gure bulegoan), salaketa/kexuari bide eman zion arazoa konponduta dago, behin
jarduera nekagarriak eragiten zituzten pertsonak etxebizitzatik joan direlarik.
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Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Udaltzainen tratu ezegokia (erreg. zk.: 805, 828, 833, 848, 907/07)

Erreklamazioa

Hainbat herritarrek jo dute gure bulegora udaltzainek, beren zereginetan
zihardutelarik, tratu ezegokia eman dietela salatzera.

Azterketa

Kasu oso zehatzak dira, denboraren joanean guztiak batera bildu ditugunak,
Udaltzaingo buruarekin tratatzeko, egokitzat jotzen dituen neurriak har ditzan.

Ebazpena

Aurreko oroit-idazkia bukatzeko orduan saileko arduradunekin bilera egin zain
geunden

artean.

Oroit-idazki

honek

hartzen

duen

denbora-tartean,

berriz,

Udaltzaingoko arduradunei eman diegu dosierren berri, egokitzat jotzen dituzten
neurriak har ditzaten. BITARTEKO JARDUERA.
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e) Idazki lagundua

Isuna, Alde zaharreko zama-lanetarako esparruan aparkatzeagatik (erreg.zk..1101
/08)

Erreklamazioa

Jaso duen isunagatik kexatzera etorri zaigu herritarra. “Oinezkoentzako
esparruan aparkatzea, zirkulazioari enbarazu eginez” arrazoiagatik jarri diote isuna
eta ez du bidezkotzat jotzen. Azaldu digunez, alde zaharrean gertatu da, bera bizi
den lekuan, eta zama-lanetarako gune batean.

Azterketa eta Ebazpena

Idazkia lantzen lagundu diogu.

f) Ofiziozko gomendioa

Ingurumen Saileko dosierrak Udaltzaingora bueltatzea (Tabernak) (Nº Reg. : 36/09)

Erreklamazioa

Gaueko aisialdiko lokalek gauez ixteko orduei honako hauek daude zuzenean
loturik: kaleetan ohiz kanpoko orduetan jendea egotea, ibilgailuen gaueko
zirkulazioa, eta pertsonak egoteagatik eta haien jardueren ondorioz ingurunean
sortzen den zarata.
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Egoera ohiko eta arrunt baten aurrean gaude: espazio publikoaren aldetik
interes desberdinak dituzten bizilagun taldeen arteko gatazka baten aurrean. Batetik,
gau orduetan atseden hartzeko eskubidea; bestetik aisialdirako eta dibertitzeko
gogoa leku jakin batean.

Egoera horretan, bizilagun ugarik jotzen dute zuzenean Udaltzaingora. Bulego
honetatik, guk geuk eskatzen diegu zaintza lan handiagoa egin dezaten. Baita
Ingurumen Sailetik ere, deitzen diete.

Ingurumen natural eta hiritarrean jokamolde eta gertaera desegokiak prebenitu
edo/eta zuzentzearen alde, eta ordenantza, bando eta bestelako udal xedapenak
(Eusko Jaurlaritzaren 210/1998 Dekretua, ixteko ordutegiei buruzkoa, Zarata eta
Dardarei buruzko udal ordenantza) bermatu asmoz, Udaltzaingoak salatu egiten ditu
arau-hausleak.

Zarata maila zaintzeaz arduratzen diren udaltzainek salaketa-buletinak
aurkezten dituzte arau-hausleen aurka, eta Ingurumen eta Iraunkortasun Saila da
dosier zigortzaileak abiarazi eta jarraitzen dituena.

Administrazio prozedurak erakusten duenez, Ingurumen Sailaren ebazpenak
ematen die amaiera Udaltzainen salaketei; Udaltzaingoak, salatzaile huts, ez du
jasotzen berari esker abiarazitako dosier zigortzailearen ondoriozko emaitzaren
gaineko berririk.

Azterketa

Gure ustetan, etsigarria da Udaltzainentzat beren salaketen ondorioen berri ez
izatea, aurrera egin ote duten, betearazi egin ote diren, beren salaketa-lan eskergari
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esker, batzuetan baldintza desegokietan eta aurkako giroan (gaua), helburuak bete
ote dituzten. Zentzu horretan, eta Konstituzioak agindu bezala Administrazioak
koordinatuta ekin behar badu, Sail biek EZAGUTU behar lituzkete salaketen
ondorioak. Beraz, eta sailen arteko beharrezko koordinazioa lortu asmoz,
abiarazitako dosier zigortzaileen berri eman beharko litzateke, eta, hala gertatuz
gero, baita emandako ebazpena ere. ondorioen berri jakite horrek eragin
motibatzailea izango duela uste dugu; bestalde, salaketetako akatsak konpontzeko
aukera emango du.

Emaitzak optimizatzeko, interes komuneko helburuak lortzearren, eta baita
kontrajarritako

jarduerak

ekiditzeko

asmoz

ere

(zeinak

eraginkortasunaren

printzipioaren kaltetan jokatuko lukeen) hau GOMENDATZEN dugu:

Ebazpena

Ingurumen sailak, dosier zigortzaileak abiarazteko eskumenak dituen organoa
den aldetik, eman dezala ingurumena zaintzearen eta arau hausteak salatzearen
ondorioz Udaltzaingoaren salaketetan oinarrituta tramitatutako izapideen (dosierra
abiaraztea, zigorra ezartzea, eta abar..) gaineko informazioa eta, berariaz, zaraten
kontrolaren eta gau-lokalak ixteko orduaren zaintzaren ingurukoetan.

Hori guztia Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta
bertan aurreikusitako eraginarekin.
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2.3.8 Hezkuntza Saila

2.3.8.1

Haur eskolak
a) Ezestea

Familia eta lana uztartzea, eta lekua Haur Eskoletan (erreg. zk.: 1000/08)

Erreklamazioa

Udalaren Haur Eskoletan lekuak lortzeko baremazioan bereizkeria dagoela
salatzen du erabiltzaile batek, hain zuzen, familiako kideetako batek lana eta familia
uztartzen saiatzeko bere lanaldia murrizten duenean.

Azterketa

Familia eta lana uztartzea sustatzeko neurriak gero eta gehiago dira, besteak
beste, zerbitzu berriak sortu edo adingabeak zaintzeko laguntza neurriak hartzen
dira. Zeregin horretan kokatzen da Haur Eskoletan lekua lortzeko eskubidea, bertan
gu lanean ari garen bitartean gure haurrei arreta eman eta hezten baitituzte. Neurrien
artean, enpresetan ordutegien malgutasuna

lortzera bideratutakoak eta lanen

antolakuntza daude.

Biak daude zuzenduta lan bizitza eta familia bizitza uztartzera, baina neurri
horietako bakoitza garatzeko araudiak erabat independenteak dira, beraz, zure
seme-alabak haur eskolan lekua izateko baremazioan zure lan murrizketa kontuan
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izan dadin ez da bideragarri. Administrazioak helburu askori eman behar die
erantzuna, nahiz eta batzuetan kontrajarriak daudela iruditu.

Udalerriko Haur Eskolen kasuan, irizpideen artean dago aita, ama edo
tutorearen edo bien lan egoera –lanaldi osoa– kontuan hartzea, eta horrela lanaldi
osoa egiten ez duten aita, ama edo tutoreen aldean puntu gehiago dituzte lanaldi
osoa egiten dutenek.

Ebazpena
EZESTEA

2.3.9 Funtzio Publikoaren Saila

2.3.9.1

Zuzendaritza
a) Gomendioa

LEP eta emaitzen kopia lortzea (erreg. zk.: 1051/08)

Erreklamazioa

Herritar batek salatu du udal administrazioan lanpostu hutsak betetzeko 2007C-2005-LI LEPen hartu duela parte, eta bigarren ariketa egin ostean, azterketak
berrikusteko hiru eguneko epea zabaldu zelarik (zehazki, 2008ko uztailaren 21etik
23ra, biak barne), berak egindako ariketaren eta zuzenketa-irizpideen kopia eskatu
zuela, eta ukatu egin zizkiotela.
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Azterketa

Gure ustez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea da aplikagarri kasu honetan, zeinak
administrazio-dosierrak irispidean edukitzeko erregimen orokorra arautzen duen.

Hartara, Lege horretako 35A) artikuluak, besteak beste, honako eskubidea
xedatzen die herritarrei: “administrazioekiko harremanetan “prozedura batean
interesdun direnek, edozein unetan, prozeduraren izapideak zertan diren jakiteko
eskubidea dutela, baita prozedura horretan dauden agiriak eskuratzeko eskubidea
ere”.

Interesdun izaera nahitaezko baldintza da administratuak administrazio
prozesuan esku hartzerik izan dezan. Kasu hauetan, begien bistan da hautatze
probetan parte hartu dutenak interesdun direna.

Azterketetan parte hartu duten guztiak har daitezke interesduntzat, bidezko
interesa dute, eta gainera oraingoa, iraunkorra, perfektua eta burutua da, asmo
erreal eta unekoari erantzuten diona.

Ez dugu dokumentazio horren kopia ez emateko arrazoirik ikusten.

Hori guztia aintzat harturik,

Ebazpena

2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
finkatutakoaren ildotik, hauxe GOMENDATZEN diogu Funtzio Publiko Sailari:
Honelako kasuetan, zeinetan azterketa egin dutenek beren ariketaren kopia eskatzen
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duten, kopia hori erreklamazioak egiteko epea amaitu baino lehen ematea, egokitzat
jotako alegazioak aurkeztu ahal izateko eskubidea bermatu dadin.

Azterketak zuzentzeko irizpideen gainean, horiek epaimahaikideek propio
adostu badituzte, edo azterketa egiteko unean iragarri badira, azterketa egin dutenek
horien berri izateko eskubidea dute; beste edozein kasutan, frogaren objektuak
berezko eta ohiko dituenak direla pentsatu beharko da.

GOMENDIO ONARTUA

2.3.10 Udal Eraikinetako Mantentze Saila

2.3.10.1

Zuzendaritza
a) Gomendioa

Ur hotzeko dutxak gizarte etxeetan (erreg. zk.: 1027/06)

Erreklamazioa

Herritar batek salatu du gure hiriko zenbait gizarte etxetako kirol instalazioetan
ez dagoela ur hotzeko dutxa hartzeko aukerarik, zehazki San Andres kiroldegian.

Azterketa
Harremanetan jarri gara Mantentze Zerbitzuarekin, eta jakinarazi digu gizarte
etxeetako aldagela gehienetan aukeran dutela erabiltzaileek ur beroko edo hotzeko
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dutxa hartzea, baina San Andres kiroldegian ez dutela zerbitzu hori eskatu. Halaber,
esan digute itxuraz ez dagoela arazorik aldagela bakoitzeko (emakumeena eta
gizonezkoena) ur hotzeko dutxa bana instalatzeko.

Ur hotzeko dutxa hartzea aukera egokia da jarduera fisiko sakon baten
ondoren

halako

tratamendua

behar

duten

erabiltzaile

askorentzat

(odol-

zirkulazioaren hobekuntza...); gainera, ez dago San Andres kiroldegian horrelako
instalazioa egitea eragotziko lukeen inolako arrazoi teknikorik.

Hori guztia aintzat harturik,

Ebazpena

2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
finkatutakoaren ildotik, hauxe GOMENDATZEN diogu Mantentze Zerbitzuari: jar
dezala ur hotzeko dutxa bana San Andres kiroldegiko aldageletan (emakumeenean
eta gizonezkoenean).
GOMENDIO ONARTUA.
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2.3.11 Informazioaren Teknologien Saila

2.3.11.1

Zuzendaritza
a) Bitarteko jarduera

Aurrekari polizialak bertan behera uztea (erreg. zk.: 1066/08)
Erreklamazioa

Herritar batek Udaltzaingoaren fitxeroetan berari buruz dauden datuak
deuseztatzeko interesa duela jakinarazi digu.

Vitoria-Gasteizko

Udaleko

Datu-Babesaren

esparruko

arduradunarekin

harremanetan jarri gara, eta azaldu digu erreklamazio hori aintzat hartu eta
gauzatzeko, nahitaez eskaria aurkeztu behar duela, eman zaion eskari-orria erabiliz.
Behi eskari-orria beteta, herritarrei laguntzeko udal bulegoetan aurkez dezake
(ESpainiako

Plazako

behean,

gizarte

etxeak...)

Eskaera-orriarekin

batera,

deuseztatze-prozesua bideratzeko behar dituen azalpenak eman dizkiogu.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
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2.3.11.2

Errolda
a) Ezestea

Erroldatik kentzea (erreg. zk.: 1111/08)

Erreklamazioa

Herritar bat kexu a gertu zaigu, Vitoria-Gasteizko erroldatik kendu egi dutelako,
nahiz eta berak berritzeko eskatu zuen.

Azterketa

Erroldako bere izen ematearen historiala aztertu dugula azaldu diogu, eta hark
erakusten duen bezala aurreikusitako epea bizitokiaren aldaketa jakinarazi gabe
gainditu zuela (herritarrak ez zuen bere izen ematea berriztatzeko borondatea
erakutsi epe barruan), Ogasun eta Aurrekontu arloko Zinegotziak iraungitzat eman
zuela bere izen ematea; Saiatu arren ezin izan zitzaionez ebazpena jakinarazi,
2008ko uztailaren 16ko ALHAOn (81. zbka.), 30/1992 Legean xedatutakoaren ildotik.

Gainera, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen
arabera, Udal erroldako inskripzioa aldiro berritu beharko da, bi urtetik behin, bizileku
iraunkorra izateko baimenik ez duten Europako Erkidegokoak ez diren atzerritarren
inskripzioaren kasuan. Aipatutako epea igarotzea, baldin eta interesatuak inskripzioa
berritu ez badu, aldiro berritu behar diren inskripzioen iraungipena erabakitzeko
arrazoi izango da. Kasu horretan, interesatuari aldez aurretik entzun beharrik izan
gabe aldarrikatuko da inskripzioaren iraungipena.
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Legeak xedatutakoaren argitan, izen-ematea iraungitzat jo eta erroldatik
kentzerakoan Udalak zuzen jokatu duela uste dugu, herritarrak ezin izan duelako
frogatu helbide-aldaketaren komunikazioa baja-erabakia baino lehen egin zuenik.
Beraz, ezin dugu aintzat hartu herritarraren kexa.
Ebazpena
EZESTEA

2.3.12 Kirol Saila

2.3.12.1

Zuzendaritza
a) Gomendioa

Erantzun gabeko idazkia, igerilekura sarrera ukatzeagatik (erreg. zk.: 1087/08)

Erreklamazioa

Gure bulegora jo duen herritar batek salatu du ez duela Udaleko Hirigintza
Sailaren erantzunik jaso 2007ko uztailaren 21ean aurkeztu zuen salatze idazki bat
zela eta. Idazkian salatzen zuen bertan minutu bakar bat egonda, ez ziotela itzuli
Gamarrako igerilekura sartzeko ordaindutako dirua (12 €), eta ez ziotela eskatu
zituen erreklamazio orriak eman.

Azterketa

Herritarra Sindikoaren bulegora etorri eta agiriak ekarri ditu, honi buruz:
“2007ko uztailaren 21ean salatze idazkia aurkeztu zuen, bere egoera salatze aldera.
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Aurtengo urriaren 7an oraindik ez du administrazioaren erantzunik jaso, ez
aldeko ez kontrakorik.

Gure ordenamendu juridikoan administrazioaren isiltasunaren figura jasotzen
da, nahi izanez gero herritarrak administrazioarekiko auzien jurisdikziora jotzeko
aukera izan dezan. Dena den, erantzun adierazi eta arrazoitua jasotzeko eskubidea
du beti, laburki bada ere administrazioak aurkeztutako eskaera onartzen duenentz
jakiteko.

Hauxe dio Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 42.1.
artikuluak:

42.1. art.- Administrazioak esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi behar
du prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.
42.3. art.- Prozeduretako arauetan jakinarazpena jasotzeko gehienezko eperik
ezartzen ez denean, hiru hilabetekoa izango da.
Herritarrei

dagokion

jurisdikziora

jotzeko

aukera

ematea

du

helburu

administrazioaren isiltasunaren figurak, baina horrek ez du baztertzen herritarren
eskabide eta idazkiei berariaz erantzun nahiz halakoak ebatzi beharra.

Ebazpena

Igaro den denbora kontuan izanik, eta gaian –aurkeztutako salaketan eta
erabiltzaileak

egindako

alegazioetan–

sakondu

gabe

ere,

Kirol

Sailari

GOMENDATZEN DIOGU berariaz ERANTZUN diezaiola erabiltzaileari, eta, behar
diren azalpen eta arrazoiak emateaz batera, haren alegazioak aintzat harturik, egin
zuen eskabidea onetsi ala ezetsi egingo dion jakinaraz diezaiola.
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Mendizorrotzeko instalazioetan erori izana (erreg. zk.: 788/07)

Erreklamazioa

Gomendioa nahikoa antzinakoa den arren, oroit-idazki honetan zehar
erantzuteko hainbat eskaera egin ditugu.

xxxxxxxxxx andrea, xxxxxxxxxxren ama, bulegora etorri da eta gertakari hauen
berri eman digu:

1.- 2006ko ekainaren 15ean futbol zelaian erori eta gero, xxxxxxxxxxxxxx
Mendizorrotzeko kirol instalazioetako botikinera joan zen. Eskuineko eskumuturreko
minaz kexu zen. Bertan eskainitako laguntza-txostenen honela adierazten zuen:
“Joan San Jose poliklinikara, bertan

X izpien bidez pitzadurarik dagoen azter

dezaten" (1. agiria).

2.- 2006ko azaroaren 24an San Jose poliklinikatik jakinarazpena igorri zioten
eta istripuak eragindako gastuen faktura ordaintzeko eskatzen zitzaion (2. agiria).

3.- Urriaren 2an xxxxxxxxxx andereak gertakarien berri eman zuen Kirol
Sailean eta, handik bi egunetara, honela erantzun zion Ogasun Sailak: Winterthur
aseguru konpainiarekin izenpetutako istripu polizak ez du bere barne hartzen
Gasteizko udalak antolatu eta ikuskatu ez duten futbol partidurik". (3. agiria).

AZTERKETA
Erorketaren

ondorioz

izandako

kalteak

ikusirik,

Mendizorrotzeko

kirol

instalazioetako botikineko arduradunek berak igorri zuten Poliklinikara. Hala dio
laguntza medikoaren parteak: “joan San Jose poliklinikara, bertan X izpien bidez
pitzadurarik dagoen azter dezaten" (1. agiria).
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Pitzadurarik ote zegoen Osakidetzako larrialdietan aztertu behar zuten,
printzipioz, ez klinika pribatu batean. Mendizorrotzeko botikineko langileek San Jose
poliklinikara joateko emandako agindua dela eta sortu dira bertan emandako
zerbitzuei dagozkien gastuak. Zentro pribatu batera igorri zuten herritarra, segur aski
oker bat dela kausa, udal instalazio horien istripu aseguruak zerbitzu hori barne
hartuko zuelakoan.

Udalak eragin duen gastutzat jotzen dugu, ez kaltetuak; beraz, udalak berak
hartu behar du bere gain, ez herritarrak.

Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen arabera, herri administrazioek eragindako
kalte ordainak ordaindu egin behar dizkie partikularrei, hauen eskubidea baita. Hala
dio aipatu lege horrek 139.3 artikuluan: “Eskubideen jabetza kentzen ez duten
legegintzako egintzak aplikatzen bazaizkie herritarrei eta herritar horiek legegintzako
egintzak jasateko behar juridikorik ez badute, herri-administrazioek kalteak
ordainduko dizkiete, beti ere, egintza horietan hala agintzen denean eta bertan
adierazitako moduan.”

Aztertzen ari garen kasuan, Kirol Saileko botikineko arduradunek adierazi
zuten zentro pribatu batera joateko, ez zuten osasun sare publikoa baliatzeko esan.
Beraz, administrazioaren erantzukizuna dela aitor daiteke. Gure ustez, Udalak berak
hartu behar du bere gain istripu honetatik eratorritako gastuen faktura ordaintzea (2.
agiria).

III. GOMENDIOA
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritakoaren ildotik, istripuaren
gastuen faktura Kirol Sailak berak ordaintzeko GOMENDIOA egiten dugu, izan ere,
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herritarra klinika pribatuan sendatu dute, baina udal zerbitzuen ekimena izan da
bertara joatearena ez da herritarraren ekimena izan. (2. agiria).

Azterketa

Ogasun Sailetik erantzun digute beti beraiei bidali dizkietela errekerimenduak,
baina benetan Kirol Sailari dagokiola. Bertan hartuko dute Poliklinikako fakturaren
ardura, gure gomendioa jarraituz.

Ebazpena
Kirol Sailak ONARTU egin du GOMENDIOA.

2.3.13 Herritar Harremanen Saila

2.3.13.1

Gizarte etxeak
a) Idazki lagundua

Pilarreko gizarte etxean sartzea galaraztea (erreg. zk.: 1119/09)
Erreklamazioa

Pilarreko gizarte etxean kontrol ofizialekin arazoak izan dituela salatu du
herritar batek, eta gizarte etxeetara sartzeko aukera ukatu diotela kautelazko neurri
gisa. Informazioa eskatzen du.
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Azterketa

Arduradunekin harremanetan jarri gara, eta ebazpen arrazoitua bidali diote
erabiltzaileari. Berak errekurritu egin nahi du, eta guk lagundu egin diogu idazkia
egiten, gaiaren beraren inguruan balioespenik egin gabe.

Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.

2.3.13.2

Berdintasuna
a) Gomendioa

Emakumeen Nazioarteko Eguna eta diru-laguntzak (erreg. zk.: 1118/09)
Erreklamazioa

Acciones LGTB ARABAN Taldeak Gasteizko Udalak martxoaren 8a
(Emakumeen Nazioarteko Eguna) ospatzeko emateko dituen dirulaguntzak emateko
deialdien gaineko kontu bat planteatu digu. Deialdi horretara emakume elkarteak
aurkez daitezke soil-soilik, ezin da gizonezko eta emakumeen elkarte mistorik
aurkeztu, nahiz urtean zehar berdintasunaren alde lanean aritu, nahiz elkartean
baitan propio emakumeen ongizatearen aldeko lan-esparruren bat izan.

“Antza denez, badira zenbait elkarte misto, emakume langilea sustatu eta
aldezteko jarduera horietan parte hartzeko interesa dutenak, hala nola ijitoen
elkartea, hainbat etorkin elkarte, sindikatuak... Orain arte ukatu egin zaie parte
hartzea, esanik elkarte mistoak direla, eta urte osoan dutela diru-laguntza eskatzeko
aukera, kanpaina horretatik soberan geratzen den dirutik eman dakien, baina
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martxoaren 8koa emakume elkarteentzat bakarrik dela.” – Acciones LGTB ARABAN
taldea -

Eskatzaileak galdera hau egiten du: “Legezkoa al da talde mistoei deialdia
ixtea?” Erreferentzia gisa beste udal batzuk aipatzen ditu, hala nola Bilbokoa, non
“ateak zabaltzen zaizkie talde mistoei, baldin eta ikusten bada urte osoan lan egiten
dutela talde horretako emakumeen alde, eta proposatutako jarduerak emakumeekin
zerikusia badu.”

Azterketa

Emakume Langileen Nazioarteko Egunak (Nazio Batuekin bat, martxoaren 8an
ospatzen da), emakumeak historiaren sortzaile gisa ulertu nahi ditu, bere erroak
mendetan zehar emakumeek gizartean gizonezkoekin bat parte hartzeko daramaten
borrokan daude.

XIX. mendearen bukaera aldera sortu zen emakumeen nazioarteko eguna
ospatzeko ideia. Mundu industrializatu hartan, ideologia matxisten hegemonia
erabatekoa zen, gizarte-nahasmendua handia, populazio hazkundea ikaragarria, eta
ideologiak erradikalak eta antiliberalak.

Martxoaren 8ko ospakizunak 1908. urtean egun horrekin izandako gertakari
jakin bat dakar gogora: 146 emakume hil ziren kiskalita, egun hartan, New Yorkeko
Cotton oihal-fabrikan, beren soldata eskasengatik eta jasan beharreko lan-egoera
negargarriengatik protestaka ari zirela lekuak husteari uko egin ziotela eta, jaurtiki
zizkioten su-lehergailuek sortutako sutean, hain zuzen ere.
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Emakumeen

nazioarteko

mugimenduak

(Nazio

Batuek

lau

Mundu

Konferentzien bidez14 indartua), bultzatu egin du egun hori, emakumeen eskubideen
eta bizitza politiko eta ekonomikoan parte hartzearen aldeko jarduera koordenatuen
bilgune gisa. Egindako aurrerapenen inguruan gogoeta egiteko aukera eskaintzen
digu urtero Emakumeen Nazioarteko Egunak, eta, bidenabar, aldakuntzak eskatzeko
eta emakumeen eskubideen historian aparteko zeresana izan duten emakume
arrunten ausardia eta prestutasun ekintzak ospatzeko. Horrelaxe sortu zen
emakumeen nazioarteko eguna.

Kopenhagen izandako Nazio Batuen II. Konferentzian, jada, ekintza-programa
bat onestea erdietsi zuten, erabateko adostasunik izan ez bazen ere, eta bertan
aipatzen zen zenbat eta zenbat faktore dauden azaltzeko nola ez datozen bat
emakumeen eskubide juridikoak eta emakumeek eskubide horiek baliatzeko duten
gaitasuna; besteak beste, honako hau:

Gizonak modu egokian ez parte hartzea emakumeak gizartean jokatzen duen
papera hobetzen;

1995eko Emakumeari buruzko Laugarren Konferentzian, Beijingen15, honako
premia hau aipatu zen azken deklarazioan:

25.

Gizonak

akuilatzea

buru-belarri

parte

har

gizonezko

eta

dezaten

berdintasuna

bermatzera zuzendutako jarduera guztietan;

Aldarrikapen

horien

arabera,

emakumeen

arteko

berdintasunaren aldeko lana ez da soilik emakumeen zeregina, eta gizonezkoak eta

14

LAS CUATRO CONFERENCIAS MUNDIALES SOBRE LA MUJER, 1975 A 1995:
Una perspectiva histórica.- Cfr http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/Mujer2011.htm
15
Cfr Naciones Unidas
htttp://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/2ae7094d2184fe948025666d0059d99e?Opendocument
293

2008-2009ko Oroit-Idazkia

emakumeak berdintasunez lan egiten duten elkarte mistoak erakunde egokiak dira
emakume langileen aldeko ekimenak bultzatzeko.

Besterik da elkarte-sarea ahul samar egoteagatik soilik emakumezkoen
elkarteak sortu eta bultzatzera baliabide jakin batzuk bideratzea. Baina suspertze
jarduera berariazko eta aldizko hori ez da nahastu behar berdintasuna suspertzeko
saioekin, hori guztion zeregina eta ardura baita.

Horrenbestez,

Ebazpena

Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian aurreikusitakoaren ildotik,
eta 2009ko diru-laguntza deialdian xedatutakoa gorabehera, etorkizunera begira,
hauxe gomendatzen dugu: gizon eta emakumeen arteko berdintasuna bultzatze
aldera baliabide publikoekin sustatzekoak diren jardueretan ez daitezela baztertu
gizon eta emakumeek modu paritarioan parte hartzen duten elkarte mistoak, beren
funtzionamendu propioan sexuen arteko berdintasunaren balioa errealitate bihurtzen
dutelarik.
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3.- ITXI GABE GERATZEN DIREN DOSIERRAK
Oroit-idazkiak hartzen duen denbora tartean abiarazitako hainbat dosier geratzen dira artean itxi gabe,
oroit-idazki hau bukatzeko orduan. Dosier horiek ez ixtearen arrazoi nagusia hauxe da: udal zerbitzu eta
sailei eskatu dizkiegun txostenak jaso zain gaudela.

Oraindik itxi gabe dauden dosier horien zerrenda ematen dugu ondoren:

Herbizidak (erreg. zk.: 985/08)

Erreklamazioa

Herritar batek jakinarazi digu FCCk ez duela betetzen produktu fitosanitarioak
berdeguneetan erabiltzeari buruzko Europako araudia; bere ustean, produktu horiek
kalte itzulezinak eragin diezaiekete osasun publikoari. Araudia betearazi eta FCCri
zigortzea eskatzen du.

Azterketa

Arduradunekin eta herritarrarekin izan ditugun bileren ondoren, eta zenbait
txosten aztertu ondoren, ondoriozta dezakegu ez dela araudia betetzen.

Ebazpena

Oroit-idazkiaren

honen

amaierarako

produktu

horien

ez

erabiltzeko

gomendatzen duten txostenetan oinarritutako gomendioa osatzekotan gaude.
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Zaratak “Boca a Boca” tabernan (erreg. zk.: 1018/08)

Erreklamazioa

Herritar batek salatzen du Boca a Boca tabernan sortzen diren zaratak jasaten
dituela, eta tabera horrek ez dituela ordutegiak betetzen.

Azterketa

Auzia iker zezala eskatu genion Udaltzaingoari, baina hilabete batzuk
beranduago lokalaren izenarekin nahastu egin zirela adierazi ziguten. Beraz, epe
berri bat ireki dugu.

Ebazpena

Oroit-idazki hau bukatzeko orduan, oraindik ez dugu jaso 2009ko otsailean
eskatutako informazioa.

Eginaren Eginez: Irisgarritasuna (erreg. zk.: 1036/08)

Erreklamazioa

Eginaren Eginez elkarteak indarrean den araudia betetzen ez dituzten eraikin
publikoen eta lokal pribatuen iresgarritasun eza salatu digute

Azterketa
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Planteatu diguten egoera aztertu, eta hainbat kolektibo eta sailekin bildu
ondoren, gomendio bat ematea erabaki dugu.

Ebazpena

Oroit-idazki hau bukatzeko orduan gomendio hori idazteko zain gaude
oraindik.

Zaratak Koprrokon tabernan (erreg. zk.: 1076/08)

Erreklamazioa

Erabiltzaile batek Korrokon tabernak etengabe sortzen dituen zaratak salatu
ditu.

Azterketa

Ingurumen Sailetik jakinarazi digute jabe berria duela tabernak, eta baimen
eskari berria egin duela. Bulegotik jabe berriari lokalaren baimenean ezarritako neurri
zuzentzaileak ezartzeko egin zaion errekerimenduari buruzko informazioa eskatu
zaio Sailari.

Ebazpena

Oroit-idazki hau bukatzeko orduan, oraindik ez dugu jaso 2009ko otsailean
eskatutako informazioa.
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Lanak Abetxukoko lokal batean (erreg. zk.: 1039/08)
Erreklamazioa

Herritar batek jakinarazi zigun enbarazu egiten ziotela bere higiezinaren
ondoko lokalean egiten ari ziren obrek, Abetxuku auzoan. Auziari buruzko txostena
eskatu dugu, eta jakinarazi diogu dena zuzen dagoela. Baina berriro ireki da auzia,
obrak egin zituen enpresarekiko ados ez dagoela adierazita.

Azterketa eta Ebazpena

Oroit-idazki hau bukatzeko orduan, erabiltzaileari erantzuteko geratu gara;
esan diogu bide zibilera jo beharko duela, auziak gainditu egiten duelako bide
administratiboa.

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: erroldan izena emate ezegokia (erreg. zk.: 1113
eta 1114/09)

Erreklamazioa

Bi herritarrek esan digute arazoak izan dituztela etxebizitza alokatzeko Gizarte
Larrialdietarako Laguntza eskuratzerakoan.

Azterketa

Bien dosierren txostena eskatu diogu Gizartegintza Sailari.
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Ebazpena

Oroit-idazki hau bukatzeko orduan udal sailak erantzun zain gaude, 2009ko
urtarriletik.

Suhiltzaileak Manuel Iradier kaleko 68ra iristea (erreg. zk.: 1120/07)

Erreklamazioa

Manuel Iradier kaleko 68 zenbakiko bizilagunek salatu egin zuten bere garaian
zein egoeratan geratu ziren RENFEko etxebizitzak eraiki ostean. Beren eraikina oso
itxita geratu zen, suhiltzaileak ez sartzeko moduan, eta, beraz, ezin ebakuatuta.

Azterketa

Bere garaian suhiltzaileek ebakuazio-lanetarako emandako alternatibekin
gomendio bat egin genuen, eta aldeko erantzuna eman zitzaion, baina oraindik ez
dugu idatziz jaso. Bizilagunek auzia ireki dute berriro, informazio hori eskatuz.

Ebazpena

Oroit-idazki hau bukatzeko orduan udal sailak erantzun zain gaude, 2009ko
otsailetik.
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Baja emandako ur kontagailua (erreg. zk.: 1121/009)

Erreklamazioa

Herritar batek salatu digu Amvisak bere lonjan kontsumitutako ura ordaintzea
eskatzen diola, nahiz eta 1997.etik hona baja egoeran duela dioen arren. Zorra
kitatzea ez dagokiola eskatzen du, ez duelako bere buruz erantzuletzat.

Azterketa

Bilera izan dugu Amvisarekin, eta gai horren inguruko bere araudiaren berri
eman digu.

Ebazpena

Oroit-idazki hau bukatzeko orduan gaia sakonago aztertzekotan gaude.

Lur sailak birsailkatzea Uribarri Dibiñan, abiazioaren txosten batengatik (erreg. zk.:
1122/09)

Erreklamazioa

Uribarri Dibiñako bizilagunek jakinarazi digutenez, 2004tik hona beren lurren
kontribuzioa ordaintzen ari dira, nahiz eta 2003ko Abiazio Zibilaren txosten batek
dioen lur horietan ezin zela eraiki.
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Azterketa

Bilera izan dugu bizilagunekin, egoera azal diezaguten. Eskatu digute, kalteordain gisa ordutik hona bere lursailengatik ordaindutako OHZ itzul diezaien.

Ebazpena

Oroit-idazki hau bukatzeko orduan egoera aztertzeko eta ebazpena emateko
zain gaude.

Prostituzio etxea Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalean (erreg. zk.: 1125/09)
Erreklamazioa

Tomas Zumarraga Dohatsuaren kaleko x zenbakiko eraikineko bizilagunek xx
pisuan prostituzio etxe bat egon daitekeela salatu digute. Esku hartzeko eskatu
digute.

Azterketa

Txostena egiteko eskatu diogu Udaltzaingoari.

Ebazpena

Oroit-idazki hau bukatzeko orduan, oraindik ez dugu jaso 2009ko otsailean
eskatutako informazioa.
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Harrera sozialerako udal zentroan sartzea galaraztea (erreg. zk.: 1126/08).

Erreklamazioa

Herritar batek kontatu digu galarazi egin diotela Aterpe Harrera sozialerako
udal zentroan sartzea, baita jantokiko txartela ere, bere ustean arrazoirik gabe.

Azterketa

Gai horren inguruko txostena eskatu genion Gizartegintza Sailari.

Ebazpena

Oroit-idazki hau bukatzeko orduan, oraindik ez dugu jaso 2009ko otsailean
eskatutako informazioa.

Prostituzio etxea Foru kalean (erreg. zk.: 1128/09)

Erreklamazioa

Foru kaleko xx zenbakiko bizilagunek beren eraikinean prostituzio etxe
klandestino bat egon daitekeela salatu dute.
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Azterketa

Bizilagunekin izan dugun elkarrizketan egoera salatzeko zein bide jarraitu
behar duten jakinarazi diegu. Esan digute eraikineko beste jabeei jakinaraziko dietela
egoera eta jakinaraziko digutela esku hartzearekin aurrera jarraitzea nahi duten edo
ez.

Ebazpena

Oroit-idazki hau bukatzeko orduan, oraindik ez dugu jaso bizilagunen
erantzuna (2009ko otsailetik).
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4.- BERRIRO ZABALDU DIREN DOSIERRAK
Aurreko oroit-idazkietan itxitzat jo genituen hainbat dosier zabaldu dira berriro oroit-idazki honek
hartzen duen denbora tartean, gehienetan herritarrek hala eskatuta.

Guk geuk hobeto aztertu zain edo herritarrek berek dokumentazio berria noiz ekarriko, oraindik ere
zabalik dauden dosierrak dira.

Kanpokale Berriko pentsio irregularra (erreg. zk.: 831/07)

Erreklamazioa

Kanpokale Berriko xx zenbakiko pentsio batean itxura batean irregulartasunak
gertatzen direla salatu dute hainbat herritarrek (atezainik ez, jende ugari sartzea,
zaratak eta enbarazua).

Azterketa

Dosier hau ireki genuenetik pentsioko jabeen baimen-motari buruzko
informazioa eskatu dugu behin eta berriz. Behin informazio hori 2009ko otsailean
jaso ondoren, auzia aztertuko dugu, agian gomendio bat emateko.
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Ebazpena

Oroit-idazki hau bukatzeko orduan egoera sakonago aztertzeko eta ebazpena
emateko zain gaude.

Zaratak: Domingo Beltran kaleko Eroski (erreg. zk.: 845/07)

Erreklamazioa

Herritar batek esku hartzeko eskatu digu, etxe azpiko supermerkatuak zarata
handia sortzen duelako. Dosierra berrabiarazi du; izan ere, tonaje handiko kamioien
zamalanak bibrazioak eragiten ditu eraikinean, zutabeetako pitzadurek erakusten
duten moduan.

Azterketa eta Ebazpena

Oroit-idazki hau bukatzeko supermerkatura joateko zain gaude, egoera
bertatik bertara ikusteko.
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Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: erroldan izena emate ezegokia (erreg. zk.:
853/07)

Erreklamazioa

Herritar batek dosierra abiarazi zuen gure Bulegoan, bere seme ezinduak
jasotako isun kopuru handiagatik bere etxebizitzak Gizarte Larrialdietarako Laguntza
hartzaileei alokatzearen ondorioz.

Azterketa
Dosierra abiarazi genuenetik bere etxebizitzetan dauden bizilagunei buruzko
informazio eske ari gatzaizkio, ez zutela ordaintzen salatzen baitzuen. Beste
batzuetan ere azaldu diogu maizterrekiko bere harremana eta maizterrek
administrazioarekikoak ez dutela zerikusirik, baina otsailean idazki bat bidali digu,
berriro auzi berari buruz.

Ebazpena

Oroit-idazki hau bukatzeko orduan herritar horren eskariak ezesteko zain
gaude..

Gizarte Larrialdiko Laguntza: datuak ez aitortzea (erreg. zk.: 944/07)

Erreklamazioa

Herritar batek Gizarte Larrialdiko Laguntza eta Oinarrizko laguntza jasotzen
zituen 2006ko urritik, baina kendu egin dizkiote laguntzak, Burgosko etxe baten
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jabetzaren % 33koa duelakoan, bost urteko atzeraginarekin. Bere garaian
gomendioa egin genuen 2002tik aurrera jasatakoa itzul zedin, horren gainean
Arartekok egindako txosten batean oinarrituta.

Azterketa

Sailarekin bilera ugari egin ditugu, eta ahoz gure irizpidearekin bat bazetozen
ere, Gizargegintza Sailaren ezezpena bidali digute, auziaren hondoa batere aztertu
gabe.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan Arlo horretako zinegotzi arduradunarekin
biltzeko zain gaude, dosierra sakonago aztertzeko.

Etxebizitzarako lizentzia Abetxukun (erreg. zk.: 946/07)

Erreklamazioa

Herritar batek kontatu digu etxebizitzarako prestatutako lonja bat zuela
Abetxuku auzoan, baina bizilagunek (elkarte gastronomiko bat) aurka egiten diotela;
beraz, epai eta lehia ugari izan ditu beraiekin.

Azterketa

Ekimen ugari eta gero, gaur egun herritar horrek berrabiarazi egin du dosierra,
eta jakinarazi digu idatzi bat bidali diola Udalari elkarte gastronomikoa itxi dezala
eskatuz, irekitzeko lizentzian xedatutakoa betetzen ez duelakoan. 2009ko otsaileko
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idazkiaren erantzunaren zain gaude, proposamenaren aldeko gomendio ematea
baloratzeko.

Ebazpena

Oroit-idazki

hau

bukatzeko

orduan

herritar

horren

argudioen

aldeko

gomendioa ematera aztertzen ari gara.
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5.- BERARIAZKO JARDUERAK

5.1 Iradokizunetarako eta Erreklamazioetarako Batzorde Berezia

5.1.1 2008ko irailaren 30eko Batzordea

IRADOKIZUN

ETA

ERREKLAMAZIO

BATZORDEARI

AURKEZTUTAKO

TXOSTEN

ETA

GOMENDIO PROPOSAMENAK (ateak itxita)

a) Informazio eta Eztabaidarako:
1.- behin behineko pasabiderako Lizentzia eskabidea (Dosierra (erreg. zk.: 808/07Aurreko oroit-idazkian)
2.- Fiskaltzara eramandako auziak: Proxenetismoa eta bazterkeria (Indize Orokorreko 5.2.
puntuan)
b) Batzordeak eztabaidatu eta Irizpena emateko:
1.- Zamalanak El Corte Inglés dendan (erreg. zk.: 690/06, 890/07- Aurreko oroitidazkian)

5.1.2. 2008ko azaroaren 17ko Batzordea

- Amarikako aparkalekuaren aurkako plataforma (Txosten Berezia Erreg. zk.: 1057/08 Indize
Orokorreko 2.1.3 puntuan)

5.1.3.- 2009ko urtarrilaren 28ko Batzordea
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1) EZTABAIDATZEKOAK

1.1.- Corte Ingles SA dendako zamalanek eragindako enbarazuak (Aurreko Batzordean
jorratutako auzia eta Heritarren agerraldia (erreg. zk.: 690/06, 890/07- Aurreko oroit-idazkian).
1.2.- Gasteizko udalerriko herrietako garraio publikoaren faltari buruz (Dosierra (erreg.
zk..1079/08- Ebazpenetan)

2) .EBATZI BEHARREKOAK (bozketaz)

2.1.- Gasteizko kontzejuen elkarteak Udalerriko Aholku Kontseiluan parte hartzeko duen
eskubidea (erreg. zk..1080/08- Ebazpenetan).
2.2.- Tuvisaren geltokiak Mendizorrotza inguruan sortzen duen enbarazua (erreg. zk..1037/08Ebazpenetan).

5.2 Salaketak Ministerio Fiskalari

Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiak salatzeko betekizuna ezartzen du:

“Bere lana burutzen ari dela Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak hautematen baldin badu
pertsonaren baten jarduketa diziplinazko urratzea edo delituzko jarrera izan dezakeela, organo eskudunari
jakinaraziko dio, dagozkion ondoreetarako”.

San Antonio kaleko xx zenbakiko bizilagunak jo dute Sindiko honengana, eta jakinarazi digute
duela lau urte baino gehiagotik 1.a G pisuko etxebizitzan hirugarren pertsonen prostituzio jarduera
antolatua egiten dela, eta prentsan AFRODITA RELAX izen komertzialarekin iragartzen dela, argazki eta
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espazio handiko iragarkien bidez. Jarduera hori dela, bizilagunek gorabehera arraroak antzeman dituzte:
pertsonen joan-etorria, zaratak gauean berandu, deiak bizilagunen atezain automatikoetara, zikintasuna
eskaileretan, eta., eta, oro har, “bezeroak” noiznahi, goizez eta gauez.

Bestalde, Agirrelanda kaleko xx zenbakiko bizilagunek azken aldian hirugarren pertsonen
prostituzio jarduera antolatua egiten dela; hori dela, kexua jarri zuten Udaltzaingoan, eta hionek bere
ikerketaren berri eman digute.

Prostituzio etxe horietan egiten den jardueran PROXENETISMO DELITUAREN zantzuak antzeman
daitezke, eta agian baita PERTSONEN SALEROSKETA (Zigor Kodeko 188.1 artikuluaren arabera); beraz,
2008 martxoaren 10ean eta azaroaren 17an hurrenez hurren, honako SALAKETA aurkeztu diogu Ministerio
Publikoari.

Era berean, eta araudiaren araberako betekizun berberaren arabera, jakinarazi nahi dugu 2008ko
uztailaren 14an ARRAZAGATIKO BAZTERKERIA DELITUAREN zantzuak (Zigor Kodeko 512 artikuluaren
arabera) salatu ditugula Arabako Probintzia Fiskaltzab

5.3 Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 60. Urteurrena

5.3.1. Hitzarmena Arabako Abokatuen Elkargoarekiko

LANKIDETZA HITZARMENA, ARABAKO ABOKATUEN ELKARGOAREN ETA VITORIA-GASTEIZKO
HERRITARREN DEFENDATZAILE EDO SINDIKOAREN ARTEAN

Vitoria-Gasteizen, 2008ko abenduaren 11n.
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BILDURIK:
Alde batetik, Javier Martínez de San Vicente Corres jauna, Arabako Abokatuen Elkargoko dekanoa,
eta bestetik Javier Otaola Bajeneta jauna, Vitoria-Gasteizko Herritarren Defendatzaile edo Sindikoa.

Ordezkatzen dituzten erakundeen arautegien araberako aginpideak baliaturik dihardute alde biak.

ATARIKOA:
Askatasun demokratikoak berreskuratu zirenetik, Vitoria-Gasteizko Udalak berebiziko garrantzia
eman dio tokiko boterearen esangura politiko eta sozialari, herritarren zerbitzurako bideratutako herritarren
boterea den aldetik, herritarren eguneroko bizitzarekiko duen hurbiltasunagatik, eta elkarbizitza
kohesionatzeko duen indarraren aldetik; izan ere, gure hiriaren identitate-ikur bihurtu da. Vitoria-Gasteizko
Udala promulgatu zen une berean atxiki zitzaion Hirian Giza Eskubideak Babesteko Gutunaren XXVII.
artikuluak GIZA ESKUBIDEen sustapena burutzea udal-eskumen guzti-guztien berezko zeregina dela dio
(esan ere, espreski eta batere itzulingururik gabe dio), baita eskumen ustez apalenen bidez ere.

Vitoria-Gasteizko Udalak badu berezko tradizio historikoa, hirian sustrai sendoak dituen figura
sentitu batekin, Prokuradore Sindiko Nagusiarekin, abiatzen dena. Figura horren sorrera XV. mende
ingurukoa da; testuinguru politiko eta legala oso bestelakoa izanagatik, garai hartan petxarien herri
eskubideak defendatu eta babesteko xede berbera zuen atzean.

Nahiz eta profil instituzional aldakorrarekin, figura horrek eta bere izenak bizirik iraun dute gure
hirian. Funtzio desberdinak bete ditu, baina bat nagusitu da: hiriaren eta Kabildoaren arteko bitartekaritza,
arlo zibilean zein kriminalean hiriak izandako auzi guztietan hiriaren defendatzailea baitzen.

Egungo demokrazia modernoak bestelako oinarriak eta bermeak dituen arren, zuzenbide
konparatuak erakusten digu, (Suedian Ombudsman-aren figura sortu zenetik) TOKIKO SINDIKOAren
erakundea baliagarria dela tokiko Administrazioaren eta herritarren arteko harremanak hobetzen
laguntzeko, Giza Eskubideen tokiko berme gisa.
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Bestalde, Arabako Abokatuen Elkargoak, herritarren eta, oro har, gizartearen eskubideak
babesteko legelarien ordezkaritza den aldetik, berebiziko lotura estua dauka Herritarren Eskubide guztiguztiak sustatzeko eta babesteko zereginarekin.

1948ko abenduaren 10ean, Nazio Batuen Batzar Orokorrak Giza Eskubideen Adierazpen
Unibertsala aldarrikatu zuen. Aurten aldarrikapen horren 60. urteurrena ospatuko dugu, zeina mundu
zabaleko herri eta nazioen ahalegin komuna izan behar duen, pertsona eta erakundeek, hezkuntza eta
irakaskuntzaren bitartez (eta goi-asmo hori beti gogoan), bertan jasotako eskubide eta askatasunen
errespetua suspertu, eta aintzat hartuko direla eta benetan eta izaera unibertsalarekin aplikatu direla berma
dezaten.

Hitzarmen honen bidez bi erakundeen arteko lankidetza-ildoak uztartu nahi ditugu, Gasteizko
herritarren eskubideen onerako. Horrenbestez, alde biek ondoko lankidetza-jarraibideak zehaztea erabaki
dute.

LEHENA:
Arabako Abokatuen Elkargoak eta Vitoria-Gasteizko Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak
elkarrekin lankidetzan aritzeko eta elkarri laguntzeko nahia azaldu dute, beren zereginak modurik
eraginkorrenean betetzeko. Horretarako, agintzen dute, hitzarmen honen esparruan, hiritarren eskubideen
babesa hobetzeko egokienak diren eta eskura dituzten teknikak eta bitartekoak sustatuko dituztela.

BIGARRENA:
Arabako Abokatuen Elkargoak eta Vitoria-Gasteizko Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak
harreman estua izango dute, dagozkien eskumenez baliatuta, Herritarren Eskubideak modu eraginkorrean
babesten direla ziurtatzeko. Harreman horietan honako printzipio orokor hauek izango dira nagusi:
lankidetza, laguntza, koordinazioa, baliabide publikoen erabilera eraginkorra eta leialtasun instituzionala.
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HIRUGARRENA:
Arabako Abokatuen Elkargoaren eta Vitoria-Gasteizko Herritarren Defendatzailearen edo
Sindikoaren arteko harremanek horietako bakoitzaren independentziarekiko errespetua eta eman zaizkien
eginkizunen betearazpena dituzte oinarri.

LAUGARRENA:
Vitoria-Gasteizko Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak hitzematen du Arabako Abokatuen
Elkargoari, aldian behin, Erakunde honek babesten dituen Giza Eskubideak urratzeagatik jasotzen dituen
kexa edo erreklamazioen eta Udalak beroriei buruz ematen dituen gomendioen berri emango diola.

BOSGARRENA:
Arabako Abokatuen Elkargoak eta Vitoria-Gasteizko Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak
honakoak egiteko konpromisoa hartzen dute:

1. Hainbat arlotan lankidetzan aritzeko, besteak beste, prestakuntzan, aholkularitzan, eta erakunde
bientzako interesgarri gerta litezkeen txosten eta argitalpenen trukaketan.

2. Práxedes Ochoa Praktika Juridikoen Eskolako ikasleen formazioan laguntzeko.
3. Elkarri laguntzeko, Giza Eskubideen Adierazpenaren aldarrikapena ezagutaraztera, zabaltzera eta
ospatzera zuzendutako jardueren antolaketan.

Hitzarmen hau sinatu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean eta halaxe jarraituko du,
alderdietakoren batek honen amaiera berariaz iragarri ezean, gutxienez hogeita hamar egun lehenago.

ARABAKO ABOKATUEN

VITORIA-GASTEIZKO HERRITARREN

ELKARGOKO DEKANOA

DEFENDATZAILE edo SINDIKOA

Javier Martínez de San Vicente Corres jauna

Javier Otaola Bajeneta jauna
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5.3.2 Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen Konferentzia

60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos

El año 2008 marca un hito en el largo proceso de concienciación de la Humanidad; esta año –en
medio de oscuros presagios- se cumplen 60 años del nacimiento del documento más importante en
materia de reconocimiento y proclamación de unos derechos para todos los seres humanos, por encima de
nuestra diferencias ideológicas, filosóficas religiosas o nacionales, unos derechos que simplemente se
fundan en nuestra condición humana.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que reconoce 30 derechos, fue
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, después de los
horrores de la II Guerra Mundial.
La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País no ha querido dejar pasar esta efemérides sin
organizar un coloquio que sea también motivo de reflexión y celebración de esta Declaración, Declaración
que es proclamación de un compromiso moral y político que interpela a todos los hombres y mujeres de
bien.
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“Toda persona tiene derechos; ésa es la esencia de nuestra humanidad. Cada persona tiene el
deber de alzar su voz, no sólo para reclamar sus propios derechos, sino también los de sus semejantes”.16

Creemos que los abusos contra los derechos humanos en cualquier parte del mundo son asunto
de todas las personas, no sólo de los que los sufren; en una fecha como esta no podemos dejar de
mencionar que hace unos pocos días uno de nuestros conciudadanos -Ignacio Uría- ha sido asesinado, y
ha sido privado cruelmente del primero de todos los derechos, el derecho a la vida.

A pesar de todas las dificultades, violencias, injusticias, y problemas que padece la Humanidad la
Declaración Universal sigue siendo un signo de esperanza para todos los seres humanos.

Esperamos que estas jornadas de reflexión y celebración de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos nos hagan más lucidos y más conscientes en nuestro compromiso de defender y
promover los Derechos Humanos.

Javier Otaola.-

16

Amnistía Internacional.
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5.3.3

Gasteizko

Sindiko-Herritarren

Defendatzailearen

parte

hartzea,

Giza

Eskubideei buruzko XXVI. Ikastaroan (2008) Kataluniako Giza Eskubideei buruzko
Institutuak antolatuta.

PROGRAMA PROVISIONAL del XXVI Curs Drets Humans 2008

DILLUNS 31 DE MARÇ
18:00h Presentació
60 anys de la Declaració Universal de Drets Humans
JAUME SAURA I ESTAPÀ, professor de Dret Internacional Públic, Universitat de Barcelona, i president de
l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)

SÍLVIA GIMÉNEZ-SALINAS, degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
DAVID MINOVES I LLUCIÀ, director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària,
Generalitat de Catalunya
XAVIER BADIA, director de l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans de la Generalitat de
Catalunya
18:30 Conferència Inaugural:
JAUME SANLLORENTE, fundador de Sonrisas de Bombay

DIMARTS 1 D'ABRIL
18:00h La internacionalització del reconeixement i protecció dels Drets Humans
DAVID BONDIA GARCÍA, professor de Dret Internacional Públic, Universitat de Barcelona, i director de
l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)19:30 Reptes del dret internacional dels drets humans: Asil i
refugi
CARLOS BOGGIO, exrepresentant de l’ACNUR a Espanya
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DIMECRES 2 D'ABRIL
18:00h Justícia Penal Internacional
ANTONI PIGRAU SOLÉ, professor de Dret Internacional de la Universitat Rovira i Virgili
19:30h Crims de guerra i crims contra la humanitat a l’Àfrica Central
JORDI PALOU LOVERDOS, advocat habilitat per actuar davant la CPI i representant legal del Fòrum
Internacional per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs

DIJOUS 3 D'ABRIL
18:00h La garantia dels drets humans a la Constitució espanyola
JOSEP MARIA CASTELLÀ, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona
19:30 Nous reptes d’Espanya en matèria de drets humans
FERNANDO FERNÁNDEZ-ARIAS MINUESA, director de l’Oficina de Drets Humans del Ministeri d’Afers
Exteriors i Cooperació

DILLUNS 7 D'ABRIL

18:00h Un espai cívic pels drets humans
MARIA JESÚS LARIOS, directora d'Afers Socials i Relacions amb el Parlament del Síndic de Greuges de
Catalunya.
19:30 Dimensió local dels drets humans
Carles Dalmau Sindic de Sant Boi i Presidente del ForumSD
Javier Otaola Síndico-Herritarren Defendatzailea de Vitoria-Gasteiz.

DIMARTS 8 D'ABRIL
18:00h Nous instruments de protecció universal dels drets humans
Persones amb discapacitat
ANTONIO CENTENO, membre del Foro de Vida Independiente
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Pobles indígenes
PEDRO CAYUQUEO, activista de drets humans i director del periódico Azkintuwe

DIMECRES 9 D'ABRIL
18:00 Taula rodona: Religió i Drets Humans
DOLORS BRAMON, professora titular d'Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat de Barcelona
HELENA TORROJA, professora de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona
JORDI PUIG, tècnic del Centre Intereligiós de Barcelona>>Tornar al calendari.

DIJOUS 10 D'ABRIL
18:00h Els drets humans emergents
JAUME SAURA, professor de Dret Internacional Públic a la Universitat de Barcelona i president de l’Institut
de Drets Humans de Catalunya.
19:30 El dret humà a la pau
CARLOS VILLÁN DURÁN, president de l'Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)

DILLUNS 14 D'ABRIL
18:00h Sistemes regionals de protecció dels drets humans
JOAQUÍN ALCAIDE, professor de Dret Internacional Públic Universidad de Sevilla
19:30 Sistema interamericà de protecció als drets humans
FLORENTÍN MELÉNDEZ, president de la Comissió Interamericana de Drets Humans

DIMARTS 15 D'ABRIL
18:00h El funcionament del Tribunal Europeu de Drets Humans
MONTSERRAT ENRICH –MAS, jurista del Tribunal Europeu de Drets Humans
19:00h Jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans
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GUILLEM CANO PALOMARES, jurista del Tribunal Europeu de Drets Humans
20:00 Transposició de la jurisprudència del TEDH a l’ordenament jurídic espanyol
JUAN MANUEL TRAYTER, catedràtic Dret Administratiu Universitat de Girona

DIMECRES 16 D'ABRIL
18:00h Les tasques del Comissari pels Drets Humans
ALVARO GIL ROBLES, professor de Dret Administratiu a la Universidad Complutense de Madrid i ex
Comissari de Drets Humans del Consell d’Europa
19:30 La Comissió de Venècia
SERGUEI KOUZNETSOV, Divisió d’Eleccions i Referèndums, Secretariat Comissió de Venècia

DIJOUS 17 D'ABRIL
18:00h El nou Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra la tracta d'éssers humans
MARTA REQUENA, directora de la Divisió d’Igualtat de Gènere i Acció contra la Trata al Consell d’Europa
19:30 Carta Social Europea
RAMÓN PRIETO SUAREZ, Secretariat Carta Social Europea

DIVENDRES 18 D'ABRIL
18:00h Conferència de cloenda
PHILLIPPE BOILLAT, director general de Drets Humans del Consell d’Europa
19:30 Cloenda i lliurament de diplomes
JAUME SAURA I ESTAPÀ, president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya
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5.3.4 Diari El Punt: Giza Eskubideak 2008 artikulua

Dia Internacional dels Drets Humans - 10 de desembre de 2008

El món* */occidental/ ha recorregut, des de la /Il·lustració/ i la /Revolució francesa/, amb
l’aprovació de la *Convenció dels Drets de l’Home* (1789), un llarg procés cultural, amb algunes
excepcions greus (Hitler, Mussolini, Franco, diversos genocidis, dues guerres generals, etc.), que reconeix
a tots els homes (les dones van haver de lluitar encara 150 anys pel reconeixement bàsic de la igualtat)
uns drets fonamentals inalienables. Tres anys després de la II Guerra Mundial, ara fa 60 anys, les
reconstituïdes Nacions Unides van aprovar, tal dia com avui, la *Declaració Universal dels Drets Humans*,
que havia de significar el reconeixement a nivell planetari d’aquella concepció revolucionària d’un sistema
de drets comú a tothom.

No s’escapa a ningú, però, que els Drets Humans no son efectius si no es concreten en les
Constitucions i en les legislacions dels diversos països i en les polítiques que els Estats i les Ciutats
desenvolupen. Cal dir que això no sempre és així. En uns casos de forma notòria, tot i que les NU només
hagi exclòs molt excepcionalment de la seva organització els països que no els recullen constitucionalment
(els primers anys de l’Estat franquista o de la Xina comunista, la Sudàfrica de l’aparteid, per exemple).

Tanmateix, al marge de l’assumpció formal dels principis de la Declaració de Drets Humans, les
persones i els països tendim a cercar situacions favorables als nostres interessos, inclòs legítims. El poder
tendeix a governar els interessos reals presents en la societat i els conflictes que generen. Això condueix a
vegades a transgredir els Drets Humans, fins i tot de forma greu (només cal pensar en situacions recents i
actuals, com Guantánamo, determinades polítiques d’emigració a Europa, el creixement de les desigualtats
a nivell social o altres lacres).

Aquestes transgressions també es produeixen a nivell més quotidià. Pensem en determinades
ineficiències de les administracions, que poden negligir els drets d’un o altre ciutadà o ciutadana, en
expectatives creades i no ateses, especialment per a determinats grups socials, en l’augment de la
pobresa, en la dificultat d’accedir a un habitatge digne, en l’atenció a les persones sense autonomia
personal, en la subsistència de violència en les relacions familiars, etc.
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Per aquesta raó és tant important que un nombre determinat de gestors municipals es
comprometin a una aplicació concreta a les seves ciutats dels principis dels Drets Humans, mitjançant la
“Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”, i a revisar-ne periòdicament la pràctica al
constituir-se en “Xarxa de Municipis pels Drets Humans”. Com ho hauria de ser, a un altre nivell, el projecte
d’ “Aliança de Civilitzacions”, llançat en l’àmbit de les Nacions Unides pels presidents d’Espanya i de
Turquia.
Però per sobre de tot, cal que existeixin *institucions i organismes independents* del poder i
sense interessos específics, que vetllin pel compliment dels Drets Humans i en denunciïn les
transgressions. En els països no democràtics cal donar suport a les *Organitzacions de Defensa dels Drets
Humans*. I els països democràtics haurien de recollir l’experiència provada de *l’ombudsman, defensor o
síndic*, a tots els nivells administratius, com a institució sostinguda amb recursos públics i independent
dels governs, encarregada de vigilar el compliment concret dels Drets Fonamentals de la ciutadania.

60 anys després de la “Declaració Universal dels Drets Humans” i 219 anys després de la
“Convenció dels Drets de l’Home”, segueix essent tant important, com el primer dia, plantejar-se els Drets
Humans com un objectiu dinàmic de tota la societat i, més en concret, de les institucions o organitzacions
destinades a la seva defensa. Aquest combat és la garantia de continuïtat de la nostra civilització. De la
civilització, ras i curt.

Carles Dalmau, President del FòrumSD, Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores
locals de Catalunya i Síndic municipal de Greuges de Sant Boi i Josep Escartin, Vicepresident i Síndic de
Greuges de Sabadell. En representació dels síndics, síndiques, defensors i defensores locals de: Amposta,
Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Badalona, Barcelona, Cambrils, Cornellà, Figueres, Gavà,
Girona, Granollers, Igualada, La Seu d’Urgell, L’Escala, Lleida, Manlleu, Mataró, Mollet, Palamós, Reus,
Ripollet, Rubí, Sabadell, Salt, Sant Boi, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Jaume d’Enveja, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Ulldecona, Viladecans, Vilafranca
del Penedès, Vilanova del Vallès i Vilanova i la Geltrú, i síndics agregats de: Gandia, Palma de Mallorca,
Paterna, Segovia, Vigo i Vitòria-Gasteiz.
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6.- ZERBITZUAREN EBALUAZIOA GASTEIZKO HERRITARREN USTEZ

Erabiltzaileei beren kexetan oinarritutako ebazpenak bidali dizkiegu, eta haiekin batera, beste
ekitaldi batzuetan bezala, galdetegi bat, haiek gure esku-hartzea balioets dezaten eta ahal den neurrian
herritarrei ematen diegun arreta hobetzeko; borondatez betetzekoak dira, eta anonimoak.

2008-2009 ekitaldian 148 galdetegi bidali ditugu: banakoek betetzeko 136 eredu eta taldeek
betetzeko 12 eredu; horietatik, lehen ereduko 42 eta bigarreneko 2 itzuli dizkigute. Guztira, galdetegia jaso
duten erabiltzaileen % 28,38k erantzun digute.

Banakoen eredua baliatuz iritzia azaldu diguten pertsonei buruzko datu aipagarrienak hauek dira:

24 gizonezkok eta 16 emakumezkok erantzun dute. Horietako % 52k unibertsitate ikasketak ditu
eta % 33k batxilergoa eta / edo lanbide heziketakoak; gainerakoek lehen mailako ikasketak eta bestelakoak
dituzte, erdi bana. Lan egoerari dagokionez, galdetegia betetzeko unean % 59k lanean zegoela adierazi
zuen eta gainerakoek (% 41) erretiratua zeudela edo etxeko lanak egiten zituztela. Azkeneneko datu hori
aipagarria da; izan ere, aurreko ekitaldiko datuei begiratzen badiegu kopuruak aldatu egin direla ikusten
baita, oraingoan erretiratu gutxiago etorri da gure zerbitzura laguntza eske, eta lanean ari direnen kopuruak
gora egin du.

Zerbitzura jo eta galdetegia erantzun dutenen adinari dagokionez, ez da mantendu 2007-2008ko
erabiltzaileen adin tartea, eta ekitaldi honetan 46 urtetik 45era bitarteko jendeak erantzun du. Erabiltzaile
kopuru altuenetik baxuenera sailkatuta, talde horren atzetik 36 urtetik 45era bitartekoak daude, ondoren
56tik 65era bitartekoak, atzetik 26tik 35era bitartekoak, eta azkenik 65etik aurrerakoak daude.

Bulegoari buruzko iritziari dagokionez, datu hauek atera daitezke:
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Sindikoaren Bulegoak emandako informazioa epaitzerakoan, gehienek (% 82) oso ona edo ona
dela erantzun dute. Datu horiek bat datoz Sindikoaren esku-hartzeaz egiten den balioespen
globalarekin, erabiltzaileen ia % 79k positibotzat edo oso positibotzat jo baitute.

Kasu bakoitza ebazteko emandako denborari dagokionez, erantzun dutenen erdiak uste du epea
luzea izan dela eta beste erdiak laburra izan dela.

Zerbitzuak emandako ebazpenarekiko adostasunari dagokionez, % 73 nahiko ados edo oso ados
dago ikerketatik ateratako ondorioarekin.

Erantzun diguten taldeen % 50ek gure esku-hartzearen oso iritzi positiboa eman dute, nahiz eta
kasuetako beste % 50ean haiek eskatu bezala konpontzerik izan ez genuen.

Guk geure aldetik, herritarren asebetetze maila ezagutzeko modu hau oso egokia dela jotzen dugu.
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7.- 2008-2009 EKITALDIAN EGINDAKO KEXA ETA KONTSULTEN ESTATISTIKA
AZTERKETAK

Oroit-txosten honen hasiera egunetik (2008ko martxoaren 1a) bukaera egunera arte (2009ko
otsailaren 28a) Gasteizko herritarrek bulego honetan aurkeztutako kexei buruzko estatistika datuak
eskaintzen dira ondoren.

Kontuan hartu behar da landu den dosier bakoitzeko ez dela nahitaez ebazpen bakarra izan behar,
datuak ez baitira ikuspegi bakarrarekin ematen.

Ekitaldi honetan 157 dosier berri ireki dira.

Sortu zenetik 2009ko otsailaren 28ra arte, 1129 dosier landu dira. Seigarren ekitaldi honetan, dena
den, dosier berriak ez ezik, aurreko oroit-idazkietan irekita geratu zirenak ere landu dira, eta itxitako beste
batzuk ere berriro ireki dira.
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7.1.1 KEXA KOPURUA HILEKO

2008-2009 ekitaldian guztira 157 dosier abiarazi dira. Horietaz gain, aurreko ekitaldian irekitako
beste batzuk ere landu dira, beraz, guztira 189 dosier izan dira.

Ondoko grafikoan hileko bulegoan jaso diren kexa berriak agertzen dira, 2008ko martxotik 2009ko
otsailaren 28ra arte. Ikus daitekeenez, ekainean, irailean eta urrian izan zuen erabiltzaile gehien
Sindikoaren Bulegoak. Dena dela, ez dago inolako irizpide edo araurik kexak aurkezterakoan, hainbat
erabiltzailek arrazoi beragatik kexa aurkez dezaketela alde batera utzita.
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Ondoren hilean itxi diren dosierren kopurua azaltzen da; kopuru horrek ez du zertan bat etorri oroitidazki honetan irekitakoen kopuruarekin. Guztira 179 dosier itxi dira.

7.1.2 JASOTAKO KEXA KOPURUA, GASTEIZKO AUZOEN ARABERA

Kexa jartzera Gasteizko zein auzotatik jo duten gugana ikusten da hurrengo taulan; gehienak
Zabalgunekoak izan dira, 24, hain zuzen, eta jarrian, alde gutxirekin alde zaharrekoak. Beraz, egoera
aurreko ekitaldikoaren oso antzekoa da.
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AUZOA

DOS.ZK.

ABETXUKU……………………………………………………………………………………………..

3

ADURTZA………………………………………………………………………………………….……

2

ALDE ZAHARRA……………………………………………………………………………….………

19

ANGLO-VASCO……………………………………………………………………………….……….

3

ARANBIZKARRA……………………………………………………………………………….………

5

ARANTZABELA……………………………………………………………………………….………..

2

ARIZNABARRA……………………………………………………………………………….………..

4

ARRIAGA-LAKUA……………………………………………………………………………….……..

12

BABESGABETUAK……………………………………………………………………………….……

1

DONE JAKUE……………………………………………………………………………….………….

5

EKIALDEKO NEKAZARITZA EREMUA……………………………………………………………..

1

GAZALBIDE……………………………………………………………………………….…………….

1

IPAR MENDEBALDEKO EREMUA…………………………………………………………………..

1

JUDIMENDI……………………………………………………………………………….…………….

4

KOROATZEA……………………………………………………………………………….…………..

5

LOVAINA……………………………………………………………………………….……………….

5

MENDIZORROTZA……………………………………………………………………………….……

3

PILAR……………………………………………………………………………….……………………

4

SALBURUA……………………………………………………………………………….……………..

2

SAN KRISTOBAL……………………………………………………………………………….………

3

SAN MARTIN……………………………………………………………………………….…………..

9

SANSOMENDI……………………………………………………………………………….………….

4

SANTA LUZIA……………………………………………………………………………….…………..

4

TXAGORRITXU……………………………………………………………………………….………...

2

ZABALGANA……………………………………………………………………………….……………

4

ZABALGUNEA……………………………………………………………………………….………….

24

ZARAMAGA……………………………………………………………………………….…………….

4

GUZTIRA

141
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7.1.3 JASOTAKO KEXA KOPURUA, ERABILTZAILEEN SEXUAREN ARABERA

Bulego honetan kexa aurkeztu duten gizonen kopurua igo egin da emakumeen aldean.

Bestetik, bulegora beren kexak azaltzera taldeak ere hurbiltzen direla gogoratu behar da. Kontuan
hartuta finkatuta dauden erakundeak direla eta izan ditzaketen premiak asetzeko baliabide propioak
dituztela, datu ona da.

Gizonezkoak: 86 dosier (dosier berrien % 56)
Emakumezkoak: 59 dosier (dosier berrien % 39)
Taldeak: 7 dosier (dosier berrien % 5)

329

2008-2009ko Oroit-Idazkia

7.1.4 JASOTAKO KEXEI IRTENBIDEA EMATEKO GASTEIZKO UDALEKO SAILEI
BIDALITAKO EBAZPENAK

EZEZTEA

ATZERA
BOTATZEA

TARTEKO
JARDUERA

IDAZKI
LAGUNDUA

ORIENTA
BIDEA

BESTE
LAKOAK
(OROIGA
RRIAK,
OFIZIOAK)

GUZTIRA

0

0

0

0

0

1

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

2

HEZKUNTZA

0

0

1

0

0

0

0

0

1

XXI ZABALGUNEA

0

0

4

0

0

0

0

0

4

FUNTZIO
PUBLIKOA

1

0

0

0

0

0

0

0

1

OGASUNA

10

0

8

3

0

5

1

2

29

GIZARTEGINTZA

1

0

8

0

7

0

4

0

20

MANTENTZELANAK

1

0

0

0

0

0

0

0

1

INGURUMENA

6

0

2

0

3

0

3

2

16

HERRITAR
HARREMANAK

1

0

0

0

0

1

0

0

2

HERRITARREN
SEGURTASUNA

6

0

13

0

8

1

4

1

33

INFORMAZIOAREN
TEKNOLOGIAK

0

0

1

0

1

0

0

0

2

TUVISA

2

0

0

0

0

0

0

0

2

HIRIGINTZA

12

0

15

2

6

1

16

2

54

GUZTIRA

44

0

52

5

25

8

29

7

170

GOMENDIOA

BITARTE
KARITZA

AMVISA
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Taula honetan ikus daitezke udal zerbitzuak hobetzeko Gasteizko Herritarren Defendatzailearen
Bulegoak egin dituen ebazpenak; ebazpen horiek guztiak dagozkien sailetara bidali dira.
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Ekitaldi honetan itxi diren kasuen kopuruarekin bat ez datozen ebazpenak 170 dira; izan ere, dosier
bakoitza sail bat baino gehiagori dagokiona izan daiteke, edo litekeena da, baita ere, izaera desberdineko
hainbat ebazpen egitea dosier bati buruz, edo ondorio handienak dituena bakarrik hartzea kontuan.

Guztira, lan hauek gauzatu dira:

•

44 gomendio

•

52 ezespen

•

5 atzera botatze

•

25 tarteko jarduera

•

8 idazki lagundu

•

29 orientabide

•

7 bestelako (oroigarriak, ofizioak, desbideratzeak...)

Adierazi behar da, halaber, ebazpen bakarra egokia izan daitekeela gai bati buruz jasotako hainbat
kexari erantzuna emateko.

Ikus dezakegunez, aurreko ekitaldian bezala honetan ere Hirigintza Sailari egin dizkiogu
gomendiorik gehien, atzetik, oso hurbil Ogasun Saila. Alabaina, ezetsi diren kexarik gehienak ere sail
horretakoak izan dira.
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7.1.5 GASTEIZKO UDALAK ONARTU EDO BAZTERTUTAKO GOMENDIOAK

Bulego honek sailei egindako gomendio guztietatik onartuak edo baztertuak izan direnak eta oroitidazki hau amaitzerakoan erantzun baten zain zeudenak erakusten da.

Oroit-idazki honen amaieran Gomendioen % 76 guztiz onartuak izan dira. Aurreko urteetan
aldiz, asko izan ziren partzialki onartuak.
Erantzunik gabe % 20 bakarrik gelditu dira. Horietako gehienak oroit-idazki honen azken
egunetan bideratu dira eta hori da, hain zuzen ere, erantzunik jaso ez izanaren arrazoi nagusia.
Beraz, sailek baztertutako gomendioak egindako gomendio guztien % 4 dira.
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7.1.6 DOSIERREN EGOERA OROKORRA

Taula horretan daude ekitaldi honetan zehar aztertu diren dosierrak, 2008ko martxoaren 1etik
2009ko otsailaren 28ra arte.

Hala, bada:
•

18 dosier daude irekita

•

Eta 179 itxita

Beraz, oroit-idazki honetan dosierren % 9a bakarrik falta da ixteko (nabarmen jaitsi da aurrekoaren
aldean, % 14a baitzen). Kasurik gehienetan oroit-idazkia itxi aurreko egunetan sailetara eskatutako
txostenak jasotzea falta da.
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8.- PRENTSA DOSIERRA

Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hainbat hedabidetan parte hartu du (irratia, prentsa
idatzia); batzuetan elkarrizketak egin ditu eta bestetan bulego honek garatutako jarduerari buruzko
artikuluak idatzi ditu.

Era berean, oroit-idazki honek hartzen dituen hilabeteetan zehar, erakunde horri buruzko hainbat
erreferentzia agertu dira prentsa idatzian, baita Gasteizko herritarrekin egindako lanei eta beste jarduera
batzuei buruzkoak ere; horiek guztiak modu kronologikoan antolatuta daude jarraian:

8.1 IRRATIA
•

2008ko apirilaren 2an. SER irratia. Gaia: Iradokizun eta Erreklamazio Batzordea.

•

2008ko apirilaren 10ean. SER irratia. Gaia: Obrak Gasteizen.

•

2008ko maiatzaren 22an.Gasteiz irratia. Gaia: gaueko aisialdia eta atsedenerako eskubidea.

•

2008ko ekainaren 19an.SER irratia – Araba irratia – Gia:

•

2007-2008ko oroit idazkia.

•

2008ko uztailaren 16an. SER irratia. Gaia: Arrazismo delitua Ministerio Fiskalean salatzea.

•

2008ko uztailaren 21ean. ARABA irratia. Gaia: Arrazismo delitua Ministerio Fiskalean salatzea.

•

2008ko irailaren 1ean.Punto radio.- Gaia: Amarikako parkina.ARABA irratia. Gaia: Arrazismo
delitua Ministerio Fiskalean salatzea.

•

2008ko irailaren 12an.Euskadi irratia. Gaia: Kanpai hotsak

•

2008ko azaroaren 14an.Gasteiz irratia. Gaia: aisialdiko aretoak ixteko ordutegia.

•

2009ko urtarrilaren 28an.Gasteiz irratia. Gaia: Kexa eta Iradokizun batzordea.
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8.2. PRENTSA IDATZIA
8.2.1 DIBULGAZIO ARTIKULUAK
“Amor” y violencia

El sargento José Javier Lacasa Cebolledo, de 34 años, ha matado con una pistola no
reglamentaria en Alovera (Guadalajara) a su ex-mujer, Sylvina Jannette Bassari, y al compañero
sentimental de ésta, también militar, y después se quitó la vida en presencia del hijo del matrimonio, de
cuatro años.

En todos los casos de violencia contra las mujeres de la que los medios nos informan con una
regularidad macabra se asocian sentimientos y violencia: se habla de agresiones cometidas por el
compañero sentimental, el marido, la pareja. Está claro que además de los problemas de gestión de la
justicia y de la necesidad de mejorar los mecanismos de defensa judicial contra este tipo de violencia, hay
además un problema de fondo que afecta a la manera en la que los hombres y las mujeres aprendemos a
gestionar nuestros sentimientos.

Siempre que escucho o leo esas noticias me vienen a la mente los momentos felices que esas
parejas seguramente vivieron, momentos de los que probablemente habrán guardado más de un
documento gráfico que ahora tendrán un sarcástico significado, tendrán fotografías de aquellos días en los
que no sospechaban que los negros humores del odio fueran a ahogar su amor y a acabar en
derramamiento de sangre. Me pregunto siempre “¿estaba ya latente en aquél “amor” original el germen de
violencia que ha acabado con la vida de esas mujeres?”

Parece que nos encontramos ante una epidemia de violencia sentimental, - una especie de
siniestralidad emocional- una violencia que en muchos casos es suicida, ya que el asesino termina también
en ocasiones con su propia vida, lo que demuestra la pulsión de muerte que envuelve cierto tipo de
“relaciones amorosas” y todo esto nos remite a la cuestión última: ¿qué clase de “amor” es ese que puede
llevar a la violencia y a la muerte?
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El genial Flaubert en su novela La Educación Sentimental (1868), pretendió realizar lo que Georg
Lukács llamó más tarde la “novela psicológica de la desilusión” y así de alguna manera prevenir a la
juventud francesa respecto del tipo de sentimentalismo que se cultivaba en la novela romántica, algo
parecido a lo que nuestro genial Cervantes quiso hacer con el Quijote y las novelas de caballería.

Parece que ya las autoridades educativas de la Unión Europea han comprendido el carácter
fundamental de nuestra educación sentimental, que está en la actualidad en las manos de los letristas de
la música pop, y ha desarrollado dentro del Programa Sócrates Comenius – un protocolo de Educación
sentimental con la finalidad de “ Educar a las niñas y niños a reconocer, aceptar y respetar la complejidad
de su mundo sentimental y del de los otros y además educar a las niñas y niños a descubrir, en los
testimonios culturales de las generaciones anteriores a la suya, la continuidad y la evolución de temas
relacionados con la expresión y el análisis del mundo sentimental.”

Ese programa educativo, como no podía ser de otro modo utiliza materiales literarios, ya que la
literatura: novela, -que en francés se dice “roman”- poesía, baladas…-trata en última instancia de la
urdimbre de nuestra vida, y en uno de sus niveles para alumnos y alumnas de cierta edad se atreve con el
análisis de algunos de los clásico en materia de sentimientos, a saber, la novela

Clélie escrita por

Madeleine de Scudéry entre 1654 et 1660, en la cual se incluye un capítulo dedicado al Mapa del Amor
(Carte du Tendre) en el que se advierte a los que nos aventuramos en el territorio del amor que no todo es
llano y cómodo en ese terreno, y de una manera alegórica nos descubre los peligros y dificultades con las
que nos podemos encontrar: los celos, las inquietudes, las impaciencias, las alegrías, los disgustos, las
murmuraciones, las angustias, las esperanzas, las rebeliones y los sentimientos tumultuosos que a veces
nos pueden explotar en el corazón.

Ese programa contiene también un ejercicio de introspección que se desarrolla a través de un
cuestionario en el que los alumnos y alumnas se hacen algunas de estas interesantes preguntas, que
todos y todas debemos hacernos.
Por ejemplo para alumnos y alumnas de 2º Ciclo Primaria - 8 a 10 años: Qué sientes hacia una
persona que quieres? Cuando quieres a una persona ¿en que te fijas más? ¿Por qué te harías novio/a de
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alguien? ¿Cómo te sentirías si la persona que te gusta, le gusta a otra persona? ¿Qué te parece o crees
que es el AMOR?

Para alumnos de 1er Ciclo E.S.O. - 12 a 14 años: Cuando se habla de sentimientos, ¿Qué es lo que se te
viene a la cabeza?. ¿Te parece que hay igualdad en los sentimientos de hombres y mujeres?

¿Los

chicos y las chicas expresan libremente sus sentimientos? Los sentimientos que te gustaría tuviera hacia
ti la persona que amas, ¿los tienes o tendrías tú hacia ella? ¿Cómo puede comenzar una relación
sentimental?

Y la pregunta más importante: ¿Por qué a veces el amor nos hace sufrir?

En aquellos cursillos prematrimoniales que en nuestra época se nos daban, y que nos parecían un
tanto cursis se ensayaba al menos una forma de educación sentimental y se nos iniciaba en la idea -a mi
juicio fundamental- de que el amor de pareja, como todo lo que está arraigado en nuestra condición
existencial implica un proyecto y no es una empresa baladí, no es una flor silvestre que crece a su aire
sino que es un cultivo, y en gran medida una construcción y un propósito para el que se requiere ilusión,
pero también realismo.

El amor, como la amistad y los afectos, hay que alimentarlos y nutrirlos con aquello que los
fortalece: y no se reduce a palabras y a sentimientos vagos. La experiencia nos enseña que el amor, exige
paciencia pero no implica sin embargo rebajamiento, ni admite la humillación o la renuncia al amor propio,
de modo que ante un “amor” que se presente con pretensiones de sumisión y rendición de juicio estamos
en nuestro perfecto derecho de defendernos y de huir porque eso no es amor sino secuestro emocional.
“EL CORRREO”
2008ko apirilaren 12a.

Bombas sobre Bilbao

Hoy como en 1835 cuando Zumalakarregi, o en 1874 cuando el Sito, o como en 1937 cuando los
Dornier 17 alemanes sobrevolaban la Villa, caen bombas sobre Bilbao.
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Los carlistas han bombardeado Bilbao, los franquistas han bombardeado Bilbao, los etarras
bombardean Bilbao. Si recogemos cartográficamente las bombas que ETA ha colocado en Bilbao
tendremos la panorámica de un verdadero bombardeo al que ha sido sometida la ciudad del Nervión por el
terrorismo etarra.

Pero Bilbao resiste, como siempre, como su admirada Londres, con la grandeza de ánimo que le
caracteriza, sabiendo que resistir es vencer, con la seguridad de que la razón le ampara y que sus
enemigos de hoy, igual que los del pasado serán arrojados a la cuneta de la Historia y los valores liberales
de Bilbao terminarán imponiéndose.

El terrorismo etarra, envuelto en su retórica nacionalista y revolucionaria no contiene sino una
voluntad nihilista y reaccionaria contra el mundo moderno (capitalismo, individualismo, cosmopolitismo,
libertad, Constitución de 1978, Unión Europea,) y se mantiene en Europa como el último grupo terrorista,
huérfano de todo referente ideológico y aislado socialmente, resto arqueológico de viejas ideas del siglo
pasado.

ETA como todo grupo totalitario cree en el terror y en el crimen como instrumento de acción política
y pretende aterrorizar a la sociedad, negarle el derecho a la prensa libre –bombardea periódicos- , a la
representación política y a la justicia –asesina representantes políticos, policías y jueces- , extorsiona a
empresarios…pero nuestra sociedad es mucho más fuerte que los terroristas, la sociedad vasca y
española están hechas del mismo pedernal que ETA y no van a ceder ante sus crímenes y amenazas,
pero es que los que negamos a ETA no sólo somos más sino también mejores.

Las bombas terroristas son los únicos argumentos de ETA y la prueba de su incapacidad para
seducir con su ideología paranoide a la sociedad vasca, de la que se ha apartado completamente. Tengo
presentes las escenas de la detención de los terroristas de Burdeos, del tal Thierry y los demás, con sus
gritos estridentes, su histeria ideológica, su fealdad física y moral y me han venido a la memoria, -por
contraste- los gestos de nobleza y magnanimidad y algunas hermosas palabras pronunciadas por las
víctimas del terrorismo etarra.
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El reciente asesinato del Guardia Civil José Manuel Piñuel ha provocado por primera vez una
reacción institucional en el País Vasco –cenotafio temporal en el Parlamento Vasco custodiado por la
Ertzaintza y la Guardia Civil- que ha merecido el sentido reconocimiento de las víctimas del terror, y que
nos ha puesto a muchos ante los ojos la enorme belleza moral que han acreditado la inmensa mayoría de
las víctimas del terrorismo, belleza moral hecha de una conciencia clara de su propia dignidad, de una
poderosa exigencia de justicia y de un inmenso coraje cívico y democrático.
“EL CORRREO”
2008ko ekainaren 9a.

COPAS Y BASTOS

Las tensiones entre vecinos y usuarios de bares, pubs y discotecas en horario nocturno se han
venido produciendo regularmente, no sólo entre nosotros, sino en toda España. Se trata de una cuestión
en la que existen intereses muy definidos y claramente encontrados entre usuarios y consumidores jóvenes y no tan jóvenes- de ocio nocturno, o sea, consumidores de alcohol, empresarios de bares, pubs y
discotecas, enfrentados por causa de la mutua competencia, y residentes y vecinos de los referidos
locales. Se ha generalizado en nuestra sociedad la 'necesidad' de salir de copas todos los fines de
semana, ya que al parecer 'sin alcohol no hay paraíso', y además se ha impuesto la moda de hacerlo en
horario muy nocturno, lo que antes se llamaba 'altas horas de la madrugada'.

Esta demanda social ha encontrado un débil freno en el decreto 296/1997 del Gobierno vasco.
Este decreto apuesta por un sistema de horarios centralizado y controlado por el propio Ejecutivo
autonómico, con muy poco margen de maniobra en manos de los ayuntamientos. Dice así: el control
horario «debe enmarcarse dentro de un criterio global de homogeneidad, coherencia y equilibrio en el
ámbito social, jurídico y económico que debe prevalecer en esta materia en el conjunto de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, evitando desigualdades y situaciones contradictorias o divergentes que puedan
acarrear conflictos de intereses y desvirtuar las legítimas actividades de recreo y diversión». Este criterio
de centralización deja a los ayuntamientos, especialmente de las grandes ciudades de la comunidad Bilbao, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián-, en una incómoda postura en esta materia, entre la espada del
decreto de horarios y la pared de la resistencia social a su aplicación.
339

2008-2009ko Oroit-Idazkia

En medio de todo esto muy pocos tienen en cuenta la situación que sufren los residentes y vecinos
de determinadas zonas de marcha: ruidos y molestias variadas que lesionan su derecho al sueño y al
descanso durante todos los fines de semana. Derecho al descanso que el Tribunal Constitucional ha
asociado al derecho a la salud.

Dice también -ingenuamente- el Gobierno vasco en la exposición de motivos del decreto de
horarios: «Finalmente, la experiencia en la aplicación de normativas anteriores aconseja establecer unos
horarios y grupos de actividad claramente diferenciados, a fin de permitir una adecuada vigilancia y control
de dichas actividades». Estos horarios diferenciados de acuerdo con los grupos de actividad -bares (grupo
II), pubs (grupo III), discotecas (grupo IV)-, que según el Gobierno vasco, habrían de servir para un mejor
control de las actividades nocturnas, de hecho apenas se han podido aplicar ya que los locales con
categoría II, los bares -que son la mayoría-, llevados por la oportunidad de mercado que supone la noche,
ignoran con demasiada frecuencia los límites establecidos e invaden el horario de los pubs (III) y
discotecas (IV) con el consiguiente perjuicio para el ordenamiento de la actividad de una manera racional y
la competencia desleal que realizan respecto de los pubs y discotecas, que han capitalizado un esfuerzo
inversor mayor en sus locales e instalaciones.

El decreto de horarios establecido por el Gobierno vasco sí otorga en cambio a los ayuntamiento la
competencia de inspección, denuncia y sanción. En esta materia el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Policía Municipal y Medio Ambiente- a pesar de las dificultades y tensiones que esta materia provoca, ha
venido actuando de la mejor manera posible, y hasta la fecha, y en un afán de no perjudicar gravemente a
los hosteleros, no ha hecho uso de algunas de las facultades sancionadoras más contundentes que le
permite el decreto del Gobierno vasco, como es la posibilidad de «clausura del local hasta un año e
inhabilitación hasta seis meses para realizar la misma actividad». Quizá ha llegado el momento de aplicar
todo el peso de la ley a los infractores más contumaces.

En este momento, el Consejo Social de la ciudad de Vitoria-Gasteiz ha recibido una solicitud del
síndico-defensor vecinal para la creación de un grupo de trabajo que permita buscar una propuesta de
consenso que pueda elevarse al Gobierno vasco. Esta iniciativa puede servir para relajar en cierto modo la
tensión existente, pero no puede por sí misma significar la abrogación del decreto de horarios del Gobierno
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vasco que, mientras no se modifique, sigue en vigor y que, de una manera o de otra, el Ayuntamiento debe
seguir aplicando.

Dice un viejo refrán que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, lo cual es seguramente
cierto, pero también lo es que el egoísmo bien entendido empieza por el altruismo. No podemos
salvaguardar nuestros intereses si no permitimos de alguna manera que los demás puedan también
garantizar el suyo. Quiero decir que todas las partes afectadas tienen que tener en cuenta no solamente su
propio interés en esta materia, sino también el interés de las demás partes si desean alcanzar una solución
que incluso egoístamente sea sostenible.

En el seno del Consejo Social de la ciudad se podrán plantear algunas preguntas interesantes:
¿Ha llegado el momento de reformar el régimen de horarios? ¿No hay demasiados locales de ocio
nocturno en la ciudad? ¿Es bueno que el ocio juvenil esté necesariamente asociado al alcohol? ¿Es
necesario excepcionar el régimen de distancias de los bares y pubs para hacer posible la regularización de
determinados locales? ¿Saldrían ganando los vecinos con un régimen de horarios más flexible? ¿Debería
facilitarse un ocio nocturno fuera del centro de la ciudad? ¿Debería el Gobierno vasco descentralizar el
régimen de horarios de los bares? ¿Deben tener el mismo horario un bar en Zaldibia y en Vitoria-Gasteiz,
en Amurrio y en Bilbao?

El 18 de octubre de 2003 la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico -Gabinete de Prospección
Sociológica- del Gobierno vasco realizó un estudio de campo para detectar la opinión de la gente sobre el
régimen horario de los locales de ocio. En aquel momento la gente no dio una única respuesta: El 30%
creía que el horario actual estaba bien, el 45% cambiaría ese horario (el 28% preferiría que cerraran antes
y el 17%, en cambio, que cerraran más tarde), a otro 20% le daba igual a qué hora cerraran y el 4%
restante no respondía a la pregunta. Las y los guipuzcoanos, las mujeres, los que vivían en municipios
pequeños y principalmente quienes tenían más de 45 años preferirían que se adelantara la hora de cierre
en mayor medida que la media; los hombres, quienes vivían en las capitales y las y los jóvenes preferirían
que se atrasara.
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La pregunta se puede repetir al día de hoy, el Gobierno vasco debe repensar la cuestión para
confirmar o reformar el actual régimen horario, en todo caso los vecinos, los jóvenes y los ayuntamientos
deber saber a qué atenerse: ¿Copas o bastos?

El Correo
2008ko azaroaren 13a

8.2.2 ARGITARATUTAKO ARTIKULU-ELKARRIZKETAK
ARTIKULUAK

•

2008ko apirilaren 5a.
-

“El Correo”—“El Síndico pide al Ayuntamiento que deje e utilizar un herbicida tóxico en
parques y jardines”

-

“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico critica la rigidez en el uso de la tarjeta del
espectador”

•

2008ko apirilaren 16a.
-

“El Correo”—“El Síndico insta al Ayuntamiento a expropiar el palacio Escoriaza
Esquivel”

•

2008ko apirilaren 22a.
-

“Diario de Noticias de Álava”—“Otaola asiste a una conferencia de síndicos en
Bélgica”

•

2008ko maiatzaren 10a.
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-

•

“El Correo”—“El Síndico pregunta por el uso en el trazado del tranvía de un herbicida”

2008ko ekainaren 5a.
-

“El Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico reclama multas más duras para los
locales que no cierran a su hora”

-

“Las obras de los pueblos están paradas desde 2004 por la negativa de vecinos a
ceder suelo”

-

“El Correo” – “El Síndico pide que se agraven la multas contra hosteleros por rebasar
el horario de cierre”

-

•

“Defiende la expropiación de suelo para mejorar la urbanización de los pueblos”

2008ko ekainaren 9a.
-

“El Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico no ve discriminación en los baremos de
guarderías.”

•

2008ko ekainaren 10a.
-

“El Diario de Noticias de Álava” – “Vitoria prevé endurecer las multas para los bares
que incumplan la hora de cierre- La medida llega tras la recomendación del síndico.”

•

- 2008ko ekainaren 17a.
-

“El Correo” – “Urbanismo y Hacienda acaparan la mitad de las 173 quejas resueltas en
el último año.”

•

2008ko ekainaren 18a.
-

•

“El Correo” – “El Síndico le da la razón. Multado por el impago de su inquilino

2008ko ekainaren 20a.
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-

“El Correo” – “El Ayuntamiento no atiende al 18% de las quejas que formula el
Síndico”

-

“Diario de Noticias de Álava” – “Las quejas del Casco Viejo al Síndico se duplican en
un año”.

•

2008ko uztailaren 16a.
-

“El Correo” – “El Síndico denuncia ante la Fiscalía a un bar que prohibió la entrada a
un magrebí”

•

2008ko uztailaren 19a.
-

•

“El Correo” – “El Síndico denuncia que un piso de San Antonio esconde un burdel”

2008ko uztailaren 27a.
-

“El Correo” – “No entró porque estaba borracho y ya había molestado antes a otros
clientes”

•

2008ko irailaren 5a.
-

•

2008ko irailaren 30a.
-

•

“El Correo” – “El Síndico considera ´conforme a derecho´el parking de Amárica”

2008ko urriaren 1a.
-

•

“El Correo” – “Parking de Amarika: el Síndico estudia si el proyecto es legal”

“El Correo” – “Actividad del Síndico: decepciona 582 casos en 6 meses”

2008ko urriaren 31.
-

“El Correo” – “Nuestra casa se hunde y estamos muy asustados”
344

2008-2009ko Oroit-Idazkia

•

2008ko azaroaren 9a.
-

“El Correo” – “El Consejo Social quiere mediar entre bares y vecinos por los horarios
de cierre”

•

2008ko azaroaren 18a.
-

“El Correo” – “El Ayuntamiento arreglará una casa en ruina en Siervas de Jesús”

-

“Diario de Noticias de Álava”—“El síndico urge a desbloquear las reformas de los
pueblos.”

-

“El defensor vecinal de Vitoria abre la puerta a la flexibilización del horario de cierre de
los bares”.

•

2008ko azaroaren 22a.
-

•

2008ko abenduaren 12a.
-

•

“El Correo” – “El Colegio de Abogados colaborará con el Síndico”

2009ko urtarrilaren 29a.
-

•

“El País” – “En el escaparate de la ciudad bajo el influjo del centro”

“El Correo” – “El Síndico presentó balance de su Oficina (:::)”

2009ko otsailaren 12a.
-

“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico insta al Ayuntamiento a prestar servicio de
transporte público a los casi 5.000 vecinos de los 63 concejos(:::)”

•

2009ko otsailaren 18a.
-

“El Correo” – “El Síndico insta al Consistorio a facilitar el empadronamiento”
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2008-2009ko Oroit-Idazkia
•

2009ko otsailaren 19a.
-

“Diario de Noticias Alava” – “Asuntos sociales deja en manos de la Policía la solución
a la venta de padrones”
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