AURKIBIDEA
1. 2010-2011 OROIT-IDAZKIAREN HITZAURREA
2. GASTEIZKO
SINDIKO
EDO
HERRITARREN
DEFENDATZAILEAREN
JARDUERAREN
LABURPENA
2.1 Sindiko-Herritarren Defendatzailearen Bulegoak
egindako txosten bereziak.
2.1.1 Herritarren Parte Hartze Organoei buruzko
txostena.
2.1.2 Auzoetako jaietarako diru-laguntzei buruzko
txostena
2.1.3 Jai deialdietarako oinarriei buruzko txostena
eta materialak
2.1.4 Gizarte laguntzen zerbitzuari eta Gasteizko
Udalak egiten duen haren kudeaketari
buruzko txostena eta gomendioa.

2.2 Jarduerak
2.2.1 Hizlari
2.2.2 Gonbidapenak
2.2.3 Talde eta elkarteekin egindako bilerak
2.2.4 Beste sindikoekin egindako bilerak
2.2.5 Vitoria-Gasteizko Udalarekiko harremanak
2.2.6 Ikuskatze jarduerak
2.3 Sindikoaren - Herritarren Defendatzailearen
ebazpenak, sailez sail (gomendioa egitea, ezestea, ez
onartzea, bideratzea, orientabidea ematea eta beste).
2.3.3.- Hirigintza Saila
2.3.1.1- Eraikuntzen Legezko Jaurbidea
a)
Ezestea
* Terraza ixtea (erreg. zk.: 1301/10)
* Legez kanpoko lanak eta salatzailearen identitatea (erreg. zk.:
1311/10)
* Eraikigarria ez den lursaila (erreg. zk.: 1382/10)
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* Publizitate kartela-pantaila argiduna (erreg. zk.: 1300/10)
* Aretoaren irisgarritasuna (erreg. zk.: 1386/10)
b)
Orientabidea
* Igogailua eta irisgarritasuna (erreg. zk.: 1303/10)
* Txokoa Abetxukun (erreg. zk.: 946/07)
*Lonja batean lanak egitea (erreg. zk.: 1441/10)
c)
Errefusatzea
* Lonja bizileku gisa (erreg. zk.: 1372/10)
d)
Bitarteko jarduera
* Kalteak babes ofizialeko etxebizitzan (erreg. zk.: 1277/10)
* Bideo-zaintza kamera fatxadan (erreg. zk.: 1415/10)
e)
Herritarrak berak itxia
* Lursailaren itxitura Jungitun (erreg. zk.: 1400/10)
*Erortzear diren etxebizitzak (erreg. zk.: 1340/10)

2.3.1.2- Zuzendaritza
a)
Errefusatzea
* Arazoak garaje pribatuan (erreg. zk.: 1315/10)
b)
Gomendioa
* Txalet tasatua Ibaiondon (erreg. zk.: 1321/10)
* Aparkalekuak Abetxukun (erreg. zk.: 1425/10)
* Zuhaitza eta HAPO (erreg. zk.: 1468/11)
c)
Ezestea
* Erreklamazioa farola bat lekuz aldatzeagatik (erreg. zk.:
1308/10)
* Eskailerak eta hezeguneak (erreg. zk.: 1369/10)
* Kutxatila bide publikoan eta Lakua-Arriagako etxejabeen
elkarteak (erreg. zk.: 160/03)
d)
Orientabidea
* Prezio finkoko txaleta (erreg. zk.: 1368/10)
*Txalet tasatua Ibaiondon (erreg. zk.: 1322/10)
e)
Herritarrak berak itxia
* Igogailuak eta lotunea (erreg. zk.: 1347/10)

2.3.1.3- Irisgarritasuna
a)
Ezestea
* Arranpa bat bide publikoan (erreg. zk.: 1298/10)
b)
Gomendioa
* Goiuri jauregiaren irisgarritasuna (erreg. zk.: 1353/10)

2.3.1.4- Mugikortasuna eta Garraioa
a)

Orientabidea
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* Nekazaritza eremuko TAO (erreg. zk.: 1314/10)
b)
Gomendioa
* “Berariazko” TAO profesionalentzat (erreg. zk.: 1358/10)
* Nekazaritza eremuko TAO eta ezintasuna duen umea (erreg.
zk.: 1451/11)
c)
Bitarteko jarduera
* Legez kanpoko barra jartzea aretoaren fatxadan (erreg. zk.:
1394/10)

2.3.1.5- Bide Publikoa
a)
Iraungi egin delako itxia
* Hodi hondatua (erreg. zk.: 1312/10)
b)
Gomendioa
* Arranpa- pasabidea Bastiturri kalean (erreg. zk.: 1318/10)
* Frai Francisco ibilbideko zirkulazioa kontrolatzea (erreg. zk.:
1324/10)
* Zati “isolatua” Angulema kalean (erreg. zk.: 1371/10)
* Musikaren ibilbidearen zoladura (erreg. zk.: 1440/10)

c)
Ezestea
* Landaredia auzo berrietan (erreg. zk.: 1259/09)
* Lanak panteoian (erreg. zk.: 1398/10)
d)
Gogorarazpena
* Baimenik gabeko mahaitxoak (erreg. zk.: 1403/10)
* Erantzun gabeko idazkia (erreg. zk.: 1473/11)

e)
Ofiziozko gomendioa
* Kaleko mahaitxoak eta berogailuak tabakoaren kontrako
legearen ondoren (erreg. zk.: 46/11)
f)
Orientabidea
* Judimendiko zoladura (erreg. zk.: 1458/11)
g)
Bitarteko jarduera
* Zendaguren kaleko biltegiak (erreg. zk.: 1396/10)

2.3.1.6- Hilerriak
a)
Gomendioa
* Panteoi berritua (erreg. zk.: 1327/10)
* Panteoia: titulartasuna eskatzea (erreg. zk.: 1373/10)
b)
Idazki lagundua
* Panteoia zati batean aldatzea (erreg. zk.: 1337/10)
c)
Ezestea
* Panteoiaren titulartasuna (erreg. zk.: 1378/10)
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d)
Bitarteko jarduera
* Hilerriak onik zaintzeari dagokion tasa (erreg. zk.: 1420/10)
e)
Orientabidea
* Panteoia eta ondarearen gaineko erantzukizuna (erreg. zk.:
1450/10)

2.3.1.7Mendiak

Nekazaritza

Eremua

eta

a)
Gomendioa
* Murrua Aretxabaletan (erreg. zk.: 1253/09)
b)
Orientabidea
* Desjabetzea Argandoñan (erreg. zk.: 974/08)

2.3.3.6- Parke eta Lorategiak
a)
Ezestea
* Alergia gramineoei eta lorategi aromatikoa (erreg. zk.: 1319/10)
b)
Gogorarazpena
* Ihinztagailuek sortutako enbarazua (erreg. zk.: 1388/10)

2.3.2.- Ogasun Saila
2.3.2.1- Diru-bilketa
a)
Errefusatzea
* Salaketa bertan behera uztea (erreg. zk.: 1302/10)
b)
Ezestea
* Isuna: jakinarazpenik ez (erreg. zk.: 1294/10)
* Isuna: gaizki seinaleztatutako pasabidea (erreg. zk.: 1366/10)
* Erretiratuen zentroan erori izana (erreg. zk.: 1434/10)
c)
Bitarteko jarduera
* OHZ: ordainketa-egiaztagiria (erreg. zk.: 1264/09)
d)
Orientabidea
* Isunak: prozedurako zalantzak (erreg. zk.: 1330/10)
e)
Gomendioa
* Isunak: erantzun gabeko idazkia (erreg. zk.: 1232/09)
* Isunak eta TAO baliogabetzea (erreg. zk.: 1343/10)
* Isunak eta TAO baliogabetzea (erreg. zk.: 1343/10)
f)
Idazki lagundua
* Ordainagiriak helbideratzea (erreg. zk.: 1449/11)

2.3.2.2- Ondare Erantzukizunaren Atala
a)
Ezestea
* Bolardoa eta erreklamazioa (erreg. zk.: 1332/10)
b)
Idazki lagundua
* Erorketa Ospitale plazan (erreg. zk.: 1334/10)
c)
Gomendioa
* Sutea abandonatutako auto batean (erreg. zk.: 1333/10)
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* Gizarte etxean erori izana (erreg. zk.: 1408/10)

2.3.2.3- Zergak
a)
Ezestea
* Zirkulazioaren gaineko Zerga eta ezinduak (erreg. zk.: 1305/10)
* Zirkulazioaren gaineko Zerga eta zorpidetzea (erreg. zk.:
1375/10)
*Hiri-lurren balio-gehitzearen gaineko zerga enkante prozedura
judizialean (erreg. zk.: 1391/10)

2.3.2.4- Zuzendaritza
a)
Gogorarazpena
* Handizkako azokako zikinkeria (erreg. zk.: 706/06 eta 148/03)
b)
Gomendioa
* Handizkako azokako kanona gutxitzea (erreg. zk.: 1363/10)
* Zabor-tasa zatikatzea (erreg. zk.: 1374/10)
* Erregaien hornikuntza kontratatzea (erreg. zk.: 1447/11)
c)
Bitarteko jarduera
* Fotokopia-denda eta udal lehiaketak (erreg. zk.: 1419/10)

2.3.3.- Kirol Saila
2.3.3.1- Zuzendaritza
a)
Ezestea
* Muskulazio gelak (erreg. zk.: 1320/10)
* Udal jardueraren iraupena aldatzea: karatea (erreg. zk.: 1355/10)
* Igeritokiko eskailera eta ezinduak (erreg. zk.: 1285/10)
* Biodantza eskolak eta gizarte etxeetan sartzeko debekua (erreg.
zk.: 170/03)
* EHUko ikasleek kirol instalazioak erabiltzea (erreg. zk.:
1430/10)
b)
Errefusatzea
* Udal igerilekuetarako bonoa ezinduentzat (erreg. zk.: 1365/10)
c)
Gomendioa
* Padel pistaren erreserba eta greba (erreg. zk.: 1356/10)
* Gizarte etxeetan lagundutako adingabeak sartzea (erreg. zk.:
1379/10)

2.3.4.- Gizartegintza Saila
2.3.4.1- Zuzendaritza
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a)
Orientabidea
* Bizilagun gogaikarriak eta Gizartegintza (erreg. zk.: 1309/10)
* Alokairurako Gizarte Larrialdiko Laguntza: ukatzea (erreg. zk.:
1304/10)
* Alokairurako Gizarte Larrialdiko Laguntza: tramiteak arintzea
(erreg. zk.: 1307/10)
* Etxebizitzaren salmenta eta gizarte laguntzak (erreg. zk.:
1331/10)
* Gizarte Larrialdiko Laguntzak eta jokaera (erreg. zk.: 1262/09)
* Gizarte larrialdietarako laguntzak: erroldarik ez (erreg. zk.:
1339/10)
* Laguntza ukatzea (erreg. zk.: 1346/10)
* Gizarte laguntzak eta epeak (erreg. zk.: 1397/10)
* Ahizpari ukatutako gizarte-laguntzak (erreg. zk.: 1412/10)
* Hiri autobusak erabiltzeko laguntzak murriztea (erreg. zk.:
1453/11)
* Gizarte laguntzak eta jasotzaileen jabetzen kontrola (erreg. zk.:
1456/11)
* Gizarte laguntzak eta mailegu eskaera (erreg. zk.: 1466/11)
b)
Gomendioa
* Gizarte-laguntzen balorazioa herritar bati (erreg. zk.: 897/07)
c)
Ezestea
* Gizarte Larrialdiko Laguntzak eta horiek kobratzeko atzerapena
(erreg. zk.: 384/04)
* Gizarte laguntzak etetea (erreg. zk.: 1341/10)
* Gizarte laguntzak eta datuak ezkutatzea (erreg. zk.: 1345/10)
* Intzidentea eta erreklamazio orria gizarte zentroan (erreg. zk.:
1361/10)
* Gizarte laguntza etetea (erreg. zk.: 1417/10)
* Gizarte laguntzak eta baliabide erabilgarriak (erreg. zk.:
1427/10)
* Gizarte-laguntzak eta lanean borondatezko baja hartzea (erreg.
zk.: 1421/10)
* Gizarte laguntzak eta erroldatzea (erreg. zk.: 1422/10)
* Gizarte laguntzak eta babes ofizialeko etxebizitza (erreg. zk.:
1387/10)
* Gizarte langileek emandako tratu ezegokia (erreg. zk.: 1464/11)
* Laguntzak eta elkarbizitza unitatea (erreg. zk.: 1443/10)
* Laguntzak eta gizarteratze hitzarmena (erreg. zk.: 1470/11)
* Laguntzak eta agiriak aurkeztea (erreg. zk.: 1437/10)
* Laguntzak eta dibortzio eskaera (erreg. zk.: 1475/11)
* Laguntzak eta bizilekua aldatzea (erreg. zk.: 1478/11)
d)
Bitarteko jarduera
* Alokairurako laguntzak horretarako ez erabiltzea (erreg. zk.:
1359/10)
* Arazoak sortzen dituen bizilaguna eta gizarte etxebizitza (erreg.
zk.: 1413/10)
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* Gizarte laguntzak eta murrizketa Foru Aldundiaren ebazpenez
(erreg. zk.:
* Gizarte laguntzak: bi hartzaile baino gehiago etxebizitza berean
(Erreg. zk. 1401/10)
e)
Errefusatzea
* Banaketa eta gizarte langileak (erreg. zk.: 1209/09)
* Vitalquiler (erreg. zk.: 1433/10)
f)
Herritarrak berak itxia
* Alokairurako gizarte laguntzak (erreg. zk.: 1326/10)
g)
Gogorarazpena
* Iritzi artikulua dosierrean (erreg. zk.: 1153/09)

2.3.4.2- Haurrak eta Senitartea
a)
Orientabidea
* Seme nerabea eta portaera txarra (erreg. zk.: 1335/10)

2.3.5.- Herritarren Segurtasunaren Saila
2.3.5.1- Udaltzaingoa
a)
Ezestea
* Udaltzainen tratua: eskuburdinak (erreg. zk.: 1329/10)
* Isuna: TAO agenteak (erreg. zk.: 1342/10)
* Isuna: segurtasun uhalik ez (erreg. zk.: 1392/10)
* Isuna: udaltzainek tratu pertsonalizatua ematea (erreg. zk.:
1402/10)
* Isuna: lanen behin-behineko seinaleak (erreg. zk.: 1431/10)
* Legez kanpoko terraza eta mehatxuak datuak babesteko legea ez
betetzeagatik (erreg. zk. 1410/10)
* Isuna axolagabekeriaz gidatzeagatik (erreg. zk.: 1477/11)
* Multacar: bidezkoa bada isuna baliogabetzea (erreg. zk.:
1472/11)
* Isuna eta udaltzainak identifikatzea (erreg. zk.: 1469/11)
b)
Orientabidea
* Zaratak Nash tabernan: eragindako auzokoa (erreg. zk.:
1336/10)
* Auzokoaren jazarpena (erreg. zk.: 1348/10)
* Isuna: ibilgailuak Erdi Aroko hirigunean sartzea (erreg. zk.:
1380/10)
* Ezkutuko prostituzio etxea Paraguai kalean (erreg. zk.:
1452/11)
* Isuna eta jarraibidea (erreg. zk.: 1457/11)
c)
Gomendioa
* Ezinduentzako aparkatzeko txartela (erreg. zk.: 1316/10)
* Isuna: behin-behineko seinalea (erreg. zk.: 1323/10)
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* Arintasuna salaketa-orriak idaztean (erreg. zk.: 1407/10)
* Multacar ibilgailua frogabide gisa (erreg. zk.: 1376/10)
* Zaraten enbarazua xxxx tabernan (erreg. zk.: 1006/08)
d)
Errefusatzea
* Atxiloketa eta udaltzainen tratu txarra (erreg. zk.: 1349/10)
e)
Bitarteko jarduera
* Prostituzio etxea Antso Jakitunaren kalean (erreg. zk.: 1399/10)
f)
Bideratzea
* Tabernari isuna jartzea baimendutako ordutegitik kanpo
aritzeagatik (erreg. zk.: 1338/10)
g)
Gogorarazpena
*Isuna eta agenteen portaera (erreg. zk.: 1423/10)
* Multacar ibilgailua eta irudia hartzea (erreg. zk.: 1444,1463 eta
1376/10)
h)
Iraungi egin delako itxia
* Ibilgailua aparkaleku pribatutik lapurtzea (erreg. zk.: 1351/10)
i)
Herritarrak berak itxia
* Isuna, ibilgailu baimendunaren txartelik ez izateagatik (erreg.
zk.: 1411/10)
j)
Idazki lagundua
* Isuna, Alde zaharreko zama-lanetarako esparruan (erreg.zk..
1465/11)

2.3.6.- Ingurumen Saila
2.3.6.1- Zuzendaritza
a)
Orientabidea
Zarata: bizilagun gogaikarriak (erreg. zk.: 1328/10)
* Diskoteka: gaueko salbuespena (erreg. zk.: 41/10)
b)
Ofiziozko gogorarazpena
* Ingurumen Saileko dosierrak Udaltzaingora bueltatzea (erreg.
zk.: 36/09)
c)
Ezestea
* Hondakin lantegia Arinizen (erreg. zk.: 1237 1237/09)
* Auzokideen zaratak (erreg. zk.: 1409/10)

d)
Gomendioa
* Herbizidak (erreg. zk.: 985/08 eta 1246/09)
e)
Bitarteko jarduera
* Oztopo akustikoak Txagorritxun (erreg. zk.: 1389/10)
* Baimenik gabeko eliza (erreg. zk.: 1406/10)
* Garbiketa eta edukiontziak hirian (erreg. zk.: 1448/11)
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f)
Idazki lagundua
* Zaratak xxxx tabernan (erreg. zk.: 1474/11)

2.3.7.- Alkatetza
a)
Ofiziozko gomendioa
* Tokiko Gobernu Onaren Kodea (erreg. zk.: 40/10)
* Herstura neurriak: sindikoa (erreg. zk.: 42/10)
b)
Ezestea
* “Cauce Vecinal Abetxuko” elkartearen mehatxuak (erreg. zk.:
1367/10)
c)
Gomendioa
* Terrorismoaren biktimen monumentua (erreg. zk.: 1377/10 eta
1424/10)

2.3.8.- Osasuna eta Kontsumoa
a)
Gomendioa
*Animaliei emandako tratua eta "zerriaren eguna" (erreg. zk.:
1385/10)
b)
Ezestea
* Zakur arriskutsua (erreg. zk.: 1414/10)
c)
Herritarrak berak itxia
* Garbiketa zerbitzua Alde Zaharrean (erreg. zk.: 1395/10)

2.3.9.- Kultura
a)
Gomendioa
*Enbarazua Andre Maria Zuriaren jaietan, "zerriaren egunean"
(erreg. zk.: 1405/10)

2.3.10.- Udal sozietate anonimoak eta erakunde
autonomoak
2.3.10.1- Hirigune Historikoa Era
Integralean Biziberritzeko Agentzia
a)
Gomendioa
* Kontzertuak Aihotz plazan (erreg. zk.: 1313/10)
b)
Ezestea
* Erorketa Alde Zaharreko arranpan (erreg. zk.: 1284/10)
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c)

Bitarteko jarduera

* Etxebizitzak behea jotzea Alde Zaharrean (erreg.zk.. 1287/10)
d)
Gogorarazpena
* Etxarte hartua, Santo Domingo kalean (erreg. zk.: 975/08)
* Barnekale Berriko Juduen kaleko xafla (erreg. zk.: 755/06)

2.3.10.2-XXI Zabalgunea
a)
Ezestea
* Birtrinkotze plana eta alegazioetarako epea (erreg. zk.:
1352/10)
*Alderen aldeko atariak (erreg. zk.: 1325/10)
* Babes ofizialeko etxebizitzetan eguzki plakak mantentzeko
diru-laguntzak (erreg. zk.: 1383/10)
* Aretxabaletan berriro ostatu ematea (erreg. zk.: 1360/10)

b)
Orientabidea
* Birtrinkotze plana eta zaborrak Salburuan (erreg. zk.: 1357/10)
c)
Errefusatzea
* Kalteak babes ofizialeko etxebizitzan (erreg. zk.: 1370/10)

d)
Bitarteko jarduera
* Lanak Aretxabaletan: kalteak etxebizitza batean (erreg. zk.:
1344/10)
* Lanak Aretxabaletan eta etxebizitza inguratua (erreg. zk.:
1381/10)
* Errekaleorreko berritze plana eta ihesa etxebizitzan (erreg. zk.:
1416/10)
e)
Idazki lagundua
*Olarizu hiribidean berriro ostatu ematea (erreg. zk.: 1446/11)

2.3.10.3- TUVISA
a)
Gomendioa
* Hiri autobusen motorrak eragindako kutsadura (erreg. zk.:
1350/10)
* Autobus bonoa ezinduentzat (erreg. zk.: 1428/10)
* Autobus txartela eta ezinduak (erreg. zk.: 1442/10)
* Autobus gidariaren jarrera (erreg. zk.: 1461/11)
b)
Bitarteko jarduera
* Molinuevo garajeko pasabidean apurtuak dauden baldosak
(erreg. zk.: 1270/10)
* Udala tartean denean istripu larrietan jokatzeko protokoloa
(erreg. zk.: 1445/10)
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c)
Ezestea
* Autobusez aldatzea eta dirutan ordaintzea (erreg. zk.: 1404/10)

2.3.10.4- AMVISA
a)
Bitarteko jarduera
* Kontagailuak irakurtzeko langileak (erreg. zk.: 1289/10)
b)
Ezestea
* Gehiegizko ur kontsumoa (erreg. zk.: 1364/10)
* Bermea interesekin itzultzea (erreg. zk.: 1476/11)
c)
Bitartekaritza
* Normala ez den kontsumoa lonja batean, ohartarazi gabe (erreg.
zk.: 1432/10)
d)
Errefusatzea
* Nortasuna ordeztea (erreg. zk.: 1435/10)

3. ITXI GABE GERATZEN DIREN DOSIERRAK
4. BERRIRO ZABALDU DIREN DOSIERRAK
5. BERARIAZKO JARDUERAK
5.1 Iradokizunetarako eta Erreklamazioetarako Batzorde
Berezia
5.1.1.- 2010eko maiatzaren 6ko Batzordea
5.1.2.- 2010eko uztailaren 26ko Batzordea
5.1.3.- 2010eko urriaren 25eko Batzordea
5.1.4.- 2011ko urtarrilaren 31ko Batzordea

5.2 Lankidetzak.
5.2.1.- Datuen babesari buruzko barne adierazpena
5.2.2 Castellers direlakoak eta Euskadi eta Kataluniaren
arteko senidetzea
5.2.3.- Antenei buruzko ordenantza berriaren lan taldea

5.3.- Estatuko sindiko-tokiko defendatzaileen III. bilkura
Gasteizen
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6.
ZERBITZUAREN
HERRITARREN USTEZ

EBALUAZIOA

GASTEIZKO

7. 2010-2011 EKITALDIAN EGINDAKO KEXA ETA
KONTSULTEN ESTATISTIKA AZTERKETAK

8. PRENTSA DOSIERRA

1. HITZAURREA
2011. urtean hainbat inguruabar adierazgarrik eragiten dute gure oroit-idazkia
eta momentu honetan aipatzea da egokiena.
Hiriburu berdearen efektua hainbat administraziotan zehar Gasteizen benetako
nortasun ikur gisa finkatu den hiri politiken multzoari Europak emandako aintzatespena
da, eta Sindikoarentzat ere nahitaezko erreferentzia da gure ingurumenaren
kalitatearekin zerikusia duten eta gure bulegora heltzen diren arazoetan kontuan hartu
beharrekoa.
Guretzat adierazgarria izan den beste zerbait estatuko toki defendatzaileen
topaketa izan da. Gasteizen izan zen hori 2010eko urriaren 6, 7 eta 8an, eta Arartekoa,
alkatea zein hizlari aipagarriek –José Ángel Cuerda eta José Manuel Fresno, besteak
bete– parte hartu zuten.
Oroit-idazki honetan jaso diren gure jardueren artean batzuek arreta mediatikoa
izan dute, guk bilatzen ez badugu ere saihestu ere egiten ez duguna, gizarte demokratiko
batean ematen den eztabaida publikoaren askatasunaren eta gardentasunaren ondorio
logikotzat hartzen baitugu.
Tokiko Gobernu Onaren Kodea delakoaren inguruan egindako gomendioa
nabarmendu nahi dugu, gure erakundeen sinesgarritasuna larri eragiten duen tokiko
politikaren edo administrazioaren ustelkeria zailtzeko Espainiako udalerri eta
probintzien federazioak igorritako ekimena lagundu nahi izan baikenuen harekin.
Udalak bere egin zuen gomendio hori.
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Gure arreta bereganatu zuen beste gai bat “multacar” delakoa izan zen.
Sistemaren funtzionamendua zuzentzat jo eta herritarrentzat froga grafikoak gehitzen
duen segurtasun juridikoa hobetu dela onartzen badugu ere, makinak agenteak ezin
dituela ordeztu gogorarazi genuen, bai eta froga grafikoak salaketa jakinarazteko
beharra, ahal dela, ez duela ordeztu behar ere. Edozein modutan, salatutakoa ikusi duen
Udaltzaingoko agente batek izenpetutako salaketa izan behar da.
Oto hiribideko etxea hustea eta eraistea lortu izanak ere txalotzea merezi du,
gizarte gatazken eta gizalegearen kontrako jarrera larrien istorio luzearekin amaitzea
eragin baitu, hain zuzen, auzokide eta ingurukoek estoizismoz jasan izan dutena.
Horrekin lotuta, Sindikoak egindako hainbat gomendio aipatu nahi ditugu, arazoa
konpontzen lagundu dutela uste baitugu, edo gutxienez, arazoa ez atsegina izateagatik
udalbatza-kideek ahaztu zezaten ekidin duela. Horren harira, zarata, bibrazio eta
ostalaritzaren ordenantza berrien aitzindari gisa gure eta Gizarte Kontseiluaren esku
hartzea gogora ekarri behar dugu.
Musikaren ibilbidearen zoladuraren inguruan egindako gomendioak ere merezi
izan du arreta, urtetan egon baita zementu geruza batez estalia nahiz eta momentu
honetan horretarako arrazoirik ez egon.
Beti bezala, aparteko txostenen bat ekarri dugu oroit-idazkira, zeinetan gure
independentziarekiko begirune osoz, hiriko auzokideak kezkatzen dituen zerbaiten
inguruan udal eztabaidaren ikuspegi juridiko eta kanpokoa ekartzen saiatu garen.
Denbora honetan zehar herritarrek parte hartzeko organoen funtzionamenduari eta
gizarte laguntzen sistemaren definizio juridikoarekin lotutako arazoei buruzko txostenak
eman ditugu.
Gure jardueraren kontu ematen dugu Udalbatzak aitortu zigun ordezkaritza
gorenaren izenean eta gure hiriko espazio publikoa definitzen parte hartzeak dakarren
erantzukizuna presente izanik, Daniel Innerarity irakasleak “ongizate komunaren giza
espazioa” deitzen duenaren definizioan, hain zuzen.

Javier Otaola
Gasteizko Sindikoa - Herritarren Defendatzailea

2.
GASTEIZKO
SINDIKO
EDO
HERRITARREN
DEFENDATZAILEAREN JARDUERAREN LABURPENA

2.1. Txosten bereziak
Oroit-idazkiak hartzen duen denbora tartean, 2010eko martxotik 2011ko
otsailera bitartean, Gasteizko herritarrentzat aparteko munta duten zenbait txosten egin
dira. Eragindako udal zerbitzuen funtzionamendua hobetze aldera egin dira, hain zuzen
ere, txosten horiek.
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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:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Herritarren parte-hartze organoetan sartzeari buruzko txostena.
Auzoetarako diru-laguntzei buruzko txostena.
Jai deialdietarako oinarriei buruzko txostena eta materialak.
Gizarte laguntzen sistemari eta Gasteizko Udalaren kudeaketari
buruzko txostena eta gomendioa.

2.1.1 Herritarren parte-hartzerako organoei buruzko txostena
1.- Aurrekariak.

Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Bulegoak Vitoria-Gasteizko Udalean
herritarren parte-hartzerako organoen funtzionamendua hobetzeko egindako ekarpena
honako hauei dago lotuta: elkarteen eta herritarren kontsultak, Udalean parte hartzeko
egituratuta dauden mailetan (sektore-kontseiluetan eta lurralde-kontseiluetan) dugun
esperientzia luzea, Herritar Harremanen Sailak udaleko talde politikoei eta parte
hartzeko organoei aurkeztutako txostena, eta gure Bulegoan hainbat elkarterekin
egindako elkarrizketak.

Halaber, Herritarren Parte-hartzerako Udal Zerbitzuak aurreratutako proposamenak
ditugu.

2.- Sindikoaren esperientzia.

Duela zortzi urtetik hona, herritarrek Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen
Erregelamenduak ematen digun eskumena betetzeko zereginean duten parte-hartzerako
organo gehienetan parte hartu dugu.
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Parte-hartzearen balioa ukaezina da, eta “konfiantza”1 eta “kapital soziala”2
indartzeko faktore gisa duen protagonismoa finkatu behar da. Haren birtualtasuna parte
hartzeko organoetan Administrazioaren eta administratuen artean ezartzen diren
harremanetan datza, eta hori oso garrantzitsua da, baina, horrez gain, balio handiagoa
eman behar zaie administratuen artean elkar ezagutzeko, lankidetzan jarduteko eta
eskumenerako zeharkako harremanei.

Hala ere, elkarrekiko konfiantza sortzeko eta hiriko kapital soziala aberasteko
gaitasun hori benetakoa eta iraunkorra izan dadin, parte-hartzaileek argi eta garbi jakin
behar dute zein diren herritarren parte-hartzearen prozedurak, funtsak eta, batez ere,
mugak; era horretan, justifikaziorik gabeko frustrazioak saihestuko dira.
Funtsezkoa da Kontseiluetan parte hartzen dutenen arteko zeharkako eztabaidarako
eta harremanetarako aukerak dinamizatzea, guztiak interes-aniztasunaz jabe daitezen
eta, interes partikularrez haratago, akordioa eta lankidetza lortzeko estrategiak garatu
ahal izan ditzaten.

Parte-hartzaileen artean garatutako akordio-estrategia horietatik abiatuta, elkartearen
eta udalaren artean baino garatzen ez den eta bakoitzak laidoen zerrenda aurkezteko
baino balio ez duen elkarrizketaren mugak gainditu behar dira.

Halaber, garrantzitsua da Kontseiluaren jarduera “galde-eskeetara” ez mugatzea, eta
benetako proposamenak aurkeztea, proposamen horiek BOZKATZEA eta Gobernu
Batzordeari helaraztea, Batzordeak proposamen horiei ERANTZUTEKO betebeharra
baitu, erregelamenduari jarraiki.

Parte hartzeko mekanismoek antolamendu-ahalegin handia eskatzen diote Udalari,
eta herritarren denboraren eta dedikazioaren zati handi bat bideratzen dute. Hori delaeta, zorrotz jokatu behar dugu, ahalegin hori alferrikakoa izan ez dadin, eta eskainitako
denborak eta ahaleginak fruitu eta emaitza onak eman ditzan.

1

Fukuyama, Francis (1968) La confianza. Ed. B., Bartzelona.
Imanol Zubero. Herritarren konfiantza eta kapital soziala kultura anitzeko gizarteetan. IKUSPEGI.
2010eko maiatza.
2
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[BAT proposamena: elkarteen ordezkaritza eta funtzionamendu demokratikoa
bermatzea]

Horretarako, gure ustez (eta horretan bat gatoz Herritarren Parte-hartzerako
Zerbitzuarekin) garrantzitsua da “gaur egun kontseilu bakoitza osatzen duten
erakundeen zerrendak eguneratzea eta eskubideko kide diren erakunde gisa parte har
dezaketen erakundeak eta kontsulta-organo gisa parte har dezaketenak zein diren
zehazteko irizpide komun bat ezartzea”.

Eguneratze horrek aukera eman behar du Herritarren Parte Hartzearen Araudiaren
46. artikuluko eta Herritar Erakundeen Udal Erregistroari buruzko artikuluetako
aurreikuspenak aplikatzeko. Era horretan, Erregistro horretan bildutako datuetan
oinarrituta, eskuragarri egongo dira “uneoro, udalerriko gizarte zibilaren daturik
garrantzitsuenak:

ordezkaritza,

interes-maila,

jarduerek

herritarrentzat

duten

baliagarritasuna, autonomia funtzionala, eta beste erakunde publiko edo pribatu
batzuetatik jasotako laguntzak”. Gure ustez, elkarte jakin batzuen izenean agertzen diren
zenbait pertsonak ez diote benetako elkarte-errealitate bati erantzuten, edo ez dute
ordezkaritzarik; beraz, iruzur egiten diete, neurri batean, gainerako elkarteei eta
Administrazioari berari.

Halaber, garrantzitsua da urtean behin Herritarren Parte Hartzearen Araudiaren 51.
artikuluan elkarte-errealitatea eta haren ordezkaritza bermatzeko ezarritako baldintzak
eskatzea.

51. artikulua.- Izen-ematearen indarraldia
Izen-emateak indarrean jarrai dezan, aurreko urtean egindako jardueren oroitidazkia aurkeztu beharko diote Herritar Erakundeen Udal Erregistroan izena emanda
dauden erakunde guztiek udalari, urtero, martxoko azken eguna baino lehenago.
Halaber, honako hauen berri ere eman beharko diote, erregistroa urtero-urtero
eguneratzerik izan dadin: ekitaldiko balantze ekonomikoa, abenduaren 31ko bazkide
kopurua edo gobernu-organoko kideena eta, halakorik izanez gero, laguntzaileena,
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baita bazkideen urteko biltzar nagusia egin delarik edo estatutuetan aurreikusitako
beste edozein arrazoi dela-eta izandako aldakuntzen berri ere.

Agiri horiek aurkezten ez badira, erakundea Herritar Erakundeen Udal
Erregistrotik kanpo utzi ahal izango da, interesdunari entzunaldia eskaini
ondoren.

[BI proposamena: Kontseiluak –sektore-kontseiluak zein lurralde-kontseiluak–
laido-batzorde soilak ez direla eta kide anitzeko benetako organo gisa
funtzionatzen dutela bermatzea]

Bat gatoz, berriz ere, Herritarren Parte Hartzerako Zerbitzuarekin, eta
ezinbestekotzat hartzen dugu organoaren BOZKETA behar duten gaiak bilduko
dituen GAI ZERRENDARI behar duen garrantzia ematea. Horretarako, beharrezkoa
da elkarteei hurrengo bilkura egin baino hilabete lehenagoko aurretiaz ohartarazpen
bat bidaltzea, beren proposamenak helarazi ahal izan ditzaten.

Horren

ordain

gisa,

Kontseiluen

gomendio

guztiei

ERANTZUTEKO

BETEBEHARRA hartu beharko du bere gain Udalak.

[HIRU proposamena: parte-hartzearen funts, prozesu eta mugen inguruko
jakintza prestakuntza-baliabideen bidez indartzea]

2.1.2 Auzoentzako diru-laguntzei buruzko txostena
1. Aurrekariak

Zabalgana Batuz Auzo Elkarteko eta Mendebaldea Auzo Elkarteko ordezkariek
Udalaren

diru-laguntzak

lortzeko

aurkeztu

beharreko

jaietako

programarako

proposamena aurkeztu zuten garaiz eta taxuz.
Proposamen bat baino gehiago zegoenez gero, Udalak jakinarazi zien Jai Batzorde bat
eratu behar zutela interesa zuten auzo-elkarte guztiekin, eta programa bateratu bat
proposatu behar zutela. Horretarako, epe jakin bat eman zitzaien, jaietarako dirulaguntzetarako deialdiaren OINARRIETAN ezarritakoari jarraiki.
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Horrela, beraz, Jai Batzordea osatu zen, eta Udalak onartu egin zuen. Batzordea
honako hauek osatu zuten: Mendebaldea Auzo Elkarteak, Pasabidea Auzo Elkarteak,
Errekabarri Auzo Elkarteak eta CD Zabalganabidea klubak. Bitxia bada ere, Batzordean
ez zegoen Zabalgana Batuz Auzo Elkartea.

Udalak diru-laguntzen eskaerez eta jaien egikaritzeaz arduratzeko eta jaien behar
bezalako garapena bermatzeko Aldi Baterako Elkarte gisa onartu zuen Jai Batzorde
hori.

Jai Batzordearen bileretan, desadostasun larriak sortu ziren parte-hartzaileen
artean. Horren ondorioz, Pasabidea Auzo Elkarteak adierazi zuen ezin zuela Batzordean
parte hartzen jarraitu, eta bidezkoak ziren legezko ondorioetarako Batzordea utziko
zuela jakinarazi zion Udalari.

Gainerako auzo-elkarteek, Pasabidea Auzo Elkartea falta bazen ere, jaietako
programa bat eta diru-laguntzaren eskaera aurkeztu zuten 2010eko uztailaren 19an.

2.- Arazoaren analisia.

Horrelako diru-laguntzak arautzen dituen erreferentziazko Araua urtean behin
argitaratzen diren OINARRIAK dira. Oinarri horietan, emakida-prozesua dago
finkatuta, hau da:

Vitoria-Gasteizko Udalaren Kultura Sailaren diru-laguntzetarako deialdi
publikoa, 2010. urtean Vitoria-Gasteizko udalerriko auzoetan eta auzo-herrietan jaiak
antolatzeko eta ospatzeko.

Emateko prozedura

Diru-laguntza horiek norgehiagoka-erregimenean emango dira.
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HIRUGARREN oinarria.- Erakunde onuradunak
1.- Honako hauek izan daitezke diru-laguntza horien onuradunak:
Gasteizko auzoetako auzo-elkarteak.
Vitoria-Gasteizko udalerriko auzo-herrietako administrazio-batzordeak, eta
Vitoria-Gasteizko udalerriko auzo edo auzo-herrietako jai-batzordeak, betiere beren
eragin-eremuko herritarren kolektiboak, gizarte-kolektiboak, kultura-arlokoak eta/edo
kirol-arlokoak biltzen badituzte, Herritarren Mugimenduan txertatuta badaude eta aldi
baterako elkarte gisa eratu badira.

…/…
Jai Batzorde bakarra eratzea lortzen ez bada, aurkeztutako programen proiektu bakoitza
bereiz balioetsiko du Batzorde Teknikoak konpromiso-fasean, eta baremazio teknikoan
puntuaziorik handiena lortzen duen elkarteari edo batzordeari emango zaio dirulaguntza, deialdi honen hamargarren oinarrian adierazitako irizpideak kontuan hartuta.
Kasu guztietan, diru-laguntza bakarra jasoko du auzo edo herri bakoitzak urteko jai
guztietarako.

3.- Ondorioak

Diru-laguntzetarako deialdiak arautzen dituzten OINARRIEN zentzua ulertzeko,
azpimarratu beharra dago diru-laguntzak emateko prozedura LEHIAKORTASUN
PROZESUTZAT hartzen dutela oinarri horiek. Horrek esan nahi du diru-laguntza ez
dela diskrezionala eta ez dela besterik gabe ematen; aitzitik, eskatzaileentzako epe,
baldintza eta kargen sistema bati lotuta dago. Halaber, jaietako programa bakar baterako
diru-laguntza bakarra dagoela adierazten du horrek.

Hona hemen kasu honetan planteatutako arazoa: zer egin behar da eratutako
Jai Batzorde bat konpromiso-fasearen aurretik desegiten edo banatzen denean?

Udalak hartutako irtenbidea prozesu osoa deuseztatzea izan da, beste irizpide
batzuk kontuan hartu gabe. Era horretan, proposamen indibidualak planteatzeko aukera
kendu zaie elkarteei.
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Gure ustez, eratuta dagoen batzorde bat konpromiso-fasearen aurretik banatzen
denean edo akordio batera iristen ez denean, hauxe egitea da logikoena, ikuspegi
juridikotik: batzorderik ez dagoen kasurako ezarritako aurreikuspen berak aplikatzea,
eta elkarte bakoitzari bere programa Udalaren Jai Batzorde Teknikoari aurkezteko
aukera ematea, hark, baremoari jarraiki, aukerarik onenari buruzko ebazpena eman
dezan.

Gure ustez, Udalak egindako interpretazioa zorrotzegia da, eta, azken batean,
kaltegarria herritarren interes eta eskubideetarako. Gainera, ez ditu kontuan hartzen
Oinarrietan batzorderik eratzen ez den kasurako ezarritako irizpideak, eta irizpide
horiek guztiz baliozkoak dira Batzordea desegiten edo banatzen den kasurako. Azken
batean, Oinarriek ez dute zehatzen elkarteek jai-batzorderik ez eratzea. Hortaz,
zentzuzkoa deritzogu eratuta dagoen batzorde baten desegitea zehatzeari, betiere
edozein arrazoirengatik konpromiso-fasearen aurretik desegiten bada.

Gure ustez, proposatzen dugun interpretazio horrekin, elkarteen autonomia
hobeto errespetatuko da, edozein elkarteren aldebakarreko jardun batek multzo osoa
kaltetzeko aukera saihestuko da, eta auzoetako herritarrek jaiak ospatzeko eskubidea
baliatzea erraztuko da.

2.1.3 Jaietako deialdiaren oinarrietarako txostena/materialak

Udalak auzoetako jaien inguruan garatutako sustapen-jarduerari buruzko
txostena.

1.- Hiriko auzoetako jaietarako diru-laguntzen deialdia, 2010/08/04ko aldez
aurreko txostenari dagokionez.
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Sindikatura honek erreferentziazko 1393/10 txostena egin zuen 2010/08/04an,
eta Udalaren Kultura Sailak jaietarako diru-laguntzen deialdiaren historiko bat igorri
digu. Bertan, gaur egungo oinarriak berritzeko aukera planteatzen du, prozedurak
zehazteko, prozedurei segurtasun juridiko handiagoa emateko eta jaietarako dirulaguntzen inguruan interes orokorreko irizpideak bermatzeko.
Azken 20 urteotako jaien historikotik, alderdirik esanguratsuenak jasoko ditugu:

“Udalak diru-laguntzetarako egiten duen deialdiak ibilbide garrantzitsua izan
du azken 20 urteotan. Logikoa denez, hainbat aldaketa izan dira, gizartean eta
administrazioan bertan gertatutako aldaketen ondorioz.

Deialdi horrek ez dakar eskaeren arteko norgehiagokarik. Auzo guztiek dute
bertako jaien antolaketa-gastuetarako diru-laguntza –bakarra– jasotzeko eskubidea.
Jaietako programak irizpide jakin batzuen arabera balioesteak (oinarrietan jasota
dagoen bezala) badu zentzua, betiere irizpide horiek, nolabait ere, herriko jai
tradizionalek zer izan behar duten jasoko duen dekalogo bat badute. Eta, beraz,
gutxieneko puntuazio batera iristea proposatzen da. Horrela, beraz, ezein kasutan ez da
lehiarik izango programen artean.

Lehen urteetan, 2000. urtera bitarte, laguntza ekonomiko horiek emateko
ezinbestekoena eta oinarrizkoena zer zen jasotzen zuten oinarri batzuk planteatu ziren.
Lehen fasean, aurkeztutako programarekiko eta aurrekontuarekiko proportzionala zen
baremo baten arabera ematen ziren laguntza ekonomiko horiek. Hori guztia 1993-1994.
urteetan aldatu zen, herritarren kolektiboek esanbidez eskatuta, eta laguntzak auzo
guztietan ekitatez emango zirela erabaki zen, aurkeztutako programa eta aurrekontua
edozein izanik ere.

2001. urtean, deialdia beste deialdi batzuen formara egokitu zen, eta, gainera,
talde eskatzaileentzat lagungarriak ziren eranskin batzuk gaineratu ziren.

2002. urtean, eta auzo berean hainbat auzo-elkarte sortu izanaren ondorioz,
aldaketa bat sartu zen oinarrietan. Horren arabera, auzo bakoitzeko diru-laguntza
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bakarra ematea eta elkarteak jaiak antolatzeko elkarren artean ados jartzea (bozketa
bidez edo bidezkotzat hartzen zuten moduan) proposatu zen.
…/…

2005. urtean, aldaketa garrantzitsua sartu zen deialdiaren forman eta funtsean,
bi auzotan sortu zen egoerari konponbidea emateko helburuarekin batez ere. Aldez
aurreko fase bat ezarri zen. Fase horren bidez, kolektiboek hiriko auzoetako jaien
antolaketaren inguruan zer asmo zuten jakin nahi zen, eta, aldi berean, aurreikusitako
datak jakin nahi ziren eta programaren hasierako eskema bat lortu nahi zen. Gainera,
jai-batzordeen kasuan, auzoko batzorde bati lotutako herritarren kolektiboen, gizartekolektiboen, kultura-arlokoen eta kirol-arlokoen zerrenda gaineratu beharko da. Fase
horretan auzo bererako eskaera bat baino gehiago izanez gero, kolektibo horiek deialdi
publiko bat egin beharko dute elkarrekin, jai-batzorde bakarra eratzeko. Jai-batzorde
hori antolaketaren arduraduna izango da ondorio guztietarako, eta aldi baterako
elkarte gisa eratuko da”.

Egia esan, gaur egungo Oinarriek jaietarako diru-laguntzak lortzeko bi bide
aipatzen dituzte, era ilun samarrean bada ere: bata (1) batasunean eta lankidetzan
oinarritutakoa da, eta Jai Batzorde BAT eratzean datza (esanbidez aipatzen ez bada ere,
bide horri ematen zaio lehentasuna), eta bide hori ezinezkoa izanez gero, bestea (2)
dauden alternatiben arteko lehian datza, eta Udalak ebatzi behar du baremo bidez.
Adierazi beharra dago “deialdi publiko bat egin beharko dute elkarrekin, jai-batzorde
bakarra eratzeko” aipatzen denean Jai Batzorde bakar hori sortzen saiatzera behartzen
dela; batzorde hori eratzen ez den kasurako, honako aurreikuspen hau ezartzen dute
Oinarriek:

“Jai Batzorde bakarra eratzea lortzen ez bada, aurkeztutako programen
proiektu bakoitza bereiz balioetsiko du Batzorde Teknikoak konpromiso-fasean, eta
baremazio teknikoan puntuaziorik handiena lortzen duen elkarteari edo batzordeari
emango zaio diru-laguntza, deialdi honen hamargarren oinarrian adierazitako
irizpideak kontuan hartuta”.

2.- Auzoetako jaien tratamenduari buruzko kontsiderazio orokorrak, metatutako
esperientzia kontuan hartuta.
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Kultura Sailak honako KONTSIDERAZIO hauek adierazi ditu lehentasunezko
irizpide gisa:

•

Auzo bateko egoera bat edo batzuk hobetzeko helburuarekin eratzen
den kolektibo orok irekita egon behar du auzo bereko beste kolektibo
batzuekin koordinatuta lan egitera.

•

Auzoko egoera hobetzeko helburua, nolanahi ere, beste kolektibo
batzuen aldean nolabaiteko protagonismoa lortzearen gainetik
egongo da beti.

•

Orain arte, auzo-elkarteek ordezkatu dute auzo bakoitza hainbat
garapen-eremutan: hirigintza, gizarte-eremua, kultura, kirola eta
eremu ludikoa.

•

Auzoetako jaiak ere herritarren kolektibo horien intereseko gai izan
dira, eta Udalak xede horrekin deitutako laguntza ekonomikoak
lortzeko aukera izan dute. Izan ere, betidanik egin izan da deialdi bat
auzo guztietan (dendetan, tabernetan, atarietan eta abar kartelak
ipiniz), auzoko pertsonek edo kolektiboek aktiboki parte har dezaten
jaien antolaketan.

•

Normalean, herritarren kolektiboek egiten dute deialdi hori, eta
ohikoa da urtearen gainerakoan elkartean lan egiten ez duten
pertsona eta kolektibo batzuek jaiak antolatzen parte hartzea. Beraz,
herritarren kolektiboa protagonismoa galtzen ari da, auzoko
gainerako eragile soziokulturalekin lankidetzan jarduteko eta
elkartearen ohiko lanetik kanpoko pertsonak erakartzeko. Era
horretan, sortzen diren zereginak banatzeaz gain, inguru eta talde
jakin batekoa izatearen espiritua sortzen da.

•

Hori guztia dela-eta, ia auzo guztietan jai-batzorde “ofizioso”
batekin egiten da lan. Batzorde horretan, nahi duten pertsona eta
kolektibo guztiek hartzen dute parte; azken batean, hainbat
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sentsibilitate eta ekarpen biltzen dituzten foro demokratikoak eta
asanblearioak dira.
•

Auzo bateko jaiak auzoak berak sortzen ditu, herri-ekimenez.

•

Interes eta helburu desberdinekin auzo berean lan egiten duten
pertsonak eta kolektiboak ados jartzen dira auzoko jaiak elkarrekin
antolatzeko. Jai horiek amaikorrak eta puntualak dira, eta, beraz, ez
daude kolektibo jakin bati lotuta, auzo jakin bati, kolektibitateari eta
auzoko harreman eta mugimenduei baizik.

•

Ia inoiz ez da desadostasunik eta gatazkarik izan, jaiak antolatzeko
diru-laguntza elkarte batek baino gehiagok eskatu duenean izan ezik.
2002. urtean gertatu zen hori lehen aldiz, diru-laguntza bera eskatu
ohi zuten kolektibo batzuk zeuden auzoetan hainbat auzo-elkarte
sortu zirenean.

•

Arazo puntuala da, eta funtsa ez da jaietako programa lantzeko edo
ulertzeko

era

desberdina,

auzoan

bertan

aurrez

dagoen

desadostasuna baizik. Kolektibo horien abiapuntuak kontrakoak dira
erabat.
•

Gure ustez, guztiz demokratikoak eta herritar guztientzat irekiak
izango diren proposamenak babestu behar ditu Udalak, eta ez du
irizpide kuantitatiboetan (norgehiagokan) oinarritu behar auzo
baterako aurkezten diren programen artean onena zein den
erabakitzean, gerta baitaiteke denak antzekoak izatea eta auzo osoari
bakar batek ere ez erantzutea.

3.- Gaiaren analisia

Jaietarako

diru-laguntzen

Oinarriek

jaso

duten

tratamenduari

buruzko

historikotik eta Kultura Sailak egindako kontsiderazio orokorretatik ondoriozta
dezakegunez, nolabaiteko kontraesana dago 2010eko oinarrien testuarekin, hots:

a) Alde batetik, Udalak diru-laguntza eska dezaketen elkarteen edo onuradunen
arteko norgehiagoka saihestu nahi duela azpimarratzen da, eta proposamen bateratuak
eta irekiak proposamen partikularrak baino nahiago direla aipatzen da. Izan ere, auzo
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gehien-gehienek nahiago dituzte proposamen bateratuak. Dena dela, zenbait kasutan,
Sailaren ebazpenak proposamen BAT hautatu behar izan du, proposamen bateraturik ez
zegoelako.

b) Bestetik, 2010eko deialdiaren Oinarriek argi eta garbi ezartzen dute lehian
oinarritutako ebaluazio-prozedura bat.

Jai Batzorde bakarra eratzen ez bada, Udalak, bere oinarriei jarraiki,
proposamenak bereiz eta baremo baten arabera EBALUATUTA eman beharko du
ebazpena. Horretarako, dagokion PUNTNUAZIOA eman beharko dio proposamen
bakoitzari.

4.- Ondorioak

Gure ustez, itxurazko kontraesan hori konpontzeko, jaietarako diru-laguntzen
deialdiaren OINARRIAK berritu daitezke, bi alternatibak argi eta garbi zehazteko eta
bakoitzari dagokion tratamendua emateko.

Udalak, bere SUSTAPEN AHALMENAK baliatuta eta zentzuz, interes
orokorrari hobekien erantzuten dieten gizarte-praktiken aldeko diskriminazioa aplika
dezake, eta zentzuzkoa dirudi auzo osoa ordezkatzen duten eta zuzenean edo zeharka
auzo osoaren parte-hartzea duten jardun bateratu, ireki eta lankidetzan oinarrituek jaiei
berei balio erantsia ematen diela pentsatzeak.

Azken batean, zer interes orokor sustatu nahi da auzoetako jaiak bultzatzearekin?
Auzoen berezko soziabilitatea eta herritarren eta horiek ordezkatzen dituzten taldeen
arteko ezagutza, kohesioa eta parte-hartzea sustatzea eta horretan laguntzea. Auzoa
egitea.

Helburua hori bada, gure ustez Oinarrietan argi eta garbi ezarritako ordena
logiko bati jarraitu beharko lioke administrazio-prozedurak. Ordena horrek
jardun bateratuei emango lieke lehentasuna, edonola ere jaietarako babesa
bermatuko luke, eta segurtasuna emango lieke eskatzaile guztiei eta udalzerbitzuei. Horretarako, honako irizpide hauek proposatzen ditugu:
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1.- Lehenik eta behin, eskaera eta onuradun guztiak aldez aurretik onartzeko
baldintza garbi batzuk ezartzea.

2.- Denon Jai Batzorde BATEAN bildutako eskaera bateratu, ireki eta
orokorren aldeko diskriminazioa aplikatzea, gehieneko diru-laguntza batekin,
horrelako eskaerak gizarte-interes handiagoa dutelako eta diru-laguntzaren helburuari
hobeto erantzuten diotelako.

3.- Edozein arrazoirengatik auzo bateko elkarteak elkarrekin jarduteko gai
ez badira edo horretarako borondaterik ez badute, proposamen partikularrak
aurkezteko aukera ematea, Batzorde Tekniko batek eskaerak baremo-irizpideei
jarraiki EBALUATZEA, aurkeztutako proposamenetako bat AUKERATZEA,
eta, nolanahi ere, diru-laguntza TXIKIAGOA ematea, proposamen horien gizarteinteresa ere txikiagoa delako eta diru-laguntzaren helburuari okerrago erantzuten
diotelako.

Epe jakin batzuen barruan, proposamen partikularrak egiteko aukera zabalik
gera daiteke, Jai Batzorde bateratu bat eratu ondoren akordiorik gabe desegiten denean.

Gure ustez, onartu beharra dago lankidetzan oinarritutako eskaera bateratuen eta
irekien gizarte-balioa lehian oinarritutako eskaera partikularrena baino handiagoa dela,
eta horrek justifikatu egiten du diskriminazio positiboa aplikatzea. Dena dela, gainerako
kasuetan ere ez da muturreko neurririk hartu behar, auzoren bateko jaiak dirulaguntzarik gabe gera bailitezke; kasu horretan, herritar guztiak izango lirateke
kaltetuak.

Hori da gure TXOSTEN/PROPOSAMENA, eta Sindiko edo Herritarren
Defendatzailearen Araudian ezarritakoari jarraiki eta Araudi horretan ezarritako
hedadurarekin ematen dugu, irizpide tekniko hoberik aparte utzi gabe.
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2.1.4 Gizarte laguntzen sistemari eta Gasteizko Udalaren kudeaketari buruzko
txostena eta gomendioa.
Erreg. zk.: 45 / 10 OFIZIOA

Gizarte laguntzen sistemari eta Gasteizko Udalaren
kudeaketari buruzko txostena eta gomendioa

AURKIBIDEA
1.- Arazoaren aurkezpena.
2.- Gizarte laguntzen sistemari buruzko erreferentzia orokorrak, Gizartegintza
Sailak bidalitako informazioaren argitan.
3.- Gizarte laguntzen sistemaren azterketa juridikoa.
4.- Laguntza sistemaren ezarpen praktikoa eta azterketa kritikoa.
5.- Zuhurtasunezko neurriak.
6.- Ondorioak eta gomendioa.

1.- Arazoaren aurkezpena.

Azken hilabeteetan oro har etorkinek jasotzen dituzten gizarte laguntzak kritikatzeko hainbat
ohartarazpen jaso dugu –batzuk zuzenak eta beste batzuk anonimoak–.
Iritzi horiek –arrazoidunak izan ala ez– erantzuna behar dute, beraz, komeni da argitzea zein den gizarte
laguntzen sistemaren xedea eta oinarria eta zein arazo sortzen duen; izan ere, batetik, justizia da
sistemaren oinarrietako bat eta, bestetik, gizarte kohesioa eta bakea. (Cf. IKUSPEGI-Immigrazioaren
Behatokiaren 2010eko oroit-idazkia)3.

3

IKUSPEGI-Immigrazioaren Behatokiak 2010ean egindako txostenarekin alderatu

http://www.ikuspegi.org/documentos/investigacion/es/barometro_2010FINALcas.pdf
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2.- Gizarte laguntzen sistemari buruzko erreferentzia orokorrak, Gizartegintza Sailak
bidalitako informazioaren argitan.

Txosten honi ekitean, lehenengo eta behin, Gizartegintza Sailak berak emandako informazio
orokorra eta estatistika datuak haru behar ditugu kontuan.

INEren 2009ko datuen arabera, migratzaileen presioa (atzerritarren ehunekoa biztanleria osoaren
aldean) Araban % 8,3 da, hau da, Burgosen baino puntu bat gutxiago (% 9,2), Nafarroan baino hiru puntu
gutxiago (% 11,2) eta Errioxan baino puntu bat gutxiago (% 14,6). Probintzia mugakide horietan gizarte
politikek emandako estaldura ekonomikoa nabarmen txikiagoa da (Nafarroan izan ezik) eta hala ere
immigrazio tasak handiagoak dira. Horrek zalantzan jartzen du EAEko gizarte politikek izan dezaketen
“dei efektua”. Izan ere, atzerritarrak lan egiteko aukera gehien duten lekuetara joan ohi dira, ez
horrenbeste gizarte prestazio gehien duten inguruetara.

Udaleko Gizartegintza Sailak adierazten duen bezala, atzerritarrak ez dira legezko edo legez
kanpoko, gizakia ez baita legez kanpokoa, dokumentazioari dagokionez egoera irregularrean egon arren.

Udalaren beraren datuen arabera, Araban bizi diren etorkin gehien-gehienek dute egoitzabaimena, zehazki, Araban bizi diren atzerritarren % 85,6k dute egoitza baimena. INEren eta Lan eta
Immigrazio Ministerioaren 2010eko datuen arabera, 2010eko urtarrilean gure lurralde historikoan 28.020
etorkin zeuden (biztanleriaren % 8,8), eta horietatik 23.983 pertsonak (% 85,6) zuten egoitza baimena
indarrean, 2010eko ekainaren 30eko dataz. Gainera, 2010eko uztailean, egoitza baimena zuten eta lan
egiteko adinean - 16 eta 64 urte bitartean- zeuden atzerritarren ia % 60 alta emanda zegoen
Gizarte Segurantzan.

Zenbakizko datu horiek hemengo immigrazioaren irudi normalizatua ematen dute, beraz, lehen
hurbilpen hori lasaigarria da. Ez da immigrazio irregular masiboa, agiririk ez dutelarik lan merkatura
sartzea debekatuta duten pertsonek osatua; hirian bizi diren atzerritar gehienek –% 85– egoitza baimena
dute, eta horrenbestez, bai eta lan egiteko baimena ere, eta izatez, gehienak –% 60– legez ari dira lanean,
eta Gizarte Segurantzan alta emanda daude. Are gehiago, Bakeaz elkarteak Eusko Jaurlaritzarentzat
2006an egindako azterlan baten arabera (Europar Batasunetik kanpoko etorkinen eragin ekonomikoa
Euskal Autonomia Erkidegoan), atzerritarren batez besteko ekarpen fiskala bertakoena baino
handiagoa izan zen, eta gizarte gastua, txikiagoa. Alegia, atzerritarrek –oro har, eta gizarteak duen
nolabaiteko aurreiritziaren kontra– gastatzen dutena baino gehiago ematen dute, eta ematen duten
kopurua bertakoek batez beste ematen dutenaren ia bikoitza da. Haiek gure artean egotea, beraz,
elkartasunaren eta kultura irekitasunaren adierazlea ez ezik, negozio errentagarria da ikuspegi fiskal eta
makroekonomiko batetik.

Era berean, eta pertsona horiek beren herrialdeetatik pobreziatik ihesi joan direla kontuan izanik,
Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko 2008ko Inkestaren datuen arabera, Euskadin dauden
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atzerritarrek bertakoek halako 10 aukera dute diru-sarrerak bermatzeko programaren baten beharra
izateko.

Hiru gizarte laguntza mota aurreikusten ditu Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko
18/2008 Legeak:

1.- Diru-sarrerak bermatzeko errenta (SBE), edozein modalitatetan.

- Etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO), SBEarekin lotua.

- Gizarte Larrialdiko Laguntzak (GLL).

Etxebizitzarako prestazio osagarria eta gizarte larrialdiko laguntzak ez dira bateragarriak. Bata nahiz
bestea jaso daiteke.

2010ean, diru-sarrerak bermatzeko errentaren kontzeptuan hilean jaso daitezkeen gehienezko
kopuruak hauek dira:
SBE-REN GEHIENEZKO HILEKO ZENBATEKOAK (2010)

BIZIKIDETZA UNITATEKO

SBE

KIDEAK

OSAGARRIA

PENTSIOEN

DIRU-SARRERAK
BERMATZEKO

ERRENTA

GAINERAKOA
1

738, 85€

650, 19€

2

923, 56€

834, 90€

3 edo gehiago

997, 45€

923, 56€

Hala ere, 2009an, Gasteizen SBEren titularrek hilean BATEZ BESTE jasotakoa 343, 87 €
izan zen. Horrek esan nahi du gehienezko laguntzak jasotzen dituzten pertsonak salbuespena
direla.
EPO-REN GEHIENEZKO HILEKO ZENBATEKOAK (2010)
BIZIKIDETZA UNITATE MOTA

ETXEBIZITZARAKO

PRESTAZIO

OSAGARRIA
GURASOBAKARRA

EDO

SEME-ALABAK

320 € HILEAN

DITUENA
GAINERAKOAK

250 € HILEAN

Prestazio hori 2010ean jarri da indarrean, beraz, ez dago aurreko ekitaldietan jasotako batez
besteko kopuruen daturik.
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GLL-EN GEHIENEZKO HILEKO ZENBATEKOAK (2010)

GLL MOTA

OROKORRA

ALOKAIRUA

250 €

AMORTIZAZIOA

250 €

MANTENTZE LANAK

90€

Hala ere, 2009an, Gasteizen GLLen titularrek hilean BATEZ BESTE jasotakoa 133,87 € izan
zen.
Kontuan izan behar da diru-laguntza ekonomikoak jasotzen dituztenetako asko pentsiodunak
direla, edo lanean ari direnak eta lanbide arteko gutxieneko soldatara iristeko falta zaiena diru-sarrerak
bermatzeko errentaren bidez osatzen dutenak. 2010eko urtarrilean, bi jasotzaile mota horiek SBEren
titularren erdia ziren.
Diru-sarrerak bermatzeko errenta MODALITATEEN arabera. 2010eko urtarrila
MODALITATEA

Familia kopurua

%

SBE, gizarteratzea

2753

50,0

SBE, pentsioen osagarria

1400

25,6

SBE, laneko sarreren osagarria

1319

24,4

GUZTIRA

5472

100

Gainera, Gizartegintza Sailaren azterlanen arabera, 2008an, SBE jasotzen zuten familien
kasuan, % 48,5etan lanetiko sarrerak izan zituzten etxeko burua lan egiteko adinean zegoenean.

Diru-sarrerak bermatzeko politikek Euskadin izan duten eraginari buruz Eusko Jaurlaritzak egin
duen azterlan baten arabera, diru-sarrerak bermatzeko programak nabarmen lagundu du Euskadin
ongizatea hobetzen. Pobrezia tasak murriztu eta gizarte kohesioa eta bakea indartu ditu. Euskadin
dauden tasak pobreziari (4,1) eta ongizate ezari (14,6) dagokienez Espainiakoak baino nabarmen
txikiagoak dira (12,5 eta 27,6 hurrenez hurren), bereziki talde ahulenetan.

Gizartearen zein ekonomiaren ikuspuntutik sistema hori eramangarria izan dadin ezinbestekoa da
legezkotasunaren barruan garatzea eta abusatzeko aukera kontrolatzea. Horri dagokionez, esan beharra
dago 2005etik Gasteizko Udalak baduela iruzurraren kontra borrokatzeko protokolo bat, udal sailen
artean eta beste erakunde edo entitate batzuekin informazio garrantzitsua trukatzean oinarritua. 2005etik
2008ra bitartean ia % 5eko iruzurra antzeman da, hau da, ia 4 milioi eurori dagokiona.
Iruzurrezko zenbateko horren zati handi bat (2,6 milioi) prestazioa ordaindu aurretik antzeman
da. Gainerakoa (1,4 milioi) okerreko kobrantza izanagatik erreklamatu da.
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Nagusi den aurreiritziaren kontra, nabarmentzeko modukoa da lan egiteko adinean dauden
atzerritarrek lehenago uzten dituztela gizarte prestazioak espainiar nazionalitatea dutenek baino. Zehazki,
2005ean SBE edo GLL jaso zituzten atzerritarren % 52,6k ez zuten laguntzarik jasotzen lau urte geroago
(2009an). Espainiar nazionalitatea zutenen artean, berriz, % 46,3k utzi zioten laguntzak jasotzeari epe
berean.

Gainera, sistema osotasunean ezagutu ahal izateko, horrelako baliabide ekonomikoek jarduera
ekonomiko orokorrean duten itzulketa eraginaz ohartu beharra dago. EHUk Gipuzkoako Foru
Aldundiaren aginduz gizarte gastuak zuen eragin ekonomikoaz egindako azterlan baten arabera, gizarte
politiketan gastatzen den euro bakoitzeko ia 44 zentimo biltzen dira.

Alegia, bestez besteko itzulketa tasa 0,44 da. 44 zentimo horietatik
-27 zerga orokorrei dagozkie (PFEZ, BEZ...)
- Gainerako 17ak gizarte kotizazioetatik etorrikoak dira.

Gainera, gizarte politiketan egiten den gastuaren milioi bakoitzeko 25 lanpostu sortzen da
(jarduera sektoreen batez bestekoa 17 da) eta gizarte gastuko euro bakoitzak 1,02 euro errenta sortzen
du egoiliar bakoitzeko (Gizartegintza Saileko Atal Teknikoa).

3.- Gizarte laguntzen sistemaren azterketa juridikoa.

Gasteizko Udalak alor honetan bideratzen dituen zereginak Euskadin osatutako lege eta erakunde
egituraren zati bat dira, eta lege hauek zehazten dute aipatu egitura:
3.1- Eusko Legebiltzarraren 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.4
Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearen 3. artikuluan xedatzen da nortzuk diren gizartelaguntzako zerbitzuen titularrak, zehazki,. HIRU MOTATAKO ESKUBIDE TITULARRAK bereizten
ditu, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzu eta prestazioei dagokienez:

[1] Erroldatuta dauden pertsonak, baldin eta legezko eta benetako bizilekua bertan badute,
bertakoak zein atzerritarrak izan.

[2]Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaz baliatu ahal izateko eskabidea egin aurre-aurreko 12
hilabete jarraituetan erroldatuta egon direla eta benetako bizilekua bertan izan dutela egiaztatzen
duten pertsonak.

12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
http://www.inforesidencias.com/reglamentacion/Pais_Vasco_Ley_12_2008.PDF
4
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[3] Inolako titulurik gabe Euskal Autonomia Erkidegoan “dauden” pertsonak [bizilekurik ez
duten iragaitzazkoak], zeinek, aldez aurretik denbora zehatz batez (eskatutakoa) erroldatuta egon badira,
prestazio hauetaz baliatzeko eskubidea izango baitute:

3.

Aurreko paragrafoetan aurreikusitakoaren kalterik gabe,

[3] Euskal Autonomia

Erkidegoan dauden pertsonak [aldez aurretik erroldatuta] informazio-, balorazio-, diagnostiko eta
orientazio-zerbitzuez baliatu ahal izango dira, bai eta gizarte-kontuetan laguntzekoez ere, eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemako Zerbitzu eta Prestazioen Karteran gizarte-premia larrikotzat definitutako
zerbitzu eta prestazioez ere.

Legearen idazkeraren arabera ondoriozta daiteke bizilekurik ez duten atzerritarrei bereziki
Zerbitzuen Karteran “gizarte-premia larritzat” jotzen diren prestazioetara bideratutako tratamendua
ezartzen zaiela. Badirudi lehenengo tratamendu hori bat datorrela gaiari Atzerritarrei buruzko Legean
ematen zaion tratamenduarekin.

Beste autonomia erkidego batzuetako legeek ere ildo horri jarraitu diote, Kataluniako Gizarte
Zerbitzuen urriaren 11ko 12/2007 Legeak, esaterako.

3.2. Atzerritarrak Espainian. Atzerritarrek Espainian dituzten Eskubide eta Askatasunei buruzko
4/2000 Lege Organikoa, 2/2009 Lege Organikoak eta bestek aldatua.

Gizarte Zerbitzuei buruzko Euskal Legeaz gain, Atzerritarrei buruzko 4/2000 Lege Organikoak
arautzen du oro har atzerritarren egoera gurean. Azken horren arabera, ESKUBIDE ETA ASKATASUN
HAUEK DITUZTE ATZERRITARREK:

1.- Oinarrizko eskubideak, I. titulua. Pertsona izaerari berez dagozkion funtsezko eskubideak:
bizitza, osotasuna, askatasuna... logikoki, pertsona orori ezagututakoak, bertakoak zein atzerritarrak izan.

2.- 4. artikulua. Agiriak izateko eskubidea. Atzerritar guztiei aitortzen zaie berariaz, haien
administrazio egoera edozein delarik, egoera hori agirien bidez egiaztatzen baita, hain zuzen.

3.- 5. artikulua. Askatasunez zirkulatzeko eskubidea. Pertsona orori aitortzen zaio.

4. 6. artikulua. Partaidetza publikoa. Espainian bizi diren atzerritarrak. Egoitza baimena duten
edo Europar Batasunekoak diren pertsonak baino ez ditu kontuan hartzen.

5.- 7. artikulua. Bilerak eta kale-agerraldiak egiteko askatasunak. Pertsona orori aitortzen zaio.
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6.- 9. artikulua. Hezkuntzarako eskubidea (abenduaren 11ko 2/2009 Lege Organikoak aldatutako
artikulua). Adingabe guztiei aitortzen zaie, edozein egoeratan daudela, baina 18 gorakoei dagokienez
egoitza-baimena dutenei mugatzen da.

7.- 10. artikulua. Lanerako eta Gizarte Segurantzarako eskubidea (abenduaren 11ko 2/2009 Lege
Organikoak aldatutako artikulua). Muga gehien duen eskubidea da. Lege Organikoan aurreikusitako
betekizunak betetzen dituzten atzerritar egoiliarrei mugatzen da berariaz.

8.- 11. artikulua. Sindikatu-kide egiteko askatasuna eta greba-askatasuna (abenduaren 11ko
2/2009 Lege Organikoak aldatutako artikulua). Guztiei aitortzen zaie, baita egoiliar ez direnei ere; izan
ere, haiek kontratatzea debekatuta egon arren, kontratatuz gero langilearen aldeko eragina izango du lan
eskubideei dagokienez.

9.- 13. artikulua. Laguntzak izateko eskubidea, etxebizitzei dagokienez. Etxebizitzarekin
lotutako laguntza guztiak atzerritar egoiliarrei mugatzen dira, zeinek etxebizitzaren alorrean laguntza
publikoen sistemaz baliatzeko eskubidea baitute, legeek eta eskumena duten administrazioek ezarritako
baldintzetan. Legearen logikaren barruan, zentzuzkoa da Espainian bizitzea debekatuta duenari
herrialdean finkatzeko laguntzarik ez ematea, azken batean hori egiaz bizitzea bailitzateke.

10.- 12. artikulua. Osasun-laguntzarako eskubidea (abenduaren 11ko 2/2009 Lege Organikoak
aldatutako artikulua). Horixe da aitortza handieneko eskubidea.

1. Espainian dauden atzerritarrek osasun laguntzarako eskubidea dute, espainiarren baldintza
berberetan, ohikotasunez bizi diren udalerriko erroldan inskribatuta badaude.

2. Espainian dauden atzerritarrek eskubidea dute, presako osasun-laguntza publikorako,
gaixotasun larriak edo istripuak dituztenean, azken horien arrazoia edozein dela. Eskubidea izango dute,
berebat, osasun-laguntzaz baliatzeko, medikuaren alta lortu arte.

3.

Espainian dauden atzerritarrek osasun laguntzarako eskubidea dute, hemezortzi urtetik

beherakoak badira, espainiarren baldintza berberetan.

4. Espainian egon eta haurdun dauden atzerritarrek osasun-laguntzarako eskubidea izango dute,
haurdunaldiak iraun bitartean, erditzean eta erditu ostean ere.

11.- 14. artikulua. Gizarte Segurantzarako eta gizarte zerbitzuetarako eskubidea
(abenduaren 11ko 2/2009 Lege Organikoak aldatutako artikulua). Egoitza dutenetara mugatzen da,
oinarrizko laguntzen kasuan izan ezik, eta azken horien definizioa lege berezien baitan uzten da:
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1. Espainian bizi diren atzerritarrek eskubidea izango dute, Gizarte Segurantzako prestazioak
eta zerbitzuak eskuratzeko, espainiarren baldintza berberetan.
2. Espainian bizi diren atzerritarrek gizarte-zerbitzu eta -prestazioak jasotzeko eskubidea
izango dute, horiek orokorrak eta oinarrizkoak izan zein bereziak izan, espainiarren baldintza
berberetan. Edonola ere, ezintasunen bat duten atzerritarrek eta hemezortzi urtetik beherakoek beren
egoera fisiko edo psikikoak behar dituen tratamendua, zerbitzuak eta zaintza bereziak jasotzeko
eskubidea izango dute, baldin eta ohiko bizilekua Espainian badute.

3. Atzerritarrek eskubidea dute, oinarrizko gizarte-zerbitzu eta -prestazioak izateko, euren
administrazio-egoera edozein dela ere.

Atzerritarrei Espainian aitortzen zaizkien eskubide multzo handi horretatik, eskubide horietaz
baliatzeko EGOILIARRA izatea –hots, Espainian egoitza-baimena izatea– eskatzen den bost kasu
nabarmen daitezke:

1.- Partaidetza publikoa.

2.- Lanerako eta Gizarte Segurantzarako eskubidea.

3.- Hezkuntzarako eskubidea, 18 urtetik gorakoentzat; bestela, gurasoek izan behar dute
egoitza baimena.

Espainian bizi diren atzerritarrek, baldin eta beren kargu nahitaez eskolaratzeko adina duten
adingabeak badituzte, eskolatu dituztela egiaztatu beharko dute baimena berritzeko eskabideetan edo
iraupen luzeko egonaldiaren eskabidean, erkidegoan eskumena duten agintariek egindako txostenaren
bidez.

4.- Laguntzak izateko eskubidea, etxebizitzei dagokienez. Ez dute.

5.- Gizarte Segurantzarako eta gizarte zerbitzuetarako eskubidea (abenduaren 11ko 2/2009
Lege Organikoak aldatutako artikulua). Oinarrizko prestazioak baino ez, eta ez dira horiek definitzen.
Arau berezien bitartez zehaztuko da zein diren “oinarrizko prestazioak”.

3.3.- Diru Sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008
Legea
Atzerritarrei buruzko Lege Organikoaz eta Gizarte Zerbitzuei buruzko Euskal Legeaz gain, Diru
Sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak arautzen du berariaz aplikatu
beharreko laguntza sistema, bai eta horri dagokion erregelamendua ematen duen 147/2010 dekretuak ere.
Bi legeak abenduan eta elkarren segidan eman arren, horien artean kontraesanak daudela ikusiko dugu.
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Legearen zioen azalpenean, gizarte politiken oinarrizko tresnak gizarte-bazterkeriari aurre
egiteko tresnatzat definitzen dira, eta bi jarduera-ildo osagarri aipatzen dira, batetik, politika proaktiboak,
(1) enpleguaren arloko politikak eta, zehazki esanda, langabeziari aurre egiteko ekimenak, lanbideheziketa sustatzeko politikak –ikasleen prestakuntza-maila eta -mota lan-merkatuan zeuden
premien araberakoa izateko–, etxebizitza sozial gehiago izateko politikak, eskolan integratzeko
ekintzak, eta babes sozialeko prestazioak sendotzea; bestetik, politika paliatiboak (2), bazterkeria-prozesu
eta -egoeren ondorio sozial larriei epe laburrean konponbidea emateko, eta, horretarako, kaltetuenak ziren
gizataldeei oinarrizko premia materialak behintzat asetzeko moduko bizitza-maila bermatzeko.

Legeak jakintzat jotzen du bi politika horiek, proaktiboak zein paliatiboak, lotuta daudela, eredua
enplegura bideratuta dagoela baitio:

“Gizarteratzeko modurik onena enplegua dela iritzita, lan-merkatuan sartzea
erakargarri bihurtuko duen eredu bat ezartzea, nahiz eta soldata apaleko lanpostu
baten bidez sartu merkatu horretan. Horrela, bestalde, Europako Enplegu Estrategian
gizartearen kohesioa eta laneratzea lortzeko dauden jarraibideak beteko lirateke”.

Diru-sarrerak bermatzeko errenta bakarra da, baina bi modalitate ditu, Legearen
14. artikuluak zehaztutakoaren arabera:

14. artikulua.- Modalitateak.

Diru-sarrerak bermatzeko errentak 6. artikuluko 2.1 paragrafoan aurreikusitako
bi modalitateak izango ditu:

a) Gizarteratzeko

eta

gizarte-babeserako

oinarrizko

errenta

prestazio

ekonomikoa da, aldizkakoa, laneko errentetatik datorren diru-sarrerarik ez daukaten
pertsonei zuzendua, baldin eta hilero jasotzen dutena ez bada iristen gizarteratzeko eta
gizarte-babeserako oinarrizko errentaren zenbatekora, eta, beraz, ez bada nahikoa
beren gastuei aurre egiteko, ez oinarrizko premietako gastuei ez gizarteratzeko eta/edo
laneratzeko prozesu baten ondorio diren gastuei.

b) Laneko diru-sarrerak osatzeko errenta prestazio ekonomikoa da, aldizkakoa,
zenbait bizikidetza-unitateren diru-sarreren maila osatzera zuzendua. Bizikidetza-
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unitate horietan, lanetik datozen diru-sarrerak eduki arren, hilero jasotzen dutena ez da
iristen gizarteratzeko eta gizarte-babeserako oinarrizko errentaren zenbatekora, eta,
beraz, ez da nahikoa beren gastuei aurre egiteko, ez bizirik irauteko oinarrizko
premietako gastuei eta ez gizarteratzeko eta/edo lan-egoera hobetzeko prozesu baten
ondorio diren gastuei. Errentaren zenbatekoa zehazterakoan, prestazio hori, aldi
batean, lanerako bultzagarriaren bidez osatuko da, 20.2.b artikuluan aurreikusitako
moduan.

Bi modalitateei esleitzen zaie “oinarrizko” adjektiboa, eta horrek unibertsalak
direla pentsaraz lezake, errotu gabeko atzerritarrak eta lan edo egoitza baimenik ez
dutenak barne, baina bestetik, eta aldi berean, enplegua lortzearekin edo pentsioduna
izatearekin lotzen dira, eta badirudi hori kontraesanean dagoela lan edo egoitza
baimenik ez duten atzerritarren egoerarekin.

15. artikulua.- Gizarteratzeko hitzarmenarekin duen lotura.

1.- Gizarteratzeko eta gizarte-babeserako oinarrizko errenta ematea errentaren
titularrarekin gizarteratzeko hitzarmen bat ezartzeari lotuta egongo da, III. tituluko I.
kapituluan aurreikusitako moduan, haren gizarteratzea eta laneratzea errazteko asmoz.
Hala ere, pentsiodunek osatutako bizikidetza-unitateak ez dira nahitaez behartuta
egongo gizarteratzeko hitzarmen bat egitera, baina titularrak eta haren bizikidetzaunitateko gainerako kideek gizarteratzeko eta, hala badagokio, laneratzeko laguntza
espezifikoak izango dituzte, baldin eta dagokion gizarte-zerbitzuak egindako
beharrizanen diagnostikoan hala zehazten bada.

2.- Laneko diru-sarrerak osatzeko errenta gizarteratzeko hitzarmen bat
ezartzeari lotuta geratuko da. Hitzarmen hori errentaren titularraren lan-egoera
hobetzera bideratuko da berariaz, eta, beharrezkotzat jotzen bada, titularra
gizarteratzera eta haren bizikidetza-unitateko beste kide batzuk gizarteratzera eta/edo
laneratzera.

Diru-sarrerak bermatzeko errentak jasotzeak betebehar batzuk ezartzen dizkie onuradunei,
ezinbestean bete beharrekoak:
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19. artikulua.- Titularren betebeharrak.

[Betebehar orokorrak]

1.- Diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrek prestazio ekonomiko hori
jasotzeko eskubidea baliatzen dutenean, modalitatea edozein dela ere, honako
betebehar hauek izango dituzte:

a) Prestazio ekonomikoa bizikidetza-unitateko kide guztien oinarrizko premiei
aurre egitera bideratzea, eta, hala badagokio, haien gizarteratze- eta/edo laneratzeprozesuak eragindako gastuak ordaintzea.

b) Titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo
prestazio ekonomiko oro baliatzea, prestazioak irauten duen aldi osoan.

c) Eskura dituzten baliabideak erantzukizunez kudeatzea, egoera ekonomikoa
edo bazterkeria-egoera larriagoa bihur ez dadin.

d) Haien ardurapean dauden adingabeak eskolatzea eta eskolara benetan
joango direla bermatzea.

e) Eskean ez ibiltzea, bizikidetza-unitateko gainerako kideei ez uztea eskean
ibiltzen eta ez behartzea horretara.

f) Lege honetan ezarritakoaren arabera prestazioa jasotzeko eskubidea aldatzea,
etetea edo azkentzea ekar dezaketen gertaerak jakinaraztea, erregelamendu bidez
ezarriko den epean.

g) Titularraren ohiko bizilekuaren helbideari dagokionez edozein aldaketa
egonez gero, horren berri ematea, erregelamendu bidez ezarriko den epean.

h) Ez zegozkien prestazioen zenbatekorik edo behar baino zenbateko
handiagorik jasoz gero, zenbateko hori itzultzea.
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i) Administrazioaren aurrean agertzea eta harekin lankidetzan aritzea, hori
eskatzen bazaie; nolanahi ere, kontuan izango dira gizarteratzeko hitzarmenean
aurreikusitako kasu bereziak.

j) Diru-sarrerak bermatzeko errentaren xedetik eta helburutik sortzen diren
betebehar guztiak eta erregelamendu bidez ezarriko direnak.

[Diru-sarrerak

bermatzeko

errentaren

lehen

modalitatea:

berariazko

betebeharrak]

2.- Gizarteratzeko eta gizarte-babeserako oinarrizko errentaren titularrek, 1.
paragrafoan jasotakoez gain, beste betebehar hauek ere izango dituzte:

a) Administrazioarekin gizarteratzeko hitzarmena negoziatu eta sinatzea eta
hitzarmen hori betetzea, lege honen III. tituluko I. kapituluan ezarritako moduan.
Betebehar horretatik salbuetsita egongo dira lan-merkatuan sartu ezin diren pertsonek
bakarrik osatutako bizikidetza-unitateak, baina gizarteratzeko laguntza espezifikoak
izan ahalko dituzte, baldin eta dagokion gizarte-zerbitzuak egindako beharrizanen
diagnostikoan hala zehazten bada.

b) Titularra eta lan egiteko adina duten haren bizikidetza-unitateko kideak
lanerako prest egotea. Salbuespen izango dira honako kasu hauek:

- Erabateko baliaezintasuneko pentsioen titularrak.

- 23 urtetik beherakoak, ikasketa akademiko arautuak egiten ari badira.

- Bazterkeria-egoera larrian egonik, oinarrizko gizarte-zerbitzuen eta/edo
enplegu-zerbitzuen iritziz lan-merkatuan sartzeko moduan ez daudenak.

Lanerako prest egote horretan konpromiso hauek ere sartzen dira: etengabe
izena emanda egotea enplegu-eskatzaile gisa; ez uko egitea enplegu egoki bati;
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borondatezko bajarik ez hartzea enpleguan, ez behin betikorik ez aldi baterakorik, eta
ez baliatzea lan-eszedentziaz, justifikatutako arrazoi larririk ez badago.

[Diru-sarrerak

bermatzeko

errentaren

bigarren

modalitatea:

berariazko

betebeharrak]

3.

Laneko diru-sarrerak osatzeko errentaren titularrek, 1. paragrafoan

aurreikusitakoez gain, beste betebehar bat ere izango dute: enplegua hobetzeko
gizarteratze-hitzarmena negoziatzea, sinatzea eta betetzea, lege honen III. tituluko I.
kapituluan aurreikusitako moduan. Ondorioz, ezin izango dute borondatezko bajarik
hartu enpleguan, ez behin betikorik ez aldi baterakorik, ez eta lan-eszedentziaz baliatu
ere, justifikatutako arrazoi larririk ez badago.

4.- Laguntza sistemaren ezarpen praktikoa eta azterketa kritikoa.

Erreferentziazko arauak hitzez hitz ulertuz gero egoitza/lan baimenik ez duen
pertsona bat, definizioz, ez dagoela lanerako prest ondorioztatu behar dela dirudi eta,
beraz, ezin duela legez bete diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzeak berekin
dakartzan betebehar funtsezkoetako bat. Horrenbestez, ezin duela errenta hori jaso
ulertu beharko litzateke. Estatuko autonomia erkidegoetan (Katalunia, Valentzia,
Andaluzia, Madril...), oro har, horrela interpretatzen da eta Gizarte Zerbitzuen Euskal
Legearen 3. artikulutik itxuraz interpretazio hori ondorioztatzen da halaber, baina EAEn
eta Nafarroan ez da horrela aplikatzen ari.

Egia da Diru Sarrerak Bermatzeko Legeak berak sorrarazten duela zalantza, 16. eta
19. artikuluetan “baldintzak” eta “betebeharrak” bereiztean: lehenengoak baldintza
eztabaidaezinak dira eta bigarrenak, berriz, eskatzailearen enplegu edo bazterkeria
egoeraren arabera balioets daitezkeen kontraprestazioak. Bereizketa horretan oinarrituz,
EAEn –baita Nafarroan ere– egoitza/lan baimenik ez duten atzerritarrak bazterkeriaegoera larrian daudela interpretatu ohi da; horrek justifikatu egingo luke enplegu
bulegoan izena emanda egotearen betebeharretik salbuestea, eta nahikoa litzateke
erroldatuta egotea diru sarrerak bermatzeko errenta jaso ahal izateko. Interpretazio
horren bitartez, eskubide subjektibo oso garrantzitsua –judizialki galda daitekeena,
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aurrekontuko mugarik gabe eta epe mugagabean estali behar dena– zabaldu egiten da,
eta hori ez dator bat Gizarte Zerbitzuen Euskal Legearekin –2008ko abenduan
onetsitakoa halaber–. Gure ustez, hain garrantzitsua den lege eragina argiago arautu
beharko litzateke.

Ordenamendu juridikoa sistematikoki eta koherentziaz interpretatuz gero,
administrazioaren jardun legezko eta bidezkoari –egoitza/lan baimena ukatzea– ezin
zaio egotzi juridikoa ez den edo legearen balioa gutxiesten duen eragin bat, "bazterkeria
larria" den bezala. Egoitza baimenik ez duen atzerritar bat legez ez da baztertu bat,
baizik eta iragaitzazko pertsona, edo errotu gabeko atzerritarra. Horiei eskubide ugari
aitortzen zaizkie Atzerritarrei buruzko Lege Organikoan, eta laguntzak ere jaso
ditzakete, aipatutako legean

edo Gizarte Zerbitzuei buruzko Euskal Legean

ezarritakoari jarraituz, baina teknika juridiko zorrotz batek ezin du egoera hori
“bazterkeria larritzat” jo. Bestela, legelariari egotziko litzaioke bazterketaren
erantzukizuna, eskatzen duen orori lan/egoitza baimenik ez emateagatik. Europar
Batasunetik kanpoko atzerritarrek ez dute lan edo egoitza baimena lortzeko eskubide
unibertsal eta mugagaberik, gobernuaren eskumeneko erabakia baita, legelariak
onartutako baldintzen barruan. Bestela, juridikoa dena kontrakoa bihurtuko litzateke.

Logika zorrotza aplikatuz, enplegu-eskatzaile gisa etengabe izena emanda egotea
galdatzeak eragotzi egin beharko lieke diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzea
legezko betebeharrak betetzen ez dituztenei. Egoitzarik ez duten atzerritarrak ezin dira
parekatu pentsiodunekin edo lan-merkatuan sartu ezin diren pertsonekin; horrek ez du
kentzen bestelako babes edo harrera neurriak ezartzea, gizarte larrialdietarako
prestazioak, esaterako.

Garbi dago Euskal Autonomia Erkidegoan egonik beste kalifikaziorik ez duten pertsonek gizarte
laguntzaren bat jaso ahal –eta behar– dutela, gainerako autonomia erkidegoetan gertatzen den bezala,
baina agian ez diru-sarrerak bermatzeko errentak duen izaera juridikoarekin –eskubide subjektibo
galdagarria–, baizik eta Gizarte Zerbitzuei buruzko Euskal Legearen ildotik.

Bestetik, konparaziozko bidegabekeria sortzen da, zeren, batetik, estatuko eta Europar Batasuneko
herritarrei eta lan baimena duten atzerriko egoiliarrei lanerako prest egotea –INEMen izen emanda–
eskatzen baitzaie, eta lan merkatuan sartzeko jarrera proaktiboa izatea, eta bestetik, errotu gabeko eta lan
baimenik gabeko atzerritarrei besterik gabe ematen baitzaie diru sarrerak bermatzeko errenta, enplegua
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lortzearekin inolako baldintzarik eskatu gabe eta, haien lege egoera kontuan izanik, laguntza zenbat
denbora jasoko duten zehaztu gabe, alegia, laguntza iraunkor bihurtzeko arriskua dagoenean.

Ordenamendu juridikoa koherentziaz eta era bateratuan interpretatu nahi badugu, ezin dugu ahaztu
egoitza baimenik ez duen atzerritarra errotu gabeko iragaitzazkoa dela legearen aurrean, eta Espainian
lan baimenik lortu gabe edo aldez aurretik administrazioaren baimenik gabe ari bada lanean, arauhauste larria egiten ari dela, 300,52 eta 6.010,12 euro bitarteko isunaz zigor daitekeena. Isunaren
ordez, Espainiako lurraldetik kanpo egozteko zigorra ere ezar daiteke, aldez aurretik dagokion dosier
zigortzailea tramitatuta (4/2000 Legearen 53., 55. eta 57. artikuluak).

Lan ordenamenduan ez dago tipifikatuta arau-hauste hori, beren kabuz lan egiten duten langileek
baimenik ez izatea baino ez baita jasotzen; hori 3.005,07 eta 90.151,82 euro bitarteko isunaz zigortzen da
(Lan Ordenamenduaren alorreko Arau-hauste eta Zigorrei buruzko Legearen 37. eta 40. artikulua).

Enpresaburu batek atzerritarrak kontratatzen baditu aldez aurretik dagokion lan baimena lortu
gabe, arau-hauste oso larria egiten du lanean duen langile atzerritar bakoitzeko, 6.010,13 eta 60.101,21
euro bitarteko isunaz zigor daitekeena (4/2000 Legearen 54. eta 55. art.).
Lan ordenamenduaren arloko arau-hauste hori, zeinak lan baimena ez berritzea ere barne hartzen
baitu, 3.005,07 eta 90.151,82 euro bitarteko isunaz zigortzen da (Lan Ordenamenduaren alorreko Arauhauste eta Zigorrei buruzko Legearen 37. eta 40. artikulua).

Bestetik, langile atzerritarrez baliatzen den enpresaburuak ere izan dezake erantzukizun
penalik. Bi urtetik bost urte arteko espetxealdi-zigorra ezarriko zaio, bai eta sei hilabetetik hamabi arteko
isuna ere, hileko 30 egun eta eguneko 1,20 eta 300,51 euro bitarteko isuna kalkulatuta, kasu hauetan:

a) Lan baimenik ez duten atzerritarrak enplegatzen dituztenei, baldin eta enpleguaren baldintzek
kalte egiten badiete legezko xedapenen, hitzarmen kolektiboen edota banakako kontratuaren bidez
pertsona horiek aintzatetsita dituzten eskubideei, edo eskubideok ezabatu edo murrizten badituzte.

b) Norbaitek Espainiara langileen inmigrazio klandestinoa sustatzen edo faboratzen badu,
edozein bide erabiliz (Zigor Kodearen 50., 312. eta 313. art.).

Ez dirudi juridikoki kongruentea administrazioek batetik herrialdean lan egitea eta bizitzea
debekatzea eta bestetik diru sarrerak bermatzeko errenta –gainera, eskubide subjektibo galdagarri gisa–
ezagutzea, horrek laneratzeko xedea baitu, eta hain zuzen ere, pertsona haiei legez debekatzen baitzaie
lan egitea.

5.- Zuhurtasunezko neurriak

41

Aztertzen ari garen interpretazioa, eztabaidagarria izan arren, “administrazio aurrekari” orokorra
bihurtu da hiru lurralde historikoetan, eta horrek zenbait ondorio ditu praktikan.

Administrazio aurrekaria administrazioak arau bat behin eta berriro aplikatzea litzateke.

Administrazio aurrekaria ez da berez zuzenbidearen iturria, eta aldatu egin daiteke, legeari
gehiago doitzen zaion beste interpretazio irizpide bat hartuz, baina ezin da arbitrarioki edo bakarka egin,
baizik eta arrazoituz eta era orokorrean.

Bestetik, eta horrelako laguntzek horien mende bizi diren pertsonentzat duten gizarte eragina
kontuan izanik, interpretazio irizpidea aldatu nahi bada pixkanaka egin behar da, sortu diren egoerak
aintzat hartuz eta gizarte larrialdiei beste erantzun batzuk emanez, Gizarte Zerbitzuen Legearekin bat
etorriz.

6.- Ondorioak

Aurten Eusko Jaurlaritzak zabaldutako informazioen arabera, datozen 20 urteetan Euskadik
500.000 etorkin beharko ditu pentsio sistema eta ekonomia hazkundea bermatu ahal izateko. Horrek esan
nahi du immigrazioa ez dela bakarrik komunikazio eta garraio gaitasun berriek eragindako inperatibo
historiko bat, zeinaren poderioz milaka pertsonak beren jaioterriak uztea erabakitzen baitute –bertan ez
dutelako aurrerabide politiko eta

ekonomikorako itxaropenik– aukera hobeak

eskaintzen dizkieten

herrialdeetara joateko. Izan ere, Europa garatuko herrialdeentzat behar ekonomikoa da halaber. Baina
immigrazioak immigrazio produktiboa izan behar du, lan merkatura sarbidea duena, gizarteratze
jasangarria ez baita posible lanean eta autonomia pertsonal eta ekonomikoan errotzen ez bada. Gizarte
Zerbitzuen Euskal Legearen zioen azalpenean aipatutako lege irizpideen arabera, lege eta ekonomiaren
aldetik ez litzateke onargarria etorkin ugari izatea eta haiei legez lana eskuratzeko aukera ukatzea,
merkatu beltzera edo etengabe diru-laguntzak jasotzera kondenatutako egongo bailirateke.

Alor honetan, Gasteizko Udala administrazio instrukzio-egile gisa jokatu du, dituen eskumenen
barruan eta Eusko Jaurlaritzak zein foru aldundiek emandako jarraibideak kontuan hartuz, gizarte
politikak izan behar duen koordinazioaren eta sistematikotasunaren barruan, beraz, alde horretatik ezin
zaio ezer leporatu.

Gure ustez, Gizarte Zerbitzuen Legean ezarritakoaren eta Diru Sarrerak Bermatzeko Errentari
buruzko Legeaz egiten den interpretazioaren artean dagoen kontraesana Udalaz gaindikoa da eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistema osoari dagokio, beraz, legelariak aurreikusitako tresnak baliatuz gainditu
beharra dago, alegia:
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1.- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Zerbitzu eta Prestazioen Kartera, zeinak prestazioen
ezaugarri nagusiak eta horietaz baliatzeko oinarrizko betebeharrak definitu behar baititu, eta sistema
kudeatzeko informazio sistema integral bat diseinatu eta funtzionamenduan jarri.

2.- Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen
mapa barne.

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Zerbitzu eta Prestazioen Kartera, ordea, ez da oraindik
argitaratu, beraz, oraindik ez dago sistematikoki eta benetan definituta prestazioek nolakoak izan beharko
luketen, ez eta zein baldintza bete beharko litzatekeen eskuratzeko.

Laburbilduz, esan dezakegu Gasteizko Udaleko Gizartegintza Sailaren jarduera erreferentziazko
araudiek eta Eusko Jaurlaritzak emandako jarraibideek mugatzen dutela, eta beste udalerri batzuetan,
Bilbo edo Donostian esaterako, aplikatzen diren berberak direla. Hala ere, esan behar dugu juridikoki
nolabaiteko koherentzia eza dagoela Gizarte Zerbitzuen Euskal Legearekin –lege horretan egoiliar ez
diren atzerritarrentzako gizarte laguntzak “gizarte larrialdietara” mugatzen baitira–, bai eta Atzerritarrei
buruzko Legearekin ere. “Gizarte larrialdi” kontzeptu juridiko lausoa zehaztu egin behar da, Atzerritarrei
buruzko Lege Organikoan aipatutako “oinarrizko” kontzeptuarekin koherente izan dadin.

Komeni da aipatzea antzeko araudiak dituzten gainerako autonomia erkidegoetan –Nafarroan izan
ezik– oro har Euskadin aplikatzen ari den irizpideaz oso bestelakoa aplikatzen ari direla. Izan ere,
gainerako autonomia erkidegoetan ez diete eskubide subjektiboaren izaera duten laguntzarik ematen
“errotuta ez dauden” eta lan/egoitza baimenik ez duten atzerritarrei, eta kasu horietan gizarte
larrialdietarako laguntzak eta asistentzia laguntzak aplikatzen dira.

Nolanahi ere, Atzerritarrei buruzko Legeak eta erkidegoko legeriak –Gizarte Zerbitzuei buruzko
Euskal Legea– baldintzatzen dute udal jarduera arlo honetan, bai eta lege horrek ezartzen duen sistema
ideiak berak, eta horrek Eusko Jaurlaritzarekin eta Foru Aldundiarekin koordinatzera behartzen du,
Udalak bere prestazio propioen katalogoa definitu ahal badu ere.

Testuinguru honetan, eta gizarte laguntzen eskaera gero eta handiagoa eta diru-sarrerak
bermatzeko errentari ematen ari zaion interpretazioa kontuan izanik, bidezkoa da auzi hori argitzea,
alegia, zein laguntza mota –nolakoa eta zein baldintzatan– eman ahal zaien pertsona horiei, ordenamendu
juridikoak lan egitea debekatzen baitie beste alde batetik.

Gai zaila izanik, gainera, oso komenigarria litzateke gizarte zibila inplikatzeko gobernantza
mekanismoak baliatzea, parte hartzeko tresna egokien bitartez arau jarraibideen erantzukizuna bere gain
har dezan. Ildo horretatik, diru sarrerak bermatzeko legeak Gizarteratzeko Euskal Kontseilua sortu du:

97. artikulua. Gizarteratzeko Euskal Kontseilua.
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Gizarteratzeko Euskal Kontseilua aholku emateko eta parte hartzeko organo gisa eratzen da, eta
gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikita
egongo da. Bertan ordezkatuta egongo dira Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak eta udalak; orobat
sindikatuak, enpresaburuen elkarteak, erabiltzaileenak, gizarte-ekintzako hirugarren sektorekoak, baldin
eta gizarteratze-gaietan esku hartzen badute, eta gizarteratze-arloan lan egiten duten profesionalenak.
Kontseiluaren osaera, haren kideen izendapena, haren araubidea eta funtzionamendua erregelamendu
bidez zehaztuko dira.

Duela gutxi politika aktiboak deritzonak inplementatu direlarik, badirudi hemendik gutxira
LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eite berriak hartuko duela bere gain diru sarrerak bermatzeko
errentaren prestazioa, bi modalitateetan, eta irmotasunez lotu nahi dituela gizarte laguntzak eta enplegua
lortzea. Ez dago argi zein egiteko izango duen Udalak alor horretan.

Laburbilduz, gure aburuz, gizarte laguntzen erregimen orok izaera sistematiko izan behar du, eta
bat etorri behar du ordenamendu juridiko orokorrarekin –estatukoa zein autonomia erkidegokoa–.
Nolabaiteko koherentzia eza antzeman dugu Gizarte Zerbitzuen Euskal Legean eta Diru Sarrerak
Bermatzeko Errentari buruzko euskal Legean ezarritakoaren artean, biak 2008ko abenduan emandakoak.
Kontraesan hori nola edo hala konpondu beharko litzateke, dela Lanbideren araudiaren bitartez, dela
Gizarte Zerbitzuen Karteraren bitartez, dela Diru Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko euskal Legearen
97. artikuluan aurreikusitako Gizarteratzeko Euskal Kontseiluaren bitartez, zeinak Eusko Jaurlaritzari
aholku emateko zeregina baitu gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko euskal sistemarekin lotutako
gai orotan.

Eusko Jaurlaritzak laguntza sistema osoa aztertzeko asmoa duela iragarri du, diru sarrerak
bermatzeko errentaren jasotzaileek enplegua bilatzeko jarrera "bizia" –legeak ezarritako betekizuna–
betetzen duten egiaztatzeko; horrek esan nahi du Inemen edo Euskal Enplegu Zerbitzuan (Lanbide) izena
emanda –eta egunean– egon behar dutela.

Lan eta Gizarte Gaien Sailak diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten 20.000
etxebizitzaren datuak gurutzatu ditu: titulartzat lan egiteko moduan dauden 23 eta 60 urte bitarteko
pertsonak dituzten etxebizitzak, pentsiodunak, ezinduak edo bazterkeria egoera larrian dauden euskal
herritarrak kenduta (horiek beste 20.000 dira, gutxi gorabehera). Badirudi geroago aztertuko dituztela
“errotu” gabeko eta lan/egoitza baimenik ez duten etorkinen egoera.
GOMENDIOA

Horrenbestez, hau ebazten dugu:

Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta bertan aurreikusitako
eraginarekin, GOMENDATZEN dugu Udaleko Gizartegintza Sailak Gizarteratzeko Euskal
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Kontseiluari KONTSULTA egin diezaiola auzi honetaz, alorrean egiten den interpretazioa
BERRAZTERTU edo EGIAZTATU dezan, eta irizpide argiak zehaztu ditzan. Hauxe da galdera:

Zein izaera juridikoa dute Gizarte Zerbitzuen Euskal Legean gizarte larrialdietarako prestazio
deritzotenek, egoiliar ez diren eta lan/egoitza baimenik ez duten atzerritarrei aitortzen zaizkienak,
hain zuzen ere arrazoi hori dela medio lanerako prest ez badaude? Zein dira haien ezaugarriak,
iraupena eta baliatzeko betekizunak?

2.2. Jarduerak
2010eko 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:
* 2010/03/09: Hitzaldia Udaltzaingoan: Iradokizun eta Erreklamazio Batzordea eta
Sindikoaren bulegoa.
•
•
•
•

2.2.2

2010/05/17: Tomas y Valente eskola: “Islam y Occidente ¿choque o diálogo
entre civilizaciones”
2010/05/25: “La masonería en persona (S)” liburuaren aurkezpena.
2010/06/23: 2009/2010 ekitaldiko oroit-idazkiaren aurkezpena.
2010/10/14: Zabalgana auzoan elkarteak sortzeko bilkuraren moderatzaile.

GONBIDAPENAK

Sindiko edo Herritarren Defendatzailea gonbidatu gisa joan da erakunde,
elkarte zein instituzioek antolatutako biltzar, hitzaldi, erakusketa, inaugurazioetara...,
Gasteizko herritarrengana hurbiltzeko asmoz.
• 2010eko martxoaren 3a: Ibaiondoko gizarte etxearen aurkezpena.
• 2010eko martxoaren 5a: Gasteizen trenbidea lurperatzeko hitzarmena sinatzeko
ekitaldi ofiziala.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2010eko martxoaren 11: erakunde adierazpena, Terrorismoaren Biktimak
Oroitzeko Europar Eguna dela eta.
2010eko martxoaren 16a: María de Maeztu forum feminista – Hitzaldia:
“Feminismo ante la crisis”.
2010eko martxoaren 22a: Gasteiz On elkartea: “Últimas Tendencias”
jardueraren inaugurazioa.
2010eko martxoaren 30a: ONCEren sarien epaimahaia (marrazkiak aukeratzea,
zenbait kontakizuni ondo doakien azalak jartzeko)
2010/05/19: “Crisis económica, hipotecas y vivienda familiar”.
2010/05/31: Klima Aldaketari buruzko Jardunaldiak.
2010/05/03: Klima Aldaketari buruzko Biltzarra.
2010/06/08: Hitzaldia: “Nuevas Profesiones y Planteamientos empresariales”.
2010/06/09: Sumas Biltzarra
2010/06/11: Euskadiko Idazleen Elkartearen ohiko batzarra
2010/07/05: F. Buesa fundazioaren udako ikastaroa: “Víctimas y Victimarios en
la literatura y en la cinematografía española”. Donostia.
2010/07/12: Ikastaroa: “La confianza ciudadana y capital social en sociedades
multiculturales”. Bilbo.
2010/06/29: Hiriko parte hartzeko organoei buruzko azterketa eta ondorioen
aurkezpena.
2010/09/15: Giza Eskubideei buruzko Nazioarteko IV. Biltzarra (Bilbo)
2010/09/23: Hiri Merkataritzari buruzko Nazioarteko Biltzarra (Gasteiz)
2010/10/06tik 2010/10/08ra: Tokiko Defendatzaileen Nazioarteko III. Bilkura.
Gasteiz.
2010/10/25: Gasteiz 2012ko Europako Hiriburu Berdea izendatu izana
ospatzeko ekitaldia.
2010eko azaroaren 17tik 19ra: Jornadas formación XX de la Sindicatura Local
(Lleida)
2010/11/24: Eskoriatza-Eskibel jauregia Gasteizko ondarera eskualdatzeko
agiria sinatzea.
2010/11/24tik 26ra: Hurbiltasunari, Parte Hartzeari eta Hiritartasunari buruzko
Europar Biltzarra
2010/12/01: Gasteizko Hirigune Historikoa. Hiri ekimena.
2010/12/16: Abiadura Handiko Sozietatearen eratzeko ekitaldi ofiziala.
2010/02/15: “Filopolítica” liburuaren aurkezpena

2.2.4 TALDEEKIN BILTZEA
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.
•
•

Los Arquillos Bizirik elkartea.
ACOVI

46

•
•
•
•
•

Eginaren Eginez
“Cauce Vecinal” elkartea
COVITE
Arabako Ostalaritzako Enpresaburuen Elkartea
Bizigarri auzo elkartea

2.2.4 SINDIKOEKIN BILTZEA
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.
*2010eko martxoaren 24tik 26ra: Gasteizko 2010eko biltzarrari begira, tokiko
defendatzaileen prestakuntza batzordearen bilkura. Estatuko Sindikoen Foroa, Segovia.

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.
* 2010/03/24: Udalbatzaren batzordeen baterako bilkura. Zarata eta Tabernei buruzko
Ordenantza onestea.
* 2010/04/20: Udalbatzaren batzordeen baterako bilkura. Hirigintza-Ingurumena.
* 2010/06/16 eta 17: Hiriaren egoerari buruzko osoko bilkura.

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 moduaren inguruan zinegotziek ematen zituzten
azalpenak eta egiten zituzten gogoetak entzuteko asmo hutsarekin.
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2010eko martxotik 2011ko otsailera bitartean, hau da, oroit-idazki hau
bukatutzat jo dugun arte, irizpen batzorde hauetara joan izan gara:
•

Hirigintza Batzordea: 2010/06/09

•

Gizarte Zerbitzuen Batzordea: 2010/07/19

•

Gizarte Zerbitzuen Batzordea: 2010/10/18

•

Hirigintza Batzordea: 2010/10/26

•

Hirigintza Batzordea: 2010/12/14

•

Hirigintza Batzordea: 2011/02/08

•

PARTE-HARTZE KONTSEILUETARA ETA LURRALDE
KONTSEILUETARA JOATEA
Parte-hartze kontseilu hauetan izan gara, Gasteizko Udalak deialdia egin
digularik:
- LURRALDE KONTSEILUAK:
* 2010eko ekainaren 23a: Lakuako Lurralde Kontseilua.
* 2011ko urtarrilaren 18a: Iparraldeko Lurralde Kontseilua.
* 2011ko urtarrilaren 19a: Pilarreko Lurralde Kontseilua.
* 2010eko otsailaren 17a: Nekazaritza Eremuko Lurralde Kontseilua.

•
•
•
•
•
•
•
•

SEKTORE KONTSEILUAK:

2010eko martxoaren 3a: Ingurumen Sektore Kontseilua.
2010eko martxoaren 18a: Irisgarritasun Sektore Kontseilua.
2010eko maiatzaren 24a: Gizarte Gaien Sektore Kontseilua.
2010eko maiatzaren 31: Merkataritza Sektore Kontseilua.
2010eko ekainaren 10a: Irisgarritasun Sektore Kontseilua.
2010eko ekainaren 24a: Ingurumen Sektore Kontseilua.
2010eko abenduaren 13a: Irisgarritasun Sektore Kontseilua.
2010eko abenduaren 22a: Ingurumen Sektore Kontseilua.

BESTELAKO BILKURAK: ZINEGOTZIEKIN, SAILEKIN...
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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:
*Alkatetza.
*Udal taldeen eledunak.
*Fiskaltza.

*Gasteizen egindako Tokiko Defendatzaileen Biltzarreko hizlariak: Ingurumena,
Teknologia Berriak, CEA, ARICH, Mugikortasuna eta Garraioa.

*Arduradunak:
-Zerbitzu juridikoak
- Kirolak
-Hirigintza
-ARICH
-Protokoloa
-Herritarren Segurtasuna
-Gizartegintza

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:
•

2010eko martxoaren 1a. Becerro de Bengoa kalea. Publizitate kartel argidunen
instalazioa.

•

2010eko martxoaren 5a. Simon Bolibar plazan irisgarritasuna sustatzeko arranpa
jartzeari buruzko txostena.

•

2010eko martxoaren 15a. Alde Zaharrean (Zapatari kalean) erortzear dagoen
eraikin bati buruzko txostena. 2009-2010 oroit-idazkirako argazkiak: Abetxuku,
Frantzia kalea.
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•

2010eko apirilaren 15a. Dosierrak: handizkako azoka, Angela Figuerola kaleko
farola eta pasabidea, Bastiturri kaleko arranpa, Zabalganeko lorategiak, Frai
Francisco Vitoria ibilbideko harlauza hautsiak.

•

2010eko maiatzaren 25a. Dosierrak: Aretxabaletako harresia, gaizki egindako
lanak Aretxabaletan eta “egoliarrentzako baino ez” den TAO.

•

2010eko ekainaren 14a. Dosierrak: handizkako azoka, Jose Mardones kaleko
pasabidea.

•

2010eko uztailaren 7a. Dosierra: Angulema kaleko tranbiaren azken geltokia.

•

2010eko irailaren 9a. Ikuskapena. Betoñuko etxea. Santa Isabel hilerria.

•

2010eko azaroaren 2a. Ikuskapena. Herrandarrak: zamalanak. Handizkako
merkatua.

2.3 Sindikoaren - Herritarren Defendatzailearen
ebazpenak, sailez sail (gomendioa egitea, ezestea, ez
onartzea, bideratzea, orientabidea ematea eta beste).
2.3.3.- Hirigintza Saila
2.3.1.1- Eraikuntzen Legezko Jaurbidea
•

a)
Terraza ixtea (erreg. zk.: 1301/10)

Ezestea

Erreklamazioa
Herritar batek salatu du bere bizilagunak terraza itxi duela, eta Udalari
jakinarazi diola egoera hori, baina soilik obra legeztatzea eskatu diola eta dosierra
artxibatu egin duela.

Azterketa
Herritarrarekin izan dugun bileran Udala ezin dela pertsona partikularren
interesen berme izan, eta egoera auzi zibilera eraman dezakeela, auzia etxejabeen
elkartearekin batera, beren interesak kaltetu egin direla uste badute.

Ebazpena
EZESTEA
•

Legez kanpoko lanak eta salatzailearen identitatea (erreg. zk.: 1311/10)

Erreklamazioa
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Herritar bat kexu da, bere bi terrazak estaltzerakoan, ezezagunen batek
salatu egin zuelako, eta jarraian Udalak bere lehengo egoerara eskatu, legez kanpo
egoteagatik. Salatzailearen identitatea jakitea eskatu du.

Azterketa
Herritarrarekin izan dugun elkarrizketan jakinarazi diogu Udalak zuzen jokatu
duela, eta berak ez duela salatzailearen identitatea jakiteko eskubiderik (ez baitu datu
horren beharrik hura epaitzeko), eta egintzen egiatasuna beste bitarteko batzuen bidez
frogatu delako.

Ebazpena
EZESTEA
•

Lur ez-eraikigarria (erregistro-zenbakia: 1382/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek uste du bere jabetzako lur bati katalogazioa aldatu
beharko litzaiokeela: ez-urbanizagarria izan ordez, urbanizagarria izatea.

Analisia
Erabiltzailearekin egindako elkarrizketan adierazi genionez, Jabetza Eskubidea
Legeak mugatzen du, kasu honetan, HAPNak, eta Udal Osoko Bilkurak baino ezin du
aldatu hori.

Ebazpena
EZESPENA
•

Publizitate-kartela/argi-pantaila (erregistro-zenbakia: 1300/10)

Erreklamazioa
Herritar

batek

helarazi

digunez,

OBRAK

IKUSKATZEKO

ZERBITZUAK xxxxxxxx-(e)n lizentziarik gabe egikaritutako obrari buruzko txotena
igorri zion 2009ko otsailaren 17an,

xxxxxxx kaleko fatxadan, barruan leihoaren bao osoa okupatzen duen
publizitate-pantaila bat ipini izana.
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Herritarra kexu da planteatutako kasuari ez dagokion araudi bat aplikatzen ari
zaiolako. Izan ere, bere etxebizitzaren leihate osoa hartzen duen pantaila erraldoia,
kanpotik ikusten bada ere, etxebizitzaren barruan instalatuta dago, eta ez dago ezein
egitura-elementurekin ainguratuta eta helduta.

Analisia
Planteatzen den lehen auzia etxebizitza baten barruan pantaila bat –
leihoari itsatsita, baina egitura-elementuren batekin fatxadari eta hormei lotuta egon
gabe– instalatzeko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen (Lurzoruaren Legearen) 207.
artikuluan aurreikusitako hirigintza-lizentzia behar den jakitea da; artikulu horretan
zehatz-mehatz aipatzen dira lizentzia behar duten jarduerak:
207. artikulua. Hirigintza-lizentzia behar duten ekintzak.
1. Jarraian adierazten diren ekintza hauek guztiek hirigintza-lizentzia behar
dute –horrez gainera, aplikatzekoa den sektore-legeriak eskatutako baimenak ere lortu
beharko dira–:
a. Partzelatzeak, bereizteak edo edozein motatako lurzoruetan finkak nahiz
onibarrak zatitzeko beste edozein ekintza, baldin eta birpartzelatzeko proiektu batean
sartuta ez badaude.
b. Oin berriko edozein motatako instalazioak eraikitzeko, egiteko eta ezartzeko
obrak.
c. Lehendik dauden edozein motatako etxe, eraikin eta instalazioak handitzeko
obrak.
d. Aldatzeko edo eraberritzeko obrak, baldin eta eraikinaren egitura edo
konfigurazio arkitektonikoari edo zeinahi motatako etxe, eraikin eta instalazioen
kanpoko itxurari eragiten badiote.
e. Eraikinen barne-antolaketa aldatzen duten edo eraikinak zaharberritzeko
diren lanak. Berdin dio eraikin horiek erabilera baterako edo besterako diren, eta obra
horien artean sartuko dira aurretik zegoen etxebizitza bi etxebizitzatan edo gehiagotan
banatzea dakartenak ere.
f. Behin-behinekoak izango diren obrak.
g. Eraikuntza-lanen osagarri izango diren urbanizazio-obrak.
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h. Eraikuntzen eraispena; salbuespen izango dira erortzeko zorian dauden
eraikintzat hartutakoak.
i. Edozein motatako lurzorutan egin beharreko lur-mugimenduak eta lurra
erauzteko eta berdintzeko lanak.
j. Hondarrak eta hartxintxarrak ateratzea eta harrobiak ustiatzea.
k. Hondakinak pilatzea eta paisaia naturalaren ezaugarriekin zerikusirik ez
duten materialak biltzea, baldin eta paisaia horren hondamena eta degradazioa
eragiten badute.
l. Lursailak ixtea, murruak egitea eta hesiak jartzea.
m. Bideak irekitzea, eta bide horietan aldaketak egitea edo zoladura jartzea.
n. Etxe prefabrikatuak eta antzeko ezaugarriak dituzten instalazioak jartzea,
direla behin-behinekoak, direla iraunkorrak.
ñ. Berotegiak ezartzea.
o. Propagandako kartelak eta panelak bide publikotik ikusteko moduan jartzea,
baldin eta kartel eta panel horiek egiturazko euskarria den elementu baten kontra edo
gainean ipini badira.
p. Lurpean eraikitzen diren edo lurpeari eragiten dioten instalazioak.
q. Linea elektrikoak, telefono-lineak edo antzekoak instalatzea; telekomunikaziosareak edo energia garraiatzeko sareak instalatzea; eta edozein motatako antenak
jartzea.
r. Obren edo obra-zatien lehenengo erabilpena eta obra horien aldaketa; baita
eraikuntzaren erabilerak aldatzea ere –osorik edo zati batean–.
s. Edozein motatako establezimenduak irekitzea; industrialak, merkataritzakoak,
profesionalak eta elkarteetakoak direnak ere bai.
t. Lurralde- edo hirigintza-plangintzaren bidez babestuta dauden zuhaitzak eta
zuhaixkak moztea.
u. Presak edo putzuak eraikitzea; ubide publikoak eta bide publiko nahiz
pribatuak babesteko edo zuzentzeko obrak; eta, oro har, lurraldearen itxurari eragiten
dion edozein obra edo erabilera.
v. Lurzoru urbanizaezineko eraikuntzak, lege honetan araututa baldin badaude.
w. Lurralde- eta hirigintza-antolamenduko tresnek adierazitako beste edozein
ekintza, eta, oro har, artikulu honetan aurreikusitako moduan obrak egikaritzea edo
lurzorua, lurpea nahiz hegalkina erabiltzea eragiten duten ekintzak.
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2. Urbanizazio-obrek –izan erabatekoak, izan partzialak– eta goian
aurreikusitako jarduerek ez dute lizentziarik beharko, baldin eta lege honetan
ezarritakoaren arabera onartutako urbanizazio-proiektu baten barruan badaude.
3. Lizentzia beharko dute, halaber, partikularrek jabari publikoko lursailetan
egiten dituzten etxe, eraikin eta instalazioetarako ekintzek. Lizentzia beharko dute,
nahiz eta jabari publikoaren titularra den erakundeak bere aldetik baimenak edo
kontzesioak eman.
4. Etxe, eraikin eta instalazioetarako ekintzak udalek euren udalerrietan
sustatutakoak direnean, baimena emateko edo onartzeko erabakiak hirigintzalizentziarako bete beharreko baldintzak bete beharko ditu eta ondorioak ere haren
berak izango dira, lege honen ondorioetarako. Toki-araubideari buruzko legeriak
ezarritakoa ere bete beharko da.
5. Kasu batzuetan, udal-ordenantzetan hala jarrita, lizentzia eskuratu
beharraren ordez, aurretiaz jakinarazpena egin ahal izango dio, idatziz, interesatuak
udalari. Kasu horiek hauek izango dira: garrantzi tekniko txikikoak izateagatik proiektu
teknikorik aurkeztu beharrik ez duten obrak; gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta
arriskutsuak ez diren jarduerak; eta ordenantzek aurreikusitako beste jarduera batzuk.
Udalak uneoro egiaztatu ahal izango du eskatutako baldintzak betetzen direnez, eta
jarduera etetea agindu ahal izango du, ebazpen arrazoitua emanda, harik eta
baldintzetara egokitu arte.

Lurzoruaren Erregimenari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legea garatzeko eta
aplikatzeko Hirigintza Diziplinaren Erregelamendua ezartzen duen ekainaren 23ko
2187/1978

Errege

Dekretuak

honako

hau

ezartzen

du

I.

ATALEAN

(LIZENTZIAPEKO EGINTZAK, ESKUMENA ETA PROZEDURA):

1. artikulua.

Aldez aurreko lizentzia beharko dute, berariazko legeria aplikagarriari jarraiki
bidezkoak diren baimenak aparte utzi gabe, honako egintza hauek:
1. Oin berriko edozein motatako eraikinak eta instalazioak eraikitzeko obrak.
2. Lehendik dauden edozein motatako eraikin eta instalazioak handitzeko obrak.
3. Aldatzeko edo eraberritzeko obrak, baldin eta zeinahi motatako eraikin eta
instalazioen egiturari eragiten badiote.
4. Edozein motatako eraikin eta instalazioen kanpoko itxura aldatzeko obrak.
5. Eraikinen barne-antolamendua aldatzen duten obrak, erabilera edozein izanik
ere.
6. Behin-behineko izaerarekin egin behar diren eta Lurzoruaren Legearen Testu
Bateginaren 58. artikuluko 2. idatz-zatian aipatzen diren obrak.
7. Zerbitzu publikoak instalatzeko obrak.
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8. Hirigintza-partzelazioak.
9. Lur-mugimenduak, hala nola inausketak, lur-berdinketak, zulatzeak eta
betelanak, egintza horiek onartutako edo baimendutako urbanizazio- edo
eraikuntza-proiektu batean egikaritu beharreko obra gisa xehatuta eta
programatuta daudenean izan ezik.
10. Eraikinek eta instalazioek –oro har– duten behin-behineko lehen erabilera edo
okupazioa.
11. Lurzoruaren Legearen 58. artikuluko 2. idatz-zatian aipatutako behin-behineko
erabilerak.
12. Edozein motatako eraikin eta instalazioen gaineko hegalaren erabilera.
13. Eraikinen eta instalazioen –oro har– erabilera aldatzea.
14. Eraikuntzen eraispena; salbuespen izango dira erortzeko zorian dauden
eraikintzat hartutakoak.
15. Aparkalekuetarako, industria-, merkataritza- edo lanbide-jardueretarako,
zerbitzu publikoetarako edo zorupearen beste edozein erabileratarako lurpeko
instalazioak.
16. Onartutako antolamendu-plan bat duten lurretan kokatutako zuhaitz-masa
batean integratuta dauden zuhaitzak moztea.
17. Propaganda-kartelak bide publikotik ikusteko moduan jartzea.
18. Eta, oro har, planetan, arauetan edo ordenantzetan adierazitako gainerako
egintzak.

Erregelamenduak Legeaz egiten duen interpretazioak, publizitate-instalazio bat
kalifikatzeko garaian, instalazioaren helburuari eta funtzionaltasunari ematen dio
lehentasuna (hau da, instalazioa kaletik ikusteko modukoa izateari eta propagandako
kartel gisa funtzionatzeari), beste elementu batzuen gainetik. Jurisprudentziak ildo
berari jarraitzen dio epai ugaritan, eta jarduera mota horren inguruko kezka adierazi du
(Lurzoruaren Legearen Testu Bateginaren 58.1.1 artikulua –RCL 1976, 1192–, eta
Hirigintza Diziplinaren Erregelamenduaren 1.17 artikulua –RCL 1978, 1986–),
publizitateak kutsadura bisualerako duen ahalmen handia mugatu egin behar baita.

Gure ustez, nabaria da instalazioa PUBLIZITATE KARTEL bat dela eta horrela
funtzionatzen duela, osagai guztiekin eta berezko ondorioekin, eta horrelako
instalazioak etxebizitzetan orokor bihurtuko balira, “kutsadura” handia eragingo lukete
(bisuala, argi-kutsadura, informazio-kutsadura eta sinbolikoa) eta hiriaren itxura larriki
aldatuko lukete. Beraz, zentzuzkoa dirudi Toki Administrazioak kontuan hartzea
horrelako instalazioek zuzeneko eragina dutela hirietan, kokatzen diren lekuetan eta
hirigintza-erregimenean, eta Vitoria-Gasteizko HAPNaren eskumenei lotuta daudela;
HAPNaren 6.02.06 artikuluko laugarren puntuan (fatxadetako iragarkien eta
propagandaren baldintzak) ezartzen denez, esanbidez debekatuta daude fatxadako argi-
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errotuluak edo beste edozein motatakoak, behe-oinaren estaldura-forjatuak duen
mailaren gainetik.

Ebazpena
Herritarrak planteatutako auzia garrantzitsua da, eta udalak adierazitako
instalazioaren inguruan izandako jokaera ez da arbitrarioa eta funsgabea; nolanahi ere,
azterketa jurisdikzionalpean jarri ahal izango da. Dena dela, Sindikoak ezagutzen dituen
gertakariak eta herritarrak zein Udalak azaldutako argudioak kontuan hartuta, ezin dugu
gomendiorik eman.
•

Lokal baten irisgarritasuna (erregistro-zenbakia: 1386/10)

Erreklamazioa
Lehen erabilerako lizentzia lortzeko bere lokalaren hutsuneak konpondu behar
dituela-eta

errekerimendua

egiten

dion

Udalaren

Eraikuntza

Zerbitzuaren

Probidentziarekiko (xxxxxxxx zenbakiko dokumentua) desadostasuna adierazi digu
herritar batek.

Analisia
Aurkeztutako dokumentazioa berrikusi ondoren, adierazi diogu irisgarritasunbaldintzen hobekuntza arautzen duen Ordenantzak eta Irisgarritasunari buruzko
Eusko Jaurlaritzaren Dekretuak ezartzen dituztela lokalaren sarrerako desnibelak
konpontzeko irizpideak. Egia da proiektatutako arrapala ezarritako parametroekin bat
datorrela “ia”, baina, diferentzia txiki batengatik bada ere, ez ditu legerian ezarritako
baldintzak betetzen, eta Udalak ez du horren inguruko ahalmenik (gainera,
izatekotan, arbitrarioak izango lirateke). Hori dela-eta, funtsean, eta irtenbide
alternatiboak ezinezkoak direla egiaztatzen denean izan ezik, Udalaren ukapena
Zuzenbidearekin bat dator, eta irisgarritasuna bermatzeko beharra errespetatzen du.

Ebazpena
EZESPENA
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b) Orientabidea

•

Igogailua eta irisgarritasuna (erreg. zk.: 1303/10)

Erreklamazioa
Herritar batek jakinarazi digu kezkatuta dagoela bere bizilagun bat
funtzionario izateak eraikinean irisgarritasunaren alde igogailua ipintzearen
aurkako jarrera dela eta.

Azterketa
Herritarrarekin elkarrizketa izan dugu, eta jakinarazi diogu bizilagunaren
argudioen oinarria ez datzala funtzionario izaeran, baizik eta indarrean dagoen legeria.
Kasu hauetarako Jabetza horizontalaren legeak xedatzen dituen gehiengoen gaineko
informazio eta aholkua eman diogu.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
•

Txokoa Abetxukun (erreg. zk.: 946/07)

Erreklamazioa
Antzinako kexa da gure bulegoan. Abetxukuko elkarte gastronomiko batekoek
istiluak izan dituzte aspalditik bizilagunekin. Orain, gorabeherak konpondu nahirik
kontratu bat prestatu dute. Kontratu hori aztertzeko eskatu digute.

Azterketa eta Ebazpena
Herritarrekin izandako elkarrizketan kontratuari buruz dugun iritzia eman diegu.
ORIENTABIDEA.

•

Lonja batean lanak egitea (erreg. zk.: 1441/07)

Erreklamazioa
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Lonja baten jabeak hura margotu eta dekoratzeko baimena eskatu zion Udalari,
baina lana ez zitzaiola aurkeztutako proiektuari egokitzen eta zenbait akats zuzendu
behar zituela esan zioten.

Azterketa eta ebazpena
Erabiltzailearekin bilduta Udalak eskatutakoak zehatz-mehatz aztertu genituen,
eta aurrerantzean nola jokatu behar zuen adierazi. ORIENTAZIOA
c)
•

Errefusatzea
Etxebizitza gisa erabilitako lonja (erregistro-zenbakia: 1372/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek adierazi digunez, bere etxebizitzaren azpian dagoen
lonjan janaria prestatzen dela eta jendea bizi dela uste du, aireztapen-saretatik
usaina baitatorkio.

Analisia
Erabiltzailearekin

egindako

elkarrizketan

jakinarazi

genionez,

Udalak

adierazitako lonjan ikuskapen bat egina badu eta legez kontrako ezer ikusi ez badu ere,
arazoa konpontzeko bide zibila izango du beti. Administrazioak ezin du partikularren
artean jardun.

Ebazpena
BAZTERTUTA
d)
•

Bitarteko jarduera

Kalteak BOEetan (erregistro-zenbakia: 1277/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek idazki bat bidali digu, eta, bertan, bere BOEan
eraikitako horma batek sortu duen arrisku-egoera deskribatzen du.

Analisia
Eraginpean hartutako Sailarekin harremanetan jarri gara, eta arazoa konpondu
dela adierazteko deitu digu erabiltzaileak.
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Ebazpena
JARDUN ERTAINA
•

Bideo-zaintza kamera fatxadan (erreg. zk.: 1415/10)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu du bera bizi den eraikina eraisteko eskatu zuela eta
oraindik ez diotela erantzun; garai batean Udalak jarritako bideo-zaintzako
kamerak ere berriro instalatu behar dituela dio.

Azterketa
Dagokion sailarekin harremanetan jarri eta Udala kamerak berriro jartzeaz
arduratu dela jakinarazi diogu erabiltzaileari.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA
e)
•

Herritarrak berak itxia
Jungituko lurzati baten itxitura (erregistro-zenbakia: 1400/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu duenez, Jungituko lurzati bat ixteko obra
eskatutako lizentziari jarraiki egin badu ere, ez zaio itzuli jarri zuen fidantza.

Analisia eta ebazpena
Erabiltzailearekin egindako elkarrizketan adierazi zigunez, eraginpean hartutako
sailarekin hitz egingo zuen, erantzun ziezaioten; bi hilabeteko epean erantzuten ez
bazioten, gugana joko zuen berriz. Ez zen itzuli. ERABILTZAILEAK ITXITA
•

Erortzear diren etxebizitzak (erreg. zk.: 1340/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek orientabideak eskatu ditu, beren jabetzako etxebizitzak
erortzear daudelarik Udalak horiek zaharberritzeko asmoa baitu.

Azterketa eta ebazpena
Udal arduradunekin zenbait bilera izan ondoren erabiltzaileei horren berri eman
genien. Azken elkarrizketan arkitekto bati etxebizitzaren egoerari buruzko txostena
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eskatzeko asmoa zutela esan ziguten, eta ekarriko zigutela. Oraindik ez digute ekarri,
beraz, HERRITARRAK ITXITAkotzat jo dugu.

2.3.1.2- Zuzendaritza
a)
•

Errefusatzea

Arazoak garaje pribatuan (erreg. zk.: 1315/10)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu du bere garajeko jabekide elkarteko kideek uko egin
diotela bere aparkalekuan dagoen etengailuen koadro orokorra aldatzeari.

Azterketa
Herritarrarekin izan dugun bileran Udalak ez duela eskumenik pertsona
partikularren arteko auzietan aritzeko (hori baita bere kasua), bide zibiletan konpondu
beharreko auzia dela.

Ebazpena
ATZERA BOTATZEA
b)
•

Gomendioa

Txalet tasatua Ibaiondon (erreg. zk.: 1321/10)

Erreklamazioa
Herritar batzuek bulegora jo dute hau salatzera: haiek txalet tasatu batean –
Urederra kaleko xx.ean– bizi dira, eta etxearen sustatzaileak ofizialki tasatutako prezioa
baino askoz gehiago eskatzen die saltzeko.

Ibaiondoko 8B sektorean kokatutako prezio tasatuko txalet atxikien sustapena da,
Ibaiondoko 8B sektorea urbanizatzeko oinarriak deritzon udal hitzarmenaren bitartez
lurzoru publikoan eraikia. Zegokionean Udalak ezarritako kontrol bitartekoak oso urriak
izan ziren: iruzurraren zenbatekoa halako 10eko ISUNA edo LEHENTASUNEZ
EROSTEKO ETA ATZERA ESKURATZEKO eskubideaz baliatzea.

Kasu zehatz honetan, familiabakarreko etxebizitza da, zeinean lau kideko familia
bat (senar-emazteak eta bi ume) bizi baita, alokairuan, 2005etik (katastroko
erreferentzia: 1741-4148-xx). Orduan sinatu zuten hitzarmenean

txaleta 2010eko
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martxoaren 23an utzi beharko zutela aurreikusten zen, baina errentamendu
kontratuarekin batera –hileko 1.000 euro ingurukoa, komunitate-gastuez gain– erosteko
aukera ere sinatu zuten bi aldeek (1 zk. duen agiria: errentamendu kontratua).

Maizterrek aukera horretaz baliatu nahi zutelarik higiezinen enpresarekin hitz
egin zutenean, prezio tasatua bazter utzi eta 419.250 euro ESKATU zien, ahoz zein
notario errekerimenduaren bidez, artean prezio tasatuak indarrean zeuden arren
(zehazki, 2010eko ekainaren 3ra arte zegoen etxebizitza prezio tasatuen erregimenaren
menpe), Plangintza eta Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuaren 2010-02-16ko txosten
batek (2 zk. duen agiria) azaltzen duenaren arabera.

Txostenean jasotakoaren arabera, txalet horiek “TASATUAK” izaten jarraitzen
dute “hamar urteko epean gehienez, eskritura honen dataz geroztik (...)"; "eskritura
2010eko ekainaren 2ko dataz egin zen”.

Azterketa
Erosteko aukera eta txalet tasatuaren merkatuko balioa:

2005eko martxoaren 23an, eragindako erabiltzaileak eta enpresa sustatzaileak,
errentamendu kontratuaz gain, eranskin gisa, higiezina erosteko aukera ematen duen
kontratua sinatu zuten (3 zk. duen agiria). Hona hemen hitzez hitz kontratuaren bigarren
eta hirugarren klausulak:

BIGARRENA.- Erosteko aukerarako eskubidea ezartzen zaion ondasunaren
prezioa eskubidea baliatzen denean zehaztuko da, une horretan merkatuan duen
balioaren arabera (...).
HIRUGARRENA.- Erosteko aukerarako eskubidea gauzatu beharko da horrekin
lotuta dagoen errentamendu kontratuko bigarren klausulan ezarritako epea bukatu
aurreko hiru hilabeteen barruan.

Errentamendu kontratuaren bigarren klausulan, bestetik, kontratua sinatzen
denetik (2005-03-23) errentamenduak BOST URTE iraungo duela zehazten da. Hori
dela eta, 2010-02-22an erabiltzaileak etxebizitza erosteko eskubideaz baliatu nahi duela
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formalki jakinarazten dio sustatzaileari, notario errekerimendu baten bidez, eta haren
prezioa ere zehazten da. (4 zk. duen agiria: notario errekerimendua).

Errekerimenduan GASTEIZKO UDALAREN TASAZIO OFIZIALA ageri zen,
Ibaiondoko 8B sektorea urbanizatzeko oinarrietan jasota dagoen sinadurak –
urbanizazioan parte hartu zuten enpresa guztiena, auzian tarteko den sustatzailea barne–
bermatua, bai eta ziurtapena ere, Jabetzaren Erregistroko eskritura publikoan notarioak
sinatuta.

Hortaz, erosteko aukerarako kontratuan –hori indarrean dagoen bitartean–
aipatzen den “merkatuko balioa”, ezin da PREZIO TASATUKO ETXEBIZITZArena
besterik izan, Ibaiondoko 8B sektorea urbanizatzeko oinarrien eta Gasteizko Udaleko
Etxebizitza Sailaren ziurtapenaren ildotik, tasazioaren indarraldian notarioek ezin
baitute eskritura bidezko eskualdatzerik onartu hori baino salmenta prezio altuagoan.

Errekerimendu

horri

erantzuteko,

sustatzailea

errentariarekin

jarri

zen

harremanetan, 2010-03-29an JAKINARAZPENA bidaliz (5. zk. duen agiria); bertan
adierazten zuen ez zela eskritura publikoa emateko saiora joango; hala ere, kautelazko
neurri gisa, salerosketa prezioaren ESKAINTZA berritu zuen, 419.250 euroan.

Sustatzailearen asmo iruzurtia eta Gasteizko Udalaren eskubidea lehentasunez
erosi eta atzera eskuratzeko:

“Gasteizko HAPOko Ibaiondoko 8b sektoreari dagokion programatu gabeko lur
urbanizagarrian hirigintzako jarduera-programa formulatu eta gauzatzeko lehiaketaren
baldintza-agiria” izeneko agirian (1997ko abuztuaren 1ean esleitu zen lehiaketa), c)
idatz-zatian, Udalaren eskubideak zehazten dira:
“(…) los derechos de TANTEO Y RETRACTO sobre las transmisiones onerosas
de parcelas edificadas y viviendas que el adjudicatario se haya reservado en la oferta
durante el plazo máximo de los diez años siguientes a la adquisición del promotor,
abonando al vendedor (tanteo) o adquirente (retracto) los precios máximos
establecidos en la base IV actualizados con los aumentos del coeficiente establecido
para la vivienda de protección oficial”
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Gasteizko Udalaren txostenean –erantsitako 2. agiria- artikulu horretan aipatzen
den epea “hamar urtekoa” izango dela adierazten da, “2000ko ekainaren 2an
emandako eskrituraren datatik hasita”.

2010-05-06an, eskuratzaileak erosketa aukera exekutatzeko demanda zibila
aurkeztu zuen. (6. dok.)

Prozesu osoan zehar argi eta garbi ikusi da IRUZURREZKO ESKAINTZA
eta sustatzaileak Udalarekin hartutako konpromisoari –Ibaiondoko (Lakua) 8b
sektorea urbanizatzeko oinarrietan arautua– itzuri egiteko asmoa, txaleta prezio
librekoa balitz bezala saldu nahi izan baitu, eta tasatutakoaren oso gainetik zegoen
prezioan, higiezinari bide arruntetik aurtengo ekainaren 3ra arte ezarri behar
zaion tasazioko prezioa (270.000 € gutxi gorabehera) baztertuz.
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Horrenbestez, hau ebazten dugu:

Ebazpena
Sustatzailearen eta eskuratzailearen artean dagoen harreman zibilaz kanpo –
jurisdikzio zibilean ebatzi behar dena–, administrazio harreman bat dago sustatzailearen
eta Gasteizko Udalaren artean, Ibaiondoko (Lakua) 8b sektorea urbanizatzeko
oinarrietan araututakoa, eta sustatzaileak itzuri egin dio horri argi eta garbi, beraz,
Udala esku hartzera behartzen du horrek.

Gure ustez, ez dago onartzerik sustatzailearen asmo iruzurtia, prezio tasatua
ukatu eta modu egiaztagarrian merkatu libreko prezioa eskaini baitu, funtsa Gasteizko
Udalak ezarritakoari jarraituz etxebizitza tasatu gisa erregistraturik dagoelarik (2010-063ra arte).

GOMENDATZEN DUGU ezen, eragindako herritarrak sustatzailearen
kontra aurkeztu duen erosketa aukera exekutatzeko demanda zibila epaitegietan
ebatzi arte, kautelazko neurri gisa, Udalak LEHENTASUNEZ EROSTEKO
ESKUBIDEA BALIA DEZALA funtsaren prezio tasatuaren gainean, eskubide
hori babesten duten baldintzak betetzen baitira.

Ibaiondoko (Lakua) 8b sektorea urbanizatzeko oinarrietan ezarritakoari jarraituz
sustatzailearekin egin beharreko hitzarmenak agindutako hirigintza betebeharrak hautsi
dituelarik sustatzaileak, eta etxebizitza erosteko balizko interesdunek kalterik izan ez
dezaten, Udalak lehentasunez erosteko eskubide horretaz baliatu BEHAR du, dagokion
administrazio-dosierra abiaraziz eta funtsaren Jabetzaren Erregistroan inskribatuz,
irekitako prozedura judizialaren ondorioz.

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

GOMENDIO ONARTUA
•

Aparkalekuak Abetxukun (erreg. zk.: 1425/10)
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Erreklamazioa
Uribe-Nogales elkarteko kide batzuek salatu dutenez, 2002ko martxoaren 5ean Hirigintza
Batzordeak garaje eraikin baten gainean 71 aparkaleku eraikitzea onetsi zuen, eta aurreko jabeentzako
baimena emateko konpromisoa hartu. Lana 2006an bukatu arren aparkalekuak oraindik ez dira salgai
jarri.

Azterketa
Abetxukuko industrialdea

-Abetxukuko Kristo kalearen eta Ibaialde kalearen arteko

kantoian dagoena- antolatzeko eta egoitzatarako kalifikatzeko Hirigintza hitzarmenean jasotako
baldintzen argitan aztertu behar da auzi hori. 2002ko apirilaren 12an egindako ohiko bilkuran onetsi zuen
Udalbatzak, eta besteak beste, baldintza hau ezartzen zuen:

HAMARGARRENA.- Lur-zatien jabe-sustatzailea, behin horiek eraikitzen dituztenean, behartuta
dago baita ere izan litezkeen sustapenen ondoriozko etxebizitzen, garaje-plazen eta trastelekuen % 80
Vitoria-Gasteizko Udalak adierazten dituen pertsonei esleitzera, eta honek zozketa bidezko prozedura
egingo du hori zehazteko.

Udalak, behin eraikitzeko lizentzia eskatu ondoren, interesatuari jakinaraziko dio saldu beharko
dieneko pertsonen zerrenda, kasu bakoitzerako etxebizitza zehatza, garaje-plaza eta trastelekua
adieraziz, eskabidetik kontatzen hasita gehienezko hiru hilabeteko epean.

Etxebizitzen esleipendunak aukeratzeko prozesuan sustapena betetzeko nahikoa eskatzaile ez
badago, sustatzaileak bere kontura bilatu beharko ditu esleipendunak, Udalaren inolako erantzukizunik
gabe.

Hitzarmenean ezarritakoaren arabera, aparkaleku horiek saltzeko betebeharra dago. Lehenengo
eta behin, Udalak du ahalmena erosleak zozketa bidez izendatzeko eta Udala ahalmen horretaz baliatzen
ez bada, edo sustapena betetzeko nahikoa eroslerik ez bada, sustatzaileak berak bilatu behar ditu
esleipendunak, baina inola ere ez da saltzeko betebeharretik salbu geratzen.

Erreferentziazko hitzarmenak saltzaile gisa aritzeko eskatzen dio sustatzaileari, hau da, salgaia
eskaini eta saltzeko asmoa adierazi beharra du, erosleak aukeratzeko askatasuna izan arren. Hala ere,
sustatzaileak aparkalekuak salgai jartzeko betebeharrari berariaz eta doloz itzuri egin nahi izan diola
frogatuko balitz, hitzarmena hautsi duela esan nahiko luke, jokabide hori kontratatzeko fede onaren eta
hitzarmenaren ondoriozko betebeharren kontrakoa bailitzateke.

Betebehar hori bete ezean, administrazioak hori betetzeko eskatzeko ahalmena
izango luke, kontratuei buruzko teoria orokorraren arabera, edo kontratua
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deuseztatzeko; hori ezinezkoa balitz, kalteen ORDAINA gehi interesak eska litzake.
(Kode Zibila, 1124)
Kontuan izan behar da hitzarmen horien jatorrizko helburua zein den, alegia,
Udalak herritarrei oro har etxebizitzak eta garajeak merkatukoak baino baldintza
ekonomiko hobeagoetan eskuratzeko aukera eman nahi izatea, eta horretarako Udalak
lurzoru publikoa merkeago eskaintzen du. Prezio tasatua ezartzen duen mugapenak
irauten duen bitartean saltzeko betebeharrari doloz itzuri egitea, geroago prezio librean
saltzeko, lurzoru publikoa erabiliz bidegabeko espekulazioa da, eta sustatzailearen
aberaste bidegabea.
Horrenbestez, hau ebazten dugu:

Ebazpena
Kontuan izan behar da sustatzaileak saltzeko duen betebeharra hitzarmenaren
baldintzetan adierazia dagoela berariaz, lehen aipatu dugun bezala, “salmentan
esleitzeko betebeharra” eta sustatzaileak “esleipendunak bilatu behar” dituela esaten
duelarik horretan saiatzeko –lortu ez arren– betebehartzat jo behar da.
Saltzaileari bere borondatearen menpeko ekintzak baino ezin zaizkio galdatu, alegia, ezin zaio
salmenta gauzatzeko eskatu eroslerik ez bada, baina bai galda dakiokeela saltzaileari dagokion jarduna
betetzeko eta, beraz, bere borondatearen menpe den guztia egiteko. Jarduera eza eta ez saltzeko borondatea
berariazkoak izan direla egiaztatuz gero, Udalari GOMENDATZEN diogu sustatzaileari GALDA diezaion
garajeak salgai jartzeko betebeharra betetzeko, eta halakorik egin ezean, ordaina ESKA diezaion, ez
betetzeak dakarkion bidegabeko aberastea dela eta.
•

Zuhaitza eta HAPO (erreg. zk.: 1468/11)

Erreklamazioa
Mendoza herrian lursail baten jabea den herritarrak jo du gugana eta adierazi
digu herria berriz urbanizatu zenean bere lursailaren zati bat eman zuela, baina orain,
HAPOk jaso duen lerrokadura berriaren arabera, bere lursaila inguratzen duen
lerroan zuhaitz handi bat dagoela ikusi duela, ia berrogeita hamar urte dituen
intxaurrondo bat, hain zuzen (1 zenbakiko agiria erantsi du).

Azterketa
Interes biologikoa dela eta, gordetzea, bizirik mantentzea, merezi duen zuhaitza
da, eta hori posiblea litzateke lursailaren inguruko itxituraren lerrokadura haren atzetik
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geratuko balitz eta zuhaitza lursailaren barruan; galtzadaren mailaren gainetik gelditzen
da lursail hori.
Nekazaritza Eremuak eta Plangintzak emandako konponbidean HAPOren
trazadura bere horretan geratuko litzateke; banatzeko hormak intxaurrondoaren enborra
inguratu beharko du hormatxo batekin, eta goratua egongo den txorkoak eutsiko dio
zuhaitzari, zein hormarekin mugan, baina galtzadan geratuko baita.

HAPOk galtzadak normalizatu eta zabaltzea bilatzen du, bide publikoko
oztopoak kendu errazago ibili ahal izateko bertatik. Auzotarraren zein gure ustez,
banatzeko hormaren trazadura pixka bat, metro eskasa,

aldatuz gero, horretarako

hormaren lerroa graduazioan aldatuz, ez litzateke beharrezko izango txorko goratua
jartzea galtzadan, bide publikoaren ingurua erregularragoa izango litzateke eta
intxaurrondoaren biziraupena gordeko. [Intxaurrondo zaharraren kokapen berezia,
lursailaren eta bide publikoaren arteko mugan bertan, ondo erakusten duten bi argazki
erantsi ditugu ]

Arazoa konpontzeko ezin da zuzenbidea besterik gabe kontuan hartu,
egokitasuna eta inguruabarrak ere kontuan hartzea merezi du, baina horren
inguruko epaia udalbatzak eta ez beste inork eman dezake.

Horrenbestez, hau ebazten dugu:

Ebazpena
GOMENDIOA egiten dugu udalbatzak HAPOren zati bateko aldakuntza
balora dezan, galtzada mugatzen duen lerroa mugitzeko ez besterako, aipatutako
intxaurrondoa orain dagoen tokian egon dadin txorko goratua jarri behar izan gabe bide
publikoan.
Gure ustez auzokide batek egindako arrazoizko proposamena da eta ez du interes
orokorra inolaz ere kaltetzen.
Dena den, Udalaren administrazio eremutik haratago doan erabakia dela ulertzen
dugu, eta ondorioz udalbatzaren eskumen hutsa dela.

c) Ezestea
d)

Erreklamazioa farola bat lekuz aldatzeagatik (erreg. zk.: 1308/10)
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Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu du Gasteizko Udalak ez duela bere gain hartu nahi
Angel Figueroa Aymerich kalean garajeetako sarrera oztopatzen zuen farola jartzearen
kostea

Azterketa
Bertaratu gara, 2010eko apirilaren 15ean, egoera zein den zuzenean ikusteko, eta
farola lekuz aldatu zela egiaztatu ahal izan dugu, garajeko pasabidearen aurrez aurre
zegoelako, eta ibilgailuak ateratzeko maniobrak zailtzen zituelako.

Dena den, Hirigintza eta Azpiegitura Saileko arduradunekin bildu gara eta
adierazi digutenez, bere garaian, higiezina eraiki zuen enpresa sustatzaileak kaleko
argien diseinua egin zuen garajeko pasabidea zegoela kontuan hartu gabe. Behin
eraikina egin ondoren, auzokideek beraiek jakinarazi zioten udalari garajetik
ateratzen edo hara sartzera zihoan ibilgailu batek pasabide horren ondoan zegoen
farola bota zuela, eta aldi berean, hura mugitzeko eskatu zuten maniobra horiek
errazteko asmoz.

Zerbitzu Elektrikoen arduradunak bisita egin zuen tokira eta farola lekuz
mugitzea arrazoizkoa iruditu zitzaion, berriro jartzeko kostua edo hura ia bera
baitzen. (2007/4/7an egin zen hori).
Udalak 2006ko urtarrilaren 9an eman zuen pasabide hori.

Farola lekuz aldatzeko kostea auzokideei jasanarazteko arrazoia da beraien
eskariz egin zela eta pasabidea kokapen berri hori egin baino lehenago eman
zuela Udalak.

Kontuan harturik etxejabeen elkarteko administratzaileak ordaindu beharrekoa
ordaindu zuela eta pasa den denbora

pasa dela, ez da orain mota horretako

erreklamazioa egiteko momentua.
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Administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa izan da,
eta sentitzen dugu, baina herritarrari jakinarazi behar izan genion kasu horretan ezin
genuela aldeko ebazpenik eman, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiko
29. artikuluan xedatutakoaren ildotik.

Ebazpena
EZESTEA
•

Eskailerak eta hezeguneak (erreg. zk.: 1369/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu duenez, Gasteizko Udalak ez du bere gain hartzen
erabilera publikoko baina pribatua den eskailera baten azpiko lonjan dauden hezetasun
arazoak konpontzea, nahiz eta berak berritu zuen duela denbora bat.

Azterketa
Erabiltzailearekin elkarrizketa izan dugu eta udalak bere erantzukizuneko gaia ez
dela adierazi ziola esan zigun, beraz, berrikusteko errekurtsoa aurkeztu edo
administrazioarekiko auzietara jo beharko du. Erabaki hori atzera botatzeko eskatzen
du.

Ebazpena
EZESTEA
•

Bide publikoko kutxatilak eta komunitateak Lakua-Arriagan (erregistro-zenbakia:
160/03)

Erreklamazioa
xxxxxxxxxxx

eta

xxxxxxxxxx-(e)ko

jabeen

erkidegoetako

idazkari/administratzaile nagusiak gure bitartekotza eskatu du, bide publikoko
saneamendu-kutxatila baten konponketari lotutako erantzukizuna dela-eta.

Analisia
Erabiltzaileak jakinarazi digunez, 2003. urtean arazo bera izan zuten
eraikitzaileak bide publikoan utzi zituen Erkidegoaren beste kutxatila batzuekin.
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Bide publikoan etxeko harguneetarako dauden kutxatilak indarrean dagoen
araudiaren aurka daude. Izan ere, araudi horrek ezartzen duenez, hargune horien
erregistroak lurzatien barruan kokatu behar dira, eta adierazitako kutxatila bide
publikoan badago eta Erkidegoa kutxatila hori finkan “sartzera” ez behartzeko
gomendatu badugu ere (kaltegarria izango bailitzateke partikularrentzat), ez da
ahaztu behar finka titulartasun pribatukoa dela eta, beraz, sor litezkeen
matxurak, kalteak edo beste erantzukizun batzuk titularrek hartu beharko
lituzketela beren gain.
Kutxatila hori baliatzen dutenek egikaritu beharko lituzkete kutxatilaren
mantentze- eta zaintza-obrak, edo, bestela, Udal Administrazioak egin beharko ditu
obrak, subsidiarioki.

Administrazio-jarduna indarrean dagoen legeriari jarraiki egin da, eta
erabiltzaileari jakinarazi behar diogu kasu honetan ezin dugula, Sindiko edo Herritarren
Defendatzailearen Araudiaren 29. artikuluan ezarritakoari jarraiki, aldeko ebazpenik
eman.

Ebazpena
EZESPENA
d)
•

Orientabidea

Prezio finkoko txaleta (erreg. zk.: 1368/10)

Erreklamazioa
Prezio finkoko txaleten inguruan prentsan agertu diren berriak ikusita kezkatua
agertu da herritar bat gure aurrean, mota horretako txaletak erosteko aukera dutenen
artekoa dela uste baitu.

Azterketa
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Berarekin izandako elkarrizketan bere egoeraren berri ematen digu, eta bere
kasua bulegoan ikusi ditugunak bezalakoa ez dela adierazi diogu, bera prezio finkoko
txaleteko maizterra baita, baina bere kontratuan ez da erosteko aukera jasotzen.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
•

Txaleta Ibaiondon (erreg. zk.: 1322/10)

Erreklamazioa
Herritar batek esan digunez txaleta du alokatua Ibaiondon eta erosteko aukera
duen mailegua da, baina etxebizitza tasatua izanik, sustatzaileak prezio horretan saldu
behar diola uste du. Informazioa eskatu du.

Azterketa eta ebazpena
Hainbat elkarrizketa izan ondoren, horrelako kasuetan auzibidea dela egokiena
adierazi diogu: deuseztatzeko demanda, gehiegizko prezioa eskatzeagatik, eta erosteko
aukera egikaritzea ORIENTABIDEA.

e) Herritarrak berak itxia
•

Igogailua eta lotunea (erreg. zk.: 1347/10)

Erreklamazioa
Herritar batek adierazi digu Iberdrolak ez diola argirik eman nahi bere eraikineko igogailua
martxan jarri ahal izateko.

Azterketa
Elkarrizketan egoera azaldu digu, eta guk Udalak emandako obra amaierako
ziurtagiria ekarri beharko ligukeela esan diogu.

Ebazpena
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Oraindik ez digu eskatutako agiria ekarri, beraz, arazoa konponduta zegoela uste
izan dugu. HERRITARRAK ITXITA.

2.3.1.3- Irisgarritasuna
a)
•

Ezestea

Arranpa bat bide publikoan (erreg. zk.: 1298/10)

Erreklamazioa
Herritar batzuek salatu dute Gasteizko Udalak ez duela irisgarritasuna hobetuko
lukeen arrapala bat ipintzen uzten Simon Bolibar plazako xx zenbakiko arkupean.

Azterketa
Inguru horretara bertaratu ondoren, salatzaileen aurreko atarikoen igogailua zero
kotan dagoela ikusi ahal izan dugu; beraz, ez da zentzuzkoa aurrerantzean kanpoarrapalarik ipiniko dutenik pentsatzea. Gainera, baieztatu izan dugu inguruko hainbat
ataritan dagoela bide publikoan sartzen den kanpo-arranpa, bai eta Jabekide elkarte
horrek kanpoan arrapala ipintzeko oso leku zabala duela.

Alabaina, Irisgarritasun udal zerbitzuaren arduradunekin bildu gara, eta
jakinarazi digute Eraikinen Irisgarritasun-Egoera Hobetzearen Inguruko Udal
Ordenantzaren arabera, ez dela irisgarritasun-arrapala kanpoaldean bide publikoa
okupatuz egiteko aukera aurreikusten, kanpoaldean egitea teknikoki bideragarri ezin
denean izan ezik, ETA SOILIK ORDUAN (I. Kapitulua, 7.2 artikulua).
Aurreikuspen horren eta Sailak eman digun informazioaren arabera, antza, bide
publikoa inbaditu gabe irisgarritasuna hobetzeko beste aukera batzuk ipin daitezke.
Beraz, eta beste aukera horiek eginezinak direla egiaztatu ezean, Udalaren
ezeztatzeko erabakia legezkoa da, eta gainera bide publikoen izaera gordetzeko
derrigorra errespetatzen du. Hartara, beste betebehar guztiak bete arren, aipatu dugun
hauxe ere nahitaezkoa da instalazioa bide publikoa inbadituz egin ahal izateko.

Arrapala eraikinaren barruan ezin egin daitekeela udal zerbitzu teknikoen
aurrean

justifikatzen

den

kasuetan

(Ordenantzaren

10.

artikulua),

GARRANTZITSUA DA eraikin barruan, atarian bertan, egiturazko elementuei eta
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besteren jabetzei eragin gabe egin daitekeen BALORATZEA, zuek planteatzen
duzuen kanpo-arrapalaren kostuaren oso antzekoa izanik, plataforma jasotzailea
esaterako.
Inguruko atari batzuetan dauden kanpo-arrapalak eraikin barruetan ezin
eginezkoak zirelako baimendu ziren; udal teknikari arduradunek ikuskatuak izan
dira.
Honen inguruko guztien berri eman diegu herritarrei eta dagokion Sailari.

Ebazpena
EZESTEA

b) Gomendioa
•

Goiuri jauregiaren irisgarritasuna (erreg. zk.: 1353/10)

Erreklamazioa
Eginaren Eginez elkarteak kexa aurkeztu du Goiuri jauregiaren
irisgarritasun baldintzen inguruan, Euskadiko irisgarritasunaren legea onetsi zenetik
denbora pasa bada ere.

Azterketa
Eusko Legebiltzarraren 20/1997 Legea, irisgarritasuna sustatzekoa, eraiki
berriak direnetan zuzenean eta berehala aplikatzekoa da, baina, jada, eginak dauden
eraikinei dagokienez ez da berdin jokatzen, bereziki ondare historiko artistikoaren
esparruaren barrukoetan, eta Goiuri jauregia horietako bat da.

Mota horretako eraikinei dagokienez legeak, haren 3. artikuluan horrela dio:
3. artikulua. Hirialdeen eta leku publikoen irisgarritasunari buruzko xedapen
orokorrak.
1. c) Bide emango zaio Euskal Autonomia Erkidegoko ondare historiko-artistikoa lege
honek ezarritako irisgarritasun irizpideetara arian-arian egokitzeari.
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Goiuri jauregia haren ezaugarri estetikoengatik, hiri erdian eta Erdi Aroko
hirigunearen ondoan egoteagatik kultura jarduerak, biltzar, solasaldi eta mota
guztietako ekitaldiak burutzeko espazio pribilegiatua izan da, baina irisgarritasun gabezi
larriak ditu Eginaren eginez elkarteak aurkeztutako txostenaren arabera, besteak beste:

SARRERA NAGUSIAK EZ DITU IRISGARRITASUN BALDINTZAK
BETETZEN

Aparkalekua.

Ez dago erreserbatutako aparkalekurik inguruan. Ekitaldiak daudenean Aihotz
plazan aparkatzeko aukera egon beharko litzateke Udaltzaingoan dagokion eskabidea
izapidetuta, horretarako aparkaleku batzuk erreserbatuta.
Sartzeko atea.

Irisgarritasun baldintzak bete gabea: sarrerako atean maila dago. Txirrina altu
dago.

Alternatibak: eraikinaren atzeko aldean dagoen atetik sartzea, Martín de
Salinas aretora ematen du ateak, baina horra bakarrik. Plazan dagoen ate nagusian,
udal funtzionarioek kamara baten bidez ikusten zaituzte, momentu horretan beren
mahaian badaude, eta mugi daitekeen falka ateratzen dute.

BEHEKO SOLAIRUA.

Beheko solairuan karga-igogailua eta komuna daude, esan digutenez egokitua
da, baina ez dago hori adierazten duen seinalerik, gainera atean “pribatua”dioen
errotulua dago.

KARGA-IGOGAILUA.
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Heltzeko “L” forma duen pasabide batetik pasa behar da, bira egitea zaila da.

KOMUNAK.

Ezinda iritsi, bira egiteko behar besteko espaziorik ez baitago, transferentziarako
espaziorik ez du. Ez du inolaz ere 20/1997 Legea betetzen.

LEHEN SOLAIRUA EDO GOIKO SOLAIRUA:

Areto nagusia edo Martín de Salinas aretoa.

Ezin da sartu, bi bide ditu horretarako, kristalezko bi ate, hiruna mailekin; dena
den, haietako batean falka jarri dute (malda egiaztatu; heldulekurik edo eskudelik ez
du)

Hizlariak ezin dira oholtzara igo: bost maila ditu.

Areto horretako atzeko aldean ate handia dago, irisgarritasun gabezia
orokorrerako alternatiba izan daitekeena.

Beste aretoak.

Bisitan, gehien bat areto hori hartu da aintzat, bertan izango baitira ekitaldiak.
Dena den, tarteko beste espazioetara iristea ezinezkoa dela ikusi da, lehenengo eta
bigarren eskailera-buruak, edo komun orokorrak, horietara guztietara eskaileren bidez
heltzen baita.

Ebazpena
Sindikoaren bulego honek bere iritzia eman du aurretik –udalbatzaren aurrean
aurkeztutako txostenetako batzuetan barne– herri administrazioei, bereziki Udalari,
dagokien kontzientzia zereginaren inguruan, eraikin publikoen irisgarritasuna erabat
betetzera heltzeko ahalegina gauzatzeko orduan, eta agerian utzi du tokiko
administrazioa partikularrei dagokienera baino haratago joan behar duela, berak ematen

75

baititu zerbitzu publikoak eta, ondorioz, irisgarritasun baldintzak betetzeko gehiago
ahalegindu behar baitu.

Jakin, badakigu Udalak behar horiei erantzuteko aurreikuspenak egin dituela
aurrekontuan, eta murrizketa ekonomikoen garaian gaudela ere ohartu gara, baina ahal
duen neurrian eta eskura dituen baliabideekin bat, 20/1997 Legea aldarrikatu zenetik
neurri batzuk hartu izateko nahiko denbora pasa dela uste dugu, gutxienez, irisgarritasun
nagusi osoa eta komun egokitua izateko, kontuan hartuta hiriko kultura jardueretan eta
biltzar zein gizarte mailakoetan Goiuri jauregia bezalako espazio arkitektonikoak duen
garrantzia.

Aurten, adibidez, Ogasuneko zinegotzi ordezkariak hiru milioi euroko
inbertsioak iragarri ditu irisgarritasuna hobetzeko hainbat proiektutarako, hain zuzen, 25
esku-hartzetarako, obrak eta sustapen programen artean.

Horregatik gure GOMENDIOA da, egun dauden aurrekontu aukeren
barruan eta Goiuri jauregiak duen garrantzia ikusita, hiriaren erdialdean baitago,
Aihotz plazan, Erdi Aroko hirigunearen barruan eta Zabalgunetik hurbil, bertako
irisgarritasuna hobetzeko lanak egitea lehentasunezkoa jo dadin, Eginaren Eginez
elkarteak egindako eskabidearekin bat herritar guztiek erabil eta bertan goza
dezaten.
Sailak zati batean onartu egin zuen gomendioa.

2.3.1.4- Mugikortasuna eta Garraioa
a)
•

Orientabidea

Nekazaritza eremuko TAO (erreg. zk.: 1314/10)

Erreklamazioa
ACOVIk- Gasteizko udalerriko kontzejuen elkartea– Gasteizko udalak
nekazaritza eremuko txartelaren inguruan hartutako erabakia berraztertzeko eskatu du.

Azterketa
Talde horrekin egindako elkarrizketan, udalak nekazaritza txartela Arabako
hogei kontzejuren artean banatzea erabaki zuela adierazi diogu. Banaketa egiteko
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irizpidea kontzejuak garraio publikoa izatea ala ez izatea izan zen (zerbitzu erregularrak
edo eskatutako zerbitzuak izan ala ez). Taldeak adierazi digunez, erabaki honek ez du
nekazaritza eremuak dituen garraio hutsen arazoa konpontzen; izan ere kontzeju batzuk
garraio motaren bat izanik ere, honek ez ditu erabiltzaileen beharrak egoki asetzen.
Neurri hau nekazaritza eremuan bizi diren auzokideak hirira etortzeko aukera
izateko lehena delakoan gaude, eta ibilgailu partikularra erabilita bada ere, aldi baterako
TAO aparkalekuak baliatzeko aukera eman zaie. Aztertu egin behar da neurri honek
TAO eremuko aparkalekuen eskaintzan duen eragina eta, halaber, baita nekazaritza
eremuko biztanle interesatuentzat zein neurritaraino den egokia ere. Gure ustez, itxaron
egin behar dugu neurri hau aplikatzean zein asebetetze maila lortzen den ikusi arte.

Bestalde, hiriko TAO eremuan aparkatu ahal izatea garraio publikoarekin
zeharka lotutako neurri bat baino ez da. Garraio publikoaren arloan lanean jarraitu
beharko dugu Udala hiriko nekazaritza eremu handia garraio publikorik gabe ezin dela
egon konbentzitu arte.

Guk gai honen jarraipena egiteko eta kontzejuen elkarteari Udalak ematen
dizkigun datuen berri kontzejuei emateko konpromisoa hartzen dugu.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
b) Gomendioa
•

“Berariazko” TAOa profesionalentzat (erregistro-zenbakia: 1358/10)

Erreklamazioa
Dagoeneko hainbat herritar etorri dira Sindikatura honetara, egoeraren berri
ematera eta sortutako ondorio ekonomiko negatiboak arintzeko neurri bat eskatzera:

Gehienak igeltserotzan, iturgintzan, etxeko eraberritze orokorretan eta abar
diharduten enpresaburu txikiak eta autonomoak dira, eta higiezinen antzinatasuna delaeta premiarik handiena duten auzoetan (Erdi Aroko Hirigunean eta erdialdean) egiten
dute beren jarduera. Auzo horietan bizi ez direnez gero, arazoa sortzen da beren
ibilgailuak aparkatu behar dituztenean. Izan ere, TAO BIDEZ ARAUTUTAKO
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EREMUAK

DIRA,

EGOILIARRENTZAT

ERRESERBATUAK.

Era

berean,

ibilgailuak beste eremu batzuetan aparkatzeko baimendutako gehieneko denbora ere ez
dute (ordu eta erdi). Horren ondorioz, lanlekutik urrun aparkatu behar dute, eta horrek
eragin handia du inbertitu beharreko denboran/eskulanean.

Analisia
Krisiaren aurkako neurriak eraikuntzaren sektorean:
Joan den apirilean, ekonomiaren suspertzea eta enplegua bultzatzeko neurriei
buruzko Errege Lege Dekretua onartu zen. Dekretu horretan, eraikuntzaren sektorean
energiaren birgaitzeari eta eraginkortasunari lotutako jardunak garatzearen bidez
enpleguaren sorkuntza bultzatzeko neurriak daude bilduta.
Higiezinen eta eraikuntzaren sektoreetan krisiari aurre egiten saiatzeko neurri
sorta da. Biltzen dituen neurrien artean, 2012ko abenduaren 31ra bitarte ohiko
etxebizitzan egindako hobekuntza-obrengatik PFEZ zergan aldi baterako kenkari
bat sortzea aipa daiteke. Kenkaria Estatuak jasango du osorik, eta xede gisa honako
hauek

dituzten

eraginkortasuna,

obrengatik

ordaindutako

estalkien

eta

zenbatekoetan

estankotasunaren

egingo

hobekuntza,

da:

energia-

saneamendua,

informazioaren gizartean sartzeko aukera, elektrizitatearen, uraren eta gasaren
instalazioen ordezkapena edo hobekuntza, etxebizitza desgaitasuna duten pertsonentzat
egokitzea, edota eraikinaren edo etxebizitzen irisgarritasunaren hobekuntza, 2068/2008
Errege Dekretuan aurreikusitako baldintzetan.
Kenkaria % 10ekoa izango da 33.007 eurotik beherako errenta duten
zergadunentzat, etxebizitza bakoitzeko urteko 4.000 euroko zenbatekoaren mugarekin.
Hortik gorako kopuruak hurrengo lau ekitaldietan kendu ahal izango dira, urteko muga
berarekin eta 12.000 euroko guztizko zenbatekoaren mugarekin. Kenkaria progresiboki
murriztuko da 33.007 eurotik 39.407,20ra bitarteko errentak dituzten zergadunentzat.
Halaber, BEZa murriztuko da etxebizitza hobetzeko egindako obra
guztietan. Tasa murriztua 2012ko abenduaren 31 baino lehen egindako obretan
aplikatuko da, eta materialen kostuaren gehieneko muga jardunaren prezioaren % 30era
bitarte zabalduko da.
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“Egitura-birgaitze” kontzeptua zabaltzea (BEZaren ondorioetarako), eta
egitura-obrei lotutako obrak eta antzeko obrak zehaztea, birgaitze-prozesuari lotutako
zerga-kostuak murrizteko.
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MERKATARITZAKO TAO txartela:
Vitoria-Gasteizen, gaur egun, ibilgailua TAO eremuan aparkatzeko baimen bat
ematen zaie eremu horretan kokatutako merkataritza-establezimenduei. Horretarako,
tasa ordaindu behar da aldez aurretik, eta honako baldintza hauek bete behar dira:
•

Ibilgailua jardueraren titularraren izenean egongo da, 3.000 kg-tik beherako
karga erabilgarriko (*) kamioia izango da, eta bere zirkulazio-baimena
eskatutako txartelari dagokion TAO eremuan helbideratuta egongo da.

•

Jarduera enpresa-jarduera bat izango da (**), eta TAO eremu baten barruan
kokatuta egongo da.

•

Jarduera bakoitzeko bi txartel lortu ahal izango dira gehienez.

•

Honako hauek ordainduta izango ditu:
o

Vitoria-Gasteizko Udalaren trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko
zergaren azken ordainagiria.

o

Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren azken ordainagiria.

o

Eskatutako urterako txartelaren emakidari dagokion tasa, eta aurreko
urtekoa, orduan ere eman bazioten.

Eraikuntzaren sektorea herrialdeak bizi duen krisialdi ekonomikoak gehien
kaltetu duenetako bat da, eta horregatik sustatu ditu Gobernuak adierazitakoak bezalako
neurriak. Ildo horretan, gure ustez merkatariekin erabiltzen denaren antzeko formula
(merkataritzako TAOa) aplikatu beharko litzateke kasu horietan, etxebizitzetako obra
txikietan diharduten enpresa txikiei laguntzeko.

Gure ustez, sektore horretako profesionalek ez dute ezein pribilegiorik lortu nahi, ezta
aparkaleku-tasa saihestu nahi ere; aparkalekuaren kostua arrazionalizatzeko aukera
emango dien eta fakturazioan karga-eraginik izango ez duen sistema bat eskatzen dute,
besterik gabe.
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Azaldutako guztia dela-eta,

Ebazpena
Etxebizitzako

obra

txikietan

diharduten

eraikuntzako

profesionalen

ibilgailuetarako "berariazko" TAO bat sortzeko eta urteko tasa bat aplikatzeko aukera
balioestea GOMENDATZEN DIOGU Udalari. Sistema horrek ibilgailuen aparkalekukostua arrazionalizatzeko aukera emango die profesionalei, eta ez du eragin negatiborik
izango horien lanean eta hiriko auzo jakin batzuetan ematen dituzten zerbitzuen
prezioan.
Gure ustez, krisialdietan administrazioek malgu jokatu eta merkatuaren inguruabarretara
egokitu behar dute, produkzio-prozesuak kaltetu ordez, bultzatzeko.
•

Nekazaritza eremuko biztanleentzako TAO txartela eta ezintasuna duen umea
(erreg. zk.: 1451/11)

Erreklamazioa
Bulegoan urtebete eta erdiko neskatila baten amak aurkeztutako kexa jaso dugu,
haurrak menpekotasun maila handia du ezintasun fisikoa dela eta. Iurre herrian bizi dira,
baina astean bitan suspertze sentsorialeko tratamendua hartzen du, eta tratamendu hori
har dezakeen eta hurbilen dagoen tokia Manuel Iradier kalean dago.
Haurrari ezin zaio ezinduentzako aparkatzeko txartela eman 3 urte baino
gutxiago dituelako, eta bere amak 2B eremuko TAO txartela du, baina asistentzia
zentrotik urrun gelditzen da eremu hori.

Azterketa
Gasteizko Udalak ahalegin handia egin du nekazaritza eremuko herrietako
biztanleei aparkatzeko sistema ahalbidetzeko. Eremu bat edo beste esleitzeko irizpidea
hirira sartzeko duten bide hurbilena hartu da kontuan. Konbentziozko irizpidea da hori.

Baina kasu hau oso berezia da. Emakume hau Iurren bizi da eta alaba
tetraplegikoa du, astean bitan eta lau urte bete arte mediku zentro batera joan behar du
suspertze tratamendua hartzeko, eta zentro hori Manuel Iradier kalean dago.
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Amak esleitu zaion eremuko TAO txartela aldatzeko eskatu du –behintzat
denbora batez– errazago heldu ahal izateko bere alabatxoak suspertze sentsorialeko
tratamendua hartzen duen mediku zentrora.

Gure ustez, menpeko toki erakundeentzako OTA eremuak esleitzeko irizpidea
konbentziozkoa izan dela esatea adierazgarria da, bai eta hain berezia den hau bezalako
kasu batean TAO eremu egokiagoa emateak –haren alaba adingabearen mediku arreta
kontuan hartuta egokiagoa– ez duela zuzenbidea zein justizia eragiten ere.

Logikoa da udal zerbitzuek behin irizpide bat hartu dutela salbuespenak egiten
hastearen kontra agertzea. Baina osasun, justizia eta gizatasun arrazoiak tartean
direnean, kasu honetan bezala, eta gainera zerbitzuan kostu gehiagorik eta kalterik
eragiten ez bada, gure ustez, Udalak, hurbileko administrazioa izanik, haren auzokideen
arazo eta beharrak hurbiletik ezagutzen dituenez, haren zerbitzuak herritarren
beharretara egokitzeko ahal duena egin behar du.

Suspertze sentsorialeko tratamendua erabakigarria izan daiteke haur horrentzat
adin horretan, etorkizun hobea edukiko badu, eta alde horretatik, gure ustez, Udalak ez
du oztoporik jarri behar eta ezin du jarri, are gehiago, erraztasunak eman behar dituela
uste dugu.

Ebazpena
Kasu konkretu honetan, eta salbuespenez, OTA eremuko txartela aldatzeko eta
erdialdean, joan behar duen mediku zentrotik hurbilago dagoen beste eremuarena
emateko GOMENDIOA egiten dugu, hain zuzen, datozen bi urteetarako, denbora
horretan zehar astean bitan hara joan behar baitu alabak tratamendua har dezan.

Justizia arrazoiak hartu ditugu kontuan, bai eta gure Udalak bere burua
definitzeko baliatzen duen hurbiltasun ezaugarria ere, herritarren behar
partikularrei muzin egitea eragozten dion hurbiltasuna, hain zuzen.

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

c)
Bitarteko jarduera
Legez kanpoko barra jartzea aretoaren fatxadan (erreg. zk.: 1394/10)

Erreklamazioa
Gugana jo du herritar batek esanez susmatzen duela xxx kaleko xxx
tabernan Andra Mari Zuriaren jaietarako legez kanpoko barra bat aretoaren fatxadan
jarri behar dutela.

Azterketa
Sailarekin kontaktuan jartzen gara eta ez dagoela horrelako
adierazpenik(oraindik behintzat)esaten digute. Herritarrari esaten diogu.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA

2.3.1.5- Bide Publikoa
•

a)
Hodi hondatua (erreg. zk.: 1312/10)

Iraungi egin delako itxia

Erreklamazioa
Galizia kaleko xx.eko etxejabeen elkarteak dio ez duela erantzukizunik
kolektore nagusira doan euri-uren hodiak izan duen matxuran. Erantzulea Udalaren
azpikontrata bat izan dela uste dute.

Azterketa
Haiekin hitz egin eta egoera argitzen saiatu gara; lehenengo dagokion
zerbitzura joan behar dutela azaldu diegu, eta haien berri dutenean, edo emandako
erantzunarekin ados ez badaude, guk bitartekari lana egin dezakegula.

Ebazpena
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Denbora tarte bat igaro delarik ez dira gurekin berriro harremanetan jarri, beraz,
kasua IRAUNGITZAT jo eta ITXI egin dugu.
b) Gomendioa
•

Arranpa- pasabidea Bastiturri kalean (erreg. zk.: 1318/10)

Erreklamazioa
Bastiturri kaleko auzokideek Sindikoaren bulego honetara jo dute Udalak ez
diolako erantzun ibilgailuak sartzeko arranparen malda gutxitzeko egin zuten
eskabideari.

Azterketa
Bastiturri kalea oinezkoentzako kalea da eta, printzipioz, hortik ez luke
ibilgailurik zirkulatu beharko, baina bertan bada garaje bat, horregatik arranpa txiki bat
edo beheragunea dago zintarriaren ordez. Erabiltzaileek esan digutenez, kale horretako
arranpa hain malda handia duenez ibilgailuen beheko aldeak lurrarekin jotzen du kaletik
atera eta bertara sartzean, anbulantziak eta larrialdiko beste zerbitzu batzuek hori
dakitenez, bidea aldatzen dute eta metro batzuetara dagoen oinezkoentzako beheragunea
baliatzen dute.

Bertara joan ginen (2010/04/15) auzokideen kexa egiaztatzera, eta arranpa
horren malda, haiek esan bezala, handia dela ikusi genuen, inguruko kaleetan daudenak
baino nabarmen altuago. Bertan izan ginen denbora tartean, bidaiari bakarra zeraman
berlina batek kaletik ateratzean ihes-hodiarekin arranpan jo zuela ikusi genuen, gainera
espaloian dauden arrastoek beraiek erakusten dute ibilgailuek puntu horretan jotzen
dutela haien beheko aldearekin. Tokiko argazkia erantsi dugu.

Ebazpena
Emandako datuek hobetu daitekeen egoera erakusten dutela oinarri hartuta, Bide
Publikoen Zerbitzuari GOMENDATZEN diogu arranpa horren malda txikitzeko, haren
aurrekontuaren ahalmenarekin zein programazioarekin bat, berak egin baitzuen obra
hori. Hori guztia kale horretako garajera sartu behar duten ibilgailuentzat zein bide hori
erabiltzen duten larrialdiko ibilgailuentzat egokiagoa izan dadin.
ONARTUA
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•

Frai Francisco ibilbideko zirkulazioa kontrolatzea (erreg. zk.: 1324/10)

Erreklamazioa
Frai Francisco kaleko auzokide batzuen kexa jaso dugu Sindikoaren bulegoan
non adierazten den "25 eta 31 zenbakien artean ibilgailuek gehiegizko abiadura hartzen
dutela, oinezkoek lehentasuna duten aldea baita, gainera”egoiliarrak eta/edo
zerbitzuek baino ezin dira hortik pasa"
Arazoa konpontzeko neurriak har daitezen eskatzen dute.

Azterketa
Hirigintza eta Azpiegituren Sailera jo dugu kale tarte horretan abiadura
moteltzeko neurriren bat ezartzeko aukera balioestearen inguruari buruzko informazioa
eskatzeko, eta 2010/05/5eko txostena bidali digute.

Mugikortasun eta Garraio Zerbitzuko buruak agiri horretako azken paragrafoan
zerrendak bereizteko hainbat elementu fisiko (dozena erdi baino gehiago ez) jartzea
iradokitzen du, trafikoa moteltzeko nahiko jotzen baitu urbanizazioan erabili den
galtzadarria.

Gure ustez, alde horretako auzokideen eskariari erantzuten dion tekniko adituak
idatzitako txosten hori aintzat hartu da.
Horrenbestez, hau ebazten dugu:

Ebazpena
Hirigintza eta Azpiegitura Saileko zuzendaritzak teknikariak esandakoa baloratu
dezan GOMENDATZEN DUGU, eta irizpide hoberik ez bada bete dadila, auzokideek
salatutakoa konpontzeko.
ONARTUA
•

Angulema kaleko tarte “isolatua” (erregistro-zenbakia: 1371/10)

Erreklamazioa
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Inguruko herritar batek iradokizun bat egin du Angulema kalean egiten
ari diren tranbiako obrak direla-eta Angulema kalearen, Florida kalearen eta Pio
XII.aren kaleko lorategi-eremuaren artean geratzen den gunean bidea ixten duten
pilastra batzuekin sortu den "uhartearen” erabileraren inguruan.

Uharte hori aparkaleku irregular gisa erabiltzen ari da duela urtebetetik hona,
aparkatzea debekatzen duen seinale zahar bat badago ere (uhartea trafikorako zabalik
zegoen garaikoa). Udaltzaingoak, oro har, ez ditu aparkamendu horiek salatzen, baina
noizean behin salatzen dituenez gero, segurtasun juridikoa kaltetu egiten da.

“Gune hila” da, eta haren baliagarritasuna eta erabilera ez dago behar bezala
ezarrita.

Analisia
Gure ustez, bide publikoko gune horren egoera aldatu egin da tranbiako obren
ondorioz. Hori dela-eta, administrazioen artean ebatzi beharko litzateke egoera hori
adierazitako obren kontura, eta gune hori oinezkoentzako eremu bihurtu beharko
litzateke, inguru horretan indarrean dauden antzeko diseinuei jarraiki.

Nolanahi ere, eta bide publikoaren ikuspuntutik hain balio handia duen
erdialdeko gune horren erabilerarako behin betiko irtenbide bat hartzen ez den bitartean,
Mugikortasun Planarekin eta Administrazioa behartzen duten segurtasun juridikoko
irizpideekin bat etorriko den erabilera bat arbitratu beharko da. Ez dirudi bidezkoa denik
“uharte” horrek gune “hil” gisa irautea.

Hona hemen gune hori erabiltzeko zentzuzkoa iruditu zaigun iradokizun bat
(behin betiko ebazpena ematen ez den bitartean): Florida kaleko aldea Angulema
kalearen aldean ipinitakoen antzeko pilastra batzuen bidez ixtea, eta “uharte” horren
barrualdea motoak eta bizikletak aparkatzeko galtzadarako gordetzea.

Azaldutako guztia dela-eta, honako hau gomendatzen dugu,

Ebazpena
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Adierazitako eremuari dagokionez (hau da, Angulema kalearen, Florida kalearen
eta Pio XII.aren kaleko lorategien artean partzialki “itxita” edo “isolatuta” dagoen
galtzada-tarteari dagokionez), Florida kaleko aldea Angulema kalearen aldean
ipinitakoen antzeko pilastra batzuen bidez ixtea, eta “uharte” horren barrualdea motoak
eta bizikletak aparkatzeko galtzadarako gordetzea.

ONARTUA
•

Musikaren ibilbidearen zoladura (erreg. zk.: 1440/10)

Erreklamazioa
Gure bulegora etorri den herritar batek Udalaren utzikeria salatu du, Musikaren ibilbidea
egokitzeari dagokionez; izan ere, haren esanetan, kalea zementu geruza irregular batez estalita dago,
zeinetatik hodiak eta plastikoak ateratzen baitira, eta, beraz, ez ditu betetzen oinezko edo
ibilgailuentzako bideek bete beharreko gutxieneko baldintzak.

Azterketa
Gure iritziz, auzia ebazteko datu juridiko hauek hartu behar dira aintzat:

Musikaren ibilbideko urbanizazio lanak, oker ez bagaude, 2003ko otsailean jaso ziren. Horrek
esan nahi du 2003ko ekainerako Udala zela haien titularra, eta orduan hauxe erabaki zen Konpentsazio
Batzarraren bilkuran:

EGOKI BADA, SEKTOREKO URBANIZAZIOA BABESTEKO OBREN KONTRATAZIOA
ONESTEA. (2003)

Batzorde kudeatzailearen aurreko bilkuran erabaki zen batzarrari proposatzea obrak hastear
zirenez poligonoko ibilgailuentzako bidea babestea eta, horretarako, obra zuzendaritzak hainbat
eskaintza eskatu ditu.

Aho batez erabaki da urbanizazio lanak babestea, eta Construcciones San Martín enpresari
esleitu zaizkio, aurkeztu duen aurrekontua kontuan hartuz ((31.976 €, BEZik gabe).

Udalak hartuko du bere gain lan horiek kentzeko gastua, auditoriuma egiteko lanak bukatzen
direnean. Ordurako eraiki gabeko oruberik geratzen bada, jabeei eraikuntza lizentzietarako ohiko
bermeak baino ez zaizkie eskatuko.

Erabaki horrek ez ditu betetzen KONTRATU baten forma betekizunak eta, beraz, ezin du
administrazioa behartu, baina ez ohiko egoera bat egiaztatzen du, Musikaren ibilbideko galtzada
zementuz estali baitzen, inguru hartan auditoriuma eraikitzeak ustez eragin zitzakeen kalteetatik
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babesteko. Azkenean, ordea, auditoriuma ez da eraiki, eta hala ere kalea estaltzeko zementu geruzak
ZAZPI urte darama bertan.

Udalaren oinarrizko eskumenetako bat, hain zuzen ere, hiriko bide publikoak zolatzea eta
nekazaritza eremuko bideak mantentzea da, beraz, eskumen horren ondorioz, gure ustez Udalak ezin du
ezikusiarena egin Musikaren ibilbideko bizilagunek jasan beharreko egoeraren aurrean, eta hari dagokio
konpontzea, gerora beharrezkoa bada hirugarren batzuen kontra JOTZEKO ahalmena izan badezake ere.

Horrenbestez, hau ebazten dugu:

Ebazpena
Udalari GOMENDATZEN diogu ken dezala Musikaren ibilbideko galtzada estaltzen duen
zementu geruza, ibilbideak berez izan beharko lukeen zoladura berreskura dezan; horrek ez du kentzen
lanaren kostua hirugarren batzuei egoztea, estali izanaz erantzule zuzenak badira.

ONARTUA

c) Ezestea
•

Landareria auzo berrietan (erreg. zk.: 1259/09)

Erreklamazioa
Gasteizko auzo berrietan (biribilgune, lorategi eta abarretan) landatutakoen
inguruko kexak jaso ditugu Sindikoaren bulego honetan hainbat auzokideren aldetik,
hain zuzen, gutxi dela eta zikinkeria metatzeko baino ez dela uste baitute.

Azterketa
Lorategi berriak eta horien diseinuan zein mantentzean aplikatutako
iraungarritasunaren printzipioak
Berdeguneen zeregin sozial garrantzitsua dela eta, horien erabilera publiko eta
iraunkorra bermatzea beharrezkoa da, hain zuzen, informazio, parte hartze eta
herritarren sentsibilizazio prozesuetan oinarritutakoa, bizi kalitatearen hobetzerako
izango direnak.

Zabalgana eta Salburuko lorategi eremuen egoera aztertu dugu eta gaur egun
jardunbide egokitzat jotzen denarekin bat datozen diseinu irizpideak baliatu direla ikusi
dugu5:
5

http://www.ifema.es/web/ferias/saver/2008/pdfs/guia_jardin.pdf
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1. IRIZPIDEA Tokiko klimatologia eta ur beharra kontuan hartzea landareak
aukeratzeko orduan
2. IRIZPIDEA Herrestari landareak eta estalkiarena egiten dutenak erabili
soropila erabili beharrean.
3. IRIZPIDEA Ureztatzeko sistema eraginkorrak baliatu.
4. IRIZPIDEA Lur estalkiak erabiltzea.
5. IRIZPIDEA Ur zikin birsortuak erabiltzea.
6. IRIZPIDEA Isurketa ura aprobetxatzea.

Lorezaintzan egiten den kontsumoa murriztu eta optimizatzeko iraungarritasun
irizpide nagusiak, diseinatzeko fasean proposatzen direnak, hain zuzen, honakoak dira,
besteak beste: landareen hautaketa egokia, lur-estalkien erabilera, ur zikin birsortuak
erabiltzea eta isurketa ura aprobetxatzea.

Soropilak erabili beharrean estalki modukoak eta herrestariak sustatzen dira
alternatiba gisa, erraz jartzen direlako, mantentze lan gutxi behar dutelako, apaintzeko
oso egokiak direlako eta ureztatze lokalizatua ahalbidetzen dutelako, horrela ur
kontsumoa nabarmen jaitsiz. Mota horretako landareak jarri dira Zabalgana eta
Salburuko lorategi eremu berrietan, gainera eremu horien mantentze lanetan aurreztea
ahalbidetzen duten zuhaixkak eta lur-estalkiak jarri dira:

Lur-estalkien bidez ureztatzeko uraren kontsumoa murrizten da, zuzeneko
berotzeagatiko edo haizearen eraginez lurrintzea murrizten baita. Bestelako alderdi
positiboak dira:

- Lurzoruaren hezetasuna gordetzen dute
- Azaleko zola era dadin eragozten dute
- Lurzorua trinkotzea eragozten dute eta aireztatzea hobetu
- Lur azaleko isurketak ekiditzen dituzte
- Higadura ekiditzen dute
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- Soropil eta zelaien ordezko egoki dira
- Azaleko ureztatzearen instalazioak ezkutatzen dituzte
- Landare arrotzak zabal daitezen ekiditzen dute eta mantentze lanak gutxitu
egiten dira
- Organikoak badira, lurzoruaren flora eta fauna handitzen da, gainera gai
organikoaren mineralizazioa hobetzen da, baita landareak mineralak zein ura xurgatzea
ere
- Apaintzeko oso egokiak dira

Estaltzeko materialen aukeraketa (pinu azala, sumendietako lurra, arrosa
koloreko marmol hautsez egindako harritxoak, legarra, eta abar) irizpide estetikoen
arabera egiten da, beti, baina erabili eta gerora onik zaintzeko baldintzak ere
garrantzitsuak dira, horregatik kontuan hartu behar da lurraren inklinazioa, haizeak eta
bestelako aldagarriak.

Ebazpena
Bukatzeko, lorategi eremu berrietan baliatu den diseinu mota arbitrarioa ez dela
izan esan dezakegu, bai eta doktrinak iraunkortzat hartzen dituen eta jardunbide
egokitzat sailkatzen dituen erreferentzia irizpideei erantzuten diola ere.

Dena den, egia da Zabalganeko hainbat tokitan, momentu batzuetan oso itxura
egokia ez dutela, zuhaitzik ez dagoelako eta erabilitakoak oraindik garatu ez direlako.

Denbora eman behar dugu proiektatu diren helburuen betetzea era arrazionalez
ebaluatu ahal izateko.

Edozein kasutan, zentzuzko denboran, baliatu diren elementuetako batzuk egoki
ez direla edo jarri diren tokian bizirik irautea lortzen ez dutela edo, osotasunari kalterik
eragin gabe, apaintzeko egokiagoak direnengatik ordez daitezkeela ikusiz gero, orduan
egin ahalko dugu behar bezala oinarritutako GOMENDIOA.
•

Lanak panteoian (erreg. zk.: 1398/10)

Erreklamazioa
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Erabiltzaile batek salatu du Udaletxeak eskatzen dioela bere panteoiak
orain daukan itxura, lehendabiziko itxurara bueltatzea.

Azterketa
Erabiltzailearekin izan genuen elkarrizketan, guztia ondo zihoazela ikusi genuen,
beraz,kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren
araberakoa izan dela esan daiteke, eta herritarrari jakinarazi genion Sindiko edo
Herritarren Defendatzailearen Araudiko 29. artikuluan xedatutakoaren ildotik, ezin
genuela aldeko ebazpenik eman.

Ebazpena
EZESTEA

d) Gogorarazpena
Baimenik gabeko mahaitxoak (erreg. zk.: 1403/10)

Erreklamazioa
Herritar baten kexa jaso dugu bulegoan, “xxx” tabernak jarrita dituen
mahaitxoek sortzen duten zarata dela eta, haren ustez ez baitute lizentziarik.

Azterketa
Zerikusia duten sailen txostenak jaso ondoren, jabeei lizentzia
errespetatzeko betebeharra gogorarazi diegu, bizikidetza onaren izenean.

Ebazpena
GOGORARAZPENA.
•

Erantzun gabeko idazkia (erreg. zk.: 1473/11)

Erreklamazioa
Herritar batek salatzen du Hirigintza Sailak ez diola bere instantziari erantzun
Sancho el sabio Kaleko irudiari buruz.

Ebazpena
Saileei gogoratzen diegu Herritarrari erantzuteko derrigorra daukala.
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e) Ofiziozko gomendioa
Kaleko mahaitxoak eta berogailuak tabakoaren kontrako legearen ondoren (erreg.
zk.: 46/11)

1.- Berogailuak aire zabalean

Zenbait kontsulta egin digute, erretzen duten erabiltzaileen eskaerari erantzuteko ostalaritzako
aretoetan jarri nahi dituzten "kanpoko berogailuek" administrazioaren eta zergen ikuspuntutik izan behar
duten tratamenduarekin lotuta.

2- Gaiaren azterketa juridikoa: ez dago udal araudirik.

Alor horretan orain indarrean dagoen araudia UDALAREN JABETZA PUBLIKOKO
ONDASUNAK

PRIBATIBOKI

ERABILTZEAGATIKO

NAHIZ

HAIEN

ERABILERA

BEREZIAGATIKO TASEN ORDENANTZA da (2010-12-29ko ALHAO, 147 zk.); horrek zergen
ikuspuntutik arautzen du auzia, eta ez du zehazten berogailuak jartzeko aukera.

3.- Instalazio mugigarriak eta instalazio finkoak: tratamendu juridiko ezberdina.
Juridikoki zalantza sortzen da kanpoko berogailuei eraikinetako instalazio
termikoei buruzko araudia ezarri behar zaien, hau da, Eraikinetako Instalazio Termikoen
Erregelamendua onesten duen uztailaren 20ko 1027/2007 Errege Dekretua.
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Nire ustez, erregelamendu hori EZIN zaie aplikatu kanpoko berogailuei,
arrazoi hauek direla eta:
1) 1027/2007 EDaren 2. artikuluan argi eta garbi ezartzen da araudia “pertsonen
ongizate termikoa eta higiene eskaerak betetzeko helburua duten klimatizatzeko
(berotze, hozte eta aireztatzeko) eta ur bero sanitarioa sortzeko instalazio finkoei” baino
ez zaiela aplikatuko.
Begi bistakoa da aztergai ditugun kanpoko berogailuak mugigarriak direla, eta
ez dutela “instalazio” izaerarik; etxe barruan erabili ohi diren gasezko berogailu
katalitikoen parekoak dira, zeinak ez baitira "instalaziotzat" jotzen.
Aipatutako Erregelamenduan (RITE) ematen diren jarraibide teknikoetan, ordea,
bada leku irekien klimatizazioari buruzko atal bat:
IT 1.2.4.6.4 Climatización de espacios abiertos
La climatización de espacios abiertos sólo podrá realizarse mediante la
utilización de energías renovables o residuales. No podrá utilizarse energía
convencional para la generación de calor y frío destinado a la climatización de estos
espacios.
Baina 2. artikulua ("aplikazio eremua") sistematikoki interpretatuz gero, debeku hori "instalazio
finkoei" aplikatu behar zaie, eta ez berogailu mugigarriei.

2) Bada berariazko araudi bat, gasezko gailu guztiei aplikatu beharrekoa, mugigarriak zein
finkoak izan, Europako direktiba batetik datorrena.
Ekainaren 29ko 1990/396/CEE Direktiba da, espainiar zuzenbidean azaroaren 27ko 1428/1992
Errege Dekretuaren bitartez ezarritakoa, zeinak Europako Erkidegoetako Kontseiluaren gasezko gailuei
buruzko 90/396/CEE Direktiba aplikatzeko xedapenak ematen baititu. Errege Dekretuaren 2.2. artikuluan
berariaz ezartzen da EZIN izango dela debekatu, mugatu edo eragotzi gailuak [gasezko gailuak]
merkaturatzea edo zerbitzuan jartzea baldin eta testuan jasotako xedapenak betetzen badituzte, 9.
artikuluan zehaztutako CE marka daramatenean adostasuna ebaluatzeko II. kapituluan ezarritako
prozedurak barne.
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Europar araudi horrek argi uzten du CE marka daramaten eta ekainaren 29ko 990/396/CEE
Direktiban ezarritako baldintza teknikoak betetzen dituzten gasezko berogailu mugigarriak legezkoak
direla.

3) Bestetik, beste udalerri batzuetan –Bartzelona, Zaragoza, Valentzia, etab.– dituzten araudiak
azterturik, ikusi dugu badirela kanpoan horrelako berogailuak instalatzeak sortzen dituen gorabeherak
nahiko ongi konpontzen dituzten xedapenak, hau6, esaterako:

“Para los establecimientos hosteleros que tengan autorizada la colocación de mesas y sillas,
estará permitida la colocación de estufas de gas propano de exterior ajustándose a los siguientes
requisitos:
1.- El modelo de estufa que se coloque deberá sujetarse a la normativa europea fijada en la
Directiva 1990/396/CEE, de 29 de junio, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre los aparatos de gas, ó, en su caso, aquella que resulte de concreta aplicación y se
encuentre vigente en cada momento.
En todo caso, la estructura de la estufa deberá ir protegida con una carcasa o similar que impida la
manipulación de aquellos elementos que contengan el gas propano.
2.- Las estufas de exterior se colocarán como máximo en una proporción de una por cada cuatro
mesas autorizadas.
3.- La temporada en la que podrán colocarse dichas estufas será la comprendida entre los meses
de octubre a abril.
4.- Caso de que un establecimiento hostelero opte por la colocación de estufas de exterior
deberá retirarlas diariamente, al igual que el resto de mobiliario instalado en la vía pública, de acuerdo
con el horario autorizado al respecto.
5.- No podrá autorizarse la instalación de estufas a menos de 2’00 metros de la línea de fachada
de algún inmueble, ni de otros elementos, tales como árboles, farolas, etc.
6.-En todo caso, el interesado deberá disponer de extintores de polvo ABC, eficacia 21A22
113B, en lugar fácilmente accesible.
No obstante lo anterior, y atendida la existencia de otros elementos de mobiliario urbano o de
diversas circunstancias que puedan afectar de manera directa o indirecta a la colocación de las estufas
referidas, podrá denegarse la autorización para su instalación de acuerdo con el informe técnico que al
efecto se efectúe.
En la solicitud de estas instalaciones deberá presentarse la siguiente documentación
anexa:
.- Garantía de calidad y Certificado de Homologación de la Comunidad Europea de las estufas.

6

Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público municipal mediante mesas, sillas y
otros elementos auxiliares Aprobada por acuerdo de fecha: 30.01.09 Fecha de publicación en el BOP:
16.02.2009.(Valencia)
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.-Contrato con empresa aseguradora en el que se contemple la instalación de estufas en la
terraza.
.-Contrato con empresa de mantenimiento especializada en instalaciones de GLP y sus
derivados.”

Horrelako instalazioen tratamendu fiskala, azkenik, bide publikoaren okupazioa denez,
eguzkitakoei ezarritakoaren parekoa izan beharko luke, baina horretarako tasei buruzko ordenantza aldatu
beharko litzateke.

3.- Ondorioak

Kasu honetan hainbat arazo planteatzen dira batera: batetik, enpresen ekimen bat aurrera
eramateko erraztasunak eman beharra, zeina establezimendu itxietan erretzea debekatzeak eragindako
gizarte eskaerak eragin baitu neurri handi batean; bestetik, bide publikoan jartzen diren berogailuen
homologazio teknikoa eta segurtasuna bermatzeko beharra; azkenik, eta oro har, udal administrazioari
eskatu behar zaio bere jardueran legezkotasunaren printzipioa bete dezala, eta administratuen segurtasun
juridikoa babestu.

Hori guztia kontuan izanik, gure ustez Udalak ahalik eta azkarren arautu beharko luke gailu horiek
bide publikoan instalatzea, ostalaritzari eta mahaitxoei buruzko araudiaren barruan, jartzen diren
berogailuek bete beharreko homologazio teknikoa eta segurtasun betekizunak kontrolatuz, eta behar diren
alderdi administratiboak eta fiskalak hartu beharko lituzke aintzat, aipatutako terminoetan edo
antzekoetan.

Horrenbestez, hau ebazten dugu:

Gomendatzen dugu

berariazko udal ordenantza lantzen den bitartean behin-behineko

JARRAIBIDE batzuk ezar daitezela, alderdi hauek kontuan hartuz:

1.- Ekainaren 29ko 1990/396/CEE Europar Direktiba, eta hori garatzen duten Espainiako arauak,
zeinek askatasuna ematen baitute CE markarekin homologatutako gas tresnak erabiltzeko.
2.- Tresna homologatu horiek –gasezkoak, fotovoltaikoak edo elektrikoak– erabiltzeko baimena
mahaitxoa jartzeko lizentziarekin lotuta egongo da.
3.- Txosten teknikoa eskatuko da, kokalekuaren segurtasuna bermatu eta erabili eta mantentzeko
jarraibide zehatzak emango dituena.
4.- Tresna mugikorrak erabiltzen direla konprobatu beharko da, establezimendua ixtean kaletik
kendu ahal izateko.
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Horixe da gure GOMENDIOA, gure araudiarekin bat etorriz eta bertan jasotako eraginarekin
emandakoa.

f)
•

Orientabidea

Judimendiko zoladura (erreg. zk.: 1458/11)

Erreklamazioa
Herritar batek Judimendi auzoko eta, bereziki, Jose Lejarreta kaleko zoladurari
buruzko informazioa eskatu digu.

Azterketa
Udaleko Hirigintza Sailarekin harremanetan jarri gara eta honek Judimendi auzoko
kaleen eraberritzea programatuta dagoela eta lan horietako aurrekontu partida
badagoela jakinarazi digute. Eraginkortasun arrazoiak tarteko, kale guztietako lanak
ezin dira aldi berean egin, eta Trebiñuko Konderriaren kaleari eta ingurukoei eman
zaiela lehentasuna jakinarazi digute. Guk honen guztiaren berri eman diogu
herritarrari.

Udala beste kale batzuek dituzten beharrez jakitun da, baina, ez du lan guztiak
batera egiterik. Gure ustez, baliabide ekonomikoak kudeatzeko lehentasuneko
objektiboak aukeratu eta esku hartzeko hurrenkera zehatz bat eskatu behar da.
Edonola ere, gerora kale horien egoerarekiko interesa izango dugu.

Ebazpena
ORIENTAZIOA

g) Bitarteko jarduera
•

Zendagurenen biltegi aurrituak (erreg. zk.: 1396/10)

Erreklamazioa
Herritar batek bere etxebizitzaren aurrean biltegi aurrituak daudela salatu du.

Azterketa
Dagokion sailarekin harremanetan jarri eta biltegi horien jabeekin hartuko diren
erabakien berri eman digu.
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Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA

2.3.1.6- Hilerriak
a)
•

Gomendioa

Panteoi berritua (erreg. zk.: 1327/10)

Erreklamazioa
Herritar batzuk gure bulegora etorri dira, haiek gaizkiulertutzat jotzen duten
arazo batengatik kexatzera. Diotenez, Santa Isabel hilerrian duten panteoian (San Jose
kaleko xx.ean) lanak egin dituzte, aginduzko udal lizentziarekin bat etorriz, zuhaitz
baten sustraiak bertan sartzen ari zirelako.

Azterketa
xxx familiak, panteoi horren jabeak, neurriren bat hartzeko eskatu zion Udalari,
2003ko ekainaren 20an, panteoia hondatzen ari baitzen, ondoko zuhaitz baten
sustraiek –Udalaren jabetzakoa da zuhaitza– hilobiaren zuloa hautsi eta kalteak egin
zituelako.

Sei urte geroago (2009ko azaroaren 10ean), Udalak ez zuela

erantzuten

ikusirik, panteoia berek konpontzeko eta hobia txikitzeko lizentzia eskatu zuten;
proiektua justifikatzeko eskatu zieten probidentzia bidez, beraz, 2009-12-11n KROKIS
bat eta “Mármoles Vitoria” enpresaren aurrekontu bat aurkeztu zituzten, zeinean hau
zehazten baitzen: “panteoia hondatuko balitz harri gris mutxardatu fina erabiliko
litzateke, eta panteoiaren bolumena, neurriak edo itxura ez dira inola ere aldatuko”.

2009-12-23an, Eraikuntzen Zerbitzuko buruak sinatutako ebazpenaren bidez,
PANTEOIKO HORMIGOIZKO HOBIA ERABERRITZEKO obra lizentzia eman
zitzaion familiari.

2010-03-30ean,

ordea,

Hirigintza

Saileko

Azpiegitura

zuzendariaren

EBAZPENA jaso zuten, 2010/RJEOM0xxxx0 dosierrean emandako lizentzira muga
zitezen.
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Hiriko hilobi-arkitekturaren ondare-balioa zaintzeko beharrak bultzatuta Udalak
Santa Isabel hilerrian ezkutuan egiten lanen kontra darabilen zorroztasuna AKATSIK
GABEA da. Hala ere, badirudi kasu honetan xehetasun batzuk kontuan hartu beharra
dagoela: (1) lana titularrei ezin egotz dakizkiekeen arrazoiengatik egin da, hain
zuzen ere, Udalaren jabetzako zuhaitz baten sustraiak panteoiaren hobian sartzen ari
zirelako; (2) lana ez zen ezkutuan egin, aldez aurretik eskabidea eta behar ziren agiriak
aurkeztu baitziren, krokisa barne.

Gure ustez, eta argazkietan ikus daitekeen bezala, lana –funtsean– bat dator
eskatu eta emandako lizentziarekin: erabilitako materiala lizentzian esandakoa da,
hots, harri grisa; altxaeraren zati baten lerroa zuzena da (aurreko diseinutik zertxobait
aldatu bada ere krokisean adierazita zegoen aldaketa); panteoiaren altxaera eta
bolumena bere horretan utzi dira, eta hondatuta zegoen zuloa –zeina ez baita ikusten–
txikitu besterik ez da egin, ondoko zuhaitzaren sustraiak barruan ez sartzeko, eta
gainera, jatorrizkoan erabili ziren materialaren –harri gris mutxardatua– antzekoenak
erabili dira txukuntzeko. Kontuan izan behar da jatorrizkoaren berdin-berdina egitea ia
ezinezkoa dela. (Izan ere, hargintza lanbidea gure artean desagertuta dago).
Falta den arrosetoia, Kristoren irudia duena, arazorik gabe erants daiteke.

Ebazpena
Kasuaren ezaugarri bereziak kontuan izatea GOMENDATZEN DUGU,
lizentzia eskatu duten titularren fede ona aintzat hartzearren; izan ere, lizentzia eskatu
izanak erakusten du ez zutela ezkutuan jokatzeko asmorik, beste titular batzuek egiten
duten moduan. Kontuan hartu behar da, halaber, zegokionean proiektuaren krokis bat
aurkeztu zutela, nahiz eta Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuak erantzun ez, eta
emandako lizentzia funtsean bete egin zutela; dena den, falta den apaingarria –
arrosetoia, gurutzearen erdian Kristoren irudia duena– gehitu beharko dute titularrek
Santa Isabel hilerriko San Jose kaleko XX zenbakiko panteoian.

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

EZ ONARTUA
•

Panteoia: titulartasunaren aldarrikapena (erregistro-zenbakia: 1373/10)
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Erreklamazioa
Herritar bat etorri da gugana, eta haserrea erakutsi digu Udalaren Hirigintza eta
Azpiegitura (Hilerriak) Sailak Santa Isabel Hilerriko xxxxx kalean dagoen panteoiaren
Hileta Eskubidearen titularra izateagatik egin dion errekerimendua dela-eta.

Adierazi digunez, 2010eko otsailaren 28ko haizeteak bere panteoian eragindako
kalteak konpontzeko gastuak bere gain hartu ezin dituenez gero, jabetza aldarrikatzeko
eskatu zion Vitoria-Gasteizko Udalari hitzez. Eskaerak, ordea, ez du erantzunik izan.

Analisia
Santa Isabel Hilerrian, hileta-eskubideen jabetza gai hori esanbidez lantzen duen
1886ko Erregelamendu zaharrak arautzen du:
“Santa Isabel” Hilerriko Erregelamenduaren 23. artikuluak honako hau dio:
“Jabeek beren panteoiak kontserbatu behar dituzte; panteoiak hondatzen badira eta
errekerimendua jaso ondoren konpontzen ez badituzte, jabetza-eskubidea galduko dute,
eta Udalak eremu lauak aldarrikatuko ditu denon eremu gisa”.

Erregelamenduan bertan onartzen da hileta-eskubidearen titularrak eskubide
horri uko egiteko aukera, betiere konponketak egiteko jasotako errekerimenduari
jaramonik egiten ez badio.

Gure ustez, aurreikuspen hori aplika daiteke planteatutako gaian. Horrela, beraz,
hileta-eskubidearen titularrak eskubide horri eta xxxxx kaleko panteoia mantentzeari
uko egin ahal izango dio, eta, horren ondorioz, Toki Administrazioak denon eremu gisa
aldarrikatu ahal izango du eremu hori.

Hori dela-eta,

Ebazpena
“Santa Isabel” Hilerriko Erregelamenduaren aurreikuspenak aplikatuta, eta
hileta-eskubidearen titularrak konponketa- eta mantentze-gastuak bere gain hartu ez
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dituela kontuan hartuta, adierazitako panteoia denon eremu gisa aldarrikatzeko
GOMENDATZEN DIOGU Udalaren Hirigintza eta Azpiegitura (Hilerriak) Sailari.

ONARTUA
b)
•

Idazki lagundua
Panteoia zati batean aldatzea (erreg. zk.: 1337/10)

Erreklamazioa
Herritar batzuk etorri dira gure bulegora, haiek gaizki-ulertutzat jotzen duten
arazo batengatik kexatzera. Diotenez, Santa Isabel hilerrian duten panteoian lanak egin
dituzte, aginduzko udal lizentziarekin bat etorriz, baina lehenera itzuli dute.

Azterketa
Gugana etorri dira, behin obra burutu ondoren, egin behar dutenaz aholku
eman diezaiegun. Hori idatziz adierazi behar dutela esan diegu.

Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA
c)
•

Ezestea
Panteoiaren titulartasuna (erregistro-zenbakia: 1378/10)

Erreklamazioa
Herritar batzuen kexa jaso da Sindikatura honetan; Toki Administrazioarekiko
desadostasuna agertu dute, familiaren panteoiaren titulartasuna anaia zaharrenari eman
baitio, anaia titularraren heriotzaren ondoren.

Analisia
Bulegoan egindako elkarrizketan azaldu genienez, Salbatzailearen Hilerriko
Araudiaren 35. artikuluan horrela jasota dago, eta, beraz, Zuzenbideari jarraiki jokatzen
ari da Udala.

Ebazpena
EZESPENA
d)
•

Bitarteko jarduera
Hilerriak onik zaintzeari dagokion tasa (erreg. zk.: 1420/10)

Erreklamazioa
Sindikoaren bulegora kexatzera etorri den herritar batek azaldu digu bi panteoi dituela
jabetzan, bata Santa Isabelen eta bestea Salbatzailearen hilerrian. Salbatzailearen hilerriari dagokion tasa
igo diote, baina ez bestea.
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Azterketa
Sailaren txostena jaso dugu, eta bertan adierazi

digute lanean ari direla tasa hori

ezartzeko, eta aurten ezarri ahal izatea espero dutela. Hala jakinarazi genion herritarrari.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
•

e)
Orientabidea
Panteoia eta ondarearen gaineko erantzukizuna (erreg. zk.: 1450/10)

Erreklamazioa
Sindikoaren bulegora kexatzera etorri den herritar batek azaldu digu Udalak
errekerimendua egin diola Santa Isabelen duen panteoiak ziklogenesi esplosiboaren eraginez izandako
kalteak konpon ditzan.

Azterketa
Erabiltzailearekin izandako elkarrizketetan hark administrazioari ondarearen gaineko
erreklamazioa egiteko aukera aipatu digu, zegozkion zereginak ez betetzeagatik; diru-zenbateko zehatza
eskatu beharko lukeela azaltzen diogu, profesional baten aurrekontua aurkeztuz, eta Udalak erantzun
ondoren esku har genezakeela.

Ebazpena
ORIENTABIDEA.

2.3.1.7- Nekazaritza Eremua eta Mendiak
•

a)
Gomendioa
Harresia Aretxabaletan (erreg. zk.: 1253/09)

Erreklamazioa
Aurretik landu genuen gai hori bulego honetan, baina berriro ireki dugu, herritar
batek gure bulegora jo duelako Udalak Aretxabaleta herrian egin dituen lan batzuk
direla eta sortutako kalteengatik; izan ere, herritarraren funtsarekin –11. zenbakia duen
hiri bidea, “Iturriko bidezidor eta erretena” izenekoa– mugakide den eremuan egin ditu
lanak, eta aipatutako erretenera igarotzea eragozten duen harresia altxatu.

Azterketa
Erreten horren ondoko funtsaren jabea den aldetik, Erabiltzaileak –xxxxxxxxxx
jaunak– jakinarazi digu eremua eraberritzeko lanek ondorio hauek izan dituztela:

1/ Ez da sarbiderik utzi funtsera eta ondoko harresira, iturriko bidezidorra eta erretena
estaltzen dituen hormatxo egin baita.
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2/ Bidearen ondoan haren hormari eusten zioten harrietako batzuk kendu egin dira,
baimenik gabe.
3/ Etxe nagusira ematen duen espaloia eraberritu ondoren, euri ura espaloiaren eta
funtsaren banaketa murruaren artean dagoen lur zatira isurtzen da, eta horrek hezetasuna
sortzen du murruan (2010-02-05eko eskabidean emandako azalpena).

Lehenengo puntuari dagokionez esan beharra dago altxatu den hormatxoak
hautsi egiten duela aurretik inplizituki zegoen bide-zorra, zeinari esker erabiltzailea bere
murruraino iristen baitzen aldian behin egin beharreko mantentze lanak egiteko; lan hori
garrantzitsua da, eusteko murrua baita, bi funtsen artean dagoen aldapa dela eta karga
handiari eutsi behar diona, hain zuzen ere.

Izan ere, bi funtsak banatzeko ez ezik, aldapa dela eta bertatik isurtzen diren
lurrari eta euri urari eusteko ere balio du murruak. Gasteizko Udalak itxi egin du
pasabidea, Administrazio Batzarraren eta mugakidearen iritziaren kontra.

Bigarren puntuari dagokionez, “zapata” lana betetzen ari ziren harriak kendu
egin dira, eta zuloak betetzeko legarra eta harea besterik ez da erabili. Berriro aipatu
beharra dago murru horren garrantzia euskarri gisa, beraz, sendotzeko erabiltzen diren
harriak kentzen badira gerta liteke geroago erortzea.

Azkenik, erabiltzaileak eskabidean aipatzen dituen hezetasunak erraz konpon
daitezke, eta hala egin ezean murruari kalte egin diezaiokete.

Ebazpena
Nekazaritza

Eremuaren

eta

Mendien

Zerbitzuak

lan

hauek

egin

ditzala

GOMENDATZEN DUGU:

1/ Eusteko murruan bermatzen den horma batez itxi da bidea, eta oso aspaldiko jabetza
aldatu, horretarako jabeari baimenik eskatu gabe. Bidezkoa dirudi neurri egokiak
hartzea erabiltzaileak erretenaren gaineko zerrendara iristerik izan dezan, eusteko
murrua mantentze lanak egitera, beti egin duen bezala; horretarako itxituran tarteren bat
ireki daiteke, burdin langa bat edo antzekoren bat, esaterako. Horrek ez du kentzen
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Administrazio Batzarrak zerrenda hori eskatzeko beste ekimenen bat egitea, hura herri
eskupekoa dela uste izanik.

2/ Eusteko murruan bidetik hurbil falta diren zapata-harriak berriro jartzea, murrua
sendotzen eta arrakalak eragozten laguntzen baitzuten.

3/ Aldapa dagoen lekuan, kalearen aldetik, isurtzen diren urak direla eta aurkeztu zen
eskabideari baietz erantzun diezaioten, euri ura saretarantz isur dadin, eta ez jabetza
pribatuko murrurantz, zintarria jarrita, adibidez.

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

ONARTUA
b)
•

Orientabidea
Argandoñako lur sailak desjabetzea (erreg. zk.: 974/08)

Erreklamazioa
Jada, bulego honetan landutako gaia da, baina dosier berria zabaldu da
herritarrak informazioa eskatu duelako.
Gugana jo du berriro, 2009an, ARGANDOÑA menpeko toki erakundean jabetza
nahitaez kendu behar zela adierazi bazen ere, oraindik ez baita ezer egin horren
inguruan.
Hirigintza eta Plangintza Saileko zuzendariarekin bildu garela eta honakoa
jakinarazi digula esan behar dugu:
Jabetza nahitaez kentzeko dosierra abiarazteko urbanizatzeko proiektu eguneratua
behar du Hirigintza eta Plangintza Sailak, hori dela eta, Hirigintza eta Azpiegituren
Sailari eskatu dio (Nekazaritza Eremua) hori.
Informazio hori jasotzearen zain daude prozedura abiarazi ahal izateko.
Horrela jakinarazi diogu erabiltzaileari,

Ebazpena
ORIENTAZIOA
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2.3.1.8- Parke eta Lorategiak
•

a)
Ezestea
Alergia gramineoei eta lorategi aromatikoa (erreg. zk.: 1319/10)

Erreklamazioa
Herritar batek eskatzen du Eusko Legebiltzarraren aurrean dagoen lorategi
aromatikoko gramineoak aldatzeko eta bestelakoak jartzeko, bera bertan bizi eta
alergia krisialdi larriak izaten dituelako horiengatik.

Azterketa
Zentzu horretan, esan nahi dugu honako txosten hau igorri zigula Gasteizko
Udalak 2010eko apirilaren 30ean, baita guk herritarrari helarazi ere, baliagarri izango
zitzaiolakoan.

“URAREN EZKUTUKO LORATEGIAREN LANDARERIARI BURUZKO
TXOSTENA”
Floridako ibilbideak eta kale horretako 2. 4. eta 6. zenbakiek osatzen duten
triangelua, iturriaren atzeko aldetik, parkean integratzea bilatzen du proiektuak.

Era berean, Udalaren musika etxeko eta Erreparaziokoen komentua zenaren
atzeko aldea ere integratzen ditu; azkenengo hori birgaitze prozesuan zegoen
etxebizitza eraikin bihurtzeko proiektua idatzi zen garaian.

Floridako ibilbideko etxebizitzenak diren aparkalekuen estalkiarena da lur
horien zati handiena.

Mintegiak

Toki horretan, hiriko edo haren inguruan zeuden komentuetako baratzak zeuden
hasiera batean, eta beranduago Florida parkerako mintegia izan zen bertan.

Proiektuak baratze edo mintegi tradizio hori berreskuratzea du helburu, eta
paisaia lorategi tradizionalaren estilora, parkearen ondoan lorategi itxia jartzea.
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Lorategia ixten bada, errazagoa da baratze patroien arabera espezieak
landatzea, bestela ezin izango litzatekeena egin.

Gainera, musika etxeko lorategiari eskatu behar zaion lasaitasunarekin
jarraitzea ahalbidetzen du, bai eta San Antonio kaleko atzeko lonjetako intimitatea
gordetzea ere.

Belar luzeak iradokitzen dituen itxitura diseinatu da, hain zuzen, lorategiaren
ertzetan daudenak bezalakoak.

Bidea egongo da erdian, landareak biltzen dituzten esparru txikietara
garamatzaten bidexketara sartu ahal izateko;

mantentze lanak erraztuko

digute

bidexka horiek.. Hainbat tokitan zabaldu egin da egonean egoteko guneak jartzeko.

Landareria

Haren zatirik handiena 70 hamarkadan eraikitako aparkaleku baten gainean
egongo denez, ezin da zama handirik jarri. Hori dela eta, loreontzietan jarritako
landare motzak hartuko dituen lorategia diseinatu da. Honekin batera landare horien
zerrenda doa. Izozte gogorren aurreko erresistentzia handia duten landareak
aukeratu dira, iraunkortzat jo daitezkeenak.

Lorategia inguratzeko eta itxitura begetala lortzeko gramineoak landatu dira ertzetan,
lurrean zuzenean landatzea posible den tokian. Botanikaren familia handienetakoa da
gramineoena, ia 700 genero eta 12.000 espezie inguru daude. Munduko % 20ko azalera
begetala

gramineoena dela kalkulatzen da. Animalien (larreak, gehien bat

gramineoenak dira) zein gizakien (garia, zekalea, artoa, oloa, arroza, kanabera-azukrea,
eta abar gramineoak dira) elikagaien iturri nagusia da. Soropil azalera handia duten
Gasteiz bezalako hirietan, espezie ugarienak dira alde nabarmenarekin.

Gramineoen artean banbu aukeratu da ertzetarako. Horrela, hasiera eta
bukaera berdea lortzen da, urteko hilabete guztietan. Besteak, “miscanto” delakoek
urtarokotasunaren eragina jasaten dute, udazken marroiak izaten ditu, eta udaberrian
azkar hazten dira, neguaren amaierako urteko mozketaren ondoren.
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Miscantoak eta banbuak ugariak dira lorategi guztietan, beste gramineoak
bezala. Lehenengoak gero eta gehiago baliatzen dira Europan labore energetiko gisa.

Lorategiko zoruaren zati gehiena errekarri lehorrek estaltzen dute eta horien
gainean loreontziak jartzen dira.

Metro koadro gutxi (ondoren adieraziak) dituen leku zehatz honetatik
graminioak kentzea horien zati txiki bat kentzea baino ez litzateke izango: Floridaren
zati handia estaltzen dute sorospidek (gramineoak), eta hiri osoan ere horrelako asko
daude, berdegune zabalengatik da eta ezaguna.

Era berean, gramineoek eragindako alergiak ekiditeko mendi guztien estalki
berdea kendu beharko litzateke, bai eta labore gehienak ere.

Alergien arriskua erakusten dituzten mapek —horiek ikusten ohitzen hasiak gara
hedabideak direla eta— arriskuaren intentsitate grandienten eskala handia erakusten
digute.

LORATEGIKO ESPEZIAK

LOREONTZIKO LANDAREAK (LORATEGIAREN BARRUKO ALDE OSOA):
108 U. LIRIOPE MUSCARI
138 U. HEMEROCALLIS CITRINA
138 U. CALAMAGROTIS BRACHYTRICHA
138 U. GERANIUM SANGUINEUM
108 U. LAVANDULA ANGUNTIFOLIA
138 U. HEMEROCALLIS AURANTIACA
138 U. PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA
54 U. THYMUS VULGARIS
54 U. IRIS GERMANICA VARS
148 U. SANTOLINA CHAMAECYPARISUS
96 U. ACANTHUS MOLLIS
198 U. ERICA VULGARIS
106

150 U. ACANTHUS SPINOSUS
54 U. CALLUNA
24 U. CYPERUS TEXTILIS NANA
54 U. THYMUS VULGARIS
79 U. BUXUS SEMPERVIRENS
121 U. ROSMARINUS OFFICINALIS

ERTZETAN JARRI DIREN BELARRAK (MISCANTOS ETA BANBUAK)
5.5 M2 (4 U/M2) SASA PALMATA
28 M2 (4 U/M2) SASA LATIFOLIA
126.2 M2 (4 U/M2) MISCANTHUS SINENSIS GRACILLIMUS
60 M2 (4 U/M2) MISCANTHUS SINENSIS KLEINE
127.4 M2 (4 U/M2) MISCANTHUS SINENSIS MORNING
119.4 M2 (4 U/M2) MISCANTHUS SINENSIS PURPURASCENS
177.7 M2 (4 U/M2) MISCANTHUS SINENSIS VARIEGATUS
157 M2 (4 U/M2) MISCANTHUS SINENSIS ZEBRINUS
37 M2 (4 U/M2) SASA TESSALLATA
20.9 M2 (4 U/M2) FARGESIA NITIDA
18.4 M2 (4 U/M2) SHIBATEA KUMASASA
18.4 M2 (4 U/M2) PLEIOBAUSTUS DISTICHUS

**landare batzuk beste batzuen ordez jartzea beti da posible.
Baina horretarako, eragindako pertsonak justifikatu beharko luke alergia lorategi
horretan dagoen landareetako baten batek, eta ez beste motakoek, berariaz eragiten
diola , gramineoak, oro har, lorategi guztietan baitaude. Gainera koste ekonomiko
handia eragingo litzateke eta proiektuaren filosofia aldatu. **”

Kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren
araberakoa izan dela esan daiteke, eta herritarrari jakinarazi genion Sindiko edo
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Herritarren Defendatzailearen Araudiko 29. artikuluan xedatutakoaren ildotik, ezin
genuela aldeko ebazpenik eman.

Ebazpena
EZESTEA
•

b)
Gogorarazpena
Aspertsoreak ipintzean eragindako eragozpenak (erregistro-zenbakia: 1388/10)

Erreklamazioa
Gure hiriko lorategiak ureztatzen dituzten aspertsoreekin gogaituta dauden
hainbat herritar etorri zaizkigu.

Analisia eta ebazpena
Jakin badakigu Udala Lorategiak Ureztatzeko Programan aritu dela lanean
eginkizun horri eraginkortasun handiagoa emateko, eta ahalik eta eragozpen gutxien
sortzen saiatu dela, baina erabiltzaileek adierazi digutenez, Burubizkarra kaleko
lorategietan edo Pepe Ubis plazan batez ere, aspertsoreak etxebizitzetatik hain hurbil
instalatzen dira, hurbileko fatxadetako kristalak zikintzen dituzte (erantsitako
argazkiak).
Seguruenik, eragozpen txiki hori konpon daiteke Lorategiak Ureztatzeko
Programan diharduten langileek aspertsoreak etxebizitzetatik urrunago ipintzeko
ahalegina egiten badute.
Horixe da gure OROIGARRIA. ERABILTZAILEAK ONARTU EGIN DU.

2.3.2.- Ogasun Saila
2.3.2.1- Diru-bilketa
•

a)
Errefusatzea
Salaketa bertan behera uztea (erreg. zk.: 1302/10)

Erreklamazioa
Herritar bat haserre agertu da, ez diotelako itzuli ordu-txarteleko aparkaldia
baino denbora gehiago aparkatuta egoteagatik jarri dioten salaketa bertan behera utzi
nahian ordaindu zuen zenbatekoa.

Azterketa
Elkarrizketa izan dugu herritarrarekin, eta jakinarazi diogu lehenik eta behin
idatziz eskatu beharko duela dirua itzul diezaioten, eta jarraian gure bulegoan auziari
buruzko ebazpena eman ahal izango dugula.
Aurretiazko errekurtsoa prestatzen lagundu diogu.
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Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.
b)
•

Ezestea
Isuna: jakinarazpenik ez (erreg. zk.: 1294/10)

Erreklamazioa
Herritar batek jakinarazi digu ez diotela trafiko-isun baten berri eman legez
ezarritako bidez.

Azterketa
Herritarrarekin elkarrizketa izan dugu, eta dagokion Sailari jakinarazpena
egiteko jarraitu duen prozesuaz informazioa eskatuko diogula. Aurreko oroitidazkian
informazio hori jasotzeko geratu ginen.
Orain jaso dugu horri buruzko txostena, eta Ogasun sailak legez ezarritakoari jarraiki
jokatu duela egiaztatu dugu.

Ebazpena
EZETSI egin dugu herritarraren asmoa, behin Diru-bilketa zerbitzuaren txostena
jaso ondoren.
c)
•

Bitarteko jarduera
OHZ: ordainketa-egiaztagiria (erreg. zk.: 1264/09)

Erreklamazioa
Herritar batek Ondasun Higiezinen Zerga ordaindu izanaren egiaztagiririk ez
duela jaso adierazi digu. Hiru bider egina du eskaria -2009ko urriaren 19an, 2009ko
urriaren 31n eta 2009ko azaroaren 19an- eta agiriak erakutsi dizkigu. Bestetik
ordainagiri hori ez ematearen arrazoia galdetzean administrazioak ez diola erantzunik
ematen ere salatu du.

Azterketa
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Aurreko oroit-idazkian, Diru-bilketa Zerbitzuari eskatu genion txostenaren zain
ginen.
Dagoeneko jaso dugu Gasteizko udalaren informazioa. Bertan gertaeren berri
zehatza ematen digu eta honakoa adierazi digu: “Diru-bilketa Zerbitzuak beharrezko
diligentziaz jokatu nahi du une oro, herritarrei eman beharreko erantzunak emateko
epea gehiegi luzatu ez dadin, akats nabarmena salbu, eta beti ere zerbitzuak dituen giza
baliabide eta materialak kontuan hartuta. Une honetan zerbitzuen karta prestatzen ari
gara, eta zerbitzuko konpromisoen artean in situ egin daitezkeen izapide
administratiboei erantzuteko epea gutxienekoa izatea dugu horietako bat. Honako
kasua da, zerga betebeharrak ordainduta daudela egiaztatzeko administrazioegiaztagiriak ematearena (...)

Ebazpena
Gure esku hartzea tarteko, herritarra egoeraren jakitun da. BITARTEKO
JARDUERA.

•

d)
Orientabidea
Isunak: prozedurako zalantzak (erreg. zk.: 1330/10)

Erreklamazioa
Herritar batek salaketa bat jarri du, izan ere ordaindu gabe dituen trafiko isunen
berri izan du baina premiamenduzko jakinarazpenen bidez. Aurretik isun horren berririk
ez duela izan adierazi digu.

Azterketa
Herritarrarekin izandako elkarrizketan erakutsitako agirietan, Diru-bilketa
Zerbitzuak prozedura zigortzaileak zuzen jarraitu duela ikusten da. Agiririk jaso ez
duten salaketei dagokienez, informazio bila zerbitzura bertara joateko iradoki diogu.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

•

e)
Gomendioa
Isunak: erantzun gabeko idazkia (erreg. zk.: 1232/09)

Erreklamazioa
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Herritar batek bulego honetara jo eta hauxe salatu du: Udalaren Ogasun
Saileko Diru-bilketa Zerbitzuak ez dio erantzun 2009ko azaroaren 5ean aurkeztu zuen
idazkiari, zeinetan 0228xxxxx eta 02xxxxxxx trafiko dosierretan ezarritako zigorren
aurka jarritako errekurtsoen ezestea berrikusteko errekurtsoa jartzen baitzuen.

Azterketa
Herritarra Sindikoaren bulegora etorri zen eta gai horrekin lotutako agiriak
ekarri zituen: “ 2009ko azaroaren 5ean eskaera orria aurkeztu zuen gertakizunei
errekurtsoa jartzeko. Udalak erantzun ez dionez, Herritarren Defendatzailearengana
jotzea erabaki zuen, 2010eko maiatzaren 24an, haren bitartekaritza eskatzeko".

Aurtengo maiatzaren 24an oraindik ez du administrazioaren erantzunik jaso, ez
aldeko ez kontrakorik.

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

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
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Igaro den denbora kontuan izanik, eta gaian –aurkeztutako salaketan eta
erabiltzaileak egindako alegazioetan– sakondu gabe ere, OGASUN-DIRU-BILKETA
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.
ONARTUA
•

TAOko isunak eta baliogabetzea (erregistro-zenbakia: 1343/10)

Erreklamazioa
Hainbat herritarrek egoera bera salatu dute Sindikatura honetan. Hona hemen:
Udaltzaingoak zigorra ezarri die “ordu-taloian adierazitako denbora gaindituta
aparkatzeagatik”,

eta

baimendutako

BALIOGABETZEA

egin

dute

makina

automatikoan; hori egiteko baimendutako denbora-muga ordubetekoa da, ordu-taloian
adierazitako ordutik aurrera kontatzen hasita, baina muga hori minutu batzuetan
gainditu dute.

Toki Administrazioak ez die itzuli horretarako ordaindutako 5,50 €-ko
zenbatekoa.

Analisia
Erabiltzaileek, beren ibilgailuetara iristean, salaketa BALIOGABETZEKO
POLTSA aurkitu dute, eta, bertan, salaketa-ohartarazpena zegoen. Une horretan,
salaketa baliogabetzen saiatu dira baimendutako ORDUA iristeko minutu gutxi batzuk
falta zirenean. Era horretan, 5,50 euro ordainduta, zigor-prozeduraren hasiera saihestu
nahi zuten.

Makinan kopuru zehatza sartu behar da, eta, diru-xeherik ez zutenez gero,
inguruko saltoki batera jo dute.

Makinara itzultzean, ez dira konturatu salaketa baliogabetzeko baimendutako
ordua, minutu gutxi batzuengatik bada ere, gainditu egin dutela, eta poltsa sartu dute,
salaketa-buletinarekin, aparkatzeko taloiarekin eta baliogabetzeko taloiarekin, 5,50 €-ko
zenbatekoa ordaindu ondoren.

112

Ulertzen dutenez –eta Sindikatura honetan ere gauza bera ulertzen dugu–,
salaketa zuzen jarrita dago, eta ordaindu egin dute, baina Toki Administrazioaren
bidegabeko aberastea ez dago justifikatuta. Izan ere, salaketa baliogabetzeko zenbatekoa
oker ordaindu zuten, horretarako baimendutako denbora gainditu egin baitzen, eta Toki
Administrazioak ez die diru hori itzuli.

Gure ustez, oker ordaindutako zenbatekoa EZ itzultzea Herri Administrazioaren
bidegabeko aberastea da, eta Herri Administrazioari bidezko titulua falta zaio
jasotako balioa –txikia zein handia– ondarean gordetzeko, ordainketaren helburua
ez baita lortu.

Hori dela-eta,

Ebazpena
GOMENDATZEN DUGU Udalak

(1)

SALAKETA BALIOGABETZEKO ordaindutako zenbatekoa (5,50 €)
itzultzea

(espedientearen

identifikazio-zenbakia:

xxxxxxxxxx;

zenbakia:

xxxxxxxxxxxxxxx). Izan ere, salaketa ez da baliogabetu, kobratu baizik, eta,
beraz, bidegabeko ordainketa bikoitza egin da.
(2)

Erabiltzaileek salaketak baliogabetzeko oker edo epez kanpo ordaintzen
dituzten zenbatekoez jabetzeko duen ohitura aldatzea, salaketa baliogabetzen ez
denean.

Hori da gure GOMENDIOA, eta Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen
Araudian aurreikusitako baldintzetan eta hedadurarekin ematen dugu.
EZ ONARTUA
•

Ordainagiriak helbideratzea (erreg. zk.: 1449/11)

Erreklamazioa
Herritar batek adierazi digu bere ordainagiriak beste pertsona baten izenean
helbideratzen saiatu zela, xxxx kutxan, eta orduan esan ziotela Udalak aldatu egin duela
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haren ama bizi den udal egoitzaren erreferentziazko zenbakia eta horregatik ez diotela
ordainagiria kargatu.

Azterketa eta Ebazpena
Entitate horri bidaltzeko IDAZKIA lantzen lagundu diogu.

2.3.2.2- Ondare Erantzukizunaren Atala
a)
•

Ezestea

Bolardoa eta erreklamazioa (erreg. zk.: 1332/10)

Erreklamazioa
Prado kalera bertako egoiliarrak bakarrik sartzeko bolardo bat dagoela adierazi
digu herritar batek, baina berak ez zuela ikusi eta autoarekin istripua izan zuela.
Erreklamazioa egin bazuen ere, ukatu egin zioten.

Azterketa
Herritarrak aurkeztutako dokumentazioa aztertuta, udalak zuzen jokatu zuela
adierazi diogu.

Ebazpena
EZESTEA
b)
•

Idazki lagundua

Erorketa Ospitale plazan (erreg. zk.: 1334/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek Ospitale plazan erori zela azaldu digu, eta ondare
erantzukizunaren gaineko idazkia lantzeko laguntza eskatu.

Azterketa eta Ebazpena
Idazkia egiten lagundu diogu.

•

c)
Gomendioa
Sutea abandonatutako auto batean (erreg. zk.: 1333/10)
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Erreklamazioa
xxxxxxxxxxx –NAN zk.: xxxxxxxxxxxx–

gure bulegora etorri da, BIDE

PUBLIKOAN ZEGOEN IBILGAILUAK IZANDAKO KALTEENGATIKO ONDARE
ERREKLAMAZIOA egiteko aurretik abiarazitako dosierrean – 2009/HACRP003xxxx–
jasotako gertaeren berri ematera.
Herritarra Sindikoaren bulegora etorri zen eta gai horrekin lotutako agiriak
ekarri zituen: “2009ko abuztuaren 4an, hilabete batzuk abandonatuta zeramatzan
ibilgailu batek su hartu zuen –ez zen jakiterik izan sutearen arrazoia– eta sugarrek bere
ibilgailuari (Audi A6, VI2xxxxx matrikulakoa), ondoan aparkatuta baitzegoen, hainbat
kalte egin zioten, 3.952,80 euroan (BEZa barne) balioetsiak”.

Su hartzean kalteak eragin zituen automobila abandonatuta zegoen; ez dakigu
nor den titularra, baina administrazioak bai, jakin behar du. Izan ere, auzokoek
gutxienez LAU aldiz eskatu zioten Udalari autoa handik kentzeko baina azaldu ez
diren arrazoiak direla kausa martxotik abuztura arte Udaltzaingoak ez zuen ezer
egin, sutea gertatu zen arte (beroak eta ibilgailuaren hondamenak eraginda, ziur
aski).

Erabiltzaileak izandako kalteak erreklamatzeko eskabidea erabaki zuen, zerbitzu
publikoaren funtzionamendua txarra izan zela uste zuelako.

Egoera balioetsi eta egokitzat joz gero erreklamazioa onets dezaten gomenda
dezagun jo du guregana.

Azterketa
Gasteizko

Udaltzaingoaren

esku-hartzeen

zenbait

fitxa

aurkeztu

ditu

erabiltzaileak; horietan egiazta daiteke 2009-03-19tik 2009-08-04ra arte (sutea gertatu
zen arte) lau aldiz izan zuela ibilgailuaren berri Udaltzaingoak eta hala ere ez zuela
ezer egin xxxxxxxxx kaletik kentzeko.

a. 2009-03-19an adierazten dute: xxxxxxx ibilgailuak abandonatu itxura
du, kopilotuaren leihatila plastikoz estalita baitago.
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b. 2009-06-27an: herritar batek dio xxxx ibilgailuak hiru bat hilabete
daramatzala leku berean aparkatuta.
c.

2009-07-11n: xxi eta nxxxx zenbakien artean, martxoaz geroztik dago
hor, eta erabat hondatuta dago. Renault Clio bat da.

d. 2009-07-13an: xxx kaleko xx.eko xxxxxxx-tik

igaro eta ibilgailuak

berdin jarraitzen du.

Garbiketari dagokion ordenantzak (2005-04-24an onetsia) erabiltzeari
utzitako ibilgailuak jasotzeaz jasotzen duenaren arabera, debekatuta dago erabiltzeari
utzitako ibilgailuak bide publikoan abandonatzea, eta hauek jotzen dira ibilgailu
abandonatutzat (104.2.b art.):
b) Ibilgailuak leku berean aparkatuta hilabetetik gora egiten duenean eta leku batetik
bestera berez mugitzea ezinezko egiten duten kalteak dituenean edo matrikula-xaflak
falta dituenean.

Ordenantzaren 105. artikuluak, berriz, beren ibilgailuak zein egoeratan dauden
jakinaraziko zaie jabeei, eta gehienez 15 eguneko epean erretira ditzatela galdatuko,
salbu eta arrisku-egoera, osasungarritasunik eza edo ordena publikoa dela-eta horiek
berehala erretiratu beharra baldin badago.

Bestetik, 106. artikuluaren arabera, abandonatze kasuetan, eta behar diren
jakinarazpenak egin ondoren, Udaltzaingoak biltegian gordeko du ibilgailua, gehienez
ere bi hilabetez; denbora hori igarotakoan, egoki deritzona egingo du Udalak harekin.
Azkeneko hori bera egingo du arrisku- egoera, osasungarritasunik eza edo ordena
publikoa dela-eta erretiratutakoekin.

Egoeraz jakitun izan arren, Udalak ez zuen ibilgailua eraman;
azkenik, 2009ko abuztuaren 4an, Su Itzaltze Zerbitzuaren esku-hartzearen fitxan
jasotakoaren arabera, abandonatutako ibilgailuak su hartu zuen, eta itxuraz ez zuen
inork sorrarazi; beraz, pentsatzekoa da sutea beroaren eraginez –abuztua zen– eta
gasolina ontzia hondatuta izanik erregaia galtzen zuelako piztu zela. Sugarrek auto
horren ondoan aparkatuta zegoen beste ibilgailu bat ere –erabiltzailearena– harrapatu
zuten, eta hark agerraldian zehaztu zituen kalteak (doc agirian jasoak) eragin.
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Ondarearen gaineko erantzukizunari buruzko teoria orokorra

Ondarearen gaineko erantzukizunari buruzko teoria orokorraren abiapuntua Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
Legearen 139.1 artikulua da, zeinak hau ezartzen baitu: “ezinbesteko kasuetan izan ezik,
herri-administrazioek ordaindu egin behar dizkiete herritarrei beren ondasun eta
eskubideetan eragindako kalteak, beti ere, izandako kaltea zerbitzu publikoen jarduera
on edo txarraren ondorioz sortu bada.”

Alegia, su hartu zuen ibilgailu abandonatuaren titularrak hasieran zuen
erantzukizuna gorabehera, pentsatu behar da zerbitzu publikoaren funtzionamendu
okerra ere kausa objektiboa izan zela eta eskatzaileak izandako kalteekin zerikusi
zuzena izan zuela.

Ebazpena
Ondare Erantzukizunaren Atalari GOMENDATZEN DIOGU erreklamatzaileari
berariaz ERANTZUN DIEZAION, eta lehen erantzulea, hau da, xxxx ibilgailuaren
titularra aurkitzerik ez bada bere gain har dezala –zati batean behintzat– erantzukizun
subsidiarioa.
EZ ONARTUA
•

Gizarte etxean erori izana (erreg. zk.: 1408/10)

Erreklamazioa
xxxxxxxxxxxx

gure bulegora etorri da salatzera Ondare Erantzukizunaren

Atalak ez diola erantzun 2007ko maiatzaren 21ean SAN ANDRESEKO GIZARTE
ETXEAN IZANDAKO ERORIKOARENGATIK AURKEZTU ZUEN ONDARE
ERANTZUKIZUNEKO ERREKLAMAZIOARI. (2007/HACRP0xxxxxxxx)
Sindikoaren bulegora etorri eta gai honekin lotutako agiriak ekarri ditu
erabiltzaileak: “2007KO MAIATZAREN 21EAN, eskabidea aurkeztu zuen, San
Andreseko gizarte etxean kirola egiten ari zela erori egin zela adierazteko.

“3.

adinekoentzako gimnasia” jarduera egiten ari ziren gelako lurrean gaizki bildutako
moketa bat zegoen, jarduerarekin zerikusirik ez zuena. Zentroko langileei bertatik
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kentzeko eskatu zieten, baina ez zuten egin, eta moketa zeharka jarrita zegoenez,
jardueraren gunean sartzen zen; horren ondorioz, estropezu egin eta lurrera erori zen.
Ezkerreko eskumuturra apurtu zitzaion, eta mediku txostenetan zehaztutako ondorioak
izan zituen. Lekukoen eta medikuen probak aurkeztu zituen.

Azterketa

A) Ondarearen gaineko erantzukizunari buruzko teoria orokorra

Ondarearen gaineko erantzukizunari buruzko teoria orokorraren abiapuntua Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
Legearen 139.1 artikulua da, zeinak hau ezartzen baitu: “ezinbesteko kasuetan izan ezik,
herri-administrazioek ordaindu egin behar dizkiete herritarrei beren ondasun eta
eskubideetan eragindako kalteak, beti ere, izandako kaltea zerbitzu publikoen jarduera
on edo txarraren ondorioz sortu bada.”

Lekukoek egiaztatzen dute gimnasia gelan gaizki bildutako moketa bat zegoela
(eta ez zen jarduerarako erabili ohi diren tapiz edo koltxoneta bat). Moketa ez
zegoen hormaren ondoan, eta enbarazu egiten zuen jarduera egoki egiteko behar zen
lekuan. Zentroko langileek bazuten egoeraren berri (gehiagotan ere gertatu baita),
baina ez zuten behar bezalako arduraz jokatu eta ez zuten kendu adinekoek
ariketan ziharduten gelatik. Erabiltzaileak gelan gaizki jarritako moketarekin
estropezu egiteak eragin zuen istripua eta hori ez zen gertatuko hura gelan egon
ez balitz, edo hormaren ondoan jarri izan balute.

Hori dela eta, gure ustez nahikoa frogatuta geratu da zerbitzu publikoen
funtzionamendu normal edo anormalaren eta eragindako lesioaren arteko
kausalitate harremana, eta administrazio organoak erreklamazio eskabidearen
alde ebatzi beharko du.

Elementuren bat gizarte etxeko jarduera areto batean jartzea Udalaren
eskumenekoa da. Beraz, istripuaren eragilea zerbitzu publikoaren funtzionamendua izan
zela ondoriozta daiteke, eta KAUSA horrek erlazio objektibo eta zuzena du izandako
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kalteekin. Horrenbestez, Gasteizko Udalari dagokio kalteengatik erantzutea, zerbitzu
publikoaren titularra baita.

Ebazpena
Erabiltzaileak erreklamazioan aurkeztu dituen alegazioak eta frogak kontuan izanik,
Ondare Erantzukizunaren Atalari GOMENDATZEN DIOGU kasu honetan kausalitate
erlazioa egiaztatutzat jo dezala, behar den prozeduraren bidez behar den kalte-ordaina
balioetsi dezan.
EZ ZEN ONARTU GOMENDIOA.

2.3.2.3- Zergak
•

a)
Ezestea
Zirkulazioaren gaineko Zerga eta ezinduak (erreg. zk.: 1305/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu du 2010ean Gasteizko Udalak zirkulazio zerga
kobratuko diela % 33tik % 65era bitarteko ezintasuna duten pertsonei, orain arte
ordaintzen ez bazuten ere.

Azterketa
Adierazi diogu aldaketa hori Arabako Foru Aldundiak egin duela, 2010eko
Aurrekontua Gauzatzeari Buruzko abenduaren 17ko 14/2009 Foru Arauaren bitartez;
izan ere, 40. artikuluan aldatu egin da Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergari
buruzko uztailaren 19ko 44/1989 Foru Araua, ezinduen izenean dauden eta haiek
bakarrik erabiltzeko edo haiek garraiatzeko diren ibilgailuen salbuespenari dagokionez,
eta salbuespen horretaz baliatzeko betekizun berriak ezarri ditu.

Foru Arauak ezartzen duenaren arabera, hauei mugatuko da zerga onura: ezindu
baten izenean matrikulatutako 14 zerga zalditik beherako ibilgailuak, % 33 - 65
bitarteko minusbalio gradua onartuta dutela mugitzeko gaitasuna murriztuta duten
pertsonak, eta % 65eko minusbalio gradua edo handiagoa duten pertsonak (...).
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Alor horretan Udalak men egin behar dio Foru Arauari, beraz, Trakzio
Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergari buruzko Ordenantza Fiskala 2009ko
abenduan onartzean Udalak hark agindutakoari jarraitu behar izan zion.

Aldian behin ordaindu behar diren zergen arauetan oro har ezartzen den bezala,
ordenantza fiskal horren 7. artikuluak dio zergaldia urte naturalarekin bat datorrela, eta
beraz, zerga betebeharra urteko lehen egunean sortzen dela, horrekin lotutako
betekizunak dagokion urteko urtarrilaren 1ean bete behar direlarik.

Zerga horretan ezintasunari dagokion salbuespena lortzeko betekizunen
aldaketa udal eskumenez haraindikoa da eta erabaki politiko –hitzaren zentzurik
onenean– batetik dator, hau da, erabilgarri dauden baliabide publikoei dagokienez
lehentasunak ezartzeko beharretik; Foru Aldundiak horretan oinarritu du bere araudia, eta
Udalak men egin dio. Sindikoaren bulego gisa legezkotasunaren edo administrazio
onaren ikuspuntutik baino ezin dugu horrelako erabaki bat balioetsi, baina ez irizpide
politikoei edo egokitasunari begira.
Horregatik guztiarengatik, kasu honetan toki-administrazioak zuzenbidearekin
bat etorriz jokatu duela uste dugu eta, beraz, gure aldetik ezin dugula iritzirik eman.

Ebazpena
EZESTEA
•

Zirkulazio-zerga eta sortzapena (erregistro-zenbakia: 1375/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek dioenez, urtarrilaren 14an eman zion baja bere ibilgailuari, eta,
beraz, ez liokete urte osoko zirkulazio-zerga kobratu behar.

Analisia
Udal Ordenantzan jasota dagoenez, urtarrilaren 1a da zerga horren sortzapendata.

Ebazpena
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EZESPENA
•

Hiri Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga enkante judizial batean
(erregistro-zenbakia: 1391/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu duenez, Vitoria-Gasteizko Udalak ez ditu bete
eskatutako jakinarazpen-baldintzak hipoteka ordaindu ez izanagatik bere jabetzako
etxebizitza batekin egindako enkante-prozeduran. Hori dela-eta, Hiri Lurren Balioaren
Gehikuntzaren gaineko Zergaren ordainketan errekargurik ezarri beharko ez
litzaiokeela uste du.

Analisia
Udalaren Ogasun eta Ekonomia Saileko arduradunekin harremanetan jarri
ondoren, erabiltzaileari adierazi diogu enkante judizial edo administratiboetan
aipatutako zerga sortzeko, autoaren edo probidentziaren data hartuko dela ezartzen
du Legeak, eta errematea ordainduko da higiezina eman dela jasota geratzen bada.

Eta, edonola ere, Udalak badu 2010eko urtarrilaren 12ko AUTO JUDIZIAL
baten berri (erantsitako 1. dokumentua); auto horren bidez, Jxxxxxx jauna
esleipendun izan zen, enkantean aurkeztutako lizitatzaile bakarra izaki. Auto hori
prokuradoreak jakinarazi behar zion, eta hiru aldiz egin zuen ahalegina VitoriaGasteizko Lehen Auzialdiko 3. zenbakiko Epaitegiak jakinarazteko. Halaber, kasu
horietarako ezarritako prozedurari jarraiki, ALHAO aldizkarian argitaratu zen. Beraz,
Udalak EZ du bete gabe utzi jakinarazteko betebeharra.

Auto judizialaren data (2010/01/12) sortzapenaren hasierakoa da, eta hori titulu
nahikoa da Hipoteka Legeak eta Udal Ordenantzak borondatez ordaintzeko emandako
epea hasteko.

Prozesua zuzena izan dela eta Vitoria-Gasteizko Udalari aurpegiratzeko ezer ez
dugula egiaztatu ondoren, eskerrak eman nahi dizkizugu erakunde honetan jarritako
konfiantzagatik, eta sentitzen dugu oraingo honetan kexa bideratu ezin izana.
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Ebazpena
EZESPENA

2.3.2.4- Zuzendaritza
•

a)
Gogorarazpena
Handizkako azokako zikinkeria (erreg. zk.: 706/06 eta 148/03)

Erreklamazioa
Berrio jo du guregana duela urte batzuk egoera hori salatu zuen pertsonak; hark
adierazitakoaren arabera, handizkako azokaren inguruak oso zikin egoten jarraitzen du,
nahiz eta guk egindako gomendioak –besteak beste osasungarritasun arrazoiengatik
inguru hura garbi zezatela– onartu egin zituzten. Harrezkero gauza asko gertatu da:
metatutako kutxak kendu egin dituzte, eta azokaren ondoko etxe zaharrean bizi ziren
familietako batzuk lekuz aldatu dira, baina azokaren inguruko esparruaren higienea eta
osasungarritasuna eskasak dira, eta horrek kalte egiten die bai azokari bai ondoko
kaleko auzokoei, beren etxebizitzen aurrean zaborra pilatzen dela ikusi eta ezin baitute
ezer egin.

Azterketa
Aurtengo matxoaren 22an

handizkako merkatura hurbildu ginen eta ikusi

genuen perimetro osoa zaborraz, poltsaz, kutxaz eta hondakinez beteta dagoela.
Aurretik egindako osasun ikuskaritza bati buruzko aktan jasota dagoenaren
arabera, hesiaren ondoko esparruan dagoen zabor eta zikinkeria metaketa guztiz
onartezina da, merkatuan saltzen diren janarientzat ere kutsagarria eta arriskugarria
baita. Udal albaitariaren txosten baten arabera, berriz, azken urteetan fruta eta
barazkien handizkako azokak arazo etengabeak ditu berriro erabiltzekoak diren ontziak
biltegiratzeko esparruko higiene eta osasun baldintzei dagokienez.
Azokako higiene eta osasun baldintzak EZ DIRA ONARGARRIAK GASTEIZ
BEZALAKO HIRI BATEAN; gure ustez, Oto hiribideko etxebizitzako bizilagunen
gizalegerik gabeko jarrerak sortzen duen zikinkeria ez da aitzakia hesitutako
esparruaren perimetro zabala aldian behin ez garbitzeko.

Gure iritziz, aipatutako etxean bizi diren familiekin zenbait udal sailek
bizikidetza bideratzeko egindako lana –bereziki Gizartegintza Sailak egindakoak–
emaitzak ematen hasi da eta, beraz, oraintxe da abagunea merkatua kudeatzen duen
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enpresa emakidadunak ingurua garbi dezan, eta hark egiten ez badu, tokiadministrazioak subsidiarioki bete dezan, eta sortutako gastuak gerora hari ordainaraz
diezazkion.
Horrenbestez, hauxe ebatzi dugu:

Ebazpena
Hau GOMENDATZEN dugu:
Fruta eta Barazkien Handizkako Azokaren emakida duen enpresari eska dakiola
merkatuaren perimetro osoa garbitzeko duen betebeharra bete dezan, eta berariaz
ohartaraz dakiola hori egin ezean Udalak subsidiarioki egin ahalko duela, eta sortutako
gastuak gerora hari ordainaraziko, emakidan ezarritako baldintzak ez betetzeak izan
ditzakeen ondorioak gorabehera.
Zure Sailak gure GOMENDIOA kontuan hartzea espero dugu, hartara,
Sindikoaren bulego honek herritarren funtsezko eskubideak zaintzeko duen zereginean
lagun diezagun.
ONARTUA
b)
•

Gomendioa
Handizkarien Merkatuko kanonaren murriztapena (erregistro-zenbakia: 1363/10)

Erreklamazioa
Aztergai dugun gaia aspaldikoa da. Oto hiribidean bizi diren batzuek herritarren
elkarbizitzaren gutxieneko arauak urratu eta inguruko osasungarritasuna kaltetzen dutela
salatu dute hainbat herritarrek, kontuan hartuta inguru hori bereziki sentikorra dela,
hiriko elikagaien Handizkarien Merkatua hurbil baitago. Halaber, pertsonen eta beste
herritar batzuen eta mugakideen ondasunen segurtasuna hausten dela eta oinarrizko
zerbitzuek (garbiketa-zerbitzuak, Udaltzaingoak, bide-zerbitzuak eta abar) behar bezala
funtzionatzen ez dutela salatu dute.
Oraingo honetan, Fruta eta Barazkien Handizkarien Merkatuaren enpresa
emakidadunak (Grugeme Vitoria SL) jo du guregana, Oto hiribideko 68. zenbakian bizi
den familiak hainbat urtetan egindako lapurreten ondorioz jasandako galera
ekonomikoak balioetsi ondoren.

Analisia
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2010eko ekainaren 14an, hiriko Handizkarien Merkatuan izan ginen berriz.
Bertan, duela zazpi urte baino gehiagotik hona Oto hiribideko 68. zenbakian bizi
direnengandik

jasan

dituzten

erasoen

arrastoak

erakutsi

zizkigun

enpresa

emakidadunaren ordezkari batek. Harrika hautsitako kristalak (hesi metalikoekin
ordezkatuak), hustubide trabatuak, fruta-kaxa apurtuak, sarraila butxatuak eta bezeroen
autoetan izandako lapurretak egiaztatu ahal izan genituen. Ordezkariak, gainera,
segurtasuneko langileek ekintza bandaliko horiek geldiarazten saiatzean izandako
lesioak kontatu zizkigun.

Enpresa emakidaduna, merkaturatzen diren elikagaiak ez kutsatzeko eta
arriskuan ez jartzeko ahaleginetan, berriz erabil daitezkeen ontziak biltegiratzeko
eremuko higiene- eta osasun-baldintzak betetzen saiatu da: hesi mugatzailea birjarri du,
fruta-kaxak biltegiratzeko zeregina indartu du, Udaltzaingoari gertakarien berri eman
dio askotan…

ADMINISTRAZIO EMAKIDA ETA AKORDIOA

Zuzenbide publikoaren eremuan, negozio juridiko bat da administrazioemakida; horren bidez, herri-administrazio batek jabari publikoko ondasunen gaineko
eskubideak edo betebeharrak (lehen ez zituenak) esleitzen dizkio subjektu bati (edo
gehiagori); Vitoria-Gasteizko Udalak Grugeme Vitoria SL enpresari esleitu zion
Vitoria-Gasteizko Fruta eta Barazkien Handizkarien Merkatuaren kudeaketa eta
ustiapena.

Enpresa emakidadunak kanon bat ordaindu behar dio Toki Administrazioari
kontzeptu horrengatik, eta bi aldeek sinatutako baldintzen pleguan, emakidadunaren
eskubideen artean, honako hau dago ezarrita:

…(7. b) Vitoria-Gasteizko Udaletik zerbitzua emakida-tituluari jarraiki kudeatzeko
beharrezkoa den babesa eta laguntza lortzea.
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Beraz, kontratu horren bidez, aldeek elkar behartzen dute; alde batetik, enpresa
emakidadunak emakidari dagokion kanona ordaindu behar du erregularki, eta Udalak
instalazioen erabilera baketsua bermatu behar dio emakidadunari. Aztergai dugun
kasuan, hori ez da beti gertatu; izan ere, auzokoek arazo larriak eragin dituzte ordena
publikoaren, segurtasunaren eta osasungarritasunaren arloan, eta Udala ezinean ibili da
etengabeko urratze horien kontra. Hori dela-eta, ondoriozta dezakegu hirugarren
batzuek eragin dituzten eta Udalak konpondu ez dituen (ezin izan duelako edo jakin ez
duelako) segurtasun- eta osasungarritasun-arazo horiek emakidaren aldebiko oreka
aldatu dutela, eta enpresa-jarduerarekin zerikusirik ez duten eta kontratuaz kanpokoak
diren arazoak eta kargak sortu dizkiotela enpresa emakidadunari. Hori guztia ezarritako
kanonaren zenbatekoan –edo, gutxienez, likidazioan– islatu edo haztatu beharko
litzateke. Bidezkoa da, Udalak emakidaren erabilera baketsua % 100ean bermatu ez
duela onartzen badu, hori kontuan hartzea emakidaren kanona edo kontrapartida
ekonomikoa eskatzeko garaian.

Hirugarren batzuek eragindako etengabeko urratzeak direla-eta Handizkarien
Merkatuak jasaten duen egoera gerora gertatutakoa eta ezin aurreikusizkoa da, eta
horren ondorioak ezin zaizkio emakidadunari soilik egotzi. Aurreikuspenik eza
administrazio-zuzenbidean kontuan hartzeko, ez da beharrezkoa indarrekotzat edo
aplikagarritzat hartuko duen lege formal bat, Konstituzioan bertan sortzen baita haren
erabateko indarraldia eta aplikazioa.

Konstituzio-oinarria 16. eta 17. artikuluek ematen dute, hau da, karga publikoen
aurrean guztiok dugun berdintasunaren printzipioak, eta ondarean edo jabetzan
eragindako kalteak ordaintzeko betebeharrak. Zuzenbidearen printzipio orokorrak.

Gainera, Kode Zibilaren 1198. artikuluaren arau-aurreikuspena printzipio
orokorra da truke-kontratu orotarako eta, subsidiarioki, administrazio-kontratuetarako.
Hona hemen:

1.198. artikulua. Kontratuak fede onez eta aldeek seguruenik
ulertu zutenari edo ulertu ahal izan zutenari jarraiki egin,
interpretatu eta egikaritu behar dira, eta kontu eta zuhurtasun
handiz jokatu behar da.

125

Alde biko truke-kontratuetan eta alde bakarreko eta kostu bidezko
truke-kontratuetan, egikaritze diferitukoak edo jarraitukoak
direnean, ezohiko eta ezin aurreikusizko gertaerengatik alde
baten konturako prestazioa kostu bidezkoegi bihurtzen bada,
kaltetutako aldeak kontratua haustea eskatu ahal izango du.
Printzipio bera aplikatuko da ausazko kontratuetan, gehiegizko
kostubidezkotasuna kontratuaren berezko arriskutik kanpoko
arrazoiengatik gertatzen denean.
Egikaritze jarraituko kontratuetan, suntsipena ez da betetako
ondorioetara hedatuko.
Suntsipena ez da bidezkoa izango kaltetuak erruarekin jokatu
badu edo berandutze-egoeran badago.
Beste aldeak suntsipena eragotzi ahal izango du; horretarako,
kontratuaren ondorioak bidezkotasunari dagokionez hobetzeko
eskaintza egin beharko du.

Azaldutako guztia dela-eta,

Ebazpena
GOMENDATZEN DUGU Udalak azken hiru urteetan sortutako kanonaren
ordainketa edo ordainketa-baldintzak bidezkotasunari begira murrizteko aukera
balioestea, enpresa emakidadunak jasan dituen zuzeneko eta zeharkako kalteak
konpentsatzeko.

Hori da gure GOMENDIOA, eta Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen
Araudian aurreikusitako baldintzetan eta hedadurarekin ematen dugu.
ONARTUA
•

Zabor-tasaren zatikatzea (erregistro-zenbakia: 1374/10)

Erreklamazioa
Herritar bat izan da gure bulegoan, eta kexa adierazi du OHZren eta zabor-tasen
ordainketa hainbat titularren artean zatikatzeko egin duen eskaerari Udalak eman dion
erantzuna dela-eta; Udalak zerga zatitzea onartu du, baina tasari dagokionez, honako
hau adierazi du: “eskatzen duen aukera hori ez dago Udalaren prozedura informatikoan
jasota; beraz, zabor-tasa ezin da hainbat pertsonaren artean zatikatu”.
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Analisia
Erabiltzaileak Sindikatura honetan kontatu eta dokumentu bidez azaldu duenez,
xxxxxx andrearen jaraunspena jaso ondoren, xxxxxxxxx kaleetako hainbat higiezinen
OHZren ordainketa HIRU KUOTATAN zatikatu da, jaraunsle bakoitzari –
XXXXXXX– dagokion partaidetza-kuotarekiko PROPORTZIOAN, baina zabor-tasa
EZ da zatikatu.

Prezio Publikoen Zerga Ordenantzak 3. artikuluaren 6.3 idatz-zatian (Zaborra
biltzeko eta desagerrarazteko zerbitzua) jasotzen duenez, ondasunaren titularra hartzen
da zabor-tasaren subjektu pasibotzat, Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ)
arautzen duen Zerga Ordenantzaren 7. artikuluan ezarritako baldintzetan.
7. artikulua.

1. Subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, Zergen Foru Arau Orokorraren 35.
artikuluko 3. idatz-zatian aipatzen diren eta kasu bakoitzean zerga horren zergapeko
egitatea osatzen duen eskubidearen titulartasuna duten erakundeak eta pertsona
naturalak eta juridikoak.
Ezaugarri bereziko higiezin beraren emakidadun bat baino gehiago izanez gero,
kanonik handiena ordaindu behar duenak ordezkatuko du zergaduna.
2. Aurreko idatz-zatian xedatutakoa aplikatuta ere, subjektu pasiboak ahalmena
izango du jasandako zerga-karga jasanarazteko, zuzenbide komunaren arauei jarraiki.
Zergaren subjektu pasibo izan gabe ere kontraprestazio bidez ondare demanialak edo
ondare-ondasunak erabiltzen dituztenei jasanaraziko die zergaren kuota likido osoa
Vitoria-Gasteizko Udalak.
Halaber, zergadunaren ordezkatzaileak gainerako emakidadunei jasanarazi
ahal izango die dagokien kuotaren zatia, bakoitzak ordaindu beharreko kanonen
proportzioan.

127

Gure ustez, OHZren likidazioa jabe/jaraunsle bakoitzaren partaidetzarekiko
kuota proportzionaletan egitea bat dator bakoitzaren SUBJEKTU PASIBOAREN
izaerarekin.

Zaborrei buruzko Ordenantzan ezarritakoari jarraiki, zabor-tasaren
SUBJEKTU PASIBOA OHZ-REN SUBJEKTU PASIBO bera da; beraz,
Vitoria-Gasteizko Udala zabor-tasaren likidazioari OHZren likidazioari
ematen dion tratamendu bera ematera behartzen du Udalaren beraren
ordenantzak.
Hori dela-eta,

Ebazpena
Aztergai dugun kasuan eta sor daitezkeen beste batzuetan, zabor-tasaren subjektu
pasiboak zehazteari dagokionez (identifikazioa, kuota, zatikatzea eta abar), Ondasun
Higiezinen

gaineko

Zergari

ematen

zaion

tratamendu

berari

eusteko

GOMENDATZEN DIOGU OGASUN/ZERGA BILKETAKO Sailari.
EZ ONARTUA
•

Erregaien hornikuntza kontratatzea (erreg. zk.: 1447/11)

Erreklamazioa

Helbidea Gasteizen duen enpresa batek kexa aurkeztu digu, bere ustez
justifikazio objektiborik ez duen zerbaitengatik, hain zuzen, prozedura irekiaren bidez
Udalaren ibilgailu parkerako erregaia hornitzeko kontratuaren baldintza orri
administratibo partikularren karatulako 11.§ 2 puntuari dagokionez.
“Hornidura esleipendun enpresaren banaketa sarearen zerbitzuko estazioetan
egingo da, eta enpresa horrek jarraibide teknikoen lehen klausulan adierazitako
produktuak hornitzen dituzten hornigailuak eduki beharko ditu estatu osoan".

Azterketa
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Administrazio publikoen kontratatzeko askapena mugatuagoa da
partikularrena baino, legeari bereziki estu jarraitzeko duten beharragatik, eta horrela
30/2007 Legeak 25.1. artikuluan honela xedatzen du:
“Sektore publikoko kontratuetan edozein hitzarmen, klausula eta baldintza sartu
ahalko da, interes publikoaren, antolamendu juridikoaren eta administrazio egokiaren
kontra ez badoa”.
Antolamendu

juridikoaren

aipamenak

zuzenean

garamatza

Espainiako

Konstituzioaren 103.1 artikuluaren ondoriozko diren administrazio publikoen
jarduera printzipioetara.
Administrazio publikoak objektibotasunez betetzen ditu interes orokorrak.
Doktrinak dioenez:

“Konstituzioaren 103.1 artikuluak jasotzen duen

baieztapena administrazioaren jardueraren ardatz izan behar da. Interes orokorra
printzipio konstituzional bihurtzen da eta administrazioaren edozein jardueratan egon
behar da presente zein horien jarraibide izan. Horren ondorioz, administrazioak ez du
zuzenbide pribatuko subjektuek berezkoa duten borondate autonomia bera. Beraz,
administrazioak dagokion interes publikoa bilatu eta lortze aldera jardun beharko du,
eta horrek –Konstituzioaren 103.1. artikuluak debekatzen diolako– berezkoa duen
helburutik urruntzea ekiditu dio. …/…
Izan ere, Konstituzioaren 103.1. artikuluak berariaz behartzen du
administrazioa interes publikoaren alde egin dezan, baina "objektibotasunez" eta
"legearekin zein zuzenbidearekin bat". Bi muga horiek, eta Konstituzioan berariaz
aipatuak agertu gabe harekin lotuak dauden beste batzuek, baliabideei begiratu gabe
helburua lortzea ekiditea bermatzen dute. 103. artikulu horrek administrazioari
jarduteko orduan eskatzen dion objektibotasunak baztertzen duten edo arrazoi
subjektiboek baino justifikatzen ez dituzten bitartekoak baliatzea ekiditen du. Era
berean, eta formulazio zabalago batez, interes publikoa lortzeko nahia legearen
barruan baino ezingo da gauzatu, hau da, legeak dioenarekin eta zuzenbidearekin
bat.”7

7

Ernesto García Trevijano. Irakasle titularra. Unibertsitate konplutensea. 2003ko abendua
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Irizpide horiek ikusita eta bestelako arrazoirik izan ezean, administrazio
dosierrean

jasota

objektibotasunarekin

ez

dagoena,
bat

ez

datorrela,

dirudi

interes

Udalaren

orokorraren

ibilgailu

kudeaketaren

parkerako

–poliziak,

suhiltzaileak...– erregai hornikuntza kontratuan, baldintza “sine qua non” izatea
esleipendunak estatu osoan zerbitzu estazioak edukitzea, ibilgailu horiek udalerriaren
inguruan mugitzen baitira, gainera tokiko edo lurraldeko enpresei lehiaketan parte
hartzeko aukera ukatzen zaie horretarako arrazoi garbirik egon gabe.

Ebazpena
Arazoaren gainean eta hartutako administrazio ebazpenen irmotasuna kontuan
hartuta, interesdunak agerian jarritako bitartekoen aurretik, sindiko gisa ezin dut
adierazpenik egin administrazio egintza deuseztatu edo aldatzeko (araudiaren 31.
artikulua), beraz, egin dezakegun bakarra da honako
GOMENDIOA egitea, Sindiko-Herritarren Defendatzailearen araudiak jasotako eragin
mugatuak kontuan hartuta, hau da, hornikuntza kontratatzeko orrietan tokiko zein
lurraldeko enpresek horretarako justifikaziorik gabe parte har dezaten ekiditen duten
baldintzak ez sartzeko gomendioa, behar bezala arrazoitu daitezkeen lege edo interes
publikoko arrazoiak ez badaude behintzat.
c) Bitarteko jarduera
•

Fotokopia-denda eta udal lehiaketak (erreg. zk.: 1419/10)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu du Udalaren lehiaketekin lotutako agiriak beti "xxxxxxxxxx" fotokopiadendaren bitartez eskuratu behar direla, eta horrek gehiegizko prezioak dituela.

Azterketa
Gai horren inguruan Gasteizko Udalak txostena igorri digula jakinarazi nahi
dugu, hain zuzen, erabiltzaileari jakinarazi dioguna, eta honela dio:
“Azaroaren 24ko idazkiari –1419/10 dosierrari buruzkoa, xxxxxxxxx jaunaren
kexarekin lotutakoa– erantzuteko, honen berri ematen dizut:
Kontratazio Zerbitzuaren bitartez Udalak lehiaketei buruzko iragarkiak dagozkien
aldizkari ofizialetan argitaratzen dituenean, prozeduran interesik duten enpresen
eskura

jartzen

du

dosierren

dokumentazioa,

Kontratazio

Organoaren

"Kontratatzailearen profilean" nahiz "xxxxxxxxxx" fotokopia-dendan.
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Gasteizko

Udalaren

web-orriko

"Kontratatzailearen

profilean"

dosierren

dokumentazioa eskura daitekeenez, uste dugu gero eta enpresa gutxiagok jotzen
duela eskaintzen den beste aukerara.
Ez dugu inolako kontraturik xxxxx xxx dendarekin jarduera hori dela eta.
Kontratazio Zerbitzuko buruak jakinarazi dit prestazio hori aztertzeko asmoa dutela,
dituen ezaugarriak aintzat hartuta datorren urterako kontratazio prozedurarik
egokiena garatze aldera.
Zaude, bada, jakinaren gainean, dagozkion ondorioetarako. Zure esanetara
gauzkazu, behar izanez gero.”

Herritarrak sortutako interesa zela medio Sindikoaren bulegoak egindako tramiteak
kontuan izanik, kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen
legediaren araberakoa izan dela esan daiteke.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA

2.3.3.- Kirol Saila
2.3.3.1- Zuzendaritza
•

a)
Ezestea
Muskulazio gelak (erreg. zk.: 1320/10)

Erreklamazioa
Hainbat

herritarrek

Mendizorrotza,

Ariznabarra

eta

Abetxukoko

muskulazio gelak itxi dituztela salatu digute, eta zerbitzua ez kentzeko eskatu
dute.

Azterketa
Elkarrizketa izan dugu herritarrekin, eta azaldu diegu Udalak “Kirola
guztientzat” aldeko joeran oinarrituta hartu duen erabaki politikoa dela, zeina
aurrean Sindikoaren bulegoak ezin duen baloratu, irizpide politikoekin ez bada.
Argudio horren arabera, gure ustean Udalak ez du ilegalki jokatu. Hori bai,
zentzuzko alternatibarik aurkeztu dezaketela uste badute, hori aurrera ateratzeko
egin beharreko izapideen gainean aholku emango diegula jakinarazi diegu.

Ebazpena
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EZESTEA. Informazio hedatu da:
1.- Arazoaren aurkezpena.

Erakunde honek bideratu duen kexa da, herritar jakin batzuek Mendizorrotza, Ariznabarra eta
Abetxukoko muskulazio gelak itxi dituztela eta aurkeztu duten kexuaren harira. Halterofiliako
Federazioaren laguntzarekin, gela horietan gimnastika eta muskulaziorako aparatuak eskaintzeko
zerbitzua ematen zitzaion pertsona talde handi bati (2000 pertsona inguru); kexugileek zerbitzua orain
arteko baldintzetan jarrai dezala eskatu dute, erabiltzaile saldo horrek bestela ezin bailuke hura
erabiltzerik izango.

2.- Arazoaren azterketa.

Gizarte etxe batzuetako muskulazio gelen erabilera aldatzeak zentzurik onenean ulertutako
erabaki politiko bati erantzuten dio, hau da, baliabide publiko erabilgarrien artean lehentasunak ezartzetik.
Horren bidez, Gasteizko Udalak kirol alorreko behar oinarrizkoagoak dituen jende mota zabalago
batentzako irekitzea hobetsi du, “Kirola guztientzat” lelopeko filosofiarekin bat eginez. Horren aurrean,
Sindikoaren bulegoak soilik legaltasunaren edo administrazio egokiaren ikuspegitik baloratu dezake era
horretako erabakia, eta irizpide politiko edo egokitasunaren arabera.

Sailak eman digun informazioaren arabera, ondoriozta dezakegu Muskulazio geletako egungo
erabiltzaile gehienek ez dute denbora-tarte batean baino erabiltzen, eta beren beharrak asetzeko Kirol
Zuzendaritzak Ariketa areto deituetan eskainitako alternatibak baliatu behar dituzte.

Kirol Sailak Hegoalden, Aranalden eta Arriagan dauden Ariketa gelak zaharberritzea dauka
asmotan, bai eta bi berri sortzea (Abetxukun eta Ariznabarran), hartara oinarrizko mailarako ariketa gelen
sarea osatu eta lortu ahal izateko honako

“Helburu orokorrak

Herritarrei kirol eta jarduera fisikora hurbiltzeko molde berri bat eskaintzea, aretoak hiri osoan
zehar barreiatua egongo baitira.
Banakako kirol jarduera sustatzea, ikusita jende askok taldeko kirol praktikarako dituen zailtasunak
aintzat hartuta: denbora-eza, familia eta lana uztartzea, ohitura eza.... Kirol jarduera librea bitarte,
aurretiaz ezarritako ordutegirik gabeko nork denbora bere erara antolatzeko aukera ematea.
Kirol jarduera ohiko, tamainako eta osasungarria sustatzea.
Behin ohitura bereganatuta, beste praktika mota batzuetara (ohiko muskulazio gelak, gimnasioak,
kanpoko kirolak, kirol kolektiboak...) jauzi egin ahal izatekoz zubi izatea.
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Jarduera mota hau muskulazio jarduera berariazko eta espezializatuan aritzen ez den erabiltzaile
mota zabalenari zuzentzen zaio.

Ariketa gela berriak honako profila duten erabiltzaileei zuzentzen zaie:

Pertsona gazteak, 16 urtetik gorakoak, ariketa fisikoa praktikatzeko ohiturarik izan ez, baina
lehen harreman bat izan nahi dutenak, libreki, bakarka edo lagunekin, baina ordutegi-menpekotasunik
gabe.
Pertsona gazte eta nagusiak, denbora tarte bat kirol jarduerarik gabe daramatenak, eta
berariazko aparatuen bidez pixkanaka ohitura berreskuratu nahi dutenak.
Pertsona nagusiak, giro goxo batean,eta eguraldiaren gorabeheretatik libre, beren behar eta
egoera fisikora egokitzeko moduko berariazko materiala erabili nahi dutenak, jarduera fisiko
moderatuan aritu ahal izateko.

Muskulazio-jarduera

ariketa

anaerobikoa

da,

kulturismo

edo

fisiokulturismoari

("bodybuilding" ingelesez) lotzen zaio. Ariketa fisiko intentsuan eta gehienetan anaerobikoan
oinarrituriko kirol jarduera ohi da: gehienetan zama eta pisuekin egiten da, gimnasioetan, muskulu
hipertrofiatua eskuratzea dauka asmo, hau da, gihar ahalik eta definitu. handi eta proportzionatuak.
Muskulazio deitzen zaio baita giharrak hipertrofiatzea asmo duen jarduerari. Kulturismoan ez bezala,
muskulazioko gihar-lanaren helburua ez da pose jakin batzuetan erakustea. Gainera halterofilia eta
powerliftingarekin jar daiteke harremanetan, nahiz eta ez diren gauza bera. Edonola ere, oso urrun dago
jarduera fisiko orokorraren eskaeratik.

Muskulazio gelak ordezkatzeko aurreikusi diren Ariketa geletako aparatuak hainbat modutan
erabili daitezke:

Erabilera librea, nork bere gisara
Zirkuitu gisa, aparatuak behar bezala seinalatuz, eta bakoitzaren alboan informazio-panelak
ipiniz, dela jarduera aerobikoetarako berariazko aparatuen bidez, dela gihar-tonifikaziorako oinarrizko
ariketetan (goma bereziak eta abdominalak lantzeko aparatu sinpleen bidez).

Honako aparatuak daude ariketa gelak:

Zirkuitu aerobikoa:
Korrika egiteko uhalak, (gela bakoitzeko 1 edo 2, azaleraren arabera)
Eliptikoa (gela bakoitzeko 1)
Bizikleta estatikoak (gela bakoitzeko 4 eta 8 bitarte gela bakoitzeko, azaleraren arabera)
Bizikleta bizkardunak (gela bakoitzeko 1)
Arraun-makina (gela bakoitzeko 1)
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Tonifikazio eta luzaketetarako eremuak
Horma barrak
Koltxonetak
Banku suediarrak
Horma barretara lotzeko heldulekudun goma bereziak

Jarduera fisiko mota hau hobeto egokitzen zaie udal eskumenei eta Kirola guztientzat filosofiari;
horrek ez du galarazten jarduera askoz gutxiengotar eta espezializatuekik (hala nola muskulazioa,
halterofilia edo powerliftina) interesa duten pertsonei Udalak fitnesss guneetan prestaturiko jardueretara
zerbitzu horien balorera hurbiltzen den baldintza ekonomikoetan sartzea. Zentzuzkoa dirudi Udalak
jarduera mota orokor eta oinarrizkoena sustatzea.

3.- Ondorioak.

Ariketa gelen xedea jarduera moderatua sustatu eta ohiturak eskuratzen laguntzea da; beraz,
behin xede horiek lortuta, beste baliabide publiko eta pribatu batzuk erabiltzea gomendatzen da, kirol eta
jarduera fisiko osasungarrietan aritzeko, nor bere interesen arabera (gimnasia-lekuak, ekipoak. kirol
federatua...). Azaldutako guztiagatik, Muskulazio aretoak kendu eta horien ordez Ariketa gelak
ipintzearen bidez osatutako antolaketa berriak ez duela eskubiderik urratzen, ezta administrazio onaren
araurik ere, interesatuek, arrazoi politiko edo egokitasunezkoak bitarte, izan dezaketen iritzi aldeko edo
kontrakoa gorabehera.
•

Udal jardueraren iraupena aldatzea: karatea (erreg. zk.: 1355/10)

Erreklamazioa
Ariznabarra eta Lakuako gizarte etxeetan karatea kirol jardueran izena
emanda dauden erabiltzaileetako batzuek desadostasuna azaldu dute orain arte
ikasturte osoan zehar eskaintzen zen jarduera, programazio berriaren arabera,
urteko azken hiruhilekora mugatzearekin.

Azterketa
Elkarrizketa izan dugu herritarrekin, eta Udalak hartu duen erabaki
politikoa dela azaldu diegu, hain zuzen, beste hiruhilekoetan bestelako kirolak
praktikatzeko aukera ematekoa (babes pertsonala, judoa...), eta Sindikoaren
bulegoak ezin du baloratu, irizpide politikoekin ez bada. Argudio horren arabera,
gure ustez Udalak ez du ilegalki jokatu. Hori bai, erabiltzaileek laguntza eskatu
digute idazkia prestatzeko, hain zuzen, zinegotziari erabakia berrazter dezan
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eskatzeko idazkia. Horrela egin dugu, idazkia prestatzen lagundu diegu eta
haiek aurkeztuko dute Udalean.

Ebazpena
EZEZTEA ETA IDAZKI LAGUNDUA.
•

Igeritokiko eskailera eta ezinduak (erreg. zk.: 1285/10)

Erreklamazioa
Auzokide batek kexa aurkeztu du Gasteizko gizarte etxeetako
igeritokietara sartzeko eskailera kendu eta sistema hidraulikoa jarri dutelako. Lehengo
sistemarekin bere semea –gorputz erdia paralizatzen dion ezintasuna du– igeritokira
sartzen zen arazorik gabe, oraingo sistemarekin, berriz, arazoak ditu, igeritokiak
sakonera handiena duen tokian dago eta bertigoa eragiten dio, bertan sartzea zailago
bihurtzen dela.

Azterketa
Dagokion erantzuna arretaz aztertu dugu Kirol Saileko zuzendaritzatik
emandako informazio teknikoa baloratua, bai eta kexa planteatzen duen auzokidearen
baldintza partikularrak ere, baina ezin dugu betebeharreko araudia aplikatzeari uko egin.

Udalaren igeritokietara sartzeko mekanismo berriak –hidraulikoak– ez dira era
arbitrarioz aldatu, NIDE arauetara egokitzeko baizik, eta horiek honela diote:

*NIDE 2005..P IGERITOKI ESTALIEN PROIEKTUETARAKO ARAUA PC*

- Ur laminara sartu eta handik ateratzeko igogailu hidrauliko edo manualak
izango dituzte eskura ezinduek, igeritokira bertara sartzeko tokietan, salbu eta igeritoki
txikietan.

Gailu hidrauliko horien fitxa teknikoei begiratuz gero, sakonera handiena
dagoen aldean kokatu behar direla ikusten da (Gasteizko igeritokietan 1,70 kotatik
hurbil daude denak), labaintzeko tutu hidraulikoa 1,50 metroz sartzen baita ur azpitik,
gutxi-gorabehera.
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Lehengo gailuekin hainbat erabileratako igeritokietako ur laminara sar zitekeen
ur azpian jartzen ziren malda batzuen bidez, eta ez dira egokiak, igeritokian eragozpena
–aldi batez baino ez bada ere– sortzen dutelako beste erabiltzaileentzako segurtasun eza
eragiten duten metalezko elementu arrotzekin.

NIDE arauek eskailera eta malda mota horiek erabiltzea –guztien erabilerarako
ez bakarrik ezinduentzako– ahalbidetzen dute, baina kirol erabilerarako arauzko ez
diren igeritokietan baino ez, eta behin betikotasunez:

“- Ikasteko edo jolasteko igeritokietan alboetako eskailerak edo maldak, edo
aurreko aldekoak jarri ahalko dira, material herdoilgaitzez egindako eskudelekin.”

Kexan adierazi den askotariko igeritokiak erabat libre egon behar du NIDE
arauek diotenarekin bat, eta inolako enbarazurik gabe, beraz, ur laminara sartzeko
igogailu hidraulikoak baliatu behar dituzte premia bereziak dituztenek eta ez bestek.

Adierazitakoagatik, udalaren jarduna zuzenbidearekin bat izan dela eta
aipatutako araudiak xedatutakoa betebeharraren ondorio dela ondorioztatu behar dugu,
azken finean segurtasun arrazoiak direla horren oinarri.

Ebazpena
EZESTEA
•

Biodantza eskolak eta gizarte etxeetan sartzeko debekua (erreg. zk.: 170/03)

Erreklamazioa
Herritar batek kexa adierazi digu, Udalak gizarte etxeetako biodantza
eskoletara joatea debekatu diolako.

Azterketa
Joan den azaroan erabiltzaileari dagoeneko ahoz azaldu genion zein arrazoi
argudiatzen zuten udal arduradunek horrelako ikastaroetara sartzen ez uzteko, baina
haren tema ikusirik, informazioa idatziz helarazi genion:
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“Hirugarren Adineko Udal Zerbitzuaren zentro soziokulturalen arduradunekin
2010-11-02an izandako bileran hau jakinarazi ziguten: biodantza integrazio eta
berrezitze afektiboko sistema da, bizitzaren jatorrizko funtzioak berriro ikasteko
sistema, zeinean musika, kantua, mugimendua... baliatuz bizipen integratzaileak
sorrarazten baitira; horrek nolabaiteko jokabide erasokorra sortu du zugan, eta hori
kaltegarria da gainerako taldekideentzat.
Horrelako kasuetan, udal zentroen araudiak aukera ematen du enbarazu egiten
duen pertsonari sarrera debekatzeko”.

Kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa izan dela esan dezakegu eta, horrenbestez, ezin dugu aldeko ebazpenik eman
haren inguruan.

Ebazpena
EZESTEA
•

EHUko ikasleek kirol instalazioak erabiltzea (erreg. zk.: 1430/10)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu du Udalaren Kirol Instalazioetako urteko kuota
hobariduna dutela 26 urte baino gutxiagoko EHU-ko ikasleek, hainbat baldintza
betetzen badituzte, baina bere semea bezalakoek, Deustuko Unibertsitatean ari baita,
berriz, ez.

Azterketa
Hobari hori Gasteizko Udalak eta Euskal Herriko Unibertsitateak izenpetutako
hitzarmenaren ondorio da, hain zuzen, unibertsitateko ikasleen artean kirol jarduera
sustatzeko xedez. Printzipioz, administrazio publiko diren aldetik, Udalak eta EHUk
berariaz dute lankidetzan aritzeko betebeharra, unibertsitate pribatuak, berriz, bere
baliabide propioak ditu kirol jarduera laguntzeko. Unibertsitate pribatuarekin mota
horretako hitzarmenak sinatu ahal izateko aukera ez da baztertzen, baina ez da eskatu
beharrekoa; izan ere, jarduera pribatuaren baitan dirua irabazteko asmoa baitago, eta
hori bidezkoa bada ere diru ordaina edo beste mota batekoa dakar harekin, hain
zuzen, administrazio publikoen arteko harremanean gertatzen ez dena.
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Kasu honetan administrazioaren jardunbidea bidezko eta arrazoizko hitzarmen
baten ondorio da, beraz, legearen araberakoa, dena den, etorkizunean eta ordainen bat
tartean dela, unibertsitate pribatuekin horrelako hitzarmenak izenpetu ahal dira.

Ebazpena
EZESTEA

b)
•

Errefusatzea
Udal igerilekuetarako bonoa ezinduentzat (erreg. zk.: 1365/10)

Erreklamazioa
Ezintasunaren ehunekorako baremoa zehazten duen araudia aldatu behar
dela uste du herritar batek, udal igerilekuetarako sarreran diru-laguntzaren onuraduna
izateko behar dena, hain zuzen.

Azterketa
Herritarrarekin elkarrizketatu ginen, eta erabaki politikoa dela adierazi
genion eta ezin dugula baloratu.

Ebazpena
ATZERA BOTATZEA

•

c)
Gomendioa
Padel-pistaren erreserba eta greba (erregistro-zenbakia: 1356/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile baten kexa jaso dugu gure Bulegoan. Adierazi duenez,
2010eko maiatzaren 25ean Mendizorrotzako 3. zenbakiko pista zuen erreserbatuta, eta
Zentroko langileen greba dela-eta, ez zioten pistan eta barrutian sartzeko baimena
eman, nahiz eta erabiltzailea bertako bazkide izan.
Toki Administrazioak ez dio itzuli horretarako ordaindutako 4,20 €-ko
zenbatekoa.

Analisia
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Jarduera egiteko ezintasuna ez da gertatu ordaintzera behartutako
pertsonari egotz dakiokeen arrazoi batengatik, eta Udala bidegabeki aberasten ari da,
zerbitzuaren erabiltzailearen kaltetan.

Zentroko langileek grebarako eskubidea baliatu izanagatik, padel-pista
alokatzeko zerbitzua ez zen eman, eta jarduerarik eza Udalari egotzi ezin bazaio ere,
kaltetutako erabiltzaileei ere ezin zaie egotzi; azken batean, itundu eta ordaindu duten
zerbitzu hori gabe geratu dira erabiltzaileak.

Gure ustez, ordaindutako zenbatekoa EZ itzultzea Herri Administrazioaren
bidegabeko aberastea da, eta Herri Administrazioari bidezko titulua falta zaio
jasotako balioa –txikia zein handia– gordetzeko, ordainketaren helburua ez baita
lortu.

Hori dela-eta,

Ebazpena
GOMENDATZEN DUGU Udalak xxxxxxxxxxxxx-(e)ko 3. ZENBAKIKO
PADEL PISTAREN ERRESERBA gisa ordaindutako zenbatekoa itzultzea.

Hori da gure GOMENDIOA, eta Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen
Araudian aurreikusitako baldintzetan eta hedadurarekin ematen dugu.
GOMENDIOA ONARTU egin du eraginpean hartutako Sailak.
•

Adingabeak Gizarte Etxeetan laguntzarekin sartzeko aukera (erregistro-zenbakia:
1379/10)

Erreklamazioa
Guraso batzuek honako kexa hau helarazi digute: sei urteko semea dute, eta
“ZADORRA Igeriketa Taldeak” kudeatzen duen eta igerilekuz hornitutako Gizarte
Etxeetako batean ematen den igeriketa-ikastaro batean inskribatu dute. Haurra oso
txikia denez gero, orain arte senide batekin joaten zen (amarekin edo amonarekin,
gehienetan), eta emakumezkoen aldagelan aldatzen zen, senideak lagunduta.
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Orain arte, atezaintzako langileek arazorik gabe uzten zioten senideari Gizarte
Etxean egoten haurrari arropa janzten edo eranzten laguntzeko beharrezkoa zuen
denbora laburrean. Igerilekuetarako sarbidea kontrolatzeko tornuak instalatu ondoren,
beste agindu batzuk eman direla dirudi. Horien arabera, Gizarte Etxerako sarrera
debekatuta dago adingabeei laguntzera joan nahi duten senideentzat, bazkideak direnean
edo sarrera ordaintzen dutenean izan ezik, nahiz eta agerikoa izan ez dituztela
instalazioak erabiliko, eta sartzeko arrazoi bakarra arropa janzteko edo eranzteko
laguntza behar duen adingabe bati laguntzea dela.

Kexa aurkeztu duen amak, halaber, familiaren segurtasuna eta lasaitasuna aipatu
ditu. Izan ere, semea oso txikia denez eta aldagelan helduak egoten direnez gero,
seguruago sentitzen da semea bere zaintzapean badago.

Bestalde, jakin dugu zenbait erabiltzaile kexu direla batzuetan 10, 11 edo 12
urteko haurrak joaten direlako, aitarekin edo amarekin, beste sexukoen aldageletara, eta
horrek deseroso eta harrituta uzten ditu erabiltzaile asko.

Analisia
Ekitate- eta zerbitzu-irizpideekin konpondu beharreko gaia da. Ez zaigu zuzena
eta neurrizkoa iruditzen kirol-instalazioak erabiltzearen kontraprestazio gisa pentsatuta
dagoen urteko abonua edo prezio publiko bat eskatzea, instalazioan sartzeko arrazoi
bakarra haur bati arropa janzten edo eranzten laguntzea denean. Udal-instalazioetan
asmo horrekin sartzea ezin da ERABILERATZAT hartu, haur bati instalazioak
baldintza egokietan erabiltzeko ematen zaion LAGUNTZATZAT baizik; beraz,
erabileraren ordez zerbitzua dela esan dezakegu.

Kirol Zuzendaritzari kontsulta egin genion, eta adierazi ziguten Udalak bazkide
diren erabiltzaileen leialtasuna lortzeko politika bati jarraitu nahi diola, haiek hobetzen
eta mantentzen baitituzte udal-zerbitzuak, beren ekarpen ekonomikoarekin, baina, aldi
berean, onartu zuten barne-agindu batzuk eman direla 8 urtera bitarteko haurrei
aldagelan laguntzeko beharrezkoa den denboran senideren bat sartzeko aukeraren
inguruan. Horrelako kasuetan kirol-instalazioetan sartzeagatik tasaren bat arbitratzeko
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aukera aztertu ondoren, baztertu egin da, eta kasu horietarako sarbide mugatu eta
doakoari eustea erabaki da. Orain arte indarrean egon den Agindua kontuan hartu,
zentzuz aplikatu, eta 7 urte baino gehiagoko (8 urtetik gorako) haurrak beste sexukoen
aldageletan sartzeko aukera mugatu behar da (nahiz eta beste pertsona batzuekin joan).

Halaber, eta segurtasun-arrazoiak direla-eta, Vitoria-Gasteizko Udalaren Gizarte
Etxe eta Instalazioen Erregelamenduak 8 urtetik beherako haurrak beste batzuekin
joateko aukera aurreikusten du:

11. artikulua- Adingabeen sarrera

Segurtasun-arrazoiak direla-eta, 8 urtetik beherako haurrek 18 urtetik gorako
pertsona batekin eta haren erantzukizunpean sartu beharko dute Gizarte Etxeetan eta
kirol-instalazioetan, ikastaro edo tailerretara joaten direnean edota jardueraz
arduratutako langileak badituzten ikastetxe, klub edo talde antolatuetan joaten
direnean izan ezik.

Gainera, jakin badakigu Zadorra Igeriketa Taldearen Zuzendaritza Batzordea
prest dagoela konpromiso hori bere gain hartzeko (erantsitako 1. zenbakiko dokumentua
– Zuzendaritza Batzordeak Iparralde Gizarte Etxeko kirol-koordinatzaileari igorritako
gutuna).

Azaldutako guztia kontuan hartuta, eta Kirol Zuzendaritzak adierazitako
irizpideei jarraiki.

Ebazpena
Praktika egoki gisa, 7 urtera bitarteko haurrei aldageletan arropa janzten
eta eranzten laguntzeko pertsona bati kirol-instalazioetan doan eta aldi labur baterako
sartzen uzten zion Zerbitzu Agindua GOMENDATZEN DUGU.

Aldi berean, GOMENDATZEN DUGU ohiko bideen bitartez Udaleko kirolinstalazioen erabiltzaileei jakinaraztea EZ dagoela baimenduta 7 urtetik gorakoak beren
sexuari ez dagozkion aldageletan, bainugeletan eta komunetan sartzea eta horiek
erabiltzea, nahiz eta beste pertsona batekin joan.
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ONARTUA
2.3.4.- Gizartegintza Saila
2.3.4.1- Zuzendaritza
•

a)
Orientabidea
Bizilagun gogaikarriak eta Gizartegintza (erreg. zk.: 1309/10)

Erreklamazioa
Giza Eskubideen hiribidea 4 helbideko jabekideen elkarteko hainbat
kideren salaketa jaso dugu, hainbat bizilagunen sortzen dizkieten enbarazuei buruzkoa.

Azterketa
Interesatuko

zaiolakoan,

Gizartegintza

sailari

jakinarazi

diogu

gertakariei buruz bizilagunengandik jaso dugun informazioa, baita bidali diguten
komunikatua ere.
Honela dio, hitzez hitz:
“... larunbata eta igandea bitarteko gaueko (2010eko martxoaren 6ko eta 7ko
gauak) gertakarien ondotik, Giza Eskubideen hiribideko x zenbakiko jabekideen
elkarteak, jakinarazten die erakunde eskumendunei (Ertzaintza, Udaltzaingoa,
Gasteizko Udalaren gizarte zerbitzuak...) ez dagoela prest beste behin ere, enegarrenez,
xxx etxebizitzako bizilagunek eta bertaratzen zaizkienek eragiten dituzten indarkeriazko
egoera, 2008ko azaroan erdialdetik hona jasaten ari direnak.

Herritarren Defendatzaile honek jo zuen Sail horretara berberera, 1179/09
erreklamazioa bitarte, zeinean herritarrak salatzen zuen XXX.eko bizilagunek enbarazu
egiten ziotela bere semeari (txiza, gaueko zarata, takoiena, musika ahots goran...).

Gizartegintza Sailak helarazi zigun txostenak hauxe zioen:
"Askotan hartu izan da pertsona hori Ariznabarreko Oinarrizko gizarte zerbitzuan,
lehenik jabekideen erkidegoko lehendakari zenean, zerbitzuan berak arreta ematen
zitzaion herritar batekin izandako arazoengatik eta gerora berari zuzenean irekitako
dosierrarekin"

Orduko hartan (2009ko ekainean), Sindikoaren bulegoak egindako tramiteak eta
herritarrak sortutako interesa kontuan izanik, administrazioaren jardunbidea
indarreko legediaren araberakoa izan zen, eta horrelaxe jakinarazi diogu berari.
142

Oraingoan jaso dugun salaketari ordukoaren oso antzeko iritzi diogularik, ere
egoera horietan egoki diren tramitazioa bidera dezan eskatu diogu berriro Gizartegintza
Sailari, hori guztia, salatutako pertsonak diru-laguntzen onuradun direla eta gizarte
zerbitzuekin gizarteratze hitzarmen baten bidez loturik daudela ulertuta.

Ebazpena
ORIENTABIDEA. Ebazpen honen ondoren, gugana dator berriro
herritarra, Giza Eskubideen hiribideko x zenbakiko 2ª A helbideko bere
bizilagunen jarduera gogaikarriak amaitu daitezen.
Jakinarazi diogu behin gomendioa eginda ezin dugula aintzat hartu bere
erreklamazioa; izan ere, ekarri digun arazoak Udalaren eskumenak gaindituz, epaile eta
auzitegienean sartzen da, partikularren arteko auzia da (bera, edo Jabekideen elkartea,
bizilagun gogaikarri batzuen aurka alegia), zeina Jabetza Horizontalaren Legearen 7.
artikuluaren artikuluan xedatutakoaren arabera ebatzi behar baiten, kontuan hartuta
artikulu horrek beste bizilagunei enbarazu egiten dietenak epaitegien aurrean salatzeko
aukera ematen diola Jabekideen elkarteari. ATZERA BOTATZEA.
•

Alokairurako Gizarte Larrialdiko Laguntza: ukatzea (erreg. zk.: 1304/10)

Erreklamazioa
Herritar batek etxebizitza alokatzeko laguntzak berriz ere emateko eskatu
du, izan ere, indarrean dagoen legea aplikatzean ukatu egingo zaizkiola aurreikusten
baitu.

Azterketa
Eusko Jaurlaritzak Gizarte Larrialdiak Arautzeko agindua onetsi duela jakinarazi
diogu herritarrari berarekin izandako elkarrizketan. Laguntza hau ez da orain arte bezala
erabiliko, ez baita alokairua erregularki ordaintzeko erabiliko. Hemendik aurrera
jatorrian izan zuen zereginetarako baliatuko da: beharra duten pertsonei aldian aldiko
premia egoeretatik ateratzen laguntzea.

Edonola ere, kasu hau gizarte zerbitzuek premiazko behartzat jo dezaketela uste
dugu, eta, babes ofizialeko etxebizitza bada ere (diruz lagundua, beraz), familia hori
pairatzen ari den behar egoerari aurre egiteko aldi baterako behar duten laguntzatzat har
dezakete.
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Beraz, horren berri eman diogu herritarrari, udaleko gizarte zerbitzuen
erantzunaren zain.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
•

Alokairurako Gizarte Larrialdiko Laguntza: izapideak arintzea (erreg. zk.: 1307/10)

Erreklamazioa
Herritar batek etxebizitza alokatzeko laguntzak emateko izapideak
arintzeko eskatu du, izan ere, luze joko dutela aurreikusten baitu. Datorren astean
gizarte langilearekin hitzordua du.

Azterketa
Herritarrarekin izandako bileran, egoera mota horretarako ezarritako
prozesua jarraitu behar duela adierazi diogu; izan ere, bere gizarte langileak
aztertuko baitu laguntzek atzerapenik izanez gero zein baliabide mota ezarri
ahalko zaion.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
•

Etxebizitzaren salmenta eta gizarte laguntzak (erreg. zk.: 1331/10)

Erreklamazioa
Beste hiri batean etxebizitza bat jabetzan izan arren, gizarte laguntzak
jasotzeko aukerarik bat ote duen jakiteko informazioa eskatu digu herritar batek.

Azterketa
Herritarrari adierazi diogun bezala, laguntzen araudiak ezarritako
baldintzak bete daitezen, ezinbestekoa da etxebizitza saltzea.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
•

Gizarte Larrialdiko Laguntzak eta jokaera (erreg. zk.: 1262/09)

Erreklamazioa
Aldez aurretik gurekin dosierra irekia duen herritar bat guregana etorri da
berriz ere, bere kasua Hurbil taldearen bulegoetara bideratu izanaren arrazoiak ez
dituelako ulertzen.

Azterketa
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Ekarri

digun

dokumentazioaren

arabera,

herritar

honek

gizarte

langileekin izandako jokaera okerra izan da beste bulegoetara bideratu izanaren
arrazoia. Hala jakinarazi diogu berarekin izandako elkarrizketan.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
•

Gizarte larrialdietarako laguntzak: erroldarik ez (erreg. zk.: 1339/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek ez du ez laguntzarik, ez ostaturik, ez jatekorik, baina bi
hilabete baino ez darama hirian erroldatuta. Premiari aurre egiteko informazioa eskatu
digu.

Azterketa
Elkarrizketan, Udalak eta beste erakunde batzuek (Cáritas) dituzten zerbitzuen
berri eman diogu.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
•

Laguntzak eta etetea (erreg. zk.: 1346/10)

Erreklamazioa
Gizarte laguntzak ezeztearen aurka berriro ikusteko aurkeztutako
errekurtsoaren erantzuna ez duelako jaso kexa aurkeztu zuen erabiltzaile batek.

Azterketa
Gizartegintzari horren inguruko txostena eskatu ondoren, errekurritzeko
gizarte laguntzen eskaeraren erantzunaren zain gelditu behar dela adierazi diogu,
aldundiak eman beharko duena,

Ebazpena
•

Gizarte laguntzak eta epeak (erreg. zk.: 1397/10)

Erreklamazioa
Herritar batek salatzen du errolda kendu diotela eta honek gizarte laguntzak
jasotzeko arazoak ematen dizkiola.

Azterketa
Politika orokorra dela jakinarazten diogu, eta laguntza mota horien murrizketa
justifikatuta dagoela.

Ebazpena
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ORIENTABIDEA

•

Ahizpari ukatutako gizarte-laguntzak (erregistro-zenbakia: 1412/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek bere ahizpak jasotzen zituen gizarte-laguntzen egungo
egoerari buruzko informazioa eskatu du.

Analisia
Eskaera, sinatua, interesdunak berak helarazi behar digula adierazi diogu,
gure erregelamenduak ez baitigu aukera ematen kasu honetan jarduteko, ahizpak gai
honetan interesa duela adierazi arte.

Ebazpena
ORIENTAZIOA
•

Hiri autobusak erabiltzeko laguntzak murriztea (erreg. zk.: 1453/09)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek informazioa eskatu du, garraio publikorako jasotzen zuen laguntza
murriztu diotelako.

Azterketa
Politika orokorra dela jakinarazten diogu, eta laguntza mota horien murrizketa
justifikatuta dagoela.

Ebazpena
ORIENTAZIOA
•

Gizarte laguntzak eta jasotzaileen jabetzen kontrola (erreg. zk.: 1456/11)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek informazioa eskatu zuen, haren ustez Udalak ez duelako kontrolatzen
zein jabetza duten Gasteizko gizarte laguntzen jasotzaileek.

Azterketa
Azaldu genion Udala horrelako gertaerak desagerrarazteko neurriak hartzen ari dela, eta
are gehiago oraingo egoera ekonomikoa kontuan hartuta, baina edonola ere, kasu zehatzen bat ezagutzen
badu, salatu dezakeela, horretarako ezarri diren sistemak baliatuz.

Ebazpena
ORIENTAZIOA
•

Gizarte laguntzak eta mailegu eskaera (erreg. zk.: 1466/11)

Erreklamazioa
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Erabiltzaile batek informazioa eskatzen du abal bat presentatuz gero, ia
prestamo bat eman ahal diote jakiteko.

Azterketa
Esaten diogu18/2008ko Legearen filosofiak 23ko abenduan esaten duen
bezala, gizarte-laguntzak beharrezko gauzak direla, eta beraz, ezin daitezke
prestamoak eskatu edo eman.
Haren galderarako erantzuna beraz, ezezkoa izan behar da: ezinekoa da bi gauza
hauek baldintzea.

Ebazpena
ORIENTAZIOA

•

b)
Gomendioa
Gizarte-laguntzen balorazioa herritar bati (erreg. zk.: 897/07)

Erreklamazioa
2007ko irailetik hona M. P. izeneko Gasteizko herritar bat etortzen zaigu
hainbatean behin, seguru asko zahartzaroko dementzia zehazgaberen bati egotzi
dakiokeen eta bere eguneroko bizitza gobernatzeko ezgaitasun pertsonal baten kontura.

Azterketa
Adineko emakumea da, 70 urte ingurukoa, bakarrik bizi da, bere kasa bizi ahal izateko
adina ematen dion pentsioa jasotzen du, eta janzteko, garbitzeko, eta bere burua
zaintzeko bestelako jarduerak gauzatzeko ahalmen fisikoa dauka. Alabaina,
nahasmendu eta aztoramendu handiz jokatzen du bere eguneroko bizitzako beste alor
guztietan.

AMVISAk ohiz kanpoko kontsumoak fakturatzeari buruzko auzi bat medio
etorri zen gugana. Gizarte zerbitzuetako langile batzuekin bere etxebizitzara joan
ginelarik, konturatu ginen bera zela ohiz kanpoko kontsumoen sortzaile, gau eta egun
bainuontziko txorrota irekita uzten zuelako, pentsamendu paranoide batek hartara
bultzatuta, alegia, AMVISAk ura halako presioan bidaltzen zuen, non txorrota irekita
utzi ezean, bere etxeko hodiek eztanda egingo zuten ustea. Beste batzuetan, hala ez
jokatzera, komuneko zisternak eraman ezineko zarata egiten zuela argudiatu zigun. Bere
garaian, 2009ko maiatzaren 6an, Gizartegintza Sailera bideratu genuen auzia (1.
eranskina).
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Antzeko arrazoiengatik, nola-halako fobia dauka bere etxebizitzarekiko; berak
dioenez, han ezin du lorik egin, gertu dagoen azoka bateko hozkailuen zaratek
galarazten diotelako.

Kontuak kontu, emakumeak uko egin izan dio AMVISAren fakturak
ordaintzeari. Udal enpresak moztu egin dio ur-hornidura 2009ko azaroan, andreak 3.000
€ inguru dituelako zorretan (bi kontzeptu hauengatik: ur-kontsumoak eta ordaindu
gabeko OHZ); ondorioz, Diru bilketa agentziak premiamenduzko prozedura abiarazi du
bere etxebizitzaren aurka.

Otsailean Iberdrolak argindarraren hornidura eten dio, ez dituelako fakturak
ordaintzen.

Ezin izan dugu M.P.ren inongo seniderekin –ez hurbil, ez urruneko–
harremanetan jarri, ezta berarentzako erreferente izan daitekeen inorekin ere.
Denbora-tarte honetan, M.P.k Páramo hotelera joan izan da lo egitera, bere
etxebizitzan ezin duela argudiatuz. Hara jatorduetan baino ez da joaten. Ogitartekoez
elikatzen da, oso dieta desegokia, bere adina aintzat hartuz gero.

Hotelean ere zorrak egin ditu, hainbeste non hoteleko zuzendaritzak ez dion
gehiago bertan egoten uzten. Hartara, M.P.k bere lagun baten etxean egiten du lo gaur
egun; hark gogo onez hartzen du, baina ez egoera onenean.

Hainbatetan bideratu dugu emakumea gizarte zerbitzuetara, baina, antza, ez
omen dute gizarte laguntzak jaso ahal izateko inongo arrazoi-multzotan kokatzen, eta,
azken finean, beti ATERPEra bideratu dute eurek.

EAEko Gizarte Zerbitzuen Legearen 22. artikuluan (Gizarte Zerbitzuen Euskal
Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoa) xedatutakoarekin bat etorriz, M.P.ren
kasua udal eskumeneko Lehen Mailako Arretakoen artean kokatzen da, eta gizarte
LARRIALDIzko izaeraz gainera, babesik gabeko egoeran dagoelako; aldez aurretik
gizarte zerbitzuek kasuaren berezitasunak aztertu ostean egin dezaketen diagnostikoa
aintzat hartuta, zainpeko etxebizitza batera bideratu daiteke.
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Ebazpena
Horregatik guztiagatik, gure ustean GizartegintzaSailari dagokio herritar
hori arreta egitea. Horixe GOMENDATZEN DUGU, Herritarren Defendatzailearen
Araudiaren ildotik eta han xedatutako eraginarekin.
c)
•

Ezestea

Gizarte Larrialdiko Laguntzak eta horiek kobratzeko atzerapena (erreg. zk.: 384/04)

Erreklamazioa
Herritar batek gizarte larrialdiko laguntzak atzerapenez kobratzen
dituela salatu du, bai eta horien jatorriarekin bat ez datorrela adierazi ere.

Azterketa
Gasteizko Udalak 2010eko maiatzaren 3an txostena igorri digula eta
herritarraren interesekoa izan daitekeenez igorri egin diogula adierazi behar da.
Bertan jasotakoaren arabera, prestazio horien ordainketa egunean dago, eta
laguntzaren kudeaketa udalaren eskumena bada ere, Gizarte Ongizatearen
Erakundeak ordaintzen du.
Kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa izan dela esan dezakegu eta, horrenbestez, ezin dugu aldeko ebazpenik eman
haren inguruan.

Ebazpena
EZESTEA
•

Gizarte laguntzak eta ukatzea (erreg. zk.: 1341/10)

Erreklamazioa
Herritar batek Gizarte laguntzak eten dizkiotela salatu du.

Azterketa
Zentzu horretan, Gasteizko Udalaren 2010/06/1eko txostena igorri diogu
erabiltzaileari, bertan jasotzen baita argi eta garbi horretarako arrazoia. Hau da, egoera
sozio-familiarrean suertatutako aldaketen berri ez ematea
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Administrazioaren jarduna legezkotasunaren araberakoa izan da.

Ebazpena
EZESTEA
•

Gizarte laguntzak eta datuak ezkutatzea (erreg. zk.: 1345/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek gizarte laguntzak ukatzen dizkion eta jasotakoa
itzultzera behartzen duen ebazpena ezeztatzeko eskatu du.

Azterketa
Eskatutako gizarte laguntzak ukatu dizkiote ez duelako “behar beste
baliabiderik

ez

duela”

egiaztatzeko

eskatutako

dokumentazioa

aurkeztu,

horretarako eman zaion epean. Diru Sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko
abenduaren 23ko 18/2008 Legeak horrela jasotzen du: eskatzaileak egiaztatu behar du
bere egoera, agirien bidez eta behar den denboran; dena den, agiri horiek baditu eta
baliabiderik ez duela egiaztatu ahal badu, eskaera berria egin dezake, aurkeztu eta
dagozkion laguntzak berriro jaso.

Administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa izan dela
esan behar dugu, eta sentitzen dugu, baina herritarrari kasu horretan aldeko ebazpenik
ezin genuela eman jakinarazi behar izan genion, Sindiko edo Herritarren
Defendatzailearen Araudiko 29. artikuluan xedatutakoaren ildotik.

Ebazpena
EZESTEA
•

Intzidentea eta erreklamazio orria gizarte zentroan (erreg. zk.: 1361/10)

Erreklamazioa
Auzokide batek kexa aurkeztu digu Harrera Sozialerako Udal Zentroan
gertatutako intzidente baten inguruan.

Bere ustez,

zentroko zaintzaileetako baten

jokaera ez zen zuzena izan erabiltzaileetako bati atentzioa deitzeko orduan. Erabiltzailea
irratia entzuten ari zen kaskoekin, eta telebista gelan zegoen beste erabiltzaile batzuekin
batera. Zaintzaileak irratia entzun eta aldi berean telebista ikusten ezin zela egon esan
zion, irratiak zarata egiten baitzuen eta beste erabiltzaileei enbarazua eragiten baitzien.
Honela erantzun zion zaintzaileari: “esan araudiaren zein artikulutan dagoen horrela
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jasota". Horrela erantzuteagatik zaintzaileak gelatik bota zuen. Eskaera egin diguna
bitartekari aritu zen eta horren ondorioz bera ere kanporatua izan zen.

Era berean, zentro horretan kexak aurkeztu ahal izateko “erreklamazio liburua”
ez egoteaz kexu da erabiltzailea.

Azterketa
Udalak baliabide sarea du etxebizitzarik gabe dauden pertsonei ostatua
emateko. Horien artean honakoak: Aterpe Gaueko Zentroa, Etxe Irekia, Harrera
Sozialerako Zentroa. Zentro horietan oinarrizkoak diren ostatua eta mantenua emateaz
aparte, espazio fisikoa dago elkarbizitza eta eguneroko bizitzarako gaitasunak lantzeko.
Gainera, gizarte ahuldade egoeran dauden pertsonentzako hainbat baliabideren —
zainpeko etxebizitzak, laguntzeko etxebizitzak, eguneko zentroa...— sarea dago.

Mota horretako zentroetako bizikidetza arazotsua izan ohi da, bertan egoten
diren pertsonetako asko egoera zailean baitaude –estres emozionala, familiak utzia eta
gizarte ahuldadea– eta bidezkoa da administrazioak diziplina eta lankidetzan
oinarritutako jarrera eskatzea, zerbitzuaren funtzionamendu normala bermatzeko asmoz.

Eskakizun horien markoaren baitan eta eskatzaileak kontatutakoagatik zentroko
administrazioaren jarduna, zuzena izan dela ulertzen dugu, bai araudiaren ikuspegitik,
bai jardunbide egokitzat jo daitekeenaren ikuspegitik.

Erabiltzaileek kexak aurkezteko “erreklamazio liburua” delakoaren inguruko
eskaerari dagokionez, Harrera Sozialerako Udal Zentroaren izaerarekin bat ez dator, ez
baita hotela eta ondorioz, ez du turismo administrazioaren kontrola pasa behar. CMAS
Udalaren Gizarte Zerbitzuen menpe dagoen harrera zentroa da eta horren jardunaren
inguruko kexak edozein gizarte etxe edo udal bulegotan aurkez daitezke, gizarte
zerbitzuen aurrean edo administrazio baliabideen sistemaren bidez, edo Herritarren
Defendatzailearen bulego honetan.

Ebazpena
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Horregatik guztiarengatik, kasu honetan toki-administrazioak zuzenbidearekin
bat etorriz jokatu duela esan dezakegu, beraz, gure aldetik ezin dugula aldeko iritzirik
eman.
•

Gizarte-laguntzen etendura (erregistro-zenbakia: 1417/10)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu duenez, gizarte-laguntzak jasotzen zituen bere pentsioaren
osagarri gisa, eta aurtengo ekainean eten egin dizkiote, “bankuan dirua zuela esan
diotelako hitzez”.

Analisia
Sailari txostena eskatu diogu, eta erabiltzaileari igorri diogu. Bertan azaltzen
denez: GLLak arautzen dituen Agindu berriarekin, ez da baimentzen babes publikoari
esker bizi diren pertsonei laguntzak ematea, eta horregatik kendu dizkiote seguruenik(
…)

Ebazpena
EZESPENA
•

Gizarte-laguntzak eta baliabideen erabilgarritasuna (erregistro-zenbakia: 1427/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu duenez, ez diote gizarte-laguntzarik ematen,
Gizartegintza Sailak baliabide ekonomikoak badituela dioelako.

Analisia
Aurkeztu zigun dokumentazioa berrikusi ondoren, erabiltzaileari adierazi diogu
diru kopuru baten sarrera egin zitzaiola Logroñon zuen etxebizitzaren eraispenaren
kalte-ordain gisa.

Ebazpena
EZESPENA.
•

Gizarte-laguntzak eta lanean borondatezko baja hartzea (erreg. zk.: 1421/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek hau salatu du: gizarte laguntzak jasotzen zituen eta
lanean hasi zen, baina lana utzi egin behar izan zuen, ez zuelako haur txikia norekin
utzi. Gizarte laguntzak kendu egin dizkiote, “lan kontratuan borondatez baja eman

152

izanagatik” eta berak dio ez zela “borondatezkoa izan, obra amaierako kontratua
baizik”.

Azterketa
Zentzu horretan, esan beharra dago txosten hau igorri zigula Gasteizko Udalak
2010eko azaroaren 22an, eta bertan ikus daitekeen eta azpimarratzen dugun bezala,
borondatezko baja izenpetzeari dagokio; herritarraren interesekotzat jotzen dugunez,
helarazi egiten diogu.

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

Ebazpena
EZESTEA.
•

Gizarte laguntzak eta erroldatzea (erreg. zk.: 1422/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek hau salatu du : « 7 urte baino gehiago darama
Gasteizen bizitzen eta bertan dago erroldatuta 2009-08-06tik. Diru-sarrerak
bermatzeko errenta eskatu du baina ez diote eman, dagoeneko hemen bizi EZ den
pertsona bati dagokion errolda irregulartasun batengatik".

Azterketa
Zentzu horretan, esan nahi dugu txosten hau igorri zigula Gasteizko Udalak
2010eko azaroaren 24an, baita guk herritarrari helarazi ere, baliagarri izango
zitzaiolakoan.

Hala ere, zerbitzuan adierazi diogu hobe duela eranskinean aholkatutakoa
betetzea:
-

Orain bizi den etxebizitzan erroldatzea.

-

Erreferentziazko gizarte langilearengana joatea.
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Kasu honetan, bada, administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren
araberakoa izan dela esan daiteke.

Ebazpena
EZESTEA.
•

Gizarte laguntzak eta babes ofizialeko etxebizitza (erreg. zk.: 1387/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek hau salatu du: « BOEen onuradunen ustezko
diskriminazioa gizarte laguntzak jasotzerakoan, kasuari aplikatzekoa den araudian
jasotzen ez dena”.

Azterketa
Komunitate Jardueraren Zerbitzuak ezesteko eman zuen txostena eta
aplikatzekoa den araudia aztertuta, adierazi diogu Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak
Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak hau ezartzen duela: gizartelarrialdietarako laguntzak eman aurretik, gizarte-zerbitzuek beti egiaztatu beharko
dute benetako premia-egoera dagoela; era berean, egiaztatu beharko da badagoela
helburu horretarako esleitutako kreditua (50. art.).
Era berean, gizarte larrialdietarako laguntzetarako 2010eko diru-kopuruak
ezartzeko Eusko Jaurlaritzaren 2010eko martxoaren 24ko Aginduak hau dio: “GLLen
bidez hipoteka duten familien ostatu-gastuak baino ez dira estaliko (gastu hori ez
baita sartzen EGPOn), baita familia eskatzaileak Diru-sarrerak Bermatzeko
Errentarik (DBE) ez duen kasuak ere, DBE izatea ezinbestekoa baita EGPO
jasotzeko eskubidea izateko”.

Erreferentziazko araudia ulertzeko laguntzen izaera juridikoa zehaztu beharra
dago:

horiek

ez

dira

eskubide

subjektiboak,

hautazko

prestazioak

baizik,

administrazioak erabakitzen baitu noiz dagoen horien "premia", eta gainera aurrekontua
egoteak baldintzatzen ditu. Erabiltzaileak diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen
duela eta gainera haren etxebizitza babes publikoko erregimena baten barruan dagoela
kontuan izanik, ezezkoa justifikatuta dago, aginduan bertan adierazten den
arrazoiarengatik: gizarte larrialdietarako laguntzak larrialdi egoera bereziei
erantzuteko baino ez dira erabiliko.
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Gure ustez, beraz, administrazioa zuzenbidearekin bat ari da jokatzen, eta ezin
dugu kexa onartu.

Ebazpena
EZESTEA
•

Gizarte langileek emandako tratu ezegokia (erreg. zk.: 1464/11)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu du “gizarte langileek ustez gaizki tratatu dutela”.

Azterketa
Erabiltzaileak elkarrizketan adierazitakoaren arabera, gizarte langilearekin bisita izan zuen
azkeneko aldian langilea etengabe aritu zen bulegotik ateratzen, hark esandako guztia kontsultatzera, eta
tratua ezegokia iruditu zitzaion (…).
Gizarte zerbitzuetan egin duen bidea kontuan izanik, tratu berezia dela azaldu genion, baina
horrek ez diola haren duintasunari kalterik egiten, eta gizarte langileek ez dutela inola ere laidotzen.

Ebazpena
EZESTEA
•

Laguntzak eta elkarbizitza unitatea (erreg. zk.: 1443/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek gizarte laguntzak eskatu zituen 2010ean, baina ukatu egin zizkioten
denda bat duen gizon batekin ezkonduta dagoelako. Hark argudiatzen du erritu islamiarrez baino ez
dagoela ezkonduta eta gizarte laguntzak emateko ondorioetarako ez litzatekeela elkarbizitza unitatetzat jo
beharko.

Azterketa
Gizarte zerbitzuei txostena eskatu eta erabiltzaileari jakinarazi diogu. Laburbilduz, adierazten
dute erabiltzailea eta senarra gizarte langileekiko hitzorduetan semearekin batera bizi direla adierazi
zutela, eta horregatik 3 kideko elkarbizitza unitatetzat jotzen dutela. Gainera, senarra denda baten jabea
da, eta sarrerak bermatzeko errenta jaso nahi badu saldu egin beharko du. Gizarte langileek horren
guztiaren berri eman zieten elkarrizketetan.

Ebazpena
EZESTEA
•

Laguntzak eta gizarteratze hitzarmena (erreg. zk.: 1470/11)

Erreklamazioa
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Erabiltzaile batek salatu du gizarte laguntzak eten dizkiotela “beste bi
pertsonekin bizi zen etxebizitzan gela bat alokatu ziolako neska bati, nahiz eta ez zion
ezer kobratzen."

Azterketa
Norberaren egoeran zein etxebizitzaren inguruan aldaketarik egonez gero,
gizarte langileari jakinarazi behar zaio, batez ere ondorio ekonomikoak baditu,
egoeraren bilakaera baloratu ahal dezan. Horrela ez egiteak ematen zitzaizkion
laguntzak jasotzeko gizarteratzeko hitzarmenaren falta larritzat jotzen da.
Azpierrentamenduko kontratuaren izaera ekonomikoa haren berezko ezaugarria da.
Hala jakinarazi genion herritarrari.

Kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren
araberakoa izan dela esan daiteke, eta herritarrari jakinarazi genion Sindiko edo
Herritarren Defendatzailearen Araudiko 29. artikuluan xedatutakoaren ildotik, ezin
genuela aldeko ebazpenik eman.

Ebazpena
EZESTEA
•

Laguntzak eta agiriak aurkeztea (erreg. zk.: 1437/10)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu du gizarte laguntzak jasotzeari utzi diola eta
horretarako arrazoia ezezagun duela.

Azterketa
Horren inguruko argibideak eskatu eta Gizartegintza Sailetik honakoa esan
digute: “... herritarrak jasotzen zituen DBE eta EPO laguntzak emateari utzi zitzaion
azaroan etxebizitza aldaketarekin zerikusia zuen intzidentzia batengatik eskatutako
dokumentuak ez zituelako aurkeztu. Aurtengo urtarrilean eman zitzaion horren berri eta
Gizarte Ongizatearen Foru Erakundera bidali da (...)”

Udalak adierazitako arrazoia Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta arautzen duen
Legeak eta EPO-ak xedatutakoarekin bat dator; baliabide ekonomiko garrantzitsuak dira
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horiek, onuradunarekiko lankidetza estua egon dadila eskatzen dutenak, bereziki
norberaren egoerarekin zerikusia dutenei dagokienez, eta betebehar horiek ez betetzeak
administrazioak laguntza etetea ekartzen du.
Horregatik guztiarengatik, Udalak zuzen jokatu duela uste dugu, eta ondorioz
ezin dugu zure kexa aintzat hartu.

Ebazpena
EZESTEA
•

Laguntzak eta dibortzio eskaera (erreg. zk.: 1475/11)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek adierazi digunez gizarte laguntzak jasotzen zituen,
baina eten egin dizkiote dibortzio eskaera ez aurkezteagatik; esan digunez egiten saiatu
zen, baina haren abokatuak ez zion eman nahi izan.

Azterketa
Gizartegintza Sailak eskatu zaizkion laguntzak jaso ahal izateko behar duen eta
egoki den dokumentazioa eskatu diola adierazi diogu, bere abokatuak uko egiten badio
emateari berari egin beharko dio erreklamazioa eta ez gizarte zerbitzuei, haiek
zuzenbidearekin bat jokatu baitute.

Ebazpena
EZESTEA
•

Laguntzak eta bizilekua aldatzea (erreg. zk.: 1478/11)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu du Gasteizen 06/092010tik erroldatuta egonez
gero, bizilekuz aldatuz gero, erroldaren data aldatzen diote(14/02/2011), beraz, honen
ondoriz. Ezin ditu gizarte-laguntzak jasan.

Azterketa
Esaten diogu Erroldako zerbitzuarekin harremanetan jarri garela eta esaten
digutela etxe horretako jabeak, 03/12/2010an bajaz ematen diola, beraz ez ditu bete
behar dituen hilabeteak betetzen eta horregatik ezin ditu gizarte-laguntzak kobratu.
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Ebazpena
EZESTEA

•

d)
Bitarteko jarduera
Alokairurako laguntzak horretarako ez erabiltzea (erreg. zk.: 1359/10)

Erreklamazioa
Gizarte laguntzak jasotzen dituzten pertsonei hainbat etxebizitza
alokatzen dien pertsonak salaketa egin du gure bulegoan eta dosierra abiarazi dugu
horren inguruan.

Azterketa
Gizartegintza Sailari jakinarazi diogu etxebizitzen jabeak igorri digun
informazioa, bere interesekoa izan daitekeelakoan.

“... honako maizterrek:

ssssssssss), xxxxxxxxxxxxx) eta xxxxxxx), gizarte

laguntzak jasotzen dituzte alokairua ordaintzeko, baina badira hilabete batzuk
horretarako EZ dituztela erabili, hau da, ez dute alokairua ordaindu, eta berak susmoa
du alokairua ordaindua izanaren egiaztagiri faltsuak aurkeztu dituztela...”

Gizarte Zerbitzuei horren berri ematera mugatu gara, gizarte laguntzen onuradun
diren pertsonak ematen zaien laguntzarekin iruzurra egiten ari diren froga izan
daitekeelako.

Haiek baloratuko dute egoera horretan egoki diren kudeaketak, hori guztia,
salatutako pertsonak diru-laguntzen onuradun direla eta dirua eman zitzaienerako
baliatzen ez dutela ulertuta.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
•

Arazoak sortzen dituen bizilaguna eta gizarte etxebizitza (erreg. zk.: 1413/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek bere bizilagunen portaera psikopatak etengabe sortzen
dion enbarazua salatu duelarik, dosierra abiarazi dugu.

Azterketa
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Gasteizko Udalak horri buruzko txostena igorri digu; bertan azaltzen denaren
arabera, aipatutako bizilagunari eta haren semeari besteak beste Udaleko gizarte
zerbitzuetan eta Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Ongizaterako Foru Erakundean
eman diete arreta azken hogei urteetan.
Salatutako egoeraren eta etxebizitza horretan bizi izan diren urteetan bizilagunei
sorrarazi dizkieten arazoen jakitun dira, eta jakin badakite azken hilabeteetan
gatazka areagotu egin dela, eta epaitegietara ere iritsi dela.

Pertsona horiek bizi diren etxebizitza Alokabideko etxebizitza babestua da;
adierazitako arrazoiak kontuan izanik, joan den urrian kontratua berritzeko unea
heldu zenean ez berritzea erabaki du erakunde horrek, uste baitu pertsona horien
portaera ez dela bateragarria etxebizitzaren erabilera normalizatuarekin.
Kontratua ez berritzeak etxebizitzatik botatzea dakar, beraz, pertsona horientzat
beste ostatu bat bilatzen ari da, Udaleko Gizartegintza Sailak denbora jakin
baterako dituen ostatuetan.
Sindikoaren bulegoak egindako tramiteak eta kasuarekin lotutako jasotako
informazioa kontuan izanik, kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean
dagoen legediaren araberakoa –eta egokia, azken batean– izan dela esan liteke.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
•

Gizarte laguntzak eta murrizketa Foru Aldundiaren ebazpenez (erreg. zk.: 1436/10)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu du jasotzen zituen gizarte laguntzak murriztu
dizkiotela, Foru Aldundiaren ebazpenez, eta ez dagoela ados.

Azterketa
Gasteizko Udaleko Gizartegintza Sailera jo dugu eta haiek adierazi digute Foru
Aldundiko Ongizate Zerbitzuari dagoeneko jakinarazi diotela erabaki hori aldatu egin
zutela, eta beraz, beste erakunde horri erreklamatu beharko liokeela idatziz.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
•

Gizarte laguntzak: bi hartzaile baino gehiago etxebizitza berean (Erreg. zk. 1401/10)
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Erreklamazioa
Herritar batek salatu du jasotzen zituen gizarte laguntzak kendu dizkiotela, Foru
Aldundiaren ebazpenez, eta ez dagoela ados.

Azterketa
Sailarekin harremanetan jarri gara eta jakinarazi digute etxebizitza berean laguntzak jasotzen
zituzten bi pertsona baino gehiago zeudela; hala ere, beste eskabide bat egin eta bizilekua aldatu zuenez,
laguntza emango diote.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

e)
•

Errefusatzea
Banantzea eta gizarte-langileak (Erreg.-zenbakia: 1209/09)

Erreklamazioa
Erakunde honetan irekita dagoen kexa-espediente bat da, honako gai honi
buruzkoa: gizarte-zerbitzuen aurkako kexa, emazte ohiarekiko banantzea dela-eta
izandako jokaeragatik.

Analisia
Gure bulegoan egindako elkarrizketan erabiltzaileari adierazi genionez, gaiari
lotutako prozesuaren unea kontuan hartuta –jurisdikzioaren aurrean– kasua gure
eskumenetatik

kanpo

geratzen

dela

uste

dugu,

Sindiko

edo

Herritarren

Defendatzailearen Araudiaren 26 e) artikuluan ezarritakoari jarraiki, eta ezin dugu
eskatutakoa onartu; izan ere,

“26. artikulua
…
e) Epaitegietan edo Justizia Auzitegietan dauden gaiak direnean”

Edonola ere, zorionak eman nahi dizkiogu zigor-arloan emandako Epaiagatik.
Izan ere, zigor-egozte oroz absolbitu du, eta errugabetasuna aitortu dio.

Emazte ohia tratatu zuten eta tratatzen ari diren gizarte-langileekin aurrez
aurreko elkarrizketa bat izateko asmoari dagokionez, adierazi beharra dago ezin duela
auzi horretan alderdi gisa esku hartu, eta are gutxiago aurrez aurreko elkarrizketa bat
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eskatu; nolanahi ere, bere interesak defendatzeko edozein idazki aurkeztu ahal izango
du Erregistro Orokorrean, eskaera-eskubideari jarraiki. Gizarte Zerbitzuek egindako
txostenak barne-txostenak baino ez dira, ez dute balio betearazlerik eta judizialik, eta,
nolanahi ere, Datuak Babesteko Legeak babesten ditu.

Azkenik, jakinarazi behar zaio bere emazte ohiaren abokatuarekin egiteko eskatu
zigun kudeaketa 2010eko ekainaren 8an egin zela. Abokatuak hitzez jakinarazi digunez,
bere bezeroari eskaera helaraziko dio, eta haren erantzunaren berri emango digu.
Edozein jakinarazpen jasoz gero, erabiltzaileari helaraziko diogu.

Ebazpena
Une honetan ezin dugu gai horri buruzko beste ezein gomendiorik eman.
BAZTERTUTA
•

Vitalquiler (erreg. zk.: 1433/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek Vitalquilerrek errentaren zenbatekoa igo diola salatu
du.

Azterketa
Elkarrizketan adierazi diogu Vitalquiler enpresa pribatua den aldetik auzi hori
ez dela gure eskumenekoa.

Ebazpena
Ez dugu horri buruz ebazterik. ATZERA BOTATZEA.
•

f)
Herritarrak berak itxia
Etxebizitza alokatzeko gizarte-laguntzak (erregistro-zenbakia: 1326/10)

Erreklamazioa
Zapatari kaleko etxebizitza baten jabea den erabiltzaile batek
gizarte-laguntzak jasotzen dituzten pertsona batzuei alokatu die etxebizitza hori, eta,
kontatu digunez, kezkatuta dago, maizterrek laguntzak kenduko dizkietela jakinarazi
baitiote hitzez.

Analisia
Adierazi diogunez, idatzizko ebazpenaren zain egon behar dugu
horren kontrako errekurtsoa jartzeko; halaber, ebazpena jasotzen duenean, gurekin
harremanetan jartzeko esan diogu. Ez du hori egin.
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Ebazpena
ERABILTZAILEAK ITXITA
g)
•

Gogorarazpena
Iritzi artikulua dosierrean (erreg. zk.: 1153/09)

Erreklamazioa
Beste batzuetan esku hartu dugu herritar honekin zerikusia dutenetan.
Berriro jo du gure bulegora bere ezinegona adierazteko, gure ohartaraztapenei kasurik
egin gabe, arreta ematen dioten gizarte zerbitzuek oinarrizko errentari buruz berak
idatzitako iritzi artikulua gordeta baitute dosierrean oraindik ere.

Azterketa
Bere garaian adierazi genuenez, eskatzailearen administrazio dosierrean iritzi
artikulua sartzea jardunbide ez egokia da; izan ere, bertan egoteak asmo epaitzat har
daiteke, baita zerbitzuaren jardueran ideologia kontuan hartzen dela ulertu ere.
Seguruenez, gizarte zerbitzuen ahalegin txikiaz konpon daiteke egoera, hain
zuzen, dokumentu hori dosierretik aterata.

Ebazpena
Honakoa gure GOGORARAZPENA da.

2.3.4.2- Haurrak eta Senitartea
•

a)
Orientabidea
Seme nerabea eta portaera txarra (erregistro-zenbakia: 1335/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek haren semea gurasoekiko harremanak jasanezinak
direla salatzen du et ahori buruz zerbitzuak zer egin dezaketen jakitea nahi du.

Analisia
Udaletxeko haur eta senitartekoen zerbitzuei buruz hitz egiten diogu, hala nola
nerabereen Tribunalei buruz.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

2.3.5.- Herritarren Segurtasunaren Saila
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2.3.5.1- Udaltzaingoa
•

a)
Ezestea
Udaltzainek emandako tratua: eskuburdinak (erreg. zk.: 1329/10)

Erreklamazioa
Alkoholemia proba egiteari uko egin ziolarik udaltzainek emandako
tratua salatu du herritar batek. Udaltzainei kontra egin ez bazien ere
eskuburdinak jarri zizkiotela adierazi du.

Azterketa
Udaltzainekin izandako elkarrizketan, udaltzainek zuzenbidearekin bat
jokatu zutela adierazten duten agiriak erakutsi dizkigute. Lehen

Instrukzio

epaitegiaren sententzia batek ere horrela berretsi du.

Ebazpena
EZESTEA
•

Isuna: TAOko agenteak (erregistro-zenbakia: 1342/10)

Erreklamazioa
TAOko agente batek “gaizki ezarri” zion isun bat salatu du erabiltzaile
batek. Baimendu gabeko ibilgailua zamalanetarako erreserbatutako eremuan uzteagatik
eta zirkulazioa oztopatzeagatik jarri zitzaion isuna.

Analisia
Horri dagokionez, adierazi nahi dugu Vitoria-Gasteizko Udalak honako txosten
hau igorri digula (interesgarritzat hartu dugulako aipatzen dugu):
“Unitate honetako (TAO) zaintzaileak, trafikoa eta udal-araudi bidez araututako
aparkatzeko eremuetan aparkatutako ibilgailuak kontrolatzeko eta zaintzeko funtzioak
betetzean, ez dira agintaritzaren agenteak.
Zaintzaileek ikusten dituzten trafikoko arau-hausteak salatzeko aukera Zigor
Prozeduraren Erregelamenduaren (320/94 Errege Dekretua, otsailaren 25ekoa) 4.2
artikuluan (Nahitaezko eta borondatezko salaketak) dago jasota, trafiko-legeriari
lotutako salaketei dagokienez. Honako hau dio:

“… Halaber, edonork egin ahal izango ditu salaketak Trafikoari, Ibilgailu
Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuan
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edo horren erregelamenduetan jasotako aginduen arau-haustetzat har daitezkeen
gertakariengatik…”

Azaldutako guztia dela-eta, zaintzaileek trafikoari eta aparkatzeari buruzko
araudiaren inguruan ikusten dituzten arau-hausteak salatzen dituzte borondatezko
salaketen prozedurari jarraiki. Horretarako, “Salaketa-ohartarazpena” izeneko
dokumentua erabiltzen dute, eta dokumentu hori Vitoria-Gasteizko Udalaren Ogasun
eta Ekonomia Sailaren Trafiko Zehapenen Unitateari igortzen diote, dagokion zigorprozedurari hasiera emateko, adierazitako Errege Dekretuari jarraiki.

Salaketen eta hartzaileei (titularrei edo gidariei) igorritako jakinarazpenen
atzealdean, zigor-prozedura horretan interesa duen bidezko informazioa jasoarazten
da”.

Aztergai dugun kasuan, adierazi beharra dago administrazio-jarduna indarrean
dagoen legeriari jarraiki egin dela. Hori dela-eta, jakinarazten dugu ezin dugula, Sindiko
edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 29. artikuluan ezarritakoari jarraiki,
aldeko ebazpenik eman.

Ebazpena
EZESPENA
•

Isuna: segurtasun uhalik ez (erregistro-zenbakia: 1392/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatzen du izun bat jarri ziotela(“gaizki jarrita”)
segurtasun-gerrikoa jarrita ez zeukalako.hark esaten du Udaltzingoak gelditu
zuten tokia ez dela egokia.

Analisia
Erabiltzailearekin eduki genuen elkarrizketan esaten diogu izuna egoki jarrita
dagoela eta boletinean jartzen duen bezala, Udaltzaingoak gelditzen dutela ahal
dutenean.
Erabiltzailearekin egindako elkarrizketan adierazi genionez, Jabetza Eskubidea
Legeak mugatzen du, kasu honetan, HAPNak, eta Udal Osoko Bilkurak baino ezin du
aldatu hori.
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Ebazpena
EZESPENA
•

Isuna: udaltzainek tratu pertsonalizatua ematea (erregistro-zenbakia: 1402/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatzen du izun bati errekurtsoa egiten eman behar diren pausuak
desegokiak direla.

Analisia
Erabiltzaileak elkarrizketan azaldu dizkigun gertaeretatik ondoriozta dezakegu agentearen
jarduna zuzena izan zela.

Ebazpena
EZESPENA

•

Isuna: Lanen behin-behineko seinaleak (Erreg. zk.: 1431/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu zuen isuna jarri ziotela “kale batetik kontrako
noranzkoan irteteagatik, noranzko debekatua zela adierazten zuen seinalea errespetatu
gabe”, baina haren ustez seinalea ez zela argia.

Azterketa
Ezarritako isuna eta arau-haustea gertatu zen lekua aztertu ondoren,
erabiltzaileari adierazi genion kalea ixteaz eta noranzkoa aldatzeaz ohartarazten zuten
behin-behineko seinaleak hesi hori baten gainean zeudela, leku hartan ibilgailuen eta
oinezkoen igarotzea antolatzeko, mantentze lanak egiten zituzten bitartean.
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Behin-behineko seinaleen helburua gidariei laguntzea eta bertan dauden
langileak babestea da, eta horietakoren bat ikustean ezinbestekoa da ibilgailuaren
abiadura moteldu eta ahalik eta arreta handienaz gidatzea.
Hesi horiarekin topo egitean eta abiadura moteltzean gidariak kalea trafikorako
itxita zegoela adierazten zuten seinaleei erreparatu behar zien. Baliteke ez konturatzea,
baina gidari orok du adi egoteko betebeharra, eta behin-behineko seinaleak izatea ez da
salbuespena.

Beraz, administrazioa zuzenbidearekin bat jokatzen ari dela uste dugu.
•

Legez kanpoko terraza eta mehatxuak datuak babesteko legea ez betetzeagatik
(erreg. zk.: 1410/10)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu du xxxxxxxxxx tabernaren kontra telefonozko salaketa egin zuela
Udaltzaingoan, ez baitzuen mahaitxoak jartzeko baimenik, eta ondoren denbora batez bere etxeko atezain
automatikora eta telefonora ezorduetan deika eta deika aritu direla; haren ustez, Udaltzaingoak
tabernaren jabeei edo haien ezagunen bati beraren datuak eman dizkietelako gertatu da.

Azterketa
Gure bulegoan izandako elkarrizketan erabiltzaileari jakinarazi genion bezala,
Gasteizko Udalak datuak babesteko protokolo zorrotzak bete behar izaten ditu, Datuak
Babesteko Euskal Bulegoak alor horretan emandako jarraibideak eta Datu Pertsonalen
Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak zein hura garatzeko
arauek

ezarritakoari

jarraituz.

Salatutako

gertaeretatik

ez

da

ondorioztatzen

Udaltzaingoak oker jokatu duenik.

Erabiltzaileek aski informazioa izatea nahi du Gasteizko Udalak, datuak
eskatzen diren eran eman ala ez berariaz, aske eta borondatez erabaki ahal izan dezaten.
Hori dela eta, erabiltzaileari bere datuak fitxategi automatizatu bati erantsiko zaizkiola
jakinarazten zaio, eta haren arduraduna Gasteizko Udala dela. Erabiltzaileak esan zigun
Udaltzaingoan salaketa jartzean ez zuela inola ere bere burua identifikatu.
Gasteizko Udalak indarreko legedian datu pertsonalak babesteko agintzen diren segurtasun
mailak ezartzeko konpromisoa du, beraz, antolakuntza eta teknikari dagokienez beharrezko neurriak
hartuko ditu datuak galdu, gaizki erabili, aldatu edo baimenik gabe hartu ez daitezen, eta beste edozein
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arrisku eragozteko. Gasteizko Udalak isilpean gordeko ditu fitxategi automatizatuetan jasotako datuak,
indarreko legedian ezarritakoaren arabera.
Erabiltzailea –edo haren ordezkaria– une oro baliatu ahalko da bere datuak ikusi, zuzendu,
ezeztatu nahiz horien kontra agertzeko eskubideez, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoari eta aplikatzekoak diren gainerako arauei jarraiki, leku hauetakoren batera
idazkia bidaliz:

Gasteizko Udalaren Argibide Bulego Nagusia
Espainia plaza, 1
01001 Vitoria-Gasteiz

edo herritarrei laguntzeko bulegoak, nortasun agiriaren kopia erantsita.

Beraz, administrazioa Zuzenbidearekin bat jokatzen ari dela uste dugu.

Ebazpena
EZESTEA
•

Isuna axolagabekeriaz gidatzeagatik (erreg. zk.: 1477/11)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu du isuna jarri diotela axolagabekeriaz gidatzeagatik, ia talka egin
baitzuen aurretik zihoan udaltzain baten motorraren kontra (2583813 salaketa-orria): isuna
baliogabetzeko eskatu du, ez baitator bat benetan gertatuarekin.

Azterketa
Erabiltzaileak elkarrizketan azaldu dizkigun gertaeretatik ondoriozta dezakegu
agentearen jarduna zuzena izan zela eta, gainera, hark ez du bertsio hori aldaraz dezakeen daturik
eman.

Ebazpena
EZESTEA
•

Multacar: bidezkoa bada isuna baliogabetzea (erreg. zk.: 1472/11)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek adierazi digu salaketa jakinarazpena jaso zuela, ibilgailua bigarren
lerroan aparkatuta eta gidaria bertan ez zegoelarik zirkulazioa oztopatzeagatik, eta ez
jakinarazteko arrazoitzat “irudia hartu izana” argudiatzen zela.

Azterketa
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Erabiltzailearekin izandako elkarrizketan aitortu zigun gidaria ez zegoela ibilgailuaren
barruan eta ezin dituela ezeztatu salaketan jasotako gertaerak.

Ebazpena
EZESTEA
•

Isuna eta udaltzainak identifikatzea (erreg. zk.: 1469/11)

Erreklamazioa
Herritar batek jakinarazi digu Udaltzain batekin “arazotxo bat” izan zuela
Arana kalean 2010eko abenduan. Ustezko pasabide batean aparkatu nahi zuen eta
udaltzainak aurrera jarraitzeko agindu zion. Herritarraren esanetan, ez zuen halakorik
egin nahi izan, aginduak ez zuelako justifikaziorik. Hori zela eta, agiriak eskatu
zizkioten eta udaltzain gehiago agertu zen. Honek beharrezkoa ez zen alarma piztu
zuen. Herritarrak adierazi digunez, ez dago ados ez udaltzainaren jokaerarekin ez
salaketarekin (jaso ez badu ere).
Udaltzainari bere zenbakia eskatu ziola eta honek ez ziola eman nahi izan jakinarazi
digu.

Azterketa
Herritarrarekin izandako elkarrizketan adierazi diogunez, ezinezkoa da
arazotxoan parte hartu zuten agenteen jokaera objektiboki ikustea, nahiz eta herritarrak
jokaera hori harroputza izan zela adierazi. Beraz, guztia honela laburtzen da:
udaltzainak agindutakoa ez egiteagatik dokumentazioa eskatu zitzaion herritarrari.
Zirkulazio Kodeak zehazten duenez, Udaltzainek bere zereginak betez egiten dituzten
seinaleak ezinbestean betebeharrekoak dira, eta kaleetako seinaleek eta semaforoek
baino balio handiagoa dute. Horixe gogorarazi diogu herritarrari.
Herritarrak adierazi digun gertaera kontuan hartuta, guk gauza bakarra
nabarmendu ahal dugu: udaltzainen identifikazioa nahitaezkoa da, eta hala adierazi
diogu herritarrari. Herritarrak adierazitakotik ondorioztatzen dugunez, udaltzainak
salaketa bat jarri du, eta bertan udaltzainaren identifikazio zenbakia agertu behar da,
zalantzarik gabe.

Dakigunez, udaltzainek identifikatzeko duten beharra errespetatu egiten dute
gehienetan, bereziki salaketa jartzen denean, izan ere salaketa orrian nahitaezkoa da
salatzailearen zenbakia jartzea. Salaketaren jakinarazpenean udaltzain salatzailearen
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identifikaziorik agertzen ez bada, guri jakinarazteko esan diogu, esku hartzerik izan
dezagun.
Gure ustez, herritarrak egin digun kontakizunetik objektiboki ondorioztatzen da
udaltzainaren jokaera indarrean dagoen legearekin bat datorrela, nahiz eta herritarraren
ustez

gehiegizkoa

eta

gogaikarria

izan.

Beraz,

Sindiko

edo

Herritarren

Defendatzailearen araudiko 29. artikuluan xedatutakoarekin bat, ezin dugu herritarraren
kexa aintzat hartu, eta halaxe jakinarazi diogu.

Ebazpena
EZESTEA
b)

Orientabidea

•

Zaratak Nash tabernan (erreg. zk.: 1336/10)

Erreklamazioa
Herritar batek hamar urte egin zituen Nash tabernaren goiko pisuan bizi
izaten, baina areto honetako zaratak zirela eta etxebizitza aldatzea erabaki zuen.
Prentsan irakurri duenez areto honetako ostalariak Sindikoarengana jo du
zaratengatiko isun bat zela eta. Herritarrak egoera horren inguruan duen bertsioa
ematera etorri da guregana.

Azterketa eta Ebazpena
Ebazteko orduan sindikoak bere bertsioa ere kontuan har dezala eskatu
digu herritarrak elkarrizketan.
•

Auzokoaren jazarpena (erreg. zk.: 1348/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek goiko solairuko auzokoak jazarri egiten duela azaldu
digu, baina ez diola inolako mehatxurik egin, ez eta erasorik (ahozko edo fisiko) egin
ere.

Azterketa eta Ebazpena
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Erabiltzailearekin izandako elkarrizketan horrelako kasuetan poliziak
jarraitzen duen protokoloa azaldu diogu.
•

Isunak: Erdi Aroko hirigunean sartutako ibilgailuak (erregistro-zenbakia: 1380/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek kexa adierazi du; bere ibilgailua Erdi Aroko hirigunean
sartu eta aparkatu behar du ama desgaitua duelako eta inguru horretan bizi delako, eta
udaltzainek salaketa jartzen diote horregatik.

Analisia eta ebazpena
Erabiltzailearekin

egindako

elkarrizketan

adierazi

genionez,

Udaltzaingora deitu beharko du amari laguntzeko Erdi Aroko hirigunean sartu edo
aparkatu behar duen bakoitzean, asmo horren berri emateko. ORIENTAZIOA
•

Ezkutuko prostituzio etxea Paraguai kalean (erreg. zk.: 1452/11)

Erreklamazioa
Paraguai

kaleko

xx.eko

auzotarrek

beren

etxejabeen

elkarteko

etxebizitzetako batean prostituzio etxea egon daitekeela salatu dute, eta horrek enbarazu
egiten diela.

Azterketa
Poliziak iker dezan eskatu genuen eta txostena jaso ondoren auzotarrei
bidali genien, egoki jotzen zituzten izapideekin jarrai zezaten. Txostenean
jasotakoaren arabera, ez da prostituzio etxea bertan.

Ebazpena
ORIENTAZIOA
•

Isuna eta instrukzioa (erreg. zk.: 1457/11)

Erreklamazioa
Gugana jo du herritar batek eta informazioa eskatu du 0/xxxxx salaketa
orria izenpetu duten Udaltzaingoko agenteek salaketa unean jakinarazpena ez egitea
justifikatzen duen arrazoiei buruz.

Azterketa
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Kexa jaso ondoren Herritarren Segurtasunaren Sailarekin harremanetan jarri
ginen eta 2011ko otsailaren 25eko data duen txostena bidali digute non honakoa
adierazten den: erabiltzailea da, salatu gisa, eta zigor dosierraren
ALEGAZIOETARAKO fasean, inguruabarrak edo argibideak eskatu behar dituena,
instruktoreari eskatu, hain zuzen, berari bidali baitzizkioten jarduketak agenteek
bere momentuan. Zigor dosierra ez da Udaltzaingoan izapidetzen Ogasun eta
Ekonomia Saileko, Diru-bilketa Zerbitzuko, Trafiko Isunen Atalean baizik.

Ebazpena
ORIENTAZIOA
c)
•

Gomendioa
Ezinduentzako aparkatzeko txartela (erreg. zk.: 1316/10)

Erreklamazioa
Hirian mugikortasun murriztua duten pertsonei ematen zaizkien
aparkatzeko txartelen erabileran ematen ari den abusuak (faltsutu, iruzurrezko
erabilera...) direla eta, eragindako hainbat sektoreren kexa jaso da gure bulegoan

Azterketa
Pertsona

horiek

–Gasteizko

herritarrak–

ohartarazi

digutenez,

mugikortasun murriztua duten pertsonentzako aparkatzeko txartela horiek iruzur eginez
baliatzen dira; izan ere, hilda dauden pertsonenak dira, faltsifikatuak daude edo
iraungiak.

Erabiltzaileek esan digutenez, kasu batzuetan hilda dauden jabeen txartelak
dira, baja eman ez eta oraindik beste pertsona batzuek erabiltzen jarraitzen dutenak;
beste batzuetan, dokumentuak faltsutzen dira, mugikortasun murriztua duen senide
baten aparkatzeko txartela baliatu eta koloretako fotokopia egiten dute, edo irudi bat
internetetik jaitsita. Behin autoaren barruan jarri dela, zaila da antzematea ez bada
oso ondo begiratzen, are zailagoa plastifikatua badago. Gainera, ibilgailuaren
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matrikula ez dagoenez, eta datu pertsonalak zein argazkia atzeko aldean daudenez,
errazagoa da iruzurra egitea.

Gure ustez, aparkaleku horiek egotea oinarrizko premia da mugikortasun
murriztua dutenentzako, eta horiek behar ez bezala erabiltzea delitu izatera hel
daitekeen falta larria, horregatik, Udalak hori errotik mozteko ahal duen guztia egin
behar duela uste dugu.

Ebazpena
Udalari GOMENDATZEN

diogu dagozkion administrazioekin

erregistroak konpartitu ditzan txartela zuten eta hilda dauden pertsonak identifikatzeko,
hura itzul dadin eta baliogabetu dadin agintzeko asmoz.

Udaltzaingoari gomendatzen diogu, aldian behin, zerbitzu bereziak egin ditzan
–jarduera programen markoaren baitan– mugikortasun murriztua duten pertsonentzako
gordetzen diren lekuak zaintzeko eta txartel manipulatu edo faltsutuak erabiltzen
dituztenak zigortzeko.

Gure gomendioa da txartel horiek faltsutu eta erabiltzen dituzten pertsonak agiri
publikoa faltsutzeagatik salatzeko, Zigor Kodearen 392. artikuluarekin bat.
392. artikulua.
Norbanakoak egiten badu 390. artikuluko idatz-zatiaren lehenengo hiru zenbakietan
azaltzen diren faltsutzeetatik bat, agiri publikoan, agiri ofizialean nahiz merkataritzaagirian, orduan hari sei hilabetetik hiru urte arteko espetxealdi-zigorra ezarriko zaio
eta sei hilabetetik hamabi arteko isuna.

Horixe GOMENDATZEN DUGU, Herritarren Defendatzailearen Araudiaren
ildotik eta han xedatutako eraginarekin.
ONARTUA
•

Isuna: behin-behineko seinalea (erregistro-zenbakia: 1323/10)
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Erreklamazioa
Gure Sindikaturara etorri den erabiltzaile batek adierazi digunez, zigor bat ezarri
diote “ibilgailua zamalanetarako erreserbatutako toki batean aparkatzeagatik eta
oztopatzeagatik”, baina aparkatu zuenean ez zegoen debeku horren berri ematen zuen
seinalerik.

Udal Gordailura ibilgailua jasotzera joan zenean, udaltzainek jakinarazi zioten
salaketa jarri zitzaion tokian behin-behineko seinale bat jarri ohi dela, Herrandarren
kalean (Arana kalearekin) dagoen Telepizzako lokalaren zamalanak errazteko.

Azterketa
Herritarren Segurtasunaren Sailak gai horri buruz egindako txostenean
adierazten denez, Telepizza enpresak, salgai-garraioa etorriko dela aurreikusten
duenean (astean bitan), baimendutako gunea erreserbatu egin ohi du. Horretarako,
gelditzea debekatuta dagoela dioten bi seinaleri poliziaren baimenaren kopia
gaineratzen die beharrezkoa den aurretiaz.

Txosten horretan, gainera, gaur egungo prozedura eta udaltzainen jardunak
eragin duen kexa balioestea eskatzen zaio Udaltzaingo Zerbitzuaren Trafiko eta Bide
Segurtasuneko Arloko arduradunari, prozedura eta jardun horiek hobetu daitezkeen
jakiteko. Nolanahi ere, honako hau izango da irizpide orokorra: behin-behineko
seinaleztatzearen kasuan, gidariak ibilgailua seinaleak ipini ondoren aparkatu duela
ziur jakiten denean baino ez da bidezkoa izango salaketa jartzea eta ibilgailua kentzea;
seinaleak ibilgailua toki horretan aparkatuta zegoenean ipini direla eta jabea edo
gidaria zirkunstantzia horretaz konturatu ez dela pentsa daitekeenean, berriz, ez da
bidezkoa izango.

Gure ustez, Sailaren Zuzendaritzak eta Udaltzaingo Zerbitzuaren Burutzak berak
egindako eskaeran oinarrituta, seinaleak ibilgailua aparkatu ondoren ipintzen badira,
bidezkoa izango da, edonola ere, jabeari ohartarazpena helaraztea (horretarako aukera
badago) baimendutako erreserba baliatu behar denean, edota ibilgailua hurbileko leku
batera edo udal-biltegietara lekualdatzea, salaketarik egin eta ezein tasa kobratu gabe.
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Azaldutako guztia dela-eta

Ebazpena
UDALTZAINGO

ZERBITZUAREN

TRAFIKO

ETA

BIDE

SEGURTASUNEKO ARLOAK gaur egungo prozedura aldatzeko aukera balioets
dezan (desegokia delako) GOMENDATZEN DUGU. Era horretan, Sailaren
Zuzendaritzak eta Zerbitzuko Burutzak berak egindako eskaerari erantzungo
zaio. Horri jarraiki, gomendatzen dugu, gainera, aztergai dugun kasuan
ZIGORRA DEUSEZTATZEKO ibilgailua seinaleak ipini aurretik aparkatu zela
frogatzeko modurik ez dagoenean (espediente-zenbakia: xxxxxxxx), eta hurrengo
kasuetan behar bezala jokatzeko.

Hori da gure GOMENDIOA, eta Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen
Araudian aurreikusitako baldintzetan eta hedadurarekin ematen dugu.
EZ ONARTUA
•

Ardura salaketa-buletinak idaztean (erregistro-zenbakia: 1407/10)

Erreklamazioa
Zapatari kaleko xxxx zenbakiko xxxxxxx tabernaren jabea etorri da Sindikatura
honetara. Adierazi duenez, lokala ixteko ordutegia errespetatu ez izanagatik jaso dituen
hainbat salaketaren kasuan, buletina idatzi duen udaltzainak akatsak egin ditu (oker
idatzitako egunak, orduak eta abar).

Oraingoan, kontatu digu, eta horren inguruko dokumentazioa ekarri du, zigorra
ezarri diotela “ixteko orduan musika zegoelako, zerbitzariak lanean ari zirelako eta
jendea kontsumitzen ari zelako”, hori guztia 2009/01/17an, xxxxxxxxx4 salaketabuletinaren arabera. Hortaz, 2010. urtean jakinarazpena jaso zuenerako zigorrak
preskribitu egin zuen. Orduan, udaltzainek zuzenketa egin eta arau-haustea
2010/01/17an gertatu zela adierazi zuten. Halaber, adierazitako salaketa-buletinean
jasotako gertakariak aldatu zituzten.

Erabiltzaileak bere haserrea azaldu digu, zigor-prozeduraren barruan salaketabuletinean bildutako datuen aldaketa horrek eragiten dion babesik eza dela-eta.
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Analisia
Udaltzainek, Araua betetzen dela zaintzeaz arduratutako agintaritzaren agente
diren neurrian, salaketa-buletinean jasotako gertakarien fede ematen dute, aurkako
frogak daudenean izan ezik.
Jasotako gertakariek iuris tantum egiazkotasun-presuntzioa dute salaketa berretsi
ondoren; aztergai dugun kasuan, udaltzainek berretsi egin zuten.
Erreferentziazko salaketaren kasuan, 2009/01/17 da data, 06804 zenbakiko
salaketa-buletinaren arabera. Espedientean, berriz, buletinaren kopia zuzenduta dago,
eta data 2010/01/17 dela adierazten da.
Pentsa daiteke akats material bat gertatu zela salaketa-buletina idaztean, hau da,
udaltzainak, konturatu gabe, 2009 idatzi zuela 2010 jarri behar zuen lekuan, baina,
nolanahi ere, buletina idatzi eta horren kopia salatuari eman ondoren, ez da onargarria
udaltzainak buletineko datuak aldatzea edo zuzentzea. Ezin da praktika hori onartu,
segurtasun juridikorik eza eragiten baitu (batzuetan eguna izan daiteke aldatu nahi dena,
besteetan ordua, izena eta abar).

Buletina salatutako pertsonari eman ondoren, ukiezina da.
Udaltzainek arreta eta ardura osoa jarri behar dute salaketa-buletina idaztean.
Hori behintzat eska dakieke administratuei zigor ekonomiko handia ekar diezaiekeen
arau-hauste bat salatzen dutenean.
Salaketa-buletina funtsezko froga izango da prozesuan, eta ezin da inolako
aldaketarik onartu. Izan ere, praktika desegokia da, eta udaltzainek zuzendu egin
beharko lukete kasu horietan.

Azaldutako guztia dela-eta,

Ebazpena
Honako hau GOMENDATZEN DUGU:

1.- Aztergai dugun kasuan, zigorra deuseztatzea eta espedientea baliogabetzea
(salaketa-buletina: 0xxx4), salaketa-buletinean izandako bidegabeko alterazioengatik.

2.- Udaltzaingoak agenteei zigor-prozeduran froga-akta gisa balio izango duten
salaketa-buletinak betetzean zorrotz jokatu beharra dagoela gogoraraztea.
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Hori da gure GOMENDIOA, eta Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen
Araudian aurreikusitako baldintzetan eta hedadurarekin ematen dugu.
EZ ONARTUA
•

Multacar ibilgailua eta irudia hartzea (erreg. zk.: 1444,1463 eta 1376/10)

Erreklamazioa
Udaltzaingoaren txostenari erantzuteko:
Zerbitzu horri gure poza adierazi nahi diogu, hark 2011-02-07an egindako txostenean egiaztatu
baitugu 1376/10 ebazpenean egindako iradokizunak ia osorik hartu dituztela kontuan Gasteizko
Udaltzaingoko agenteek.

Pozten gara “Multacar” izeneko tresna aurrerapen tekniko handia delako, gure
hiriko udaltzainek trafikoaren alorreko diziplina ezaren kontra egin beharreko lana
errazten duelako, eta hori guztion mesederako delako.
Uste dugu jokabide egokia dela Multacar ibilgailua gelditzea udaltzainek arauhaustea egin denetz –hots, ibilgailua geldi ala aparkatuta dagoen– zehazteko, edo
gidaria bertan izanik justifikatzen duen arrazoirik dagoen egiaztatzeko, eta ahal den
guztietan salaketa jakinarazteko, bai eta zirkulazioa antolatu eta arau-hastea egiten jarrai
dezaten eragozteko ere.
Gure asmoa udaltzainen jarduera pertsonala nabarmenaraztea da, agintearen
agente horien irizpide profesionala ordezkaezina baita trafikoan gerta daitezkeen
askotariko gorabeherak balioesteko eta arau-haustea zuzen-zuzenean eta unean bertan
egiaztatzeko, multacar izeneko tresnak ateratako irudiez lagunduta, azken batean, horiek
bitarteko lagungarria baino ez baitira.

Hala ere, esan beharra dugu salaketa arau-hausleari jakinaraztean batzuetan jardunbide
hori ez dela argi adierazten ohartu garela. Sindikoaren bulego honetan irekitako bi dosierretan
gutxienez (1463/11 eta 1472/11 zenbakikoetan) erabiltzaileek jaso zituzten salaketaren eta dosier
zigortzailea abiaraztearen jakinarazpenek zioten “ez jakinarazteko arrazoia” “339/90 LEDko 77.
artikuluaren arabera irudia hartu izana” (erantsitako 1. eta 2. dok) zela, baina multacar ibilgailuak
hartutako irudietan ezin da zehaztu ibilgailuak geldirik edo aparkatuta dauden, ezin baita gidaria barruan
dagoen ikusi.

Azterketa eta Ebazpena
339/90 Errege Dekretuaren 77. artikuluak –19/2001 Legeak aldatua– hau dio salaketen
jakinarazpenaz: “Agintaritzaren agenteek derrigorrezko salaketak egiten dituztenean, unean bertan
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jakinarazi behar diote salatuari. Horixe da arau orokorra”. Salaketak arau-hausteari buruzko datuak
zehaztu beharko ditu. Salbuespenez, ez da obligazio hori bete beharko baldin eta agintaritzak imajinak
hartu eta erreproduzitzeko sistemak erabili baditu egintzak ezagutzeko eta sistema horiek ibilgailua
identifikatzea ahalbidetzen badute, edo ibilgailua aparkatuta badago eta gidaria aurrean ez badago ere.
Gure ustez, gertaerak agenteen jardueraren bitartez ezagutzen dira eta multacar ibilgailuaren irudia
udaltzainen txostena osatu eta dokumentatzen duen bitarteko grafikoa baino ez da.
Salaketa-orrietan ez jakinarazteko arrazoitzat irudia hartu izana argudiatzean, Gasteizko
Udaltzaingoak multacar ibilgailuak egindako argazkiak 339/90 Errege Dekretuaren 77. artikuluaren 3.
paragrafoko kasuekin parekatzen ditu. Gure ustez, ordea. interpretazio hori okerra da, eta herritarren
segurtasun juridikoaren kalterako da, salbuespen bat dena –hau da, eskubideak mugatzen dituen
heinean estu ulertu behar dena– era zabalean ulertzen baitu. Arauak aurreikusten du irudiak
hartu badira geroago jakinarazteko aukera, baina bakarrik sistema mekanikoa aukera bakarra
denean –esaterako, errepide, autobide eta tuneletako radarrak–. Gure iritziz, hiri barruan eta
multacar ibilgailuaren barruan udaltzainak doazela –eta horiek dira benetan garrantzitsuak eta
jardunean ari direnak– irudia hartzea ez da berez salaketa ez jakinarazteko arrazoia, baldin eta
bestelako eragozpenik ez bada, arrazoi hauek tarteko: (1) zirkulazioa oso handia bada edo
ibilgailua geldirik egoteagatik arrisku zehatza sor badaiteke, dela eguraldi txarragatik, lanengatik
edo beste edozein gorabeherarengatik edo (2) gidaria aurrean ez bada.
Pozgarria da jakitea Udaltzaingoaren Burutzak emandako jarraibideei esker gure hiriko
eguneroko praktikan, gehienetan, irudiak hartzeko makinaren automatismoak ez duela ordezten
agintaritzaren agenteen jarduna eta gertaerak balioesteko duten ahalmena. Baina hori salaketa-orrian
bertan utzi behar da agerian, beraz, gidaria bertan ez dagoenean edo trafikoaren egoerak oztopatzen
duenean baino ez da onargarria zuzenean ez jakinaraztea.
Laburbilduz, praktikan ibilgailuan doazen agenteak gelditu eta gertaerak egiaztatu ohi badute,
Zerbitzuaren Burutzak bere garaian jakinarazi zigunaren arabera, gure ohartarazpena honetara mugatuko
da: salaketa-orrietan, zuzenean ez jakinarazteko arrazoitzat araudiaren 77. artikuluan jasotako kasu hauek
ager daitezela: (1) zirkulazioa oso handia bada edo ibilgailua geldirik egoteagatik arrisku zehatza sor
badaiteke, dela eguraldi txarragatik, lanengatik edo beste edozein gorabeherarengatik edo(2) gidaria
aurrean ez bada.
Zigortzeko ahalmena kontuz baliatu beharra dago eta alor horretan zerbitzuaren kalitatea
areagotzeko abagune egokian gaudela uste dugu, beraz, zure sailak ohartarazpen hauek kontuan izango
dituela espero dugu.
Halaber, ezinbestekoa denean, ezarritako zigorrak baliogabetzeko eskabideak bidaliko dizkiogu
Ogasun Saileko Diru-bilketa Zerbitzuari.

d)
•

Errefusatzea
Udaltzainek atxilotu eta tratu txarra ematea (erreg. zk.: 1349/10)

Erreklamazioa
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Pasa den 2010/05/8an gertatutakoan parte hartu zuenetako batek kexa
aurkeztu du Sindikoaren bulego honetan, eta bertan adierazten duenez "xxx pubetik
atera zenean, Udaltzaingokoaren hainbat agentek eskuburdinak jarri eta jo zuten, eta
bai berari bai bere lagunei hainbat lesio eragin zieten.

Azterketa
Berarekin bildu gara, eta agente horien kontrako salaketa jarri duela
esan zigun, bai eta Udaltzaingoak bera eraman duela epaitegietara.
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”.

Sentitzen dugu momentu honetan horri buruzko ebazpenik eman ezina, baina
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.
Dena den, Udaltzaingoaren jardunagatik kezkatuak gaude eta gaiaren inguruko
argiketa eskatuko dugu.

Ebazpena
ATZERA BOTATZEA
e)
•

Bitarteko jarduera
Prostituzio-etxe klandestinoa Antso Jakitunaren kalean (erregistro-zenbakia:
1399/10)

Erreklamazioa
Antso Jakitunaren kalean prostituzio-etxe klandestino bat dagoela salatu
dute Sindikatura honetan.
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Analisia eta ebazpena
Udaltzaingoari ikerketa-txostena eskatu diogu. Igorri digute, eta eskuhartze horren bidez salatutako lokaleko jarduera desagertzea lortu dela adierazi digute.
JARDUN ERTAINA
f)
•

Bideratzea

Isuna taberna bati: baimendutako ordutegitik kanpo (erregistro-zenbakia: 1338/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile baten salaketa jaso dugu Sindikatura honetan. Adierazi
duenez, bere taberna (“Bar Nash”) baimendutako ordutegitik kanpo irekita
edukitzeagatik ezarri zaion zigorra gertakari faltsuetan oinarrituta dago.

Analisia
Arartekoarekin harremanetan jarri gara eta, adierazi digutenez, kexa hori
Erakunde honetan planteatuta zuen lehenagotik, eta eskatutako txostena lantzen ari
dira.

Udal-sindikoaren irudia behartuta dago, bere Araudiari jarraiki, Arartekoarekin
lankidetzan jardutera. Izan ere:

43. artikulua.- Herritarren Defendatzailea edo Sindikoa lankidetza estuan
arituko da Herri Defendatzailearen edo Arartekoaren kargua betetzen ari diren
pertsonekin, Erakunde horiekin izan beharreko lankidetza eta koordinazioa modu
egokian garatu eta zehaztu ahal izateko.

……

Koordinazio-printzipio horri jarraiki, eta jardunak beharrik gabe ez errepikatzeko,
bidezkotzat hartzen dugu kexa Arartekoak sustatzea, eta hori jakinarazi diogu.

Ebazpena
DERIBAZIOA

g)

Gogorarazpena
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•

Isuna eta agenteen portaera (erreg. zk.: 1423/10)

Erreklamazioa
Herritar batek kexa hau adierazi digu: ibilgailua aparkatzen ari zen, eta maniobra egin ondoren
banaketa kamioneta baten gidariak agirika egin zion horregatik; orduan ohartu zen autoa zamalanetarako
gune batean aparkatzen ari zela. Maniobra zuzentzen saiatu zen, baina orduan beste gidariak haren
ibilgailuaren parean jarri zuen kamioneta, eta ez zion ateratzen uzten, poliziari deituko ziola esanez,
salaketa jar ziezaion.

Handik minutu batzuetara, udaltzain bat agertu zen motorrez, eta autotik irteteko eta agiriak
emateko agindu zion. Baina, agenteari adierazi zion bezala, ezin zen ibilgailutik atera, kamionetak hiru
ibilgailuren artean harrapatuta baitzuen. Hain estua zen kamionetaren gidariak utzitako lekua ezen
udaltzaina bera ere nekez sar baitzitekeen, ezta erreklamatzailea ere, kopilotuaren atetik ez bazen.
Kamionetaren gidariari ibilgailua kentzeko eskatu zion agenteak, eta orduan baino

ezin izan zen

erreklamatzailea gidariaren atetik irten, ez lehenago.

Udaltzaina, besterik gabe, salaketa-orria betetzen hasi zen, zamaketa-lanetarako gunean aparkatu
izanagatik. Hori ikustean, benetan gertatutakoa azaldu nahi izan zion erreklamatzaileak, baina agenteak ez
zituen azalpenak entzun nahi izan, eta bera salaketa jartzeko zegoela esan zuen, eta nahi izanez gero deitu
zion pertsona salatzea zeukala. Bitartean, kamionetaren gidariak ezkutuko mehatxuak egiten zizkion
salatzaileari, eta udaltzainak ez zuen ezer egin, lekukoa izan arren.
../…

Gertaera horiek guztiak kontuan izanik, erreklamatzaileak kexa zehatz hauek adierazten ditu:

1.- Salaketa ez dator bat gertaerekin. Nik ez nuen zamalanetarako gunean aparkatu,
halabeharrez nengoen leku horretan, sartu eta gero ezin izan bainintzen bertatik atera,
hirugarren batek kamioneta batekin ez zidalako handik ateratzen uzten, eta nire borondatearen
kontra han geldiarazi ninduelako, udaltzaina iritsi arte.

2.- Salaketa jartzen ari zela konturatu nintzenean, hainbatetan eskatu nion udaltzainari
nire azalpenak entzuteko, han nire borondatearen kontra nengoela kontura zedin –berak ere
ikusi ahal izan zuen hori, ezin bainintzen nire ibilgailutik gidariaren atetik irten dokumentazioa
erakusteko– baina ez entzunarena egin zuen.

Salaketa kentzeko eskatzen dut eta, aldi berean, adierazi nahi dut ez nagoela batere
ados herritar bat udaltzain baten aurrean mehatxatu ondoren hori zigorrik gabe geratzearekin,
gainera udaltzainak ez baitzuen mehatxatuarenganako interesik agertu, ez eta babesteko
imintziorik egin ere.
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Azterketa
Udaltzain orok Euskadiko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen
baitako Deontologia Kodea bete beharra du, zeinak hau ezartzen baitu:

30. artikulua.
1. 1.- Euskal Herriko Poliziako kideen jokabidea...
2. 2.- Zintzo eta duintasunez jokatu beharko dute beti, eta beren zereginei zor
zaien uste ona eta itzala galtzea nahiz zerbitzuaren edo Administrazioaren izen ona edo
eraginkortasuna arriskuan jartzea ekar dezaketen jokabide orori itzuri egin beharko
diote. Ustelkeria-ekintza guztietatik bereziki jare izan eta horrelakoen aurka erabaki
sendoz jokatu behar dute.
3. 3.- Herritarrekin dituzten harremanetan jokabide zuzena eta arretazkoa izan
beharko dute, eta esku hartzen dutenean zergatik eta zein helbururekin egiten duten
ahalik eta argibide gehienez azaldu beharko dute.
Hala behar izanez gero, eta beren jarduketekin zerikusia duten pertsonek hala
eskatzen badiete, poliziak direla egiaztatu beharko dute.

Egia izanez gero, azaldutako gertaerak 30. artikuluko 2. eta 3. paragrafoen
kontrakoak dira:

a) Gertaeren lekura iritsi zenean udaltzainak ezin zuen ezikusiarena egin salatua
beste ibilgailu batek harrapatuta egonik.

b) Udaltzainak ezin dio uko egin salatuak gertaeren inguruan eman nahi dizkien
azalpenak entzuteari.

c) Udaltzaina ezin da mugatu salaketak jartzera, agintearen benetako agente bati
dagokion bezala jokatu behar du, eta auziak konpontzen saiatu.
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d) Udaltzainak ezin du ez oharturena egin hirugarren batek salatua hertsatu eta
mehatxatu badu.

Zoritxarrez, erreklamatzaileak salatutako gertaerak, oso sinesgarriak izan arren,
ezin dira modu frogagarrian egiaztatu, ez baitago agentearen berrespenari kontra egingo
dion frogarik.

Beraz, gertaerak egiaztatu ez direnez, ezin dugu ondorio juridikorik eskatu edo
agenteak diziplina arau-hausterik egin zuenik esan, baina balio morala aitortu behar
diegu erreklamatzailearen adierazpenei, eta agentearen portaera arbitrarioa eta
begirunerik gabekoa izan zela susmatu; horrek Udaltzaingoari berari eragiten dio, udal
zerbitzua den aldetik, ezin baitute oharkabean pasa agenteek herritarrei ematen dieten
irudia.

Horrenbestez, hau ebazten dugu:

Ebazpena
Ezin dugu erreklamatzailearen eskaera bete, ezarritako isuna baliogabetzeaz
denaz bezainbatean, baina dagokionari GOGORARAZTEN diogu Udaltzaingoko
agenteen portaera horiek eraginkortasunez eragotzi behar direla, ezin baitira inola ere
onartu, eta agenteei betebehar deontologikoei buruzko prestakuntza eman behar zaiela.

Horrelako portaerek kalte egiten diote herritarrek Udaltzaingoan izan behar
duten konfiantzari, eta hari zor dioten begiruneari, zeinak beharrezkoak baititu bere
zeregina egoki betetzeko, beraz, dagokionari GOGORATU behar diogu udaltzainek
horrela jokatzen dutenean, abusua jasaten duen herritarrari ez ezik, zerbitzuaren ospeari
eta eraginkortasunari ere egiten diotela kalte.
EZ ONARTUA
•

Multacar ibilgailua eta irudia hartzea (erreg. zk.: 1444,1463 eta 1376/10)

Erreklamazioa
Udaltzaingoaren txostenari erantzuteko:
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Zerbitzu horri gure poza adierazi nahi diogu, hark 2011-02-07an egindako txostenean egiaztatu
baitugu 1376/10 ebazpenean egindako iradokizunak ia osorik hartu dituztela kontuan Gasteizko
Udaltzaingoko agenteek.

Pozten gara “Multacar” izeneko tresna aurrerapen tekniko handia delako, gure
hiriko udaltzainek trafikoaren alorreko diziplina ezaren kontra egin beharreko lana
errazten duelako, eta hori guztion mesederako delako.
Uste dugu jokabide egokia dela Multacar ibilgailua gelditzea udaltzainek arauhaustea egin denetz –hots, ibilgailua geldi ala aparkatuta dagoen– zehazteko, edo
gidaria bertan izanik justifikatzen duen arrazoirik dagoen egiaztatzeko, eta ahal den
guztietan salaketa jakinarazteko, bai eta zirkulazioa antolatu eta arau-hastea egiten jarrai
dezaten eragozteko ere.
Gure asmoa udaltzainen jarduera pertsonala nabarmenaraztea da, agintearen
agente horien irizpide profesionala ordezkaezina baita trafikoan gerta daitezkeen
askotariko gorabeherak balioesteko eta arau-haustea zuzen-zuzenean eta unean bertan
egiaztatzeko, multacar izeneko tresnak ateratako irudiez lagunduta, azken batean, horiek
bitarteko lagungarria baino ez baitira.

Hala ere, esan beharra dugu salaketa arau-hausleari jakinaraztean batzuetan jardunbide
hori ez dela argi adierazten ohartu garela. Sindikoaren bulego honetan irekitako bi dosierretan
gutxienez (1463/11 eta 1472/11 zenbakikoetan) erabiltzaileek jaso zituzten salaketaren eta dosier
zigortzailea abiaraztearen jakinarazpenek zioten “ez jakinarazteko arrazoia” “339/90 LEDko 77.
artikuluaren arabera irudia hartu izana” (erantsitako 1. eta 2. dok) zela, baina multacar ibilgailuak
hartutako irudietan ezin da zehaztu ibilgailuak geldirik edo aparkatuta dauden, ezin baita gidaria barruan
dagoen ikusi.

Azterketa eta Ebazpena
339/90 Errege Dekretuaren 77. artikuluak –19/2001 Legeak aldatua– hau dio salaketen
jakinarazpenaz: “Agintaritzaren agenteek derrigorrezko salaketak egiten dituztenean, unean bertan
jakinarazi behar diote salatuari. Horixe da arau orokorra”. Salaketak arau-hausteari buruzko datuak
zehaztu beharko ditu. Salbuespenez, ez da obligazio hori bete beharko baldin eta agintaritzak imajinak
hartu eta erreproduzitzeko sistemak erabili baditu egintzak ezagutzeko eta sistema horiek ibilgailua
identifikatzea ahalbidetzen badute, edo ibilgailua aparkatuta badago eta gidaria aurrean ez badago ere.
Gure ustez, gertaerak agenteen jardueraren bitartez ezagutzen dira eta multacar ibilgailuaren irudia
udaltzainen txostena osatu eta dokumentatzen duen bitarteko grafikoa baino ez da.
Salaketa-orrietan ez jakinarazteko arrazoitzat irudia hartu izana argudiatzean, Gasteizko
Udaltzaingoak multacar ibilgailuak egindako argazkiak 339/90 Errege Dekretuaren 77. artikuluaren 3.
paragrafoko kasuekin parekatzen ditu. Gure ustez, ordea. interpretazio hori okerra da, eta herritarren
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segurtasun juridikoaren kalterako da, salbuespen bat dena –hau da, eskubideak mugatzen dituen
heinean estu ulertu behar dena– era zabalean ulertzen baitu. Arauak aurreikusten du irudiak
hartu badira geroago jakinarazteko aukera, baina bakarrik sistema mekanikoa aukera bakarra
denean –esaterako, errepide, autobide eta tuneletako radarrak–. Gure iritziz, hiri barruan eta
multacar ibilgailuaren barruan udaltzainak doazela –eta horiek dira benetan garrantzitsuak eta
jardunean ari direnak– irudia hartzea ez da berez salaketa ez jakinarazteko arrazoia, baldin eta
bestelako eragozpenik ez bada, arrazoi hauek tarteko: (1) zirkulazioa oso handia bada edo
ibilgailua geldirik egoteagatik arrisku zehatza sor badaiteke, dela eguraldi txarragatik, lanengatik
edo beste edozein gorabeherarengatik edo (2) gidaria aurrean ez bada.
Pozgarria da jakitea Udaltzaingoaren Burutzak emandako jarraibideei esker gure hiriko
eguneroko praktikan, gehienetan, irudiak hartzeko makinaren automatismoak ez duela ordezten
agintaritzaren agenteen jarduna eta gertaerak balioesteko duten ahalmena. Baina hori salaketa-orrian
bertan utzi behar da agerian, beraz, gidaria bertan ez dagoenean edo trafikoaren egoerak oztopatzen
duenean baino ez da onargarria zuzenean ez jakinaraztea.
Laburbilduz, praktikan ibilgailuan doazen agenteak gelditu eta gertaerak egiaztatu ohi badute,
Zerbitzuaren Burutzak bere garaian jakinarazi zigunaren arabera, gure ohartarazpena honetara mugatuko
da: salaketa-orrietan, zuzenean ez jakinarazteko arrazoitzat araudiaren 77. artikuluan jasotako kasu hauek
ager daitezela: (1) zirkulazioa oso handia bada edo ibilgailua geldirik egoteagatik arrisku zehatza sor
badaiteke, dela eguraldi txarragatik, lanengatik edo beste edozein gorabeherarengatik edo(2) gidaria
aurrean ez bada.
Zigortzeko ahalmena kontuz baliatu beharra dago eta alor horretan zerbitzuaren kalitatea
areagotzeko abagune egokian gaudela uste dugu, beraz, zure sailak ohartarazpen hauek kontuan izango
dituela espero dugu.
Halaber, ezinbestekoa denean, ezarritako zigorrak baliogabetzeko eskabideak bidaliko dizkiogu
Ogasun Saileko Diru-bilketa Zerbitzuari.

h)
•

Iraungi egin delako itxia
Ibilgailua aparkaleku pribatutik kentzea (erreg. zk.: 1351/10)

Erreklamazioa
Herritar batek adierazi digu bi ibilgailu kendu dizkiotela Eroskik Aztegietan garai
batean zuen aparkalekutik, “ez zutelako baimenik”.

Azterketa eta Ebazpena
Dagoeneko Arartekoa ari da kasu horretaz arduratzen, beraz, egindako izapideei
buruzko informazioa eskatu dugu, bikoiztasunik ez sortzeko. Erabiltzaileak oraindik ez
du salaketa berritu. IRAUNGI EGIN DELAKO ITXIA.
i)

Herritarrak berak itxia
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•

Isuna, ibilgailu baimendunaren txartelik ez izateagatik (erreg. zk.: 1411/10)

Erreklamazioa
Herritar batek azaldu digu Prado kalean garaje bat duela eta Udalak baimena eman
ziola zati batean oinezkoentzako den alderdi horretatik igarotzeko. Hala ere, isuna jarri
diote handik zirkulatzeagatik.

Azterketa eta Ebazpena
Dagoeneko asegurua ari da kasu horretaz arduratzen, beraz, egindako izapideei
buruzko informazioa eskatu diogu, bikoiztasunik ez sortzeko. Erabiltzaileak oraindik ez
du salaketa berritu. HERRITARRAK ITXITA.
j)
•

Idazki lagundua
Isuna, Alde zaharreko zama-lanetarako esparruan (erregistro-zenbakia: 1465/11)

Erreklamazioa
Herritar baten salatzen du ez dagoela ados jarri dioten izunarekin. Bere kotxea
espaloiaren gainean jarrita zegoen eta gainera trafikoa ostopatzen zuen.

Analisia eta Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA

2.3.6.- Ingurumen Saila
2.3.6.1- Zuzendaritza
•

a)
Orientabidea
Zarata: bizilagun gogaikarriak (erreg. zk.: 1328/10)

Erreklamazioa
Herritar batek bere auzokideek egiten duten zarata salatu du, izan ere, ez
baitu atseden hartzerik lortzen eta arrazoi hori tarteko hainbat depresio izan
baititu.

Azterketa
Herritarrekin izandako elkarrizketan herritarrari adierazi diogunez, kasu
hau partikularren artekoa da, beraz, Udalak berari dagokion esku hartzea egin du
etxebizitzako zarata mailak neurtu baititu. Beraz, gure ordenantza aldatu
bitartean, hurrengo pausua bide zibilera jotzea du herritarrak.
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Ebazpena
ORIENTABIDEA
•

Dantzalekua: gaueko salbuespena (erregistro-zenbakia: 41/10)

Erreklamazioa
Ingurumen

Saileko

arduradunekin

egindako

bileretan,

“xxx”

dantzalekuak ixteko baimenduta duen ordutegiaren inguruko iruzkinak egin dira.

Analisia eta ebazpena
Txostena eskatu eta egoera aztertu genuen, baina oraindik erabiltzaileen
kexarik jaso ez dugunez gero, ez dugu ebazpenik emango.

•

b)
Ofiziozko gogorarazpena
Ingurumen Saileko dosierrak Udaltzaingora bueltatzea (Erreg. zk.: 36/09)

Erreklamazioa
Berriki jakinarazi da Zaratei eta Aisialdiko Aretoei buruzko Ordenantza berriari
hasierako onespena eman zaiola gure hirian. Horrek aldatu egingo du aisialdiaren
ikuspegia, 3. kategoriako aretoen eskaintza malgutuko baitu, baldin eta gaueko
ordutegian aritu ahal izateko behar diren neurri zuzentzaileak jartzeko inbertsioak
egiteko prest badaude; ordenantza berriak, bestalde, zigortze jarduera egokia –eta
zorrotzagoa– eskatuko du arauak betetzen ez dituztenentzat eta lehiaketa desleiala
egiten dutenentzat, batetik, gauez atseden hartzeko eta lasai egoteko eskubidea
bermatzeko, eta bestetik, aisialdirako eta dibertitzeko gogoa asebetetzea ere bermatzeko.
Herritarren Segurtasunaren Saileko zuzendariaren kargua berritu delarik,
zegokionean (2009ko otsailean) Sindikoak egindako gomendio bat gogorarazi nahi
dugu, administrazioaren koordinazioa hobetzeko helburua zuena; izan ere, gaueko
aisialdiko aretoetan zarata eta ordutegia kontrolatzearekin lotutako salaketak
udaltzainek egin eta Ingurumen Sailak izapidetu eta ebazten ditu.

Azterketa
Udaltzainentzat askotan ez da gozoa aisialdiko aretoei gauez salaketak jarri
behar izatea, beraz, agenteen motibazio profesionala bermatzeko garrantzitsua da
beren salaketak bideratu direla eta haiek ebaztean zigorra ezarri dela jakitea, bai eta hala
dagokionean isuna edo itxiera bete direla jakitea ere.
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Berriro ere gogorarazten dugu zein garrantzitsua den Ingurumen Sailak,
zigortzeko eskumena duen organoa den aldetik, informazioa ematea ingurumena zaindu
eta arau hausteak salatzeko jardunean Udaltzaingoaren salaketetan oinarrituta
bideratutako izapideez (dosierra abiaraztea, zigorra ezartzea, eta abar..) eta, berariaz,
zaraten

kontrolaren

eta

gau-lokalak

ixteko

orduaren

zaintzaren

alorrean

abiarazitakoez.

Gomendio hori gogoratzeko abagune egokia delakoan gaude, eta Ingurumen
Sailak aintzat hartuko duela espero dugu, herritarren eskubideen eta interesen eta
zerbitzu publikoen kalitatearen onerako.

Ebazpena
OFIZIOZKO

GOGORARAZPENA.

Sailak

ONARTUTAKO

GOGORARAZPENA.
•

c)
Ezestea
Hondakin lantegia Arinizen (erreg. zk.: 1237/09)

Erreklamazioa
Arinizko Administrazio Batzarrak kexa aurkeztu digu, JUNDIZKO ENPRESA
PARKEAN dagoen HIRI HONDAKINEN TRATAMENDU LANTEGITIK aldian
behin ateratzen den usaina dela eta.

Azken hilabeteetan alderdi hartara hurbildu gara egun eta ordu ezberdinetan, bai
Arinizko herrigunera bai lantegiaren inguruetara. Halaber, bisita gidatua egin genuen
lantegiaren instalazioetara, eta luze eta zabal azaldu zizkiguten hondakinak tratatzeko
prozesuaren funtzionamendua, erabiltzen den teknologia eta isurketak zuzendu eta
kontrolatzeko neurriak.

Azterketa
Jundizko tratamendu lantegia Vitoria-Gasteizko Udal Hondakinak Kudeatzeko
Plan Integralaren (2000-2006) ondorioa da.

Plan horretan hondakinen kudeaketa

iraunkorrerako jarraibideak ezartzen dira, helburu estrategiko hauek barne:
•

Prebentzioa maximizatzea, hondakinak berrerabiltzeko eta horrelakoak
ahalik eta gutxien sortzeko programen bidez.

187

•

Balioespena maximizatzea, materialen balioespenari energia berreskuratzeari
baino garrantzi handiagoa emanez.

•

Hondakinen isurketak minimizatzea, hondakin birziklagarrien isurketak
zailduz eta hondakin guztiak aldez aurretik tratatzera behartuz, horien
bolumena eta toxikotasuna gutxitzearren.

Hain zuzen ere, Arabako Lurralde Historikoko hiri hondakinak tratatzeko
Gasteizko lantegia da helburu horiek lortzeko tresna nagusietako bat.

Tratatzeko teknologia eta prozesua.

Lantegian mekanikoki bereizten da hiri hondakinetako zati organikoa,
biometanizazioz –gasak sortzeko– eta konpostajez tratatzeko. Tratatzean material
birziklagarri lehorrak automatikoki edo eskuz bereizten dira.
•

Material birziklatuak bereizi (kartoia, ontzi arinak eta abar).

•

Baliatzerik ez dagoen zatia zanpatu.

•

Zati organikoa egonkortu, biometanizazio eta konpostaje prozesuen bidez.

•

Biogasa sortu, kogenerazio motorretan baliatzeko.

•

Kalitateko konposta sortu.

•

Hiri hondakinen balioespena ezagutarazi, bisita hitzartuen bidez.

Emaitzak
Lantegiari esker emaitza garrantzitsuak lortzen dira:
•

Zabortegira doazen hiri hondakinen kopuruaren %50 eta bolumenaren % 75
gutxitzea.

•

Zabortegian deuseztatzen diren egonkortu gabeko gai organikoak % 90
gutxitzea.

•

Gai birziklagarrien % 8 berreskuratzea.

•

Urtean 6.000.000 kWh sortzea.

•

Elektrizitate sarera urtean 1.000.000 kWh esportatzea.

•

5.500.000 kW termiko baliagarri sortzea.
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Isurketa gogaikarrien kontrola
Isurketak kontrolatzeko bitartekoak alorreko teknologia aurreratuena baliatzen
dute: lantegiak zirkuitu itxiko aireztapen sistema bat du, eta isurketa maila minimoa
bermatzen duten irazkiak.

Esan beharra dago aipatutako isurketak kaltegabeak direla toxikologiaren eta
osasunaren ikuspuntutik, eta horien eragina usaimenari baino ez dagokiola. Emisio
gogaikarriak izan daitezke, baina ez kaltegarriak. Horrelako emisioak olfatometrikoki
objektibatu daitezke, baina Espainiako ordenamenduan ez dago aginduzko lege
parametrorik; erreferentzia orientagarri gisa Holandako legeria erabiltzen da, han bai
baitago araututa. Araudi hori aplikatuta ere ez da desbideraketa nabarmenik antzematen
isurketa mailan. Gainera, desbideraketa horiek urteko kopuruen arabera balioetsi behar
dira, eta unean uneko aldaketa tarteak –arintzeak– egon daitezke, konpostajearen oinarri
den bakterio bidezko usteltze prozesuaren ausazkotasunak berak justifika ditzakeenak.

Halaber, garrantzitsua da aipatzea lantegia ustiaketa normalizatuko fasean
dagoela oraindik, eta ez dela errendimendu baldintza optimoetara iritsi, beraz, espero
izatekoa da lantegiaren barruko giroaren kontrola hobetu daitekeela.

Ebazpena
Aurreko guztia kontuan izanik ondorioztatzen dugu ezen, lantegi ondoko
bizitokietan inoiz edo behin eragin gogaikarririk gertatu arren, Udalak zuzen jokatu
duela indarreko legeriaren eta Ingurumen Sailari dagokion zaintza jardueraren
ikuspegitik.

Hala ere, arloko arduradunekin harremanetan jarriko gara aldian behin,
hobekuntzarik ezartzen badute balioetsi ahal izateko.
•

Partikularren arteko zaratak (erregistro-zenbakia: 1409/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek auzokoak sortzen duen zarata salatu du, eta Udalak esku har
dezan eskatu du.

Analisia
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Erabiltzailearekin egindako elkarrizketan jakinarazi genionez, gai hori ez dago Udal
Ordenantzan jasota, eta Udalak, “kortesiaz”, dezibelen neurketak egiten ditu, besterik
gabe. Nolanahi ere, “etete-ekintza” edo kalte eta galerengatiko demanda baten aukera
dago, baina gure eskumenetik eta udal-eremukoetatik kanpo dago hori.

Ebazpena
Ezespena

d) Gomendioa
Herbizidak (erreg. zk.: 985/08 eta 1246/09)

2008ko martxoaren 27az geroztik ari gara gai hau lantzen, eta oraingoan horri
buruzko beste ebazpen bat emango dugu.

1.- Tratamendu fitosanitario kimikoak.

Udaberria etorri da eta horrekin batera alergiak eta gure hirietako parke eta
lorategietan tratamendu fitosanitarioak egiteko kanpainak. Beraz, zenbait ohar
gogorarazteko eta alor horretako jarduna hobetzeko beharra adierazteko tenorea ere
iritsi da.

“Sanitario” adjektiboaren erabilerak beste errealitate bat ezkutatzen digu: plagak
eta “belar txarrak” kentzeko sistematikoki produktu toxikoak erabiltzen direla txorko,
parterre eta lorategietan.

Produktu kimiko horien erabilerak abantaila ekonomiko nabariak ditu,
tratamendu lanak merkeagoa ateratzen baitira; horregatik, gure udalerrietan erraz
zabaldu dira eta lorezaintzaren alorreko kontrata eta enpresen metodo gogokoena da.
Baina plagizidak toxikoak dira, eragin kaltegarri nabarmenak dituzte pertsonentzat8 zein
ingurumenarentzat, eta herritar ugarik nozitzen dituzte tratamendu horiek: alergia, asma
8

http://www.ladyverd.com/articulo/1298/los_ciudadanos_victimas_anonimas_de_los_pesticidas.htm
Herritarrak, pestiziden biktima anonimoak
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edo arnas gutxiegitasuna duten pertsonak, neke kronikoa edo sentiberatasun kimikoaren
sindromea dutenak, haurdun dauden emakumeak...

Pertsonak ez ezik, horrelako produktuak erabiltzeak intoxikazioak eragiten ditu
ingurumenean: lurrean, airean eta lurrazpiko uretan.

Azken urteetan, Europar Parlamentua zein Europar Kontseilua horrelako
tratamendu plagizidak oro har eta bereziki hiri eremuetan mugatu eta debekatzearen
alde agertu dira hainbatetan; horren adibide gisa, Europar Parlamentuaren 2009ko
urtarrilaren 13ko Legegintzako Ebazpena aipa daiteke, zeinen bidez batasunaren
barruan jokatzeko markoa ezartzen baita, plagiziden erabilera iraunkorra lortzeko:
Plagiziden erabilera bereziki arriskutsua izan daiteke oso eremu sentikorretan,
adibidez, Europar Batasunaren 79/409/CEE eta 92/43/CEE zuzentarauek babestutako
Natura 2000 espazioetan . Beste leku batzuetan, besteak beste, parke publikoetan, kirol
zelaietan, aisialdi lekuetan, eskola inguruetan edo haurrentzako jolastokietan, bai eta
osasun arretarako zentroetatik gertu, pestiziden eraginpean egoteak dakartzan
arriskuak oso handiak dira. Leku horietan ahalik eta gutxien erabili beharko dira
plagizidak, edo debekatu.

Plagizidak erabiltzen direnean, bestalde, arriskua kudeatzeko neurri egokiak
aurreikusi beharko dira, eta arrisku txikiagoko plagizidak eta kontrol biologikoko
neurriak lehenetsi.
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2.- Hiriguneetan tratamendu fitosanitario kimikoak pixkanaka erabiltzeari
uzteko jardunbide egokiak.

Europan eta Amerikan beren estatuetako legeriari aurrea hartu eta pestiziden kontra
pixkanaka borrokatzeari ekin dioten hiriak ez dira gutxi, ezta garrantzi gabekoak ere:
Toronto9, New Jersey10, Rennes, Estrasburgo, Paris…11
Hain zuzen ere, Parisek hartu du joera horren aitzindaritza, eta bikaintasun
eredu bihurtu: Frantziako hiriburuak 2014an bertako berdegune guztiak era
iraunkorrean –pozoi eta pestizidarik gabe- kudeatuko dituela hitz eman du.
9

Torontoko Udala eta pestiziden erabilerari bruuzko udal ordenantza. 2004ko apirilaren 1ean, Toronto hiriak
edozein leku publiko eta pribatutan –egoera jakin batzuetan izan ezik– pestizidak erabiltzea debekatzen duen
ordenantza onetsi zuen, etxejabeak, maizterrak, zelaiak zaintzen dituzten enpresak, golf-zelaiak eta jabego
administratzaileak oro har barne hartuta.
2007ko irailaren 1az geroztik, ordenantza betetzen ez duen pertsona orori 5,000.00 kanadar dolarretarainoko isunak
ezarri ahal zaizkio.

Iturria: FutureWatch : info@futurewatch.net
Lidia Ferreira – Programa zuzendaria.

10

http://www.beyondpesticides.org/dailynewsblog/?p=2570
New Jersey Town Adopts Policy to Significantly Reduce Pesticide Use
http://www.beyondpesticides.org/dailynewsblog/?p=1716
EPA Awards Citizens Group for Successfully Banning Pesticide Use in Its Community
http://www.beyondpesticides.org/dailynewsblog/?p=1668
New York Governor Sets Pesticide-Free Goal for State Parks
http://www.beyondpesticides.org/dailynewsblog/?p=1351
New Canadian Regulations Prohibit 85 Lawn and Garden Pesticides
11

http://www.ecologiablog.com/post/3476/paris-protege-la-biodiversidad-dejando-crecer-las-malashierbas
Parisek biodiberstitatea babesten du, kale eta lorategietan belar txarrak hazten utziz.
http://www.paris.fr/portail/Environnement/Portal.lut?page_id=103&document_type_id=2&docum
ent_id=81611&portlet_id=823
Objectif : zéro pesticide à Paris
http://solucionesespeciales.wordpress.com/2010/03/20/la-biodiversidad-se-amplia-en-paris-seaceptan-malezas-en-l-os-parques-parisinos/
Biodibertsitatea Parisera hedatzen da. Parisko parkeetan sastrakak onartzen dira.
http://www.paris.fr/portail/Parcs/Portal.lut?page_id=9233&document_type_id=5&document_id=6
9789&portlet_id=22522
Belarra hirian ekologikoa da.
http://www.rennes-metropole.fr/sortir/jardiner-c-est-facile/ete/desherbage-allees-rennesmetropole.html
Belarra kentzea hiribideetan.

192

Dagoeneko murrizketa politika bati ekin dio, eta oraingoz, 82 lorategi, parke eta plazak
(hiriak 480 ditu) lortu dute erakunde independente batek emandako “Zero Phyto” –
pestizidarik gabe– ziurtagiria. Politika horren bidez, biodibertsitatea babestu nahi da, eta
zuzenean edo zeharka airea, lurra eta lurpeko urak pozoitzen dituzten produktuak
erabiltzeari utzi, produktu kimikoen ordezko metodoak baliatuz12. Azken 15 urteetan,
Parisko berdegune eta ingurumen alorreko arduradunek % 90 gutxitu dute erositako
pestiziden kopurua.
2002an, Parisek –hots, parke eta lorategiz osatutako ondare handiena duten
hirietako batek– ingurumen kudeaketako ISO 1401 ziurtagiria (“landare zaintza:
metodo alternatibo eta arrazoituak”) lortu zuen. Eta hori Frantzian, hain juxtu,
pestiziden erabileran Europan buru den herrialdean, urtean 76.000 tona kontsumitzen
baitu. Ondorioz, bertako azaleko uren % 96k ditu pestiziden hondarrak, bai eta lurpeko
uren % 61ek eta fruta eta barazkien % 52k ere.13

Gurean, berriz, herritarrak, politikariak eta teknikariak ez gara benetan ohartzen
erabilera horrek ingurumenean eta osasunean dituen eragin kaltegarriez, askotan
ezegoki eta kontu handirik gabe baliatzen baitira, ez eta horrek gugan duen eraginaz ere,
bereziki horrelako produktuen toxikotasunarekiko hipersentiberak direnengan. Pestizida
horiek –gehien bat glifosatoak, isopropilaminak eta Pycloran kontzentrazio ezberdineko
gatzetan- “belardi eta larreetan” erabiltzeko baimenduta daude, beraz, “a sensu
contrario” ulertu beharko genuke ez dela baimentzen pertsonak ibili ohi diren
bizitegietako txorko, lorategi eta parkeetan erabiltzea. Ala belardiak eta larreak ote
ditugu gure hirietako kaleetan?

12

Izurriteak kontrolatzeko produktu alternatiboak:
o Xaboi mota bat – intsektizida/herbizida
o Olio mineral bat, dormant edo hortikulturarako olio deritzona - intsektizida
o Silizio dioxidoa - intsektizida
o BT Intsektizido biologikoa Bacillus thuringiensis-en larbak eta nematodoak
o Boraxa (azido borikoa)
o Fosfato ferrikoa - intsektizida
o Azido azetikoa – hortikulturarako ozpina - herbizida
o Pyrethrum edo piretrinak
o Azido koipetsuak – intsektizida/herbizida
o Sufrea – intsektizida/fungizida
o Arto glutena - herbizida

13

Malissa Phitthayaphone, MDRGFko misio arduraduna .-32 rue de paradis 2ème étage - local 211 75010
Paris.Tel/fax : 01 45 79 07 59´.-email : semainesanspesticide@free
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3.- Gomendioa

Gure ustez, Gasteiz bezalako hiri batek, hain ingurumen ondare garrantzitsua
baitu eta Europako Hiri Osasungarrien Sarearen barruan sartuta baitago –besteak beste,
toki eremuan eta europar eskualdeetan osasunaren eta garapen iraunkorraren aldeko
politikak eta jarduerak sustatzeko helburua du sareak, pobrezia-egoeran bizi diren
pertsonen osasuna baldintzatzen duten faktoreak eta talde ahulenen beharrizanak
bereziki aintzat hartuz– ezin da konformatu gaur egun “tratamendu fitosanitarioen”
alorrean dagoen jokabidearekin, Europako beste udalerri batzuetan praktika horien
gainditzen ari direnean, eta kontuan izanik jokabide horiek ez dutela ingurumen
osasungarritasuna bermatzen eta talde ahulenak (adinekoak, umeak, haurdunak,
gaixoak...) baztertzen dituztela, arrazoi ekonomiko zekenak tarteko.

Horregatik, pestizidak ERABAT erabiltzen uzteko data bat (2014) ezartzeko
GOMENDATZEN dugu, Europako beste hirietan egin duten bezala, eta hemendik
aurrera, pixkanaka fitosanitario kimikoak erabiltzeari utz dakion ZENBAIT
LEKUTAN, eta horien ordez eskuzko bitartekoak edo baliabide ekologikoak erabil
daitezen, horrela pestizidarik gabeko espazioak eduki ahal izateko: parke publikoak,
kirol zelaiak, aisialdiko eremuak, eskola inguruak, haurrentzako jolastokiak eta
osasun zentroen inguruak.

Dena dela, gogoratu behar da tratamendu fitosanitariorako produktu toxikoak
erabiltzen badira berme guztiekin egin beharra dagoela, hau da, segurtasun epeak
errespetatuz eta aldez aurretik informatuz, eta tratatutako esparruak mugatuz eta
seinaleztatuz.
ONARTUA
e)
•

Bitarteko jarduera

Oztopo akustikoak Txagorritxun (erregistro-zenbakia: 1389/10)

Erreklamazioa
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Gure Bulegora etorri den herritar batek salatu duenez, Txagorritxu Ospitaleko
aire-girotzea aldatu dutenetik Jose Atxotegi kaleko etxebizitzek zarata handiegia jasan
behar dute, eta Udalak soinuaz babesteko oztopo bat instalatzeko agindua eman du,
baina oraindik egin gabe dago.

Analisia eta ebazpena
Eraginpean hartutako Udaleko Sailari informazioa eskatu diogu, eta eman
diguten informazioa erabiltzaileari bidali diogu. Bertan adierazten denez, gaia artxibatu
egin da, eguneko ordutegian bidezkoak diren neurketak egin ondoren. JARDUN
ERTAINA
•

Lizentziarik gabeko eliza (erregistro-zenbakia: 1406/10)

Erreklamazioa
Herritar bat etorri da gure Bulegora, eta Aldabe kalean zarata dela-eta
eragozpenak sortzen dituen eliza bat egin dutela salatu du.

Analisia eta ebazpena
Ingurumen Sailari eta Hirigintza Sailari txostena eskatu diegu, eta, adierazi
digutenez, “udaltzainek maiz esku hartu dute; obrak legeztatzeko proiektua eskatu zaie,
eta aurkeztu ez dutenez gero, hasiera eman zaio lokala ixteko espedienteari”.
Erabiltzaileari txostena igorri diogu. JARDUN ERTAINA
•

Garbiketa eta edukiontziak hirian (erreg. zk.: 1448/11)

Erreklamazioa
Gure bulegora etorri den herritar batek salatu du zabor-poltsak bilketa pneumatikorako ontzien
eta birziklatze edukiontzien inguruan pilatzen direla hiri osoan barrena.

Azterketa eta Ebazpena
Udalari txostena eskatu eta erabiltzaileari helarazi diogu, bertan zehazten baitira Udalak jokabide
oker hori zuzentzeko abiarazi dituen ekintzak. BITARTEKO JARDUERA.

•

f)
Idazki lagundua
Zaratak xxxx tabernan (erreg. zk.: 1474/11)

Erreklamazioa
xxxxxxxxxxxxx kaleko auzotarrak etorri dira bulegora xxxxxxxxxxx tabernaren
zarata dela eta jasaten duten enbarazuaz kexa egitera, ixteko ordutegia ez baitu
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gordetzen. Gainera, araudi berriarekin bat, goragoko kategoriako lizentzia emango diote
eta arazoa areagotuko dela uste dute. Laguntza eskatzen dute erabaki horren kontra
alegazioak prestatzeko.

Azterketa eta Ebazpena
Idazkia lantzen lagundu diegu.

2.3.7.- Alkatetza
•

a)
Ofiziozko gomendioa
Tokiko Gobernu Onaren Kodea (erreg. zk.: 40/10)
1.- Arazoaren aurkezpena.

Europako Kontseiluaren Toki eta Eskualde Aginteen Biltzarrak

14

(ETEAB)15

emandako 60. eta 86. gomendioetan –1999an onetsiak– "etika politikoak" tokiko
aginteen jokamoldearen gidari bihurtzea zuen helburu, haien kalitate demokratikoaren
eta eraginkortasunaren berme gisa; izan ere, gure erakundeek etika eta bertute
politikorik ez badute, herritarren artean etsipena, erakundeetatik urruntzea eta
erresumina zabal daitezke, eta horrek kalte egin diezaioke gure bizikidetza
demokratikoari.

ETEABk onetsitako “Tokiko ordezkari hautetsien zintzotasun politikorako
Europar Jokabide Kodeak” tokiko ordezkarientzako jokabide kodeak sustatzea aldezten
du, politikarien eta herritarren arteko konfiantza babesteko tresna izan daitezkeelako,
konfiantza

hori

ezinbestekoa

baita

politikan

ari

direnek

beren

zereginak

eraginkortasunez bete ditzaten. Hautesleen aginduarekiko begirunea eta arau etiko
batzuekiko begirunea estuki lotuta daude, jakina.

FEMP-Espainiako Udalerri eta Probintzien Federazioak16 Gobernu Onaren
Kodearen aitzin-solasean adierazten duen bezala, "herritarrengandik hurbil daudenez,
udalen kudeaketa funtsezkoa da sistema demokratikoaren funtzionamendurako, beraz,

14

http://www.coe.int/DefaultEN.asp
FEMP c/ Nuncio, 8 28005 Madrid (T) 913 643 702 (F) 913 655 482 www.femp.es femp@femp.es
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO LOCAL
15

16

http://www.femp.es/CartaLocal/Front/Noticias/CL_ContenidoDetalle/_sYcniRvuy5lyyy6MEsAr2xIyOH4RgvsLsMsOhPI4uc
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tokiko ordezkariek erantzukizunez jokatu behar dute, gizarteari zerbitzu emateko asmoz,
gardentasunez, eraginkortasunez eta beren funtzio publikoei dedikazio osoa eskainiz”.

Ez da nahikoa eskakizun horiek adierazte hutsa, bermatu ere egin behar dira,
kontrol, gardentasun eta informazio mekanismoen bidez.

Ezaguna da gure udal demokratikoek berdintasuna eta justizia soziala lortzeko
eta gure demokrazia garatu eta sendotzeko bidean aurrera egiten lagundu dutela.
Halaber, parte hartzeko eta herritarrek beren askatasun eta eskubideez baliatzeko era
berriak asmatu dituzte, molde berriko eskubideak sustatu dituzte, eta aktiboki jardun
dute gizon eta emakumeen arteko benetako berdintasunaren alde, menpeko pertsonak
zaintzen, enplegua sortzen, langileei etengabeko prestakuntza ematen, gizarte kohesioa
indartzen, ongizatearen estatua sendotzen eta elkartasuna eta garapenerako lankidetza
zabaltzen. Baina ibilbide bikain horren ondoan, ustelkeria kasu etsipengarri ugari jasan
behar izan ditugu, tokiko administrazioen alorrean herritarren konfiantza eta
sinesgarritasunari kalte handia

egin dietenak; ezin dugu ahaztu 2009ko bukaeran

Espainian 50 udal ikertzen ari zirela eta 800 inputatu zeudela ustelkeria kasuak tarteko,
gehienak hirigintza kudeaketarekin eta kontratazio publikoarekin lotutakoak.17

17

http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/200911011308-corrupcion-espana-ayuntamientosinvestigados-800.html
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2.- FEMPk proposatutako Gobernu Onaren Kodea

FEMPren Batzorde Betearazleak, ekainaren 15ean egindako bileran, aho batez
onetsi zuen Tokiko Gobernu Onaren Kodea, zeinak gardentasun eta etika publikorako
funtsezko oinarri batzuk jasotzen baititu, tokiko demokraziaren kudeaketa eta kalitatea
hobetzeko neurri zehatz eta praktikoez gain.
Testu hori dagoeneko tokiko gobernu guztiei bidali diete, beren autonomiaz baliatuz
harekin bat egin dezaten, hura berretsiz eta beren araudian sartuz.
FEMPren Kontseilu Federalak ere berretsi du erabakia 2009ko bigarren seihilekoko
ohiko bileran, beraz, ordezkaritza gorenaren oniritzia du.

I. TOKIKO GOBERNU ONAREN KODEAREN OINARRIAK

• Tokiko hautetsiok, bai eta Tokiko Gobernu Batzarreko hautetsi gabeko kideok
ere, Konstituzioari, autonomia-estatutuei eta gainerako ordenamendu juridikoari
jarraituz jardungo dugu gure zereginetan, eta Tokiko Gobernu Onaren Kodean
jasotako etika eta jokabide oinarriei lotuz.
• Eraginkortasuna, administrazioaren modernizazioa eta herritarrei zerbitzu
ona ematea izango dira gure jardunen ardatz, eta zintzotasunez, objektibitatez,
inpartzialtasunez, konfidentzialtasunez eta herritarrekiko hurbiltasunez babestuko
ditugu interes orokorrak.
• Kudeatzeko ereduak hobetzen lagunduko dugu, eta herritarrei tokiko gobernu
ona

bermatuko

diegu

berdintasunaren

eta

elkartasunaren

berme

gisa,

herritarrengandik hurbilen dagoen kudeaketa-eremuan etika publikoarekin eta
demokraziaren kalitatearekin konprometiturik.
• Tokiko ordezkariok gardentasuna eta demokrazia parte-hartzailea sustatuko
ditugu.
• Gizarte inklusioaren eta erdigunearen eta auzoen arteko lurralde orekaren
alde egingo dugu lan, herritarrei zerbitzuak hurbilduz eta udalerri osoan ekitatiboki
banatuz.
• Herritarren borondatea errespetatuko dugu, eta leialtasun politikoz jokatuko;
hitz ematen dugu tokiko korporazioetan alderdiz aldatzearekin lotutako jokabide
politikoaren kodea beteko dugula.
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• Giza eskubideak errespetatu eta errespetaraziko ditugu, gizalegezko balioak
sustatuko ditugu, eta hitz egitean begirunez eta adeitasunez jokatuko dugu, dela
korporazioko kideekin dela herritarrekin; herritarrei beren eskubideez baliatzen eta
betebeharrak betetzen lagunduko diegu.
• Tokiko ordezkariok ez ditugu gure egitekoak edo karguaren eskumenak
baliatuko interes pribatu propioen edo besteren mesedetan, eta kutunkeria zein agintea
norbere onurarako erabiltzea debekatuko ditugu.
• Tokiko hautetsiek, bai eta Tokiko Gobernu Batzarreko hautetsi gabeko kideek
ere, ez dute erakunde edo pertsonen oparirik onartuko, adeitasun hutsez eskaini ohi
direnak izan ezik.
• Tokiko politiken helburu nagusien artean sartuko ditugu klima aldaketaren
kontrako borroka, ingurumenaren babesa eta lurraldearen antolakuntza arrazoizko eta
iraunkorra.
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II. TOKIKO DEMOKRAZIAREN KUDEAKETA ETA KALITATEA
HOBETZEKO NEURRIAK

Ezinbestekoa da toki-administrazioa herritarrei hurbiltzen laguntzen duten
neurri guztiak sustatu eta garatzea, bai eta kudeaketa ahalik eta gardenena izatea eta
ahalik eta informazio gehien ematea bermatzen duten neurriak sustatzea ere.
Horretarako:
• Kontratazio publikoa kontrolatu eta jarraitzeko batzordeak eratuko dira,
Udalak zein erakunde autonomoek eta udal kapitala duten enpresek egiten dituzten
kontratuetan gardentasun, legezkotasun, publizitate eta lehia askearen printzipioak
betetzen direla bermatzeko.
• Iradokizunak eta erreklamazioak adierazteko mekanismoak sortuko ditugu,
herritarren parte hartzea eta haiekiko komunikazioa areagotzeko.
• Tokiko Gobernua oposizioarekin bilduko da aldian behin, bere egitasmo eta
proiektuen berri emateko eta akordioak zein toki-administrazioan desiragarria den
gobernagarritasuna errazteko.
• Oro har, hiru hilean behin gutxienez ohiko osoko bilkurak egingo dira, 20.000
biztanle baino gutxiagoko udalerrietan.
• Udal sozietate eta enpresa publikoen administrazio kontseiluetan eta tokiko
fundazioen patronatuetan oposizioari leku emateko gomendatuko da.
• Udal antolakunde, enpresa, patronatu edo zerbitzuen zuzendariak informazio
batzordeetan agertzea arautuko da.
• Enpresa publikoek, edo partaidetza publikoa dutenek, jokabide kode etikoak
eta enpresaren alorreko erantzukizun sozialean oinarritutako estrategia irizpideak
aplikatuko dituzte beren kudeaketan.
• Diru-laguntzak eta laguntzak emateko prozedura zehatz-mehatz argitaratuko
da, zenbatekoa eta onuradunak zein izan diren zehaztuta, eta gardentasun ahalik eta
handienaz jakinaraziko da eskaera zein pertsona juridikok egin duen eta zein talderen
menpe dagoen.
• Zerbitzuen funtzionamenduarekin lotuta herritarrek dituzten eskubideei
buruzko karta arautuko da.
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• Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa Izateari buruzko
Legearen aplikazioa sustatuko da, informazioaren eta jakintzaren teknologiak
erabiltzeko baliabideak emanez.
• Tokiko gobernuek lagundu egingo diete herritarren eskubideak defenditzen
dituzten erakundeei, haiek agindu eta eskatutakoari erantzunez. Epaitegietako
erabakien eraginkortasuna bermatzeko behar diren neurriak hartuko dituzte halaber.
• Udal talde politikoek areto edo bulego bat izango dute udal eraikinetan, bildu
eta bisitak hartu ahal izateko; alkateak materialak eta giza baliabideak eskainiko
dizkie, aurrekontuaren arabera.
• Tokiko hedabideetan pluraltasuna bermatuko da, eta oposizioak parte hartzeko
espazioa izan dezan erraztuko.
• Gizarte sektoreekin eta administrazioko lankideekin zein sindikatuekin
elkarrizketa sustatuko dugu, tokiko zerbitzu publikoak ematean eraginkortasunaren
aldeko konpromisoa areagotzeko.
• Urtean behin udalerriaren egoerari buruzko eztabaida egiteko bide emango
da.
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III. BATERAEZINTASUNAK ETA JARDUERA ETA ONDASUNEN
AITORPENAK

• Tokiko ordezkariek, baita hautetsi izan gabe Tokiko Gobernu Batzarreko kide
direnek ere, deklarazioa egin beharko dute beren karguekin bateraezin izan litezkeen
arrazoien gainean, baita diru-sarrerak dakarkien edo ekar diezaiekeen edozein
jardueraren gainean ere, agintaldiaren hasieran eta bukaeran..
• Erakundeetako kargu publiko hautetsien, zuzendarien eta konfiantzako
langileen ondasunen, jardueren eta bateraezintasuna ekar dezaketen arrazoien
aitorpenak jendaurrean jakinaraziko dira, udalbatzek onartzen dituzten ereduetan.
• Agintaldian ondare edo jarduera aldaketarik izanez gero, ondasun eta interes
erregistroari jakinaraziko zaizkio, gertatzen direnetik bi hilabeteko epean.
• Erakundeetako kargu publiko hautetsiek, zuzendariek eta konfiantzako
langileek jasotzen dituzten ordainsari osoak argitaratuko dira, bai eta kargua dela eta
duten ordezkaritzarengatik jasotzen dituzten diru konpentsazioak ere.
IV. HAUTETSIEN ORDAINSARIAK18

• Tokiko autonomiaren kalterik gabe, tokiko gobernuetako kideen ordainsariak
ezartzean irizpide objektiboak hartu behar dira aintzat, hala nola biztanle kopurua,
aurrekontua edo udalaren finantza egoera.
• Halaber, dedikazio eta ordainsari osoak dituzten zinegotzien –gobernuko zein
oposizioko– zerrenda egingo da, irizpide berei jarraituz.
• Bi mila biztanletik gorako udalerrietan alkateak erabateko dedikazioa izatea
gomendatzen da.
• Ordainsariak zehazteko baremo batzuk erabiliko dira, toki-, estatu- edo
erkidego-esparruan beste erakunde batzuetako kargu publikoen edo antzeko
erantzukizuneko karguetan diharduten funtzionario publikoen ordainketa erregimena
mugatzat eta alderatzeko irizpidetzat hartuta.
• Kargu hautetsien ordainsariak argitaratu egingo dira, herritarrek horien berri
izan dezaten.
18

Tokiko Gobernu Batzarreko hautetsi gabeko kideekin berdin jokatuko da.
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• Tokiko hautetsiek, bai eta Tokiko Gobernu Batzarreko hautetsi gabeko kideek
ere, zorroztasunez eta zuhurtziaz jokatuko dute gastuak egiterakoan.
• Udalerrien lurralde federazioek beren esparruan zein ordainsari ezar
daitekeen gomendatuko dute.
• Autonomia erkidegoetan funts bat sortzea sustatuko dugu, 5.000 biztanletik
beherako udaletan tokiko hautetsien ordainsariak bermatzearren.

V. DEMOKRAZIA PARTE-HARTZAILEA SUSTATZEKO NEURRIAK

• Demokrazia ordezkatzailea eta demokrazia parte-hartzailea ez dira aukera
kontrajarriak, elkarren osagarri eta indargarri baizik. Bestetik, elkartegintza
mugimendu sendoa eta gizarte parte-hartzaile eta ongi egituratua ezinbestekoak dira
tokiko demokrazian sakontzeko.
• Harremanetarako eta elkarrizketarako aukera ematen duen administrazioa
sustatuko da, herritarrei eta ekonomia, gizarte eta kultura alorretako eragileei parte
harrarazi eta kontsultatzen diena, horretarako bitartekoak eskainiz.
• Bitarteko zehatzak sortuko dira: udalerriko kontseilua, proiektu jakinen
inguruko lan-taldeak, herritarrek hausnartzeko lantegiak, aurrekontu parte-hartzaileak
prestatzeko bideak, ekonomia eta gizarte kontseilua eta sektoreko aholku kontseiluak.
Halaber, herritarren ekimena deritzona antolakuntzari buruzko araudian jasoko da.
• Tokiko gobernuak herritarrak parte hartzean trebatuko ditu, elkartegintza eta
boluntariotza sustatzeko prestakuntza planak diseinatuz.
• Talde ezberdinei zuzendutako partaidetza formulak egokituko dira, haurren
parte hartzeari berariazko arreta eskainiz eta haurren kontseiluak sortuz; gaztei,
adineko eta etorkinei begira ere formula hori edo beste batzuk erabiliko dira.
• Herritarren eta tokiko ordezkarien artean informazioa trukatzeko eskubidea
bermatuko dugu, informazioaren teknologiak ahalik eta gehien baliatuz, eta horiek
erabiltzen lagunduko da.
• Hainbat formula garatuko dugu herritarrek tokiko kudeaketa ebalua dezaten.
Aldian behin kudeaketa helburuak eta aurrekontuaren gauzatzea zenbateraino bete
diren jakinaraziko dugu, ebaluazio hori erraztearren.

3.- Gobernu Onaren Kodea onartu, zabaldu eta betetzeko era
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FEMPren barruan sartuta dauden Udalak –Gasteizkoa, esaterako– kode honetan
jasotako printzipioak eta arauak beren ordenamenduan sartzea da asmoa, araudi
organikoen edo bestelako funtzionamendu arauen bitartez eta beren autonomia eta
arautzeko ahalmena baliatuz.
Era berean, FEMPk proposatzen duen akordioan gomendatzen da kodea
berresten duten udalek federazioari eta bereziki herritarrei horren berri eman diezaietela,
eta kodearekin lotutako gaiei buruzko erabaki eta ekintza orotan aipa dezatela eta,
jakina, hori betetzen den zaindu dezatela.

4.- Gomendioa

Horrenbestez,
Gure ustez, arrazoi garrantzitsuak eta oinarri sendoak daude Espainiako Udalerri
eta Probintzien Federazioaren ekimena bultzatzeko, batetik, tokiko hautetsien
sinesgarritasun publikoa berreskuratzeko neurri zehatzak proposatzearren, azken aldian
ezagutu diren ustelkeria eta bidegabeko erailketa kasuek kalte egin baitiote, eta bestetik,
horrelakoak gertatzea eragotzi edo ekiditearren, ahal den heinean res publikoaren
kudeaketaren gardentasuna eta kontrola bermatuz.
Beraz, sindikoaren araudian aitortutako eskumenez baliatuz, gomendatzen dugu erabaki
hau har dadin, beharrezko tramiteak egin eta osoko bilkuran eztabaidatu ondoren:
1) Gasteizko Udala Tokiko Gobernu Onaren Kodeari –osorik edo partzialki- atxikitzea.

SAILAK ZATI BATEAN ONARTU EGIN DUEN GOMENDIOA.
•

Herstura neurriak: sindikoa (erreg. zk.: 42/10)

1.- Arazoaren aurkezpena

Gasteizko Udaleko Eledunen Batzarrak udalbatzarra osatzen duten zinegotzien
ordainsariei ehuneko 8ko jaitsiera ezartzea erabaki du, 2010eko ekainaren 9an.
Txalotzeko

modukoa

da

erantzukizun

ekintza

hori,

eta

gizaki

guztion
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eredugarritasunaren betebeharrarekin bat dator, baina Javier Gomák Ejemplaridad
Pública19 izeneko bere liburuan dioen bezala, bereziki, ordezkari publikoen betebeharra.

2.- Arazoaren azterketa

Adibideko erantzukizuna gizaki guztioi dagokigu maila berean –egile horren
arabera—, ihes egin ezin dugun elkarrekiko eraginen sarean bizi baikara. Baina
ukaezina da erantzukizun horrek pisu gehiago duela ordezkari publiko gisako
ahalmenak dituzten pertsonen gainean: “La ejemplaridad, igualitaria y secularizada, es
un verdadero principio organizador de la democracia moderna y obliga especialmente
a los funcionarios y a los representantes políticos.”

Gainera, Sindico-Herritarren Defendatzailearen araudiak 1. artikuluan jasotzen
duenez:

“Herritarren

Defendatzailea

edo

Sindikoa

Vitoria-Gasteizko

Udaleko

Udalbatzarraren komisionatu gorena izango da, herritarren eta herritar taldeen
eskubideak eta interesak babesteko, eta baita aginte eta botere gehiegikerien aurrean
nahiz administrazio lokalaren axolagabekerien aurrean babesteko ere.”

Udalbatzaren mandataria denez, hau da, Udalaren udalbatzarreko kide guztiena,
bidezkoa da haiei aplikatzen zaizkien neurriak Sindikoari berari ere aplikatzea; izan ere,
ez litzateke logikoa izango zinegotziek ahalegin hori egitea eta haien eskaeraz jarduten
duen Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak horrela ez egitea.

3.- Gomendioa

Horregatik guztiagatik, eta zinegotzien erabakiaren ondorioz, alde batetik
gomendatzen dut eta bestetik nire egiten dut aipatutako ordainsari gordinaren
murrizketa, hain zuzen, zinegotziek beren buruarentzat erabaki dutena eta erabaki duten
bezala, hau da, % 8ko jaitsiera ordainsari gordinean aplikatzea.

19

Javier Gomá.- 2004ko Saiakera Sari Nazionala, Ejemplaridad pública izeneko liburuan adibide izatea
beharrezko printzipio eta egungo demokraziaren antolatzaile izan dadin proposatzen du . 2009, Madril.
Taurus argitaletxea.
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b) Ezestea
c)

“Cauce Vecinal Abetxuko” Elkarteak jasandako mehatxuak (erregistro-zenbakia:
1367/10)

Erreklamazioa
“Cauce Vecinal Abetxuko” Elkarteko ordezkariak etorri dira gure Bulegora, eta
mehatxuak jaso dituztela adierazi digute (kartelak auzoan, telefono-deiak eta abar).

Analisia
Adierazi diegunez, Sindikatura honek ulertzen du bizitzen ari diren egoera zaila,
eta gure ordezkariei horren berri ematen saiatu gara. Aurtengo martxoan, Udalbatzak
egindako Erakunde Adierazpenean, ahobatezko elkartasuna eta babesa adierazi zien
adierazpen-askatasuna mugatzen duten ekintzek kaltetutako pertsonei, eta ekintza
horien ahobatezko gaitzespena adierazi zuen.
Azaldutakoa kontuan hartuta, gure ustez bere ahalmenen eta eskumenen barruan
jokatu du Toki Administrazioak, Zuzenbideari jarraiki. Hori dela-eta, ez dugu horren
inguruko kexarik.

Dena dela, gertakariak errepikatzen diren susmoa badago eta Zigor Kodean
tipifikatutako mehatxuen edo bortxen zantzuak agertzen badira, Fiskaltzan salaketa
jartzeko babes eta laguntza osoa eskainiko dugu.

Ebazpena
EZESPENA

c)
•

Gomendioa

Terrorismoaren Biktimen Monumentua (erregistro-zenbakia: 1377/10 eta 1424/10)

Erreklamazioa
Euskadiko Terrorismoaren Biktimen Kolektiboaren (COVITE) salaketa jaso
dugu

Sindikatura

honetan.

Salaketan

adierazten

denez,

Agustin

Ibarrolak

Terrorismoaren biktimen omenez egindako monumentuaren nolabaiteko narriaduraegoeraren berri eman zieten udal-arduradunei, baina oraindik ez dute erantzunik jaso.
206

Analisia
Erreklamazio honi erantzuteko, garrantzitsua da ezartzea gure legeek zer dioten
terrorismoaren biktimen memoria kolektiboak (monumentu, ekitaldi, memoriaren mapa
eta abarren bidez gugan gorpuzten denak) duen balioari buruz.

Terrorismoaren

Biktimei

Aitorpena

eta

Erreparazioa

egiteko

Eusko

Legebiltzarraren ekainaren 19ko 4/2008 Legeak honako hau dio Hitzaurrean:

Euskadin, hartara, bai Jaurlaritzak bai Legebiltzarrak irmotasun eta seriotasun
osoz adierazi dute gure elkarbizitzaren etorkizuna biktimekiko memorian oinarrituta
eraiki beharko dela, halabeharrez. Gehien sufritu dutenak oroitu nahi ditugu, historia,
gure historia, ez dadin errepika. Terrorismoaren biktimei aitorpena egitea,
horrenbestez, justizia-ekintza bat da, baina baita gizarte baten egiazko adierazpena ere,
gure gizarteak ez du-eta berriz bizi nahi haiek nozitutako bidegabeko sufrimendua.

8. artikulua. Memoria.

1. Memoriarako eskubideak bere baitan hartuko ditu ekintza terroristak jasan
dituzten herritar errugabe guztiek nozitutako bidegabekeriak. Euskal botere
publikoek bakean eta askatasunean oinarritutako elkarbizitza lortzen eta biolentzia
erabat eta errotik deslegitimatzen lagunduko duen memoria kolektiboa finka dadin
sustatuko dute.

2. Memoriarako eskubidean, halaber, funtsezko elementua izango da
terrorismoaren biktimen esanahi politikoa, eta esanahi horren baitan terrorismoak
bere proiektu totalitarioa eta baztertzailea inposatze aldera suntsitu nahi duen guztia
dago: Zuzenbide Estatu demokratikoaren ezaugarri diren askatasunak, eta
elkarbizitza integratzailea izateko herritarrek duten eskubidea. Terrorismoaren
biktimen esanahi politikorako ezinbestekoa da herritarrek horren aitorpena gizartean
egitea.
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3. Memoria eta terrorismoaren biktimen esanahi politikoa iraunaraztea
funtsezko tresna da orobat terrorismoaren deslegitimazio etiko, sozial eta politikoa
egiteko.

Agustin Ibarrola artistak terrorismoaren biktimei eskainitako monumentua
(Forondako atean dagoena) bereizita baina elkarri lotuta dauden bi eskultura handiz
osatuta dago. Lehena zementuz egindako eta zeramikako 900 plaka baino gehiagorekin
koloretako bitxilore moduan estalitako mendixka edo muino handi bat da.
Terrorismoaren indarkeriak eraildako pertsona bakoitzeko plaka bat dago. Mendixkaren
ondoan, 15 metroko altuera duten eta pitzadura ugariren ondorioz hautsita diruditen
burdinazko bi zutabe daude. Zuzi batek argia ematen dio obrari.

Terrorismoaren indarkeriaren biktimak gogora ekarri nahi dituen eskultura hori
nolabaiteko

narriadura-egoeran

dago.

COVITEk

deskribatutakoaren

arabera:

monumentuaren osagai den zuzia itzalita eta hondatuta dago aspalditik, eskultura
ilunpetan egoten da gauez, eta pena ematen digu monumentuak argirik ez izatea, itxura
tristea eta zaindu gabearena baitu (…). Terrorismoaren biktimen izenen letrak berriz
inskribatu eta pinturarekin konpondu beharko lirateke. Halaber, egileak egoki iritziz
gero, hutsik dauden baldosetan azken biktimen izenak gaineratzea bultzatu beharko
litzateke. (…)

Eskaera horiek hainbat aldiz egin dizkio kolektibo horrek Vitoria-Gasteizko
Udalari (erantsitako 1., 2. eta 3. dokumentuak), eta hitzez harrera ona izan badute ere, ez
zaie erantzun espliziturik eman.

COVITE elkarteak jakinarazitakoaren arabera, monumentuaren egile Agustín
Ibarrola jauna ados dago elkartearen eskaerarekin, eta babestuta geratzen dira obraren
sortzaile gisa dituen eskubide moralak.

Eusko Jaurlaritzak, Eusko Legebiltzarrak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako
Batzar Nagusiek eta EUDELek azaroaren 10a –terrorismoaren atentatuek hildakorik
eragin ez duten eguna– adostu dute Oroimenaren Eguna ospatzeko.
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Aurtengo azaroaren 10ean, terrorismoaren biktimen lehen Oroimenaren Eguna
ospatuko da; une egokia da Udalari memoria horri bizirik eusteko konpromisoa
gogorarazteko, eta gure hirian biktima horiek gogora ekartzen dituen monumentua
arduraz zaintzeko.

Ebazpena
GOGORARAZI nahi diogu Vitoria-Gasteizko Udalari terrorismoaren biktimen
oroitzapenean eta aitorpenean laguntzeko eta, ildo horretan, terrorismoaren biktimei
eskainitako

monumentua

COVITEk

adierazitako

baldintzetan

konpontzeko,

mantentzeko eta, hala badagokio, osatzeko duen betebeharra.

Hori da gure GOMENDIOA, eta Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen
Araudian aurreikusitako hedadurarekin ematen dugu.
GOMENDIOA ONARTU EGIN DA

2.3.8.- Osasuna eta Kontsumoa
•

a)
Gomendioa
Animaliekiko tratua eta “día del guarro” edo “txerri eguna” (erregistro-zenbakia:
1385/10)

Erreklamazioa
ATEE–Animaliei Tratu Etikoa ematearen aldeko Elkarteak kexa bat aurkeztu
digu, hain zuzen ere azken urteotan, Andre Maria Zuriaren jaietan (abuztuaren 9an,
jaien azken egunean, zehazki) blusek hiriko kale nagusietatik egiten duten
“paseotxoaren” barruan egin izan den eta “Txerri eguna” (“Día del guarro”) izenarekin
ezagutzen den praktikaren kontra.

Ekitaldi publiko/ikuskizun horretan, blusen koadriletako bat gutxienez
(BATASUNA izenekoa) txerrikume batzuekin ateratzen da.

Planteatutako kexaren arabera, “animaliek estrés larria eta iraunkorra jasaten
dute, eta ezinbestekoa da zer girotan parte hartu behar duten kontuan hartuta: zalaparta,
beroa, irina, etengabeko mugimendu zakarrak, suziriak, txerriekin argazkia egin nahi
duen jendea eta abar”20
20

http://servicios2.elcorreodigital.com/jaiak/galerias/dia-del-guarro/pages/index.htm
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Analisia
ATEE elkarteak planteatutako gaia ANIMALIAK BABESTEKO URRIAREN
29ko 6/1993 LEGEAN araututa dago:

4. artikulua.
…/…

2. 2) Nolanahi ere, debekatuta dago:

a. Animaliei tratu txarra ematea edo arrazoirik gabeko oinaze edo mina eta
larritasuna sor diezaiekeen edozer gauza egitea.
…/…
f. Animaliei ez dagozkien edo tratu iraingarria suposatzen duten jokabide eta
jarrerak indarrez ezartzea.

Planteatutako kexa eta Euskadiko legegileak animalien babesaren arloan dioena
objektibotasunez kontuan hartuta, erraz ondoriozta dezakegu salatutako praktika
justifikaziorik ez duen sufrimendua eta/edo tratu iraingarria dakarrela animalientzat.
Izan ere, ikusgai jarri, astindu eta irinez zikintzen dituzte txerriak, horien parte-hartzeak
justifikaziorik ez duen ikuskizun batean.

Planteatutako kasua jaia animaliekiko tratu txarrarekin lotzen duten praktiken
barruan kokatu behar da, aztergai dugun kasua ankerretakoa EZ bada ere. Tamalez,
oraindik leku askotan daude lotuta jaia eta animaliekiko tratu txarrak: hegaztiei edo
urtxintxei burua moztea, untxiak harrika hiltzea, kanpandorretik antzarak edo ahuntzak
jaurtitzea, itsasoan oilaskoak eta ahateak jazartzea, zezenak lantzaz zauritzea, dardoz
josita uztea, bolaztatzea edo beren burua itsasora botaraztea eta abar. Dena dela, gero
eta jende gehiago agertzen da praktika horien kontra. Gainera, legez kanpokoak dira,
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argi eta garbi, eta tradizioaren ideiak ezin ditu justifikatu, tradizioak ez baitu balio
edozer gauza egiteko. 21

Gure ustez, salatutako gertakariek tratu iraingarriak jasan dituzten animalia beste
arau-hauste arin eragin dituzte.

Animaliak babesteko euskal legearen 27. artikuluari jarraiki, arau-hauste arintzat
hartzen da:

…/… d. Animaliei tratu iraingarria ematea edo haien izaerari ez dagozkion
jokaerak edo jarrerak edukiaraztea.

Horrelako arau-hausteak udaltzainek sala ditzakete eta salatu behar dituzte, eta
alkateak edo zinegotzi delegatuak zigortuko ditu, animaliak babesteko euskal legearen
28. artikuluari eta hurrengoei jarraiki, 300 €-ko isunekin (tratu iraingarriak jasan dituen
animalia bakoitzeko).

Gertakariaren salaketak, halaber, tratu txarrak jasan dituzten animalien
KONFISKAZIOA dakar.

Azaldutako guztia dela-eta,

Ebazpena
Horrelako ekitaldiak egin daitezkeela aurreikusita, aldez aurretik Blusen
Koordinakundearen, Jai Batzordearen edo BANDO baten bidez animaliak babesteko
euskal legean ezarritakoari jarraiki “paseotxoetan” animaliak –txerrikumeak– eramatea
legez kanpokoa dela jakinarazteko GOMENDATZEN DIOGU Udalari.

Hala eta guztiz ere animalien kontrako praktika iraingarriak egiten badira,
ARAU HAUSTE gisa salatzeko eta animaliak babesteko euskal legean ezarritakoari
jarraiki zigortzeko gomendioa egiten diogu.
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ONARTUA
b) Ezestea
Txakur arriskutsua (erregistro-zenbakia: 1414/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek eskatu du arriskutsua izan daitekeen txakur bat baimenik gabe
izateagatik egin dioten salaketa deuseztatzeko, ez baitiote behar bezala jakinarazi.

Analisia eta ebazpena
Erabiltzailearekin egin genuen elkarrizketan adierazi genionez, izapideak
ezarritako prozedurari jarraiki egin dira (ALHAO aldizkarian argitaratzea eta abar).
EZESPENA.

•

c)
Herritarrak berak itxia
Garbiketa zerbitzua Alde Zaharrean (erreg.zk.. 1395/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile bat kexu agertu da, Alde Zaharreko kaleak garbitzen dituzten ur makinak saihesten
ibili behar izaten duelako goizero.

Azterketa eta ebazpena
Bere kexa azaltzeko Sindikoarekin zuzenean hitz egitera etortzeko eskatu diogu, baina oraindik
ez digu erantzun.
HERRITARRAK ITXITA.

2.3.9.- Kultura
•

a)
Gomendioa
Eragozpenak Andre Maria Zuriaren Jaietako “día del guarro” edo “txerri egunean”
(erregistro-zenbakia: 1405/10)

Erreklamazioa
Ostalaritzako Enpresaburuen Elkarteak honako kexa hau helarazi digu:

“Jaien barruan, blusa talde jakin batzuek jaiak dinamizatzeko eta gizarte osora
hurbiltzeko ekitaldi eta/edo jarduera batzuk egiten dituzte, baina, gure ustez, gugan
zuzen-zuzeneko eragina duen alderdi bat zehaztu beharra dago.
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Jaietako azken egunean, zenbait koadrilak (gero eta gutxiagok, zorionez), arauz
edo “tradizioz”, gizalegezkoa ez den jarrera bat erakusten dute. Denok dugu “txerri
egunaren” berri (“día del guarro”). Gai horri buruzko eztabaidan sar gintezke, baina
ez zaigu egokia iruditzen, ez baikara inor herritar bakoitzak erakutsi behar duen
heziketaren eta jarreraren inguruan eztabaidatzeko.

Alabaina, bazkide batzuk oso haserre etorri zaizkigu, eta egun horretan jasan
behar dituzten trabak eta eragozpenak deskribatu dizkigute. Koadrila horietako bat
ostalaritza-establezimendu batean sartzen den bakoitzean, zikin-zikin uzten ditu zorua,
barra, mahaiak, aulkiak, apalak eta abar, egoeraren arabera bururatutako askotariko
produktuekin. Hau da, egundoko txerrikeria sortzen da, eta denbora eta dirua kentzen
die jasan behar dutenei.

Gure ustez, egun batez beren legeari jarraitzen dion pertsona talde, koadrila
edo kolektibo batek eragindako kalte larriak ez lituzkete inguruko ostalaritzaenpresaburuek edo merkatariek ordaindu beharko.

Hori dela-eta, gai horretan esku har dezan eta Andre Maria Zuriaren Jaietako
azken egunean arazoak sortzen dituen koadrila horren jarrerak aldatzen saia dadin
eskatzen diogu Herritarren Defendatzaileari. Izan ere, egun horretan goitik behera
garbitu behar ditugu gure ostalaritza-lokalak; gure ustez, hori ez da bidezkoa, eta gure
hiri berde eta iraunkorretik urruntzen gaitu, egun horretan bederen”.
Analisia
Komunikabideek funtsezko heziketa-zeregina betetzen dute horrelako jarduera
bat balioestean, eta, neurri batean, haien esku dago gizalegezkoak ez diren horrelako
ekitaldiak goraipatzea edo gaitzestea. Tokiko prentsak blusa batzuen –eta, berriz diogu,
batzuk baino ez– portaerek eragindako elkarbizitza-arazo jakin batzuen berri eman du.

Andre Maria Zuriaren Jaiei buruzko informazioa ematen duten komunikabide
batzuetan, adierazi izan da –irizpide egokiarekin– “txerri egunari” lotutako ekitaldiek
zerikusi handiagoa dutela “hooliganismoarekin” jai-espirituarekin baino, jendeak gero
eta gutxiago estimatzen dituela, eta blusa-koadrila askok borondatez utzi dituztela:
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“Eta, azkenik, abuztuaren 9ari “txerri egun” deitu ohi zaio. Egun horretan, koadrilek,
kalejiran eta irinez zikinduta desfilatzen zuten, baina tradizio hori behera egiten ari da
koadriletan jende gaztea sartzen ari den heinean.[22]”

Izan ere, Udaletik jasotako informaziotik ondoriozta daitekeenez, blusa koadrila
bakar batek jarraitzen du jaietako azken egunean “paseotxoa” “txerrien moduan”
zikintzeko ohiturarekin.

Blusek hiriaren jai-giroari egiten dioten ekarpena zalantzaezina da; blusarik gabe
ezin dira ulertu gure jaiak. Presentzia kolektibo horrek, gasteiztarren jaietako alaitasuna
pertsonifikatzeko ahalegin horrek, nortasun desinhibitu eta ludiko horrek, txarangekiko
dedikazioak, “paseotxoetan” eramaten dituzten gurdiek, zezen-plazetan duten
presentziak eta betidanik hiriburuko jaien bereizgarri izan diren jantziek ESKER ONA
MEREZI DUTE.

Denok onartzen dugu blusek pozez betetzen dutela Gasteiz [23] jaietan, eta datu
eztabaidaezin horrek blusen gizarte-balioa eta interes publikoa frogatzen du. Horregatik
bultzatzen eta sustatzen du Udalak blusen jarduera.

Hala ere, esker on horrek ez du esan nahi blusek egiten dituzten gauza guztiak
ontzat hartu behar ditugunik.

Gure ustez, ostalari bazkideen kexa ongi oinarrituta dago, eta, nolabait ere,
Udalari dagokion gaia da, diru-laguntza ematen baitu blusen jarduerarako.

Ostalari bazkideek aipatutako jarrera jakin eta berezi hori puntuala da eta ezin da
orokortu, baina, zalantzarik gabe eta ikuspuntu guztietatik, garbi dago ez dela
gizalegezko eta adeitasunezko jarrera bat. Pertsona horiek, jendeak jaietan duen
22

http://www.planocio.com/evento/871/Fiestas-de-la-Virgen-Blanca-Vitoria-Gasteiz-en-Vitoria-Gasteizdel-04-Agosto-2010-al-09-Agosto-2010
23

http://www.deia.com/2010/08/06/sociedad/euskadi/los-blusas-inundan-de-alegria-gasteiz
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onginahian babestuta, era desegokian jokatzeko aukera baliatzen dute, “txerrikeria”
goraipatzen dute, eta gainerakoak zikintzeko eta gogaitzeko, ondasun publikoak eta
pribatuak kaltetzeko eta doazen lekutik dena zikin uzteko baimena dutela uste dute.24

[Sustapen-jarduera publikoa]

Administrazioaren ikuspegitik, diru-laguntza interes orokorrekotzat hartutako
portaera jakin batzuk sustatzeko teknika bat da, eta balio handiko jarduerak kudeatzeko
herri-administrazioen eta partikularren arteko lankidetza-prozeduratzat ere har daiteke.

Diru publikoa kudeatzeko prozedura arautuen bidez ematen diren askotariko
diru-laguntza ugari daude, eta eraginkortasunez jarraitu eta kontrolatu behar dira.

Gure artean, azken hamarkadetan diru-laguntzetarako baliabide ekonomikoek
gora egin dute pixkanaka herri-administrazioen aurrekontuetan, eta askotariko eremuak
hartzen dituzte eraginpean: ekonomia, kultura, gizarte-gaiak, prestakuntza, hezkuntza,
euskara eta abar. Administrazio-poliziako ahalmenekin eta zerbitzu publikoen
jarduerarekin batera, gobernu-tresna dira, eta, beraz, herritarren iritzipean daude.

“Txerri egunean” sortutako zikinkeriaz jabetzeko datu garrantzitsu bat ere emango
dugu, “ospakizun” horren ondorioak garbitzeak izan duen kostua xehatuta. “Txerri
eguneko” berariazko garbiketaren kostua 7.023,54 euro izan da:

Makineriaren kostua: 313,74 euro
Langileen kostua: 4.579,80 euro
Produktuaren kostua: 2.130 euro

[diru-laguntzaren kontzeptuan]

24

http://especiales.elcorreo.com/la-blanca/multimedia/elcorreodigital/Imagenes/60881-guarro-fiestasvitoria.html
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Legearen arabera, herri-administrazioek pertsona publikoen edo pribatuen alde
egindako diru-ekarpen oro hartzen da diru-laguntzatzat, betiere honako baldintza hauek
betez gero:

a) Onuradunen zuzeneko kontraprestaziorik gabe ematea.
b) Helburu jakin bat betetzeko, proiektu bat egikaritzeko, jarduera bat egiteko,
portaera berezi bat hartzeko edo egoera baterako ematea, eta onuradunak ezarrita
dauden betebehar materialak eta formalak bete behar izatea.
c) Finantzatutako proiektuaren, ekintzaren, jarreraren edo egoeraren xedea
onura publikoko edo gizarte-intereseko jarduera bat bultzatzea edo helburu publiko
bat sustatzea izatea.

Irizpide horri jarraiki, jardueraren interes publikoak, gizarte-balioak eta
helburuak justifikatu behar dute diru-laguntza baten ematea.

Zentzuzkoa al da “txerriaren eguna” sustatzea, zikinkeria goraipatzen dela,
garbiketa-kostu handiak sortzen dituela eta ostalaritza-lokalei eta partikularrei
zeharkako eragozpenak eragiten dizkiela kontuan hartuta? Baliozko eta sustatzeko
moduko ekarpenik egiten al dio blusen jardueraren jai-izaerari?

Jordana irakasleak zehatz-mehatz definitzen du sustatu beharreko ekintza
guztien helburua. Honako hau da: “partikularrak bultzatzea, beren borondatez eta
jarduera jakin bat garatuta, Administrazioak lortu nahi duen helburua zeharka bete
dezaten”.

Lortu nahi den helburua bera da beti: zerbait egiteko edo ez egiteko
konbentzitzea.

“Txerri egunak” eta horren zikinkeria-ondorioek baliozko ezer gaineratzen al
diote Andre Maria Zuriaren Jaien izaerari? Ez al litzateke zuzenagoa izango hain zuzen
ere aurkakoa sustatzea, hau da, horrelako jarduerarik egin EZ dadin sustatzea?
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Gaztelaniaz “guarro” terminoa erabiltzen dela kontuan hartuta, hona hemen
gaztelaniazko hiztegian (© 2005 Espasa-Calpe) “guarro, rra” terminoari ematen
zaizkion esanahiak:

adj. y s. Sucio, sin aseo: lávate las manos, no seas guarro.
Malintencionado, ruin: ten cuidado con tu jefe, que es un guarro.
m. y f. cerdo: la porqueriza de los guarros.
Ebazpena
Gure ustez, “Txerri egunari” lotutako jarduerek ez dute interes publikoko,
kultura-intereseko edo jai-intereseko baliorik; aitzitik, nolabaiteko balio-gabezia
adierazten dute, eta horrek berez jarduera horien aurkako debeku edo zigor moduko
administrazio-poliziako ekintzarik justifikatzen ez badu ere, behintzat interesdunak
konbentzitu behar dira etorkizuneko jaietan horrelako jarduerarik egin ez dezaten, eta
horixe GOMENDATZEN DUGU, baita, horren ondorioz, honako hau ere:

Jarduera hori diru publikoarekin ez sustatzea, ez babestea, eta ez laguntzea
(ez baitu ezein udal-estaldurarik izan behar), eta Udalak Jai Batzordearen bitartez
jarduera horrekin jarraitzen duten blusa-koadrilei ematen dizkien diru-laguntzak
proportzioan eta ekitatez murriztea, sortzen diren aparteko gastuak nolabait ere
konpentsatzeko.

Edota jarduera horretan parte EZ hartzeko konpromiso formala hartzen
duten koadrilen diru-laguntzak handitzea.

Azken batean, eta edonola ere, txerri egunari lotutako jarduerak egin EZ
daitezen ahalik eta eraginkortasun handienarekin babestea, gomendatzea eta
sustatzea, jarduera horiek interes publikorik ez dutelako eta Andre Maria
Zuriaren Jaiei baliozko ekarpenik egiten ez diotelako.

2.3.10.- Udal
autonomoak

sozietate

anonimoak

eta

erakunde

2.3.10.1- Hirigune Historikoa
Integralean Biziberritzeko Agentzia
a)

Era

Gomendioa
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•

Kontzertuak Aihotz plazan (erreg. zk.: 1313/10)

Erreklamazioa
Los Arquillos Bizirik elkarteko kideak etorri dira gure bulegora, eta jakinarazi
digute ezen “toki egunkarietan agertu diren iragarkien bidez jakin izan dutela hainbat
kontzertu emateko asmoa dagoela Aihotz plazan hiru egunetan, jarraian”. Egoera
horren aurreko kezka, ezinegona eta sumina azaldu digute, horrek zarata sortuko
duelako, zeinak larriki urra dezakeen beren atsedenerako eskubidea.

Azterketa
Kexuarekin batera Alkateorde eta Herritar harremanetako zinegotzi Maite
Berrocalek 2010eko urriaren 20an sinatutako jakinarazpen baten kopia ekarri dute.
Jakinarazpena duela hilabete batzuk ipinitako antzeko kexu baten erantzuna da, eta
bertan Udalak bat egiten du bizilagunen jarrerarekin, eta plazaren erabilira nabarmen
mugatzeko konpromisoa hartzen du; honela dio: “Aihotz plaza erabilpena gau
kontzertuetarako Gasteizko jaietara mugatuko da aurrerantzean, bai eta beste ekitaldi
batzuetara ere, betiere egunez egitekoak badira”.

Ebazpena
Gure ustean, Herritar Harremanen Zinegotziak erabakirik sentibera, egoki eta
bizilagunen atseden hartzeko eskubidearekiko errespetuzkoena da; gainera, aurretiaz
hitza emana zuen Udalak zentzu horretan, eta gure Udalak errespetatu egin behar du
bizilagunekin adostutakoa.

Horrenbestez,. erreferentziazko 2010eko urriko 20ko akordioko irizpideak
errespetatzea GOMENDATZEN DUGU, eta, ondorioz, ez dadila Aihotz plazan ez
kontzerturik ez inolako jarduera zaratatsurik programatu, (salbuespen bakar batekin,
abuztuko lehen astean jai nagusien aitzakian antola daitezkeenak), eta inguru horretan
programatuta daudenak bertan behera utz daitezela. Horrek ez du galarazten ezaugarri
fisiko eta biztanleei buruzkoengatik beste nonbaiten egiteko aukera, baldin eta inpaktu
akustiko txikiagoa badute.

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

ONARTUA
•

b)
Ezestea
Alde Zaharreko arranpa batean erori izana (erreg. zk.: 1284/10)

Erreklamazioa
Herritar batek salatzen du erori egin dela Alde Zaharreko euriak bustia zuen
arranpa batean.

Azterketa
Aurreko oroit-idazkian Hiri Birgaitzeko Zerbitzuko txosten bat jaso zain geratu
ginen, eta orain helaraziko diogu herritarrari. Bertan azaltzen denaren arabera, gaur
egun ez da era horretako instalazioetan baldintza klimatologiko txarretan (ura, elurra,
izotza,...) irristatzeko arriskua murriztu dezakeen berariazko produkturik; sinatu duen
teknikariak, behintzat, ezin izan du behinik behin halakorik aurkitu.

Ebazpena
EZESTEA.
c) Bitarteko jarduera
•

Eraikin bat eraistea (erreg. zk.: 1287/10)

Erreklamazioa
Herritar batek Alde Zaharrean dituen hainbat eraikin eraisteko arriskuan daudela
eta, Gasteizko Hirigune Historikoa Era Integralean Biziberritzeko Agentziarekin
(ARICH) harremanetan jar gaitezela eskatu digu.

Azterketa
Aurreko oroit-idazkian auzi hau irekita geratu zen. Orain, herritarrarekin eta
sailarekin hainbat bilera, ikusteko bisita eta elkarrizketa izan ondoren, eraikin horietako
batzuk zaharberritu egin dira, eta beste batzuk ARICHek erosi ditu. Horrenbestez,
herritarra pozik geratu da.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
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d) Gogorarazpena
e)

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

Erreklamazioa
Herritar batek gure bulegora jo zuen, eta salatu zuen Santo Domingo kaleko XX.
zenbakiko ETXARTE PUBLIKOA hartua zutela ondoko bizilagunek, Barrenkaleko
x.ekoek, eta bertan era guztietako jarduera irregularretan aritzen zirela etengabe eta
nabarmen; kexa horren ondorioz 2008-09-15eko gomendioa idatzi genuen. Bada,
erabiltzaileak berriro jo du guregana; izan ere, guk gomendatu genuen horrekin lotuta
emandako Alkatearen Dekretua bete zedila, hau da, Udalak berak subsidiarioko
etxartetik tresnak kentzeko agintzen zuen dekretua, titularitate publikoko etxarteak
babesteko beste egintza administratibo batzuk bideratzea baztertu gabe, baina
ETXARTEAK OKUPATUTA JARRAITZEN DU, ETA EGOERA EGONKORTU EGIN
DA. (Berriro ere argazkiak ekarri ditu)

Azterketa
Aurreko gomendioan jada hau adierazten genuen: “Erdi Aroko Hiriguneko
etxarteek beren ondoko erakinetako sarbidea, segurtasuna eta osasuna bermatzeko
helburua duen zerbitzubide-sarea osatzen dute; beraz, horiek zaindu eta babesteak
berebiziko garrantzia du (...).

Beraz, ezinbestekoa da ETXARTE horiek libre egotea eta horretarako
beharrezkoa bada, legez kanpo bertan jarritako edozein paramentu, instalazio edo
oztopo eraitsiko da.

Dakigunez, HHEIBA Erdi Aroko igarobide tipiko eta labirinto-itxurako horiek
katalogatzen eta fisikoki zein juridikoki identifikatzen ari da, auzokoen bizitza kalitatea
hobetu eta espazio horiek interes publikoko erabileretarako BERRESKURATZEKO,
hau da, haien hasierako xedea berreskuratzeko. Hori dela eta, HHEIBAk etxarteak
berreskuratu eta garbitzeko ezarrita duen egitasmoa gorabehera, Santo Domingo kaleko
XX.aren

eta ondokoen atzealdeko etxartearen egoera kontuan izanik, uste dugu

GOMENDAGARRIA dela berariazko eta premiazko esku-hartzea, bidezkoa ez den
okupazioa egonkortzea eta jarduera irregularretan aritzea ekiditeko.

Ebazpena
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Horixe da gure GOMENDIOA, eta zure Sailak aintzat hartuko duela espero
dugu, herritarren eskubideak eta interesen eta zerbitzu publikoen kalitatearen onerako.
•

Barnekale Berriko Juduen kaleko xafla (erreg. zk.: 755/06)

Erreklamazioa
2007/02/08an egindako gomendioarekin sustatu zen gaia dugu esku artean
berriro ere, hain zuzen, Udal administrazioak kaleetako xaflen izendegiari buruz erabaki
zena betetzearekin zerikusia duena, konkretuki, “Barnekale Berriari” dagokionez.

Azterketa
Pasa den maiatzaren 31ko Merkataritza Sektore Kontseiluan, gai hori landu
zen "Gasteizko Udalaren seinaletika eskuliburua" aipatzean, eta hiriko hainbat tokitan,
poliki-poliki, aplikatzeko asmoa dagoela jakinarazi zen. Gure ustez, hiriko Erdi Aroko
hirigunea lehenetsi behar da jarraibide horiek markatzeko eta bertako kaleen izena eta
erreferentzia historikoa adierazten duten xaflak jartzerakoan, hiriko alde horrek
turismoari dagokionez duen interesa dela eta.
Proposamen horren erabilgarritasunaren adibide argia dago “El mundo”
egunkariak Done Jakue urtea dela eta editatutako aldizkarian; bertan “Judería (Nueva
Dentro)” kalea aipatzen da, baita Donejakue bideko erromesak gidatzeko erreferentzia
historikoen ibilbidea ere.

Gomendioa eman genuenean esaten genuenez Barnekaleko xafletan ez zen izen
ofiziala agertzen.

Jakin dugu Udala hiriko seinaleen xafla berriak jartzeko lanean ari dela, beraz,
gure ustez, orain da momentu egokia GOGORARAZTEKO bere erabaki eta ebazpenak
bete behar dituela, hau da, bere kaleetako izen ofizialak erabili behar dituela.

Ebazpena
Horixe da gure GOMENDIOA, zure sailak aintzat hartzea espero duguna,
herritarren eskubideak eta interesen eta zerbitzu publikoen kalitatearen onerako.
ONARTUA

2.3.10.2-XXI Zabalgunea
•

a)
Ezestea
Birtrinkotze plana eta alegazioetarako epea (erreg. zk.: 1352/10)

Erreklamazioa
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Zabalganeko auzokide elkartekoen salaketa jaso dugu Sindikoaren bulego
honetan non adierazten baita Gasteizko Udalak Salburuko (7., 8., 9., 10. eta 11.
sektoreak) eta Zabalganeko (2., 3., 5. eta 6. sektoreak) HAPOren berrikusketarako
prozedura ALHAOn eta zabalkunde handiena duen egunkarietako batean argitaratzeko
betebeharra ez duela bete.

Azterketa
2010eko martxoaren 30ean onetsi zen HAPOren berrikusketarako
aurrerapena non agintzen baita: “erabaki hau, eta onetsitako aurrerapena, Udal
Plangintzarako Aholku Kontseiluari bidaltzea, ezagutu eta txostena egin dezan;
ondoren, erabakia jendaurrean jartzea, bi hilabetez, ALHAOn eta zabalkunderik
handieneko egunkarietako batean iragarkiak argitaratuz, egokitzat jotzen diren
alegazioak eta aukerak aurkezterik izan dadin epe horren barruan.

2010eko apirilaren ALHAOn lehen aipatutako hiri eremuko HAPOren
berrikusketarako aurrerapenaren onespena argitaratu zen (erantsita, 1. agiria).

2010eko maiatzaren 18an, El Correo egunkarian argitaratu zen iragarki bat
iradokizunak eta alternatibak aurkezteko plangintzaren aldakuntza horri: 2010eko
ekainaren 26ra arte (erantsita, 2. agiria).

Azken argitalpen horren data aintzat harturik (2010/05/18), “Erekaberri”
Zabalganeko auzo elkarteak salatu du alegazioak aurkezteko epea 2010/07/18ra artekoa
(bi hilabete geroago) izan beharko zela eta ez 2010eko ekainaren 26ra artekoa,
egunkari horrek jasotzen zuen bezala.

Hainbat kudeaketaren ondoren, ALHAOn argitaratu aurretik –2010eko
apirilaren 14an– El Correo egunkarian, HAPOren Zabalgana eta Salburuko sektore
horien berrikuspen partzialaren aurrerapenaren onespena argitaratu zela (erantsita, 3.
agiria) egiaztatu ahal izan dugu, 2010eko maiatzaren 18ko iragarkia gogorarazteko
baino ez zela.

PUBLIZITATE BIKOITZA egiaztatu ondoren, hau da, prentsan zein ALHAOn,
iradokizun eta alternatibak aurkezteko XI Zabalgunean adierazitako epea zuzena
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dela adierazi behar da, egindako azken iragarkitik kontatu behar den bi hilabeteko
epearen barruan baitago, kasu honetan 2010/04/26ko ALHAOn.

Ebazpena
EZESTEA.
•

Alderen aldeko atariak (erreg.zk.: 1325/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek Sindikoaren bulego honetan aurkeztu duen kexan dioenez
Ezkibel ibilbideko xxx.eko ataritik EZIN da eraikinaren barru aldeko urbanizaziora
pasa, nahiz eta babes ofizialeko etxebizitza horien oinarrizko proiektuan eta obra
amaierakoan atari GUZTIAK horra pasatzekoak izan behar direla jasotzen den.

Azterketa
Gasteizko Udalean gai horretako arduradunekin bildu gara eta adierazi
digutenez, hirigintzaren ikuspegitik urbanizazioko ATARI GUZTIEK PASATZEKO
BIDEA EZ IZATEA EZ DA HIRIGINTZA ARAU-HAUSTEA adierazpenezko
aurreikuspena baita eta ez betebeharreko bat.
Dena den, higiezinaren estatutuetan ezarritakoaren eta azaldutako egungo
errealitatearen arteko kontraesana badago, sustatzaileak betebeharren kontratua ez
duela bete uler daiteke. Edozein kasutan, arlo zibileko epaitegietan eskatu behar den
erreklamazio zibila da eta ez udalaren eskumeneko hirigintza diziplinaren gaineko
gaia. Udalaren zereginetatik at dagoen gaia da, eta arazoa konpontzeko modu bakarra
arlo zibileko epaitegietara jotzea da.
Administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa izan dela
esan dezakegu, eta herritarrari kasu horretan aldeko ebazpenik ezin genuela eman
jakinarazi genion, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiko 29. artikuluan
xedatutakoaren ildotik.

Ebazpena
EZESTEA
•

BOEetan eguzki-plakak mantentzeko diru-laguntzak (erregistro-zenbakia: 1383/10)

Erreklamazioa
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Gasteizko Auzokideak elkartearen kexa bat jaso dugu. Bertan adierazten denez,
BOEen eraikuntza-enpresa batzuk eguzki-panelak mantentzeko diru-laguntzekin
geratzen dira.

Analisia
Txostena
1.- Gai hori udalaren eta udal-sozietateen eskumenetatik kanpo dago.
XXI Zabalgunea enpresako arduradunekin egindako bileran, egoera hori
planteatu genuen, eta erabiltzaileei helarazi geniena berretsi ziguten: “XXI
Zabalgunea enpresak ez ditu ikus-onesten sustatzaile eta eraikitzaileen eta
partikularren arteko salerosketa-kontratuak; etxebizitza sozialak eraikiko
diren lurzorua laga baino ez du egiten”; horrela, beraz, enpresak ez du
planteatutako gaian esku hartzeko aukerarik.
2.- Planteatutako gaiak energia berriztagarrietan egindako inbertsioak
sustatzeko diru-laguntza horiek arautzen dituzten IDAE-EEE HITZARMENEN
interpretazioarekin du zerikusia (adibidez, 2010eko hitzarmena eta 2010eko EEE
PROGRAMA –Euskadiko programaren oinarriak, 2010eko otsailaren 18koak–
aipatuko ditugu).

Oinarri horietatik, zenbait erreferentzia atera ditzakegu:
Euskal Autonomia Erkidegoan energia berriztagarriak baliatzeko instalazioak
egiteko aukera sustatzea du xede deialdi honek.
2. ONURADUNAK
Honako hauek izango dira deialdi honetan ezarritako laguntzen onuradun:
jarduteko ahalmena duten pertsona fisikoak, pertsona juridikoak, irabazi-asmorik
gabeko

erakundeak,

toki-korporazioak,

jabeen

erkidegoak

eta

aurrekoekin

parekatzeko moduko edozein, betiere Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta
badaude edota beren jarduera Erkidego horretan garatzen badute.
4. KUDEAKETA ETA PROZEDURA
Laguntza onuradun-izaera duenak eskatu ahal izango du, 2. idatz-zatian
xedatutakoaren arabera.
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Eskabidea eta horri erantsi beharreko dokumentazioa osorik aurkeztu beharko
da EEEan, ahal bada proiektua egikaritzen hasi aurretik eta programaren
indarraldiaren epearen barruan (epe hori 2010eko azaroaren 30era bitartekoa izango
da). Hona hemen aurkeztu beharreko dokumentazioa:.
6. ONURADUNAREN BETEBEHARRAK
Nolanahi ere, deialdi honetan araututako laguntzen onuradunek honako
betebehar hauek bete beharko dituzte:
b) Laguntza, nolanahi ere, eman den helburu jakinarekin erabiltzea, 5. idatzzatian baldintzen aldaketari buruz ezarritakoa aplikatu behar denean izan ezik.
g) Instalazioa jabetzan eta funtzionamendu-egoera onean mantentzea, 5
urtetan gutxienez.
h) Salbuespen gisa arestian adierazitako epea bete gabe dagoela onuradunak
laguntzaren xede diren instalazioak eta ekipoak besterentzen dituenean,
salmentaren kontratu-dokumentuan esanbidez jasoaraztea inbertsio horrek
energia berriztagarrietan egindako inbertsioetarako laguntza publikoen
programen babesa jaso duela (2010eko IDAE-EEE hitzarmenarena eta 2010eko
EEE programarena), eta eskuratzaileak konpromisoa hartu duela ondasunak
laguntzaren xede den helburu zehatzarekin erabiltzeko, adierazitako epea bete arte
bederen. Hala badagokio, EEE erakundeari eman beharko zaio besterentzearen
berri.
Aurreikusitako

laguntza

ekonomikoak

instalazioak

“egiten”

dituzten

onuradunentzat aurreikusita daude. Hori dela-eta, funtsean zuzena da laguntza
horiek instalazioak “egiten” dituzten sustatzaile/eraikitzaileei ematea (gaztelaniazko
bertsioan “realicen” terminoa agertzen da, eta hau da termino horren definizioa
RAE hiztegian: 1. tr. Efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una acción).
Azken batean, etxebizitzen erosleak ez dira instalazioak egiten dituztenak.
Erosleek ba al dute eguzki-panelen instalazioak egiteko emandako laguntzen
gaineko eskubiderik? EEE Programaren 6.g eta h klausulek betebehar berezi bat
ezartzen dute laguntzen onuradunentzat: salerosketa-kontratuetan instalazio horiek
laguntza publikoak jaso dituztela adieraztea.
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Aurreikuspen horren arabera, sustatzaile/eraikitzaileek diruz lagundutako
eguzki-panelak instalatu diren etxebizitzak besterentzen badituzte (5 urteko epea
amaitu aurretik), laguntza horiek jaso dituztela eta gutxienez bost urteko aldi batean
instalazio horiek mantendu beharko dituztela JAKINARAZI beharko diete erosleei
KONTRATUAN.
Gure ustez, adierazitako etxebizitzen erosleek kontratuan diru-laguntzaren
lehen onuradunak eskuratutako betebeharra beren gain hartuko dutela eta, horren
ondorioz, diru-laguntzaren zati alikuota ere beren gain hartuko dutela (geratzen den
aldian) ziurtatzea da klausula horren logika.
Nolanahi ere, EEE erakundeak adieraziko du klausula horren benetako
interpretazioa zein den, eta jurisdikzio zibilak ebaluatu beharko du, Kode Zibilaren
1.281. artikuluei eta hurrengoei jarraiki, enpresa sustatzaile/eraikitzaileek
kontratuaren fede ona errespetatu duten ala, aitzitik, fede txarrez jardun duten,
erosleen kalterako.

Ebazpena
Planteatutako gaia jurisdikzio zibilak argitu beharrekoa denez gero, erabiltzaileei
jakinarazi behar diegu kasu honetan ezin dugula, Sindiko edo Herritarren
Defendatzailearen Araudiaren 29. artikuluan ezarritakoari jarraiki, horren inguruko
ebazpenik eman.
•

Aretxabaletan berriro ostatu ematea (erreg. zk.: 1360/10)

Erreklamazioa
Herritar batek Bustaldea proiektuari buruzko informazioa eskatu zuen bulego
honetan.

Azterketa eta Ebazpena
Erabiltzailearekin izandako elkarrizketetan, gaiarekin lotutako zenbait alderdi
zehatzi buruzko informazioa eman genion, esaterako, “Aretxabaleta-Gardelegi” 19.
sektorearen plan partzialaren laugarren aldakuntzaren onespena, eta Hirigintza eta
Etxebizitza Batzordearen 2010-07-20ko bilkurara eramandako dokumentua bidali
(eranskineko 1. dok.).
Jakinarazi genion, orobat, XXI Zabalgunea sozietateko arduradunekin bildu eta
haiek esan zigutela argibiderik nahi izanez gero haren herriko administrazio batzarraren
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lehendakariarengana jo behar zuela, alderdi hartako jarduerak administrazio batzarraren
eta Gasteizko Udalaren artean sinatutako hitzarmenean baitaude jasota.

Edonola ere, Udalak hirian egin edo proposatu dituen berritze planetan jokabide
orokorra hau izan da: etxebizitza zaharkituaren ordez babes ofizialeko etxebizitzen
kalitate irizpideei jarraituz eraikitako etxebizitza berria ematea, eragiketa horren
ondorioz libre geratzen den lurra zertarako erabiliko den gorabehera. Eta dakigunaren
arabera, Bustaldearen kasuan irizpide hori errespetatu egin da, eta errespetatzen ari da.
Hortaz, Administrazioaren jarduna legezkotasunaren araberakoa izan dela uste
dugu.
EZESTEA.
b)
Orientabidea
Birtrinkotze plana eta zaborrak Salburuan (erreg. zk.: 1357/10)

•

Erreklamazioa
Salburuko auzokide batek bera bizi den aldearen inguruko birtrinkontze planari
buruzko informazioa eskatu digu; gainera, birziklatzeko puntuen eskasiaz kexu agertu
da.

Azterketa
Herritarrarekin elkarrizketa izan dugu eta HAPOren aldakuntzari buruzko
orientazioak eman dizkiogu, baita alegazioak aurkezteko epeen inguruko informazioa
ere.
Era berean, Salburua eta Zabalgana auzoetara garbiketa kontratua zabaltzeari
buruzko informazioa jaso dugu eta informazio hori jasotzen duen agiria helarazi
diogu haren interesekoa izango delakoan.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
d) Errefusatzea
e)

Kalteak BOEetan (erregistro-zenbakia: 1370/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek kexa bat planteatu du Sindikatura honetan. Bertan, Ensanche
XXI Zabalgunea Hirigintza Elkartea, SA enpresaren erantzukizuna eskatu du
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xxxxxxxxxxxx-(e)k RC-26 lurzatian eraikitako etxebizitzetan sortutako arazo ugariei
dagokienez.

Analisia
Planteatzen digun arazoa, funtsean, partikularren arteko desadostasuna da (hau
da, sustapen-enpresa saltzailearen eta erosleen artekoa), eta Kode Zibilaren 1.101.
artikuluari jarraitu behar zaio:
1101. artikulua.
Eragindako kalte-galeren ordaina eman behar dute euren betebeharrak
betetzean doloz nahiz zabarkeriaz jarduten dutenek edo berandutza-egoeran jarri
direnek, bai eta edozein modutan betebeharron edukia urratzen dutenek ere.

Planteatutako arazoa, beraz, gure eskumenetatik kanpo geratzen da, eta, Sindiko
edo Herritarren Defendatzailearen Araudian jasotakoaren arabera, ezin dugu kexa
onartu. Izan ere:

26. artikulua.- Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak kexak errefusatu
ahal izango ditu honako zergati hauek direla-eta:…
d) Bere eskumenen esparrutik kanpo geratzen denean.
…

Horrelako sustapenetan, ohikoa izaten da eraikuntza-enpresak arbitraje-klausula
bati lotzea, erosleekiko desadostasunak argitzeko. Komeni da XXI Zabalgunea
enpresari, lurzoruaren kudeatzailea den neurrian, kontsulta egitea, enpresa sustatzaile
eta eraikitzailearekin izenpetutako Hirigintza Hitzarmenean arbitraje-klausula bat
adostu ote zen egiaztatzeko.

Ebazpena
BAZTERTUTA
d) Bitarteko jarduera
•

Obrak Aretxabaletan: kalteak etxebizitzan (erregistro-zenbakia: 1344/10)

Erreklamazioa
Aretxabaletako herritar batek kexa bat planteatu digu XXI Zabalgunea Elkarteak
herrian egindako urbanizazio-obrak direla-eta bere etxebizitzan jasaten dituen hainbat
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arazori dagokienez. Herritarrak lurzorua laga behar izan du obra horiek egiteko, eta,
gainera, kalte handiak eragin dizkioten egikaritze-akatsekin amaitu dira.

Hona hemen lehena eta larriena: herritarra beldur da hasieran aurreikusitako eta
obretarako eskatutako diru-laguntzak ez ote diren deuseztatuko obren xedea
Administrazio Batzordeak proposatuta aldatu izanagatik, Batzordeak herrian Zentro
Sozial bat egiteko obretan inbertitzea gomendatu baitu.

Beste arazo larri bat finkarako sarbidean egindako aldaketei lotutakoa da.

Etxebizitzaren etxaurrean ate handi batetik sartu izan da beti. Ate horrek aukera
ematen zion bere enpresaren ibilgailua –kamioneta bat– sartzeko. Gaur egun, berriz,
adierazitako urbanizazio-obren ondorioz, sarbide librea txikiagoa da, ate handia
irekitzeko biraketarekin ez baitago zabalera nahikorik pasatzeko.

Are gehiago, atea irekitzeko sistema ez da egokia, eta behin eta berriz hausten
da, atearen pisuak eta motorraren indarragatik trakzio-sistemak jasaten dituen inpaktuek
atea mugitzen duen beso hidraulikoaren haustura eragiten baitute.

Hona hemen beste arazo bat: herritarraren etxebizitza ezponda baten oinean
dago, eta, obrak direla-eta, ezponda hori lurrarekin handitu da. Herritarraren ustez,
handitze horrek igo egiten du finkarekin muga egiten duen karga-hormak jasaten duen
presioa. Finkan sabeldurak eta erorketak gertatzen direnez gero, herritarrak zalantzak
ditu hormaren egonkortasunaren inguruan.

Kexu da, halaber, bere finkaren aurreko galtzadaren desnibelek ez dutelako
hustuketa egokia ziurtatzen euri-urak hartzeko saretetan.

Desnibel horrek hartzen dituen euri-urak biltzeko aukeratu den soluzio teknikoak
aldatu egiten du hasierako proiektua, eta etxebizitzaren segurtasunaren ikuspegitik,
kalitate txarragokoa dela dio herritarrak. Obrak egikaritzeko denboran, uholde bat izan
zen etxebizitzan, eta XXI Zabalgunea Elkarteari jakinarazi zitzaion.

Analisia
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Diru-laguntzei dagokienez, XXI Zabalgunea Elkarteak jakinarazi digu
Administrazio Batzordearen proposamenaren aurretik eskatutako laguntzek beren
horretan jarraituko dutela; beraz, aztergai dugun kasuan, aurreikusi bezala dago
bermatuta horien likidazioa.

Ibilgailuarekin finkan sartzeko arazoen inguruko gaiaz kontsulta egin ondoren, XXI
Zabalgunea Elkarteko arduradunek beren gain hartu dute eskatzailearen finkan sartzeko
ate handiaren sistema berrikusteko eta, beharrezkoa izanez gero, diseinua eta egikaritzea
berriz aztertzeko.

Planteatutako gaiei dagokienez, udal-enpresak honako hau adierazi du:

A) Finkarekin muga egiten duen karga-horma landare-lurrarekin baino ez da
handitu, ezpondako floraren iraupena errazteko.
B) Obraz arduratutako teknikarien arabera, gaur egun eustormak ez du karga
handiagorik, eta sabeldurak jatorrizkoak dira eta egonkor daude.

Ez dugu aurreko erreferentzia objektiborik, ezta adierazpen horiek zalantzan jartzeko
moduko erreferentzia teknikorik ere. Komeni da adierazitako karga-horma “lekukoekin”
markatzea, egonkortasuna modu objektiboan ikusteko; dirudienez, hori egin da
asentamendua zaintzeko.

C ) Ezpondako euri-uren isurketei dagokienez, ezpondan euri-urak biltzeko
instalatu den inbutua teknikoki nahikoa da euri-urak biltzeko; ildo berean, XXI
Zabalgunea Elkartearen irizpideei jarraiki urak hartzeko aurreikusitako sistema egokia
da.

Sistema hori ez zegoen hasiera batean aurreikusita proiektuan, eta irtenbide
alternatibo gisa ezarri da, deuseztatu egin baita ur horiek bideratzeko bide baten
eraikuntza. Nolanahi ere, urbanizazio-proiektuak aldatu egin daitezke, betiere
egikaritzen diren denboran udal-teknikarien iritziz aldatzea eskatzen duten gertakari
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berriak sorten badira eta alternatibek planteatutako arazoak berme guztiekin konpontzen
badituzte.

D) Teknikari arduradunen ustez, galtzadaren desnibela eta zeharkako saretak
egokiak dira finka partikularrean huts ez dezaten.
E) Finkaren sarreran instalatutako ate handiak arazoak sortzen ditu irekitzeko
angeluaren eta, pisuaren ondorioz, manipulazio motorizatuaren inguruan.

Sarbidea ematen duen ate handiaren funtzionamenduari lotutako arazoei
dagokienez, XXI Zabalgunea Elkarteak ulertu ditu planteatutako arazoak, eta
konpromisoa hartu du finkak inguruko urbanizazio-obrak hasi aurretik zituen sarbidebaldintza berei eusteko bidezkoak diren zuzenketak egiteko.

Gainerako gaiei dagokienez, XXI Zabalgunea Elkarteak emandako erreferentzia
teknikoek bermatu egiten dute –hasiera batean- eustorman egindako obren
egonkortasuna zein ezponda mugakideko euri-urak baldintza normaletan hartzea.
Hasierako proiektuan egindako aldaketak behar bezala justifikatuta daude, eta
beharrezkoak diren berme teknikoekin egin dira.

Nolanahi ere, obrak jaso ondoren urbanizazio-obra horien diseinuari edo
egikaritzeari egotz dakiokeen arazo objektibagarriren bat dagoela egiaztatzen bada,
ondare-erantzukizuneko ekintza egin ahal izango da. Egiaztatzeko dokumentazio gisa,
eta bidezko froga-ondorioetarako, erantsitako argazki-erreportajea aurkeztu dugu.

Hau da gure txostena, eta atsegin handiz jarriko dugu zuzenbidean hobeto
oinarritutako beste edozeinen mende.

Ebazpena
JARDUN ERTAINA
•

Obrak Aretxabaletan, eta itxita geratu den etxebizitza
1381/10)

(erregistro-zenbakia:

Erreklamazioa
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Aretxabaletako herritar batek kexa bat planteatu digu. Bertan adierazten duenez,
Aretxabaletako 19. Sektoreko birpartzelazio-obrak direla-eta, bere etxebizitza –
Zumabide kalean kokatua– bide publikorako sarbiderik gabe geratu da alde batean.

Analisia
Vitoria-Gasteizko Udaleko arduradunekin egindako bilera batean, honako hau
adierazi ziguten:
-

adierazitako eremuko Birpartzelazio Planak erabiltzailearen jabetzan
eragindako kaltea konpentsatzeko kalte-ordain ekonomiko bat aurreikusi
zen, eta erabiltzaileak administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri zuen,

-

Konpentsazio Batzordearekin hainbat elkarrizketa egin ondoren, akordio
batera iritsi ziren kaltetutako jabetza baldintza egokietan uzteko, eta akordio
hori hitzarmen bat sinatzean gauzatu zen aurtengo apirilean (1. zenbakiko
dokumentu erantsia). Besteak beste, gaur egungo itxitura eraistea,
oinezkoentzat eta ibilgailuak sartzeko ate berriak izango dituen horma berri
bat egikaritzea, eta Zumabide kaletik oinezkoentzako ate berri bat egitea
aurreikusten da.

-

Halaber, XXI Zabalgunea enpresak etxebizitzan obra bat bere kontura
egiteko eskaintza egin du. Obra horren bidez, itxitura dela-eta hurbilgaitz
geratzen den lurrerako sarbidea emango da.

Erabiltzaileak Hiri Antolamendurako Plan Nagusian aurreikusitako
espaloi-zabalera murrizteko erakutsitako asmoa ezinezkoa da juridikoki,
Planaren balio arau-emaileak ez baitu horrelako salbuespenik onartzen interes
partikularreko arrazoi hutsengatik.
Arestian azaldu dugunetik ondoriozta dezakegunez, Udalak zuzenbideari
eta erreferentziazko praktika egokiei jarraiki jardun du orain arte, eta, beraz, ezin
diogu ongi oinarritutako gomendiorik egin XXI Zabalgunea sozietateari.

Ebazpena
JARDUN ERTAINA
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•

Errekaleorko Renove plana eta ihesa etxebizitza batean (erregistro-zenbakia:
1416/10)

Erreklamazioa
Herritar batzuek adierazi digutenez, Salburuko Errekaleor auzoan
berralojatuta badaude ere, etxebizitza berriaren eskritura egin gabe dute oraindik.
Herritar horien ustez, XXI Zabalgunea enpresak ez du eskritura sinatu nahi
aurreko etxebizitzaren gainean kargak daudelako. Izan ere, auzokoei kalteak
eragin zizkien ur-ihes bat gertatu zen, eta auzokoek kalte-ordain bat erreklamatu
diete judizialki.

Analisia
XXI Zabalgunea enpresarekin harremanetan jarri gara, eta, jakinarazi
digutenez, erabiltzaileak oker daude. Izan ere, karga pertsonala da eta ez du
eraginik izango etxebizitzaren eskritura egitean.

Ebazpena
JARDUN ERTAINA
e) Idazki lagundua
•

Olarizu hiribidean berriro ostatu ematea (erreg. zk.: 1446/11)

Erreklamazioa
Olarizuko etxebizitzak berritzeko planak eragindako erabiltzaile batek
alegazioak aurkeztu nahi ditu.

Azterketa eta Ebazpena
Idazkia lantzen lagundu diogu.

2.3.10.3- TUVISA
•

a)
Gomendioa
Hiri autobusen motorrak eragindako kutsadura (erreg. zk.: 1350/10)

Erreklamazioa
Herritar batek bulego honetara jo zuen, eta hauxe salatu: 2010EKO
APIRILAREN 6AN erreklamazioa aurkeztu zuen, non hiri autobusetako gidariek,
amaierako geltokietan geldi dauden bitartean, motorra piztuta uzten dutela esaten
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baitzuen, eta horrela kutsadura zein beharrezko ez diren eragozpen akustikoak sortzen
dituztela, baina TUVISAk oraindik ez dio erantzun.

Azterketa
Herritarra Sindikoaren bulegora etorri zen eta gai horrekin lotutako agiriak
ekarri zituen: “ 2010eko apirilaren 6an gertakari horiek salatzeko idazkia aurkeztu zuen.
Udalak erantzun ez dionez, Herritarren Defendatzailearengana jotzea erabaki zuen,
2010eko maiatzaren 19an, haren bitartekaritza eskatzeko".

Aurtengo maiatzaren 21ean 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 duen 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
Aurkeztutako salaketan eta erabiltzaileak egindako alegazioen balioan gehiegi
sakondu gabe, hauxe GOMENDATZEN DIOGU TUVISAri, igaro den denbora
kontuan hartuta: berariaz ERANTZUN diezaiola erabiltzaileari, eta, behar diren azalpen
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eta arrazoiak emateaz batera, haren alegazioak aintzat harturik, egin zuen eskabidea
onetsi ala ezetsi egingo duen jakinaraz diezaiola.

ONARTUA
•

Autobus bonoa ezinduentzat (erreg. zk.: 1428/10)

Erreklamazioa
Herritar bat gure bulegora etorri da salatzera TUVISAk ez diola erantzun
2010eko maiatzean (bai eta gerora ere, guk 1. agiri gisa 2009-11-12an aurkeztutako
eskabidea eransten dugu) aurkeztu zuen eskabideari; izan ere, Gasteizko Udalak
TUVISAko linea berriei buruz argitaratu duen liburuxkan ageri diren tarifen arabera,
% 33 eta % 65 bitarteko ezintasuna duten pertsonek bidai bakoitzeko 0.10 € ordainduko
dute, baina berari ez diote hobari hori ematen, % 44ko ezintasuna izan arren (hala ere,
garraio publiko kolektiboak erabiltzea eragozten duten mugikortasun zailtasunen
ebaluazioan 0 puntu du).

Azterketa
Herritarra Sindikoaren bulegora etorri zen eta gai horrekin lotutako agiriak
ekarri zituen: “ 2009ko azaroaren 12an gertakari horiek salatzeko idazkia aurkeztu zuen.
Udalak erantzun ez zionez, 2010eko azaroaren 8an kexa aurkeztu zion Sindikoari, haren
bitartekaritza eskatzeko".

Aurtengo azaroaren 24an oraindik ez du administrazioaren erantzunik jaso, ez
aldeko ez kontrakorik. Gaiaren mamiari dagokionez, egia da pertsona horrek % 44ko
ezintasun

gradua

duela,

baina

ezintasun

horrek

EZ

du

inolako

eraginik

mugikortasunean, eta mugikortasun arazoak dira hain zuzen ere hobaria justifikatzen
dutenak.

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

Hauxe dio Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 42.
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 ebazpena aldekoa edo kontrakoa
izatea gorabehera, TUVISAri GOGORARAZI behar diogu berariaz eta arrazoituz
erantzun behar diola egindako eskaerari.
•

Autobus txartela ezinduentzat (erreg. zk.: 1442/10)

Erreklamazioa
Herritar batek bulego honetara jo zuen hau salatzeko: 2010EKO URRIAREN
27AN

erreklamazioa aurkeztu zuen, baina TUVISAk oraindik ez dio erantzun;

bonobusa ahazten zaienean mugikortasun murriztuko pertsonak hiri autobusetan
diskriminatu egiten dituztelako aurkeztu zuen erreklamazioa, gidariak haiengana joan
behar duelako txartela ordaindu ahal izan dezaten.

Azterketa
Sindikoaren bulegora etorri eta gai honekin lotutako agiriak ekarri ditu
erabiltzaileak: “2010eko urriaren 27an gertakari horiek salatzeko idazkia aurkeztu zuen.
Udalak erantzun ez dionez, Herritarren Defendatzailearengana jotzea erabaki zuen,
2010eko abenduaren 22an, haren bitartekaritza eskatzeko".

Aurtengo urtarrilaren 31n oraindik ez du administrazioaren erantzunik jaso, ez
aldeko ez kontrakorik.

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

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
Kexaren oinarria eta horri eman beharreko erantzuna gorabehera, TUVISAri
GOGORARAZTEN diogu erabiltzaileen kexa eta eskaerei berariaz erantzun beharra
duela oro har.
•

Autobus gidariaren jarrera (erreg. zk.: 1461/11)

Erreklamazioa
Herritar batek bulego honetara jo zuen, eta hauxe salatu: 2010eko abenduaren
24an erreklamazioa aurkeztu zuen, TUVISAren kontra, autobus gidari batek gaizki
tratatu zuelako (erantsitako 1. dok.), baina oraindik ez dio erantzun.

Azterketa
Herritarra Sindikoaren bulegora etorri zen eta gai horrekin lotutako agiriak ekarri
zituen: “ 2010eko abenduaren 24an gertakari horiek salatzeko idazkia aurkeztu zuen.
Udalak erantzun ez dionez, Herritarren Defendatzaileari kexa aurkeztea erabaki zuen,
2011ko otsailaren 8an, haren bitartekaritza eskatzeko".

Aurtengo otsailaren 16an oraindik ez du administrazioaren erantzunik jaso, ez
aldeko ez kontrakorik.
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Gure ordenamendu juridikoan administrazioaren isiltasunaren figura jasotzen da,
herritarrak nahi izanez gero administrazioarekiko auzien jurisdikziora jotzeko aukera
izan dezan. Dena den, laburra bada ere, erantzun adierazi eta arrazoitua jasotzeko
eskubidea du beti, administrazioak aurkeztutako eskaera onartzen duen edo ez
adieraziko diona.

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
Kexaren oinarria eta horri eman beharreko erantzuna gorabehera, TUVISAri
GOGORARAZTEN diogu erabiltzaileen kexa eta eskaerei berariaz erantzun beharra
duela oro har.
•

b)
Bitarteko jarduera
Molinuevo garajeko pasabidean apurtuak dauden baldosak (erreg. zk.: 1270/10)

Erreklamazioa
xxxxxxxxxxxx

elkarteak

guregana

jo

du

Molinuevo

aparkalekuko

ibilgailuentzako pasabidean apurtuak dauden baldosak konpontzeko erantzukizunaren
gaineko informazioa eskatzeko.

Azterketa
Gaiaren inguruan Tuvisako zinegotziarekin, 2010eko maiatzaren 26an, izandako
bileran honakoa adierazi zigun: “Tuvisak badaki berak konpondu behar duela, eta
aurrekontua egon ahala, dudarik gabe, lan hori gauzatzea bere gain hartuko duela
adierazi du "
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Herritarraren interesa, eta Sindikoaren bulegoak egindako gestioak bitarte,
egindako eskaera bete ahalko da.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
•

Udala tartean denean istripu larrietan jokatzeko protokoloa (erreg. zk.: 1445/10)

Erreklamazioa
Trafiko istripu batean Tuvisak ez diola “kasurik egin” salatzen du erabiltzaile batek.

Azterketa
Hau azaltzen duen idatzizko kexa jaso dugu: trafiko istripu larria gertatu zen,
Tuvisako autobus bat tartean zela, eta horren eraginez ibilgailu pribatuaren gidaria
ospitaleratuta egon zen, baina inork ez zuen harenganako interesik azaldu.
Gai horren inguruan TUVISAko zinegotziak igorri digun txostena zabaldu nahi
dugu. Hona hemen:
“ - Zinegotzia berehala joan zen Santiago ospitalera
-

Hiru pertsonarekin egon zen larrialdietako itxarongelan, zauritu arinekin.

-

Larri zegoen zauritua, aipatzen duzuna, ebakuntza-gelan zegoen.

-

Bizpahiru egun geroago ZIUra bisitatzera joan zen, baina ezin izan zen
sartu”.

Herritarrak sortutako interesa zela medio Sindikoaren bulegoak egindako tramiteak
kontuan izanik, kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen
legediaren araberakoa izan dela esan daiteke.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

•

c)
Ezestea
Autobus-aldaketa dirutan ordainduta (erregistro-zenbakia: 1404/10)

Erreklamazioa
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Erabiltzaile batek salatu duenez, Tuvisa enpresaren zerbitzuan autobus-aldaketa
bat egiten denean eta lehen bidaia dirutan ordaintzen denean, bigarrena prezio
normalean ordaindu behar da; txartelaren kasuan, berriz, ez da gauza bera gertatzen.

Analisia
Tuvisa - Transportes urbanos de Vitoria SA enpresak merkataritza-politika gisa
hartu du neurri hori, merkatuan beste enpresa batzuek egiten dituzten leialtasunpolitiken antzera. Era horretan, zerbitzuaren ohiko erabilera saritzen da, ez, ordea,
noizbehinkako erabilera. Ez da ezohikoa, ezta diskriminatzailea ere, edonoren esku
baitago ordainketa-sistema hori.

Gure ustez, administrazio-jarduna indarrean dagoen legeriari jarraiki egin da, eta
erabiltzaileari jakinarazi behar diogu kasu honetan ezin dugula, Sindiko edo Herritarren
Defendatzailearen Araudiaren 29. artikuluan ezarritakoari jarraiki, aldeko ebazpenik
eman.

Ebazpena
EZESPENA

2.3.10.4- AMVISA
•

a)
Bitarteko jarduera
Kontagailuak irakurtzeko langileak (erreg. zk.: 1289/10)

Erreklamazioa
Herritar batzuek XXX B.Soc enpresako langile autonomoak direla eta 15 urte
daramatela AMVISAretzat lanean jakinarazi digute. Orain, ageriko arrazoirik gabe,
beraien zerbitzuak baliatuko ez diren beldur dira.

Azterketa
Gai horren inguruan Gasteizko Udalak igorri digun txostena jakinarazi nahi
dugu. Hona hemen:
“Gai horri buruzko informazio eskabideari dagokionez honakoa adierazi behar
dugu:
•

“XXXXXXX” elkarte zibilak –lehen ondasun komunitatea- 1996tik
eskaintzen dio AMVISAri kontagailuak irakurtzeko zerbitzua,
Gasteizko

Udal

Urak

SA-ren,

Gizarte

Ongizaterako

Foru
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Erakundearen eta XXX SL elkartearen arteko lankidetza hitzarmena
tarteko.
•

Azken ekitaldietan bi aldeen arteko harremana izaera pribatuko
hainbat kontratutan jaso da, eta bertan adierazi dira zerbitzu hori
arautzen duten baldintzak.

•

AMVISAren Administrazio Kontseiluak 2010eko urtarrilaren 28an
egindako bilkuran azken kontratua (2009ko urtarrilaren 29koa)
luzatzea erabaki du, beraz, 2010ean kontratua indarrean dago.

Sindikoaren bulegoak egindako tramiteak eta herritarrek sortutako interesa kontuan
izanik, kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa izan dela esan liteke. Halaxe jakinarazi diegu.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA

•

b)
Ezestea
Gehiegizko ur kontsumoa (erreg. zk.: 1364/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batez 2009. urteari dagozkion fakturetan gehiegizko ur kontsumoa
jasotzen dela eta horrekin ados ez dagoela adierazten du, agiriak aurkeztu dituela.

Azterketa
Agiriak egiaztatu ditugu eta fakturatutako irakurketak zuzenak direla ikusi dugu.

Ebazpena
EZESTEA
•

Bermea interesekin itzultzea (erreg. zk.: 1476/11)

Erreklamazioa
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Erabiltzaile batek adierazi digu haren aitari bere garaian Amvisak 20 pezetako
bermea eskatu ziola ur-horniketarako kontagailuarengatik, eta orain diru hori gehi
interesak itzul diezazkioten nahi du.

Azterketa
Amvisaren araudiaren 65. artikuluak ez du ezer aipatzen eskatutako itzulketaz
eta hala jakinarazi diogu erabiltzaileari.

Ebazpena
EZESTEA
c) Bitartekaritza
d)

Normala ez den kontsumoa lonja batean, aurretiaz ohartarazi gabe (erreg. zk.:
1432/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek adierazi digu bere jabetzako lonja bati dagozkion fakturetan
gehiegizko ur kontsumoa jaso arren ez ziotela garaiz ohartarazi, eta dokumentazioa
ekarri digu.

Azterketa eta ebazpena
Sailarekin bildu eta dena zuzen zegoela adierazi digute, baina ez dutela
gainkargua

eskatuko,

erabiltzaileak

ez

duelako

fede

txarrez

jokatu.

BITARTEKARITZA
d) Errefusatzea
•

Nortasuna ordeztea (erreg. zk.: 1435/10)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek azaldu du bazkide ohi baten jabetzakoa den areto bati
dagozkion ordainagirien zorra berari igorri diotela, eta akats hori zuzen dezatela
eskatzen du, Amvisarekin kontratua sinatzean bere identitatea erabili zutela uste baitu.

Azterketa
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Sinatzean ordeztu egin zutelako alegazioa aztertzean ez dela sendoa ikus
daitekeela adierazi genion erabiltzaileari, kontratuak iraun zuen bitartean ez baitzuen
ezer alegatu haren kontra, beraz, bere ekintzekin berretsi egin zuen kontratuaren
titularitatea eta, horrenbestez, ordaindu egin behar du zorra; horrek ez du kentzen
geroago bazkide ohiari ordainaraztea, bidegabe onura atera duela uste badu. Edonola
ere, AMVISAk ez du zerikusirik sozietateen arteko harremanekin, eta hornikuntza
kontratuaren titular den aldetik baino ezin du jo erabiltzailearengana.

Ezin dugu eskaera onartu, azaltzen duen arazoa Udalaren eskumenez kanpokoa
baita; sozietateen harremanen alorrekoa da, eta horrek ez du zerikusirik AMVISArekin.
Partikularren arteko auzia denez (bazkide ohien artekoa), justizia epaitegietan ebatzi
behar da.

Ebazpena
ATZERA BOTATZEA

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:
itxi gabe dauden dosierrak
Erreg.
zk.:

KASUA

1306/10 HITZORDURIK EZ
LAGUNTZETARAKO
1310/10 IGOGAILUA ZERO
KOTAN
1317/10 MERKATARIENTZAKO
TAO EREMUA
1354/10 TAO NEKAZARITZA
EREMUAN

SAILA

ZERBITZUA

GIZARTEGINTZA ZUZENDARITZA
HIRIGINTZA
HIRIGINTZA
HIRIGINTZA

ITXI GABE
EGOTEKO
ARRAZOIA

Txosten
eskaera
ELJ
Txosten
eskaera
MUGIKORTASUNA Txosten
ETA GARRAIOA
eskaera
MUGIKORTASUNA Aztertzeko
ETA GARRAIOA
zain

IREKITZE
DATA
MARTXOA,
10
MARTXOA,
10
MARTXOA,
10
MAIATZA,
10

TXOSTENA
ESKATZEKO
DATA
2010/03/12
2010/03/15
2010/06/07
-
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itxi gabe dauden dosierrak
Erreg.
zk.:

KASUA

SAILA

1384/10 ESPAINIA PLAZA,
EKITALDI PUBLIKOAK
1390/10 AUZOKIDE
ERASOKORRA
1418/10 ETXARTEETAKO
LORONTZIAK
1426/10 TRANBIAREN
PROIEKTUA
1429/10 LAGUNTZAK ETETEA
OHARTARAZI GABE
1438/10 PRESKRIPZIOA
ETETEA
1439/10 UDALEKO LEP

INGURUMENA

ZERBITZUA
ZUZENDARITZA

ITXI GABE
EGOTEKO
ARRAZOIA

Aztertzeko
zain
GIZARTEGINTZA ZUZENDARITZA
Txosten
eskaera
ARICH
Txosten
eskaera
HIRIGINTZA
MUGIKORTASUNA Txosten
ETA GARRAIOA
eskaera
GIZARTEGINTZA ZUZENDARITZA
Txosten
eskaera
OGASUNA
DIRU-BILKETA
Aztertzeko
zain
FUNTZIO
ZUZENDARITZA
Aztertzeko
PUBLIKOA
zain
1454/11 ZARATA TABERNAN INGURUMENA
ZUZENDARITZA
Txosten
eskaera
1455/11 KABLE ELEKTRIKOAK ARICH
Txosten
eskaera
1459/11 DATO KALEKO
HIRIGINTZA
ELJ
Txosten
ZENBAKIA
eskaera
1460/11 ZIRKULAZIO ZERGA OGASUNA
ZERGAK
Txosten
ETA ZILINDRADA
eskaera
1462/11 GIZARTE
GIZARTEGINTZA ZUZENDARITZA
Txosten
LARRIALDIETARAKO
eskaera
LAGUNTZAK:
ARRAZOIA
1467/11 LAGUNTZAK ETA
GIZARTEGINTZA ZUZENDARITZA
Txosten
AKONPAINAMENDU
eskaera
ESKUBIDEA
1471/11 ERTZAINTZA ISUNAK HERRITARREN UDALTZAINGOA Aztertzeko
JARTZEKO
SEGURTASUNA
zain
ESKUDUNA
1479/11 KUTXATILA SOLTEAK HIRIGINTZA
BIDE PUBLIKOA
Txosten
ALAVA
eskaera
JENERALAREN
KALEAN

IREKITZE
DATA

TXOSTENA
ESKATZEKO
DATA

UZTAILA, 10 UZTAILA, 10 2010/10/27
URRIA, 10

2010/12/22

AZAROA, 10 2011/03/07
AZAROA, 10 2010/11/08
ABENDUA,
10
ABENDUA,
10
URTARRILA,
11
OTSAILA, 11

2011/02/17
2011/02/17

OTSAILA, 11 2011/02/18
OTSAILA, 11 2011/02/17
OTSAILA, 11 2011/02/17

OTSAILA, 11 2011/02/24

OTSAILA, 11 -

OTSAILA, 11 2011/02/28

4. BERRIRO ZABALDU DIREN DOSIERRAK
Aurreko oroit-idazkian itxitzat jo genituen hainbat dosier zabaldu dira berriro
oroit-idazki honek hartzen duen denbora tartean, gehienetan herritarrek hala eskatuta.
Dagozkion sailei eskatutako txostenen zain gaudenez oraindik irekita jarraitzen
duten dosierrak dira.
berriro zabaldu diren aurreko oroit-idazkietako dosierrak
Erreg.
zk.:

KASUA

0645/06 LEGEZ KANPOKO
ERAIKUNTZA

SAILA
HIRIGINTZA

ZERBITZUA
ELJ

ITXI GABE
IREKITZE BERRIRO
EGOTEKO
DATA IREKITZEA
ARRAZOIA
OTSAILA, OTSAILA,
06
11

Txosten
eskaera
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berriro zabaldu diren aurreko oroit-idazkietako dosierrak
Erreg.
zk.:

KASUA

SAILA

ZERBITZUA

0897/07 AUTONOMIARIK EZ GIZARTEGINTZA ZUZENDARITZA
DUEN PERTSONA
1226/09 ARETXABALETAKO 21
LANAK
ZABALGUNEA

ITXI GABE
IREKITZE BERRIRO
EGOTEKO
DATA IREKITZEA
ARRAZOIA
IRAILA,
07
URRIA,
09

AZAROA,
10
ABENDUA,
10

Txosten
eskaera
Txosten
eskaera

5. BERARIAZKO JARDUERAK

5.1 Iradokizunetarako eta Erreklamazioetarako Batzorde
Berezia
5.1.1.- 2010eko maiatzaren 6ko Batzordea
SINDIKO EDO HERRITARREN DEFENDATZAILEAREN TXOSTENA
BALORATZEA
2010EKO URTARRILAREN 5ETIK 2010 APIRILAREN 6RA BITARTEKOA

1) Sindikoaren bulegoan jorratutako jarduerak (kontsulta- eta bilera-kopuruak...)

2) Esku-hartzeak: hitzaldiak, gonbidapenak, bilerak kolektibo jakinekin, sindikoekin,
udal sailekin....
****2010ean Gasteizen egingo den Defendatzaile Lokalen Estatuko III.
Bilkuraren antolaketa-lanak: protokoloa, komunikazioa, turismoa.***

3) Prentsa-dossierra

4) 2009ko urriaren 10etik 2010eko urtarrilaren 5era arte itxi gabe geratutako eta
landutako kasuen balioespena (taulak)
4.1.- 1. taula: “Landutako dosierrak”
4.2.- 2. taula: “Itxi gabeko dosierrak”
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5) EZTABAIDATZEKOAK
5.1.- Bikientzako kotxeak hiri-autobusetan sartzea (TUVISA)
5.2.- Ezinduentzako hobaria hiri-autobusetan (TUVISA)

6.EBATZI BEHARREKOAK (bozketaz)
*** Ez dago ebatzi beharreko gairik ***

7) ORAIN ARTE

IRADOKIZUN ETA

ERREKLAMAZIO BATZORDERA

ERAMANDAKO GAIAK

5.1.1 2010eko maiatzaren 6ko Batzordea
SINDIKO EDO HERRITARREN DEFENDATZAILEAREN TXOSTENA
BALORATZEA
2010EKO APIRILAREN 4TIK 2010EKO UZTAILAREN 9RA BITARTEKOA

1) Sindikoaren bulegoan jorratutako jarduerak (kontsulta- eta bilera-kopuruak...)

2) Esku-hartzeak: hitzaldiak, gonbidapenak, bilerak kolektibo jakinekin, sindikoekin,
udal sailekin....
****2010ean Gasteizen egingo den Defendatzaile Lokalen Estatuko III.
Bilkuraren antolaketa-lanak: marketin enpresa, defendatzaileak...***

3) Prentsa-dossierra

4) 2010eko apirilaren 6tik 2010eko uztailaren 9ra arte itxi gabe geratutako eta landutako
kasuen balioespena (taulak)
4.1.- 1. taula: “Landutako dosierrak”
4.2.- 2. taula: “Itxi gabeko dosierrak”
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5) EZTABAIDATZEKOAK
*** Ez dago ebatzi beharreko gairik ***

6.EBATZI BEHARREKOAK (bozketaz)
*** Ez dago ebatzi beharreko gairik ***

7) ORAIN ARTE

IRADOKIZUN ETA

ERREKLAMAZIO BATZORDERA

ERAMANDAKO GAIAK

5.1.1.- 2010eko urriaren 25eko Batzordea
SINDIKO EDO HERRITARREN DEFENDATZAILEAREN TXOSTENA
BALORATZEA
2010EKO UZTAILAREN 9TIK 2010EKO URRIAREN 13RA BITARTEKOA

1) Sindikoaren bulegoan jorratutako jarduerak (kontsulta- eta bilera-kopuruak...)

2) Esku-hartzeak: hitzaldiak, gonbidapenak, bilerak kolektibo jakinekin, sindikoekin,
udal sailekin....
****Urriaren 6, 7 eta 8an Gasteizen egindako Defendatzaile Lokalen Estatuko
III. Bilkura ***

3) Prentsa-dossierra

4) 2009ko uztailaren 9tik 2010eko urriaren 13ra arte itxi gabe geratutako eta landutako
kasuen balioespena (taulak)
4.1.- 1. taula: “Landutako dosierrak”
4.2.- 2. taula: “Itxi gabeko dosierrak”

247

5) EZTABAIDATZEKOAK
5.1.- Betearazte subsidiarioa (ofizioa)
5.2.- Tokiko Gobernu Onaren Kodea (ofizioa)
5.3.- Etxarteak berreskuratzea

6.EBATZI BEHARREKOAK (bozketaz)
*** Ez dago ebatzi beharreko gairik ***

7) ORAIN ARTE

IRADOKIZUN ETA

ERREKLAMAZIO BATZORDERA

ERAMANDAKO GAIAK

5.1.4 2011ko urtarrilaren 31ko Batzordea
SINDIKO EDO HERRITARREN DEFENDATZAILEAREN TXOSTENA
BALORATZEA
2010EKO URRIAREN 13TIK 2011KO URTARRILAREN 19RA

1) Sindikoaren bulegoan jorratutako jarduerak (kontsulta- eta bilera-kopuruak...)

2) Esku-hartzeak: hitzaldiak, gonbidapenak, bilerak kolektibo jakinekin, sindikoekin,
udal sailekin....

3) Prentsa-dossierra

4) 2010eko uztailaren 9tik 2010eko urriaren 13ra arte itxi gabe geratutako eta landutako
kasuen balioespena (taulak)
4.1.- 1. taula: “Landutako dosierrak”
4.2.- 2. taula: “Itxi gabeko dosierrak”
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5) EZTABAIDATZEKOAK
*** Ez dago ebatzi beharreko gairik ***

6.EBATZI BEHARREKOAK (bozketaz)
*** Ez dago ebatzi beharreko gairik ***

7) ORAIN ARTE

IRADOKIZUN ETA

ERREKLAMAZIO BATZORDERA

ERAMANDAKO GAIAK

5.2 Lankidetzak.
5.2.1.- Datuen babesari buruzko barne adierazpena
Azken egunetan, adingabe batek kalteak eragin zituen zenbait ondasun
publikotan; horren irudiak Interneten zabaldu dira, eta bertako prentsak ere informazio
ugari eman du.
Familiak Udaltzaingoaren bulegoetara jo zuen, adingabearen datu pertsonalak
zabaltzean kaltea egiten ari zirela uste baizuen.
Gogoratu beharra dago adingabeen kasuan tratamendu berezia eman behar zaiela
datu pertsonalei eta norberaren irudia zaintzeko eskubideari dagokienez, udal zerbitzuek
eta hedabideek kontuan izan ditzaten.
Datuak Babesteko Lege Organikoak ez du babes berezirik aipatzen adingabe eta
ezgaituen eskubideei dagokienez, baina datu pertsonalak zein diren zehazten du (izena,
helbidea, irudia...). Gure Zigor Kodean ezarritakoari erreparatuz gero, ondoriozta
dezakegu adingabeei edo ezgaituei dagozkien datu pertsonalak zabaldu edo
ezagutarazteak zigor handiagoa merezi duela, goiko erdiko zigorrak ezarri behar baitira.
Beraz, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian ezarritakoren ildotik,
udal zerbitzu guztiei eta adingabeen datu pertsonalak edo irudiak eskura ditzaketenei
gogoratu beharrean gaude horiek isilpean gorde behar dituztela eta datuak eta irudiak
legez kanpo zabaltzeak zigor ondorioak izan ditzakeela.
Vitoria-Gasteizen, 2010eko martxoaren 5ean.
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5.2.2 Castellers direlakoak eta Euskadi eta Kataluniaren
arteko senidetzea
Espainiako tokiko defendatzaileen III. topaketa Gasteizen izan zen urriaren 6an,
7an eta 8an, eta Alkatetzak antolatuta parte hartzaileei egin zitzaien harrera ofizialean,
castellers direlakoen talde bat etorkizunean, hiriburu berdearen urtean esaterako,
Gasteizera etortzeko aukera aipatu zion Patxi Lazcoz alkateak Villafranca del
Penedéseko sindikoari.
Villafranca del Penedéseko25 “colla de castellers” taldearen arduradun Miquel
Ferret26 jauna gurekin harremanetan jarri da Vilafrancako sindikatuak hala esanda, eta
iradokizun edo proposamen hori gauzatu dadin Udalarekin bitartekari lanak egiteko
eskatu digu.

Unescoko Ondare Batzordeak 2010eko azaroan Nairobin egingo duen bileran,
castells direlakoak Gizateriaren Ondare Materiagabeen zerrendan27 sartuko diren
aztertuko du. Kultur ondare materiagabea zaintzeko hitzarmenak jasotzen duenez,
kultur ondare materiagabea kultur aniztasunaren arragoa da, eta hori zaintzea, berriz,
etengabeko

sorkuntzaren

bermea.

Kultur

ondare

materiagabeko

elementuak

erregistratzeko batzorde bat dago, zein aldiro biltzen den, eta gerora zerrendan
daudenen artetik aukeratzen da garrantziaren arabera28.
Kataluniako “Colles Castelleres” direlakoen koordinakundeko29 lehendakari
den Miquel Botella Pahissak halaxe esan du: “Si, como esperamos, la decisión de este
organismo es positiva, se podrá decir que los castells han hecho una carrera meteórica.
En muy pocas décadas, habrán pasado de ser una actividad de ámbito local y comarcal
a obtener el máximo reconocimiento universal y ser incluidos en el catálogo de los
tesoros culturales de la humanidad.”

25

http://www.castellersdevilafranca.cat/
presidencia@castellers.cat
27
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
28
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_Inmaterial
26

29

http://www.cccc.cat/
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Casteller taldeen asmo hori justifikatzeko lau alderdi aipa daitezke: castells-ek
egun duten bizitasuna, ikusgarritasuna, castell-en bizipenak eta baloreak igortzeko duten
indarra. (Marí Tita. El periódico de Catalunya)
Periodico de Catalunyak30 castells-en bizipenei buruzko erreportajean dioenez,
jarduera horrek 7.000 gizon eta emakumetik gora mugitzen ditu beren denbora eta
energia xahutzera; esperientzia bikoitza da. Batetik, fisikoa: indarra, gorputzez gorputz
egotea, bularra bizkarren kontra. Bestetik, emozionala: erronka bat lortzeak dakarren
ilusioa partekatzea, erronka honek sortzen duen errespetua eta beldurra sentitzea;
arrakastaren poza eta porrotaren etsia kideekin bizitzea, ez jendetzarekin.”31
Jaietarako jarduerak proposatzea ez da Sindikoaren bulegoaren zeregina, baina
gure eskumenekoa da herritarren eta auzokideen arteko bitartekaritza lanak egitea, bai
kexetatik abiatuta, bai beraiek dituzten ekimen, proposamen eta iradokizunetatik
abiatuta.

Kasu

honi

dagokionez,

Gloria

Valeri

Vilafrancako

sindikoaren

32

iradokizunak , alkateak berak aipatutakoa du jatorri. Gure aldetik, casteller direlakoen
balio sinbolikoa, edertasun plastikoa eta ahaleginaren eta talde lanaren eredua
nabarmentzea baino ez dugu. Horretaz gain, baita Gasteizen horrelako erakustaldi bat
egiteak Euskadi eta Katalunia senidetzeko izan dezakeen balioa.

Vitoria-Gasteizen, 2010eko azaroaren 10ean

5.2.3.- Antenei buruzko ordenantza berriaren lan taldea
Gure hirian antenen instalazioa arautzeko ordenantza berria egiteko laguntza eskatu
ziguten. Lantalde honek 2011ko otsailaren 1ean, 8an eta 16an egindako bileretan
aktiboki hartu genuen parte.

5.3.- Estatuko sindiko-tokiko defendatzaileen III. bilkura
Gasteizen

30

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA. 1 de noviembre de 2010.
http://www.cccc.cat/galeria-multimedia
32
http://www.ajvilafranca.es/jsp/noticies/detall.jsp?id=41074778
31

251

Gasteizen izandako Estatuko Sindiko-tokiko defendatzaileen III. bilkuran, aurkeztutako
hitzaldien inguruan esperientziak eta iritziak partekatu ondoren, honako ondorio,
proposamen eta erabakiak adostu ditugu:

A/ ONDORIOAK

I-

ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ETA GIZARTE SAREAK

Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa Izateari buruzko 11/2007
Legea da bizi gareneko garaiaren, teknologiaren eta informazioaren isla juridikoa. Lege
honek herritarren eskubideen garapena eta burutzapena erraztu eta indartzeaz gain,
informazioa izateko eskubideari ere laguntzen dio.

Tokiko Defendatzaileok Lege horrek bultzatzen dituen bitarteko eta baliabideak
erabat bete daitezela sustatu behar dugu. Ildo horretatik, komenigarria litzateke
defendatzaile bulego guztietan herritarrek izapideak egiteko eta beren kexen egoera
ezagutzeko benetako aukera izatea, beti ere prozedura erraz eta arinak tarteko.

Herritarrek gizarte sareen bitartez parte hartzeari dagokionez, sare horiek
gizarteratzeko bide digitalaren eta parte hartzearen eredu berria osatzen dute.
Herritarren defendatzaileon ustez, gizarte sareak kexak eta iradokizunak egiteko beste
bide bat izateaz gain, komunikazio giroa sortzeko bide zoragarriak dira, tokiko
intereseko kanpainak, mezuak eta giza mugimenduak sustatzen dituztelarik. Beraz,
bihurtu dezagun gizarte sarea jendeak parte hartzeko tresna aktibo eta udalaren jardunak
eta esku hartzeak komentatzeko leku.

II-

IRISGARRITASUNA EDO DISEINUA GUZTIONTZAT

Gure hiri eta herrien irisgarritasuna hobetzeko ezinbestekoa da pentsaera
aldatzea; edozein ekintza guztion onerako dela ulertu behar dute herritarrek. Eginaren
Eginez elkarteak adierazten zuen bezala, diseinu egokiak gaitu egiten du eta diseinu
txarrak, berriz, ezgaitu.
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Pentsamolde aldaketa horren beharraz jakitun, honakoak hartu behar dira
abiapuntu: lehentasunen azterlan zehatza egitea, esku hartzeak denboran zehar izan
beharreko banaketa arrazoitua eta eragile guztien arteko koordinazioa (udal arloak,
elkarteak, bizilagunak..). Azken finean, udalerri bakoitzak aztertu beharko du
baliabideen inbertsioa nola bideratu ongien, araudia bete dadin.

Defendatzaileen zereginak pentsamoldea aldatzea (guztiontzat egokia izango den
diseinua bilatuko duena) eta inguruko hutsak salatzea izan beharko luke jomuga. Hiriak
eta herriak irisgarriagoak izaten jarraitzeko (edo hasteko) behar den aldaketa bideratu
beharko lukete tokiko defendatzaileak, beti ere bere eskumenen baitan.

III-

MUGIKORTASUNA ETA GARRAIOA:

Garraio publikoa gutxi erabiltzea, ibilgailu pribatua gehiegi erabiltzeak
dakartzan arazoak (kutsadura, zarata, trafikoa, istripuak, espazio publikoaren galera...),
eta oinezkoen mugikortasunaren jaitsiera aztertu ditugularik, hirietan iraunkortasuna
kontuan hartzen duten mugikortasun planak sortzea bultzatu beharko da. Herritarren
defendatzaileek autoaren erabilerak duen gorako joera hori aldatzen lagundu beharko
dute, garraio publikoa, bizikleta eta abar bultzatzea bide, eta aldi berean,
oinezkoentzako eta txirrindularientzako sare funtzionalak sortzen lagundu, gure
udalerrietako mugikortasuna iraungarria izateko.

IV-

ZARATAREN KUDEAKETA

Ingurumenaren arloko arazorik handienetakoa da zarata, eta Europan kexarik
gehien pizten duen gaia izanik ere, zarata gutxitzea xede duten ekintza gutxik dute
lehentasuna egun.
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Erakundeek pixkanaka neurriak hartzea bultzatu beharko lukete Sindikoek;
esaterako ingurune zarata zehazteko mapak egitea, edo ingurune zaratari eta horren
eraginari buruzko informazioa ematea herritarrei. Horretarako, osasuna, ongizatea eta
bizitza kalitatea barne hartzen dituen plangintza egin beharko litzateke. Hori dela eta,
iraunkorrak diren soinu iturriez gain, herritarrek dituzten ohitura eta lehentasunen
inguruko azterketak egin behar dira zaratarik gehiena duten eremuak zehazteko.

V-

INTEGRAZIOA, KOHESIOA ETA GIZARTE ANIZTASUNA

Azken urteotatik hona Espainiako gizartea anitzagoa da, batez ere migrazioa
dela eta. Askorentzat aniztasun hori bereizketa, nabarmenkeria eta banaketaren ikur
bihurtzen da, eta, ondorioz, istiluen, segurtasun ezaren eta gogogabetasunaren iturri.

Herri batean guztiek hartzen duten tratua zuzena bada, herritarren eskubideak
bermatzen badira eta herritarrek zerbitzuak baliatzeko aukera badute, herriaren
kudeaketa harmonikoa ez da hirietan egon daitezkeen bazterkeriak saihestu eta
desabantailak konpentsatzean bakarrik oinarritu behar, aniztasuna egoki kudeatzean ere
oinarritu behar du.

Sindikoek

eta

herritarren

defendatzaileek

zerbitzu

publikoetako

tratu

berdintasuna sustatu beharra dute, pertsona guztiak berdin tratatu daitezen, eta zerbitzu
publikoetarako sarbidea denontzat izango dela eta zuzen erabiltzen dela bermatu dadin.

B/ HAUSNARTZEKO PROPOSAMENAK

* Bi urterik behin horrelako topaketak egitea proposatzen da, datorren urterako
adostutakotik aurrera.
* Defendatzaileen gomendiorik adierazgarrienak biltzen dituen datu basea sortzea.
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c/ ERABAKIAK

*Tokiko sindikoek Estatuko Tokiko Defendatzaileen IV. Topaketa Granadan egitea
erabaki dugu, eta hori prestatzeko batzorde iraunkorraren saio bat deitzea Paternan
(Valentzia).

Vitoria-Gasteizen, 2010eko urriaren 8an.

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.

2010-2011 ekitaldian 164 galdetegi bidali ditugu: 141 banakako eredukoak eta
23 taldeentzako eredukoak.

Banakoen eredua baliatuz iritzia azaldu diguten pertsonei buruzko datu
aipagarrienak hauek dira:

Erantzun dutenen artean, % 71 gizonezkoak izan dira, eta % 29
emakumezkoak.

Erantzun dutenen % 39k unibertsitate-ikasketak ditu, eta % 34k Batxilergo
eedo/eta Lanbide Prestakuntzakoak.

Lan egoerari dagokionez, galdetegia betetzeko unean % 50 lanean ari zen, eta
nabarmendu beharra dago % 42 erretiratuak eta pentsiodunak zirela.
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Zerbitzura etorri eta galdetegia bete dutenen adinari dagokionez, ekitaldi
honetan bulegora gehien etorri den adin taldea 55 urtetik gorakoena izan da;
azpimarratu beharra dago, halaber, 26 eta 35 urte bitartekoen multzoa dela txikiena.

Bulegoari buruzko iritziari dagokionez, datu hauek atera daitezke:

Sindikoaren Bulegoak emandako informazioa epaitzerakoan, gehiengehienek (% 97) oso ona edo ona dela erantzun dute. Erabiltzaileen % 72k, bestalde,
Sindikoaren esku-hartzea positibotzat edo oso positibotzat jo dute.

Kasu bakoitza ebazteko emandako denboraz denaz bezainbatean, erantzun
dutenen % 50ek uste du epea laburra edo oso laburra izan dela. Ehunekoa aurreko
ekitaldikoa baino txikiagoa da, agian udal sailek denbora gehiago behar izan dutelako
gure eskaerei erantzuteko.

Zerbitzuak emandako ebazpenarekiko adostasunari dagokionez, % 72 nahiko
ados edo oso ados dago ikerketatik ateratako ondorioarekin.

23 galdetegi kolektibo bidali ditugu; erantzun digutenen % 100ek gure eskuhartzearen oso iritzi positiboa eman dute.

Guk geure aldetik, herritarren asebetetze maila ezagutzeko modu hau oso egokia
dela jotzen dugu.
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7. 2010-2011 EKITALDIAN EGINDAKO KEXA ETA KONTSULTEN ESTATISTIKA AZTERKETAK
Oroit-txosten honen hasiera egunetik (2010eko martxoaren 1a) bukaera egunera arte (2011ko 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 188 dosier berri ireki dira.

Sortu zenetik 2011ko otsailaren 28ra arte, 1479 dosier landu dira. Ekitaldi honetan, dena den, dosier berriak ez ezik, aurreko oroitidazkietan irekita geratu zirenak ere landu dira, eta itxitako beste batzuk ere berriro ireki dira.
Aldi horretan, 2524 kontsultaz arduratu gara (iazko oroit-idazkian jasotako ekitaldian baino 791 gehiago), bulegoan zuzenean, telefonoz,
posta elektronikoz, faxez nahiz posta arruntez.

7.1.1 KEXA KOPURUA HILEKO
2010-2011 ekitaldian guztira 188 dosier abiarazi dira. Horietaz gain, aurreko ekitaldian irekitako beste batzuk ere landu dira, beraz,
guztira 220 dosier izan dira.
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Ondoko grafikoan bulegoan hileko jaso diren kexa berriak agertzen dira, 2010eko martxotik 2011ko otsailaren 28ra arte. Ikus
daitekeenez, uztailean 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.
MARTX
OA, 10
24

APIRIL MAIAT EKAIN UZTAI
A, 10
ZA, 10 A, 10
LA, 10 IRAILA, 10
13
21
19
26
14

URRIA, 10
10

AZAROA, 10
16

ABENDUA,
10
9

URTAR
RILA,
11
12

OTSAILA,
11
24

GUZTIRA

188
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Ondoren hilean itxi diren dosierren kopurua azaltzen da; kopuru horrek ez du zertan bat etorri oroit-idazki honetan irekitakoen
kopuruarekin. Guztira 201 dosier itxi dira.
MARTX
OA, 10
16

APIRIL MAIAT EKAIN UZTAI
A, 10
ZA, 10 A, 10
LA, 10 IRAILA, 10
13
13
30
12
9

URRIA, 10
16

AZAROA, 10
17

ABENDUA,
10
7
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RILA,
11
13

OTSAILA,
11
55

GUZTIRA

201
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7.1.2 JASOTAKO KEXA KOPURUA, GASTEIZKO AUZOEN ARABERA
Taulak erakusten duenaren arabera, kexa gehien (24 guztira) aurkezten dituzten bizilagunak Gasteizko Alde Zaharrean bizi
dira. Kexa gehien eragin dituzten beste gune batzuk Zabalgunea –14 kexa– eta Arriaga Lakua –10 kexa guztira– dira. Beraz, egoera
aurreko ekitaldikoaren antzekoa da. Kexarik gutxien aurkeztu dizkiguten auzoak Ehari, Santa Luzia, eta hego-mendebaldeko
nekazaritza eremua izan dira.

AUZOA
ABETXUKU
ADURTZA
EHARI-GOBEO
ARANA
ARANBIZKARRA
ARIZNABARRA
ARRIAGA-LAKUA
ALDE ZAHARRA
KOROATZEA
BABESGABETUAK
ANGLO-VASCO
PILAR
ZABALGUNEA
JUDIMENDI
LOVAINA
MENDIZORROTZA
SALBURUA

DOS.
KOPURU
A
6
8
1
5
3
5
10
24
9
7
4
3
14
4
9
6
7
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SAN KRISTOBAL
SAN MARTIN
SANSOMENDI
SANTA LUZIA
DONE JAKUE
TXAGORRITXU
ZABALGANA
ZARAMAGA
EKIALDEKO
NEKAZARITZA
EREMUA
HEGOMENDEBALDEKO
NEKAZARITZA
EREMUA

3
6
7
1
5
2
6
3

9

1
168

7.1.3 JASOTAKO KEXA KOPURUA, ERABILTZAILEEN SEXUAREN ARABERA
Ikus daitekeenez, bulegoan kexa aurkeztu duten gizonen ehunekoa handitu egin da.
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: 107 dosier (dosier berrien % 59)
Emakumezkoak: 59 dosier (dosier berrien % 33)
Taldeak: 14 dosier (dosier berrien % 8)
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GIZONE
ZKOAK
107

EMAKU
MEZKO
AK
59

TALDEAK
14
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7.1.4 JASOTAKO KEXEI IRTENBIDEA
BIDALITAKO EBAZPENAK

EMATEKO

GASTEIZKO

UDALEKO

SAILEI

EZESTEA

ATZERA
BOTATZE
A

TARTEKO
JARDUERA

IDAZKI LAGUNDUA

ORIENTAZIOA

BESTELAKOAK (OROIGARRIAK,
OFIZIOAK)

SAILA

GOMENDIOA

BITARTEKAR
ITZA

ARICH
KULTURA ETA
KIROLAK
OGASUNA
GIZARTEGINTZA
INGURUMENA
HERRITARREN SEG.
TUVISA
HIRIGINTZA
AMVISA
OKUS
XXI ZABALGUNEA
HERRITARREN HAR.
ALKATETZA
190

1

0

1

0

1

0

0

2

3
8
1
1
5
4
13
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

5
7
15
2
9
1
12
2
1
4
0
1

1
1
2
0
1
0
2
1
0
1
0
0

0
2
4
3
1
2
5
1
0
3
0
0

0
2
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0

0
1
13
2
5
0
9
0
0
1
0
0

0
1
2
1
5
0
8
0
1
0
1
2

38

1

60

9

22

6

31

23

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 190 ebazpen eman dira. Kopurua ez dator bat itxitako kasuenarekin; 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:
•
•
•
•
•
•
•
•

38 gomendio
Bitartekaritza 1
60 ezespen
9 atzera botatze
22 tarteko jarduera
6 idazki lagundu
31 orientabide
23 bestelako (oroigarriak, ofizioak, desbideratzeak...)
Adierazi behar da, halaber, ebazpen bakarra egokia izan daitekeela gai bati buruz jasotako hainbat kexari erantzuna emateko.
Oroit-idazki honek hartzen duen denboran gomendio gehien jaso dituen saila Hirigintza izan da; Ogasunak jarraitzen dio.
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7.1.5 GASTEIZKO UDALAK ONARTU EDO BAZTERTUTAKO GOMENDIOAK
ONARTUA
GOMENDIOA/GOGORARAZPENA

ONARTUA ZATI BATEAN
22

2

EZ ONARTUA
7

ERANTZUN
GABE
9

40

Bulego honek sailei egindako gomendio guztietatik, ofiziozkoak barne, onartuak edo baztertuak izan direnak eta oroit-idazki hau
amaitzerakoan erantzun baten zain zeudenak erakusten da.
Oroit-idazki honen amaieran Gomendioen % 59 onartuak izan dira, eta % 23ren kasuan ez dugu erantzunik izan. Beraz, sailek
onartu ez dituzten gomendioak gomendio guztien % 18 dira.
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7.1.6 DOSIERREN EGOERA OROKORRA
IREKITA
22

ITXITA
198

Taula horretan daude ekitaldian zehar aztertu diren dosierrak, 2010eko martxoaren 1etik 20119ko otsailaren 28ra arte.
Hala, bada:
• 22 dosier daude irekita eta
• 198 dosier itxita
Eta horrek esan nahi du oroit-idazki honetan dosierren % 10 baino ez direla geratzen ixteko.
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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

- 2010eko martxoaren 2a. SER katea. “Funerales civiles”
-2010eko apirilaren 4a.
“SER katea” – “Salas de Musculación”.
-2010eko maiatzaren 3a.
“Radio Vitoria” – “Sindicatura”.
-2010eko ekainaren 23a.
“SER katea” – “Presentación de Memoria”.
- 2010eko uztailaren 12a.
“ SER katea” eta “Punto Radio” – “Espionaje político”.
- 2010eko uztailaren 15a
“ Radio Vitoria” – “Fiestas de La Blanca 2010”.
-2010/09/07tik, asteartero: Radio Vitoriako tertuliak.
-2010eko abuztuaren 9a.
SER
-2010eko irailaren 16a.
RADIO NACIONAL. Figura del Síndico.
Etb2. Figura del Síndico.
--2010eko irailaren 22a.
Canal Gasteiz. Tertulia.
-2010eko urriaren 1a.
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SER katea.
-2010eko urriaren 2a.
Radio Vitoria.
-2010eko urriaren 4a.
Alkatearen prentsaurrekoa.
Punto Radio. Encuentro Síndicos en Vitoria-Gasteiz.
Onda Cero. Encuentro Síndicos en Vitoria-Gasteiz.
-2010eko urriaren 6a.
RADIO VITORIA – “Encuentro Estatal de Síndicos”
-2010eko abenduaren 20a.
ETB2 – “Aspaldiko”
-2010eko urtarrilaren 14a.
SER katea. Ley Antitabaco
-2011ko otsailaren 1, 8 eta 18a.
ETB2 – “Aspaldiko”

8.2. PRENTSA IDATZIA
8.2.1 DIBULGAZIO ARTIKULUAK
EL CORREO 13/13/2010

¿Qué es “ser capital”?
El alcalde de Bilbao, hombre que considero de valor y criterio, nos ha sorprendido a
todos con una manifestación un tanto destemplada: “Vitoria no es la capital de
Euskadi”, declaración que revela una cierta irritación que no está justificada ni es
propia, a mi juicio, de un señor de Bilbao.
La cuestión, en realidad, no tiene mucho contenido y se resume, como tantas veces, en
una cuestión semántica que se puede disolver simplemente con una consulta al
diccionario. ¿Qué es “ser capital”? Según el Atlas de Geografía e Historia y de acuerdo
con un criterio académico general en política y administración, la capital es la sede de
los órganos de gobierno de una entidad política. Por extensión, se habla a veces de la
capital de otro tipo de eventos u organismos.(Wikipedia)
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De acuerdo con este concepto, fácilmente inteligible, es inapelable que Vitoria-Gasteiz
sí es la Capital de Euskadi, porque por ley del Parlamento Vasco se ha establecido
Vitoria como sede de las instituciones de autogobierno: Lehendakaritza, Eusko
Jaurlaritza, Eusko Legebiltzarra.

Si la cosa está tan clara ¿por qué un hombre de fuste como el Alcalde Azkuna puede
negar lo evidente? Pues, eso tendría que explicarlo él mismo, pero podemos conjeturar
dos razones. En primer lugar es preciso recordar que las palabras no sólo significan lo
que el diccionario dice que significan sino que en el uso normal las palabras se cargan
de emociones, de prestigios o desprestigios, de resonancias y ecos, lo que los filólogos
llaman “connotaciones”, y podemos convenir que la palabra “Capital” tiene
connotaciones. Su etimología latina deriva de caput-cabeza, y hace referencia a algo
preeminente y central, por eso se utiliza a veces con un significado elogioso e
hiperbólico cuando se dice por ejemplo que Paris es la Capital de la Moda, o que
Londres es la Capital de las Finanzas.
De hecho el Estatuto de Autonomía no quiso emplear la palabra capitalidad, y se limitó
a decir en su artículo 4: La designación de la sede de las instituciones comunes de la
Comunidad Autónoma del País Vasco se hará mediante Ley del Parlamento Vasco y
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma.
Quizá la elusión de la palabra “capital” en el Estatuto estuviera provocada por el anhelo
del nacionalismo vasco de que Navarra pudiera asociarse a la Comunidad Vasca y que
en un futuro no muy lejano fuera Pamplona, cabeza del Reino de Navarra, la capital de
una Euskadi unificada.
Sea lo que fuere el texto legal eludió la palabra “capital” pero no pudo eludir la función
de la capitalidad. ¿Si el Estatuto de Gernika no utiliza la palabra “capital” significa eso
que Euskadi no tiene capital? Las cosas no son sólo función del nombre sino de su
realidad y contenido, y desde luego nadie puede negar, ni siquiera el Alcalde Azkuna,
que Vitoria-Gasteiz ejerce de capital política y administrativa de la Comunidad
Autónoma en su condición de sede de las instituciones de autogobierno.
Es cierto que habitualmente la capital de un territorio sea también el centro cultural y
económico, o la ciudad más poblada, pero no siempre es así. Un ejemplo notorio es la
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ciudad de Nueva York que como todos sabemos es la ciudad más grande de Estados
Unidos y sin embargo no es su capital y ni siquiera ostenta la capitalidad del Estado de
Nueva York que corresponde a la provinciana ciudad de Albany.

Hay otros casos especiales de capitalidad como el de Alemania que después de la guerra
estableció su capital provisional en Bonn y que con la caída el comunismo, en 1989, y
la unificación del país, al año siguiente, volvió a recuperar su capitalidad histórica en
Berlín, aunque algunos ministerios hayan quedado en Bonn, para contentar a sus
habitantes.

Más excepcional aún es el caso de Sudáfrica que es el único país del mundo que tiene
tres capitales: Pretoria (administrativa), Ciudad del Cabo (legislativa) y Bloemfontein
(judicial) o el de Holanda cuya capital oficial y constitucional es nominalmente
Ámsterdam aunque esa designación no cumpla ninguna función ya que la sede del
gobierno, de los ministerios, de ambas cámaras del parlamento, la corte suprema y la
residencia real es La Haya.

La constitución geográfica y humana del País Vasco es la que es, y nadie puede negar la
preeminencia económica y social de Bilbao, una de las ciudades más importantes y
dinámicas no sólo de Euskadi sino de España, por su capacidad portuaria, financiera,
industrial y cultural, como nadie, con sentido común negará los atractivos de DonostiaSan Sebastián, tan cerca del mar y tan cerca de Francia, pero nada de eso niega el hecho
y el derecho de Vitoria-Gasteiz como ciudad abierta, solidaria, sostenible, cohesionada,
comprometida con la protección de los Derechos Humanos, arraigada en su origen
medieval y proyectada hacia el futuro, lugar de encuentro de todos los vascos en el
marco de nuestras instituciones de autogobierno: Capital de Euskadi.
AYUNTAMIENTO XX La revista de la administración local. Mayo Junio 2010
Del buen uso de la ciudad
La ciudad es uno de los grandes inventos de la Humanidad, es un lugar que atrae
a las personas, así ha sido siempre, pero hoy lo es más que nunca cuando los “urbanitas”
estamos cerca de superar a las personas que viven en otro tipo de hábitat. Incluso
aquellos que viven en el campo, en los bosques o en las grandes extensiones
despobladas
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de la Tierra lo hacen, gracias al desarrollo prodigioso de los medios de comunicación y
de las tecnologías, conectados a la ciudad. La forma de habitar el Mundo nos constituye
como seres humanos, nos realizamos como seres-humanos precisamente habitando y la
ciudad es nuestro hábitat más característico, un medio hiperhumanizado que asume
todas
las contradicciones de nuestra condición; como declara la Carta de Salvaguarda de los
Derechos Humanos en la Ciudad ( Saint Denis 2000) “es el espacio de todos los
encuentros por lo tanto de todas las posibilidades…/… es el terreno de todas las
contradicciones y de todos los peligros: en el espacio urbano de fronteras inciertas
aparecen todas las discriminaciones ancladas en el paro, la pobreza, el desprecio de
las diferencias culturales mientras que al mismo tiempo se esbozan y se multiplican
prácticas cívicas y sociales de solidaridad”.
La ciudad es un espacio de uso intensivo en el que se cruzan todos los días y en
cada calle gentes, hombres, mujeres y niños de diferente condición, con diferentes
proyectos biográficos, diferentes horizontes ideológicos o religiosos y sin embargo
conciudadanos. La ciudad no es sólo un espacio físico sino también un proyecto
político,
un artefacto institucional que hace posible la diferencia y la pluralidad, de ahí que
civilización signifique precisamente gobierno y gestión civil (ni militar, ni sacerdotal)
de
las diferencias, haciendo uso de instrumentos civiles como la palabra y el debate –no la
simple fuerza coactiva- , el consenso y la competencia –no el dogma y el anatema.
Diferencias que se manifiestan en las coordenadas de tiempo y espacio en las que unos
y
otras trabajamos, descansamos, nos divertimos, comerciamos, oramos, estudiamos, nos
enamoramos, discutimos, transitamos, a pie, en bicicleta o en vehículos de motor…,
diferencias que nos obligan necesariamente a tener en cuenta las necesidades de los
otros
Javier Otaola – “Del buen uso de la ciudad” 2
y a soportar ciertos inconvenientes debidos a la concurrencia de intereses diversos y
visiones del mundo contradictorias. Eso es civismo.
Los gobiernos de las ciudades gestionan la mayor parte de las cuestiones que
afectan a nuestra vida cotidiana y las relaciones de proximidad –vecino significa
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próximo o prójimo- de ahí la importancia que concedemos a la acción de nuestros ediles
que han de atender a cosas tan vitales como la ordenación del espacio urbano, el tráfico
y la movilidad en nuestras calles, las actividades molestas, insalubre y peligrosas, el
ocio
nocturno, la recogida de basuras, el cuidado de parques y jardines, la limpieza y la
seguridad de las calles, el medio ambiente urbano –el aire que respiramos, el agua que
bebemos, el silencio o el ruido que nos envuelve, la vía pública por la que paseamos y
nos encontramos con los otros, las conducciones por las que nos libramos de nuestros
desechos, los horarios que ordenan nuestras actividades, las fiestas en las que
celebramos los momentos de gozo de nuestra comunidad…
El prestigio de lo Municipal ha sufrido sin embargo en los últimos años una
peligrosa erosión de su crédito social por causa de los numerosos casos de corrupción
que han proliferado en el ámbito local en España –urbanismo, contratación pública,
policía local, …- de ahí que el pasado 15 de diciembre de 2009, la Comisión Ejecutiva
de la Federación Española de Municipios y Provincias haya aprobado por unanimidad
de
todos los grupos políticos, el Código del Buen Gobierno Local1, que recoge los
principios de transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y
calidad de la democracia local con la meritoria voluntad de reestablecer criterios
deontológico más rigurosos, nuevos hábitos que superen el relajo y la complacencia que
han permitido la proliferación de abusos.
Como dice el preámbulo del Código de Buen Gobierno Local: “Frente a estos
fenómenos [corrupción], la única respuesta posible es la de comprometerse con el buen
1 http://www.fecam.es/documentos/novedades/CodigoBuenGobiernoLocal.pdf
Javier Otaola – “Del buen uso de la ciudad” 3
funcionamiento de la democracia local y profundizar en ella a través de una conducta
honesta, transparente y abierta a la participación.”
Este tipo de compromisos no tienen un valor mágico y no bastan por sí solos para
erradicar toda corruptela pero son un instrumento más para hacer más difícil “caer en la
tentación” y pueden introducir buenas prácticas que hagan de barrera y de freno al mal
uso de las potestades públicas. Merece la pena señalar algunos de los compromisos
contenidos en el Código del Buen Gobierno Local:
.
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Los representantes locales nos abstendremos de ejercer nuestras funciones o
utilizar las prerrogativas del cargo para favorecer intereses privados, propios o de
terceras personas, prohibiendo el favoritismo y el ejercicio de autoridad en beneficio
propio.
…/…
Los electos locales así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno
Local, no aceptarán regalos que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía
por parte de entidades o personas.
…/…
Se articularán Comisiones de Control y Seguimiento en la contratación pública
para garantizar que tanto la contratación realizada por el Ayuntamiento como por sus
organismos autónomos y empresas de capital municipal se lleve a efecto bajo los
principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre concurrencia.
./…
Que así sea.

30 años capitales
EL CORREO 21/05/2010
Nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, cumple este año 30 años como sede de las
instituciones de autogobierno, es decir, como capital de la Comunidad Autónoma
Vasca. Efemérides que a muchos de nosotros nos llena de orgullo y por qué no decirlo,
también de un punto de melancolía porque ese guarismo nos recuerda nuestra edad y la
fugacidad del tiempo que pasa.
Yo fui uno de tantos que trasplanté mi biografía a los pies de la colina de Vitoria
como consecuencia de la capitalidad, cuando me incorporé a la función pública vasca
como Letrado, siendo Alcalde José Angel Cuerda. Desde entonces a acá, han sucedido
muchas cosas que me han hecho querer a esta ciudad, en la que han nacido mis hijas,
conocer y apreciar sus calles y sus gentes, su historia medieval y sus tradiciones
festivas, su urbanismo de calidad y su anillo verde, su cohesión social y su estilo de
ciudadanía. Hasta su clima.
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Con motivo de la constitución de la última corporación un interesante artículo
que buceaba en nuestra historia nos recordaba que nuestro actual primer regidor -según
cálculo aproximado- hace el número 752 en la historia de la ciudad, desde la concesión
del fuero por el rey navarro Sancho el Sabio. Eso nos demuestra que hay algo
realmente profundo en el ser de nuestra ciudad, algo que se hunde en el fondo de los
siglos y que de alguna manera permanece en nuestra Catedral Santa María, en nuestras
murallas, y en el empedrado y las vecindades de nuestro Casco Medieval que nos
recuerda que venimos de lejos. Vitoria ha sido muchas cosas que la han hecho lo que
hoy es: gótica y renacentista, barroca, neoclásica y romántica, moderna y ahora, postmoderna. Decía Ortega y Gasset que nuestras ciudades europeas son como
palimpsestos, como viejos pergaminos, escritos y reescritos a lo largo del tiempo, en los
que junto a la grafía del hoy más inmediato se nos aparecen, a ratos, textos y relatos del
pasado. Por eso nuestras ciudades europeas, a diferencia de las grandes urbes
motorizadas de Norteamérica, por ejemplo, tienen un peso y una estabilidad comunitaria
desconocida en otros lares. Vitoria es un buen ejemplo de esas ciudades europeas, como
Estrasburgo, Gante, Salzburgo, Florencia, Pistoia…ciudades “retroprogresivas”
arraigadas en su pasado pero proyectadas hacia el futuro.
Hace treinta años nuestras instituciones de autogobierno eran “recién nacidas”:
el Parlamento Vasco/EuskoLegebiltzarra, la sede administrativa de Esuko-Jaurlaritza en
Lakua, la Lehendakaritza, la Academia de la Ertzaintza dieron a Vitoria-Gasteiz un
nuevo estilo, una nueva proyección, atrajeron a cientos de hombres y mujeres, parejas
jóvenes que decidieron instalarse en nuestra ciudad y realizar aquí su proyecto vital,
estrecharon nuestros lazos humanos, políticos y económicos con Vizcaya y con
Guipúzcoa y nos comprometieron con un proyecto de convivencia nuevo que pretendía
superar nuestro pasado cainita, lo que no hemos conseguido, todavía, por causa del
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fanatismo terrorista de ETA que tanta sangre inocente ha derramado. La ciudad no
olvida a las víctimas: Fernando Buesa, Jorge Díaz Elorza…y tantos otros.
La fisonomía de nuestra ciudad se ha transformado, han aparecido nuevos
barrios, -Zabalgana, Sailburua- se ha peatonalizado el centro urbano, se ha levantado
una red de Centros Cívicos con prestaciones múltiples, culturales, deportivas, sociales,
el tranvía recorre la ciudad,…han llegado nuevos ciudadanos y ciudadanas desde otros
horizontes, y el vitorianismo se ha hecho cosmopolita en muchos sentidos, sin perder
por ello el apego a sus tradiciones aunque como relata con nostalgia Pedro Moya en su
libro Adios Vitoria, algunas cosas se hayan ido para no volver.
Nuevos proyectos esperan su puesta en marcha en un futuro próximo. Nuevas
oportunidades, nuevos retos.
Entre las cosas que han pasado durante este tiempo, una de las más importantes
para mí ha sido que la Corporación, presidida entonces por el Alcalde Alfonso Alonso,
me propusiera en su día como Síndico-Herritarren Defendatzailea, y que posteriormente
una nueva Corporación, presidida por el Alcalde Patxi Lazcoz me renovara su
confianza por unanimidad. Durante estos años escuchando a los vecinos y vecinas que
se han acercado la Oficina del Síndico he intentado -según mi leal saber y entenderescuchar a todos y ayudar a mejorar nuestros servicios públicos, proponiendo
rectificaciones, dando paso a nuevas fórmulas, atendiendo las consideraciones de la
ciudadanía cuando está cargada de razón.
Esta tarea me ha permitido conocer de primera mano, a través de tantos
encuentros, -más de mil quinientas entrevistas individuales y colectivas-, a muchos
ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, que me han trasladado su experiencia de la
ciudad no sólo en aquello que les lleva a quejarse o a sugerir mejoras sino también en
aquello que les lleva a confiar en sus ediles y en sus servidores públicos.
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Haec est Victoria quae vincit.

El dudoso honor de ser espiado
EL CORREO 13.07.10
Se denomina espionaje a la práctica y al conjunto de técnicas asociadas a la obtención
de información confidencial, o sea, de informaciones que la persona interesada tiene
derecho a mantener en reserva o a facilitar sólo a personas de su confianza. El espionaje
pretende violar ese velo de reserva y de confianza, y apropiarse de esa información para
ganar algún tipo de poder sobre la persona afectada. Las técnicas habituales del
espionaje antes de la aparición de las nuevas tecnologías han sido la infiltración, el
soborno y el chantaje.
La infiltración es la forma más literaria del espionaje y está asociada en muchos casos a
bellas y seductoras mujeres (Mata-Hari...) que seducen a sus víctimas para ganar su
confianza o dominar su voluntad, y así tener acceso a la información poseída por esa
persona. El caso más famoso de los últimos tiempos en el que se mezclaba espionaje,
una hermosa mujer, información muy confidencial y sexo fue el denominado 'caso
Profumo' (1963), así conocido porque su víctima política fue Jack Profumo, secretario
de Estado para la Guerra del Gobierno de su graciosa majestad bajo el liderazgo del
primer ministro Harold MacMillan, del Partido Conservador. Su relación con una
atractiva 'showgirl', de nombre Christine Keeler, le hizo dimitir y llegaría a influir en
que el propio 'premier' también lo hiciera. Chistine era amante del ministro Profumo y
al mismo tiempo del agregado naval soviético, Yevgeny Ivánov, de la Embajada de la
URSS en Londres, evidentemente un espía que a través de la guapa Christine pudo
acceder a las confidencias de alcoba del ministro de la Guerra.
Estas pasadas semanas hemos disfrutado en YouTube y en Internet de las imágenes de
la guapa Anna Chapman, que junto a otras nueve personas ha sido detenida en EE UU
acusada de espiar para el Gobierno ruso y finalmente devuelta a Rusia.
El soborno es una técnica más antiestética, pero no por eso menos eficaz, y en ese
terreno es paradigmático el histórico caso de 'Cicerón' que dio lugar a la maravillosa
película de James Mason 'Yo fui Cicerón' (Five Fingers), en la que da vida a un
mayordomo de origen albanés, llamado 'Ulysses Diello', que trabajaba al servicio del
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embajador británico en Ankara durante la II Guerra Mundial y que vendió valiosa
información a los nazis, que éstos -gracias a Dios- no supieron utilizar.
La cosa deja de ser tan literaria o cinematográfica cuando sucede entre nosotros, cuando
el espionaje no va referido a asuntos de inteligencia militar sino a asuntos más prosaicos
de carácter personal, y más aún cuando uno mismo es víctima de ese espionaje.
El pasado fin de semana me he enterado. No ha sido una atractiva espía como Anna
Chapman o Christine Keeler, sino un tipo poco agraciado como Aitor Tellería y una
ínfima trama de agentes de la Ertzaintza, quiero pensar que por su cuenta y a su
servicio, los que se han dedicado -presuntamente- a espiar, seguir y recabar información
de algunas personalidades como el alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz; el presidente del PP
alavés, Alfonso Alonso; el secretario general del PSE en Álava, Txarli Prieto; el ex
presidente de la patronal alavesa, José Manuel Farto; o el presidente del Senado, Javier
Rojo. Y también de un tipo como yo, Síndico-Herritarren Defendatzailea en VitoriaGasteiz.
«Que nadie tenga ninguna duda de que vamos a ir hasta el final, no sólo colaborando
con el juez, sino también en todo lo que hace referencia a disciplina interna, porque si
los datos que se están trasladando a través de los medios de comunicación se confirman,
ésta es una cuestión gravísima, y, por supuesto, el Departamento de Interior del
Gobierno vasco va a actuar para depurar las responsabilidades a que hubiera lugar», ha
declarado el Consejero Rodolfo Ares.
Eso está bien.
Desde el punto de vista de nuestra confianza en la Ertzaintza, del régimen de garantías
civiles y políticas, de los derechos a la privacidad, la intimidad y la propia imagen, este
tipo de prácticas son un escándalo, y una desgracia que se suma a otros escándalos y
otras desgracias que nos afligen.
Estas turbias prácticas retratan la fealdad moral de sus autores y su siniestra concepción
del poder político -si se acreditara su autoría todavía presunta-, y no hacen sino añadir
un factor de desconfianza y encanallamiento a nuestra vida política ya de por sí bastante
desasosegante.
Es inquietante saber que 'el poder' en cualquiera de sus formas te espía -y la trama de la
que habla la prensa es, aunque cutre, una trama de poder- ; pero por otro lado, desde un
punto de vista más frívolo y literario, ¿no es emocionante suponer que tu vida pueda
merecer esa ilustre curiosidad? ¿Seré yo también acaso una personalidad? ¿Es ésta la
prueba de que lo soy… después de todo? ¿Ese espionaje supone que 'el poder de la
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oscuridad' teme algo de mí? ¿Me permitirá ese dudoso honor pedir 'caché' en los platós
de la televisión? ¿Saldrá de aquí una buena idea para mi nueva novela? ¿No es ésta la
prueba de que la realidad supera a la ficción? Me esfuerzo en inventar tramas literarias
que indaguen en el lado oscuro de la realidad y resulta que el lado oscuro está junto a
mí, a mi lado… observándome. ¿Serán quizá los de la trama-espía de los que se creen
las tonterías escritas por Francisco Franco, Ricardo de la Cierva o César Vidal y
suponen que formo parte de una conspiración judeo-masónica que merece ser vigilada?
Estas cosas, más que ofenderme, me producen una profunda melancolía… La estupidez
y la mala fe siempre trabajan juntas y por lo visto siempre se abren camino.
No sé si reírme o llorar.

EL CORREO 9 Septiembre.10

Verde, que te quiero verde.
Javier Otaola

Somos muchos los aficionados al simbolismo a los que nos gusta investigar las
resonancias, evocaciones y pregnancias que encierran los objetos y los seres, las
imágenes y los colores para referirse a un sentido que les trasciende.

La victoria española en la Copa del Mundo ha revalorizado el rojo, gracias a 'La Roja',
pero es seguramente el verde el color que mayor predicamento tiene hoy entre nosotros.

Para mí el verde está asociado al 'Soneto sonámbulo' de García Lorca y a sus hermosos
versos, 'Verde que te quiero verde', pero se le pueden encontrar muchas otras relaciones.
En España, durante la II República y la dictadura franquista VERDE era un criptograma
de oposición monárquica pues encerraba el significado de 'Viva El Rey De España'
(V.E.R.D.E.), a imitación del italiano VERDI por Vittorio Emanuele Re D'Italia.

El movimiento esperantista -tan progresista siglo XIX- se representa con el color verde
porque se asocia a la esperanza que está también implícita en su esperanzado nombre.
Es el color de la Esperanza de Triana, es el color tradicional de la Verde Irlanda, y
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también del Islam, seguramente porque en el paisaje arenoso y desértico de Arabia el
verde se asociaba naturalmente al oasis donde encontrar vida, salvación y descanso; no
es casualidad que ese color sea por lo tanto el preferido en la vexilología de los Estados
musulmanes, frente al rojo y al azul que son omnipresentes en las banderas occidentales

También el verde tiene algunas connotaciones negativas como cuando se dice que algo
está verde, por inmaduro, cuando se relaciona con lo obsceno, como en 'viejo verde', o
cuando

se

identifica

con

la

envidia.

En todo caso, es predominante la valoración elogiosa y meliorativa del verde desde que
se ha hecho vigente entre nosotros lo que Salvador Pániker denomina el paradigma
ecológico, gracias al cual somos hoy más conscientes que nunca de las relaciones de
interdependencia que se dan entre lo natural y lo cultural, entre lo social y lo
medioambiental,

entre

lo

humano-artificial

y

lo

no-humano

o

natural.

Europa es hoy una sociedad urbana, de piedra, ladrillo, asfalto y cemento, donde cuatro
de cada cinco europeos vivimos en áreas urbanas, somos urbanitas que nos hemos
adaptado a un mundo humanizado hecho de sociedad y cultura, de piedra y asfalto, pero
que recordamos nuestro pasado salvaje y que anhelamos el contacto con el verde de esa
Madre Naturaleza de la que nos hemos defendido en nuestras ciudades, pero de la que
dependemos y con la que no queremos ni podemos perder el contacto.

Dice el profesor de hermenéutica Patxi Lanceros (Deusto): «Pensar la totalidad exige
pensar simultáneamente los contrarios». Así nos recuerda que somos artificio, pero
también naturaleza, somos rojos como la sangre y verdes como la clorofila. Nuestra
condición humana nos impide descansar en soluciones simples y unilaterales. Vivimos
por lo tanto tironeados, de un lado por nuestra condición 'sobrenatural', biográfica,
hecha de artificios, de símbolos, de sociedad, y por otro lado por nuestra condición
natural hecha de biología y naturaleza. No podemos resolver el dilema mutilando
cualquiera

de

nuestra

partes.

La Comisión Europea ha descubierto el protagonismo de las ciudades en relación con
los desafíos medioambientales y ha creado el galardón Capital Verde Europea para
estimular la emulación entre las ciudades europeas en la promoción de la calidad
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medioambiental

y

el

desarrollo

sostenible.

Pocos vitorianos ignorarán que nuestra ciudad está compitiendo con otras importantes
europeas por este galardón en su edición 2011-2012, a saber: Barcelona (España),
Malmo

(Suecia),

Esa

Nantes

(Francia)

distinción

,

Reikiavik

pretende

(Islandia).

reconocer:

-Los logros y realizaciones de una ciudad europea en materia de calidad
medioambiental.

-Su compromiso a favor de nuevos y ambiciosos objetivos en la mejora de la calidad
ambiental

y

en

desarrollo

sostenible.

-Su capacidad para servir de modelo e inspiración para otras ciudades europeas en la
promoción

de

buenas

prácticas.

En definitiva, el galardón Capital Verde Europea quiere distinguir la capacidad de una
ciudad para resolver problemas medioambientales con la finalidad última de mejorar la
calidad

de

vida

de

sus

ciudadanos.

Verde

para

la

vida.

Estocolmo ha sido la primera ciudad en ser designada European Green Capital 2010 por
la

Comisión

Europea.

El premio le ha sido concedido a la capital sueca en razón a sus excelencias en materia
de políticas medioambientales en aspectos tan variados como: cambio climático,
transporte público, zonas verdes, calidad del aire, control del ruido, gestión de residuos
urbanos, consumo de agua potable y tratamiento de aguas residuales, uso del suelo,
biodiversidad…

Estocolmo, además, ha reducido la producción de emisiones de dioxina en un 20% por
habitante en 1990 -cuando la propuesta de la Unión Europea actualmente es reducir en
un 20%-. Más aún, Estocolmo se ha comprometido a quedar libre de combustibles
fósiles

en

2050.
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A

los

suecos

no

les

falta

ambición.

Vitoria-Gasteiz presume con motivo de ser 'verde por fuera y verde por dentro' y
tampoco le falta ambición, tiene argumentos de peso a su favor para merecer ser la
próxima Capital Verde Europea. Verde, que te quiero verde.

8.2.2 ARGITARATUTAKO ARTIKULU-ELKARRIZKETAK
ARTIKULUAK
-2010eko martxoaren 3a.
“El Correo”—“Los funerales civiles desde Junio. La Ordenanza de los funerales
civiles ha contado con la colaboración del Síndico”.
“Diario de Noticias de Álava”—“El Consistorio cederá locales a partir de la
primavera para funerales civiles”.
-2010eko martxoaren 6a.
“El Correo”—“El que rompe luego paga. El propio Síndico – a través de una nota
oficial-pidió respeto para el chaval y la familia…”.
-2010eko martxoaren 16a.
“El Correo”—“Los próximos conciertos del Machete se mantienen, pese al recelo
del Síndico”
-2010eko martxoaren 26a.
“El Adelantado de Segovia”—“Los defensores locales piden más medios”
- 2010eko apirila.
“Dato Económico” – “Foro de ideas 2.0.”
-2010eko apirilaren 20a.
“El Correo” – “Un hostelero recurre al Síndico con una multa de 1200 euros por
cerrar tarde el bar.”
-2010eko apirilaren 27a.
“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico recomienda al Ayuntamiento sumarse
al Código de Buen Gobierno Local con el que la FEMP pide a Alcaldes y
Concejales que no acepten más allá de la simple cortesía o no utilicen su cargo
para favorecerse a sí mismos o a terceras personas, entre otros principios éticos.”
-2010eko apirilaren 28a.
“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico da la razón al Consistorio en la tasa de
circulación para discapacitados”
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-2010eko maiatzaren 4a.
“Diario de Noticias de Álava” – “La limpieza, las averias en la calle y las farolas
lideran las quejas de los vecinos”
“El Correo” – “El desamparo de María. El Síndico urge a los Servicios Sociales a
que se ocupen de una septuagenaria a la que un trastorno mental ha dejado en la
calle”
-2010eko maiatzaren 5a.
“El Correo” – “Demandan a un promotor que quiere vender un chalé tasado a
precio libre”
-2010eko maiatzaren 6a.
“El Correo” – “Rechaza la protesta de usuarios de gimnasios”
-2010eko maiatzaren 8a.
“Diario de Noticias de Álava” – “Para todo lo demás, el Síndico”
-2010eko maiatzaren 9a.
“El Correo” – “Es de valientes invertir en proyectos como el Auditorio, pese a la
deuda”

-2010eko maiatzaren 11.
“El Correo” – “Amvisa multará el derroche de agua”

-2010eko maiatzaren 14a.
“El Correo” – “El Síndico pide que se compre a precio tasado el chalé de
Ibaiondo”
“Diario de Noticias Álava” – “Los chalés de Ibaiondo pasan factura a Vitoria”
-2010eko maiatzaren 20a.
“El Correo” – “El Síndico vuelve a alertar del uso de los herbicidas”
-2010eko maiatzaren 30a.
“Berria” – “Javier Otaola Masonería zer behar bezala azaltzea falta zaitugu”
-2010eko ekainaren 8a.
“El Correo” – “Los pequeños Karatekas se revelan. Incluso han solicitado ayuda al
síndico para intentar cambiar una decisión política”
-2010eko ekainaren 12a.
“El Correo” – “Ocho siglos más uno”
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- 2010eko ekainaren 17a.
“El Correo” – “El Ayuntamiento intervendrá en el chalé tasado de Ibaiondo”

-2010eko ekainaren 20a.
“El Correo” – “Comunidades de Vecinos denuncian ante el Síndico un posible
fraude en las ayudas para mantener paneles térmicos en VPO”
-2010eko ekainaren 22a.
“Diario de Noticias de Álava” – “El Casco Viejo lidera las quejas al Síndico”
-2010eko ekainaren 24a.
“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico alaba la labor del Ayuntamiento pese a
que no atiende el 40% de sus consejos”
“El Correo” – “El síndico pide vigilancia específica y permanente en la Avenida
Los Huetos”
- 2010eko uztailaren 27a.
“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico pide que los policías de noche sepan
qué fruto da su trabajo” “ Dueños de panteones ilegales se niegan a costear las
obras
“El Correo” – “El Ayuntamiento baja el canon a los mayoristas por la suciedad en
la zona” “Santa Isabel no admite cambios”
-2010eko abuztuaren 4a.
“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico pide multar a una cuadrilla de blusas”
“El Correo” – “El Síndico pide que se multe con 1200 euros a Batasuna por hacer
paseillos con cerdos”
-2010eko abuztuaren 22a.
“Diario de Noticias de Álava y El Correo” – “Vitoria acogerá el tercer encuentro
de defensores de los vecinos”
-2010eko abuztuaren 24a.
“El Correo” – “Nuestra sociedad necesita mediadores”
-2010eko irailaren 7a.
“El Correo” – “El Síndico critica que no se devuelva el pago para anular una
multa de la OTA”
-2010eko irailaren 8a.
“El Correo” – “El Síndico ya reprochó al Ayuntamiento que anulara la subvención
porque Pasabidea se salió de la organización”
--2010eko irailaren 13a.
“El Correo” – “El Síndico pide una OTA «específica» para los gremios de
reformas en pisos”
“Diario de Noticias de Álava” - “El Síndico propone dotar a albañiles y fontaneros
de una tarjeta específica de zona azul”
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--2010eko irailaren 14a.
“Diario de Noticias de Álava” – “Tanto el Síndico como el Grupo Municipal de EA
han solicitado al gabinete Lazcoz una medida similar”
--2010eko irailaren 17a.
“El Correo” – “El Síndico deja en manos del Ente Vasco de Energía la denuncia de
los paneles solares”.
--2010eko irailaren 18a.
“El Correo” – “Lazcoz revisará la convocatoria de ayudas para las fiestas de los
barrios”.
“Diario de Noticias de Álava” – “Ayuntamiento y Síndico revisarán las bases de las
ayudas para fiestas”
--2010eko irailaren 29a.
“El Correo” – “Tuvisa flexibiliza la concesión de bonos para discapacitados”.
-2010eko urriaren 7a.
“Diario de Noticias de Álava” – “Arranca el Encuentro Estatal de Síndicos”.
“El Correo” – “Con nosotros la queja puede servir para cambiar lo que no
funciona bien”.

-2010eko urriaren 8a.
“Diario de Noticias de Álava” – “Prosiguen los trabajos del Congreso de Síndicos”.
“El Correo” – “Vitoria va por buen camino; insonorizar bares es inevitable”.
-2010eko urriaren 14a.
“El Correo” – “La plataforma vecinal "Vivo en Zabalgana" se pone en marcha
con la presencia del Síndico”
-2010eko urriaren 15a.
“El Correo” – “La unión vecinal en Zabalgana se hace esperar”.
-2010eko urriaren 16a.
“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico pide al consistorio que combata el día
del guarro”.
-2010eko urriaren 26a.
“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico estudiará la concesión de ayudas
sociales ante las quejas ciudadanas”.
“El Correo” – “El Síndico investiga el sistema de ayudas sociales”

-2010eko azaroaren 2a.
“Dato Económico” – “Reunión Estatal de Síndicos”

-2010eko azaroaren 12a.
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“El Correo” – “El Síndico plantea cambiar las bases de las fiestas de los barrios”
-2010eko azaroaren 30a.
“Diario Noticias de Álava” – “El Síndico de Vitoria advierte de que sólo la foto del
multacar no justifica una denuncia.
-2011ko urtarrilaren 5a.
“El Correo” – “El Síndico exige desmantelar ya el campamento ilegal de los
Bartolos.
-2011ko urtarrilaren 13a.
“El Correo” – “Vitoria establecerá un régimen de libertad para el uso de estufas
en la vía pública”

-2011ko urtarrilaren 21a.
“El Correo” – “El Síndico llama a erradicar las prácticas abusivas de la Policía
Local”

-2011ko urtarrilaren 26a.
“El Correo” – “Los panteones de Santa Isabel a juicio”
“El Correo” – “El contencioso por la multa de la OTA queda visto para Sentencia”
-2008ko otsailaren 1a.
“El Correo” – “El multacar no es un policía local”
“Diario Noticias Alava” – “El Síndico censura el desfallecimiento municipal al
responder a sus peticiones” “La ilegalidad del campamento de los bartolos perdura
para evitar más conflictos”
-2011ko otsailaren 17a.
“El Correo” – “El Síndico urge frenar los alter que abren de 6 a 9 de la mañana”

-2011ko otsailaren 26a.
“El Correo” – “El Síndico urge al Ayuntamiento a rematar ya el polígono de
Castilla Sur”
- 2011ko martxoaren 1a.
“El Correo” – “El Ayuntamiento retirará por fin el hormigón del Paseo de la
Música como aconsejó el Síndico”
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