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MARTIN GARTZIANDIA GASTEIZKO SINDIKOAREN
HITZ BATZUK

Hona dakarkizuegu Vitoria-Gasteizko Udalaren Sindikoak, Herritarren Defendatzaileak, 2014ko jarduerari
buruz eman duen oroitidazkia.
2014. urtea, ziurrenik, gogoratua izanen da atzeraldi handi honen amaieraren hasiera gisa, bizi izan
dugun seiurteko beltz honetan, indikatzaile ekonomiko desberdinek inflexio puntua iritsi zutenekoa. Krisi
honen ondorio larriak, halere, konponbidetik urrun dira oraindik, eta pentsatzekoa da urte batzuk pasako
direla erabat aienatu arte. Indikatzaile makroekonomikoak hobetu arren, gauza nabarmena da gure
herritarren hainbat eta hainbat etxeetan ez dela susperraldirik sumatzen oraino. Gabezia eta estuasun
imajinaezinak jasan behar izan dituzten etxe askotan, etorkizun ekonomiko eta sozial egonkor baterako
beren itxaropenak gauetik egunera galdu dituzten etxe askotan, ez da oneratzerik sumatzen.
Sindikoaren bulegoan, noski, errealitate hori ez zaigu arrotz, eta ugari izan dira, planteatzen ziguten
kasua gora-behera, beren egoera latzen, gabezien, bazterkeriaren eta itxaropen faltaren berri eman
diguten pertsonak.
Krisiari eta bere ondorioei dagokienez, ekaina hasieratik aurrera hirian gai bat nagusitu da besteen
gainetik, hau da, Javier Maroto Alkate jaunak zenbait hedabideetan egin zituen adierazpenak, gizarte
laguntzetako ustezko iruzurra zela eta. Asko da gai honi buruz iturburu desberdinetatik adierazi dena,
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baina arlo sozialean zuzenean edo zeharka lan egiten duten pertsona eta erakunde gehienek, ondorio
batzuk azpimarratu dituzte: aparteko garrantzia duela babes sozialeko sistema mantentzea eta babestea
bizitzea tokatu zaigun halako krisi lazgarrian; dirulaguntza sozialetan iruzurrak duen txikitasun erlatiboa,
nahiz eta horrek ez duen esan nahi iruzurra erabat desagerrarazi behar ez denik; eta ez dela bidezkoa
zenbait gizarte kolektibo seinalatzea gizarte dirulaguntzetan iruzur egiteko edo dirulaguntza horietatik
bizitzeko joera nabarmenagoa dutelakoan. Agian hauxe da hirian iskanbila gehien sortu duen kontua, eta
gehien kritikatu dena.
Zalantzarik gabe, eztabaida hau bidezkoa da, baina gure ustez ez zen behar bezala planteatu; urte
honetan Vitoria-Gasteiz, bat batean, ordura arte ezezagun zitzaizkion postulatu eta jarrerekin lotuta
agertu izan da. Ingurumenari, bizitza-kalitateari, hirigintza-kalitateari, baita gastronomiari ere lotuta
agertzetik, supituan hainbat hedabideetan agertu ginen gizarte integrazioko ustezko arazoekin loturik,
inmigrazio masiboarekin, gastu sozialaren kontrol-gabeziarekin eta antzekoekin erlazionaturik.
Hainbatetan adierazi dudanez, nire ustez eztabaida hau modu okerrean planteatu zen. Izan ere, krisi
garai baten erdian gizarte laguntzez egiten den kudeaketa, hain da gai mamitsua, ezen azterketa
sosegatua eta gizartearen zalapartatik urrunduriko debatea eskatzen baitzituen. Eta horrek ez du esan
nahi eztabaida moztu edo isilarazi behar denik, gizartearen zati handi batek agertu baitu bere kezka
gizarte laguntzez egiten den erabileraz edota ustezko abusuez, Herritarren Legegintza Proposamenean
islatu denez, edota hauteskunde emaitzetan. Kezka hori behar bezala argitua eta baretua izan beharko
litzateke, baliabide publikoak era egokian erabiltzeko neurri egokiak hartzen direla bermatuz, modu
horretan bakarrik iritsiko baikara elkar ulertzera.
Baina egiteko horrek ezin digu ahaztarazi hainbeste aldiz aipatu duguna: geure buruari eman diogun
gizarte babeseko sistema publikoak, eta harekin batera beste funtsezko aldagai batzuk, hala nola
familiaren laguntzak, edota hainbat eta hainbat gizarte erakundek egin duten lan eskergak, krisi lazgarri
honen eraginak arindu dituzte, bestela gure gizarte kohesiorako, gure ongizate kolektiborako
suntsigarriak izango liratekeen ondorioak murriztuz.
Gutxik ukatzen dute gure gizarte babeseko sistemak hobekuntzak eta egokitzapenak behar dituela, baina
ez dugu uste berrikuntza horiek baldintzak gogortzera jo behar dutenik, baizik eta dirulaguntzok jasotzen
dituztenen bermeak sendotzera eta babesik gabeko egoerak errotik kentzera, Arartekoak behin eta
birritan egin izan dituen gomendioen ildotik.
Espero dezagun laster berriro iristea krisi aurretik genituen enplegu eta ongizate mailetara (gogoratu
beharra dago krisi aurretik gure desenplegu tasa %3-4koa zela). Era horretan, frogaturik geratuko da
jendeak, gaur egun, atzo eta beti bezala, gogoan duena lan egitea dela, eta bere ahaleginarekin familia
aurrera ateratzea, bizi modu duin bat eskuratzea beretzat eta beretarrentzat.
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Baina, horrez gainera, hirian beste gauza asko gertatu ziren, Sindikoaren bulegoan beren isla izan
zutenak.
Hala, adibidez, harriduraz deskubritu genuen nola, 2012az geroztik foru araudian zenbait aldaketa sartu
ziren arren, Gasteizko udalak (EAEko beste udal batzuek bezala), “plusbalio” famatua kobratzen segitzen
zien beren etxea banketxeari “ordainketan eman” zieten pertsonei. Gure gomendioan argudiatzen
genuenez, gure iritziz arauak bi interpretazio onartzen ditu, eta Udalak bere egin zuen interpretazio hori
da, hain zuzen ere, zordun hipotekarioentzat kaltegarriena. Zorionez, gure gomendioaren ondoren zerga
kobratzea eten egin zen kasu hauetan, baina Batzar Nagusiek amaiera eman beharko diote egoera honi.
Espero dezagun ahalik eta lasterren izatea.
2014. urtean mahai gainean jarri zen, berriz ere, Udalbatzarrak lehen bait lehen jorratu beharko duen
beste kontu bat: gure hiriko bizitegien portzentaje handi samar batek ageri duen berrikuntza eta
birgaikuntza beharra, hain zuzen ere. Etxebizitza berriak eraikitzeko batu ziren indar eta akordioen
parekoak beharko ditugu gaur egun, ez hiria hedatzeko, baizik eta askotan desfasaturik geratu diren
hiriguneak zaharberritzeko, bizigarritasun arazo larriak dauzkaten etxebizitzak, osasungarritasun
eskasekoak, edo batere irisgarri ez direnak, birgaitzeko. Hori da gure hiriaren erronka berria, arkitektura
eta gizarte arazo larri horri irtenbidea ematea.
Beste gai azpimarragarri bat suhiltzaileen lan eskaintzari dagokiona izan zen. Hautaketa prozesuan
zehar, zenbait kexa jaso genituen, Suhiltzaileen Lan Eskaintza Publikoari buruzko txosten berezi batean
jaso genituenak. Bertan agerian jartzen ziren zenbait jokaera zalantzazko. Ondorio positibo gisa, pozik
gaudela esan, antza denez bi emakumek lanpostua hartuko dutelako, esleitutako 32 lanpostuen artean.
Oso gutxi da, jakina, baina egia esanda, Vitoria-Gasteizko SPEIS izango da beren jardungo plantilan
emakumeak dauzkan suhiltzaile-talde gutxietakoa (Madrileko Udalean, esate baterako, duela gutxi esleitu
diren 220 lanpostuetatik, batere ez zen emakume baten eskuetara joan). Uste dut lehen pausu baten
aurrean gaudela, eta hasiera honek gizon eta emakumeen arteko presentzia berdinzale batera eraman
behar gaituela, Administrazioaren lantalde eta eskala guztietan. Funtzio publikoaren inongo arlo ezin
daiteke emakumeei itxirik egon, ez zuzenbidez, ezta egitatez ere.
Aurten, baita ere, 2013ko amaiera aldean hartu genuen konpromiso bat bete dugu: gazte lonjei buruzko
ordenantza baten proposamena egitekoa, hain zuzen. Gure hasierako postulatuei men eginez, saiatu
ginen lokal hauen erabiltzaile diren gazteei zuzenduriko testu bat egiten. Zalantzarik gabe testu originala
da, gure erkidegoan nahiz hemendik kanpora onartu diren ordenantzen desberdina, baina ez horratik
zorroztasun edo justifikazio juridikorik gabea. Gero eta gehiago dira, gazteen artean batik bat, lokal
hauetarako araudi argi eta aplikagarri baten aldarria egiten duten ahotsak, autokudeaketaren balorea
elkarbizitzaren beharrarekin uztartuko duena, aisialdirako eskubidea, norberaren eta besteen segurtasun
beharrarekin bateratuko duena. Uste dugu gure testua abiapuntua egokia dela, honelako jardueraren
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kontrolean esku hartzen duten eragile nagusiekin adostua izan baita (Ingurumena, suhiltzaileak,
elkarteak, gazteria…). Orain nahi duen edonoren esku geratzen da testu hori, dela zuzentzeko,
zehazteko, edota hobetzeko. Bakarrik eskatuko genuke testuak duen izpiritu horri ez traiziorik egitea.
Aurten, halaber, gardentasun eta gobernu onari buruzko txosten berezia eman genuen, lehenik eta behin
Batzar Nagusietan osatu zen Gardentasunari buruzko ponentziari ezagutzera eman,eta ondoren, berriz,
Vitoria-Gasteizko Udaleko Iradokizun eta Erreklamazioen batzordean aurkeztu genuena. Asko dira, eta
onak, Udalak gardentasuna sustatzeko eman dituen pausuak, Espainia mailan buru-buruan kokatzeraino.
Baina, hala ere, azken aldi honetan gardentasunari buruz eman diren arau eta protokolo guztiek, beren
fokua jartzen dute administrazioek publikoari ematen dioten informazioan, batik bat beren egoitza
elektronikoen edota web guneen bitartez, baina oso tarteka aipatzen da gardentasuna Administrazioak
bere baitan jarraitzen dituen prozedurei buruz, hau da, benetan gai jakin bati buruz zuzeneko interesa
duen pertsona bat dagoenean. Komeniko litzateke ez ahaztea Administrazio publikoak ez direla
komunikabideak; informazioaren hedapena beren jardueraren bitarteko bat da, baina ez berezko xedea,
hau da, sustatu nahi dena gardentasuna bada, lehenik eta behin gardentasun hori bere jardueraren
esparruan bermatu beharko litzateke, eta bere jarduera nagusia da pertsona jakin baten gainean eragin
juridikoa izango duten jarduerak, ebazpenak… ematea, horretarako prozedura jakin bat jarraituz. Gure
txostenean aipatzen genuen, batez ere, gardentasun eta gobernu onaren irizpideak prozedura hauetan
ere finkatu beharra zegoela (eskaerei erantzun, garaiz egin, egokiro erantzun, espedienteetarako
sarbidea ahalbidetu, sarbidea dohainik izan dadila, datu pertsonalak daudenean zati bateko sarbidea
ahalbidetu, etab.).
Harrotasun bereziz aipatzen dugun beste kontu bat da irisgarritasun obrak egiten direnean (batez ere
igogailuak 0 kotara jaistea) lokalen jabeei babes emateari dagokiona, batzuetan beren lokalen zati bat
desjabetu beharra sortzen baita. Arlo honetan orain arte eman izan den araudiak helburutzat izan du
irisgarritasuna sustatzea eta mugikortasun murriztua duten pertsonen irisgarritasun eskubidea
bermatzea. Horren ondorio positiboak ikusgai daude non nahi. Gero eta gehiago dira irisgarritasun
araudira egokituta dauden ezkaratzak, eta bejondeigula horregatik. Haatik, ibilbide historiko horretan
zehar, helburu positibo horiek bermatzen zihoazen erritmo berean, obra hauengatik kalteturiko lokalen
jabeek beren eskubide eta ahalmenak urrituta ikusi dituzte. Etekin argirik ematen ez dieten obrak
ordaindu behar izan dituzte, eta askotan gainerako bizilagunek baino proportzio handiagoan. Baina
horrez gainera, orain arte, komunitate batek lokal baten zati bat desjabetu nahi bazuen, gerta zitekeen
lokalaren jabea obra horretaz ez enteratzea ere desjabetze prozesua hasi arte, eta, modu horretan,
adibidez, bestelako alternatiba bideragarriak aurkezteko aukera errealik gabe geratzen zen. Sindikoaren
bulegoaren bitartekaritzari esker, Hirigintza sailak jarduera protokolo berri bat onartu du, eta hemendik
aurrera, nabarmen sendotuko dira bizilagunen bermeak, baina batez ere lokalen jabeenak, prozeduraren
baitan.
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Aipatu ditugun gai horiei beste hainbat gehi geniezazkieke, maila berean interesgarri liratekeenak, hala
nola, jabetze pribatuko baina erabilera publikokoak diren espazioen mantenimendua (pribatuen esku
dauden espazioak, normalean bizilagunen komunitatearenak, baina herritar guztiei zabalik daudenak);
Kirol instalazioetan ordaindu ez eta bajan ematearen arazoak; Kirol bonua ateratzeko orduan ikasle
gazteei ematen zaizkien hobarien irizpide zalantzazkoak; azken urte hauetan garbiketako makineria
zaharkituak sortu izan dituen eragozpenak, edota AMVISAk lokal baten jabeari maizterrak utziriko zorrak
kobratzen dizkionekoak, kasu gehienetan jabeak ezagutu ere egiten ez dituen zorrak…
Azken batean, asko eta askotarikoak 2014ak utzi dizkigun gaiak. Zuen interesekoak izango ahal

dira.

Martin Gartziandia
Vitoria-Gasteizko Sindikoa – Herritarren Defendatzailea
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TXOSTEN BEREZIAK

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. Oroitidazkiak hartzen duen denbora
tartean, 2014ko urtarriletik abendura bitartean, ezaugarri horiek dituzten hiru txosten egin ziren:
Lehena, Arabako Batzar Nagusietako ponentzia batean egin behar genuen agerraldi baterako prestatu
zen, gardentasunari buruzko Foru Arau baten azterketa eta eztabaidarako ponentziarako, hain zuzen ere.
Bigarrena egin zen Suhiltzaileen Lan Eskaintza Publikoaren inguruan hainbat hautagaiek kexak aurkeztu
zituztelako, prozesuaren alderdi desberdinen inguruan, eta txosten horretan erreklamazio horietako
bakoitzak planteatzen zituen kontuak aztertzen dira.
Azken txostena, berriz, herritar batek Iradokizun eta Erreklamazioen Batzordera bideratutako kexa baten
ondorio izan zen. Honelako kexek Sindikoaren txosten-prosamen bat behar dute, batzordekideek kexari
buruzko erabakia har dezaten.
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GARDENTASUN ETA GOBERNU ONARI BURUZKO TXOSTEN BEREZIA
2013ko abenduaren 10ean argitara eman zen BOE-n 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, Gardentasunari,
Informazio Publikorako Sarbideari eta Gobernu Onari buruzkoa. Lege hau, zalantzarik gabe, gizarteak
egiaztatua duen behar baten fruitu da, erakunde publikoak gizarteari zabaltzeko behar atzeraezina, hain
zuzen. Hauxe dio, besteak, beste, Legearen hitzaurreak:
“Gardentasunari, informazio publikorako sarbideari eta gobernu onari buruzko arauek
edozein ekintza politikoren funtsezko ardatzak izan behar dute. Arduradun politikoen
zeregina ikuskagai denean, orduantxe bakarrik jakin dezakete hiritarrek nola hartzen diren
eurei eragiten dieten erabakiak, nola maneiatzen diren funtsa publikoak, edota zein
irizpideren arabera jarduten duten gure erakundeek. Orduan soilik esan ahal izango dugu
botere publikoak gizarteari erantzuten hasi direla, kritiko eta zorrotza den gizarteari, botere
publikoetan parte hartzea eskatzen duen gizarteari.”
Gardentasuna ezinbestekoa da Administrazio Publikoaren arlo guztietan, baina are gehiago da tokiko
eremuan, tokiko Administrazioa baita herritarrengandik gertuen dagoena, beren zuzeneko interesei
eragiten diena. Gobernu ona, halaber, gardentasunari hertsiki loturiko xedea da; izan ere, botere publikoa
irisgarri den heinean bakarrik jarri ahalko da gizartearen kalitate kontrolaren menera.
Legea onartu zenetik, asko dira araudi minimo hori beren antolamendura egokitzeko lana hartu duten
Administrazioak, beren gardentasun eta gobernu onari buruzko araudi propioak onartuz. Esate baterako,
Arabako Batzar Nagusiak gardentasunari buruzko Foru Arau proiektu bat aztertzen eta eztabaidatzen ari
dira une honetantxe, horretarako espresuki sorturiko ponentzia baten bitartez.
Hala, joan den irailaren 25an, Sindikoaren Bulegoa Ponentzia horretan parte hartzera gonbidatua izan
zen, gai honi buruzko bere ikuspegia emateko. Horretarako, gure artxibo historikoa hustu eta zuzenean
nahiz zeharka gardentasun eta gobernu onarekin zer ikusia zuten kasuak atera genituen, hortik
ondorioak eta etorkizunerako proposamenak egin ahal izateko.
Azterlan horren ondorioz, zenbait proposamen bildu genituen, Vitoria-Gasteizko Udalari helarazi nahi
dizkiogunak.
Azken hilabeteotan Vitoria-Gasteizko Udalak lan eskerga egin du gai honetan, Gardentasunari buruzko
Plan Integrala martxan jarriz, Gardentasunaren Ataria irekiz eta gardentasunaren batzorde tekniko bat
sortuz, udal sail desberdinetako arduradun teknikoez osatua.
Asko dira, eta onak, hartu diren neurriak, baina uste dugu oraindik ere badirela zenbait kontu hobe
litezkeenak. Proposamen batzuk xumeak dira, eta handiagoak besteak.
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Hala bada, aurrekoan Arabako Batzar Nagusien aurrean egin genuen legez, Iradokizun eta Erreklamazio
Batzordeari aurkeztu nahi izan genion, Sindikotzaren interbentziorako organo nagusia denez, zenbait
ideia eta proposamen gardentasunarekin eta gobernu onarekin lotuak, interesgarriak baiteritzegu.
Txostenaren testu osoa

SUHILTZAILEEN LEP-ARI BURUZKO TXOSTENA
2013ko hasieran, pertsona batek Sindikoaren Bulegora jo eta ohartarazi gintuen Udala lanean ari zela
Suhiltzaileen Zerbitzuko zenbait lanpostu betetzeko oinarriak egiten, eta aditzera eman zigun kezkaturik
zegoela egiten ari ziren oinarri horiek emakumeentzat diskriminatzaileak izan zitezkeelako, batik bat
proba fisikoei zegokienez. Horregatik, proba fisikoak aldatzeko eskatzen zuen.
Aurreneko erreklamazio hartatik aurrera Sindikoaren bulegoan dosier bat ireki genuen (1941/2013 zk.)
eta harremanetan jarri ginen, bai Udaleko Berdintasun Zerbitzuarekin, bai eta Langile Hautaketarako
Zerbitzuarekin ere, oinarrien nondik norakoak ezagutu eta ekarpenak egin ahal izateko. Hortik aurrera,
oinarrien elaborazio prozesuan ematen ziren pausuei buruzko informazio zehatza jaso genuen, eta
zerbitzu desberdinekin bilerak egin genituen.
Prozesu horretan guztian lankidetzan jardun genuen UPV/EHUko Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren
Zientzien fakultatearekin, planteatzen ziren proba fisikoen gaineko aholkularitza lortzearren.
Egindako gestio haien ondorioz, deialdiko oinarrietan zenbait aldaketa sartu ziren, guk baikorki baloratu
genituenak: proba fisikoei dagokienez, “soka igoera”ren ordez “dominadak” jarri ziren eta “Course
navette” izeneko probaren balorazio taulak aldatu ziren, genero bakoitzaren ahalmenetara egokitzeko;
“C” gida-baimenari buruzko arauak aldatu ziren; haurdunaldi eta erditze egoerei buruzko erregela
bereziak jarri, etab….
Lehenengo eskuhartze horren ondoren, Sindikoaren bulegoan guztira sei erreklamazio jaso genituen,
beste hainbeste espedienteen oinarri. Horietako bakoitzean arazo desberdin bat planteatzen zen
hautaketa prozesu hau egin den moduari buruz.
2014ko bukaeran, hautaketa prozesua aurrera zihoala, aparteko txosten bat eman genuen, non
aurkeztutako erreklamazioak aztertu eta gomendio zenbait ematen baikenituen.
Txostenaren testu osoa (gastelaniaz)
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ERREG. ZK.: 2045/14 DOSIER ZIGORTZAILEEN BALIOGABETASUNA ESKATZEA.
(Oharra: Txosten hau Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Bereziaren funtzionamendurako barne araudiaren 12.
artikuluari jarraituz egin zen, bertan zehazten denez, “Batzordeari zuzentzen zaizkion iradokizun eta erreklamazioak
erregistratu ondoren, Sindiko-Herritarren Defendatzailearen Bulegora bidaliko dira, eta handik gaiaren inguruko
gomendio txosten-proposamen bat bidaliko zaio batzordeari”.)

Herritar batek galdatu zion udalari egintza ezdeusak administrazioaren kabuz berrikusteko prozedura
tramita zezala (20/1992 Legearen 102. art.), prozedura horrek aukera ematen baitio udalari erabat
deuseztzat jotzen duen aldez aurreko ebazpen bat baliogabetzeko, nahiz eta ebazpen hori bere garaian
interesdunak ez errekurritu eta, beraz, irmo bihurtua izan. Horrekin, pertsona horrek lortu nahi du bere
garaian jarri zizkioten bi trafiko-isun baliogabetu daitezela, orduan errekurritu ez bazituen ere, uste baitu
erabat deusezak direla, prozedurako akatsengatik. Udalak, ordea, ez zuen onartu eskabidea, eta uko
egin zion horrelako prozedura bat abiarazteari, uste baitu ez direla betetzen horretarako beharrezko diren
baldintzak. Herritarrak, bere aldetik, argudiatzen du eskabidea ez onartzeko erabakia hartu duen
organoak, hau da, Ogasuneko zinegotzi ordezkariak, ez duela eskumenik horretarako, baizik eta
udalbatzak hartu beharko lukeela erabakia. Horregatik, Iradokizun eta Erreklamazio Batzordeari aurkeztu
zion kexa, eta eskatu zuen Ogasuneko zinegotziari galda zekiola dosierra organo eskudunari —
udalbatzari— bidaltzeko, eskabideari buruzko erabakia har zezan. Sindikoaren Araudiaren arabera,
Iradokizun eta Erreklamazio Batzordeari proposamen-txostena egin behar dio Sindikoak, hark eskariaren
gaineko erabakia har dezan.
Sindikoaren Bulegotik, indarrean dagoen araudia aztertu ondoren, ondorioztatu genuen ezen, nahiz eta
erregimen komuneko udaletan egintza ezdeusak administrazioaren kabuz berrikusteko prozeduren
gainean erabakitzeko organo eskuduna udalbatza den, populazio handiko udalerrietan, hau da, araudi
berezia duten udaletan (Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen X. titulua) ez dagoela zalantzarik
prozedura berezi horiek ebazteko eskumena duen organoa baliogabetu nahi den ebazpena eman zuen
organo bera dela, hau da, kasu honetan, ofizioz berrikusterik zegoen ala ez erabakitzeko eskumena duen
organoa Ogasuneko zinegotzi ordezkaria dela, hori izaki bere garaian trafiko-isuna jarri zuen organoa.
Txostena aintzat harturik, Iradokizun eta Erreklamazio Batzordeak eskaria EZESPENA erabaki zuen.
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JASO DIREN KEXAK ETA HORIEN EBAZPENA

Sindikoaren Bulegoan erreklamazio bat aurkezten delarik, dosier bat abiarazten da, eta, horren baitan,
behar den informazioa eskatzen eragindako sailari, txosten idatzien bitartez, aurrez aurreko bileren
bitartez, telefonoz deituta nahiz posta elektronikoz idatzita. Hark emandako informazioa, interesdunak
azaldutako gertakariak eta aplikatzekoa den araudia aintzat harturik, ebatzi egiten da hasierako kexa
hori.

Espediente berri horiez gain, lantzen ditugu beste urteetako zenbait: zabalik dirautenak edo berriro
irekiak izan direnak, eta bigarrengoz ebazten direnak.

Hainbat modu daude dosierrak bukatutzat jotzeko, hasierako erreklamazioari erantzun ondoren.
Horietako bakoitzaren definizio laburra ematen dugu ondoren, argigarri izango delakoan:



Gomendioa: neurriren bat hartzea edo administrazio-egintzaren bat aldatzea iradokitzen zaie udal
zerbitzuei horren bitartez, haien funtzionamendua hobetze aldera. Dagokion sailari helarazten zaio,
eta hark erabakitzen du onartzen duen ala ez. Sindikoaren Bulegoan udalaren erantzunaren berri
jasotzen denean ixten da dosierra.
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Gogorarazpena: Organo eskudunei, funtzionarioei edo haien gainean daudenei eginbeharrak
gogoratzen zaienean udal administrazioaren zerbitzuak hobetu ahal izateko.



Ezespena: erreklamatzaileak azaldutako gertakariak aztertuta, bai eta eskumena duen sailak
emandako informazioa eta aplikatzekoa den legeria, herritarraren eskabidea ez dagoela onartzerik
ondorioztatzen denean.



Bitartekaritza: Sindikoaren Bulegoaren esku-hartzearen eta jarraipenaren ondorioz kexa aurkeztu
duen pertsonak lortu nahi zuen emaitza lortzen denean esaten zaio.



Orientazioa: herritar baten kexaren aurrean, udal jardueraren arrazoiak eta bere nahia lortzeko dituen
bideak azaltzen zaizkio hari.



Artekaritza: bi partikular edo gehiagoren arteko liskarra konpontzeko modua —alde guztiek horretara
biltzeko adostasuna erakusten dutelarik—, zeinen bitartez Sindikoak parte-hartzaile guztiek
onartzeko moduko konponbidea lortzen duen.



Ez onartzea: Sindikoaren araudiaren arabera kexa jakin bat izapidetzerik ez badago, ez da onartzen.
Halakoak dira, besteak beste, beste erakunderen baten eskumenei dagozkienak eta justizia
epaitegietan auzipetuta daudenak.



Iraungitzea: erreklamazioa egin duen aldeak dosierra izapidetzen jarraitzera bideratutako jarduerarik
gauzatzen ez duelarik, iraungitzat jotzen da hura, eta artxibatu egiten da.



Erabiltzaileak ixtea: hala gertatzen da herritarrak atzera egiten duelarik, arazoa beste bideren batetik
konpondu duelako.



Txostena: ofizioz abiarazitako dosierretan egin ohi da, gai jakin bat sakon aztertzen delarik, txosten
berezi horretan jasota uzteko ateratako ondorioak. Iradokizun eta Erreklamazio Batzordeak eskatzen
duelarik ere egin daitezke.

Ondoren, sailez sail eta aurkeztu ziren hurrenkeran azalduko ditugu 2014. urtean zehar jaso eta 2015eko
urtarrilaren 31a baino lehen ebatzi genituen kexak.
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03.1 Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila
A) EZESPENA
ERREG. ZK.: 2000/14 GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK.
Herritar batek kexa aurkeztu zuen, Gizarte Larrialdiko Laguntzak jasotzeko arazoen inguruan. Azaldu
zigunez, 2013. urtean urrian, azaroan eta abenduan bakarrik jaso zituen laguntzak, nahiz eta eskabideei
buruzko informazioa eskatzen urtarriletik aritu, esan zioten bezala oinarrizko gizarte zerbitzuekin
hitzordua eskatu, galdatutako agiriak aurkezten ahalegindu eta uztailean idazki bat aurkeztu —ez zuen
erantzunik jaso—. Horrez gain jakinarazi zigun hiru hilabetetan jaso zituela laguntzak, baina
administrazioaren ebazpena ez ziotela jakinarazi. Uste du Gizarte Larrialdietarako Laguntzak urtarriletik
ordaindu behar zizkiotela, eskabide formala geroagokoa izan arren, urteko izaera baitute, ez hilekoa.
Horregatik, 2013ko uztailaren 29ko idazkiari erantzun zekiola eskatzen zuen, urritik abendura bitarteko
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak ordaintzea erabaki zeneko ebazpena jakinaraz zekiola eta urte osoa
ordain zekiola, araudian jasota dagoen moduan.
Erreklamazioa jaso genuelarik, Sindikoaren Bulegotik Gizarte Gaien, Adinekoen eta Enpleguaren Sailari
eskatu genion erantzun formala eman ziezaiela 2013ko uztaileko idazki hartan azaldutako kontuei. Era
berean, Gizarte Larrialdietarako Laguntzak eman zireneko ebazpenaren kopia eskatu genuen, eta bidali
zitzaigun.
Emandako erantzunean, neurri batean kexan adierazitakoekin bat datozen zirkunstantziak azaltzen dira,
baina orobat adierazten da 2013ko irailaren 19an egin zuela eskabide formala erreklamatzaileak. Urte
horretako urriaren 28an ebatzi zen eskabidea, eta urritik abendura bitartean eman zitzaizkion Gizarte
Larrialdietarako Laguntzak.
Laguntza horiek urte osoan ordaintzeari dagokionez, azaltzen da ez direla aldizkako laguntzak eta, beraz,
interesdunek ekitaldi bakoitzean egiten duten eskabide zehatzaren mende daudela.
Urrian, azaroan eta abenduan Gizarte Larrialdietarako Laguntzak ematea erabaki zeneko ebazpena
jakinarazteari dagokionez, horren kopia helarazi ziguten sailetik, eta guk herritarrari eman.
Azkenik, 2013. urte osoko Gizarte Larrialdietarako Laguntzak ordaintzeko eskaerari dagokionez, uste
dugu udalaren jarduera zuzena izan dela ikuspegi juridikotik.
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)
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ERREG. ZK.: 2014/14 ETXEBIZITZA TRUKATZEKO ESKABIDEA, PILAKETA DELA ETA.
Lau lagunek osatzen duten familia bat 50 m2 eraikiko —45 m2 erabilgarri— bere jabetzako etxebizitzan
bizi da. Eskabidea aurkeztu zuen Etxebiden, eta erakunde horrek onartu zuen pilaketa-egoera, baina
jakinarazi zion itxaron egin beharko zuela, harik eta etxebizitza berria izateko eskubidea egokitu arte. Hori
gertatu bitartean, azalera handiagoko udal etxebizitza batera aldatu nahi luke familia unitate horrek.
Horrenbestez, beste etxebizitza batera aldatzeko eskabidea azter zedila eskatu zuen, konponbide gisa.
Informazioa eskatu genien, arlo horretako politikaren gainean, bai 21 Zabalguneari, bai Udaleko Gizarte
Gaien Sailari.
Txosten bana jaso genuen, zeinetatik ondorio hauek atera baitaitezke:
21 Zabalgunea sozietateak aurreikusten du etxez aldatzeko aukera; funtsean, munta handiko hirigintzaoperazioak direnean, jende multzo handixkoak lekuz aldatzea eskatzen dutenak, edo bizigarritasun eta
segurtasun arrazoiengatik eraberritze sakonak eskatzen dituzten etxebizitzak direnean, nagusiki Hirigune
Historikoan kokatuak. Gizarte Gaien Sailak, berriz, etxebizitzarik ez dutenen kasuei erantzuten die,
horrez gain gizarte arazo bereziren bat dagoenean —harrera etxeak edo larrialdikoak—, eta, gainera,
etxebizitza ordaintzeko balia daitezkeen laguntzak ematen ditu.
Eusko Jaurlaritza da administrazio eskuduna etxebizitzarik ez duten eta horretarako baldintzak betetzen
dituzten pertsonei etxebizitza eskuratzeko aukera emateko. Etxebizitza bat ez edukitzea eskatzen duen
baldintzatik salbuetsita daude pertsona bakoitzeko 15 metro koadrotik beherako azalera duten famili
unitateak. Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzaren babes ofizialeko etxebizitza bat eskuratzeko betebeharrak
betetzen dira, antza. Hori gertatu bitartean, Gasteizko Udalak ez du aurreikusten aldi batez familia
unitatea beste etxebizitza batean hartzeko neurrik, halakoetarako. Ezetsi egin zen eskabidea.
Ebazpenaren testu osoa (gastelaniaz)

B) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2042/14 ERROLDAN BAJA EMATEAREKIN GATAZKA.
Gasteizko emakume batek kexa agertu du baja eman diotelako bere jabetzako etxebizitzaren erroldan,
nahiz eta bertan etenik egin gabe erroldatuta egon izan. Etxebizitza hau alokatu egiten du boladaka,
batzuetan maizterrekin bizi da, beste batzuetan ez.
Ofiziozko bajaren prozedura martxan jarri zen maizter batek alta eskaera egin ondoren. Esaten du ez
zuela inolako jakinarazpenik jaso altaren prozedura tramitatzen ari zela, eta kasualitatez jakin zuela,
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ALHAOko argitalpen batengatik; esan du maizterra ez zela helbide horretan bizi erreklamatzailea baja
eman zutenean, eta han erroldatuta jarraitzen zuela.
Beraz, eskaera egin zuen erroldako datuak zuzentzeko eta ofiziozko baja baliogabetzeko.
Hasiera batean Errolda Zerbitzuan idatzia aurkezteko bideratu genuen; bertan, erroldan ofiziozko baja
erabaki zuen ebazpena baliogabetzeko eskaera egiten zuen, eta pisuko maizterrak alokatzeko kontratua
iraungitzat ematen zuen dokumentua ekartzen zuen.
Gerora, Errolda Atalari informazioa eskatu genion, eta esan ziguten bajaren prozedurari hasiera eman
zitzaiola, ikusi zutelako alokairu-kontratuan helbide pertsonal gisa agertzen zena (xxxx kalea) ez
zegokiola kontratuan alokatzen zen etxebizitzarenari (yyyy kalea), eta gainera, kontratuaren xedea
etxebizitzaren osotasuna zela, ez gelak, eta beraz, pentsatzekoa zela erreklamatzailea ez zela
alokatutako etxebizitzan bizi. Hala ere, paradoxikoki, ofiziozko baja tramitatzeko prozeduran egindako
jakinarazpen guztiak alokatzen zen etxebizitzaren helbidean (yyyy kalean) egiten saiatu ziren, ez
alokairu-kontratuan berean helbide pertsonal gisa agertzen den helbidean (xxxx kalean).
Dokumentu horren arabera, susmo arrazoiturik egon izan balitz han ez zela erreklamatzailea bizi,
helbidea "ezezaguna" izateagatik baja prozedurari hasiera emateko jakinarazpena itzuli ondoren, orduan
Udalak saiatu behar izan zuen jakinarazpena, itxura guztien arabera erreklamatzailea egiatan bizi zen
helbidean ematen. Bigarren helbide horretako jakinarazpenak, hartu edo baztertu izanda ere, froga
ukaezina izango litzateke egiatan beste helbide horretan bizi zela ondorioztatzeko. Izan ere, etxebizitza
horretan erroldatzeko aukera ere eman ahal zitzaion.
Halako jarrera guztiz bat dator Auzitegi gorenaren eta Auzitegi konstituzionalaren jurisprudentzia
jakinarekin: Administrazioak Posta zerbitzuaren bitartez jakinarazpen pertsonaleko bi saio egiten
dituenean, eta biak huts egiten dutenenean, Administrazioak interesdunaren helbidea aztertu eta
egiaztatzeko gutxieneko jarduera hartu behar du, batez ere, kasu honetan bezala, Administrazioak
egiazkoa ematen duen itxurako helbidea jasota duenean, are gehiago, datu horrek, hain zuzen, sortzen
duenean ofiziozko bajaren tramitazioa.
Dagokion errekurtsoa jarrita, azkenean Departamentua jabetu egin zen udal erroldan behar ez bezalako
izen-ematearengatik ofiziozko baja erabaki zuen ebazpenean egindako akatsaz, eta ebazpena hartu zen
ofiziozko baja hori baliogabetzeko eta eraginik gabe uzteko, eta erreklamatzailea hasierako egoeran
jartzeko.
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C) ORIENTAZIOA
ERREG. ZK.: 2028/14 GIZARTE LAGUNTZAK. LISKARRA, GIZARTE LANGILEAREKIN.
Gizarte laguntzak jasotzen dituen pertsona batek dio arazoak dituela arreta eskaintzen dion gizarte
langilearekin. Bi urte darama berarekin, baina beti ere ukatu egiten dizkio beraren ustez dagozkion
laguntzak. Hortzak konpontzeko laguntzak eskatu ditu, eta aurrekontuaren % 40 bakarrik estaliko liokeela
esaten omen dio, berak dakienez beste kasu batzuetan % 80 estaltzen badute ere. Orobat gertatzen zaio
janaritarako laguntzekin, dieta berezi bat egin beharra baitauka, osasun-kontuengatik, eta jantokira joan
beharrean diru-kopuru jakin bat ematen diote, janariak berak eros ditzan, baina gizarte langileak beti ere
eztabaidatu egiten dio zein janari erosten dituen. Adierazi digu lehen hilean 90 euroko hiru txartel ematen
zizkiotela, eta orain, berriz, txartelak 60 eurokoak direla. Horregatik, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan arreta
ematen dion gizarte langilea alda diezaiotela eskatzen du, eta hortzak konpontzeko aurrekontuaren % 80
estal dezala diru-laguntzak. Gizarte langilea alda diezaiotela eskatzeko zein bide jarraitu behar duen
jakinarazi genion, baita hortzak konpontzeko laguntza eskatzeko prozedura ere. Zer erantzuten zaion,
balioespena egin ahal izango dugu, eta beste jarduera batzuk proposatu.
ERREG. ZK.: 2103/14 GIZARTE LAGUNTZAK. LISKARRA, GIZARTE LANGILEAREKIN.
Pertsona bat egoera ekonomiko estuan dago (Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta Etxebizitzarako
Prestazio Osagarria eten egin dizkiote Etxebiden baja eman diotelako, bi aldiz uko egin baitio babes
ofizialeko etxebizitzari; langabezia-subsidioa kobratzeari utzi dio; ezin du hileko alokairua ordaindu; etb.),
eta gure bulegoetara etorri da Gizarte Larrialdietarako Laguntza eskatu baitu eta eman ez diotelako.
Berak uste du Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan ez dutela behar bezala tratatu, bere egoera kontuan hartu ez
omen dutelako eta bera laguntzeko ezer egiten ez omen dutelako.
Bere dosierra zuzentzen duten udal langileek argitu digute eman ziotela udalaren laguntza etxekaleratzea saihestearren, eta horrek esan nahi du ezin dela berriro eskatu helburu berbererako laguntza
bat hurrengo bost urtetan. Halaber, janarietarako laguntzak jasotzen zituen.
Bestalde, semearekin bizi da, eta horrek noizbehinkako lanak egiten ditu. Horregatik aldian-aldian dirusarrerak aztertzen dizkio Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak, janariengatik hilero ematen dizkioten laguntzen
kopuruak kalkulatzeko.
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak aukera guzti-guztiak kontuan izan ditu, ordenantzaren araberako udal
laguntzaren bat eman ahal izateko, Etxebiden baja emanda dagoenez ez baitu Gizarte Larrialdietarako
Laguntzetarako sarbiderik, eta hala jakinarazi diogu pertsona horri. Hala ere, har dezakeen laguntza
bakarra da Harrera Sozialerako Udal Zentroa, aldi baterako, harik eta Diru-sarrerak bermatzeko errenta
eta Gizarte Larrialdietarako Laguntzak eskatzeko betekizunak berriro bete arte.
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Zentro horretara joan ginen, eta han ikusi ahal izan genuen bertan ostatu hartutakoen bizitza-egoera ona,
familientzako solairua, instalazio komunak... Hala ere, erreklamaitzaileak uko egiten zion hara joateari.
Azkenean, bizi izan zeneko etxebizitzaren jabeak jarritako etxe-kaleratze auzi-eskeari buruz laguntza
eskatu zuen, nahiz eta bere asmoa zen etxez aldatu eta ahal bezain pronto berriro laguntzak eskatzea.

D) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...)
ERREG. ZK.: 1926/13 GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAREN JUSTIFIKAZIOA.
Herritar batek kexa aurkeztu zuen, 2013. urtean etxebizitza mantentzeko emandako gizarte larrialdiko
laguntzatik hilero kopuru bat kentzen ziotela eta —2010eko ekitalditik ordaintzeke zuen zor bat
konpentsatzeko—, antza 378 euroko gastuak ez zituelako justifikatu.
Laguntza eskatu zigun, konpentsazio hori errekurritzeko, ez baitzioten diru-kopuru hori itzul zezala legez
ezarritako bidea baliatuz eskatu.
Berraztertzeko errekurtsoa onetsi egin zen. Nolanahi ere, sailaren ustez 2010. urtean oker jasotako
kopuruak itzultzeko prozedurari ekin zitzaion. Eztabaidatzen diren diru-kopuruak jabe-erkidekoaren
aparteko gastuei dagozkie —ur isuria konpontzeko egin behar izan ziren obrei—.
Herritarrak alegazioak aurkeztu zituen, dirua itzularazteko dosierra abiarazteko erabakiaren kontra, eta,
horiek ezetsi zirelarik, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen, argudiatuz legedian ez dela
bereizketarik egiten erkidegoen gastu arrunt eta apartekoen artean.
Administrazio-bidea

agortzen

duen

errekurtso

hori

ezetsi

egin

zelarik,

erreklamatzaileak

administrazioarekiko auzi-bidera jo zuen. Beraz, itxi egin genuen dosierra.
ERREG. ZK.: 2063/14 GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZA UKATZEA.
Herritar batek kexa aurkeztu du, hortzak konpontzeko eskatutako gizarte larrialdiko laguntzak ukatu egin
dizkiotelako. Adierazi digu 2009az geroztik ari dela laguntza eskatzen, eta beharrezko ziren agiri guztiak
aurkeztuak dituela.
Laguntza eman diogu, laguntza ukatzen dion ebazpenaren kontra errekurtsoa aurkezteko, baina ez
egitea erabaki du. Horrenbestez, itxi egin dugu dosierra.
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ERREG. ZK.: 2073/14 AUZOTARREN ELKARTEAN ELKARBIZITZA ARAZOA.
Alde zaharreko etxejabeen elkarteko kideek ezadostasuna agertu dute atarian bizi duten egoerarekin:
auzotar batek pisua alokairuan emanda dauka arazo handiko familia bati, eta mehatxuak, kalte
materialak, eta abar jasaten dute.
Badakite hasi direla tramiteak maizterrak botatzeko, baina hala ere, herritar guztiak eragin dezakeen
arazoa dela uste dute, eta oraingo etxe-hustea arazoa beste hirigune batera eramatea besterik ez dela
diote.
Azkenean, esan digute arazoak sortu dituzten auzotarrak etxetik alde egin dutela, eta beraz, dosierra
artxibatzea erabaki dugu.

03.2 Funtzio Publikoaren Saila
A) TXOSTEN BEREZIAK
ERREG. ZK.: 2039/14 – TXOSTEN BEREZIA.1 SUHILTZAILEEN LEP. AZTERKETAK EGOKITZEA.
Suhiltzaileen LEPera aurkeztu zen pertsona batek erreklamazioa aurkeztu zuen, non esaten baitzuen
dislexikoa dela eta —deialdian parte hartzeko eskabidea egin zuenean— idatzizko azterketa egokitzeko
eskatu zuela. Funtzio Publikora jo zuen, eta eskaini zioten erraztasun bakarra lupa bat izan zen, edo
azterketa DIN A3 formatuan egitea, eta uste du ez dela bere egoera ulertzen. Bere logopedaren txostena
aurkezteko aukera eman zioten, eta SHSZra helaraziko zutela agindu. Dislexikoen elkarte bateko kidea
dela dio, eta badakiela laguntza ugari ematen direla DBHko azterketetan nahiz unibertsitatera sartzeko
egiten direnetan. Uste du konponbide bat izan litekeela gai-zerrenda egokitzea, dela murriztuz, dela
testuak ahoz gora irakurtzen dituen programaren batek irakurtzeko moduko pdf formatuan edo beste
formatu digitalen batean eskainiz. Berak dioenez, dislexia duen pertsona batek hamar bider denbora
gehiago eman lezake testu bat irakurri eta ulertzen, eta, hortaz, uste du interesgarria litzatekeela
dislexikoek denbora gehiago izatea idatzizko azterketa egiteko.
Azkenik, LEPeko gaiak egokitu ziezazkiotela eskatzen zuen, eta, hori ezinezko gertatuz gero, formatu
digitalean eman ziezazkiotela. Era berean, azterketa egiteko denbora gehiago eman zikiola eskatzen
zuen.

1

Suhiltzaileen LEPari buruzko dosier guztiak aintzat harturik txosten berezi bakar bat egin zen, baina oroitidazki
honetan dosierretako bakoitzaren laburpena bere aldetik egiten da.
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Dislexia ez da desgaitasun bat, nahasmendu neurologiko hutsa baizik, adimenari inolaz ere eragiten ez
diona; besterik gabe, irakurtzen, idazten eta kalkuluak egiten ikastea zailtzen du. Hori dela eta, dislexia
ez dago jasota Minusbaliotasun maila ezagutu, adierazi eta kalifikatzeko prozedura arautzen duen
abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuan.
Gure kasuan, erreklamatzaileak eskabidea egin zion Funtzio Publikoaren Sailari, lehenik eta behin
ikasteko materiala formatu digitalean eskain ziezaion, eta, bigarrenik, heren bateko denbora gehigarria
eman ziezaion, gainerako hautagaien aldean, idatzizko probak egiteko orduan.
Lehenengo eskaerari dagokionez, Funtzio Publikoaren Sailak erantzun zuen udalaren beraren materiala
ordurako formatu digitalean zegoela, hautagaien eskura, udalaren web orrian, eta gainerako materiala,
udalarena ez dena —hau da, bibliografia— egileen jabetzakoa dela eta, horrenbestez, ez zegoela
material hori formatu digitalean ematerik.
Idatzizko probak egiteko denbora luzatzeari zegokionez, Funtzio Publikoaren Sailak ukatu egin zuen
eskaera, argudiatuz ez abenduaren 3ko 2271/2004 Errege Dekretuk —zeinek desgaitasuna duten
pertsonak enplegu publikora iristea eta lanpostuak betetzea arautzen baitu—, ez ekainaren 9ko
PRE/1822/2006 Aginduak —zeinen bitartez enplegu publikora sartzeko hautatze prozesuetan
desgaitasunen bat duten pertsonei denbora gehigarria emateko irizpide orokorrak arautu baitziren—, ez
dutela enplegu publikora sartzeko probetan dislexikoentzat inongo egokitzapen-neurririk jasotzen. %
33eko edo hortik gorako elbarritasuna aitortua dutenei bakarrik aplika dakizkieke arau horiek.
Ikuspegi juridikotik, uste dugu Udalak erreklamatzaileari emandako erantzuna zuzena izan zela,
deialdiaren oinarrietan ez baitzen inolako egokitzapenik aurreikusten pertsona horiei dagokienez, eta
indarrean dagoen legediak ere ez baitu berariazko araurik aurreikusten dislexia dela eta. Gauza bera
esan liteke material bibliografikoari dagokionez.
Deialdi jakin horretan dislexikoentzako egokitzapenik ez onartu izanak ez du esan nahi, ordea, halako
egokitzapenak egitearen komenigarritasuna planteatzerik ez dagoenik hurrengo batean, hautaketadeialdietan.
Izan ere, aski ohiko da gaur egun, zenbait proba ofizialetan, dislexia duten pertsonentzako neurri
bereziak aurreikustea. Aipa genitzake, esate baterako, unibertsitatera sartzeko probak, zeinetan —
2
autonomia erkidego askotan, gurea barne— azterketak egokitzeko neurriak aurreikusten baitira .

2

Abenduaren 9ko Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko 8/2013 Lege Organikoak (LOMCE) aldatu egin zituen
irakaskuntza ofizialetara sartzeko eta onartua izateko betebeharrak: selektibitatea kendu zuen, eta, horren ordez,
beste baldintza hauek jarri zituen: unibertsitatera sarbidea ematen duen titulazioa edukitzea eta unibertsitateek berek
finkatzen dituzten proba edo irizpideak.
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Aipatzekoa da, zentzu horretan, Herritarren Defendatzailearen abenduaren 13ko 156/2012 Gomendioa,
Madrilgo Erkidegoko Unibertsitate eta Ikerketa Zuzendaritza Nagusiari egina, Madrileko unibertsitateetara
sartzeko probak dislexia duten ikasleentzat egokitu zitzan.
Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, egokitzapen-neurri hauek aurreikusten ditu Euskal Herriko
Unibertsitateak ikasteko berariazko zailtasunak dituztenentzat, unibertsitatera sartzeko probetara
aurkezten direlarik 3 :
 Denbora gehiago ematea.
 Irakasleak ahots gora irakurtzea azterketa, hasieran.
 Irakasleak azterketa berrikustea, bukatutakoan, ulergarria den egiaztatzeko.
 Ordenagailua (posible den irakasgaietan)
 Tokia erreserbatzea (distrakzioak ekiditeko)
 Arreta-deiak egitea
 Zuzentzaileei dislexiari buruzko informazioa ematea
Enplegu publikora sartzeko hautatze prozesuei gagozkielarik, egia da, Funtzio Publikoaren Sailaren
erantzunean esaten den bezala, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 59.2 artikuluan bakarrik
aurreikusten dela administrazio publiko bakoitzak behar diren neurriak hartzea hautatze prozesuan,
ezintasunen bat duten pertsonei begira, denbora eta bitartekoen arrazoizko egokitzapenak egiteko, baina
ez dela deus aurreikusten bestelako zailtasunak dituzten pertsonei dagokienez, hala nola ikasteko
berariazko zailtasunak dituztenei dagokienez.
Nahiz eta horrek zalantza sortzen duen, posible ote litzatekeen hautatze prozedura batean pertsona
horiei begira zenbait egokitzapen-neurri hartzea, guk baietz uste dugu.
Funtzio Publikoaren Sailak emandako erantzunean argudiatzen da ezen denbora-egokitzeak, beste
egokitzapen batzuek ez bezala —letraren tamaina, zeinu-interpretea...—, nolabaiteko abantaila emango
liokeela halakori, gainerako hautagaien aldean. Eta gehitzen du ezen, era horretako egokitzapenik
egitekotan, lege-estaldura bat beharko litzatekeela, gainerako hautagaiek inoren mesedetan jokatu denik
aurpegiratzerik izan ez zezaten.
Izan ere, halaxe da, oso elementu inportantea da denbora edozein azterketatan, eta batzuei luzatzea eta
besteei ez, lehenengoei nolabaiteko aldea eskaintzea litzateke. Nolanahi ere, tratu-diferentzia, elkarren
arteko lehia baliatzen deneko prozesu bati buruz ari garelarik ere, ez da diskriminazioaren sinonimo. Ez,
behintzat, hain zuzen ere aukera-berdintasuna bermatzea duenean helburu diferentzia horrek.
3

http://www.ehu.es/es/web/discapacidad/sarrera-probarako-egokitzapen-motak
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Berdinak modu desberdinean tratatzea bezain diskriminatzailea izan daiteke desberdinak berdin
tratatzea. Funtsezkoa, berdintasun-printzipioaren ikuspegitik, bereizten jakitea da, batetik tratu-diferentzia
justifikatuak eta bestetik, berriz, arbitrarioak, legez edo neurriz kanpokoak, irrazionalak. Azken horiek
bakarrik jo daitezke diskriminatzailetzat (Auzitegi Konstituzionalaren martxoaren 1.eko 27/2012 epaia).
Proposatzen ditugun neurriak ez dagozkie berdintasunerako eskubidearen ikuspegitik arazo gehien sor
ditzaketen alderdiei, hala nola sartzeko mugak jartzea, kupoak, balorazio-diferentziak, zenbait
merezimendu neurriz kanpo baloratzea, bestelako zenbait merezimendu baztertzea eta abar, baizik eta,
bakar-bakarrik, une jakin batzuetan zenbait proba egokitzeaz ari gara, zailtasun gehigarriak dituzten
hautagaiek —dislexia dutenek—, hala egiaztatzen dutelarik oinarrietan zehazten diren bitartekoen
bitartez, aukera izan dezaten idatzizko probak egiteko, gainerako hautagaiek egingo dituzten idatzizko
proba berak, baremo eta puntuazio berberekin, baina beren zailtasun horiek aintzat hartzen direneko
baldintzetan, hain zuzen ere aukera-berdintasuna bermatzeko formula gisa.
Horrela, bada, Sindikoaren Bulegoaren ustea da Gasteizko Udalak aurrerantzean egiten dituen hautatze
probetan aintzat hartu beharko litzatekeela egiten diren idatzizko probak egokitzeko aukera, ez bakarrik
ezintasunen bat dutenen kasuan, baizik eta, baita dislexia edo ikasteko beste berariazko zailtasunen bat
dutenen kasuan ere, baldin eta zailtasun horiek bateragarri badira dena delako lanpostuak berekin
ekarriko dituen zereginekin.
Txostenaren testu osoa (gastelaniaz)

ERREG. ZK.: 2058/14 ETA 2072/14 – TXOSTEN BEREZIA. SUHILTZAILEEN LEP. PROZEDURA
IREKIAN PROBAK EGITEKO BALDINTZEI DAGOKIENEZ
1. Proba psikoteknikoa:
1.1. Hainbat lehiakidek jakinarazi ziguten test psikoteknikoak hiru adar izan zituela —nahiz eta oinarrietan
lau izango zituela esaten zen—, eta gutxieneko nota atera behar zela horietako bakoitzean; bestela, zero
puntu ematen ziren, proba baztertzailea ez bazen ere. Hiru adarrak ez zeuden bereizita, eta, beraz, ez
zegoen bloke bakoitzean gutxieneko erantzunak erantzuten saiatzerik. Orobat esan zigun lehiakide batek
ezen, horrelako proben alorreko irakasle baten ustez, D maila baino goragoko baterako pentsatua
ematen zuela probak. Proba horretan lehiakideek ezin izan zuten azterketa berekin eraman (material
erreserbatua), ezta erantzunak ere, eta ezin erreklamatu. Baina berek uste dute akatsak atzeman diren
beste proba batzuetan gertatu bezala, honetan ere izan zitekeela halakorik.
1.2. Test psikoteknikoan ebaluatutako gaitasunetako bakoitzari buruzko notak argitaratu direla diote
(Ahozkoa-F1,

Arrazoibidea-F2,

Espaziala-F3),

lehiakideen

datu

pertsonalak

ematen

direlarik.
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Interesdunak uste du zerrenda hori Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legearen kontrakoa izan
daitekeela, bereziki babestutako datuak jasotzen baitzituen.
2. Azterketa teorikoa:
2.1. Baliogabe diren azterketa teorikoko galderei buruz dihardu lehiakideetako batek. Antza, ez dira
irizpide berarekin baliogabetzen; zenbaitetan bibliografia orientagarria dela esaten da, eta bestetan,
berriz, galdera jakin bat eskuliburuan hori esaten delako mantentzen dela. Galderak baliogabetzeko ez
direla irizpide homogeneoak erabili, dio.
2.2. Beste lehiakide bat harriturik ageri zen, eta kexu, azterketan ez zegoelako erreserbako galderarik, ohi
denez.
3. Lanbideei buruzko proba:
Beste lehiakide batek uste du proba hori gaizki puntuatu zela, erantzun gabeko galderak oker
erantzuntzat jo baitziren, eta, zuzendu zituztenean, berriro ere akatsak egin baitzituzten. Galderak
baliogabetu edo mantendu egin behar diren erabakitzeko orduan beti irizpide bera balia dadila eskatzen
du.
4. Proba fisikoak:
4.1. Lehiakide batek dio antza mugatu egingo zaiela udal igerilekuak erabiltzeko aukera lehiakide guztiei,
KirolKlubek LEPa prestatzeko eskainiko dituen ordainpeko ikastaro batzuk direla eta.
4.2. Era berean, proba fisikoak direla eta, beste lehiakide batek dio gainditzetik 0,04 puntura geratu dela,
azterketa teorikoko galderetan izandako aldaketen ondorioz, eta errekurritu egin duela azterketa.
Oinarrietan aurreikusita zegoen azterketa teorikoa errekurritzen zutenek proba fisikoak egin ahal izango
zituztela. Nolanahi ere, berak dioenez, LEParen web-orrian ez zitzaien informaziorik eman errekurritu
zuten lehiakide horiek, proba fisikoak egiteko egunari eta orduari buruz. Udaleko Hautaketa Ataleko
buruarengana jo zuelako —eman zioten telefonora deituta— jakin zuen berak.
5. Bestelako gorabeherak:
5.1. Proba teorikoak egin zireneko baldintzak aipatu ditu beste lehiakide batek, beraren ustez ez baitziren
egokiak izan. Horrela, esate baterako, megafoniaz esandakoa ez zela ulertzen dio, eta baldintza
klimatikoak oso ezberdinak izan zirela; horrela, lehiakide batzuek azterketak eguzkitako betaurrekoekin
egin behar izan zituzten bitartean, beste batzuek hotza pasatu zuten, goiko aldean.
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5.2. Orobat aipatu ditu galderetako akats gramatikalak, eta dio galdera batzuk kontu ortografikoengatik
baliogabetu zirela, eta beste batzuk, berriz, ez. "bajas dilatación" jartzen zuen, "bajas dilataciones" jarri
beharrean; galdera batzuek bi erantzun posible zituzten; beste batzuek bat ere ez...
5.3. Kontrolatzaileetako bati galdetu zion zenbat denbora falta zen proba bukatzeko, eta ez zekiela
erantzun zion. Proba psikoteknikoa ordubetekoa zen, lanbideetakoa beste ordubetekoa, eta bigarren
ariketa ordu eta erdikoa.
5.4. Orobat adierazten du lanbideetako azterketan bazirela hainbat galdera oinarrietan zehaztutako
gaietatik atera ez zirenak.
Aurreko erreklamazioetako bakoitza zela eta Sindikoaren Bulegotik egin genizkion informazio-eskaerei
Funtzio Publikoaren Sailak emandako erantzunak aztertzen dira ondoren, atalez atal.
1. Proba psikoteknikoa:
1.1.Deialdiaren oinarrietan, proba hori azaltzen zenean, honela esaten zen: "Lanpostuko zereginetarako
beharrezko diren gaitasunak balioesteko probak egin beharko dira (V. eranskina). Gehienez ere 5,00
puntu atera ahal izango dira". V. eranskinean, berriz, egokimenaren alorreko trebetasunak, lanpostuko
zereginei zegozkienak, hauek zirela esaten zen: orientazio espaziala; arrazoibide logikoa; ahozko
arrazoibidea, eta ahozko adierazpena. Funtzio Publikoak emandako erantzunaren arabera, ahozko
gaitasunak (ahozko arrazoibidea eta adierazpena) "ahozko gaitasuna" izeneko gaitasunean bildurik
zeuden, eta beste biak (orientabide espaziala eta arrazoibide logikoa) bere horretan mantendu ziren.

Ez dugu beharko litzatekeen oinarri teknikorik jakiteko bi gaitasun horiek batean biltzea egokia izan zen
psikologiaren ikuspegitik, baina, nolanahi ere, bat gatoz Funtzio Publikoaren Sailarekin esaten duenean
era horretako prozesu batean planteatzen diren probek ez dutela nahitaez ebaluatu behar lanposturako
eskatzen diren jakintza edo gaitasun guzti-guztiak.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 61.2 artikuluaren arabera, hauxe da hautatze proben
gaineko arau nagusia: "gainditu beharreko probak eta deialdiko lanpostuetan bete beharreko zereginak
elkarri ondo egokitzen zaizkiola eta, hala dagokionean, egin beharreko proba praktiko guztiak ere egingo
dira."
Funtzio Publikoaren txostenean argudiatzen den bezala, lotura hori eten liteke probek oinarrietan jaso
gabeko elementuak ebaluatuko balituzte, baina ez, ordea, probek ebaluatu zitezkeen alderdi guzti-guztiak
ebaluatzen ez zituztelako.

2014ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 30

<< Aurkibidea

1.2.Probaren zailtasunari nahiz testa egiteko orduan hiru adarrak ez bereizi izanari dagokionez.
Ezer gutxi esan genezake horren inguruan. Jarduteko tarte oso zabala du epaimahaiak, hautatze
prozesuko probak definitzeko orduan, baita hura ebaluatzeko eta behar diren kalifikazioak emateko
orduan ere. Jurisprudentziak "eskumenekotasun teknikoa" deitzen duena da, eta bi ondorio nagusi ditu:
1.- Epaimahaiaren irizpidea beste edozeinen gainetik dago, denik eta adituenak emana izanik ere,
justizia-epaitegiak barne.
2.- Salbuespenezko kasuetan bakarrik da posible epaimahaiak hartutako erabakiak berrikustea:
epaimahaiak berak bere buruari arau eta ahalmen-muga jakin batzuk jarri badizkio; deialdian
ezarritako betebehar formalak edo prozedura betetzen ez bada; ebazpenak behar bezala arrazoitzen
ez badira; botere-desbideratzea gertatu dela egiaztatzen bada... Azken batean, kontrola posible da
eskumenekotasuna arbitrariotasun bihurtzen denean.

Kasu honetan, Funtzio Publikoaren Sailak emandako azalpenen argitan, ez dugu arbitrariotasunzantzurik ikusten, probak baloratzeko modua zorrotza izan arren; izan ere, faktore bakoitzean lortutako
gehienezko puntuazioa ez baitzegoen aldez aurretik zehaztuta, baizik eta dena delako faktore horretan
mailarik gorena egiaztatzen zuen hautagaiak lortutako puntuazioari zegokion, eta hori erreferentziatzat
harturik jarri ziren gainerako puntuazioak.
Puntuazio jartzeko modu horrek, eta proba horretan puntuaziorik lortzekotan hiru faktore horiek gainditu
beharrak, proba horretan puntuazioa lehiakide gutxik lortzea ekarri zuen berekin, baina horrek, berriro
diogu, ez du esan nahi arbitrariotasunez jokatu zenik, edo proba lanpostuko zereginei ez zegokienik.

1.3.Proba psikoteknikoak ikusteko eta berrikusteko aukerei dagokienez:
Funtzio Publikoaren Sailak dio ezen, "erabili zen proba psikoteknikoa proba komertziala dela, eta
erabilera mugatua duela. Ezin zaie eman erabiltzaileei galdera-orrien kopiarik, ezta erantzun-orririk ere.
Bestalde, epaimahaiak ez dauka erkatzeko balio lezakeen erantzunen txantiloirik". Ondoren azaltzen
zaigu IVAPek zuzendu zuela proba hori, eta hark eman ziola puntuazioa Hautaketa Atalari. Hortik
aurrera, aurkeztutako erreklamazioen tratamendua hauxe izan zen: kasu bakoitzean aplikatutako
formulak berrikusi ziren, eta IVAPi bidali zitzaizkion erreklamatzaileen izenak, testen irakurketak eskuz
egiazta zitzan.
Oro har, egokitzat jotzen dugu emandako erantzuna. Ohikoa da —eta ez dago legezko eragozpenik
horretarako— epaimahaiek kanpo-aholkularitza baliatzea, hautatze prozesuko berariazko probak
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prestatu, egin eta zuzentzako, kasu honetan IVAPekin egin bezala; are gehiago era horretako prozedurak
bideratzea xede duen erakunde publikoa izanik.
Nolanahi ere, bada erantzunean guztiz argi geratzen ez den kontu bat, zein baita lehiakideek proba
psikoteknikoen agiria ikusteko aukera izatea, baita erantzunen txantiloiak ere.

Gorago esan dugunez, LEP batean epaimahaien erabakiak kontrolatzeko aukera oso baldintzatuta dago,
hain zuzen ere organo horien eskumenekotasun teknikoaren irizpidea dela eta. Horrek ez du esan nahi,
ordea, badenik epaimahaiaren izapide, proba eta erabakirik kontrol horretatik —administrazio-kontroletik
nahiz epaitegien kontroletik— guztiz kanpo gera daitekeenik. Hau da, ezin dira interes komertzialak edo
erabilera-mugapenak argudiatu hautagaiari azterketaren agiria eta erantzun zuzenen txantiloia ikustea
galarazteko —hartara, gutxienez, lortutako emaitza emandako erantzunekin bat datorren erkatzerik izan
dezan—. Beste kontu bat da agiri horien kopia eman behar zaien hautagaiei, edo, besterik gabe, ikusten
utzi behar zaien, baina, nolanahi ere, azterketak eta erantzun zuzenak ikusteko aukera izan behar dute
horiek, puntuazio akatsik edo arbitrariotasun-zantzurik ez dagoela berresteko.

1.4.Proba psikoteknikoaren emaitzen tratamenduari eta horiek argitaratzeari dagokionez:
Hautatze prozesu bat "elkarren arteko lehia" da, non hainbat hautagai beren artean lehiatzen diren,
helburu jakin bat lortzeko; kasu honetan, funtzio publikoko lanpostu bat eskuratzeko. Era horretako
prozeduretan, norberaren puntuazio eta zirkunstantzien berri izatea bezain inportantea da besteenen
berri izatea, eta, horrenbestez, duela zenbait urte egiten zen datu babesaren aplikazio zorrotzaren aldean
—hautagai bakoitzak bere datuak bakarrik ikus baitzitzakeen—, gaur egun aski onartua dago hautagai
guztiek izan behar dutela aukera gainerako hautagaien puntuazioen berri izateko. Gure kasuan, honela
zegoen jasota deialdiaren 9. oinarrian: "Hautatze prozesuan parte hartzeak (...) norberaren datuen
tratamendua onartzen dela esan nahiko du; hau da, prozesuaren baitako emaitza partzialak nahiz behin
betikoak buletinetan, iragarki tauletan, web-orrian eta bestetan argitaratzea onartzen dutela lehiakideek".
Ikuspegi horretatik, test psikoteknikoaren emaitzen argitalpena bat etorri zen oinarrietan jasotakoarekin,
bertan ez baitzen ezarri inongo erreserbarik puntuazio horiei zegokienez. Nolanahi ere, nahiz eta
nortasunari eta jarrera edo gaitasun pertsonalei buruzko datuak ez diren ageri Datu Pertsonalak
Babesteari buruzko Legean bereziki babestutakoen artean, uste dugu komenigarria litzatekeela
lehiakideen ospea kalte lezaketen edo etorkizunean inork estigmatizatzea ekar liezaiekeen datuak
diskrezio handiagoz tratatzea. Ez da erraza marra bat ezartzea, inolako mugarik gabe argitaratu beharko
liratekeen puntuazioak eta tentu handiagoz tratatu beharko liratekeenak bereizteko.
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Arrazoizko irizpidea litzateke inongo mugarik gabe argitaratzea hautagaien ezagutzak eta prestakuntza
teknikoa eta profesionala neurtzen dituzten probei dagozkien puntuazioak eta, aldiz, zuhurrago jokatzea
nortasunaren inguruko alderdiei —hala nola jarrera eta gaitasun pertsonalei— dagozkien puntuazioekin.
Hortaz, uste dugu egokiago litzatekeela testen emaitzak web-orrian ez argitaratzea, baizik eta paperean,
dagokien iragarki-taulan, lehiakide guztiek aukera izan dezaten kontsultatzeko; edo, bestela, web-orrian
probaren emaitza orokorrak bakarrik argitaratzea, lehiakideen nortasun-agirien zenbakiei lotuak, hau da,
izen-deiturak aipatu gabe eta baloratutako hiru faktoretako bakoitza —ahozko gaitasuna, orientazio
espaziala eta arrazoibide logikoa— zehaztu gabe.
Hori zela eta, datu horiek web-orritik ken zitzala iradoki genion bere garaian Funtzio Publikoaren Sailari,
hemen azaldu ditugun argudioak oinarritzat harturik, baina epaimahaiaren irizpidea izan zen ez kentzea
harik eta deialdia bukatu arte, proba guztiak egin ondoren.

2. Azterketa teorikoa:
2.1.Epaimahaiak azterketa teorikoko zenbait galdera baliogabetzeko edo ez baliogabetzeko orduan
baliatutako irizpideen azalpen zehatza eman zigun Funtzio Publikoaren Sailak. Hauek dira:
"Irizpide orokorrak:
- Zuzen bakarra den hura izango da erantzun balioduna, edo, aukera bat baino gehiago
izanez gero, erabatekoena, orokorrena.
- Okerra zein den erabaki behar bada, printzipio bera hartuko da aintzat. Bat baino gehiago
badago, okerrena aukeratuko da.
- Balio bereko bi erantzun badaude, baliogabetu egingo da galdera.
- Erreferentziazko bibliografiak lehentasuna du beste iturri batzuen aldean.
- Galdera ulertzeko zailtasun berezirik ez dakarten akats ortografiko eta gramatikalak ez dira
nahiko izango itemak baliogabetzeko.
Berariazko irizpideak: irizpide tekniko bat oinarritzat harturik, erabaki bat zergatik hartzen
den azaltzen dutenak dira. Behar izanez gero, salbuespena ezartzeko balia daiteke, irizpide
orokorraren aldean."
Epaimahaiak kasu jakin bakoitzean printzipio horiek zuzen eta egoki aplikatu zituen argitzeari ez
diezaiokegunez ekin —eskumenekotasun teknikoari dagozkion hainbat alderdi arakatzera eramango
baikintuzke horrek—, irizpide horietan inongo irrazionaltasun edo arbitrariotasunik ageri den besterik ez
dezakegu argitu.

Ez dugu halakorik ikusi, guztiz kontrakoa baizik. Beste edozein irizpide tekniko bezalaxe eztabaidagarriak
izan badaitezke ere, jarraibide arrazoizkoak eta logikoak iruditzen zaizkigu.
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2.2.- Erreserbako galderarik ez izateari dagokionez, Funtzio Publikoak emandako azalpena orobat
iruditzen zaigu arrazoizkoa; izan ere, gainditzeko ez zen beharrezkoa galdera-kopuru zehatz bat
gainditzea (esate baterako, 100 galderatik 50), baizik eta gutxienez puntuaziorik hoberena lortzen zuen
lehiakidearenaren % 50 lortzea, eta puntuaziorik hoberen hori galdera baliodun guztien gainean
kalkulatzen zen, edozein izanik ere horien kopurua.
3. Lanbideei buruzko proba:
Funtzio Publikoaren Sailak, bere erantzunean, epaimahaiarentzat lanbideei buruzko proba horietako mila
baino gehiago zuzentzea nolako lan eskerga izan zen aipatzen zuen, kontuan izanik, gainera, lehiakide
bakoitzaren puntuazioaren erreferentzia espezialitateetako bakoitzean lortutako puntuaziorik hoberena
izan behar zela.
Erreklamazioa aurkeztu zuenak azaltzen zuenez, epaimahaiak onartzen du emaitzen lehenengo
argitalpenean akats bat izan zela kalkulu-formuletan, erantzunik gabeko galderak okertzat jo baitziren,
eta okerrak erantzunik gabekotzat. Hasierako zerrendako hutsen zuzenketan, berriz, beste akats bat egin
zen; izan ere, "orain puntuazioak kalkulatzeko formulak zuzenak baziren ere, ez ziren puntuazio-formulak
egokitu, erreferentziazko gehienezko puntuazio berriak eguneratu ez zirenez". Horregatik, azkenik,
oraingoan bai, behin betiko emaitza zuzenak argitaratu ziren.
Argi dago era honetako prozedura batean ez direla desiragarriak puntuazio-akatsak, munta handiko
interesak jokoan daudelarik, eta gainera kontrajarriak. Nolanahi ere, giza jarduera orok errakuntza-tarte
bat dakar berekin, eta zaila da halakoak egiteko aukerak guztiz baztertuko lituzketen formulak aurkitzea.

Akatsak izateak, epaimahaia horietaz jabetzen delarik eta zuzentzen dituelarik, ez dio eragiten proben
baliotasunari; besterik gabe, aintzat hartzea eskatzen dute, eta aurrerantzean berriro gerta ez daitezen
hartu beharreko neurriak hartzea.

4. Proba fisikoak:
4.1.Funtzio Publikoaren Sailak emandako erantzunaren arabera, probak egin ziren egunetan baino ez
zen mugatu igerilekuak erabiltzeko aukera, zortzietatik ordu batera bitartean.
Proba teorikoak gainditu ez eta gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu zuten eta, kautelazko neurri gisa, proba
fisikoak egitea erabaki zuten hautagaiei dagokienez, honela erantzun zigun Funtzio Publikoaren Sailak:
"interesduna da administrazioari gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu duela eta probak egiten jarraitu nahi
duela jakinarazi behar diona. Hala egiten duelarik, probetara agertzeko deia egiten zaio. Hala eskatu
zutenek apirilaren 19an egin zituzten probak".
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Puntu honetan ez gatoz bat Funtzio Publikoaren Sailarekin. Deialdiaren oinarrietako 6.10. puntuan
honela zegoen jasota:
“6.10. Aurreko probak gainditu dituztenek parte hartu ahal izango dute probetan. Orobat
izango dute parte hartzeko aukera zerrendan baztertuta ageri direnek, baldin eta gora
jotzeko errekurtsoa aurkeztua izanik proba-egunean hura oraindik ebatzi gabe dagoela
egiaztatzen badute."
Ikus daitekeenez, arau horrek ez du inongo zehaztasunik ematen proba teorikoak gainditu ez zituztenei
proba fisikoak egitera agertzeko deia egiteko moduari dagokionez. Zehazki, honela zioen proba fisikoak
egiteko deialdiak (letra lodia gurea da):
"1. gaia: AZTERKETA FASEA. HIRUGARREN ARIKETARAKO DEIA (PROBA FISIKOAK).
Epaimahaiaren erabakiz, hirugarren ariketarako (proba fisikoak) deia egiten zaie
azterketa faseko bigarren ariketa (teorikoa) gainditu duten hautagaiei. Ariketa 2014ko
ekainaren 16an, 17an, 18an eta 19an egingo da, Mendizorrotzeko instalazioetan (Amadeo
Salazar plaza, z/g).
Hautagai bakoitzari dagokion eguna I. eranskinean argitaratzen da.
Probak 9:00etan hasiko dira egunero. Instalazioak 8:30etik aurrera egongo dira zabalik.
Beharrezko informazioa eta proba fisikoetarako jarraibideak 2014ko ekainaren 9an
argitaratuko dira Udalaren web-orrian (prozesuak).
Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 6an."
Ikus daitekeenez, deialdi horretan ez zitzaien dei egiten kautelazko neurri gisa probak egin nahi
zituztenei. Baldin eta, oinarrien arabera, proba teorikoak gainditu zituztenez gain haiek gainditu ez baina
errekurtsoa aurkeztua zutenek ere eskubidea bazuten proba fisikoak egiteko, batzuei eta besteei modu
berean egin behar zitzaien dei, bide beretik. Jakinarazpen horrek, izan ere, okerbidera eraman zezaken
norbait, uste izan zezakeelarik, esaterako, fase teorikoa gainditu ez zutenentzako berariazko deialdia
gerora egingo zela.

Inon ez zen zehazten proba teorikoak gainditu ez zituzten lehiakideek, gainditu zituztenek ez bezala,
berariaz eskatu behar zutenik proba fisikoetan parte hartzea; eta, nolanahi ere, proba fisikoetarako
deialdian bertan adierazi beharko zatekeen hori, hau da, berariazko eskaera hori egin beharra zegoela.
Hala egin ez zenez, tratu desberdina eman zitzaien batzuei eta besteei, eta defentsa-gabezia egoeraren
bat ekarriko zuen horrek akaso; ez dakigu, erreklamazioa aurkeztu zigun pertsonak egin ahal izan
baitzituen azkenik, proba fisikoak.
Hurrengo deialdietan, lehiakideei probetara agertzeko egiten zaizkien deietan, aurreko probak gainditu
dituztenak ez ezik proba kautelazko neurri gisa egin nahi dutenak ere aintzat hartu beharko lirateke.
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5. Bestelako gorabeherak:
Erantzun erabateko eta zehatza eman zigun Funtzio Publikoaren Sailak idatzizko probetako eguraldibaldintzei, megafoniari nahiz akats gramatikal eta ortografikoei dagokienez. Labur-labur ekarriko ditugu
hona:
5.1.Eguraldi-baldintzei dagokienez
Azterketa egiteko eskabidea egin zuten 1700 lagunak har zitzakeen udal instalazio bakarra Iradier Arena
dela argudiatzen da, nahiz eta azkenean 1000 inguru bertaratu ziren. Zezen-plaza eta harmailak egokitu
ziren, eta baieztatzen da zezen-plazako mahaietan, zuriak eta distiratsuak izaki, eguzkiak enbarazu
egiten zuela, eta, horregatik, eguzkitako betaurrekoak, txanoak eta beste erabiltzeko baimena eman zela.
5.2.Megafoniari dagokionez, jasota uzten da proben nondik norakoei buruzko informazioa zenbait aste
lehenago eman zela web-orrian, baita probaren unean bertan ere, idatziz. Antza denez, 30 segundoz
erabili zen megafonia, bakar bakarrik bertan zirenei jakinarazteko 8 minutu zituztela komunera joateko.
5.3.Akats gramatikal eta ortografikoei, proben denborari edo galderak gaietara egokitzeari dagokienez,
Funtzio Publikoaren Sailak emandako azalpenak aipatu besterik ez dugu.

Erantzun horiek ikusirik, eta zirkunstantziak kontuan harturik, uste dugu Funtzio Publikoaren Sailaren
jokabidea, proben antolatzaile gisa, zuzentzat jo daitekeela. Hala ere, aurrerantzean komenigarria
litzateke lehiakideei kalte egin liezaieketen zirkunstantziak ekiditea —klimatologia, megafonia eta abar—,
baina era horretako prozesu batek berekin dakartzan antolakuntza-zailtasun ikaragarriak kontuan izanik,
beti ere.

Txostenaren testu osoa (gastelaniaz)

ERREG. ZK.: 2074/14 SUHILTZAILEEN LEP. BARNE SUSTAPENEKO PROBA TEORIKOAK EGITEKO
BALDINTZEI DAGOKIENEZ.
Barne-sustapeneko (SHSZko ofizialordea) bigarren azterketa teorikoan ustez izandako zenbait
irregulartasunen berri eman zigun hautagai batek; azterketak ez omen ziren modu seguruan gorde,
hautagaiak identifikatzeko gutun-azalak galdu egin baitziren. Hortaz, ez omen zen anonimotasuna
bermatu. Lehiakideak zioenez, hautagaik identifikatzeko gutun-azalak galdu egin zirenez, Suhiltzaileen
Idazkaritzatik deitu zioten, ekainaren 5ean, ostegunez, Funtzio Publikora ager zedin, azterketa
identifikatzera. Gasteiztik kanpo zegoenez, ezin izan zuen Funtzio Publikora astelehenera arte joan, hots,
hilaren 9ra arte. Han jakinarazi zioten ordurako bazekitela zein zen bere azterketa, identifikatzeko
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geratzen zen bakarra izaki, eta probaren emaitzak argitaratuta zeudela. Uste du horrela deialdiaren
oinarrietako 5.5 puntua urratu zela, bertan esaten baitzen azterketen anonimotasuna bermatuko zela, eta
jokabide horrek zalantzak sortzen baitzizkion, anonimotasun eta konfidentzialtasun printzipioak
errespetatu ote ziren proba kalifikatzean.
Era berean, uste du oinarrietako 5.15 puntua urratu zela, bertan honela esaten baitzen: "Gasteizko
udaletxeko iragarki-taula (Olagibel kalea, 2) izango da erabakiak, deiak, ariketen egun-orduak nahiz
bestelakoak argitara emateko lekua, eta banan-banako jakinarazpenen ondorio berberak izango dituzte
argitalpen horiek", eta, beraz, jakinarazpena, bere ustez, ez baitzen behar bezala egin, hau da,
deialdiaren oinarri hori aintzat harturik. Azken batean, epaimahaiak ez zuen jakinarazpen ofizialik egin,
baizik eta bestelako bideak baliatu zituen, modu irregularrean.
Hori guztia dela eta, lehiakideak eskatzen zuen oposizioko bigarren azterketari zegokion proba teorikoa,
berariazko gaiei zegokiena, berriro egin zedila, adierazitako printzipioak bermatzeko.
Erreklamazio horiek zirela eta Sindikoaren Bulegotik egin genion informazio-eskaerari Funtzio
Publikoaren Sailak emandako erantzunak aztertzen dira ondoren.
1. Azterketak ustez modu seguruan ez gorde izanaren inguruan.
Honela azaltzen du Funtzio Publikoaren Sailak gertatutakoa:
“Aurrekariak: Epaimahaiak, ariketa teorikoa egin ondoren, bereizi egin zituen azterketak eta
egileak identifikatzeko gutun-azalak, ariketak modu anonimoan zuzentzeko, baita hala
zuzendu ere.
Epaimahaiaren bilera: Ekainaren 5ean bildu zen epaimahaia, ostegunez, eta 0tik 9ra arteko
zenbakiekin markatutako ariketetako bakoitzari zegokion puntuazioa ematera zihoalarik,
egileen identitateak gordeta zeuden gutun-azala zaintzeaz arduratu zen pertsonak ezin izan
zuen hura aurkitu, horretarako baliatutako armairuan.
Epaimahaiaren erabakia: Emaitzak egun jakinean argitaratzeko konpromisoa hartua zuenez,
eta kontuan izanik lehiakideak gutxi zirela (9) eta erraza zela horiek aurkitzea, deitu egin
zitzaien, zeinek bere azterketa identifika zezan. Horrela, hurrengo egunean emaitzak
argitaratzerik izango zen.
Ariketak ezagutzea. 8 lehiakide agertu ziren, 5ean eta 6an, eta zeinek bere azterketa
identifikatu, epaimahaiko kide baten aurrean. Hortik aurrera, emaitzak argitaratzerik izan
zen. Falta zen lehiakidea hilaren 9an agertu zen, eta bere ariketa geratzen zen azkena,
harena izango zela uste izan zena zela berretsi zuen.
Gerora, gutun-azala gordeta eduki zen armairua desmuntatu zelarik, erori eta gordeta
geratua zen lekutik berreskuratu ahal izan zen hura."
Zoritxarreko gertaera izan zen, zalantzarik gabe, azaldu den hori; harrigarria izanagatik ere, ez
ezinezkoa. Ez dugu bestelako datu edo egiaztapenik, gertakariak horrela izan zirela ukatzen duenik, eta,
beraz, ez dugu zalantzan jartzen.
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Hala ere, gauzak esaten den bezala gertatu zirela ukatu gabe ere, ezin aipatu gabe utzi epaimahaiak
arazoa konpontzen saiatzeko orduan izandako jokabidearen inguruko zenbait kontu aski larri.
Izan ere, oinarrien 5.5 atalean honela zegoen jasota: "Beharrezko diren neurriak hartuko ditu
epaimahaiburuak epaimahaiaren aurrean irakurtzekoak ez diren azterketa-aldiko idatzizko ariketak,
balorazio automatikoa izango ez dutenak, zein lehiakiderenak diren jakin gabe zuzentzen direla bermatze
aldera".
Gorago adierazi dugunez, kontrako beste daturik ezean, egiatzat jotzen dugu azterketen zuzenketa
lehiakideen identitatea jakin gabe egin zela.

Hori bai, azterketen zuzenketa anonimoa izango dela

bermatzea bezain garrantzitsua da bermatzea ezen, hautagaietako bakoitzari puntuazio zehatzak ematen
zaizkionean, hau da, anonimotasuna hausten denean, emaitzak manipulatu edo aldatzea galaraziko
duten kautelazko neurriak hartuko direla. Horretarako, modurik egokiena zatekeen epaimahaia bertan
egotea lehiakideen identitateak agerian jarri eta haietako bakoitzari zegokion puntuazioa esleitu
zitzaionean.
Hain zuzen ere, Funtzio Publikoaren Sailak emandako erantzunean azaltzen denez, epaimahaia bildu
zenean, ekainaren 5ean, horretarako egin zuen, identifikazioen gutun-azala ireki eta lehiakide bakoitzari
zegokion puntuazioa emateko.
Epaimahaiaren 2014ko ekainaren 5eko aktan honela dago jasota:
"Ofizialordeentzako deialdiari dagokionez:
3) Lehen ariketa: gaitasun pertsonalak.
...
4) Bigarren ariketa: teorikoa (gaiak)
...
...Azterketak identifikatzeko orduan, ezinezkoa gertatu denez identifikazioak gordeta zeuden
gutun-azala aurkitzea, hautagaiei dei egitea erabaki da, bakoitzak bere azterketa identifika
dezan.
Ariketak identifikatzen direlarik, behin-behineko emaitzak argitaratuko dira, eta 5 egun
balioduneko epea emango, erreklamazioetarako".
Epaimahaiaren aktan ez zen argitzen nola dei egingo zitzaien hautagaiei, baina, egia esan, zaila da
ulertzea nola, halako ezohiko egoera batean, zein baita identitateak jasota zeuden gutun-azala galdu
izana, erabaki zen hautagaiei deitu eta banan-banako hitzorduak ematea, batzuei egun batean eta
besteei bestean, eta, azaldu denez, azterketak eskura zituen epaimahaiko kide bakar baten aurrera
agertzeko, eta nola ez zitzaien guztiei ekitaldi bakarrera dei egin, epaimahai osoaren aurrera.
Funtzio Publikoaren Sailak emandako erantzunean ez da zehazten nola zaindu ziren azterketak egileek
zeinek berea identifikatu bitartean, ezta ere zein neurri hartu ziren lehiakideen identitatea jakin ondoren
azterketen emaitzak aldatzeko aukera oro ekiditeko.
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Hautatze prozesu bateko azterketak zuzentzeko orduan, berebiziko printzipioa da lehiakideen
anonimotasunarena, zeinek balio baitu, lehiakide guztien aukera-berdintasunerako eskubidea zaintzeko
ez ezik, epaimahaiko kideen jarduna, ariketa baloratzeko orduan, zuzena izango dela bermatzeko, esan
nahi baita merezimendu eta gaitasun printzipioak bermatzeko.
Logikoa denez, anonimotasuna zaintzeak ez du esan nahi, besterik gabe, azterketak egileen identitateen
berri izan gabe zuzenduko direla bermatzen dela, baizik eta, baita ere, identitateak agerian jarri ondoren
azterketa bakoitzari ematen zaion nota modu anonimoan emandako berbera izango dela, hau da, hori
gerora aldatzeko inongo aukerarik ez dela izango.
Horregatik, uste dugu ezen, lehiakideen identitateak jasota zeuden gutun-azala galdu zelarik, logikoena
zatekeela lehiakide guztiei ekitaldi bakarrera dei egitea, egun eta ordu berean epaimahaiaren aurrera
agertzeko, eta hartara lehiakide bakoitzak bere azterketa identifikatzea, eta orduan, han, modu ofizial eta
gardenean, azterketetako bakoitzari zegokion puntuazioa ematea.
Hori zatekeen modu bakarra gertaera horren inguruan inongo zalantzarik ez geratzeko, eta
anonimotasuna erabat bermatzeko.

2. Identifikatzera agertzeko jakinarazpena behar bezala ez egin izanaren inguruan:
Aurreko jokabidearen aldean, garrantzirik gabekotzat jotzen dugu hautagaiei beren azterketak
identifikatzera agertzeko deia telefonoz edo aurrez aurre egin izana, ohiko komunikazio eta jakinarazpen
bideak baliatu ordez. Erantzunean adierazten denez, lehiakide guztiei eman zitzaien hitzordua, eta egin
zen moduan egitea eskatzen zuten, segur aski, egoerak eta premiak; arazoa, berriro diogu, besterik da,
hau da, guztiei egun eta ordu berean eman behar zitzaiela hitzordua, epaimahai osoaren aurrean.
Txostenaren testu osoa (gastelaniaz)

ERREG.

ZK.:

2106/14

SUHILTZAILEEN

LEP.

ALDI

BATERAKO

KONTRATAZIOETARAKO

ZERRENDAK ETA SUHILTZAILEENTZAKO OINARRIZKO IKASTAROTIK SALBUESTEA.
Oposizioko hainbat hautagaik adierazi ziguten ustez zenbait anomalia gertatu zirela aldi baterako
kontratazioetarako zerrendak osatzean, baita zenbait lehiakide suhiltzaileentzako oinarrizko ikastarotik
salbuestean ere.
1.1.- Kontratazio-zerrenda osatzearen inguruan aurkeztutako kexa.
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Lehenik eta behin, artean oposizioa bukatu gabe zegoelarik eta, beraz, aldi baterako kontratazioetarako
zerrenda osatzea ezinezko izanik, zenbait kontratu formalizatu ziren, Kanpezuko parkean eta Gasteizko
Udalean hutsik zeuden zenbait lanpostu betetzeko, nahiz eta hasiera batean honela jakinarazi zen
Herritarren Postontzian:

"2013-2014ko LEPetik sortzen den kontratazio-zerrendak ezin du ordeztu

aurrekoa harik eta prestakuntza-fasea bukatu arte". (106419 gaiari emandako erantzuna, 2014/10/06).
Antza denez, obskurantismoz egin zen zerrenda hori, justu hautatze prozesua ebatzi aurretik iraupen
mugagabeko lanpostu batzuk emateak eskatuko lukeen gardentasunik gabe eta deialdiaren oinarriekin
bat ez datozen irizpideak oinarritzat harturik, lanean jarduteko beharrezko den prestakuntzari dagokionez
(suhiltzaileentzako oinarrizko ikastaroa edo salbuespena, kategoria horretan gutxienez 6 hilabeteko
esperientzia izateagatik).
1.2.-

Prestakuntzatik

—suhiltzaileentzako

oinarrizko

ikastaroa—

salbuestearen

inguruan

aurkeztutako kexa
Bestalde, lehiakide horiek azaldu ziguten ezen, nahiz eta erreklamazioa egin zutenerako merezimendulehiaketako behin betiko emaitzak eta suhiltzaileentzako oinarrizko ikastaroa egitetik salbuetsita zeuden
lehiakideen zerrenda argitaratuta zeuden, gerora, hasiera batean suhiltzaileentzako oinarrizko ikastaro
hori baliozkotu ez zieten hainbat lehiakideri, ikastaroen ziurtagiriak eta beste aurkeztu zituztelarik,
baliozkotu egin zietela, eta ez zekitela zein irizpide baliatu ziren horretarako.
Kexak jaso ondoren, informazioa eskatu genion Funtzio Publikoaren Sailari, baita hark eman ere. Horri
gehitu behar zaizkio zenbait hautagaik gai horien inguruan aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoei Funtzio
Publikoaren Sailak berak emandako erantzunak.
1.1.- Kontratazio-zerrenda osatzearen inguruko kontuen analisia.
Ondoren, Funtzio Publikoaren Sailak Herritarren Postontzian 106419 gaiari —Akademia baliozkotzea—
emandako erantzuna (2014/10/06) aldatuko dugu hona:
"Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko eta Su Itzaltze eta Salbamenduko
Eskualde Unitateko aldi baterako beharrak estaltzeko Suhiltzaileen 2013ko LEPeko hautatze
prozesuaren emaitzak erabiltzeari dagokionez, jakinarazten dugu ezen, Hautaketa Atalak,
kontuan izanik:
- oposizio eta lehiaketa faseak bukatzean, aldi baterako lanpostuak betetzeko premiak
atzeraezinak dira, bai Kanpezuko Su Itzaltze eta Salbamenduko Eskualde Unitatearen
irekieraren atzerapenagatik, bai Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren
hornikuntza eraginkortasunaren muga-mugan dagoelako.
- kategoria horretako egungo zerrenda agortua dago, esperientzia eta prestakuntza duten
langileei dagokienez (lehentasunezko alta).
- 2013-2014ko LEPetik sortzen den kontratazio-zerrendak ezin du ordeztu aurrekoa harik eta
prestakuntza-fasea bukatu arte.
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- Kontratazio Zerrenden Jarraipen Batzordeak erabaki zuen oposizio-lehiaketako emaitzak
baliatzea indarrean dagoen kontratazio-zerrendaren osagarri, kategoria horretako beharrei
aurre egiteko.
- segurtasun-arrazoiak direla eta, ezin da esperientzia eta prestakuntzarik gabeko inor
kontratatu. Betebehar hori, gainerako kontratazio-zerrenden aldean apartekoa izanik ere,
ohikoa da kategoria horretan, eta hala dago jasota Kontratazio Zerrenden Araudian.
(12.1.B).
- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzua da, kontratazio-zerrenden araudian
jasotakoaren ildotik, inor prestakuntzatik salbuesteko eskumena duen organo teknikoa.
- Suhiltzaileen parke profesionaletako eskala operatiboan 1592 ordutik gora lan egin
duten pertsonak, edo suhiltzaileen beste kategoria batzuetan jardun dutelarik ere eskatzen
den esperientzia era proportzionalean —behar bezala arrazoiturik— baliozkotu ahal zaienak.
- Eusko Jaurlaritzan adostutako prestakuntzaren eranskinean jasotzen den gutxienez 300
orduko prestakuntza edo horren baliokidea jasoa dutenak.
- nahiz eta araudiak, lehentasunezko egoeran egoteko behar den esperientziari dagokionez,
urtebete eskatzen duen, oinarrietan 6 hilabeteko epea ezarri zen, eta hori izan da
erreferentziatzat hartu dena; hortaz, irailaren 2an, Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu
Zerbitzuarekin elkarlanean, hau egin zen:
1.- Zerrenda bat egin zuen suhiltzaile parke profesionaletan (Prebentzio, Su Itzaltze eta
Salbamendu Zerbitzuaren gisakoetan) 6 hilabeteko edo hortik gorako esperientzia zutenekin
—eskaintzen hasiera-datan eguneratua—, non orobat sartu ziren onetsitako gora jotzeko
errekurtsoen ondorioz nahiz prestakuntza eta esperientzia eguneratzearen ondorioz
izandako puntuazio-aldaketak.
2.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan eta Su Itzaltze eta Salbamenduko
Eskualde Unitatean bete beharreko lanpostuak lehen ofizialen zerrendakoei eskaini zizkien
lehenik, eta ondoren, berriz, lehendik sortutako zerrendakoei.
3.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuak hala eskaturik, handitu egin zuen
zerrenda hori kategoria horretan 6 hilabeteko esperientzia izanik ere esperientzia hori
suhiltzaile parke profesional espezializatuetan (basoak, hegazkinak...) izana zutenekin —
zein, arrazoi horregatik ez baitziren zuzenean salbuetsita geratuak—.
Kasu horretan, Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuak ezarritako baldintza izan
zen Gasteizko parkeko lanpostuak bakarrik bete zitzaketela, jarraipen pertsonalizatua
egiterik izan zedin, beren zereginak egoki burutzen zituzten."
Azken batean, laburzki esanda, estali beharreko zenbait premia zeuden eta indarrean zeuden poltsetan
ez zegoen jenderik, eta, horregatik, 2013ko (egungo) LEPeko oposizio-lehiaketa aldien emaitzak
baliatzea erabaki zen, eta, gainera, hasiera batean salbuetsi ez ziren zenbait hautagai suhiltzaileentzako
oinarrizko ikastaroa egitetik salbuestea, nahiz eta kasu horretan Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu
Zerbitzuko

lanpostuak bakarrik

izango

zituzten aukeran,

hartara

beren

jardunaren

jarraipen

pertsonalizatua egiterik izan zedin.
Gaia aztertzeari ekinda, eta bitarteko langileen ezaugarrien erabateko analisia egiteko asmorik gabe,
esan beharra daukagu hauxe dela funtsezko kontua: urgentziak eta beharrak hala aginduta izendatu
behar direla (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 10. art.). "Beharra" esaten delarik ulertu
behar da ez dagoela karrerako funtzionariorik lanpostu hori okupa lezakeenik, eta "urgentzia" esaten
delarik, berriz, premia bizia dagoela, itxaroteko aukerarik uzten ez duena, eta bitarteko funtzionarioak
izendatuz baino ezin diola aurre egin horri administrazioak.
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Bitarteko funtzionarioak hautatzeari dagokienez, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 10.2
artikuluan zehazten da prozedura bizkorrak erabiliz egin behar dela, nolanahi ere berdintasun,
merezimendu, gaitasun eta publizitate printzipioak errespetatuz. Jurisprudentziak, berriz, behin eta berriro
esan izan du printzipio konstituzional horiek estu-estu bete beharrekoak direla funtzio publikoan karrerako
funtzionario gisa sartzeari dagozkionetan, baina ezin direla hain estu hartu bitarteko langileak hartzeaz
dihardugularik, horien hautaketak laxotasun handiagoa onartzen baitu.
Era berean, aipatzekoa da ekainaren 7ko 896/1991 Errege Dekretuaren 1. xedapen gehigarria, non
honela baitago jasota: "Bitarteko funtzionarioek titulazioko eskakizun orokorrak bete beharko dituzte, bai
eta dagokien eskala, azpieskala edo klasean karrerako funtzionario gisa sartzeko probetan parte
hartzeko galdatzen diren gainerako baldintzak ere. Lehentasuna emango zaie kasuan kasuko sarreraprobetan ariketaren bat gainditu duten izangaiei."
Hori guztia kontura dator; izan ere, bat etor gintezke Funtzio Publikoaren Sailak kasu honetan hutsik
zeuden lanpostuak betetzeko baliatu zuen modua azaltzeko emandako argudioekin, eta arrazoizkotzat jo
genitzake.
Zalantza gehiago sortzen zaigu jokabide hori Aldi Baterako Kontratazioetarako Zerrendak Kudeatzeko
Araudian jasotakoarekin bat datorren argitzen ahalegintzean —2014ko ekainaren 18ko ALHAOn
argitaratu zen araudi hori—:
Honela dio araudi horren 2.1. artikuluak:
Aldi baterako kontratazioetarako zerrenda honela sortu ahalko da:
1.- Karrerako funtzionario sartzeko lanpostu deialdiaren ondorioz. Hautatze prozesuko probak
gainditu dituzten lehiakide guztiek osatuko dute, edo, baldin eta probak gainditu duenik ez
badago, azken proba gainditu ez dutenek.
2.- Zerrenda osatzeko berariazko deialdiaren bidez.
Deialdiaren oinarriak koherenteak ziren arau horrekin. Zehazki, honela zegoen jasota 13. artikuluan:
Hamahirugarrena.- Aldi baterako kontratazioetarako zerrendak.
13.1. Egokitzen diren aldi baterako langile beharrei erantzuteko kontratazio-zerrendak sortuko
dira txanda irekiko deialdietatik —proba guztiak gainditu bai baina lanposturik eskuratu ez
dutenekin osatuko dira—. Lanpostu eta kategoria profesional horretarako ordura arte indarrean
egondakoa ordeztuko du zerrenda horrek, eta udalak finkatua duen araudiari jarraiki kudeatuko
da.
Bi arau horiek ikusirik, ematen du argi dagoela karrerako funtzionarioak hartzeko hautatze prozesu baten
ondorio diren kontratazio-zerrendak hautatze prozesu hori bukatutakoan egin behar direla. Uste dugu
neurri logikoa dela hori, hain zuzen ere publikotasun, berdintasun, merezimendu eta gaitasun
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printzipioak zaintzeko, baita bitarteko langileak kontratatzen direnean ere, hautatze prozeduretan
gauzatzen baitira printzipio horiek, eta hura gainditu duten pertsonen azken zerrendan bistaratzen.
Gure kasuan, hautagaien zerrenda ez zen egin proba guztiak bukatu ondoren, artean egin gabe
baitzegoen suhiltzaileentzako oinarrizko ikastarorako deialdia. 4
Gertaera horrek ez luke berekin ekarri beharko, nahitaez, eragindako bitarteko funtzionarioen
izendapenak baliogabetzea; izan ere, beharra eta urgentzia izan ziren horien justifikazio, eta, gainera,
antza denez, lehendik zeuden kontratazio-zerrendetan ez zegoen lanpostu horietarako hautagairik.

1.2.- Suhiltzaileentzako oinarrizko ikastaroa baliozkotzearen inguruko kontuen analisia.
Aldi baterako kontratazioetarako zerrenda osatzeko moduak zalantzarik sortu badigu —indarrean
dagoen araudira egokitzen zen—, suhiltzaileentzako oinarrizko ikastaroa baliozkotzearen ingurukoek are
zalantza handiagoak sortu dizkigute, baita ziurtasunen bat ere. Ikus dezagun zer esaten zen oinarrietan,
horren inguruan (Eranskina: Suhiltzaile espezialista):
"Hautatze prozesua:
Lau aldi izango ditu hautatze prozesuak: azterketa, merezimendu-lehiaketa, prestakuntza
eta praktika aldia.
…
Prestakuntza aldia:
Suhiltzaileentzako oinarrizko ikastaroa. Kategoria berean sei hilabetetik gorako esperientzia
egiaztatu ezean, nahitaezkoa izango da, bai eskaintzen diren lanpostuetakoren bat lortzeko,
bai kontratazio zerrendetan sartzeko. Euskal polizia eta larrialdi akademiak edo Gasteizko
Udalak diseinatu, eman eta ebaluatuko du, edo, behar izanez gero, baliozkotuko. Ezartzen
diren gutxienekoak lortzen ez dituztenak hautatze prozesutik baztertuta geratuko dira.
Ikastaro hori egiteak —akademiak zehaztuko du gehienezko ikasle-kopurua— ez du berekin
ekarriko inongo ordainketarik egitea, ezta gasturik ere. Zerbitzu osagarriak akademiak
finkatuak dituen prezioen arabera ordaindu beharko dituzte ikasleek.
Jarraitu beharreko prozedurari dagokionez, hauxe esaten zen oinarrietan (azpimarra gurea da):
“7.2. Merezimendu lehiaketarako merezimenduak egiaztatzeko agiriak eta deialdiko
betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko behar direnak Funtzio Publikoaren Sailean
aurkeztu beharko dira (Olagibel kalea, 8), epaimahaiak ezartzen duen epearen barruan.
Zortzigarrena.- Emaitzak argitaratzea
8.1. Ezagupenei buruzko probak bukatutakoan, baldin eta test modukoak izan badira,
erantzun zuzenen behin-behineko orria argitara emango du epaimahaiak, eta bi laneguneko
epea emango horien inguruko alegazioak aurkezteko.
8.2. Alegaziorik aurkezten bada, berrikusi egingo du epaimahaiak erantzun-orria, eta horren
ondoren ariketa edo proba irakurri eta kalifikazioa jarriko.

4

Gure ustez, praktika-aldia —nahiz eta, argi eta garbi, hautatze prozesuaren parte den— ez litzateke aintzat hartu
behar kontratazio-zerrendak osatzeko orduan, aurreko probak gainditu dituzten guztiek ez baitute eskubidea
praktika-aldi hori egiteko, baizik lehiaketak hartzen dituen lanpostuen kopurua aintzat harturik hautatzen direnek
bakarrik.
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8.3. Ariketetako bakoitzaren emaitzak argitaratzen dire-larik, gutxienez 5 laneguneko epea
emango da erreklama-zioak aurkezteko. Erreklamazioak epaimahaiburuari zuzendu behar
zaizkio, idatziz, eta herritarrei laguntzeko bulegoetakoren batean aurkeztu.
8.4. Behar den tasa ordaintzen dutelarik, beren ariketaren eta zuzenketa-txantiloiaren kopia
eskuratu ahal izango dute lehiakideek, aurreko oinarrian adierazten denari
dagozkionetarako.
8.5. Azterketa-aldiko ariketak oro eta merezimendu-lehiaketa burutu ondoren, proba guztiak
gainditu dituzten lehiakideen zerrenda emango du argitara epaimahaiak, guztira lortutako
puntuazioen arabera sailkatuta, ariketa bakoitzean lortutako puntuak nahiz azken
puntuazioak ageri direla.
8.6. Lehiakideek horretarako epearen barruan aurkezten dituzten berrikusteko eskabide eta
erreklamazioak oro aintzat hartu eta erantzuntzat joko dira epaimahaiak ariketetako
bakoitzaren behin betiko emaitzak onesteko erabakia hartzen duelarik. Behin betiko emaitzei
buruzko erabakiaren kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute lehiakideek,
Gasteizko Udaleko Funtzio Publikoaren Arloko zinegotzi ordezkariari zuzenduta, hilabeteko
epean, argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuta.
Epaimahaiak zein prozedura jarraitu zuen ikusiko dugu ondoren; bereziki, oinarrizko ikastarorako
deialdia egiteari eta hori baliozkotzeari dagokionez:
1.- 2014ko ekainaren 27an iragarki hau argitaratu zuen epaimahaiak (azpimarrak gureak dira):
"2. gaia: DEIALDIAN ZEHAZTUTAKO BETEBEHARREN ETA MEREZIMENDUEN EGIAZTAGIRIAK
AURKEZTEA.
Deialdiko 7.2 oinarriaren ildotik, eta epaimahaiaren erabakiz, deialdiko betebeharrak betetzen direla
egiaztatzeko jatorrizko agiriak eta lehiaketarako merezimenduak egiaztatzeko behar direnak
aurkezteko epea ezarri da.
Agiriak aurkezteko epea: 2014/07/1etik 2014/07/15era (biak barne).
Lekua: Funtzio Publikoaren Saila (Olagibel kalea, 8), 8:30etik 11:00etara.
…
Izp.: Epaimahaiko idazkaria

2.- 2014ko irailaren 2an iragarki hau argitaratu zen:
"2. gaia: PRESTAKUNTZA ALDIA: SALBUETSITAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
ARGITARATZEA.
Duten prestakuntza eta/edo su itzaltze eta salbamendu zerbitzuetan duten esperientzia kontuan izanik
epaimahaiak prestakuntza alditik salbuetsi dituen hautagaien zerrenda argitaratzen da (PS=BAI). (I.
eranskina).
Prestakuntza alditik salbuesteko ezarri diren irizpideen berri ematen da. (III. eranskina).
3. gaia: ERREKLAMAZIOAK
Erreklamazioak aurkezteko epea irailaren 9ra artekoa izango da, egun hori barne. Erreklamaziorik
aurkezten ez bada, behin betikotzat joko dira emaitzak, besterik gabe.
III. eranskina: prestakuntza alditik salbuesteko irizpideak
Prestakuntza alditik salbuesteko, irizpide hauek hartu dira aintzat:..."
…
Izp.: Epaimahaiko idazkaria

3.- 2014ko irailaren 11n iragarki hau argitaratu zen:
GASTEIZKO UDALEKO SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU
BETETZEKO ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKORAKO DEIALDIA.
KATEGORIA: SUHILTZAILE ESPEZIALISTA.

ZERBITZUKO

LANPOSTUAK
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2. gaia: PRESTAKUNTZA ALDIA: SALBUETSITAKOEN ZERRENDA ARGITARATZEA.
Duten prestakuntza eta/edo su itzaltze eta salbamendu zerbitzuetan duten esperientzia kontuan izanik
epaimahaiak, oraingoz, prestakuntza alditik salbuetsi dituen hautagaien zerrenda argitaratzen da
(PS=BAI). (I. eranskina).
Esperientzia (6 hilabete Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan) edo prestakuntza fasetik
salbuestea ekar dezakeen prestakuntza egiaztatzeko epea zabalik dago, mugarik gabe.
…
Izp.: Epaimahaiko idazkaria

Uste dugu argi eta garbi ageri dela suhiltzaileentzako oinarrizko ikastarotik nor salbuetsi erabakitzeko
orduan epaimahaiaren prozeduran izandako norabide-aldaketa:
Hasiera batean epe jakin bat finkatu zen egiaztagiriak aurkezteko (uztailaren 1.etik 7ra arte).
Oinarrizko prestakuntza-ikastarotik salbuetsien zerrenda argitaratu zen ondoren, non ez baitzen inondik
ere esaten aldi baterako indarra izango zuenik; aitzitik, aski argi ageri zen aurkezten ziren
erreklamazioak baloratu ondoren behin betiko bihurtuko zen behin-behineko zerrenda zela.
Gerora beste zerrenda bat argitaratu zen —ez, inondik ere, espero izatekoa zen behin betiko zerrenda—
, zerrenda aldagarri bat, eta, gainera, luzatu egin zen, mugarik gabe, prestakuntza-alditik —
suhiltzaileentzako oinarrizko ikastaroa egitetik— salbuestea ekar lezakeen dokumentazioa aurkeztuko
epea.
Azkenik, 2014ko abenduaren 3an, Hautaketa eta Garapen Ataleko buruak sinatutako komunikatu bat
argitaratu zen udalaren web-orrian, eta hauxe esaten zen bertan:
GASTEIZKO UDALEKO SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUKO LANPOSTUAK
BETETZEKO ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKORAKO DEIALDIA. KATEGORIA:
SUHILTZAILE ESPEZIALISTA.
PRESTAKUNTZA ALDIA: 2015KO PRESTAKUNTZA IKASTAROEN ESKATZAILEEN ZERRENDAK
ARGITARATZEA
Honen bidez 2015eko urtarrilean eta irailean egitekoak diren bi prestakuntza programetako batean
parte hartzea eskatu duten hautagaien zerrenda argitaratzen da. (I. eranskina).
Zerrendan akatsik atzematen baduzu, jakinarazi Hautaketa Atalari (945 161653 edo
seleccpersonal02@vitoria-gasteiz.org), abenduaren 10eko 14:00ak baino lehen, zuzentzeko.
Abenduaren 12an argitaratuko da ikastaroan parte hartzeko onetsitako 25 pertsonen zerrenda, eta
itxaron zerrendako 3 lehenak.
PRESTAKUNTZA ALDIA: SALBUETSITAKOEN ZERRENDA ARGITARATZEA.
Duten prestakuntza nahiz su itzaltze eta salbamendu zerbitzuetan duten esperientzia kontuan izanik
epaimahaiak prestakuntza alditik salbuetsi dituen hautagaien zerrenda eguneratua argitaratzen da. (I.
eranskina, EF zutabea).
HAUTATZE PROZESUAREN EMAITZAK EGUNERATZEA.
Gora jotzeko errekurtso guztiak ebatzi ostean, hautagaien zerrenda argitaratzen da, puntuazioa eta
hurrenkera-zenbaki eguneratuekin (I. eranskina, "hurrenkera" zutabea).
2015EKO URTARRILEKO IKASTAROARI BURUZKO INFORMAZIOA.
Orain arte argitaratutako informazioari, hauxe gehitu behar zaio:
- Ordutegia: 7,30 ordu, goizeko ordutegian.
Vitoria-Gasteizen, 2014ko abenduaren 3an.
Izp.: Hautaketa eta Garapen Ataleko burua

2014ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 45

<< Aurkibidea

Komunikazio horrekin batera hautagaien zerrenda bat ematen zen, alfabeto-hurrenkeran, non ikus
zitekeen 2014ko irailean —behin-behinekoaren ondorengo bigarren zerrenda argitaratu zenean—
salbuetsita ez zeuden zenbait hautagai 2015eko urtarrilean proba hori egitetik salbuetsita ageri zirela.
Itxura batean izandako irizpide-aldaketa horri Funtzio Publikoaren Sailak ematen dion erantzuna sail
horrek berak hainbat hautagaik gai beraren inguruan aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoak zirela eta
egin zuen txostenean aurki genezake:
"Zuzenbideko oinarriak. Epeak.
Lehiaketa-aldiari dagozkion merezimenduak aurkezteko epea aipatzen dute errekurtsoegileek. Halaxe da, epe bat zegoen dokumentazioa aurkezteko (2014/07/15), nahiz eta
beste data batera arteko merezimenduak balioztatu (2014/03/12). Nolanahi ere,
merezimendu-lehiaketari zegokion epe hori —hautatze prozesuko bigarren fasea,
oposizioaren ondoren—.
Prozesuko hirugarren fasea da prestakuntza —praktika-aldia, laugarrena—, eta udalak
salbuetsi egingo du horretatik baduela egiaztatzen duena.
Bat etor gintezke, oro har, errekurtso-egileen baieztapenarekin, esaten dutelarik
epaimahaiak ezin duela beste epe bat ireki betebeharrak eta merezimenduak egiaztatzeko,
baina ez da hori kasua, eta ezin baiezta daiteke epaimahaiak edo Udalak ezin duenik
egokitzat jotzen duen epea ireki prestakuntzatik salbuesteko.
Zuzenbide oinarriak: "Oraingoz"
Hautatze-prozesua gainditu duten 365 pertsonetatik, oraingoz 135ek lortu dute salbuestea.
Kontratatzekotan salbuespena lortu edo prestakuntza egin beharra daukaten 230 pertsona
geratzen dira. Izendapen-proposamena egin aurreko prestakuntza-ikastaroa gehienez 25
lagunentzat da.
Hautagai gehiago salbuesten direlarik, handitu egiten da prestakuntza-eskaintza mugatuan
prestakuntzarik gabeko hautagaiak sartzeko aukera, lehendik prestatuta dauden pertsonak
prestatzea ekiditen da, eta udal inbertsioa optimizatzen.
Azpimarratzekoa da prestakuntza-eskaintza ez dela zerrenda osora zabalduko. Udalaren
beharretara egokituko da, eta prestakuntza hori eskaintzeko duen aukerara.
Erreklamazioa aintzat hartuz gero, 25 lagunen prestakuntza-ikastaroaren ondoren, ikastaro
hori egina izango luketen hautagaiak eta 2014ko irailean esperientzia hori bazutelako
epaimahaiak prestakuntzatik salbuetsitakoak baino ez lituzke hartuko zerrendak. Hori ez
dator bat Udalaren asmoekin."
Hasteko, ez gatoz bat dokumentazioa aurkezteko epea merezimenduei bakarrik zegokiela eta
salbuesteko gaitzen zuen dokumentazioa beste une batean aurkez zitekeela edo hori egitate desberdina
zela dioen tesiarekin.
"Merezimendu lehiaketarako merezimenduak egiaztatzeko agiriak eta deialdiko betebeharrak betetzen
direla egiaztatzeko behar direnak" aurkezteaz ziharduen 7.2 oinarriak. Prestakuntza —suhiltzaileentzako
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oinarrizko ikastaroa— hautatze prozesuko fase bat zen, eta hori gainditzea edo salbuetsita geratzea
deialdiko ezinbesteko betebeharra, titulu akademikoa bezala. Hala ulertu bide zuen epaimahaiak ere;
izan ere, lehenengo unean epe bera eman zuen (2014ko uztailaren 1.etik 15era) merezimenduei
zegokien dokumentazioa nahiz prestakuntzatik salbuesteko eskatzen zena aurkezteko (eta funtsean
berbera izan behar zuela, kategoria berean sei hilabetez egindako zerbitzuengatik salbuesten baitziren
hautagaiak ikastaroa egitetik).
Nolanahi ere, ez gintezke bat etorri erantzunean esaten den honekin: "ezin baiezta daiteke epaimahaiak
edo Udalak ezin duenik egokitzat jotzen duen epea ireki prestakuntzatik salbuesteko".
Lan-eskaintza publiko batean, eratzen den epaimahaiari dagokio —eta ez Udalari— epeak jartzea. Baina
ez edozein epe, ezta edozein izapide ere, deialdiaren oinarrietan jasota daudenak baizik.
Gorago azaldu dugunez, lan-eskaintza publiko bateko epaimahaiak eskumenekotasun tekniko handia du,
baina eskumenekotasun hori ez da inolako mugarik gabea, eta, hain zuzen ere, deialdian ezarritako
betebehar formalak edo prozedura ez betetzea da haren erabakiak berrikustea ekar lezaketen
arrazoietako bat.
Kasu honetan, bada zenbait arrazoi uste izateko beharbada epaimahaiak ez zituela bete deialdiaren
oinarrietan

aurreikusitakoak,

hautagaik

suhiltzaileentzako

oinarrizko

ikastarotik

salbuesteari

gagozkiolarik. Gure arrazoibidea azalduko dugu ondoren:
Ez dago zalantzarik prestakuntza-fasea hautatze prozesuko fase bat dela eta, horrenbestez, hori
gainditzea funtsezkoa dela prozeduran aurrera egin ahal izateko.
Euskal polizia eta larrialdi akademiak edo Gasteizko Udalak diseinatu, eman eta ebaluatutako
suhiltzaileentzako oinarrizko ikastaroa gainditzean datza prestakuntza-fase hori, edo hori baliozkotzean.
Finkatzen diren gutxienekoak lortzen ez dituztenak baztertuta geratuko direla aurreikusten da.
Ikastaro hori egitetik salbuetsita geratzekotan, "sei hilabetetik gorako esperientzia egiaztatu" beharra
zegoen.
Arrazoizkoa ematen du argudiatzea ezen, hautatze prozesu baten baitan zenbait hautagai hautatze
proba baztertzaile jakin bat egitetik salbuetsiko badira, hori zorrotz egin beharra dagoela, jarritako
baldintzei estu-estu loturik, abantaila nabarmena ematen baitie horrek pertsona horiei prestakuntza-fase
hori gainditu beharko duten gainerakoen aldean, eta, beraz, berdintasun-printzipioa jokoan baitago.
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Oinarrietan ez zen epe jakinik ematen, suhiltzaileentzako oinarrizko ikastarotik salbuetsita geratzeko
balioko zuen esperientzia egiaztatzeko. Hala ere, ikastaroa egitetik salbuetsita geratzeko "esperientzia"
egiaztatu beharra zegoenez, ez zegoen arrazoirik esateko esperientzia hori egiaztatzeko baldintza eta
epeak ez zirela esperientzia merezimendu gisa egiaztatzeko jarritako berak.
Honela esaten zen oinarrietan, horri dagokionez:
M3.-

Administrazio

publikoetako

esperientziaren

balioespena.

Eskuratu

nahi

den

lanpostuaren kategoria eta zeregin beretan administrazio publikoan egindako lanaldiak baino
ez dira balioetsiko, zerbitzaldi-ziurtagirien bidez egiaztatzen direlarik, edozein harreman
juridikoren menpean eginak izanda ere, zerbitzu zibilak edo merkataritza-zerbitzuak
akuratzeko kontratuak, bekak eta prestakuntza-praktikak izan ezik. Urte bakoitzeko 0,0023
puntu emango da, gehienez 5,0 puntura arte.
Eskabideak aurkezteko epea bukatu aurrekoak bakarrik hartuko dira aintzat, edozein izanik
ere lanaldi horietako dedikazioa.
Esan bezala, ez dago oinarrietan esperientzia egiaztatzearen inguruko beste inongo araurik. Gasteizko
Udalak nahi izan balu salbuespena egiaztatzeko epea azterketaren egunera arte luzatu, beharbada egin
ahalko zukeen, baina oinarrietan hala jasota, hizkuntza-eskakizuna zela eta egin zuen bezala:
2.6. Lanpostuen hizkuntza-eskakizuna (euskara). Hizkuntza-eskakizuna betetzeko data
igaroa duten lanpostuetarako lehiatzen direnek, Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro
Bateratuan egiaztatua ez badute, hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko hautatze prozesuaren
baitan deitzen diren probak gainditu beharko dituzte, edo ziurtagiri ofizialaren bidez
egiaztatu. Hizkuntza-eskakizuna egiaztatua dutenen kasuan, deialdiko lanpostuari
dagokion hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko lehen proba baino lehenagokoa izan
beharko da egiaztatua duten hizkuntza-eskakizun horren data. Berariazko oinarrietan
zehaztuko da zenbat lanpostutan egiaztatu behar den dagokion hizkuntza-eskakizunak
eskatzen duen maila. Zerrendak luzatzeko aukeraz eta ordezkapenak egiteko kontrataziozerrendak osatzeaz diharduen 13.1 oinarrian ezarritakoaren ondorioetarako, hizkuntzaeskakizuna egiaztatzeko probak ez gainditzeak ez du hautatze prozesutik kanpo uztea
ekarriko.
Ikus daitekeenez, hizkuntza-eskakizunen kasuan azterketaren bezperara arte zen posible egiaztagiriak
aurkeztea, eta ez zaio logikarik falta horri, titulu eta egiaztagiri ofizialak eskatzen baitziren, eta horien
gainean ez dago inongo baloraziorik egin beharrik. Nolanahi ere, suhiltzaileentzako oinarrizko ikastarotik
salbuetsita geratzeko egiaztatzen zen esperientziak bai eskatzen zuen balorazio bat, organo eskudunak
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—Arkautiko akademiak edo Prebentzio Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuak— egin eta epaimahaiak
berretsi beharrekoa.
Antzeko zerbait gertatzen zen IT txartelarekin eta C gida-baimenarekin, zein baliozkotzat jotzen baitziren
deialdia argitaratuz geroztik eskuratuak izan arren —4 eta 6 hilabete geroago, hurrenez hurren—.
Orain aztertzen ari garen kasuan, hots, prestakuntza-faseari gagozkiolarik, ez dakigu zein agiri —2014ko
uztailaren 15a baino lehenago aurkeztu gabekorik— aurkeztu ahal izan zen gerora esperientzia
egiaztatzeko. Funtzionarioak hautatzeko prozedura batean, muga zorrotzen mende dago dokumentaziozuzenketa oro, lehiakide guztien aukera-berdintasuna bermatze aldera.
Epaitegi Gorenak behin eta berriro adierazi izan duenez, elkarren arteko lehia baliatzen den horrelako
prozedura batean, merezimenduak aurkezteko epe bat zabaltzen delarik, ez dago halakoak gerora
aurkezterik. Bai dago aukera, oinarrietan agiri-mota jakin bat eskatzen bazen —esate baterako, egindako
zerbitzuen ziurtagiria edo titulu erkatu bat—, dokumentu jakin hori gerora aurkeztekoa, baina epe
barruan aurkeztutako merezimendu bati badagokio eta gerora administrazioak merezimenduaren
egiaztapen okerra zuzentzeko epe jakin bat eman badio interesdunari (Epaitegi Gorenaren 2011/05/20
epaia, 2381/2000 kasazio errekurtsoa).
Irizpide horiek —funtzio publikora sartzeko prozesuetan ahalik eta zorroztasunik handienarekin bete
beharrekoak— ñabarduraren bat onartzen dute aldi baterako beharrei erantzun behar zaielarik, hots,
xedea bitarteko langileak kontratatzea denean, urgentziaren eta beharraren printzipioek izan bailezakete
lehentasuna halakoetan, hautatze prozedura jakin bat errespetatzea eskatzen duen printzipioaren
aldean.
Izan ere, posible da, baita ohikoa ere, kontratazio-zerrendek izaera dinamikoa izatea, aldian-aldian
eguneratu behar izatea, eta kontratatzeko beharra sortzen den unean aintzat hartzea merezimendu eta
gaitasun printzipioak.
Aitzitik, karrerako funtzionarioak hautatzeko prozesuek, berez, izaera estatikoa dute, ez baitago horiek
eguneratzerik, epeak preklusiboak izaki.
Kasu honetan, uste dugu nahasmendua sortu dela, argi eta garbi desberdinak diren bi prozedura nahasi
baitira: batetik, bitarteko langileak kontratatzeko zerrenda, behar izanez gero eguneratu litekeena, eta,
bestetik, funtzionarioak hautatzeko prozedura, zein estatikoa izan behar baita, prozedurako izapideetako
bakoitza ixten deneko uneari gagozkiolarik.
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Horrela, bada, uste dugu epaimahaiaren 2014ko irailaren 11ko erabakia, zeinen bitartez printzipioz behin
betikoa izan behar zuen salbuespenen zerrenda argitaratu zen, ez bide zitzaiola egokitu deialdiaren
oinarrietan jasotzen zen prozedurari, momentukotzat jotzen baitzuen ("oraingoz") salbuespenen
zerrenda, eta, gainera, azken paragrafo bat gehitzen baitzuen, non jakinarazten zen: "esperientzia (6
hilabete Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan) edo prestakuntza fasetik salbuestea ekar
dezakeen prestakuntza egiaztatzeko epea zabalik dago, mugarik gabe".
Horri gehitu dakioke oinarrietan aukera bakarra aurreikusten zela suhiltzaileentzako oinarrizko ikastaroa
egitetik salbuesteko, zein baitzen sei hilabetetik gorako esperientzia egiaztatzea, baina inolaz ere ez zen
esaten prestakuntzak ere balioko zuenik salbuespen hori lortzeko.
Gure ustez, Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko karrerako funtzionario lanpostuetara
sartzeko hautatze prozesuaz dihardugularik, onartu beharko litzateke epaimahaiak 2014ko irailaren 11n
argitaratutako salbuespenen zerrenda behin betikoa zela, eta baliogabe egin beharko lirateke
prestakuntza-fase hori zela eta gerora salbuespen gehiago onartu zireneko ebazpenak.

Txostenaren testu osoa (gastelaniaz)

B) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...)
ERREG. ZK.: 2114/14 SUHILTZAILEEN LEP. IGERIKETA PROBA
Suhiltzaileen LEPeko lehiakide batek desadostasuna erakutsi du baliogabetu egin diotelako igeriketa
proba, epaimahaiko lehendakariak uste izan zuelako burua erakutsi zuela arnasa hartzea debekatuta
zegoen alde batean. Azpimarratzen du oinarriek ezartzen zutela arnasa hartzearen debekua, ez burua
ateratzearena. Aipatzen du, baita ere, ez ziotela utzi egin zuten probaren grabazioak ikusten, esanez ez
zela ezer ikusten lurrunarengatik.
Horregatik guztiarengatik gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu zuen, baina gaitzetsi egin zioten, eta orduan
gure bulegora jo zuen hurrengo urrats komenigarriei buruz guk aholkua eman geniezaion.
Izan genuen elkarrizketan azaldu genion zein proba ziren gure ustez garrantzitsuak auzi-bidean jarritako
erreklamazio bat Gerora, erreklamatzaileak esan zigun administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri zuela,
eta beraz, dosierra ixtea erabaki genuen.
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03.3 Ogasun Saila
A) GOMENDIOA
ERREG. ZK.: 2001/14 ISUNA. APARKALEKUA.
Herritar batek jakinarazten digu 2013ko abuztuaren 5ean, 06:35ean, udaltzainek salaketa ezarri ziotela
ibilgailua zirkulazio bidean aparkatzeagatik eta bidea oztopatzeagatik (1428/2003 Zirkulazio Araudi
Orokorraren 94.2.a artikulua haustea) Santa Maria kantoian. Horren ondorioz, garabiak eraman zuen
ibilgailua. Isunaren zenbatekoa 200 euroan finkatu zen. 2013ko irailaren 24an herritarrak alegazioak
aurkeztu zituen salaketa horren aurka, eta argazkiak bertaratu zituen ez zuela inola ere trafikoa
oztopatzen frogatzeko, eta kantoi hori ez dagoela zirkulaziorako erreserbatuta alegatuz.
Geroago, 2013ko urrian, alegazioen aurkako ebazpena jakinarazi zioten, eta horrekin batera 200 euroko
isuna ezarri zioten, salaketa ezarri zion agentearena baieztatuta utzita. Ebazpen horren aurka herritarrak
berraztertzeko errekurtsoa jarri zuen, eta bertan zioen berrespen-txostenak ez zuela trafikoa oztopatzea
aipatzen, bakarrik erabiltzen zela han aparkatzeko debekuaren seinalea zegoela. Horretaz gain,
herritarrak alegatzen zuen bizikletak aparkatzeko tokia dagoela eta beraz horrek indartzen duela bere
argudioa, alegia, kantoi hori ez dela zirkulatzeko.
Artean berraztertzeko errekurtso horren ebazpenaren berri izan gabe, jakinarazi zioten zorra ordaintzeko
epea amaitu zitzaiola eta 210 euro zor zuela, 10 euroko betearazte aldiko gainordaina sortu zuelako.
Halaber, urtarrilaren 9 arteko epea ematen zitzaion % 5eko gainordaina ordaintzeko. Herritarrak zorra
epe barruan ordaintzeari ekin zion, beraz.
Gertaera horien aurrean, gogoeta hauek egin daitezke:
1.- Prozedura zigortzaileari dagokionez
Salaketa-orriak hala jasotzen du ekintza: "ibilgailua zirkulazio bidean aparkatzea, eta bidea oztopatzea".
Salaketa-orria oinarri hartuta eman zitzaion hasiera dosier zigortzaileari, Zirkulazio Araudi Orokorraren
94.2 a) artikulua hausteagatik. Arau-hauste hori larria da eta 200 euroko zigorra du.
Instrukzio-egileak jasotako frogan, alegia, agente salatzailearen berrespen-txostena den horretan,
honako hau seinalatzen da: "Ondo dioen bezala, aparkatzea debekatzen duen seinalea jarri zen, egun
batzuk lehenago Egunsentiko Arrosarioa eta prozesioa izan zirelako. Horretaz gain, bizikletak uzteko
tokia da. Beraz, salaketa berretsi egiten dut."
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Hala idatzita ematen du toki horretan aparkatzea baimenduta dagoela, baina baimena murriztuta
geratzen da hainbat ekitaldi ospatzen direnean, Egunsentiko Arrosarioan bezala, eta orduan aldi
baterako seinaleak jartzen dira aparkatzea debekatzeko. Hala ere, txostenak ez du inola ere aipatzen
erreklamatzailearen ibilgailua aparkatuta zegoen tokia zirkulaziorako erabiltzen zen bidea zela edo
ibilgailuak bidea oztopatzen zuenik.
Berrespen-txostena eta salaketa, bat ez badatoz ere, instrukzio-egileak ez du froga berririk egin
salatutako ekintzak argitzeko; ebazpen-proposamenean dioenez, "agenteak nahikoa frogabide aurkeztu
du eta dagokion txostena egin du, eta txosten horrek berretsi egiten du salatutako ekintza.
Jurisprudentziak honako hau ezarri du agintaritzaren agenteen berrespen-txostena dela eta: “...trafikoko
polizia

funtzionarioaren

deklarazioa,

behin

berretsi

ondoren,

kargu-froga

nahikoa

da

berez,

Konstituzioaren 24.2 artikuluan xedatutakoaren ildotik, arau horretan jasotako errugabetasun-ustekizuna
hausteko, agenteak berak egiaztatutako gertaerei buruzkoa bada...”. (Auzitegi Nagusiaren epaia, 199504-28).
Nolanahi ere, berrespen-idatziak jasotako gertaerak eta salaketak jasotako gertaerak ez datoz bat: beraz,
egindako frogabidea ez da nahikoa errugabetasun ustekizuna suntsitzeko (Errioxako Auzitegi Nagusiaren
Administrazioarekiko Auzietarako Salaren epaia, 1998ko urriaren 9an emana).
Gasteizko udalaren Trafiko atalari kontsulta egin zitzaion erreklamatzailearen ibilgailua aparkatuta
zegoen bidearen izaerari dagokionez, eta erantzuna izan zen bide hori ez dela zirkulaziorako eta ez
litzatekeela erreia izango jarraipenik ez duelako.
Beraz, ez da gertatu 1428/2003 Zirkulazio Araudi Orokorraren 94.2 a) artikuluak dioena, erreklamatzailea
zigortu izanaren arrazoia (Debekatuta dago aparkatzea erabiltzaile zehatz batzuen zirkulaziorako edo
zerbitzurako soil-soilik gordetako erreietan edo bide-zatietan). Arauren bat haustekotan, Zirkulazio Araudi
Orokorraren 132.1 artikulua izango litzateke (Legearen xede diren bideetako bide-erabiltzaile guztiek men
egin behar diete betebehar edo debekuren bat ezartzen duten zirkulazioko seinaleei; era berean,
bideetatik zirkulatzen ari direnean aurkitutako arauzko gainerako seinaleen aginduetara egokitu behar
dituzte beren jokabideak). Hala izanez gero, zigorra Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide
Segurtasunari buruzko Legearen arabera ezarriko da, bertako 65.3 eta 67.1 artikuluen arabera, alegia,
ezarri beharreko zigorra ezin izango da 100 eurotik gorakoa izango. Zehazki, Trafikoko Udal
Ordenantzaren Eranskinak "Gelditzea eta aparkatzea debekatzen duen seinalea ez errespetatzea" arauhausteak dakarren zigorra 30,05 euroko kopuruan ezartzen du.
2 - Administrazioak egindako hutsunea konpontzeko daukan bitartekoei dagokienez
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Bestalde, administrazioak aipatzen dituen akatsak oso urrun daude 30/1992 Legearen 105. artikuluaren
arabera edozein unetan zuzendu ditzakeen akats materialak, izatezko akatsak edo akats aritmetikoak
izatetik. Auzitegi Gorenak behin eta berriro adierazi duen bezala, besterik gabe zuzendu daitekeen akats
material edo egitezkoak "ezaugarri bat du, zein baita nabarmena, agerikoa, eztabaidaezina eta begi
bistakoa dela bere horretan, besterik arrazoitzeko beharrik gabe, eta prime facie geratzen dela agerian"
(Auzitegi Gorenaren 1999/05/25eko epaia).
Egin litekeen akatsa zuzenbidezkoa da, arau aplikagarrien gaineko akatsa da, arau-haustea
sailkatzearen gainekoa, isunaren kopuruaren gainekoa. Ustezko balioa duen egintza hori eraginik gabe
uztekotan, administrazioak egintzak —baliogabeak nahiz deuseztagarriak— berrikusteko dituen
bideetakoren bat baliatu beharko luke (Administrazio Prozedura Erkidearen 102. art. eta hurrengoak).
Baliogabetzea izango litzateke biderik laburrena eta egokiena, eta kasu honetan bidezkoa da,
Administrazioari

bidea

ematen

diolako

interesdunarentzat

komenigarriak

ez

diren

egintzak

baliogabetzeko, eta komenigarriagoak zaizkion beste batzuek haien ordez ezartzeko (zigorra murriztea
edo kentzea), ezarri beharko litzatekeen zigorra, ezartzekotan ere, egiatan ezarri zitzaion baino arinagoa
da, eta beraz, interesdunaren alde jokatuko luke.
Kasu honetan, ez ziren ez bata eta ez beste biderik hartu, nahiz eta herritarrak berraztertzeko errekurtsoa
jarri 2013ko azaroaren 19an, eta bertan alegatu, hain zuzen ere, berrespen-txosteneko egintzen
kontakizuna ez datorrela bat salaketak jasotzen duenarekin.
3 - Erreklamatzaileak jarritako berraztertzeko errekurtsoari dagokionez
Herritarrak berraztertzeko errekurtsoa jarri zuen, eta bertan azpimarratu zuen salatutako gertaeren
kontaketaren eta berretsitako gertaeren artean zegoen aldea. Hala ere, Ogasun Sailak ez zuen
ebazpenik eman, eta errekurtso-egileari zorra ordaintzeko epemugako jakinarazpena bidali zion, 210
eurokoa (200 euro zigorraren kopurua eta 10 euro betearazte aldiko gainordainaren kopurua).
Puntu honetan gogora ekarri behar dugu 2006/14 Trafiko-isunen kobrantza errekurtsoaren ebazpena
eman baino lehenago erregistro zenbakia duen dosierrean egiten den gomendioa: zigorra ez betearaztea
harik eta ebazpen-zigortzailea irmoa izan arte.
Horrenbestez,

Gasteizko

Udaleko

Herritarren

Defendatzailearen

Araudiaren

19.b)

artikuluan

xedatutakoaren ildotik, udal administrazioaren zerbitzuak hobetu daitezela lortze aldera, gomendio hauek
egiten ditugu:
1.- Baliogabetzea eta indarrik gabe uztea Trafiko Isunen Ataleko buruak 2013ko urriaren 18an emandako
ebazpen zigortzailea, bertan herritar bati ezartzen baitzitzaion 210 euroko isuna 1428/2003 Zirkulazio
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Araudi Orokorraren 94.2 a artikuluaren arau-hauste larria egiteagatik, ibilgailua zirkulazio bidean
aparkatzeagatik eta bidea oztopatzeagatik.
2.- Oro har, ez dadin betearazte-bidetik jo trafikoaren alorreko zigorrak kobratzeko, harik eta ebazpen
zigortzailea irmo bihurtzen den arte, hau da, berraztertzeko errekurtsoa ebatzi eta administrazioarekiko
auzi-bidean errekurtsoa aurkezteko epea agortzen den arte.

- GOMENDIO EZ ONARTUA Gomendioaren testu osoa (gastelaniaz)

ERREG. ZK.: 2006/14 ISUNA. APARKALEKUA.
Herritar bat kexu azaldu zaigu esanez 2013an Udalak hiru isun ezarri zizkiola leku berean gaizki
aparkatzeagatik, Eskola kaleko 2.ean. Bi kasutan, arau-hauste larritzat jo eta 200 euroko isuna ezarri
zioten –errekurtsoa aurkeztua zuen horien kontra–; hirugarrenean, arau-hauste arintzat jo zuten, eta
"azkar ordaintzeko" aukeraz baliatu zen. (Honekin lotuta, 1950/13 gomendioa gogoratu daiteke, Eskola
kaleko 2.eko oinezkoentzako esparruan, San Bizente elizaren ondoan, aparkatzeagatik jarritako isun
larriarekin lotuta. Orduko hartan argudiatzen genuen erreklamatzaileari leporatzen zitzaion arau-haustea
ez zetorrela bat arau-hauste larriaren kontzeptuarekin, eta inguruaren ezaugarriengatik arintzat jo
beharko zatekeela. Gomendioa ez zen onartu).
Herritarrak argudiatzen zuen bi berraztertzeko errekurtso aurkeztu zituela eta jasotako erantzun bakarra
premiamendu probidentzia bidaltzea izan zela, isunen kopuruari gainordaina erantsita; ezarritako isun
larriak berraztertzeko eskatzen zuen.
Aurrekari horiek kontuan izanik, GOGOETA hauek egin beharra dugu:
1.- Egindako arau-hausteen kalifikazio ezberdina dela eta:
Badirudi ez dagoela irizpide argirik Eskola kaleko 2.ean gaizki aparkatzea arau-hauste larria ala arina den
erabakitzeko. Egia da, hala ere, arau-hauste baten kalifikazioa aldatu egin daitekeela trafiko eta zirkulazio
baldintzen arabera, are ibilgailua aparkatzen den leku zehatzaren arabera ere.
Kalifikazioa zuzena den erabakitzeko, une eta leku zehatzak hartu beharko lirateke aintzat, eta hori
aldeek aurkeztutako probak aztertuz egin genezake bakarrik; horri dagokionez, agentearen salaketak eta
geroko berrespenak ia eztabaidaezinak dira.
Arau-hauste larritzat jotako bi kasuak arintzat jotakoerekin alderatuta, hau ikusi dugu:
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Arau-hauste larriari dagozkion salaketa-orrietan leku bera (Eskola kalea, 2.a) eta arrazoi bera
(“oinezkoentzako esparruan aparkatzea, enbarazu eginez") aipatzen dira.
Arau-hauste arinari dagokion salaketa-orriak, berriz, hau dio: "oinezkoentzako esparruan aparkatzea".
Horrenbestez, salaketa-orrien artean funtsezko desberdintasuna dago: arau-hauste larriaren kasuan,
enbarazu egiten dela esaten da; arau-hauste arinari dagokionean, berriz, ez da enbarazu egiten denik
aipatzen. Kontua da zeri egiten zaion enbarazu zehaztea. Hori jakiteko, agenteen berrespen-txostenera
jo dugu:
1.- Lehen arau-hauste larria: “leídas las alegaciones presentadas el agente se ratifica en los
hechos que motivaron la denuncia. La zona en cuestión es una zona peatonal pivotada. Se ha retirado
algún bolardo para que entren vehículos de obra, debidamente autorizados. Que los vehículos allí
estacionados obstaculizan a los vehículos que están realizando tal obra, así como a peatones que deben
ir sorteando a los vehículos allí estacionados”
2.- Bigarren arau-hauste larria: “Que la zona donde se encontraba estacionado el vehículo …
es una acera tipo plaza pivotada para evitar el acceso a vehículos. Que se han retirado 3 de dichos
pivotes para permitir el acceso únicamente a los vehículos autorizados para la obra. Que el vehículo
obstaculizaba a los vehículos que iban a realizar las obras en la plaza”.
Beraz, badirudi bi arau-hausteak larritzat jotzeko arrazoia ez dela besterik gabe gaizki aparkatu izana,
baizik eta ibilgailu horrek enbarazu egiten ziela obrarako baimendutako ibilgailuei.
Batean zein bestean, Zirkulazio Araudi Orokorraren 91.2.m) araua litzateke hautsitakoa:
"91. artikulua. Nola gelditu eta aparkatu.
1. (…)
2. Toki arriskutsuetan edo zirkulazioa larri oztopatuz gelditu edo aparkatu dela ulertuko
da, hain zuzen, honako kasu hauetan zirkulaziorako arrisku edo oztopoak sortzen
direnean:
m) Aurreko idatz-zatietan aipatutakoez gain, oinezkoen, ibilgailuen edo animalien trafikoa
arriskuan jarriz edo larri oztopatuz gelditu edo aparkatzen denean".
Arintzat jotako kasuan, berriz, 94.2.e) artikulua litzateke hautsitakoa:
“94. artikulua. Debekatutako tokiak.
2. Debekatuta dago honako kasuotan aparkatzea:
e) Espaloi, pasealeku, eta oinezkoak pasatzeko izendatutako beste eremuetan.
3. Lehenengo paragrafoko a), d), e), f), g) eta i) idatz-zatietan zerrendatutako lekuetan,
trenbide-pasaguneetan, eta herriko garraio publikoak erabiltzeko izendatutako erreietan
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gelditu eta aparkatzea arau-hauste larritzat joko da, testu artikulatuaren 65.4.b)
artikuluaren arabera."
Oker gelditzea edo aparkatzea larritzat jo ahal izateko, egoera bereziren bat gertatu behar da, esaterako,
autobusentzako bideetan, bihurguneetan, sestra-aldaketetan, ezintasunak dituzten pertsonentzako
aparkalekuetan, tuneletan, beheko pasabideetan, edo beste edozein leku arriskutsutan gelditu edo
aparkatzea, edo horrek zirkulazioa larri oztopatzen duenean edo arriskua ekar dezakeenean, batez ere
oinezkoentzat.
Horrelako zirkunstantziarik ez bada, gertaera arintzat jo beharra dago; izan ere, oinezkoentzako
esparruan edo espaloian aparkatzeak berez dakar oinezkoen ibilbidea aldaraztea, baina horrek bakarrik
ez du arau-haustea larri bihurtzen, aitzitik, berez arina litzateke, beste zirkunstantzia bereziren bat gertatu
ezean.
Kasu honetan, ordea, arau-hauste larritzat jotako bi egoeretan bazela zirkunstantzia berezirik egiaztatu
da: inguruan obrak egiten ari ziren, eta gaizki aparkatutako ibilgailuak enbarazu egiten zien obrako
ibilgailuei, agenteek diotenaren arabera.
Horrenbestez, zirkunstantzia berezi horiek kontuan izanik, uste dugu Eskola kalean bidegabe aparkatzea
arau-hauste larritzat jotzea zuzenbidearekin bat datorrela, ez oinezkoak ibilgailuak inguratzera behartzen
zituelako, inguruan obrak egite ari zirelako baizik.
2.- Berraztertzeko errekurtsoari emandako "erantzunari" dagokionez, hots, ordaintzeko epearen
amaieraren jakinarazpenari eta geroko premiamendu probidentziari dagokienez
Erreklamatzaileak argudiatzen zuen "bi berraztertzeko errekurtso aurkeztu eta jasotako erantzun bakarra
premiamendu probidentzia bidaltzea" izan zela.
Aurreko gomendioan aipatzen genuenez, administrazioak ezinbestean eman behar du berariazko
ebazpena administrazio-prozedura orotan eta, bereziki, bere ebazpenen kontra jarritako errekurtsoak
ebazteko beharra du. Betebehar hori iraunkorra da, ez da ez iraungitzen ez preskribatzen, eta
administrazioak berraztertzeko errekurtsoa ebatzi ezean zein errekurtso aurkez daitekeen jakinaraztea
ezin da horren ordezkotzat jo.
Bestetik, 2010. urtearen erdialdean, 330/1990 Errege Lege Dekretuaren –"Trafikoaren Legea"– 80.
artikulu berria sartu zen indarrean, eta horren bidez "prozedura laburtu" berria ezarri zen, hau da, "azkar
ordaintzea" deritzona. Horretaz baliatuz gero, ustezko arau-hausleak isunaren zenbatekoaren erdia
ordaintzen du eta, horren truke, ezin du inolako alegazio edo errekurtsorik aurkeztu administrazio-bidean.
Horrenbestez, trafiko-isun baten kontra alegazioak edo errekurtsoa aurkezten duen herritar orok,
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automatikoki, arrisku bat hartzen du bere gain: isildu eta isuna ordainduz gero ordainduko lukeenaren
bikoitza ordaintzekoa.
Gainera, legea aldatu aurretik, trafiko-isunak ezin ziren betearazi administrazio-bidean irmoak izan arte,
lehengo 83. artikuluaren ildotik. Horrek esan nahi zuen errekurtso-egileak ez zuela inolako arrisku
gehigarririk hartzen isuna errekurritzeagatik eta, gainera, isuna ez zela betearaziko harik eta
berraztertzeko errekurtsoa ebatzi arte, era horretan bihurtzen baitzen irmo administrazio-bidean.
Jurisprudentziak behin eta berriro ezarri du administrazio-errekurtsoa ebazten ez den bitartean –eta
herritarrak jurisdikzio bidera jo dezakeen arren– ebazpena ez dela irmo bihurtzen eta, beraz, ebazpen
zigortzailea ezin dela betearazi.
Baldintza horiek nabarmen garantistagoak ziren, baina errotik aldatu ziren 2009an Trafikoaren Legea
eraberritu zenean. Izan ere, Trafikoaren Legearen 82. artikulu berriak hau xedatzen du: "Ebazpen
zigortzaileak agortu egingo du administrazio-bidea, beraz, interesdunari jakinarazten zaion egunaren
biharamunetik aurrera betearazi ahalko da zigorra, ondorio guztiekin". Alegia, zigortzeko ebazpena
jakinarazten den unetik bertatik betearaz daiteke, interesdunak errekurtsoa aurkeztu arte itxaron beharrik
gabe, eta are gutxiago administrazioak erantzun arte.
Horrela da itxuraz, araudi berriak aurreko araudiko atal batzuk indarrean utzi baitzituen, zigorren
betearazpenarekin lotutakoak, hain zuzen:
V. KAPITULUA. Zigorrak gauzatzea
88. artikulua.- Zigorrak gauzatzea
Administrazio-bidetik irmoak direnean, zigorrak gauzatu ahalko dira, lege honetan
ezarritakoaren ildotik.
90. artikulua.- Isunak kobratzea
1. Prozedura bideratzen ari zen bitartean ordaindu ez diren isunak hamabost egun
naturaleko epean ordaindu beharko dira, zigorra irmo bihurtzen den egunaren
biharamunetik kontatzen hasita.
2. Aurreko paragrafoan ezarritako epea igarota isuna ordaindu ez bada, premiamenduprozedura bideratuko da ordainarazteko. Ondorio horietarako, zordunari jakinarazitako
premiamendu-probidentziak –kudeatzeaz arduratzen den administrazioko organo
eskudunak egina– betearazteko tituluaren balioa izango du.
Ikus daitekeenez, trafikoaren alorreko zigorrak betearaztearekin zuzenean lotutako arau horiek baldintza
bat jartzen dute zigorrak betearazi ahal izateko: administrazio-bidean irmoak izan daitezen. Eta ebazpen
bat "administrazio-bidean irmoa" izatea ez da "administrazio-bidea amaitzearen" baliokidea.
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Harira datorren adibide baten bidez azalduko dugu: Gasteizko Udaleko Ogasuneko zinegotzi ordezkariak
trafikoaren alorreko arau-hausle bati zigorra ezartzeko ebazpenak amaiera ematen dio administraziobideari, zinegotzi ordezkariak ez duelako nagusi hierarkikorik –ez alkatea ez eta Gobernu Batzarra ere ez
dira (30/1992 Legearen 109.c art.)–. Hala ere, ebazpen hori ez da irmoa zuzenean, aukerako
berraztertzeko errekurtsoa aurkez daitekeelako haren kontra. Ebazpena jakinarazi eta bi hilabeteren
buruan errekurtsorik aurkeztu ez bada –ez aukerako berraztertzeko errekurtsorik (hilabete) ez
administrazioarekiko auzi-errekurtsorik (2 hilabete)–, orduan bai, irmo bihurtzen da. Baina herritarrak
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztea erabakitzen badu –kasu honetan bezala–, ebazpena ez da irmoa
izango harik eta Administrazioak errekurtso horri berariaz erantzuten dion arte.
Ezin

ukatuzkoa

administrazioaren

da

administrazioaren

egintza.

Auzitegi

isiltasunaren

Konstituzionalak

bidezko
behin

ustezko

baino

ezeztapena

gehiagotan

azaldu

ez

dela

duenez,

Administrazioak berraztertzeko errekurtsoa aginduzko epean ebazten ez duenean, ondorio nagusia da
Administrazioaren isiltasunak ezin diola interesdunari kalterik egin. Hortik ondorioztatzen da ezen,
Administrazioak errekurtsoari erantzun izan balio, interesdunak auzitegira jotzeko lukeen epea ez dela
zenbatzen hasten berariazko ebazpena ematen den arte. Bigarren ondorioa da ezen, Administrazioak
errekurtsoari erantzuten ez dion bitartean bide judizialean errekurtsoa aurkezteko epeak irekita jarraitzen
badu, logikoki, errekurritutako ebazpena –trafiko isuna kasu honetan– ezin dela irmoa izan, hots,
ebazpena ez dela irmo bihurtuko harik eta Administrazioak errekurtsoa ebazten duen arte (eta bide
judizialean errekurritzeko epea igaro ondoren).

Beraz, Administrazioak errekurtsoa ebazten ez badu –eta horrek bihurtzen du zigorra irmo– ondorio
zuzena da isunak ezin direla betearazi, Trafiko Legearen 88. eta 90. artikuluak aplikatuz, eta
horrenbestez, ezingo da behartze bidetik jo. Hori horrela da, ebazpen zigortzailearen jakinarazpenean
isuna ordaintzeaz ohartarazpen hau egin arren:
"Prozedura bideratzen ari zen bitartean ordaindu ez diren isunak HAMABOST EGUN
NATURALeko epean ordaindu beharko dira, ebazpen hau jakinarazten den egunaren
biharamunetik kontatzen hasita. Aurreko paragrafoan ezarritako epea igarota isuna ordaindu
ez bada, premiamendu-prozedura bideratuko da ordainarazteko (...)".
Izatez, paragrafo hori Trafiko Legearen 90. artikuluaren kopia da, alderdi batean izan ezik: aipatutako
artikuluaren arabera, epea zenbatzeko lehen eguna ez da zigorra jakinarazten den eguna, baizik eta hura
irmo bihurtzen den eguna (geroago).
Hasierako arrazoibidera itzuliz, esan beharra dago ezen errekurtsoa aurkeztu eta erantzunik jaso ez duen
interesdunaren egoera are larriagoa bihurtu dela Trafiko Legearen 2009ko aldaketarekin, trafiko zigorren
alorrean prozedura laburtua ("ordainketa azkarra") sartu delarik. Laburbilduz:
2014ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 58

<< Aurkibidea

-

Aldaketaz geroztik, ordaindu (eta isildu) beharrean alegazioak aurkeztea erabakitzen duen
ustezko arau-hausle orok hasieratik arrisku bat hartu behar du bere gain: isuna osorik
ordaintzea, hau da, ordainketa azkarraz baliatuko balitza ordainduko lukeenaren bikoitza.
Hori dela eta, hasieratik nabarmen murrizten dira trafiko alorreko errekurtsoen kopurua,
logikoki, interesdunak bi aldiz pentsatuko baitu errekurritu aurretik, eta aurreikustekoa da
azkenean errekurtsoa aurkeztea erabakitzen badu arrazoia duen uste osoarekin izango dela,
eta Administrazioak hori aitortuko duen konfiantzarekin.

-

Administrazioak interesdunaren alegazioak eta errekurtsoak ezesten baditu azkenean,
administrazioarekiko auzi-bidera jotzeko aukera ia itxita dagoela esan daiteke, errekurtsoa
aurkezte hutsagatik gutxienez ordaindu beharreko tasa judizialak 200 euro izango baitira, edo
isunaren % 50, hori baino gutxiago bada. Gainera, "epemugaren printzipioa" ezarri denez
geroztik, prozesua galtzen badu kostuak ordaindu beharko dizkio Administrazioari.

-

Horrenbestez, herritarrek "jokoan" erabil dezaketen karta bakarra alegazioena da eta, zorterik
ez badu, berraztertzeko errekurtsoa du azken aukera.

Horregatik, gaurko egoeran, bereziki mingarria da gertatutakoa, hau da, herritarrak bere arrazoiaren alde
egitea erabaki duelarik, horrek dakarren kostuarekin, eta berraztertzeko errekurtsoa jarri duelarik,
Administraziotik errekurtsoaren ebazpena jaso beharrean –aginduzkoa den bezala– premiamendu
probidentzia jasotzea, betearazpen prozedura abiarazi eta gainera dagokion gainordaina ezartzen diona.
Aztertzen ari garen kasuan, interesdunak –oraindik berraztertzeko errekurtsoaren inolako erantzunik jaso
ez duenak– ikusi du nola hasierako bi isunen zenbateko osoa (beherapenik gabe), hau da, 400 euro,
premiamendu gainordaina (% 20) eta berandutze interesak gehituta 484,54 euroraino iritsi ziren 2014ko
urtarrilerako. Gure ustez, emaitza hori, gutxien jota, bidegabea da, eta udal administrazioak zuzendu egin
beharko luke, kasu honetan zein hurrengoetan, ustezko arau-hausleen eskubideak babesteko, berez
nahikoa murriztu baitira, ikusi dugun bezala.
Beraz, eta laburbilduz, ondorioztatu daiteke hasieran jarritako bi zigor larriak zuzen jarritakoak zirela,
araua hautsi zeneko zirkunstantzia bereziak (obrak) kontuan hartuz, baina gainordaina eta berandutze
interesak ezartzea guztiz bidegabea dela Administrazioak oraindik ebatzi ez dituenean aurkeztutako
berraztertzeko errekurtsoak eta, beraz, ezarritako zigorrak irmo ez direnean.
Horrenbestez,

Gasteizko

Udaleko

Herritarren

Defendatzailearen

Araudiaren

19.b)

artikuluan

xedatutakoaren ildotik, udal administrazioaren zerbitzuak hobetu daitezela lortze aldera, GOMENDIO hau
egiten dugu:
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1.- Oro har, ez dadin betearazte-bidetik jo trafikoaren alorreko zigorrak kobratzeko, harik eta ebazpen
zigortzailea irmo bihurtzen den arte, hau da, berraztertzeko errekurtsoa ebatzi eta administrazioarekiko
auzi-bidean errekurtsoa aurkezteko epea agortzen den arte.
2.- Kasu zehatz honetan, ondoriorik gabe utz dadin premiamendu probidentzia, eta orain arte bide
betearazlean egindako izapide guztiak, harik eta interesdunak aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoak
berariaz ebatzi arte, eta, horrenbestez, egun horretara arte pilatutako gainordainak eta berandutze
interesak baliogabetu daitezen.
- GOMENDIO EZ ONARTUA Gomendioaren testu osoa (gastelaniaz)

ERREG. ZK.: 2022/14

ZERGAK ZATIKATZEA HILABETE BATEZ ORDAINDU EZ IZANAREN

ONDORIOAK.
Herritar batek azaldu du 2011n aita hil ondoren ondaretzat hartutako etxebizitzaren titularitatearengatik,
Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zergaren (aurrerantzean "gainbalioa") likidazioa ordaindu behar
izan zuela. Etxebizitza horretan ama bizi da gaur egun, eta beraz, ez dago salgai. Oinordeko bakoitzak
847 euro ordaindu beharra zeukan zerga horren izenean.
Pertsona horrek hileko 625 euro ditu guztira, ezintasun iraunkorreko pentsioarengatik. 2013ko maiatzean
zatika ordaintzea eskatu zuen, eta urte betez eman zioten. Baina ezin izan zuen kuota bat ordaindu eta
Udalak ordainketa zatikatua kendu eta geratzen zitzaion zorra osorik ordaintzeko eskatu zion.
Erreklamatzaileak konturako ordainketan egiten jarraitu zuen ahal zuen neurrian, eta 360 euro geratzen
zaizkionean ordainketa amaitzeko, berriz eskatu zuen zorra zatikatzea, eta dokumentazio osoa eraman
zuen, baina ukatu egin zioten. Berriro 100 euro kontura ordaindu zuenean jakin zuen Udalak 97 euroko
gainordaina ezarri ziola, geratzen zen kopuruak sortutako eguneroko interesari zegokiona.
Azkenean, 2014ko otsailean erreklamatzaileak zorraren gainerakoa ordaindu zuen, baina 97 euroko
gainordaina ordaindu egin behar izan zuen. Kontua da, ordainketa zatikatuarekin jarraitu izan balu, bi
hilabete geroago, 2014ko apirilean inolako gainordainik gabe amaituko lukeela ordainketa.
Horregatik eskaera egiten du 97 euroak itzultzeko, bidegabeko iruditzen zaiolako gainordaina.
ZENBAIT GOGOETA
Pairatzen ari garen krisi ekonomiko honen ondorioz, Sindikoaren Bulegora gero eta pertsona gehiago
hurbiltzen ari da, urte hauetan guztietan zerga-betebeharrak ondo egin dutenak eta orain larridura
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agertzen dutenak ezinezko egiten zaielako behar horiek betetzea, lehen apaltzat jotzen genituen dirukopuruak orain oztopo gaindiezin izan litezkeelako haien etxeko ekonomia murritzetarako. Horregatik
beharbada garaia iritsi da arau batzuk malgutzeko, agian oparoaldietan pentsatuta egon baitziren, zordun
alferrentzat eginak, alegia, kaudimen-gabezia egoeran dauden pertsonentzat baino.
Kasu honetan erreklamatzaileak ekarritako dokumentazioak ondo erakusten ditu zatiketaren aldian
zeintzuk ziren haren familia- eta ekonomia-egoera errealak, eta likidatu dioten zerga, gainbalio famatua
ere, ustez hazi egin zuen ondarearengatik, baina inolako etekin ekonomikorik ekarri ez diona, ezta
ekarriko ere ama bizi den artean. Eta horren aurrean aurkitu duen Administrazioaren erantzuna
zorrotzegia iruditzen zaigu.
Indarrean dagoen legeen arabera uste dugu administrazio-jarduna arautegira egokitzen dela, baina
Sindiko

eta Herritarren Defendatzailearen

betebeharra

ez

da

bakarrik

administrazio-jardunak

legezkotasunik duen ala ez erabakitzea, baizik eta, batez ere, administrazio-jardunak ekar litzakeen
egoera bidegabeak agertaraztea eta horiek zuzentzea, ahal den neurrian. Horregatik, gomendio hau ez
da Zuzenbidezko gomendioa.
Udal-araudia ikusita argi dago zerga-zordunen batek zatiketaren epealdi bat betetzen ez badu,
automatikoki gainerako epealdiak epemuga betetakotzat hartuko direla, eta zatiketa kendu egingo da.
Hortik aurrera ondorioak ezberdinak dira, zorraren egoera borondatezko aldian edo betearazteko aldian
egon ala ez.
Puntu honetan esan beharra dago oso nahasia dela zatiketa ez betetzeari dagokionez erreklamatzaileari
egin zaion jakinarazpena, aipatu egiten direlako hainbat aukera eta egoera, baina interesdunaren beraren
egoera zehatza zein den zehaztu gabe.
Kobrantzen kudeaketan dokumentu normalizatu eta automatizatuak erabiltzeko beharrak mugak
badakartza ere, administrazio-arautegian eta batez ere ogasunean mugitzeko ohiturarik ez duenarentzat
ez da hain argia jakitea zure zorra zatikatua edo geroratua izan den, zor hori borondatezko aldian edo
betearaztekoan dagoen, eta, azkenik, prozeduraren zein puntutan erabakitzen den premiamendu
probidentzia (edo bahitura eginbidea) eta zertarako den.
Azken finean, komenigarria izango litzateke jakinarazpen-eredu bat bidaltzea borondatezko aldian
dauden zordunei, ez ordaintzeak dakartzan ondorioez ohartarazten; gauza bera zorra betearazte-aldian
daukatenei.
Hori esanda, indarrean dagoen araudiaren aurrean, beste zatiketa bat ukatzeko erabakia legez egokia
izan zen, baina ondorio hori gogorregia da, oraingo inguruabarrak kontuan hartuta. Kasu hau araua
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aplikatzearen ondorio bidegabeen paradigma da: zordunak zorra ordaintzen du zatiketaren epealdia
amaitu baino lehen, eta, hala ere, zigorra ezartzen diote gainordainekin eta berandutze interesekin.
Halako ondorio bidegabeak saihesteko modua izango litzateke Diru-bilketa ordenantzaren 86.2 eta 86.3
artikuluetan aurreikusitako mugak kentzea edo aldatzea, horrela pertsona batek betetzen ez badu
zatikatutako ordainketaren bat baina aldi baterako ezintasuna behar bezala zuritzen badu, aukera izan
dezala ordaindu gabe dauzkanak berriro zatikatzeko, gainordainik gabe. Zatikatze berria ere hasieran
ezarritako ordainketaren gehienezko epera muga daiteke, edo lehenengo ez-ordaintzetik aurrera
gehienezko epealdia ezarri zorraren kalkulu berri hori eskatzeko (hilabetea, adibidez), eta kalkulu berri
hori behin besterik ez egitea, hau da, bigarrenez ordaintzen ez bada ezin izango litzateke beste
zatikatzerik egin. Beste aukera bat izango litzateke, besterik gabe bidea ematea betearazte-aldian
dauden hileko ordainketa bat edo batzuk ez betetzeko, beti ere hurrengo hilabetean ordainketak betetzen
badira.
Arau honen helburua, esan bezala, izango litzateke bidea erraztea zergak zatikatuta edo geroratuta
ordaindu nahi baina egoeraren araberako arrazoiengatik ezin izango luketenek gehienezko epea amaitu
baino lehen inolako interesik ezta gainordainik ere
Horrenbestez,

Gasteizko

Udaleko

Herritarren

Defendatzailearen

Araudiaren

19.b)

artikuluan

xedatutakoaren ildotik, udal administrazioaren zerbitzuak hobetu daitezela lortze aldera, gomendio hauek
egiten ditugu:
1.- Kasu honetan, pertsona interesdunari ezarritako gainordainak eta interesak berari itzultzea,
horiek ezarri baitzizkioten zatikako ordainketak ez betetzeagatik, nahiz eta berak zorra osorik kitatua izan
hasieran hitzartutako amaierako epea baino lehen.
2.- Zergen eta zuzenbide publikoko bestelako diru-sarrera lokalen kudeaketa, bilketa eta
ikuskaritzari

buruzko

Ordenantza

orokorra

aldatzeko

aukera

aztertzea,

gomendio

honetan

azaldutakoaren arabera.
- GOMENDIO EZ ONARTUA Gomendioaren testu osoa (gastelaniaz)

OHARRA: 2014ko uztailean eman genuen gomendioa formalki ez onartua izan arren, 2015eko
zergen eta zuzenbide publikoko bestelako diru-sarrera lokalen kudeaketa, bilketa eta ikuskaritzari
buruzko ordenantza orokorra aldatu egin zen, 86. artikuluan hain juxtu, “Zatikatua edo atzeratua
izan den ordainketa ez egitearen ondorioei” zegokiena. Hona hemen sartu ziren aldaketak:
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2014ko Ordenantza Orokorra

2015eko Ordenantza Orokorra

1. Oro har, zerga zorren kasuan, emandako epea pasa
bada dagokion diru-sarrera egin gabe, iraungitzat joko
dira ere, egun berean, eman diren ondorengoak.

1. Oro har, zerga zorren kasuan, emandako epea pasa
bada dagokion diru-sarrera egin gabe, iraungitzat joko
dira ere, egun berean, eman diren ondorengoak.

2. Ordainketa ez egiteak, bestelako zatikatzeen edo
atzeratzeen eskabidea ezezteko arrazoi izango da.

2. Azken urtean —ordaindu gabeko azken kuotaren
datatik— ordainketa ez egin izanak hurrengo zatikatze
edo atzeratze eskabidea ezestea ekarriko du berekin, 5.
eta 6. puntuetan xedatzen dena salbu.

3. Bermerik ez duten zerga zorrak
Borondatez ordaintzeko aldian dagoen atzeratzea
ordaindu ezean, premiamendu bidez exijituko da,
ordaintzeko dagoen guztia gehi dagozkion gainkarga eta
interesak barne. Kasua hori bada, premiamendu
probidentzia emango da ordaindu ez den eta
ordaintzeko eman diren beste epeei dagokiena.
Betearazteko aldian dagoen atzeratzea ordaindu ezean,
premiamendu prozedurak bere bideari jarraituko dio,
besterik gabe bahiketa egiteko jardunbideei paso
emango zaie.
4. Bermea duten zerga zorren kasuan, betearazteko
errekerimendua egin ondoren zabalduko den 15
eguneko epean gauzatuko da hura.

3. Bermerik ez duten zerga zorrak
Zorraren ordainketa atzeratu ondoren

5. Dena den, iraungipenaren ondoren egiten den
ordainketa onartuko da, premiamendu probidentzia
eman aurretik egiten bada, edo aurkeztutako bermearen
gauzatze materialaren aurretik, gainera kasu horretan
emandako zatikatzeak indarrean jarraituko du.

5. Dena den, iraungipenaren ondoren egiten den
ordainketa onartuko da, premiamendu probidentzia
eman aurretik egiten bada, edo aurkeztutako bermearen
gauzatze materialaren aurretik. Kasu horretan,
emandako zatikatzeak indarrean jarraituko du.

ez

bada

borondatezko aldian ordaintzen, premiamendu bidetik
galdatuko da ordaintzeke dagoen kopurua, dagozkion
gainordainak eta interesak gehituta. Halakoetan,
premiamendu probidentzia igorriko da, ordaindu ez den
epea eta hurrengoak bere baitan hartzen dituena.
Betearazteko aldian dagoen zorra, atzeratu ondoren, ez
bada
ordaintzen,
premiamendu
prozedurarekin
jarraituko da, eta besterik gabe ekingo zaie bahitze
jarduerei, 5. eta 6. puntuetan xedatzen dena salbu.
4. Bermea duten zerga zorren kasuan, betearazteko
errekerimendua egin ondoren zabalduko den 15
eguneko epean gauzatuko da hura.

6. Zatikatu edo atzeratutako ordainketa egin ezean, eta
ordaindu gabeko kuotak bi baino gehiago ez badira,
ordaintzeke dagoen saldoa ordaintzeko aukera
emango da, eta hala eginez gero jatorrizko badintza
eta epeetan indarrean jarraituko du zatikatze edo
atzeratzeak.
Horretarako, ordaintzeko galdea igorriko zaie zatikatu
edo atzeratutako zorra ordaindu ez duten zordunei,
hirugarren kuota jaulki aurretik ordain dezaten
ordaintzeke duten saldoa.
Epe horretan ordaintzen ez badute, zorra, gainordaina
eta dagozkion berandutze interesak galdatuko dira, dirubilketarako prozeduraren baitan.
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B) BITARTEKARITZA
ERREG.

ZK.:

2032/14

UDAL

IKASTAROAN

MIN

HARTZEA.

ERREKLAMAZIOA

UDALAK

IZENPETUTAKO ASEGURU-POLIZAREN KOPIA UKATZEA.
Herritar batek aurkeztutako kexak azaltzen zuenez, udal-ikastaro batean BAKHen parte hartzen ari zela
haustura izan zuen. Hasiera batean monitoreak artatu zuen eta geroago senide batek Larrialdietara
eraman zuen, eta bertan pasatu behar izan zuen gaua. Handik egun batzuetara erreklamazio-idatzi bat
aurkeztu zuen Udalean, bertan egoera azaldu eta eskubidea zuen aseguruari buruzko informazioa eskatu
zuen. Gerora aseguru-etxera jo zuen, baina polizak zer estaltzen zuen eta zein klausula zituen galdetu
zuelarik, ez zizkioten datuak eman nahi izan. Osakidetzan izandako atzerapenarengatik mediku pribatu
batengana joan behar izan zuen eta bere poltsikotik ordaindu zuen egin zioten erresonantzia. Horren
guztiaren egiaztagiriak bidali ditu posta elektronikoz. Udal jarduera batean izena ematean gastu
medikoak estaltzen dituen poliza zenbakia eman beharko litzatekeela uste du eta polizaren kopia
eskatzen zuen, baita eskubidea zuen estaldurei buruzko informazioa ere.
Erreklamazio hau ikusita, eskaera egiten diogu behin eta berriro Ogasun Sailari udalak antolatutako kirol
jarduerak estaltzeko indarrean dagoen aseguru-polizaren kopia, eta estalduraren gaineko zabalkundepolitikari buruzko informazioa ere bai.
Azkenik,

Sindikoaren

Bulegoan

jaso

genuen

eskatutako

txostena

eta

polizaren

ziurtagiria.

Erreklamatzailearekin bildu ginenean polizaren kopia emateko, berak esan zigun istripua izan eta ia urte
batera aseguruak oraindik ez ziola ordaindu inolako kopururik, eta ez zuela bizi-arrastorik ematen.
Horregatik, ondoren harremanetan jarri ginen dagokion zerbitzuarekin eta egun gutxi barru aseguruetxeak herritarrak aurretik zuritu zituen gastuen balorazioa egin eta ordaintzeari ekin zion.
Horrela bada, Sindikoaren Bulegotik egindako bitartekaritza lanengatik konponketa eta amaiera ona izan
zuen erreklamazioak.
ERREG. ZK.: 2065/14 UDALAK KONTUAK BAHITZEA
Herritar batek azaldu du premiamendu-probidentzia jakinarazi zaiola ALHAO bitartez, baina ez dakiela
zeren izenean, 2012an ere kopuru bat (275,66 euro) bahitu egin baitzioten. Itxura batean obra-lizentzia
batengatik da kontua, etxeko leihoak aldatu zituelako bost urte lehenago. Horregatik erreklamazioa ezarri
du agertutakoaren gainean azalpena eskatzeko.
Herritarrak berak aurkeztutako dokumentazioaren arabera, eta Ogasun Sailak erraztutako informazioa
ikusita, egiaztatu dugu 2012an erreklamatzaileak obra-lizentzia eskatu zuela, berea ez zen baizik eta
semearen etxebizitzan leihoak aldatzeko, eta lizentzia ematearekin batera Eraikuntza, Instalazio eta
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Obren gaineko Zergaren (EIOZ) ordainagiria bidali zioten, 221,76 euro kopurukoa, Udalak 2013ko
urtarrilean betearazte aldian kobratu zuena. Hala ere, obra horiek ez ziren egin, beraz egokiena izango
litzateke ordainagiri hori baliogabetzea. Horren aurretik, 2010ean, auzokideak leihoak aldatzeko obrak
egin zituen bere etxean, nahiz eta oraingo honetan obra baimenik eskatu duenik inon jasota ez egon.
Hala eta guztiz ere, Udalak jakin izan zuen obra horien kontua Arabako Foru Aldundiarekin duen datutrukaketaren bitartez (eraikuntza-enpresek aitortzen duten BEZari buruzko datuak), eta horrexegatik
bidali zioten Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren (EIOZ) bigarren ordainagiri bat 2014ko
ekainean, eta hori ere ez zuen erreklamatzaileak borondatezko aldian ordaindu. Bigarren ordainagiri hori
zuzen likidatuta dago, preskripzio-epea lau urte artekoa delako.
Erakunde honek egindako gestioen ondorioz, erreklamatzaileak aurkeztutako idatziekin batera, Udalak
erabaki zuen lehenengo ordainagiriaren ondorioz bahitutako kopurua itzultzea, baina ez zaio itzulketa
dirutan egingo, baizik eta kopuru hori konpentsatuko egingo zaio ordaindu gabe jarraitzen zuen bigarren
ordainagiriaren kopuruarekin.
Horrela, bada, dosierra artxibatu dugu kontua argituta eta egoki konponduta dagoelako.
ERREG.

ZK.:

2081/14

ISUNA.

MUGIKORTASUN

MURRIZTUKO

PERTSONENTZAT

ERRESERBATUTAKO LEKUAN APARKATZEA.
Herritar batek jakinarazi digu duela hilabete batzuk Florida kalean erreserbatutako leku batean aparkatu
zuela, eta isuna jarri ziotela ez zelako bere txartelaren iraungitze data ikusten. Agian irristatu egin zela
pentsaturik, alegazioak eta txartelaren kopia aurkeztu zituen, iraungitze data egiaztatu zezaten.
Alegazioak ezetsitzat jo zituztenez, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen aseguru konpainiaren
bitartez; ebazpena ezezkoa izan zen, eta 200 euroko isuna berretsi zuten. Ebazpenean argazki bat
aipatzen da, zehazki, "ezinduentzako aparkatzeko lekuan dagokion txartela ipini gabe aparkatu zela
egiaztatzen duen argazkia", baina dosierra aztertu eta argazkia ez zegoela bertan egiaztatu zuen.
Horregatik, ezarritako isuna errebokatzeko eskatzen zuen.
Erreklamazioa egin ondoren, Diru-bilketa Zerbitzuari dosierraren kopia eskatu genion. Zerbitzuaren
erantzunean aipatzen da dosierra berrikusi ondoren egiaztatu dutela "ebazpen zigortzailearen dosierrean
akats bat dagoela; izan ere, probatutzat jotzen da dosierrean argazki bat dagoela jasota, eta argazki
horrek egiaztatzen duela ezinduentzako aparkatzeko lekuan dagokion txartela ipini gabe aparkatu zela.
Orain, ordea, egiaztatu da dosierrean jasotako argazkiaren arabera txartela jarrita zegoela, datuak
ikusterik ez bazegoen ere, araudiak agintzen duen bezala (urriaren 17ko 236/1989 Dekretuaren 4.2
artikulua). Errekurtso-egileak txartela aurkeztu zuen, eta hura balioduna zela eta indarrean zegoela
egiaztatu zen". Hori kontuan izanik, "dosierra BERRIKUSI" egingo dutela ondorioztatzen dute, eta
"jarritako zigorra errebokatuko, errekurtso-egilearen alegazioak onartuta, eta ordaindutako zenbatekoak
itzuliko zaizkio".
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Dosier zigortzailea artxibatzea erabaki zutenez, dosierra itxi genuen. Dena dela, deitoragarritzat jotzen
dugu herritarrak hirutan erreklamatu behar izana (alegazioak, berraztertzeko errekurtsoa eta gure
bulegoan aurkeztutako erreklamazioa) hasiera-hasieratik argituta egon behar zuen zerbaitengatik, zigorra
bera ezarri aurretik.

C) ORIENTAZIOA
ERREG. ZK.: 2009/14 GAINBALIOA.
Berriki etxebizitza saldu zuen pertsona batek kontsulta egin zion udalari, gainbalioaren inguruan, eta
jakinarazi zioten 10.129 euro ordaindu behar zituela, etxebizitzaren benetako salmenta-prezioaren % 10
baino gehiago. Premia batek estuturik saldu behar izan du etxebizitza, eta bere asmoa beste etxebizitza
bat erostea zen, baina zerga horrek nabarmen murrizten dizkio beste etxebizitza hori eskuratzeko
aukerak. Likidazioa zuzenbidearen araberakoa zela jakinarazi genion, emaitzak arrazoizkoa ematen ez
badu ere. Kontua da berak duela 25 urte erosi zuela etxea, eta, horrenbetez, gehienezko tasa aplikatu
zaiola, 20 urteri dagokiona. Ordainketa zatikatzeko aukeren berri eman diogu.
ERREG. ZK.: 2021/14 ONDARE-ERANTZUKIZUNA.
Autokarabana baten jabe den herritar batek adierazi zigun kalteak jasan zituela, haren goiko partearekin
farola batean jarritako seinale bat kolpatu zuelarik, zirkulaziora sartzeko maniobra egiterakoan. Uste du
seinalea ez dagoela behar bezala jarrita, eta ondoeza agertu zigun, Udaltzaingoari eskatutako argiketan
jasotakoaren arabera maniobra behar besteko arretaz ez egin izanaren ondorio izan baitzen
gertatutakoa.
ORIENTAZIOA

eskatu

zigun,

jarduteko

zein

aukera

zituen,

eta

ondare-erantzukizunagatiko

erreklamazioari buruzko argibideak eman genizkion: prozeduraren izapideak eta epeak.
ERREG. ZK.: 2055/14 OHZREN ORDAINAGIRIKO IGOERA.
Herritar batek jo du gure bulegora, OHZren kobrantzaren abisua jaso duelarik ohartu baita aurten 303,19
euro ordaindu behar dituela, iaz 181,91 euro izan baziren ere. Antza, aurten ez zaio aplikatu errentaren
araberako % 40ko hobari subjektiboa, nahiz eta berak dioen bere diru-sarrerek ez dutela aldaketarik izan.
2012ko PFEZren aitorpena ikusirik —ekitaldi honetako urtarrilaren 1.aren aurretik aurkeztutako azkena—,
ikusi dugu diru-sarrerak eta aurrezpenaren zerga-oinarria batuz 26.000 euroko kopurua ateratzen zaiola,
antza gordailu edo inbertsio-funtsen bat epemugara iritsi zaiolako, eta interes-likidazioa ekarri duelako
berekin.
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Beraz, OHZren likidazioa zuzena da.
ERREG. ZK.: 2062/14 ZIRKULAZIO-ZERGA.
Herritar batek azalpenak eskatu dizkigu, zirkulazio-zergaren ordainagirian izandako igoeraren inguruan.
Izan ere, CO2 emisioen araberako hobaria aplikatzen badiote ere, orain gehiago ordaintzen du, ibilgailu
berriarekin, baja eman zion ibilgailuak zituen zaldi berak eduki arren. Ordenantza berriaren arabera zerga
nola kalkulatzen den azaldu diogu luze-zabal, eta egindako likidazioa zuzena dela egiaztatu.
ERREG. ZK.: 2076/14 GAINBALIOA TRUKE KASU BATEAN.
Herritar batek kexa aurkeztu eta hau azaldu du: Herrandarren kalean etxebizitza bat dute, eta haren
alabetako batek Adurtzan duen etxebizitzarekin trukatu nahi dute. Gainbalioa kalkulatu diete eta
zenbateko hauek atera dira: 10.273,50 € gurasoen transmisioagatik, eta 7.269,77 € alabarenarengatik.
Bestetik, alabari mailegu bat eman zion Eusko Jaurlaritzak, erosketaren zati bat ordaintzen laguntzeko.
Horrek esan nahi zuen etxebizitzak babes ofizialaren kalifikazioa izango zuela; hasieran 5 urterako
izango zela esan zioten, eta gero, 20 urterako. 20 urteko epea bukatutakoan, kalifikazioa kentzeak
12.000 € inguru balio zuela jakin zuten. Jabetzaren Erregistrora joan eta babes ofizialeko etxebizitzaren
kalifikazioa 5 urterako zela jakinarazi zieten. Hain zuzen ere, 20 urteak bete eta hilabetera, zerga araudia
aldatu zen, eta gurasoengandik seme-alabengana egindako transmisioak zergatik salbuetsita egoteari
utzi zioten. Era berean, dohaintzen zerga ordaindu beharra dute, bizirik egindako dohaintzatzat jotzen
delako. Alabak, % 2,50, ohiko etxebizitza delako; gurasoek, % 4, bigarren bizilekua delako.
Administrazio eskudunek emandako dokumentazioa ekarri dute, adierazitakoa haiek ateratako ondorioa
baita, baina herritarrak nahasia dela uste du.
Aplikagarri diren araudiak aztertu eta erreklamatzaileari operaziotik sortzen diren zergak azaldu dizkiogu,
bai eta hori egiteko oinarria ere, hasierako ideiari eusten dioten azter dezaten.
ERREG. ZK.: 2087/14 ONDASUNAK BAHITZEA ZORRAK KITATZEKO. ZATIKATZEA:
Gizarte zerbitzuek egoki gainditutakotzat eman zuten pertsona baten gizarteratze bidea. Hala ere,
pertsona horrek bahikuntza jakinarazpena jaso zuen sei hilabete aurretik, 5000 euro ingurukoa, Trafiko
isunengatik eta Zirkulazio zergengatik, bere izenean zeuden bi ibilgailuengatik. Prest dago ordaintzeko,
eta horretarako eskatu dio ordainketa zatikatzea Ogasunari, eta han esan zioten 12 edo 18 hilabeteko
zatikatzea emango ziotela, epe bakoitzeko 400 euro ordaintzeko. Baina pertsona horrek Diru-sarrerak
Bermatzeko Errenta (DBE) eta Etxebizitzetarako prestazio osagarria (EPO) jasotzen ditu (850 euro
hileko), eta beraz ezin du hilero hori ordaindu. Sindikoaren Bulegotik zatikatzeko beste eskaera bat idatzi
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da, bertan azaltzen dira kasuaren inguruabarrak. Eskaerari ezetza eman zioten, Ordenantza Fiskalen 79
artikuluak baimentzen duen zatikatzea 12 hilabetekoa delako. Hala ere, egin litzake konturako
ordainketak zorra murriztearren, baina bere zorraren prozedurak beti jarraituko du aurrera. Sindikoaren
Bulegotik kasuaren jarraipen estua egiten ari gara, eta saiatzen gara pertsona horrek hilean 50-60 euroko
ordainketa egin ditzan.
ERREG. ZK.: 2107/14 HERENTZIAREN GAINBALIOA.
Aitak oinordetzan hartu zuen pisu bat, uztailean saldu egin zena. Gainbalioaren zerga likidatzeko
kontuan hartzen den katastro balioa 89.000 eurokoa da, eta pisua, berriz, 50.000 eurotan saldu da.
Guztiz neurrigabea iruditzen zaio benetakotik urruti dagoen balioa erreferentziatzat hartzea.
Erreferentziatzat hartu diren balioekin duen desadostasuna jasotzea nahi du, erreferentzia oker horren
emaitza baita bidegabeko likidazioa. Bat gatoz egoeraz egin duen diagnostikoarekin eta arazoa
eskumena duen organora eramateko konpromisoa hartu dugu, katastro balioak aztertzea Arabako Foru
Aldundiari dagokiolako.
ERREG. ZK.: 2111/14 HERENTZIAREN GAINBALIOA.
Herritar batek bere desadostasuna jasota geratzea nahi du, Hiri-lurren Balio gehikuntzaren gaineko
zergaren udal araudiari dagokionez, batez ere herentzia kasuetan, etxebizitza bat mortis causa dela
eskuratzeagatik ados ez dagoen likidazioa bidaliko diotelako. Badaki katastro balioak ez direla aztertu
2004tik hona, eta horregatik direla handiak. Bestalde, Udalaren esku dago zergaren azken kopurua
kalkulatzeko aplikatzen den zerga-tasa, eta herritarraren ustez, neurri gabekoa da, kontuan harturik
gainera inguruetako udalerrietan tasa txikiagoa dela. Bat gatoz egoeraz egin duen diagnostikoarekin eta
arazoa eskumena duen organora eramateko konpromisoa hartu dugu, katastro balioak aztertzea
Arabako Foru Aldundiari dagokiolako.

D) TXOSTEN BEREZIA
ERREG. ZK.: 2045/14 DOSIER ZIGORTZAILEEN BALIOGABETASUNA ESKATZEA.
Herritar batek galdatu zion udalari egintza ezdeusak administrazioaren kabuz berrikusteko prozedura
tramita zezala (20/1992 Legearen 102. art.), prozedura horrek aukera ematen baitio udalari erabat
deuseztzat jotzen duen aldez aurreko ebazpen bat baliogabetzeko, nahiz eta ebazpen hori bere garaian
interesdunak ez errekurritu eta, beraz, irmo bihurtua izan. Horrekin, pertsona horrek lortu nahi du bere
garaian jarri zizkioten bi trafiko-isun baliogabetu daitezela, orduan errekurritu ez bazituen ere, uste baitu
erabat deusezak direla, prozedurako akatsengatik. Udalak, ordea, ez zuen onartu eskabidea, eta uko
egin zion horrelako prozedura bat abiarazteari, uste baitu ez direla betetzen horretarako beharrezko diren
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baldintzak. Herritarrak, bere aldetik, argudiatzen du eskabidea ez onartzeko erabakia hartu duen
organoak, hau da, Ogasuneko zinegotzi ordezkariak, ez duela eskumenik horretarako, baizik eta
udalbatzak hartu beharko lukeela erabakia. Horregatik, Iradokizun eta Erreklamazio Batzordeari aurkeztu
zion kexa, eta eskatu zuen Ogasuneko zinegotziari galda zekiola dosierra organo eskudunari —
udalbatzari— bidaltzeko, eskabideari buruzko erabakia har zezan. Sindikoaren Araudiaren arabera,
Iradokizun eta Erreklamazio Batzordeari proposamen-txostena egin behar dio Sindikoak, hark eskariaren
gaineko erabakia har dezan.
Sindikoaren Bulegotik, indarrean dagoen araudia aztertu ondoren, ondorioztatu genuen ezen, nahiz eta
erregimen komuneko udaletan egintza ezdeusak administrazioaren kabuz berrikusteko prozeduren
gainean erabakitzeko organo eskuduna udalbatza den, populazio handiko udalerrietan, hau da, araudi
berezia duten udaletan (Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen X. titulua) ez dagoela zalantzarik
prozedura berezi horiek ebazteko eskumena duen organoa baliogabetu nahi den ebazpena eman zuen
organo bera dela, hau da, kasu honetan, ofizioz berrikusterik zegoen ala ez erabakitzeko eskumena duen
organoa Ogasuneko zinegotzi ordezkaria dela, hori izaki bere garaian trafiko-isuna jarri zuen organoa.
Txostena aintzat harturik, Iradokizun eta Erreklamazio Batzordeak eskaria EZESPENA erabaki zuen.

E) IDAZKI LAGUNDUA
ERREG. ZK.: 1946/13 HERENTZIAREN GAINBALIOA.
Herritar batek kexa aurkeztu zuen igorritako hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioa
zela eta, aita hil ondoren familia etxebizitzatik zegokion ehunekoa jarauntsi baitzuen. Izan ere,
ordenantza fiskalen arabera % 95eko hobaria dago jarauntsitako etxebizitzan ohiko bizilekua duten
oinordekoentzat, baldin eta urtean gutxieneko diru sarrera batzuk gainditzen ez badituzte.
Erreklamatzailea, etxebizitzan bizi arren, ez zegoen bizileku horretan erroldatuta eta, horrenbestez,
Ogasun Sailak uste du ez duela betekizuna betetzen.
Herritarrak likidazioa gauzatu aurretik kontsultatu zigun auzia, eta zein bidetatik jo zezakeen orientatzera
mugatu ginen hasieran. Behin gainbalioaren zerga likidatuta, berriro jo zuen guregana, berraztertzeko
errekurtsoa idazten lagundu geniezaion, eta hura ezesten zuen ebazpenaren aurrean erreklamazio
ekonomiko-administratiboa idazten ere lagundu genion. Errekurtso horien funtsezko argudioa hau da:
ordenantzan aipatzen da eskuratutako ondasunak oinordekoaren ohiko bizilekua izan behar duela, baina
ez da aipatzen bertan erroldatuta egon beharra.
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ERREG. ZK.: 1995/13 PASABIDE-TASA.
Lakua auzoko etxejabeen elkarte bateko lehendakariak jo du Sindikoaren bulegora, ohartu delarik %
60tik gorako igoera izan dutela 2013. urteko pasabide-tasaren likidazioari dagokion ordainagirian, aurreko
urtekoaren aldean.
Lehenik eta behin berraztertzeko errekurtsoa aurkezteko laguntza eskatu ziguten, eta, hori ezetsi egin
zelarik, berriro zabaldu genuen dosierra, Sindikoak gai honen inguruan emandako gomendioaren ildotik
etxejabeen elkarteak Organo Ekonomiko Administratiboaren aurrean aurkeztu nahi zuen errekurtsoa
idazten laguntzeko.
ERREG. ZK.: 1996/13 ETXEBIZITZA BATEN KATASTRO BALIOA.
Babes ofizialeko etxebizitza baten jabeak zalantzak agertu zizkigun 2013. urteko Ondasun Higiezinen
gaineko Zergaren ordainagiriko zerga-oinarria zela eta.
Katastro balioak osatzen du zerga-oinarri hori, eta Arabako Foru Aldundiak finkatzen hura. Foru
administrazioari balio hori kalkulatzeko moduari buruzko argibideak eskatzeko laguntza eman ondoren,
itxi egin genuen dosierra. Nolanahi ere, Udal Zerga eta Katastro Zerbitzuaren erantzuna jaso ondoren,
herritarrak uste izan zuen ez zela nahikoa, eta ORIENTAZIOA eskatu zigun, zein urrats egin hurrena.
Beraz, berriro zabaldu genuen dosierra, eta babes ofizialeko etxebizitzen katastro balioa zehazteko
baliatzen den irizpide teknikoari buruzko informazioa nola lortu aholkatu genion.
ERREG. ZK.: 2011/14

AUTO BATEK UDAL INSTALAZIOETAN JASANDAKO KALTEENGATIKO

ERREKLAMAZIOA.
Erreklamazioa aurkeztu zuen herritar batek, garabiak autoa kaletik kendu ziolarik hari eragin zitzaizkion
kalteak zirela eta. Adierazi zigun ezen, ibilgailua atzera jaso zuenean, urradura txiki bat zuela ohartu zela,
eta hala jakinarazi ziola bertan zen udaltzainari. Zerbitzuko inspektoreari deitu zioten, horren berri
emateko. Aldi batez zain egon ondoren, ez zuenez alde egin nahi udal biltegitik kaltea jasota utzi gabe,
udaltzain bat eta mantentze langile bat agertu ziren. Uste izan zuen horrekin nahikoa zela, kaltearen berri
jasota gera zedin, baina, hala ere, hainbat erreklamazio aurkeztu zituen, eta hiru edo lau hilabeteren
buruan, erantzun zioten ibilgailuak kaletik kendu aurretik zuela urradura. Orain uste du beharbada kalteari
buruzko txosten bat eskatu beharko zukeela, baina fede onarekin fidatu omen zen, hiru lagunek ikusi ahal
izan baitzituzten kalteak, eta uste izan zuen horrekin aski izango zela aseguruari parte emateko.
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Hainbat frogabide balia zitezela eskatzeko idazki bat idazten lagundu genion, hartara berak azaldutako
gertakariak egiaztatzerik izan zedin. Eskabidea ezetsi egin zenez, berraztertzeko errekurtsoa idazteko
laguntza eman genion.
ERREG. ZK.: 2013/14 ISUNA. EZINDUENTZAKO EREMUAN APARKATZEA.
Berraztertzeko errekurtsoa idazten lagundu zitzaion pertsona bati, 200 euroko isuna jarri baitzioten
ezinduentzako aparkalekuan aparkatzeagatik, horretarako txartelik gabe. Pertsona horrek eduki badauka
txartela, baina aparkatzeko orduan ahaztu egin zitzaion haizetakoan jartzea.
ERREG. ZK.: 2029/14 ZERGAK ARTELANEKIN ORDAINTZEA.
Gasteizko Udalak 20.000 euro erreklamatu zizkion herritar bati, 2012an saldu zuen etxebizitza baten
gainbalioa zela eta. 30 urtetik gora kotizatu du, eta bizimodu ona zeukan, antigoalekoen saltzaile gisa,
baina itxi egin behar izan zuen negozioa, eta orain ez dauka batere diru-sarrerarik. Hitzordua jarria du
gizarte zerbitzuekin, diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatzeko. Bi artelan beste ondasun baliodunik ez
du, eta zorra ordaintzeko udalari horiek ematea proposatzen zuen. Zerga-zorrak gauzekin ordaindu ahal
izateko baldintzak igorri zizkigun Ogasun Sailak. Gaur egun, PFEZri, Oinordetzen eta Dohaintzen
gaineko Zergari eta Ondarearen gaineko Zergari dagozkien zorrak bakarrik aurreikusten da gauzekin
ordaindu ahal izatea, eta dagokien erregistroan interes kultural edo historikokotzat katalogatuta dauden
ondasunekin bakarrik. Kasu honetan ez dira baldintzak betetzen. Nolanahi ere, gutxienez ordaintzeko
borondatea idatziz jasota utz dezala iradoki genion, eta horretarako idazkia idazten lagundu.
ERREG. ZK.: 2085/14 TAOKO SALAKETA
Herritar bat etorri da hainbat salaketa jaso dituena, "TAO eremuan aparkatzea baimentzen duen txartela
ipini gabe aparkatzeagatik", Luis Aranburu kalean ekainaren 27tik uztailaren 14ra arte bitartean. Hala ere,
ALHAOko argitalpenak kontsultatu ditu eta uztailaren 16an izan zen kale hori TAO eremuaren 1-B
gunean behin betiko sartzen zuen dekretua argitaratu zen eguna. Bertan jasotzen da hurrengo egunean,
uztailaren 17an, indarrean jarriko zela.
Ogasun Sailean esan omen diote salaketa guztiak kenduko dizkiotela; hala ere, aholkatu diogu
erreklamazio idatzia aurkezteko, eta idazketa horretan lagundu egin diogu.
Ekintza honekin dosierra itxitakotzat eman arren, uda pasatu ondoren Ogasun Sailari kontsulta egin
genion gure ustez egon zitezkeen antzeko kasuetan izandako jarduerei dagokienez. Sailak emandako
erantzunean desegoki jarritako salaketak kaleka zerrendatu zituzten, eta azaltzen zen Ordenantza
indarrean jarri aurretik hasitako prozedura guztiak baliogabetu egin zirela.
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ERREG. ZK.: 2093/14 ONDARE-ERANTZUKIZUNA.
Herritar batek laguntza eskatu digu ondare-erantzukizunaren gaineko erreklamazio baten ezespenaren
kontra berraztertzeko errekurtsoa idazteko; izan ere, haren alaba erori egin zen bizikletaz zihoala,
bizikleta irristatu egin zelako Prado parkearen sarreran bidegorriaren sarbidearen ondoan dagoen
metalezko xaflaren gainetik igarotzean. Istripuaren ondorioz 6 hilabete bajan egon behar izan zuen, eta
zenbait egun ospitalean eman zituen.
ERREG. ZK.: 2126/14 DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA (DBE) BAHITZEA.
Gasteizko herritar batek gure esku-hartzea eskatu du udal ogasunarekin aspalditik egindako zorrengatik
udalak ez diezaion bahitu hilero kopuru bat, bera oso egoera ekonomiko larrian dagoelako eta Dirusarrerak bermatzeko errenta eta langabezia-laguntza bi urtetik behin kobratzen dituelako eta alaba
nerabea bere kargu daukalako.
Egiaztatu egin ditugu erreklamatzailearen hileroko diru-sarrerak eta berarekin batera idatzi dugu Dirubilketa Zerbitzura zuzendutako idatzia, hilero bahitu beharreko gehienezko kopuruak aztertzeko,
frogatutako egoera ekonomikoarengatik, Prozedura zibilaren legearen 607 artikuluak aurreikusitakoren
arabera.

F) EZESPENA
ERREG. ZK.: 2002/14 BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAREN GAINBALIOAREN LIKIDAZIOA.
Herritar batek ezadostasuna agertu zigun, semeetako bik osatzen zuten ondasun-erkidegoa likidatu eta
etxebizitza, babes ofizialekoa, osorik haietako bati esleitu zitzaionean egin zen Hiri-lurren Baliogehikuntzaren gaineko Zergaren likidaziorako erreferentziatzat hartu zen zerga-oinarri zela eta.
Babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko salmenta-prezio eguneratuak zerga-oinarritzat harturik egin zen
likidazio hori —Eusko Jaurlaritzaren ziurtagiria aintzat harturik—. Balio horiek Udalak eta Arabako Foru
Aldundiko Udal Zerga eta Katastro Zerbitzuak dituztenak baino handiagoak dira.
Horregatik, babes ofizialeko etxebizitzaren jabetzaren % 50a eskuz aldatzearen ondorioz egindako
likidazioa bertan behera utz dadila eskatzen du, eta likidazio berria jaulki dadila, eskrituran ageri diren eta
Arabako Foru Aldundiko Katastro Zerbitzuan dituzten balioak oinarritzat harturik. Era berean, eskaera
generikoago bat egiten zuen, babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko salmenta-prezioak eguneratzeari
zegokionez, etxebizitzen prezioak egungo egoerara egokitu daitezen, herritarren mesede.
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Zerga Kudeaketarako Zerbitzuari eskatutako txostena aztertu ondoren, baita aplikagarri den zergaaraudia ere, ikusi ahal izan genuen auzitan zegoen Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zergaren
likidazioa zuzenbidearekin bat zetorrela. Foru Arauaren 4.2.a) artikuluan xedatutakoaren arabera, babes
publikoko etxebizitzen erregimenaren menpe dauden higiezinei dagozkien lurzoruen balioa salmentaprezioari 0,2ko koefizientea aplikatuz kalkulatzen da. Udal ordenantza fiskala 2008. urtean aldatu zen,
zentzu berean.
Hau da, 2008. urtera arte kontuan hartzen zen lurzoruaren balioa katastro balioa izan ohi zen, bai
etxebizitza libreetan, bai babes ofizialekoetan. Nolanahi ere, urte horretan, foru arauaren bitartez, erabaki
zen babes publikoko etxebizitzei zegokien lurzoruen balioa horien salmenta-prezioari 0,2ko koefizientea
aplikatuz kalkulatuko zela. Beraz, Ondasun Higiezinen Zergan erreferentziatzat hartzen den balioa ez
dago katastro-balioen mende, baizik eta Eusko Jaurlaritzak finkatutako gehieneko salmenta-prezioan
oinarritzen da.
Horrenbestez, uste dugu udalaren jarduera zuzena izan dela ikuspegi juridikotik, eta, beraz, ez dago
egindako eskabidea onartzearen aldeko ebazpenik ematerik.
Ebazpenaren testu osoa (gastelaniaz)

ERREG. ZK.: 2019/14 APARKATZE-ISUNAK
Herritar batek azaldu digu Madril kaleko etxebizitzetako 12 zenbakiaren aurrean dagoen aparkalekuan
bazter batean pixka bat irtenda, baina beste ibilgailuei beren maniobratan trabarik egin gabe
aparkatzeagatik, Zirkulazio Araudi Orokorraren 94.2-A artikulua aplikatu zaiola, eta arau-hauste larritzat
jota 200 euroko isuna ezarri diotela, ibilgailua erdian gurutzatuta utzi izan balu bezala.
Horregatik eskatzen zuen arauaren maila eta arau-haustearen kalifikazioa aldatzeko. Halaber,
gehiegizkoa iruditzen zitzaion Madril kaleko bizilagunek aparkatze-isunei dagokienez jasotzen duten
trataera, hiriko beste zona batzuekin alderatuta.
Erreklamazioaren ondorioz, Diru-bilketa zerbitzuari dosierraren kopia eskatu genion, prozedura
zigortzaileari buruzko dokumentazio osoa jaso ahal izateko. Honako hauen kopiak eman zizkiguten:
salaketa-orria, salaketaren jakinarazpena eta dosierra abiaraztea, jakinarazpena hartu izanaren
adierazpena eta zigorraren kopuruaren % 50 ordaindu izanaren egiaztagiria.
Dosierrean ez dago jasota agentearen berrespen-txostena (hala eskatu ohi du instrukzio-egileak
herritarrak zuribide orria aurkezten duenean), ez baitzituen alegazioak aurkeztu eta horrela, azkar
ordaintzeagatik diru-kopurua murrizteko aukera izan zuen.
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Dosierreko dokumentazioa ikusita, eta zigorra ekarri zuten gertaerak eztabaidatzen ez direnez, gure
ordenamendu juridikoak arautzen duen tipikotasunaren printzipioaren arabera, salatutako gertakariak
arau-hauste bati buruz legeak egiten duen deskribapenarekin bat badatoz, kasu honetan bezala,
derrigorrez aplikatu behar zaizkie legeak horretarako aurreikusten dituen ondorioak.
Horri gehitu behar zaio agintaritzaren agenteen salaketek salaketa horietan jasotzen diren gertaerei
dagokienez egiazkotasun ustekizuna dutela, eta ustekizun hori erabatekoa ez bada ere, kontrako froga
egon daitekeelako, beharrezkoa da froga nahikorik ekartzea. Kasu honetan ez da halakorik ekartzen eta
ez dira gertaerak eztabaidatzen ere, (ibilgailua gaizki aparkatzea), baizik eta agente salatzaileak gertaera
horietaz egiten duen balorazioa (buelta ematea eragoztea), eta instruktoreak geroago egiten duen
kalifikazioa (arau-hauste larria), hori ere balorazio hartatik baitator.
Hori guztia kontuan izanik, uste dugu Udalaren jarduera zuzena izan dela ikuspegi juridikotik, eta,
horrenbestez, itxi egin dugu dosierra.
Ebazpenaren testu osoa (gastelaniaz)

ERREG. ZK.: 2038/14 PASABIDE-TASAREN KOBRANTZA OKERRA.
Herritar batek kexa azaldu zigun: udalak hainbat diru-kopuru oker kobratu omen zizkion, 2000. urtean
baja emandako ibilgailuentzako pasabide bati omen baitzegozkion jaulkitako likidazioak. Adierazi zigun
ezen, udalari ordainagirien kopuru osoa erreklamatzean, erantzun ziotela azken lau urteei zegozkien
kopuruak bakarrik itzuliko zizkiotela. Horregatik, udalak hamabi urtez oker kobratutako pasabide-tasari
zegozkion kopuru guztiak itzul ziezazkiola eskatzen zuen.
Hasieratik jakinarazi genionez, zerga-zorrek lau urteko preskripzio-epea dute. Nolanahi ere, informazioa
eskatu genion Zerga Kudeaketarako Zerbitzuari, zerga-egitaterik —bide publikoaren aprobetxamendu
berezia— izan gabe aritu baitira likidazioak egiten. Era berean, guztira zenbateko diru-kopurua itzuliko
zitzaion ere galdetu genuen, eta betearazte bidean kobratutako gainordain eta berandutze interesak ere
sartzen ziren.
Sailak egindako txostenean berretsi egin zen okerreko diru-sarreren itzulketa eskatzeko epea lau urtekoa
dela. Bestalde, jakinarazi ziguten dagoeneko ordaindua zutela 1.443,04 euroko kopurua, gainordainak
eta beste barne.
Horrenbestez, uste dugu udalaren jarduera zuzena izan dela ikuspegi juridikotik, eta, beraz, ez dago
egindako eskabidea onartzearen aldeko ebazpenik ematerik.
Ebazpenaren testu osoa (gastelaniaz)
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ERREG. ZK.: 2067/14 ISUNA. PASABIDEAN APARKATZEA.
Herritar batek kexa aurkeztu zuen, garabiak Gasteiz hiribidean, garai bateko Barceló hotelaren parean,
aparkatuta zuen ibilgailua eraman zuelako, eta 200 euroko isuna jarri ziotelako. Isuna errekurritu zuen
baina ez diote erantzun. Pasabideari baja eman zioten egiaztatzeko eskatu zuen, hotelak denbora
baitarama itxita. Gainera, herritarraren ustez, pasabidearen xafla –1981ekoa– herdoilduta dago, eta ezin
da ondo irakurri. Garabi-tasa itzultzeko eskatu zuen.
Diru-bilketa Zerbitzuari pasabideak indarrean jarraitzen zuen galdetu genion, eta haiek erantzun ziguten
ez dagoela baja emanda, eta titularrak dagokion tasa ordaintzen duela. Orobat, bisita egin genuen
ekainean Gasteiz hiribideko 45.ean dagoen pasabidearen xafla ikustera, eta arazorik gabe irakur
daitekeela egiaztatu genuen.
Bestetik, gertaerak kontatzean bertan aparkatu zela aitortzen da, beraz, aurrekoa ikusita, salaketa zuzen
jarritakoa dela uste dugu, eta udal garabiak ibilgailua kentzeagatik sortutako tasak bat datozela
zuzenbidearekin. Hori dela eta, Sindikoaren edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 29. artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz, kasu honetan ezin dugu eskaera onetsi.
Ebazpenaren testu osoa (gastelaniaz)

ERREG. ZK.: 2125/14 TAO. ZIGORRA, TXARTELA IKUSTEKO MODUAN EZ IZATEAGATIK.
Herritar batek kexa aurkeztu du, TAO eremuan, hain zuzen ere Gorbeia kalean, txartelik gabe
aparkatzeagatik zigortua izan delako. Kontatu du ibilgailura itzultzean txartela alfonbra gainean aurkitu
zuela, beraz, alegazioak aurkeztu zituen ordutegiaren taloia atxikita, horrek egiaztatzen baitzuen
salatutako orduan bazuela aparkatzeko baimena. Alegazioak ezetsi egin zituzten, eta horregatik
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen. Ez du ebazpenik jaso, eta beste idatzi bat aurkeztu du.
Horregatik eskatzen zuen ezarritako isuna eraginik gabe uzteko, eta udalaren erantzunik ezak eragiten
zion ondoeza jasota geratzea nahi zuen.
Dosier zigortzailea aztertu ondoren esan daiteke azalean zuzena izan dela tramitazioa (salaketak
jasotzen ditu legeak eskatzen dituen edukiak, erabaki dira bai alegazioak baita berraztertzeko errekurtsoa
ere, eta dagozkien jakinarazpenak bermatu dira arauak eskatzen duen bezala); mamiari dagokionez,
dokumentazioa ikusita, egiaztatuta geratu da egin egin dela erreklamatzaileari zigortutako arau-haustea,
Ordenantzaren 10.a) artikuluan jasota datorrena, erreklamatzaileak berak aitortu baitu alegazioetan
txartela alfonbra gainean aurkitu zuela ibilgailura itzuli zenean, eta beraz, txartela ez zegoen ondo
kokatuta, ez zegoen "kanpotik ikusgai eta agerian". Eta ikusteko moduan egonda ere, eremu horretan ez
dago 15 minututik gora aparkatzeko txartelik eskuratzerik, beraz, bestela ere salatua izan zitekeen
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(aldaketak oso sarri egiten diren eremuan aparkatzeagatik, han bakarrik 15 minutuko txartela dohainik
jarri daitekeelako (Lurrazaleko aparkaldi mugatuko zerbitzua (TAO) arautzen duen ordenantzaren 6 eta 7
artikuluak).
Udalaren jokaera juridikoki zuzena dela iritzita, ezetsi egin dugu erreklamatzailearen eskaera.
Ebazpenaren testu osoa (gastelaniaz)

G) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...)
ERREG. ZK.: 1969/13 GAINBALIOA
Herritar batek kexa agertzen du Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko zerga (Gainbalioa) likidatu
diotelako eta ezin zuelako hori ordaindu. Horregatik eskatzen zuen udalak erraztasunak eskain
ziezazkion ordainagiriaren kopurua ordaintzeko.
Hasierako hizketaldian esan genion ordainketa zatikatua egin zezakeela. Hilabetea pasatu ondoren
berarekin egon ginen ea zatiketa eskatu zuen jakiteko, eta hala izanez gero, ea Diru-bilketa zerbitzuak
erantzuna eman ote zion. Esan zigun berak zatiketa eskatu arren oraindik ez ziotela ezer erantzun.
Urtarrilean berriro galdetu genion gaiari buruz, eta esan zigun ez ziotela ezer erantzun ezta inolako
likidaziorik bidali ere. Sindikoaren Bulegotik zatiketa egiteko eskaera guri pasatzeko eskatu genion,
horretarako ekarritako dokumentazioa egiaztatu ahal izateko, eta eskaeraren edukia bera ere geuri
pasatzeko, gaiaren jarraipena egin ahal izateko eta administrazioak zuzen jokatu ote zuen edo ez
ondorioztatzeko.
Hala ere, hiru hilabete baino gehiago pasatu dira eta ez dago inolako berririk dosierraren tramitazioan,
eta beraz, gure parte-hartzea kasu honetan amaitutzat ematen dugu.
ERREG. ZK.: 1873/12 ONDARE-ERANTZUKIZUNA, JATETXE BATERA URA IRAZTEN DELA ETA.
Herritar batek ongi eza agertu zigun, bere jatetxera ur ugari irazten delako bide publikotik, sabaian eta
hormetan barrena. Izan ere, haren azpian du jatetxea. Kalea irazgaizteaz ardura zedila eskatzen zion
udalari. Bertatik bertara ikuskatu genuelarik, irazten den uraren kontua larria dela jabetu ginen, eta,
geroztik, hainbat bilera egin genituen espazio publikoaren alorreko udal arduradunekin, konponbidea
bilatze aldera. Ez du ematen horrelako arazoak konpontzearen ardura aldeetako batena bakarrik izan
daitekeenik. Horrela, alde batetik, printzipioz, lokalen jabeei badagokie ere sestra azpian dauden beren
lokalak irazgaiztea, bestetik udalari dagokio bide publikoak egoera onean edukitzea, eta, kasu honetan,
eragindako lokalen gaineko kalea behar bezala ez mantendu izana ura iraztearen arrazoietako bat izan
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liteke. Uste dugu badagoela ados jartzeko nahikoa tarterik, baten eta bestearen erantzukizuna oinarritzat
harturik, baina, horretarako, ezinbestekoa litzateke bi aldeak biltzea, eta zeinek bere ikuspegia azaltzea,
akordio batera iristeko. Sindikoaren Bulegoa prest dago gatazka horretan bitartekari lanak egiteko, baina,
horretarako, akordiora iristeko borondatea eta nahia agertu behar dute bi aldeek. Oraingoz ez dugu ikusi
horrelakorik, eta, beraz, ez genuenez beste jarduerarik egiteke, artxibatu egin genuen dosierra.
ERREG. ZK.: 2095/14 ONDARE-ERANTZUKIZUNA.
Bikote batek azaldu du 2014ko apirilaren 27an, arratsaldeko 20:00etan etxerako bidean zihoazela
Diputazio kalean eszenategitik pareko fatxadaraino zihoan kable batekin estropezu egin zutela, eta
emaztea lurrera erori zen. Hasiera batean ez zuen minik sentitu, baina hurrengo egunean larrialdi
zerbitzura joan eta sorbalda hautsita zeukala esan zioten. Erreklamazioa jarri zuten Udalaren aurrean,
bide publikoa haren erantzukizuna delakoan, baina Udalak uko egin zion eskaerari, erantzukizuna
izatekotan Arabako Foru Aldundiarena izango zela argudiatuta. ORIENTAZIOA eman genien jarraitu
beharreko urratsei buruz eta laguntza eskaini genien AFAren aurrean beharrezko erreklamazioa jartzeko,
baina azkenean denbora bat pasatu ondoren, beste erreklamaziorik egin nahi ez dutela agertu dute.

03.4 Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
A) GOMENDIOA
ERREG. ZK.: 1738/12

IRISGARRITASUNA ETA IKUSPENA GARAJE BATETIK ATERATZEKO

MANIOBRAN.
2012. urtean, herritar batek erreklamazioa aurkeztu zuen Sindikoaren Bulegoan. Garaje irteeraren
eskuineko aldean dagoen farolean ispilua jartzeko baimena eman zekiola eskatzen zuen bertan.
Eskabide hori ezetsi egin zen orduan, argudiatuz aurreko guztietan udalak hartutako erabakia ispiluak
jabetza barruan jar zitezela galdatzea izan zela, hau da, bide publikoa okupatu gabe.
Dosierra behin betikoz itxi aurretik, Sindikoaren Bulego honek erabaki zuen informazio eskatzea, jakiteko
zein ziren Gasteizko Udalaren arrazoiak, garaje irteeretan eta ikuspen urriko beste leku batzuetan
horrelako ispiluak jartzeko aukera ukatzeko.
Hauxe izan zen eman zitzaigun erantzuna: aspalditik zetorren irizpidea zela, eta, funtsean, ahal zen
neurrian bide publikoan eta galtzadetan hiri hornigarri eta bide seinaleez bestelako objekturik jar zedila
galaraztea zela helburua.
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Irizpide hori oro har geure egin bagenezake ere, uste dugu gauza nabarmena dela Gasteizen ispilu
konkabo eta paraboliko ugari daudela jarrita faroletan eta udalaren hiri hornigarrietan, eta ez dugu uste
oker gaudenik baieztatzen dugularik kasu gehienetan ispilu horiek laguntza handia ematen dutela
pasabide, garaje eta ikuspen urriko bestelako lekuetatik trafiko-bideetara ateratzeko orduan.
Gai horrekin Estatuko beste hiri batzuetan zer gertatzen den labur aztertu dugularik, ikusi ahal izan dugu
badirela zenbait udalerri ispilu parabolikoen kontu hori arautu dutenak, eta halakoak instalatzeko
lizentziak ematen dituztela. Hartara, hainbat udal aipa litezke, hala nola Bartzelona, Zaragoza, Oviedo
edo San Sebastián de los Reyesekoa, edo, gertuago, Iruñekoa eta Irungoa.
Kontsultatu ditugun udalerri horietan guztietan obra txikirako lizentzia eskatzen da horrelako ispiluak
jartzeko. Ispilua eta instalazioa, baita mantentzea ere, pasabidearen jabeen elkartearen kontura izan ohi
da beti ere, eta, baldin eta ispilua bide publikoan jartzen bada —normalean farola bati lotuta—, jabari
publikoa okupatzeari dagokion tasa ordaintzea ekarri ohi du berekin. Gaur egun ez dago ispilu paraboliko
modelo homologaturik.
Aztertu ditugun kasuetan, lizentzia eskatzeaz gain, ispiluaren kokaleku zehatzaren planoa aurkeztea ere
eskatzen da, eta udalak ispiluaren ezaugarriak eta haren kokalekua ikuskatu ondoren ematen edo
ukatzen da lizentzia.
Horregatik, uste dugu egoki dela era horretako elementuen instalazioa arautzea, legeztaturik egoterik
izan dezaten, eta hartara egungo klandestinitate egoerarekin bukatzeko. Horrek, bestalde, ez luke
galaraziko irteeretako ikuspena hobetzeko bestelako sistemak baimendu edo baliatzea, hala nola irteeren
ondoko aparkalekuak kentzea, edukiontziak jartzea eta abar.
Horrenbestez,

Gasteizko

Udaleko

Herritarren

Defendatzailearen

Araudiaren

19.b)

artikuluan

xedatutakoaren ildotik, udal administrazioaren zerbitzuak hobetu daitezela lortze aldera, gomendio hau
egiten dugu:
GOMENDIOA
Baldintzak eta izapideak arautu daitezela pasabideen edo galtzadara ematen duten beste sarbideen
jabeen elkarteek bide publikoan ispilu konkabo edo parabolikoak jartzeko udal baimena lortzerik izan
dezaten, ikuspen urrikoak direnean.

- GOMENDIO ONARTUA ZATI BATEAN -
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Gomendioaren testu osoa (gastelaniaz)

Oharra: Sailak erantzun zigunean, esan ziguten gai honi buruzko arau berri bat onartzeko izapideak
martxan jarriko zituztela, eta beraz ulertu genuen gure gomendioa onartua izan zela. Ondoren, ordea,
jakin dugu ez dela araudirik izapidetu, eta gaur egun, oraindik, Udalak ukatu

egiten ditu ispiluak

ezartzeko eskaerak
ERREG. ZK.: 1905/13 ERABILERA PUBLIKOKO EREMU PRIBATUKO MANTENTZE LANAK.
Andaluzia kaleko garaje-jabeen erkidegoaren ordezkariek adierazi ziguten hainbat atari hartzen dituzten
etxebizitza-blokeen urbanizazioan kalea hondoratuta dagoela, eta konpondu beharra dagoela. Udalera jo
zuten, eta erantzun zieten ez zela udalaren arazoa, erabilera publikoko espazio pribatua izaki, eta,
horrenbestez, higiezinaren jabeei zegokiela obren kostuak beren gain hartzea. Hainbat errekurtso
aurkeztu ondoren, udalak erantzun zien aztertua zuela kontua, eta konponketa ez zegokiela etxebizitzei,
urbanizazioaren azpian dauden garajeen jabeen erkidegoari baizik. Garaje-jabeen erkidegoa urratsak
ematen hasia da ordainketari aurre egiteko, baina udalak dagoeneko galdatu die arazoari konponbidea
jar diezaiotela, isunik jarri ez badie ere. Obrei ekiterakoan, zenbait garaje-jabek uko egin diote kalteei
aurre egiteari, garajeen horma dagoen lekutik haratago daudelako beren garajeak, lorategiak dauden
lekuan.
Horregatik, eskatzen zuten argi eta garbi adieraz zedila zeini zegokion obraren ordainketa bere gain
hartzea eta, era berean, zehaztu zedila zeini zegokion berdegunea.
Gaia aztertzeko, udal artxiboan gordetako dokumentazioa eskatu genuen —Aranbizkarrako 45.
poligonoko hirigintza-aldakuntzei eta obra lizentziei buruzkoa—, baita dokumentazio berriagoa ere, hala
nola Hirigintza eta Etxebizitza Batzordearen 2010eko azaroaren 25eko akta eta G.E. arkitektoak
egindako txosten teknikoa, Andaluzia kaleko 36.etik 62.era bitarteko eremu komunetako urbanizazioaren
patologia eta kalteei buruzkoa.
Aurrekari horiek ikusirik, baiezta genezake administrazioak ez dituela behar bezala argitu gaurdaino
urbanizazio horri dagokion erregimen juridikoaren ingurukoak eta jabari pribatuari eta jabari publikoari
dagozkien azalerak, ezta espazio horiek zaintzeari dagokionez administrazioari eta partikularrei
dagozkien betebeharrak ere, nahiz eta etxejabeen erkidegoak, baita garaje-jabeek ere, hainbat bider
eskatu dioten kontu hori behingoz argitu dezala.
Horregatik, kontua aztertzeari ekin diogu, eztabaidagai diren puntuak banan-banan jorratuz:
1.- Jabari pribatuko eta erabilera publikoko lurzatiaren azalerari dagokionez.
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Ez dago zalantzarik Andaluzia kaleko 40. ataritik 62.era bitartekoen etxebizitza-blokeen artean dagoen
azaleraren parte bat jabari pribatuko espazioa dela, baina erabilera publiko orokorrekoa. Nolanahi ere,
espazio hori mantendu eta zaintzeari dagokion erregimena aztertzen hasi aurretik, zehaztu beharra dago
zein den hartzen duen azalera eta zein diren mugak.
Udalbatzak 1981eko urriaren 5eko bilkuran hartutako funtsak zatikatzeko erabakian jasotako
deskribapena aintzat hartzen badugu, argi ageri da COVIVIri saldu zitzaion lurzoruaren azalera bat
datorrela garajeek lurpean okupatzen duten azalerarekin; hau da, horrek ez dituela bere baitan hartzen
mugakide dituen lurzatiaren ekialdeko berdeguneak. Azken finean, jabari pribatu eta erabilera publikoko
azalera, itxura batean, Plan Orokorrean RE-MOA1-47 gisa sailkatutako lurzatiari dagokio, baina ez
azalera osoari, dauden zortzi eraikinetatik bosti baizik. Garajeen tarteko zonak eta etxebizitza-eraikinen
azalera hartzen du eremu horrek, baina ez lurzatiaren ekialdeko berdegunea, zeinek hortz forma bera
duen.
Kartografia Zerbitzuaren plano digitalizatuak baliatuz behar ziren neurketak egin ondoren, ikusten dugu
garajeek okupatzen dituzten lurzatiak, etxebizitza-eraikinak kenduta, aski ongi egokitzen zaizkiola
zatikatze erabakian egindako deskribapenari, gaur egun 688 m2-ko azalera baitute tamaina bereko hiru
lurzatiek, eta erabakian, berriz, 662 zirela adierazten baitzen.
Ariznabarreko Plan Partzialaren aldakuntzari dagozkion planoetako batean aurkitu dugu froga fedeemailea. Zehazki, "Superposición" izeneko 1/500 eskalako planoan, non bizileku-lurzatiaren azalera osoa
garajeek okupatzen duten —bereizi eta gerora saldu egingo zen— lurzatiaren gainean jartzen den.
Beraz, jabari pribatu eta erabilera publikoko espazioa honako plano honetan ilunduta ageri dena litzateke:

2.- Azalera horiek direla eta aldeetako bakoitzari dagozkion betebeharrei dagokienez.
Dokumentazioa aztertu ondoren, ematen du argi dagoela 72 etxebizitzek eta lur azpiko garajeek
okupatzen duten eremuaren urbanizazio osoa obra sustatu zuen COVIVI kooperatibak egin zuela.
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Etxebizitzak eta garajeak eraikitzeak berekin zekartzan urbanizazio-kargen parte zen eremu horren
urbanizazioa. Eremu horren baitan sartu behar da ez bakarrik lur azpian okupatutako urbanizazioaren
azalera, baizik eta baita inguruko urbanizazio guztia ere.
Ez da argi geratzen urbanizazioa aldez aurretik egina zegoen eta berriro egin behar izan zen garajeak
eraiki ondoren ala lehenengoz egin zen. Horrela, obra-lizentziaren baldintza partikularretan hauxe
adierazten da: “azaleko urbanizazioa lehengora ekarri beharko dute, eta obrek eragindako zerbitzuak
berritu. Obrak direla eta inguruko urbanizazioan eragiten diren kalteak oro eskatzaileak konpondu
beharko ditu, bere kontura.”
Nolanahi ere, garajeak eraikitzeko inguruko eremu guztiaren urbanizazioari eragin behar izan zitzaion,
eta, ondoren, osorik berregin urbanizazio hori.
Baina zein mantentze eta zaintze erregimenaren menpe geratu zen argitzea da funtsezkoa.
Aurreko planoa abiapuntutzat harturik, horiz margotutako azalera horren ondoko espazioak jabari
publikokoak lirateke; zehazki, ekialdean dauden berdegune edo espazio libreak (planoaren beheko
aldea).
Espazio horien mantentze eta zaintze erregimenari dagokionez, Ariznabarreko plan partzialaren
aldakuntzaren behin betiko onespenaren ebazpenean —Eusko Jaurlaritzako Lurralde Politikaren eta
Obra Publikoen Sailak 1980ko ekainaren 6an emana— jasotako arauak aintzat hartuz gero:
-

Udalari zegozkion:
o

Erabilera publikoko azalera mantendu eta onik zaintzeak berekin dakartzan gastu
arruntak udal zerbitzu orokorren kontura izango dira (argiteria publikoa, zabor bilketa,
garbiketa eta abar).

-

Garajeen jabeen elkarteari:
o

Garajeen jabe gisa estu-estu dagozkien gastuak (ur iragazpena, artesiak eta abar).

o

Bestelako gastuak, arruntak nahiz apartekoak, zuzenean edo zeharka lurpeko garajesolairuen eraikuntzaren ondorio direnak.

1996ko martxoan idatzitako hitzarmenaren zirriborroari dagokionez, ez dago jasota izenpetu zenik, eta,
horrenbestez, ez luke eraginkortasun juridikorik izango.
Nolanahi ere, komenigarria litzateke hitzarmen berri bat adostea, aldeetako bakoitzaren konpromiso eta
betebeharrak jasota uzteko.
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3.- Urbanizazioan ageri diren kalteei dagokienez.

Gaur egun urbanizazioan dauden kalteen izaerari eta horiek konpontzea nori dagokion argitzeari
dagozkienetan, oinarritzat hartuko dugun dokumentu nagusia G.E.E. arkitektoak —elkargokide zk.:
419256— egindako txosten teknikoa izango da, aditu baten txosten independentea izaki, zein ez baitago
zuzendua erantzukizunak argitzera, baizik eta, besterik gabe, kalteak zehaztu eta horien jatorri posiblea
argitzera.
Patologia hauen berri ematen da txostenean, laburbilduz:
1.- Artesi eta hondoratzeak, estolda-zuloen inguruan: hondoratze horiek zolarriaren ondoan
ageri dira, beheko betelanak garbitu egin baitira; horri gehitzen bazaio zolarriaren eta
forjatuaren artean lotura eskasa dagoela, edo batere ez, horrek ekarriko zituen kalteak.
Kalteak areagotzea ekarri du leku horietan hustubideak izateak. Mantenimendu eskasak, hots,
orbela ez kentzeak eta hustubideak ez garbitzeak, horiek buxatzea ekarri ohi du berekin, eta
euri-ura bertatik ez hustutzea. Bertan pilatutako ura behera irazten da, lurrean barrena, eta,
poliki-poliki, garbitu egiten ditu betelan-materialak, eta horrek zoladura hondoratzea dakar, eta
artesiak eta beste sortzea.
2.- Lauza askatuak zoladuran. Lauza ugari daude askatuta oinaldeetan, etxebizitzen
karrerapeetan, kanpoko eta barruko forjatuen arteko maila-aldaketan eta etxebizitzetara
sartzeko portxeen barruan. Jatorria: Kalte hori, nagusiki, zoladurako piezen arteko junturetatik
irazten den urak sortzen du.
3.- Hormigoi inprimatua askatzea eta hondoratzea. Ibilgailuentzako sarbideko zoladura jarri
ondoren, hormigoi inprimatuzko lodiera gutxiko zolarria jarri zen. Gaur egun zolarri horrek
azaleko akabera falta du, eta leku batean zuloa dauka. Jatorria: Patologia horren jatorria
hormigoian irazten den ura da, eta, aurreko kasuan bezalaxe, urak, igazi eta izozten delarik,
haustura txikiak eragiten ditu, eta azalera urratzea, estaldura erabat galtzeraino.
4.- Artesiak eta askatzeak, parterre-babesetan. Gaur egun, parterren geruza bakarreko
estaldura askatua dago hainbat lekutan, eta izkinetako batzuetan artesiak daude, eta askatuta
daude. Jatorria: Ura akabera-geruzaren azpitik iraztearen ondorio da sortutako kaltea, eta,
aurreko kasuetan bezala, urak, izozten delarik, estaldura askatzea eragiten du, eta, ondorioz,
azalera zartatzea.
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5.- Ura iraztea, garajeetan. Egindako bisitan hainbat xafla izurtu ikusi genituen, garajearen
sabaiko azaleraren parte handi batean jarriak, hartara irazten den ura garajearen barrura eror
dadila galarazteko. Irazte horien jatorria kanpoko urbanizazioaren lamina irazgaitzaren
haustura da. Sarbide-arrapala konpontzeko obrak egin bitartean kamioiek sortutako
gainkargak eragina izan daiteke haustura hori.
4.- Kalteak konpontzeko betebeharra egozteari dagokionez.
Eusko Jaurlaritzak 1980ko ekainaren 6an emandako Ariznabarreko plan partzialaren behin betiko
onespenaren ebazpenaren arabera, erabilera publikoko azalera mantendu eta zaintzearen ondorio diren
gastu arruntak udalaren zerbitzu orokorren kontura izan beharko lukete (argiteria publikoa, zabor bilketa,
garbiketa eta abar), eta, izan ere, etxejabeen elkartearen ordezkarien lekukotasunaren arabera, hala izan
da orain arte, hau da, udalak bere gain hartu izan du urbanizazioaren mantenimendua. Horrenbestez,
Gasteizko Udalari egoztekoak lirateke jatorria urbanizazioa mantentzeko zerbitzuak (garbiketa, argiteria,
lorezaintza eta beste) gaizki eman izana duten kalteak. Aldiz, garaje-jabeen elkarteari egoztekoak lirateke
zuzenean edo zeharka lurpeko garaje-solairuen eraikuntza kausa duten kalteak, baita garaje horien
eraikuntzari dagozkion kalteak berak ere.
Aurreko argudioak dauden kalteei aplikatzen dizkiegularik:
1.- Artesi eta hondoratzeak, estolda-zuloen inguruan: Txostenean esaten denaren ildotik, kausa bikoitza
dute hondamen horiek. Alde batetik, estolda-zuloak behar bezala ez mantendu izana, eta, bestetik,
zolarriaren eta forjatuaren artean lotura eskasa egotea, eta obra egitean lurra aski ez trinkotu izana.
1996ko hitzarmenaren zirriborroan, saneamendu sare publikora zuzenean jotzen zuten estolda-zuloak
udalak mantendu eta zainduko zituela esaten zen, baina ez eraikin edo sotoen barruko sarera jotzen
zutenak. Nolanahi ere, egia da Eusko Jaurlaritzaren ebazpenean ez zela kontu hori aipatzen.
Hala ere, txostenean aipatzen diren estolda-zuloak kanpoko aldean daude, eta erabilera publikoko
azaleraren parte dira, gainerako elementuekin batera —zoladura, harlauzak, jardinerak eta abar—.
Azalera mantendu eta garbitzea, orokorrean, udalari badagokio, ezin zaio galdatu garaje jabeen
elkarteari estolda-hustubideak buxatzen diren kontrolatzeko. Estolda-zuloak garbitzeko lanak bide
publikoaren garbiketaren baitako ohiko zereginak dira.
Hala ere, estolda-zulo horien ezaugarriei buruzko kontsulta egin geniolarik, AMVISAko zerbitzu teknikoek
—bera baita gaur egun saneamendu sarea kudeatzearen arduraduna— adierazi ziguten estolda-zulo
horiek garajeen kanpoko ertzarekin bat egiten dutela, eta garajeen azalera osoan jariatzen dena bertatik
husten dela. Era berean, jakinarazi ziguten estolda-zulo horiek saneamendu sare publikora isurtzen
dutela ura.
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Horrenbestez, bai Eusko Jaurlaritzaren 1980ko ekainaren 6ko ebazpena oinarritzat hartzen badugu, bai
1996ko martxoaren 1.eko hitzarmenaren zirriborroa hartzen badugu, gure ustez argi dago estolda-zulo
horiek garbitu, mantendu eta zaintzea Gasteizko Udalaren eskumenekoa dela.
Zolarriaren eta garaje-sotoaren ekialdeko euste-hormaren arteko loturari eta lurra trinkotzearen
ingurukoei dagokienez, ez dago zalantzarik erantzukizuna garaje-jabeen elkarteari egotzi ahal zaiola.
Zentzu horretan, esan beharra dago etxebizitzak eta garajeak egiteko obren aurrekontu materialean,
besteak beste, honela zegoela jasota: “Relleno de tierras en trasdós de muro incluso compactación y
apisonado, sobre relleno de grava gruesa de 1 mt. de altura”. Horrela, bada, obra-hutsunetzat jo litezke,
eta obra egin zuenari egotz dakizkioke.
Jurisprudentzia jakina da, administrazio publikoen ondare-erantzukizunaren alorrean, ezen, egintza
kaltegarri baten sorreran administrazioaren nahiz partikularren erantzukizuna egokitzen delarik, baldin eta
ez badago bestelako parametrorik bataren eta besteen erantzukizun-mailak finkatzeko, % 50eko
erantzukizuna egotzi behar zaiola aldeetako bakoitzari.
2.- Lauza askatuak zoladuran: lauzak edo zoladura erabilera publikoko eremuan badaude, udalari
dagokio horiek ordeztea. Ez, ordea, lauzak edo zoladura garajeetara sartzen diren ibilgailuen errodaduraeremuan edo karrerapeetan daudenean. Izan ere, halakoetan garaje-jabeen elkartearen kontura izan
beharko du konponketak, pasabideetan ohi denez, edo etxejabeen elkartearen kontura, karrerapeei
gagozkiolarik.
3.- Hormigoi inprimatua askatzea eta hondoratzea. Antza, garajeetako errodadura-eremuan sortu dira
kalte horiek, eta, beraz, itxura batean, garaje-jabeen elkarteari dagokio horiek konpontzea.
4.- Artesiak eta askatzeak, parterre-babesetan: Parterreak, garajeak egiteko obrak zirela eta jarri baziren
ere, erabilera publikoko urbanizazioaren parte dira, eta, beraz, gure ustez, udalari dagokio horiek
mantendu, konpondu, ordeztu edo kentzea.
5.- Ura iraztea, garajeetan: garajeen estankotasun-arazoak garaje-jabeen elkarteari berari egotz
dakizkioke, "Garajeen jabe gisa estu-estu dagozkien gastuak (ur iragazpena, artesiak eta abar)" izaki
(1980/06/06ko behin betiko onespena).
Horrenbestez,

Gasteizko

Udaleko

Herritarren

Defendatzailearen

Araudiaren

19.b)

artikuluan

xedatutakoaren ildotik, udal administrazioaren zerbitzuak hobetu daitezela lortze aldera, gomendio hauek
egiten dugu:
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1.- Gasteizko Udalak Andaluzia kaleko 40.aren eta 62.aren arteko urbanizazioan dauden kalte eta
hutsuneak konpontzeari ekin diezaiola, horien sorreran dagokion erantzukizun mailaren arabera, idazki
honetan zehaztu diren irizpideei jarraiki.
2.- Hitzarmen bat idatzi dadila, eta bi aldeek sina dezatela, Andaluzia kaleko 40.aren eta 62.aren arteko
urbanizazioa erabili, mantendu eta zaintzearen inguruko baldintzak jasota uzteko, Ariznabarreko plan
partzialaren behin betiko onespenaren ebazpenean —Eusko Jaurlaritzako Lurralde Politikaren eta Obra
Publikoen Sailak 1980ko ekainaren 6an emana— xedatutakoaren ildorik.

Gomendioa ez da onartu, berariaz, baina jakin badakigu hainbat hilabetez aztertu eta eztabaidatu zela
hori Espazio Publikoaren eta Natur Ingurunearen Zerbitzuan, harik eta joan den martxoan zerbitzu horrek
erabaki zuen arte ezen, aurrerantzean, jabe erkidego batek erabilera publikoko zona pribatu batean obra
egitea erabakitzen duelarik, udalak urbanizazioa estali eta alikatatzeko material aurrefabrikatuak, lauzak,
saretak edo zintarriak emango dizkiola, eta, aldiz, obra egitea erkidegoaren kontura izango dela, hartara
ekiditeko halako obrak egiteak ekar litzakeen erantzukizunak, esate baterako komunitatearen
ondasunetan kalterik eraginez gero, hala hola geruza astaltikoaren hausturak, garaje sarbideetako
kalteak eta beste. Beraz, gomendioa onartutzat jotzen dugu, erantzuten baitie alde baten eta bestearen
erantzukizunei, eta behar bezala bete baita bertan proposatzen genuena.
- GOMENDIO ONARTUA Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz)

ERREG. ZK.: 2004/14 SALAKETA-ORRIA. ISUNA, BIDE PUBLIKOAN PIXA EGITEAGATIK.
Herritar batek jakinarazi zigun 2013ko martxoaren 31ean, 7:40etan, salaketa bat jakinarazi ziotela
udaltzainek, bide publikoan pixa egiteagatik, eta, horrenbestez, Garbiketari buruzko Ordenantzaren 108.
artikulua hausteagatik. Isunaren zenbatekoa 30,05 euroan finkatu zen. Zenbateko horren % 50 ordaindu
zuen herritarrak, salaketa-orriaren atzeko aldean jasotzen denaren ildotik, eta bukatutzat jo zuen hartara
prozedura zigortzailea.
Nolanahi ere, gerora, 2013ko abuztuan prozedura zigortzailea abiarazteko ebazpena jakinarazi zitzaion,
Garbiketari eta Hondakinen Bilketa eta Garraioari buruzko Ordenantzaren 147.1.j artikuluan jasotako
arau-hauste arinagatik, zein 90 eurorekin zigortzen den. Herritarrak hainbat alegazio aurkeztu ditu
geroztik, non adierazten duen isunaren borondatezko ordainketa baliatu zuela berak, eta horrek
prozedura bukatzea ekarri zuela. Udalak, ordea, 90 euroko isuna jakinarazi zion 2013ko abenduan, eta,
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aldi berean, iradoki zion borondatezko ordainketa gisa murrizketarekin ordaindutako 30,05 euroak
itzultzeko eska zezala.
ZENBAIT GOGOETA
2013ko martxoan herritarrari jakinarazi zitzaion salaketaren atzeko aldean honako hauek azaltzen ziren,
besteak beste:
"Salaketarekiko adostasuna:
Salaketa-orria eskura ematen zaiolarik, HOGEI EGUN NATURALeko epea izango du salatuak
isuna bere borondatez ordaintzeko, zigorraren ehuneko 50eko murrizketarekin —unean bertan
ere egin ahal izango du—, edo alegazioak egin eta egokitzat jotzen dituen frogabideak proposatu
edo aurkezteko, legez finkatutako erregistroetan (30/1992 Legearen 38.4 artikulua).
Zigorra murrizketa hori baliatuz ordaintzeak alegazioak egiteari uko egitea ekarriko du. Hala ere
alegazioak egiten badira, ez direla aurkeztu joko da. Orobat, prozeduraren amaiera ekarriko du
horrek, esanbidezko ebazpena eta zigor irmoa eman beharrik gabe. Hartara, administrazio-bidea
agortuko da, eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioan baino ezingo da errekurritu, ordaintzen
den egunaren biharamunetik aurrera (339/90 Legegintzako Errege Dekretuaren 60. artikulua,
azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatua).
Jakinarazpenean esaten dena ezin da argiago izan. Ordaintzeko borondatezko aldian isunaren % 50
ordaindu ondoren, herritarrak uko egiten zion edonolako alegazioak aurkezteari, eta prozedura amaitutzat
jotzen zen, beste administrazio-ebazpenik emateko beharrik gabe. Udalak, bestalde, ez zuen inongo
eragozpenik jarri ordainketa murriztua egin zedin, eta herritarrak ulertu zuen, ongi ulertu ere, kasua itxita
zegoela.
Gerora, irekitako bigarren dosierreko ebazpen-proposamenean, udalak dio salaketa-orriaren atzeko
aldean ageri diren oharrak egiatan trafikoaren alorrean egindako arau-hausteei dagozkiela, eta,
horrenbestez, aurreikuspen horiek ezin zaizkiela aplikatu era honetako arau-hausteei. Horrela da,
aipatzen den araudia trafikoaren alorrean indarrean dagoena da, baina, jakina, herritarrak ez du hori
zertan jakin, eta, gainera, administrazioak adierazten eta jakinarazten diona bete beharra ez ezik, horren
arabera

jokatzeko

eskubidea

ere

badu,

ez

baikenuke

ahaztu

behar

administrazioaren

eta

administratuaren arteko harremanak fede onaren printzipioan oinarritzen direla, esan nahi baitu bi
aldeetako ez batak ez besteak ezin dituztela bertan behera utzi ondorio juridikoak dituzten adierazpenak,
besterik gabe, salaketa honekin gertatu bezala.
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Administrazio-egintzen zuzentasunarekiko konfiantzak 30/1992 Legearen 57.1 artikuluan du isla, bertan
aldarrikatzen baita horien baliozkotasun-ustekizuna (ebazte egintzak edo izapide egintzak diren zehaztu
gabe), esaten delarik "herri-administrazioen administrazio-zuzenbidepeko egintzak baliozkotzat joko dira
eta ondorioak izango dituzte ematen diren egunetik, egintza horietan besterik esaten ez bada".
Bestalde, administrazioak aipatzen dituen akatsak oso urrun daude 30/1992 Legearen 105. artikuluaren
arabera edozein unetan zuzendu ditzakeen akats materialak, izatezko akatsak edo akats aritmetikoak
izatetik.
Auzitegi Gorenak behin eta berriro adierazi duen bezala, besterik gabe zuzendu daitekeen akats material
edo egitezkoak "ezaugarri bat du, zein baita nabarmena, agerikoa, eztabaidaezina eta begi bistakoa dela
bere horretan, besterik arrazoitzeko beharrik gabe, eta prime facie geratzen dela agerian" (Auzitegi
Gorenaren 1999/05/25eko epaia).
Azken finean, akats soilak edo oinarrizko errakuntzak —izenak, datak, eragiketa aritmetikoak, agirien
transkripzioak—zuzentzeko aukera ematen dio arau horrek administraziori, akats horiek dosierrean
jasota dauden datuetatik ondorioztatzen badira, eta nabarmenak eta begi bistakoak badira, aplikatu
behar diren arauak interpretatzeko beharrik gabe. Baina, batez ere, ezinbestekoa da zuzenketak ez
eragitea funtsezko aldaketa nabarmenik egintzaren edukian edo zentzuan, eta ez ekartzea berekin
balioespen edo kalifikazio juridiko berririk.
Ustezko balioa duen egintza hori eraginik gabe uztekotan, administrazioak egintzak —baliogabeak nahiz
deuseztagarriak— berrikusteko dituen bideetakoren bat baliatu beharko luke (Administrazio Prozedura
Erkidearen 102. art. eta hurrengoak). Baliogabetzea, zein litzatekeen biderik motzena, ez da bidezko,
interesdunarentzat kaltegarri diren egintzak bakarrik baliogabetu baitaitezke, aldekoagoez ordezteko
(zigorra murriztea edo absoluzioa), baina inolaz ere ez baliogabetutako zigorraren zenbatekoa
areagotzeko.
Kasu honetan, formalki ez zen ezta bide horietako bat ere baliatu, ez akats zuzenketa, ez baliogabetzea,
baizik eta, besterik gabe, salaketarik izan ez balitz bezala jokatu zen, hura de facto bertan behar utziz.
Horrela, erabateko deuseztasun egoeran erori da administrazioa, erabat bazter utzi baitu legez ezarrita
dagoen prozedura, bere egintzak zuzentzeko orduan.
Nagusitzat jotzen dugun arrazoi horretaz gain, interesdunak bere alegazioetan aipatzen zituen beste
batzuk ere aintzat hartu beharko lirateke, gure ustez, hala nola "non bis in idem" printzipioaren urraketa
edo norberaren egintzen urraketa, baina ez ditugu gomendio honetara ekarriko.
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19.b)

artikuluan

xedatutakoaren ildotik, udal administrazioaren zerbitzuak hobetu daitezela lortze aldera, gomendio hau
egiten dugu:
GOMENDIOA
1.- Ingurumen Arloko zinegotzi ordezkariaren 2013ko abenduaren 2ko ebazpen zigortzailea, zeinen
bitartez Garbiketari eta Hondakinen Bilketa eta Garraioari buruzko Ordenantzaren 147.1 j) artikuluan
zehaztutako arau-hauste arinagatik 90 euroko isuna jarri zitzaion herritarrari, baliogabetu eta indarrik
gabe utz dadila.
- GOMENDIO EZ ONARTUA Gomendioaren testu osoa (gastelaniaz)

B) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 1888/13 EDUKIONTZIAK.
Bere establezimenduaren aurreko aldean birziklatzeko edukiontziak jarri izana salatu du ostalaritza
negozio baten jabeak, uste baitu horiek balioa galarazten diotela bere negozioari, eta, gainera, arrisku
potentziala dakartela berekin, sute edo ekintza bandalikoak direla eta. 13 urte omen darama hori jasaten.
Kalearen berrikuntzaren ondorioz, Hondakinen Kudeaketarako Atalak —interes orokorra eta kexa hau
aintzat harturik— edukiontziak beste modu batean jartzea planteatzen zuen. Azkenean, edukiontzi horiek
ostalaritza negozio horretatik urrun jartzea erabaki zen, eta, hartara, erantzun egokia eman zitzaion
kexari.
ERREG. ZK.: 1894/13

IBAIONDO LHIREN AURREKO TELEFONIA MUGIKORREKO ANTENEN

IGORPENA.
Ibaiondo Lehen Hezkuntzako ikastetxeko guraso elkarteak salatu zuen Gasteizko Gran Hotel Lakua
hoteleko zabaltzan telefonia mugikorreko lau antena jarri zituztela, eta horrek ikasleengan eragina izan
zezakeela. Orobat argudiatzen zuen antenek ez zutela udal ordenantza errespetatzen. Horregatik,
egoera aztertzeko eskatzen zuen, eta antenak kentzea iradoki zedila, ikasgelen barruan igorpenen maila
0,1 µw/cm2-raino jaistea lortzeko hartara, Europako Kontseiluaren 1815 gomendioaren ildotik —Eremu
elektromagnetikoen arrisku potentzialak eta ingurumenean duten eragina—.
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Orduz geroztik, Sindikoaren Bulegoak jarduera ugari eta askotarikoak bideratu ditu arazoa konpontze
aldera. Izan ere, alarma sortu baitzuen kontu horrek hirian, zalantzarik gabe, eta, gainera, eragindako
taldeen mobilizazioa handia izan baitzen. Hamarretik gora bilera izan genituen inplikatutako aldeekin,
telefono konpainietatik hasi eta hoteleko ordezkaritzaraino, eta berrogeita hamar telefono dei baino
gehiago egin genituen; horiei gehitu behar zaizkie informazio eskaera formalak, posta-trukea,
hedabideetako agerpenak, ikuskatze bisitak, Ingurumen Kontseiluan parte hartzea, antenei buruzko
ordenantza berriari buruzko lan taldean parte hartzea eta zegokion proposamena egitea, mahai inguru
bat moderatzea eta, azkenik, Eusko Legebiltzarrean agertzea. Laburbilduz, urtebete baino gehiago eman
genuen bitartekaritza lan etengabean, ahalik eta diskreziorik handienaz, alderdien artean informazio
trukea erraztu eta une oro komunikazio hari bat izan zedin, auziaren irtenbidea ahalbidetzeko. Une oro,
inpartzialtasunez jokatzen saiatu ginen, alde baten edo bestearen tesietara makurtu gabe, oraindik ere
ezinezkoa baitzaigu erabateko iritzia ematea. Ikastetxeko ikasgelen barruko neurketak ahal zela
Europako Kontseiluaren gomendiora (0,1 µw/cm2) egokitu zitezen saiatu ginen, auziak ez baitzion inolako
mesederik egiten inplikatutako eragileetako ezeini, eta denbora igaro ahala okerrera jo baitzezakeen.
Azkenik, eragile guztiek hainbat zuzemen egin ondoren, ikastolako jolastokian jarritako neurgailuak
ematen zituen kopuruak nabarmen jaitsi ziren 2014ko martxoan —0,2 µw/cm2 baino gutxiago
kanpoaldean— eta, beraz, ikastetxe barruko balioak 1815. gomendioan iradokitakoa baino nabarmen
txikiagoak ziren. Horrenbestez, guraso elkarteak bertan behera utzi zituen mobilizazioak.
ERREG. ZK.: 1916/13 ISTILUA, ALOKATUTAKO LONJAREN JABEAREN ETA AUZOKOEN ARTEAN.
Gazte talde bati alokatutako lonja baten jabeak jo zuen guregana. Poliziak bota egin zituen bertatik,
auzotar batek zaratak zirela eta kexa aurkeztu ondoren. Gerora, dosier zigortzailea abiarazteari buruzko
jakinarazpena jaso dute, jarduera lizentziarik gabe gauzatzeagatik.
Herritarrak kezka agertu zigun, jokabide hori zela eta. Beraren ustez, ez da bidezko zigorra jartzea.
Erreklamazioaren ondorioz, informazioa eskatu genion Ingurumen Sailari, halakoetan nola jokatzen
duten, eta hainbat gogoeta helarazi genizkion, jarraitutako administrazio-prozeduraren inguruan.
Gerora, erreklamatzaileak ebazpen zigortzailea jaso zuen. Berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen
horren kontra, eta, aldi berean, kexa bat, Iradokizun eta Erreklamazio Batzordean. Batzorde horren
Funtzionamendu Araudiaren 12. artikuluaren ildotik, proposamen-txostena egin zuen Sindikoak, eta
2013ko abenduaren 16ko bilkuran aurkeztu. Batzordeko kideek ez zuten jarrera jakin bat hartu, gai
horren inguruan kontsentsua lortzeko ahaleginean.
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Espazio horiek arautuko zituen araudia proposatzeko konpromisoa hartu genuen Sindikoaren
Bulegokook, eta, horretarako, arlo horretan eskumena duten sailekin harremanetan jarri ginen (SIPSZ,
Ingurumena, Gazteria), baita Ai Laket!-ekin ere. Bitarte horretan, Arartekoak ere hainbat gomendio eman
zituen, "Gazte lonja eta lokalak, EAEn".
Azkenik, erreklamatzaileak aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa onetsi egin zen, eta, horrenbestez,
gure esku-hartzea bukatutzat jo genuen, kontu honetan. Nolanahi ere, lanean segitzen dugu, udalerriko
gazteen lonjak arautu daitezen.
ERREG. ZK.: 1936/13 USAIN ETA ZARATEN ALORREKO DOSIER ZIGORTZAILEA IRAUNGITZEA.
Pertsona bat kexu agertu zen ostalaritza establezimendu bateko zaratek eta usainek enbarazu egiten
ziotelako; Udalak establezimenduari neurri zuzentzaileak jar zitzan behin eta berriro eskatu eta haren
kontra dosier zigortzaileak abiarazi arren, ez zuen inolako eraginik izan, ez isunik ez ixteko agindurik.
Hori dela eta, erreklamatzaileak nahi zuen gure bulegoak azalpenak eska ziezazkion Udalari, erantzun
ezari eta dosierrak iraungitzat jo izanari zegokionez, eta zaratak eta enbarazua zela eta izapidetutako
beste dosier zigortzaile batzuk berrikus zitzan.
Ingurumen Sailari informazioa eskatu genion, arazoa konpontzeko zein pausu eman zuen azal zezan, bai
eta establezimenduak neurririk hartu zuen jakiteko. Udal teknikariekin bildu ginen eta haiek
establezimenduak zituen arazoak azaldu zizkiguten, eta Sailak aurrera eramandako ekintzak; guk
proposatu genien negozioaren jabearekin bitartekaritza saiatzea, erreklamatzailearen kexak ikusita
ematen baitzuen hartutako neurriek ez zutela enbarazua desagerrarazteko balio izan, bereziki usainei
zegokienez.
Beraz, gutun bat bidali genion jabeari, bilera batera deitzeko, arazoari irtenbidea aurkitu nahian.
Erantzunik jaso ez genuen arren, irekita zeuden dosierren tramitazioa gainbegiratzen jarraitu genuen,
haietako bakar bat ere iraungitzat jo ez zezaten. Erreklamatzaileak, berriz, hainbat idazki aurkeztu zituen,
eta ahalik eta azkarren tramitatu zitzaten eskatu zuen.
2014ko otsailean tramitatzen ari ziren hiru dosierretatik, bitan isuna ondorioztatu da, eta zenbait neurri
zuzentzaile hartzea; badirudi arazoa konpondu egin dela horiei esker. Ingurumen Sailak jakinarazi digu
ez duela kexa gehiagorik izan eta, beraz, auzia itxitzat jo dutela.
ERREG. ZK.: 1943/13 ERANTZUN GABEKO ERREKLAMAZIOAK.
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Herritar batek kexa aurkeztu zuen, urtebete lehenago Gasteizko Udalari bi erreklamazio aurkeztu
zizkiolarik oraindik ez baitzuen erantzunik jaso. Erreklamazioetako bat garraio publikoan PASE txartela
erabiltzeko ezintasunari buruzkoa zen; bestea, Antso Jakitunaren kalearen inguruko garbiketa eta
ibilgailuen zirkulazioari buruzkoa. Adierazitako kezkei erantzuteko eskatzen zuen.
Kexak bideratu zitzaizkien sailei txostena eskatu genien: Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila,
Trafiko Zerbitzua, eta TUVISA.
Hasteko, TUVISAko kudeatzailearekin bildu ginen. Hiri autobusak ordaintzeko PASE txartelaren ordez
BAT txartela jarri izanaren arrazoiak azaldu zizkigun, eta jakingarri ugari eman zizkigun azken horren
ezaugarri teknikoez eta kudeaketaz.
Geroago, Ingurumen Sailak txikleak garbitzeari buruzko informazioa helarazi zigun. Hala ere, hainbat
alderdi erantzun gabe geratu zirenez, herritarrak beste idazki bat aurkeztu zuen, gauza bera azalduz, eta
hilabete batzuen buruan erantzunik gabe jarraitzen zuen. Hori dela eta, berriro eskatu genuen
informazioa, eta gogorarazpenak bidali genizkien Ingurumen Sailari zein Trafiko Zerbitzuari.
Azkenik, gainerako informazioa jaso genuen, pixkanaka eta bide ezberdinetatik. Batetik, Hondakinen
Kudeaketaren Zerbitzuaren beste txosten bat jaso genuen, txikleak garbitzeaz, bai eta Bide Publikoen
Zerbitzuaren txostena ere, zoladuraren egoeraz. Bestetik, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio
Publikoaren Planaren jarraipen bilera batera gonbidatu zuten Sindikoaren Bulegoa, gai-zerrendako
puntuetako bat hauxe baitzen: "Antso Jakitunaren kaleak eta Bastiturri kaleak eraberritu ondoren espazio
publikoaren erabilerarekin lotuta herritar batek egindako erreklamazioa aztertzea".
Bileran, herritarraren kexan aipatutako alderdiak aztertu ziren: motorrak aparkatzea, ibilgailuen
zirkulazioa, kamioi blindatuak gelditzea eta bizikleten igarotzea. Erreklamatzaileari horren berri eman
genion, bileran hartutako oharren transkripzioren bidez.
Horrenbestez, uste dugu egindako gestioen eta emandako informazioen bidez erantzun ditugula
herritarraren eskaerak, eta plazaratutako arazoak gutxitzen saiatuko direla etorkizunean.
ERREG. ZK.: 1949/13 ERABILERA PUBLIKOKO EREMU PRIBATUA.
Tomas Alfaro Margolariaren kaleko etxejabeen elkarte batek kexa aurkeztu zuen, espaloi publikoaren zati
bat konpontzeko eskabidea zela eta. Izan ere, etxejabeen elkartearen merkataritza lokalekin bat egiten
du partez espaloi horrek, eta, isolamendua eskasa denez eta hondatua dagoenez, iragazpenak eta
hezetasunak gertatzen dira bertan. Era berean, adierazten zuen etxejabeen elkarteak jakin bazekiela bai
Vera-Fajardo Margolariaren kalean, bai Tomas Alfaro Margolariaren kalean, udalak akordioak lortuak
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zituela etxebizitzen jabeekin, eta hondatutako zoladura konpondu eta akordioetan bertan zehaztutako
gastuen partea bere gain hartu duela. Azkenik, Sindikoaren 2013ko uztailaren 10eko gomendio bat
aipatzen zuen: "Kalteak erabilera publikoko eremu pribatuan".
Horrenbestez, Sindikoaren esku-hartzea eskatzen zuen, hondatutako espaloi zatia konpontzeko obra
egitea zeini dagokion zehazte aldera, eta, bidenabar, bi aldeen arteko bitartekaritza eskatzen zuen,
hartara akordio bat lortzerik izan zedin.
Erreklamazioa jaso ondoren, lehenik eta behin udalak 2008an egin zuen bezala jokatzeko aukera aztertu
genuen; izan ere, hitzarmen bat sinatu zen orduan Ajuriako poligonoko jabeekin, eta, horren ildotik,
erabilera publikoko zona pribatuetako urbanizazio-akatsak konpontzeko obrak udal administrazioaren eta
eragindako etxejabeen elkartearen artean ordaindu ziren. Administrazio dosierraren kopia eskatu
genuen, argitzeko zergatik poligonoko zenbait atarirekin bai adostu zen konponketa eta, aldiz, beste
batzuk akordiotik kanpo geratu ziren.
Dosierrean jasota dagoen hitzarmenaren testuko 2. klausulan zehazten zen jardueraren azalera: "(...)
bide publikoei dagozkien espazioen urbanizazioa konpondu eta egokitzeko lanak, baita “Partzelazio” eta
“Aurelio Vera-Fajardo Margolaria Partzelazioa” izena duten azalerei zein bizitegi lursailen aurrealdeko
lerrorainokoei dagozkienak ere". Plano horren arabera, Tomas Alfaro Margolariaren kaleko atariak ez dira
sartzen erabakiak bere baitan hartzen zuen esparruan.
Aurrekari gisa, aipatzekoa da, alde batetik, bulego honetan aurkeztutako kexa bat, antzeko edukia zuena,
2005ekoa, zein ezetsi egin baitzen, eta, bestetik, Arartekoak arazo horren inguruan 2003an egindako
txostena, non aipatzen zuen jabeak jabetza egoera egokian mantentzeko obligazioa duela, eta orobat
adierazten ezen, udalak, izatekotan, zerbitzu publikoak eskaintzeko obligazioa duela.
Hori dela eta, aintzat harturik eremu hori mantendu eta zaintzeko obligazioa jabeei dagokiela, lurpeko
lokalen iragazgaiztasuna eta isolamendua bermatzeko beharrezko diren obrak ere berei dagozkie. Lauza
edo zoladurako kalteei gagozkielarik, baldin eta erabilera publikoko eremuan badaude, udalari dagokio
horiek ordeztea.
Dosierra itxi aurretik, bilera izan genuen Espazio Publikoaren Zerbitzuko arduradunarekin, eta bertan
jakinarazi zitzaigun ezen, aurrerantzean, etxejabe elkarte batek erabilera publikoko eremu pribatu batean
obra egitea erabakitzen duelarik, udalak zenbait material emango dizkiola, hala nola lauzak, saretak edo
zintarriak.
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Kasu zehatz honetan, etxejabeen elkarteak ekina zien higiezinaren lurpeko lokalen iragazgaiztasuna
hobetzeko obrei, baina beste jardueraren bati ere ekiteko asmoa zuen, eta, horrenbestez, argibideak
eman genizkion, behar zuten materiala eska zezaten.

ERREG. ZK.: 1984/13

ZENDAGUREN KALEA:

OSASUNGAIZTASUNA KALEAN ETA PATIOAN.

APARKALEKU IRREGULARRA.
Zendaguren kaleko jabeen erkidego batek ingurua utzia zegoela salatu zuen, batez ere oso hondatuta
zegoen biltegi baten erruz; esate baterako,fatxadaren zatiak eta teilak erortzen ziren automobilen
gainera. Auzokoen ustez, kalea konpondu beharra zegoen, biltegiak eraitsi ala ez, arrisku egoerak,
zikinkeria eta osasungaiztasuna zirela eta. Osasungaiztasuna batez ere bertan agertzen ziren arratoiek
sortzen zuten, biltegietako teilatutik ibiltzen zirenez Zendaguren kaleko 2.eko lehen solairuko jabeek ezin
baitzuten leihoa ireki ere egin. Atarietan ere sartzen ziren. Gainera, biltegietan jendeak lo egiten zuen, eta
kaleko edana egiten. Fatxadaren zatiak, teilak eta beste automobilen gainera erortzea arriskugarria zen.
Asfaltatze arazoak ere baziren.
Orobat, kexu ziren gaizki aparkatutako ibilgailuez, oinezkoen igarobidea oztopatzen baitzuten.
Horregatik guztiarengatik, biltegiak eraitsi eta ingurua asfaltatu eta egokitzeko eskatzen zuten.
Kexa hori jaso aurretik ere bagenuen gaiaren berri, antzinagoko dosier baten bitartez, eta haren
karietara, 2013ko otsailean, Udalak hitz eman zuen biltegiak eraitsiko zituela, jabe guztien baimena lortu
ondoren. Proiektua idatzita zegoen, eta epe laburrera lehiaketa deitzeko asmoa zegoen.
Hala ere, 2013an ez zen eraikina eraitsi, ez zegoelako aurrekontu zuzkidurarik, antza. Uda igaro ondoren
pabilioiak ikustera joan ginen, eta Udalak dagoeneko eraitsi zituela egiaztatu genuen. Horrenbestez, itxi
egin genuen dosierra.
ERREG. ZK.: 1992/13 ZARATAK. EKORTZEKO MAKINAK.
Herritar batek atsekabea agertu digu, kaleak garbitzeko makinak bere leihoaren azpitik igarotzen direlako
egunerako, 07:15etan. Lehen solairuan bizi da, parke baten aurrean, eta edozein ordutan pasatu ahal
izango luke makinak, ez baita jende asko ibili ohi bertan. Arazoa are handiago da, haur txiki bat duenez.
Kexa aurkeztu zion udalari, eta erantzun zioten ezen, eraikin gutxi dagoen kalea izaki, eta aski garbia,
hortik hasi ohi direla. Uste du ez litzatekeela beharrezkoa izango egunero garbitzea, edo ibilbidea alda
litekeela. Garbiketari goizeko zortzietan ekin dakiola iradokitzen du. Hondakinen Kudeaketarako
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Atalarekin behar ziren izapideak egin ondoren, kale horren garbiketa aurrerantzean goizeko zortzietatik
aurrera egin zedila adostu zen enpresa kontratistarekin.

ERREG. ZK.: 2010/14 ZARATAK. SAN BIZENTEKO KANPAIAK.
Hotel baten jabeak kexa aurkeztu zuen, San Bizente elizako kanpaiek gauean 15 minutuan behin jotzen
dutelako; San Migelekoek ere noizean behin jotzen dutela uste zuen. Ingurumen Sailean bi erreklamazio
aurkeztu zituen, baina ez zioten erantzuten. Horri kaleko edanak eta Mateo Benigno Moraza kaleko
pubetako bezeroek sortzen dituzten arazoak gehitu behar zaizkio: zikinkeria, zaratak eta enbarazua. Hori
dela eta, San Bizenteko zein San Migeleko kanpaiek gauez ez jotzeko eskatzen zuen, zehazki, gaueko
22etatik goizeko 8etara.
Ingurumen Sailari eman genion kexaren berri, eta haiek Ogasun Sailarekin harremanetan jarri ziren, sail
hori arduratzen baita erlojuen kudeaketaz, kontratatutako enpresa baten bidez. Ingurumen Saileko
zerbitzu teknikoek, bestalde, ikuskaritza bisita egin zuten eta gaueko zaratak ez zetozela San Bizentetik
egiaztatu zuten, bertako kanpaiek ez baitute gauzez jotzen, San Migel elizatik baizik. Ikuskaritzaren
ondoren, martxoan, txostena bidali ziguten, besteak beste, hau zioena: “… San Migeleko erlojuko kanpai
hotsen zarata 61 eta 64 dB-A artekoa da, xxxxxx-n kokatutako ostatuko logeletako batean neurtuta”,
baina “Zaratei buruzko Udal Ordenantzak baimendutako zarata maila 55 dB-Akoa da eguneko
ordutegian, eta 45 dB-Akoa gaueko ordutegian”. Hori dela eta, Ingurumen Sailaren ustez, "aurreko
kasuetan bezala, 8:00etatik 22:00etara kanpaiak jotzea mugatu beharra dago, eta gauez debekatu";
Ogasun eta Ondare Zuzendaritzari horren berri ematea proposatzen zuen, "jakinaren gainean egon
daitezen eta dagozkion ondorioetarako".
Maiatzean, Ogasun Sailak jakinarazi zigun aurreko hilabetean jarria zutela San Migel elizan beharrezko
makinaria, kanpaiek gauez jo ez dezaten; beraz, azken kanpai hotsak 22:00etan izango dira, eta lehenak,
goizeko 8:15ean.
Kaleko edanak eta Mateo Benigno Moraza kaleko pubetako bezeroek sortzen dituzten arazoak direla eta,
zailagoa da konpontzea, eta hainbat ekimen beharko dira etorkizunean. Arazoa behin baino gehiagotan
aipatu diegu Ingurumen Sailari zein Aldabeko Lurralde Kontseiluaren lehendakariari, eta jakitun gara
askotan sortzen dela arazoa, beraz, lanean ari gara Udalak behar diren neurriak har ditzan.
ERREG. ZK.: 2017/14 ZUHAITZ INAUSKETA.
Kale bereko atari banatako lehen solairuan bizi diren hiru lagun kexu ageri ziren beren leihoen parean
dituzten bi zuhaitz ilara direla eta, fatxadatik oso gertu baitaude. Zenbait kasutan, zuhaitza ukitu ere egin
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dezakete leihotik. Egun osoan argia piztuta edukitzera behartzen ditu horrek, urte sasoi guztietan.
Gainera, kexu ageri dira ezen, ekainean, ureztapen automatikoa instalatzen denean, ura sartzen baitzaie
leihotik. Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila jakinaren gainean jarri genuelarik, eta kasu zehatz
hori aztertu zutelarik, inausi egin zituzten zuhaitzak, eta orobat jakinarazi ziguten behar diren neurriak
hartuko dituztela aurrerantzean ureztapenari ekiten zaionean ura etxebizitzetara sar ez dadin.

C) ORIENTAZIOA
ERREG. ZK.: 1885/13 ARAZOAK PASABIDEAN EGITEN DIREN PUTZUEKIN.
Pasabide baten ondoan kokatutako negozio baten jabeak salatu du putzu handiak egiten direla
pasabidean, berak uste duenez berriki pasabide hori udal araudi berrira egokitzeko bertan egin ziren
obren ondorioz. Hori dela eta, udalari eskatzen dio pasabidearen egoera azter dezala, eta konponbidea
eman diezaiola arazoari. ORIENTAZIOA eman zaio, pasabide horren titular den jabeen elkarteak zer
betebehar dituen, mantendu eta onik zaintzeari dagokionez. Horregatik, erantzukizuna, kasu honetan,
jabeen elkartearena da, eta ez beste inorena —bera ere bertako kide da—. Azkenik, putzuen arazoa
konponduko zuen neurria hartu zuen jabeen elkarteak.
ERREG. ZK.: 2070/14 LOKAL BAT ZIGILATZEA.
Kexa baten ondoren abiarazitako dosierra, Udalak erreklamatzaileak daukan lokal bat hirugarren bati
alokatzeagatik jarri dion zigiluari dagokionez. Kontatzen zuen ez zietela inolako abisurik eman ez berari
ezta maizterrari ere. Horregatik eskatzen zuen, hainbat kexa egin ondoren, zigilua lokalari kentzeko,
bertako jarduera eten egin zelako, y prisa zuen berriro alokatzeko. Horregatik informazioa eskatzen
zuen, udalaren ekintza horren aurrean berak zein ekintza legal egin zezakeen jakiteko.
Kexa aurkeztu eta berehala esan zigun erreklamazioa eragin zuen arazoa konponduta zegoela; hala ere,
konpromisoa hartu genuen kasuaren zehaztasunak ezagutzeko, eta esan zigun behar beste baliabide
jartzea nahi zuela, halakorik berriro gerta ez zedin.
Ingurumen Sailak egindako txostenean azaltzen da dosier zigortzailea abiaraztea erabaki zela, eta bertan
agintzen zela lokala ere zuhurtasunez ixteko, arriskuak saihesteko, egiaztatu baitzuten lonja gazteen
aisialdi eta denbora libreko bilerak egiteko erabiltzen zela, udal baimenik gabe. Baita ere azaltzen da
badaezpadako itxiera hori balio gabe utzi zela, ixteko arrazoia izan zen jarduerak eten egin zuela
egiaztatu zenean.
Halaber esan ziguten zigortzeko prozeduraren abiaraztea jakinarazi ziotela ustezko arau-hausleari, eta
lokala zigilatzea bi egun geroago egin zela.
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Erreklamatzaileari azaldu genion Udalaren jokaerak errespetatu egin dituela aplikagarri diren araudiak,
jarduera bat garatzen duenak baitauka horren berri aurretiaz eman beharra, jardueraren lokalaren
titularra izan edo ez, edo alokairuan hartu izana baztertuta.
Halaber, esan genion gazte-lokalen kasuan Gasteizko udalaren ustez horien erabilera kultura edo elkarte
baten zentroarena dela, eta beraz, halako zentroari dagokion baimena eskatu beharra dago, eta
halakorik ez balego, arau-hauste arintzat jotzen da, eta kautelazko erabakiak har daitezke, salbuespenez.
Beraz, ondorioztatu dezakegu Udalak indarrean dagoen legediaren arabera jokatu duela, eta gure iritzia
agertu dugu, udalaren erabakiaren aurkako lege-aukera eskasak edo batere ez daudela.
Azkenik herritarrari kontatu diogu bulego honek egindako lana, gazte-lokalei eta horiek arautzeko lantzen
ari garen ordenantzari dagokienez.

ERREG. ZK.: 2116/14 ADMINISTRAZIO BATZARRAREN GATAZKA FINKA BATEN MUGA
Herritar batek gatazka baten aurrekariak aurkeztu dizkigu: lursail bateko zati batean 21 Zabalgunea
enpresak harresia egin zuen, hainbat finketako jabeek dohainik lagatakoaren ordainetan.
Badira hainbat auzi epaitegietan harresiaren titularitateari dagokionez, eta beraz, erreklamatzaileari
ohartarazi genion Sindikoaren esku-hartzea galarazita dagoela, hala agertzen du erakunde hau arautzen
duen Araudiak, sub iudice edo auzitan dauden kontuei dagokienez.
Hala eta guztiz ere, herritarrari ORIENTAZIOA eman diogu arazoaren osotasunari begira eta erakutsitako
arazoak izan litzakeen hautazko irteerei dagokienez.

D) IDAZKI LAGUNDUA
ERREG. ZK.: 2057/14 GAZTE-LONJAK.
Gazte-lonja bat duten gazte-talde bat etorri da gure bulegoetara, halako jarduerarako aurretik eskatu
behar den baimena ez eskatzeagatik dosier zigortzailea abiarazi dietela jakin ondoren.
Beraien alde diote hiru urte daramatela lokal berean, sekula ere inolako trabarik egin gabe ez auzokoei
ezta dendariei ere.
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Horregatik eskatzen dute gure laguntza, abiarazitako dosier zigortzaileari alegazioak idatzi ahal izateko.
Gerora, erreklamatzaileek esan digute ez dituztela alegazioak onartu eta 300 euroko isuna ezarri dietela.
Beste lokal bat aurkitu dute, euren jarduera bertan jarraitzeko.

E) EZESPENA
ERREG. ZK.: 1959/13 FATXADAKO PINTAKETAK GARBITZEA.
Erabilera publikoko eremu pribatuan dagoen Don Bela kaleko auzotar batek azaldu zigun jabe elkarteak
bere gain hartzen dituela bertako mantentze, garbiketa eta argiztapen gastuak, baina pintaketak daudela
hormetan, batez ere jende gehien igarotzen den lekuan, eta ez dutela uste horiek garbitzearen kostuak
beren gain hartu behar dituztenik. Gehitu zuen behin batean udalak garbitu zituela pintaketak, eta,
horregatik, pintaketa horien garbiketa bere gain har zezala eskatzen zion udalari.
Kasu honetan Garbiketari eta Hondakinen Bilketa eta Garraioari buruzko Ordenantza aplikatu beharra
dago, hala xedatzen baita 24.1. artikuluan: "Eraikinetako jabe komunitateak nahiz finka, etxebizitza eta
establezimenduen jabeak behartuta daude higiezinen fatxadak, atari zenbakien errotuluak, ageriko
tarteko hormak, sarrerak, sarrerako eskailerak eta, oro har, bide publikotik ikus daitezkeen parte guztiak
garbi edukitzera."
Udal araudia aski argia bada ere, txostena eskatu genion Hondakinen Kudeaketaren Zerbitzuari, eta
bertan jasota daude pintaketak kentzeko orduan baliatzen diren irizpideak, eta adierazten da ez dagoela
jasota Gazalbideko 3. lursailean inongo fatxadarik garbitu denik.
Erantzuna kontuan izanik, uste dugu udalaren jarduera zuzena izan dela ikuspegi juridikotik, eta,
horrenbestez, ez dago egindako eskabidea oanrtzerik.
Ebazpenaren testu osoa

ERREG. ZK.: 2027/14 ERABILERA PUBLIKOKO EREMU PRIBATUKO MANTENTZE LANAK. ZUHAITZ
INAUSKETA.
Joaquín Collar kaleko garaje-jabeen erkidegoaren ordezkariek azaldu ziguten itogin eta iragazpen ugari
dituztela garajean. Diotenez, auzoak dituen ia 40 urteetan ez omen da ia eraberritze lanik egin kalean,
eta zenbait lekutan harlauzen arteko junturak egoera txarrean daudelako iragazten omen da ura. Uste
dute udalak bere gain hartu beharko lukeela kalea konpontzea, egoera txarrean baitago, bertatik jende
ugari igarotzearen ondorioz. Era berean, bertan dauden platanondo handiek arriskua sortzen dutela

2014ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 97

<< Aurkibidea

diote, adarrak eror baitaitezke, eta are larriagoa omen da arriskua, azpian haurrentzako jolastokia
dagoenez. Gainera, argitasuna kentzen diete etxebizitzei.
Garajera ura iragazteari dagokionez, Topografia eta Mapagintza Zerbitzuari egin genion kontsulta,
lurzoruaren erabileraren eta erabilera publikoko eremu pribatuaren mugen inguruan. Ondorioztatu
genuen

kalteak

dauden

eremua

titulartasun

pribatukoa

dela,

eta

jabeen

erkidegoa

dela

inpermeabilizazioa zaintzeaz arduratu behar duena, behar diren mantetze eta hobekuntza lanen bitartez,
eta, horrenbestez, udala ez dagoela behartuta halako obrak egitera. Harlauzetako eta lurzoruko
hondamenei dagokienez, berriz, erabilera publikoko eremuetan daudenean udalari dagokio horiek
ordeztea.
Orobat jakinarazi genien ezen, martxoaz geroztik, halako obrei ekiten zaielarik udalari eska dakizkiokeela
zenbait material, hala nola harlauzak, xaretak eta zintarriak.
Joaquín Collar kalearen atzeko aldeko garaiera handiko platanondoei dagokienez, Hiri Paisaiaren Atalari
eskatu genion informazioa, eta, egindako txostena irakurri ondoren, ondorioztatu genuen irizpide tekniko
egokietan oinarritzen dela udalaren jokaera.
Ebazpenaren testu osoa (gastelaniaz)

F) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...)
ERREG. ZK.: 1973/13 FERIA-LEKUAN TONBOLA JARTZEKO BAIMENA UKATZEA.
Andre Maria Zuriaren jaietan feria-lekuan postua jarri ohi zuen pertsona batek erreklamazioa aurkeztu
zuen, 2013an Mendizabaleko esparruan postuak jartzeko baimenak ematean irregulartasunak antzeman
baitzituen. Hauxe gertatu zen: azken 30 urteetan tiro-kaseta bat jarria zuen ferian, baina urte horretan,
urdaiazpiko tonbola bat instalatzeko baimena eskatu zuen, Udalak lehen aldiz ematen baitzuen hori
jartzeko aukera.
Beste feriante batek ere eskatu zuen urdaiazpiko-postua jartzea, Gasteizko jaietan inoiz atrakziorik jarri
ez duen batek, hain zuzen. Biei puntuazio bera eman zieten, ez baitzen kontuan hartu erreklamatzaileak
ferian zuen antzinatasuna –postua berria izanik–, eta zozketa bidez erabaki zen.
Erreklamatzailearen ustez, aintzat hartu behar zituzten Andre Maria Zuriaren feriara etortzen zeramatzan
urteak. Gainera, prozesuan irregulartasunak gertatu zirelakoan zegoen, esaterako, udalaren web-orrian
argitaratu zen esleipendunen zerrenda gerora aldatu egin zela, eta zozketa ez zela publikoa izan.
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Gure bulegora etorri aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztua zuen, artean ebatzi gabe zegoena,
eta postuen esleipen-prozeduran parte hartzeko jarritako bermea itzultzeko ere eskatu zuen.
Erreklamazioa aurkeztu eta gutxira, bermea berreskuratu zuen eta, hilabete batzuen buruan,
berraztertzeko

errekurtsoa

ezesteko

ebazpena

jakinarazi

zioten.

Ebazpen

haren

aurka

administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu zuenez, dosierra itxi genuen.
Nolanahi ere, Mendizabalean feria atrakzioak eta postuak instalatzeko deialdiari arreta ematen jarraitu
genuen, eta 2014ko ekitaldirako aldaketa garrantzitsuak egin zituztela egiaztatu genuen.
ERREG. ZK.: 1983/13 JABEEN ERKIDEGOAREN KONTRAKO BETEARAZTEKO AGINDUA
Hirigune historikoko auzo erkidego batek gure bulegora jo zuen, atzealdeko fatxada aztertu eta
konpontzeko obra batzuekin lotuta Udalak egindako errekerimendu bat zela eta. Emandako epea
luzatzeko eskatu zuten, bizilagunek zailtasunak baitzituzten ordaindu beharreko dirua biltzeko; luzapena
lortu arren, ordea, beldur dira epe berria ere ezin izango duten bete. Sindikoaren laguntza eskatu zuten
beste epe-luzapen bat eskatzeko.
Halaber, kezkatuta zeuden ondoko higiezinaren egoera txarra zela eta, eragin zuzena baitzuen beren
fatxadaren hondamenarekin.
Hainbat arazo zirela medio –konpondu beharreko ingurura iristeko zailtasuna, erabili beharreko
aldamioen tamaina berezia...– lana bukatzeak zenbait hilabete eman zuen, baina azkenean agindutakoa
bete zen, jabeek adierazitakoaren arabera. Horrenbestez, dosierra itxi genuen.
Dena dela, kezkatuta jarraitzen zuten ondoko higiezinaren egoera eskasak beren etxebizitzen
segurtasunari eragin ahal zielakoan. Eraikuntzen Zerbitzuak jakinarazi digunez, eraikin horretan ez da
inor bizi, eta osorik birgaitzeko betearazteko agindua eman dute.

03.5 Herritarren Segurtasunaren Saila
A) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2061/14 TAO. EGOILIARRAK.
Manuel Iradier kaleko bizilagun bat kexu agertu zen, kale horren bukaeran –San Kristobaleko zubirako
biran– egoliarrentzat bakarrik erreserbatuta dagoen TAO eremua ez delako errespetatzen. Zenbait
konponbide proposatzen zuen: eremu hori Isaac Albeniz kalera aldatzea, seguruagoa baita –trenbidearen
inguruan lapurretak izan ohi dira–; egoiliarrentzako erreserba aste osorako izatea, jaiegunak barne, eta
2014ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 99

<< Aurkibidea

plazak "R" batez markatzea. Orobat, udaltzainek edo TAOko agenteek eremua zorrotzago kontrolatzeko
eskatzen zuen. Beste alderdi batzuk ere aipatu zituen, esaterako, Errioxa kalean zamalanetarako
erreserbatutako lekuak, eta 15 minutu doan aparkatzearekin ez zegoela ados azaldu zuen.
Trafiko Zerbitzuak egindako txostenean erreklamatzaileak plazaratutako kezkei erantzun zitzaien:
-

"Egoiliarrentzat bakarrik" diren lekuen seinaleztapena dela eta, seinalea leku ikusgarriago batera
aldatzeko agindu da, ez zegoelako lekurik egokienean; orobat, zaintzaileek ingurua zorrotzago
kontrolatzeko agindu da.

-

Erreserba jaiegunetan ere indarrean jartzeko eskaera dela eta, azaltzen dute Mugikortasun
Planaren helburuetako bat azaleko aparkalekuak gutxitzea dela, eta egoiliarrek lurpeko
aparkalekuak erabiltzea. Helburu hori lortu arte (azpiegitura batzuk beharrezko baitira)
erraztasunak emango zaizkie egoiliarrei, baina ez betiko.

-

Eremua Isaac Albeniz kalera aldatzea dela eta: kale horretan ordu jakin batzuetan eskaera handia
dago, Manuel Iradier kalearen azken zatian ez bezala. Gainera, badira egoiliarrentzat gordetako
zati ugari.

-

Errioxa kalearekin lotutako oharrak direla eta: Mugikortasun Planean espazio publikoa
zamalanetarako erabiltzeaz aurreikusitakoa gogorarazten da, eta iragartzen dute aurrerantzean
aparkalekuen zaintzaileei eskatuko zaiela zorrotzago kontrola dezaten doako 15 minutuko
txartelak bata bestearen jarraian jartzen diren.

Horrenbestez, gestioak egin eta herritarrari informazioa eman zaiolarik, gure eskumenen barruan
zegoena egin dugu, eta zerbitzua hobetzeko neurriak hartu dira. Beraz, gure esku-hartzea bukatutzat
eman dugu.

B) ORIENTAZIOA
ERREG. ZK.: 1986/13 TOKIKO SEGURTASUN BATZARRA.
Herritarren Segurtasunaren Legearen kontrako arau-hauste batengatik salatu zuten pertsona bat. Isuna
ordaintzea erabaki zuen, eta ez errekurritzea. Nolanahi ere, dosierra ikusirik, ohartu zen ebazpen
zigortzailean Tokiko Segurtasun Batzarrari emandako entzunaldi izapidea aipatzen zela. Zalantzak ditu
Tokiko Segurtasun Batzarra eratzeari dagokionez, berak dakiela ez baitago halakorik. Eskabide formala
egin du, udalari zuzendua, horren inguruan, eta organo horren eraketaren akta edo ziurtagiria eskatu.
Behar ziren izapideak egin ondoren, Udaltzaingotik erantzuna eman zitzaion egindako eskabideari, eta,
zehazki, bi txosten juridiko aurkeztu ziren, bata Gobernu Ordezkariordetzarena eta bestea Udal
Aholkularitza Juridikoarena, zeinetan justifikatzen den zergatik Herritarren Segurtasunari buruzko Lege
Organikoan Tokiko Segurtasun Batzarrari aitortzen zaion izapidea, Euskal Autonomia Erkidegoari
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gagozkiolarik, ulertu behar den Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren arteko Koordinazio Batzordeari
dagokiola.

C) IDAZKI LAGUNDUA
ERREG. ZK.: 2031/14 GORABEHERA, UDALTZAINEKIN, FLORIDA PARKEAN.
Gazte batek jo zuen gure bulegora, udaltzainekin liskartu ondoren —Hiritarren Segurtasuna Babesteko
Lege Organikoa hausteagatik prozedura zigortzailea abiaraztea ekarriko zuen berekin liskar horrek—.
Goizeko zazpiak aldera gertatu zen, Florida parkean. Udaltzaingoaren auto bat parkeko oinezkoentzako
esparruan barrena zihoan. Udaltzainek diotenez, autoa igarotzean lagun-taldearekin zihoan gaztea
gurutzatu egin zitzaien, autoaren kontra talka egiteko asmoz, eta ondotik igarotzean kolpatu egin zuen
autoa, ezkerreko ukabilarekin. Berak dio nahi gabe eman ziola kolpea autoari, eta ez dakiela nola gertatu
zen, baina segur aski poltsoarekin kolpatu zuela, igarotzean. Orobat dio lehenengo unean laguntza eman
ziela udaltzainei, bere burua identifikatuz, eragozpenik jarri jabe, eta inolaz ere ez zuela arriskuan jarri
segurtasun kolektiboa, eta ez zela zalaparta sortu bide publikoan. Alegazio-idazkia idazten lagundu
genion. Alegazioak onetsi egin ziren, eta dosierra artxibatu egin zen azkenik.
ERREG. ZK.: 2056/14 ISUNA, OINEZKOENTZAKO EREMUAN BAIMENDUTAKO ORDUTEGIZ KANPO
BIZIKLETAZ

ZIRKULATZEAGATIK.

HERRITARREN

SEGURTASUNA

BABESTEKO

LEGE

ORGANIKOAREN AURKAKO ISUNA.
Zerkabarren kalean bizikletaz zebilela oinezkoentzako eremura iritsi eta, hain zuzen ere Probintzia
plazaren eta Diputazio kalearen arteko ertzean, bizikletatik jaisten hasi eta parez-pare zetozen bi
udaltzainekin topo egin ondoren, esan zioten bizikletatik jaitsi zela haiek ikusi ondoren, eta hori ukatu
egiten du berak, ordurako jaitsita zegoelako, bere ekimenez. Informazio-kanpaina amaitu zela eta zigorra
jarri beharko ziotela esan zioten. Identifikazio-txartelik gabe zegoen, eta hasieran datu faltsuak eman
zituen, udaltzainei halaxe argi agertuta, horregatik haiek patruila bat deitu zuten polizia bulegoetara
eramateko. Dosierra ikusita, trafiko-isuna kopuru murriztuan ordaintzeko aholkua eman ondoren,
orientabidea eman genion Herritarren Segurtasuna Babesteko Lege Organikoaren aurkako legehausteari dagokionez, eta lagundu egin genion alegazio-idatziak, frogak, eta abar idazten. Azkenean
zigor horren kopurua asko murriztu da.

D) EZESPENA
ERREG. ZK.: 1994/13

AGIRRELANDAKO BILTEGITIK TXATARRETARA BIDALTZEN DIREN

BIZIKLETAK BESTETARAKO BALIATZEA
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Herritar baten azaldu zigun bi bizikleta lapurtu dizkiotela etxe azpian, eta, hori zela eta, salaketa bana
aurkeztu zuela Udaltzaingoan. Gainera, hainbat bider jo du bizikleten biltegira, eta ikusi omen du gero
eta bizikleta gehiago daudela bertan gordeta. Era berean, jakin du bizikletak enkantera atera behar
dituztela, edo txatarra bihurtuko dituztela, eta uste du horietakoren bat berari eman diezaioketela,
txatarretara bota aurretik, bestelako erabilera bat izan dezan. Txostena eskatu genion Udaltzaingoari,
jakiteko zer egiten den lapurtu edo abandonatutako bizikletekin, baldin eta jabea nor den jakiterik ez
badago. Lehenik eta behin, berreskuratutako bizikletak beren jabeei itzultzea posible denean horretarako
jarraitzen den prozeduraren berri eman ziguten. Jabeak aurkitzeko modurik ez badago, eta urtebete
igarotzen delarik inork erreklamatu gabe, baldin eta ez badago artean egin beharreko jardueraren bat —
gerta liteke epaileen esku egotea—, udalaren ibilgailu biltegian dauden bizikletak 2. biltegira eramaten
dira, txatarra bihurtzeko. Biltegi horretatik zaharrenak ateratzen joan ohi dira, txatarra bihurtzeko, eta,
nolanahi ere, Udaltzaingoaren aretoetan gutxienez urtebete egin ohi dute. Horiek bestetarako baliatzeari
dagokionez, begi bistako hainbat arazo ageri dira. Bizikleten titulartasunari dagokionez, Aholkularitza
Juridikoak argitu zuen ezen, urtebete igarotzen delarik, hiri-hondakin solidotzat jo litezkeela eta,
horrenbestez, udala bihurtzen dela horien jabe.
Bizikletak —enkante bidez edo beste edozein modutan— bestetarako baliatzeko aukerari dagokionez:
alde batetik, bizikletak saldu eta konpontzen dituzten merkatarien merkataritza-interes legitimoekin egiten
du talka, konkurrentzia bidegabetzat jo bailezakete haiek; bestetik, berriz, bizikleta lapurtua izan den hiri
berean erabiliko duen norbaiti emateak egoera ezerosoak ekar litzake berekin, aurreko jabearekin topo
eginez gero. Bizikletak Espainiatik kanpo diharduten gobernuz kanpoko erakundeei edo bestelakoei
emateko aukerari dagokionez, ez da bideragarria, kostu handiak bailituzke.
Aukera hori Garapenean Laguntzeko Zerbitzuari proposatu zitzaion Sindikoaren Bulegotik, eta jakin
badakigu zerbitzu hori lankidetzaren alorrean diharduten hainbat erakunderekin jarri zela harremanetan,
bizikletak garatze bidean dauden herrialdeetara bidaltzeko aukerak azter zitzaten. Nolanahi ere,
administrazio-jarduna egokitzat eta zuzenbidearen araberakotzat jotzen dugu.
Ebazpenaren testu osoa (gastelaniaz)

ERREG. ZK.: 2023/14 ISUNA, SEINALERIK GABEKO RADAR MUGIKORRA BALIATUZ JARRIA.
Herritar batek azaldu digu udaltzainek gehiegizko abiaduragatik salatu dutela, Urartea kalean, itxura
batean egon behar duten lekuetatik kanpo jarritako radar mugikor bat medio —udalaren web-orriko
informazioaren arabera ("Radar mugikorra jartzeko lekuei buruzko txostena"), baita alkateak prentsan
egindako deklarazioen ildotik ere—, eta radar hori seinalatu gabe zegoela gehitu du. Zuribide orria
aurkeztu zuen, baina ez du erantzunik jaso, eta, aldiz, isuna jakinarazi diote, gainordainarekin. Hori dela
eta, isuna ken diezaiotela eskatzen du, bere ustez oker jarri baitiote. Kexa hori jaso ondoren, eskaria egin
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genion Udaltzaingoari, informazioa eman ziezagun, ea benetan jartzen ari den radar mugikorra "Radar
mugikorra jartzeko lekuei buruzko txostena" delakoan adierazten diren lekuetan, eta orobat jakinaraz
ziezagun txosten hori nahitaez bete beharrekoa den. Erantzun zitzaigun Herritarren Segurtasuneko
zuzendariaren agindua —radar mugikorrak jartzeko lekuak identifikatzen zituena— argitaratu aurretik jarri
zitzaiola pertsona horri isuna. Nolanahi ere, zehazteke geratzen zen trafiko-radarrek eta, bereziki, radar
mugikorrek, nahitaez seinaleztatuta egon behar duten ala ez.
Indarrean dagoen araudia aintzat harturik, baita horren inguruan zer edo zer argitu duten epaitegi eta
auzitegien hainbat epai ere, ondorioztatzen dugu legeak ez dituela behartzen agintariak, bideo-zaintzako
kameren kasuan egiten duen bezala, trafikoa kontrolatu edo zaintzeko radar finko nahiz mugikorrak
seinaleztatzera, eta, horrenbestez, kasu honetan jarritako isuna legezkoa da.

Ebazpenaren testu osoa (gastelaniaz)

ERREG. ZK.: 2036/14 ISUNA. AUTOBUSENTZAKO BIDEAN APARKATZEA.
Herritar batek haserrea adierazi zuen, isuna jarri ziotelako Gaztelako atean, semearen haur eskolaren
aurrean dagoen autobusentzako bidean, aparkatzeagatik. Haren iritziz, isuna –200 euro– neurriz
kanpokoa zen. Hark zekienaren arabera, autobusentzako bidea egiten hasi zirenean eskolako
zuzendaritzak Udalera jo zuen, eta esan omen zieten ez zela arazorik izango bertan aparkatzeko,
ikasleak utzi edo hartzeko ezinbestekoa zen denbora tartean. Orobat, ikastetxeetako sarrera eta
irteeretan gaizki aparkatu arren Udalak ez duela isunik jartzen aipatu zuen. Nola jokatu zezakeen jakin
nahi zuen, legezkoa izan arren isuna ez zela bidezkoa uste baitzuen.
Isuna zuzen jarrita zegoen, autobusentzako bidean aparkatzea arau-hauste larria baita, eta bide bakarra
hura ordaintzea zen. Ezin da argudiatu beste kasu batzuetan edo beste ikastetxe batzuetan ez dela
isunik jarri, legearen kontrako kasuetan ezin baita berdintasun-printzipioa aplikatu.
Hala ere, erreklamazioa ikusirik, Herritarren Segurtasunaren Sailari eskatu genion azal ziezagun zein
irizpide aplikatzen duten adingabe bat eskolatuta dagoen ikastetxera sartu edo bertatik ateratzeko
ibilgailua gaizki aparkatzen denean salaketa jarri ala ez baloratzeko. Orobat eskatu genion azal zezan
haur eskola jakin horri dagokionez jarraibiderik dagoen aparkatzea zein kasutan salatu behar den
zehazteko, eta haur eskola horretako ikasleak eramateko erabiltzen diren ibilgailuak aparkatzeko leku
alternatiborik jartzerik dagoen, ikastetxera azkar eta segurtasunez iristerik izan dezaten.
Sailaren txostenak, Udaltzaingoak lehen hezkuntzako 46 ikastetxetako sarrera eta irteeretan ematen
dituen zerbitzuek zein helburu duten azaltzen zuen, bai eta zein zen ohiko jokabidea ere. Eskola jakin
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hori ez dagoela zerrendan sartuta aipatzen zuen, eta ez dela inolako jarraibiderik eman inguruan salaketa
jartzeari dagokionez, trafikoari buruzko legeriak ezarritakoaz aparte.
Azkenik, alternatiba gisa Fontetxako Gazteluaren eta Kexaako Gazteluaren kaleen artean dagoen
aparkalekua ("Eroski" merkataritza-establezimenduaren aurrean) proposatzen da.
Hori guztia kontuan izanik, uste dugu Udalaren jarduera zuzena izan dela ikuspegi juridikotik, eta,
horrenbestez, itxi egin dugu dosierra.

Ebazpenaren testu osoa (gastelaniaz)

ERREG. ZK.: 2069/14 OINEZKOENTZAKO ESPARRUAN APARKATZEA.
Hiriguneko oinezkoentzako kale batean bizi den auzotar batek azaldu du egunero sartu beharra daukala
kale horretara goizeko 7:30ean, bertan semea jaso eta dagokion eskolara eraman ahal izateko.
Azpimarratzen du, beste ordu batzuetan zamalanak egin behar izaten dituenean, dagokion baimena
eskatzen duela. Berriki ohartarazi dute halako jarduera zigorgarria izan daitekeela, baina berak uste du
kale horretara joaten den orduan dendak ez daudela irekita, ez daudela mahaitxoak jarrita eta ez dagoela
ibilgailu trafikorik zamalanak egiten.
Horrenbestez, ez dauka segurtasun juridikorik bete-betean ez ote duten zigortuko, eta nolabaiteko
segurtasun juridikoa eskatzen du eta legalki zein modutan egin lezakeen sarbidea jakin.
Erreklamazio honengatik eskatu dugu informazioa Herritarren Segurtasun Sailean jakiteko ea zein
irizpide erabiltzen ote duten hiriaren erdialdean patruilatzen duten agenteek oinezkoentzako eremuetan
egoiliarrak bertan normaltasunez sartu ahal izateko eta ea prozeduraren bat ote dagoen oinezkoentzako
kale horietara egunero ordu berean sartu ahal izateko.
Sailak bidali duen txostenean Udaltzaingo Zerbitzuak dituen irizpideak azaltzen dira, eta hainbat egoeren
arteko bereizketa egiten da: zamalan-aldietako sarbideak, zamalanetarako baimendutako ordutegiz
kanpokoak, eta gaixoak edo ezindutako pertsonak edo mugikortasun murriztua duten pertsonen kasuan.
Txostena irakurrita uste dugu ez dagoela lege-oinarririk erreklamatzaileak etxeko atarian semea jaso eta
ikasketak egiten dituen ikastetxera eramateko egunero egiten duen geldialdia babesteko. Horrek ez du
esan nahi automatikoki zigortu egingo dutenik, izan ere, oraingoz ez baitu inolako isunik jaso; hala ere,
horrek ez du berme osorik eskaintzen, ezta ere, aurrerantzean zigorrik ez jasotzeko, irizpide orokorra
baimenik gabeko sarbideak murriztea baita. Txandako agentearen irizpidean geratzen da kasu
bakoitzean biltzen diren egoera zehatzek baimenik gabeko sarbidea zigorra eskatzen duten ala ez
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baloratzea. Bestalde, ez dago baimen iraunkorrik lortzea, halako aukerarik bakarrik gaixoen edo
mugikortasun murriztuko pertsonen kasuan aurreikusten delako.
Horregatik guztiarengatik, kasu honetan ez dago eskaeraren aldeko ebazpena ematerik.
Ebazpenaren testu osoa (gastelaniaz)

E) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...)
ERREG. ZK.: 2047/14 UDALTZAINGOAREN DOSIER ZIGORTZAILEAK.
Herritar batek kexa aurkeztu zuen, Udalak haren kontra dosier zigortzailea abiarazia zuelako, segurtasun
kolektiboa

asaldatu

edo desordenak

sortzeagatik,

eta

salatutako gertakariekin

ezadostasuna

adieraztegatik. Era berean, agenteak barkamena eska ziezaion nahi zuen, haren ekintzak neurriz eta
legez kanpokoak izan zirelako.
Dagoeneko aurkeztuak zituen alegazioak dosier zigortzailea abiarazteko ebazpenaren kontra, eta
instrukzio-egilearen ebazpen-proposamena handik gutxira jakinaraztekoa zen –eta bazuen haren kontra
berriro alegazioak aurkezterik–. Hori kontuan hartuz, jakinarazpena jasotzen zuenean alegazioak idazten
laguntzeko eskaintza egin genion.
Hiru hilabeteren ondoren herritarraren berririk jaso ez genuenez, dosierra artxibatzea erabaki genuen.

03.6 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila.
A) GOMENDIOA
ERREG. ZK.: 2053/14 KIROL INSTALAZIOETAKO ORDAINAGIRIAK EZ ORDAINTZEAGATIK BAJA
EMATEA.
Herritar batek kexa aurkeztu du udalaren kirol instalazioen kuotari dagokionez. 2013ko amaieran, Udalak
kobrantzaren abisua jakinarazi zion, baina ordainagiriak bidaltzeko unean, kontuan ordainagiri bat
ordaintzeko besterik ez zuen (Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen baitu), eta seme gazteenarena
ezin izan zuen ordaindu. Halaxe jabetu zen egoeraz, semea kiroldegira joan eta bertan sartzen utzi ez
ziotenean. Nahigabea agertzen du inork ez ziolako halako egoeraz ohartu, eta gerora, berriro alta
ematera joan zenean, dagokion kuota ordaintzeaz gain, matrikulazio berriaren kostua ordainarazi zioten.
Matrikula ordaintzetik salbuesteko eskatu zigun, eta bakarrik urteko kuota ordaintzeko, urte asko direlako
kirol instalazioetan alta emanda dagoela.
2014ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 105

<< Aurkibidea

ZENBAIT GOGOETA
Sindikoaren Bulegora joan aurretik herritar honek erreklamazioa ezarri zuen Kirol Zerbitzuen aurrean.
Eskainitako erantzuna juridikoki zuzena izan zen, udal ordenantzan oinarrituta. Hala ere, jardunbide hori
babesten duen araua zurrunegia iruditzen zaigu.
2014ko ekitaldian egutegi fiskalak iragarri zuen udalaren kirol instalazioetako ordainagirien kobrantzari
ekingo ziola 2014ko urtarrilaren 1etik 31ra bitartean, hilabeteko epean, eta ekitaldi bakoitzean alda
daiteke prebisio hori, beste batzuetan martxo inguruetan kobratu izan da ordainagiria. Hala ere, egia da
abonatuei aurrez aurretik ohartarazten zaiela aurreikusitako kobrantza eguna (kasu honetan 2014kok
urtarrilaren 14an), baina, baja automatikoa saihestearren, lehenengo, abonatuak gogoan izan behar du
noiz kobratuko duten, eta bigarrenez, egun horretan ordainagiria kargatuko duten kontu korronteak
dirurik nahikoa eduki dezan zaindu.
Oraingo egoera aintzat hartuta, eta gure hiriko familia asko dagoen egoera estua ikusita, halako desioa
betetzea zail samarra gerta liteke batzuetan, batez ere kontu korrontea zorpekorik gabe eusteari
dagokionez. Horregatik uste dugu araua malguagoa beharko lukeela izan, ordainagiria itzultzeko kasuan
ondorioak ezartzeko orduan.
Zehazki ez dirudi bidezkoa kirol instalazioetara urteetan abonatutako pertsonari edo familiari, ordainagiri
bat itzultzeagatik bakarrik, automatikoki baja emateaz gain, ordainagiria ordaindu eta alta eman nahi
izanez gero matrikularen kostua ere ordaindu behar izatea; egokiagoa litzateke matrikula ordaintzetik
salbuestea, ordainagiri bat itzuli ondoren, gero, epe arrazoitsu batean alta emanda jarraitzeko
borondatea erakusten duten abonatuei.
Ordenantza aldatzeko proposamena honakoa litzateke: 1.5. Abonatu gisa baja ematea. Edozein
arrazoirengatik ordainagiriak ordaindu ez edo itzuliz gero —administra-zioaren akatsa izan bada salbu—,
besterik gabe baja emango zaio abonatuari. "Baja hartu ondoren berriro alta eskatu nahi izanez gero,
dena delako matrikula ordaindu beharko da, salbu eta Udalak interesatuari bajaren berri jakinarazi
dionetik hilabete baino gutxiagoko epean egiten bada, halakoetan urteko kuota osoa ordaindu beharko
baita, baina ez matrikula".
Uste dugu halako konponbideak konpentsatu egiten dituela udalaren interesak, abonatuen zerrendak
arin garbitu ahal izango baititu, eta egoera estuan dauden familien interesak, ez baitituzte automatikoki
zigortuko ordainagiriaren bat itzultzeagatik.
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Kasu zehatz honetan, udalak eskainitako erantzuna indarrean dagoen araudiari lotzen zaio, baina horren
emaitza ez zaigu egokia iruditzen. Ordainagiria ez ordaintzeari eta horrek dakartzan ondorioei gehitu
behar

zaio

guraso

bakarreko

familiaren

egoera

estua,

ez

baititu

beste

diru-sarrerarik,

erreklamatzailearen hitzetan, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta elikadura-pentsioa baino. Arrazoi
horiengatik guztiengatik, zuzentasun printzipioa aplikatuta, uste dugu egokia izango litzatekeela
matrikularengatik ordaindutako diru-kopurua erreklamatzaileari itzultzea, zuzenean edo hurrengo
ekitaldietan konpentsatzeko.
Horrenbestez,

Gasteizko

Udaleko

Herritarren

Defendatzailearen

Araudiaren

19.b)

artikuluan

xedatutakoaren ildotik, udal administrazioaren zerbitzuak hobetu daitezela lortze aldera, gomendio hauek
egiten ditugu:
1.- Udalaren kirol instalazioak erabiltzeko prezio publikoak arautzen dituen 8.4 Ordenantza
Fiskalaren 1.5artikulua aldatzea, idatzi honetan proposatutako moduan.
2.- Kasu honetan, erreklamatzaileak ordaindutako matrikularen kopurua berari itzultzea, udalaren
kirol instalazioetako kuotaren ordainagiria itzultzearen ondorio gisa.
- GOMENDIOA. ZATI BATEZ ONARTUA Gomendioaren testu osoa (gastelaniaz)

OHARRA: 2014ko irailean Sailak erantzun zuen gomendioa zati batean onartzen zutela. Izan ere,
beren esanetan, abonatuak errezibua itzultzen duenetik Udalak egiazki bajan ematen duen arte, bi
hilabete pasatzen bide dira, eta gomendioan proposatzen zen “Baja emanez gero, altan emateko
matrikula ordaindu beharko da, errezibua itzuli eta handik hilabeteko epean berriro altan ematen
ez bada. Kasu horretan, kuota osorik ordaindu beharko da, baina matrikularik ez”. Ondoren,
ordea, ordenantzarako testu egokiena finkatze aldera, Kirol Zerbitzuarekin hainbat bilera egin eta
gero, Sindikoak informazio publikoko aldian Ordenantzari alegazioak aurkeztu zizkion, Kirol
Zerbitzuarekin hitzartutako testua proposatuz. Gobernu Batzarrak aldeko botoa eman eta, izan
ere, Ogasun batzordeak aldeko irizpena eman zion, baina ondoren, ostera, Udalbatzak behin
betiko erabakia hartu behar zuenean, ez zen proposaturiko aldaketa onartu, eta beraz indarrean
darrai aurreko testuak. Hala ere, Kirol Zerbitzuak dioskunez, onartu berri den protokolo baten
ondorioz, gutun bat bidaliko zaie errezibua itzultzen duten abonatuei, epe jakin batean berriro
altan emateko aukera emanez, matrikula ordaindu gabe.
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B) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 1998/13 OLABE PILOTALEKUA ALOKATZEKO ORDAINDUTAKOA ITZULTZEA.
Herritar batek kexa aurkeztu zigun; izan ere, 2013ko irailaren 24an eskatu zion udalari oker baten
ondorioz hilaren 30erako egindako Olabe pilotalekuaren alokairuaren zenbatekoa itzul ziezaiola, baina
udalak ukatu egin zion eskabidea, 2013ko urriaren 17an.
Kirol Zerbitzuaren erantzuna irakurri ondoren, hainbat zalantza sortu zitzaizkigun, eta, horrenbestez,
honako informazio hau eskatu genion:
1.- Irizpide berak aplikatzen zaizkien, bertan behera utzitako erreserbak itzultzeari dagokionez,
erabiltzaile partikularrei eta kirol klubei.
2.- Hala izan ezean, zein irizpide aplikatzen zaizkien klubei, eta zein den tratu horren oinarria.
3.- Kasu honi dagozkionetarako interesgarritzat jotzen zuten beste edozein azalpen.
Kirol Zerbitzutik txosten bat helarazi ziguten, non zehatz-mehatz azaltzen den zerbitzu horrek nola
jokatzen duen akats eta itzulketekin, bai partikularrak direnean, bai kirol klubak direnean, eta, azken
buruan, ondorioztatzen den ezen, kasu jakin honetan nola jokatu den aztertu ondoren, funtsean,
erabiltzaileari eskatutako itzulketa ez onartzea arauarekin bat datorrela, baina erabiltzaileak, modu
sinesgarrian, prozeduraren berri jakiteko interesa erakutsi zuela, eta kezka erakutsi zuela,
erreserbatutako ordua erabiltzeko aukera ematearen inguruan; zerbitzuko langileek ez zutela informazioa
modurik egokienean itzuli, eta teknikaria bajan zegoela aldi horretan eta, horregatik, presaka erantzun
ziola erreklamazioari, lanera bueltatzean, arauaren aplikazioa besterik —hau da, erabiltzaileak eta
instalazioko langileek adierazitakoak— kontuan izan gabe, eta, horren guztiaren ondorioz, erabiltzaileak
egindako Olabe pilotalekuaren alokairuagatiko okerreko diru-sarreraren zenbatekoa (9 euro) itzultzea
erabaki duela Kirol Sailak. Horrenbestez diru-sarrera itzultzeko prozedurari ekitea erabaki da.

C) ORIENTAZIOA
ERREG. ZK.: 2018/14 GATAZKA, ARABAKO DYARI LAGATAKO LOKALAREKIN.
Arabako DYA elkarteko kideek jo zuten guregana, Brasil kalean egoitza gisa baliatzen duten udal lokala
erabiltzeko baimena bertan behera uzteko prozedura abiatu zuelarik udalak. Prozedura horri ekiteko
arrazoia hauxe izan zen: lokal hori “Dedicación y Atención, SL” izeneko merkataritza-erakundea ari zela
erabiltzen antzeman zela.
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Elkartearen antolakuntzari buruzko hainbat alderdi azaltzen zituzten erreklamatzaileek, eta Euskadiko
DYA elkarteen federazioarekiko harremanak, eta, egoera ekonomikoa dela eta, zailtasunak dituztela
elkartearentzako finantziazioa aurkitzeko, ezin diotela lehen zituzten anbulantzia guztiei eutsi eta, hori
zela eta, enpresa bat sortu dutela, elkartea aurrera atera ahal izateko.
Bi parte ditu enpresa horrek: osasun arlokoa eta zerbitzuen arlokoa. DYAk enpresa horrekin kontratatzen
ditu behar dituen material edo zerbitzuak. Orobat onartzen zuten badirela enpresarenak diren zenbait
anbulantzia, DYAren lokaletan gordetzen zirenak.
Pio Baroja kaleko instalazioei eman beharreko erabilerari buruzko orientabideak eman genizkien,
titulartasun publikokoak izaki ezin dituztela horiek irabazi-asmoa duten erakundeek erabili.
Elkarrizketa izan genuenetik bi hilabetera, lokala utzarazteko administrazio-prozedurari ekin zitzaion, eta,
hura tramitatu bitartean, elkarteak alegazioak aurkeztu zituen. Aurkeztutako kexarekin aurrera ez egiteko
asmoa azaldu ziguten, prozedurak bere bidea jarraitzen baitu, eta artean udal instalazioak okupatzen ari
baitira.

D) BIDERATZEA
ERREG. ZK.: 2052/14 ARAZOAK IPARRALDEKO KZGUNEAN.
Erabiltzaile batek kexa aurkeztu zuen Gasteizko Iparralde gizarte etxeko KZGuneko tutoreak direla eta.
Hasieran kexa tramitatu genuen, udal instalazioetan egiten denez Udalak nolabaiteko ardura izan
zezakeela uste izan baikenuen. Horrenbestez, Herritarrentzako Zerbitzuen Sailari eskatu genion Konekta
Zaitez programaren barruan Gasteizko KZGunea zentroak ireki eta ustiatzeko lankidetza-hitzarmenaren
kopia, Udalak eta EJIEk 2002ko urtarrilean sinatuta baitzuten.
Hitzarmenean aldeetako bakoitzari esleitzen zaizkion betebeharren arabera, Udalak tutore posturako
hautagaiak aurkezten ditu, baina Eusko Jaurlaritzaren menpeko KZC@ kudeaketa zentroa arduratzen da
haiek hautatu eta kontratatzeaz.
Hori dela eta, Arartekoari bidali genion informazioa, tramitea egin zezan, 2006ko irailaren 18an Gasteizko
Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen eta Arartekoaren artean sinatutako lankidetza-hitzarmenaren
ildotik. Horren arabera, "Arartekoa eta Gasteizko Herritarren Defendatzailea edo Sindikoa lankidetza
estuan arituko dira, dagozkien eskumenez baliatuta, herritarren eskubideak modu eraginkorrean
babesten direla ziurtatzeko. Harreman horietan honako printzipio orokor hauek izango dira nagusi:
lankidetza, laguntza, koordinazioa, baliabide publikoen erabilera eraginkorra eta leialtasun instituzionala."
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03.7 Hirigintza Saila
A) GOMENDIOA
ERREG. ZK.: 1945/13 IRISGARRITASUNA, ETXEJABEEN ELKARTEAN.
Herritar batek jo du Sindikoaren Bulegora, eta azaldu digu duela hainbat urte etxebizitza bat erosi zuela
higiezin bateko azken solairuan, garai batean atezainarena izandakoa. Orain, etxejabeen elkarteak
igogailua zero kotaraino jaitsi nahi du, baina berak eskatzen du horrez gain igogailu azken solairu
horretaraino igo dadila. Bere garaian, irisgarritasun arduradunak txosten bat egin zuen, eta bertan
igogailua azken solairuraino igotzearen alde egiten zuen, hau da, erreklamatzailearen etxebizitza eta
ganbarak dauden solairuraino, horiek ere irisgarri izan behar baitute, txostenaren arabera. Nolanahi ere,
udalak obra lizentzia eman du igogailua moldatzeko, baina goiko solairuraino hel dadila galdatu gabe.
Hori ikusirik, herritarrak eskatu dio Sindikoaren Bulegoari azter dezala zein den proiekturik hoberena
irisgarritasun

unibertsala

bermatzeko

eraikinean,

eta

udalak

esku

hartzeko

dituen

aukerak,

irisgarritasunik handiena bermatuko duen obrari ekin dakion.
ZENBAIT GOGOETA
A) Igogailua azken solairuraino luzatzeari dagokionez:
Egia da erabateko irisgarritasuna galdatzen duela 30/1997 Legeak, etxebizitza eta eranskin orotaraino,
baina bizilekuetarako planta berriko eraikinei dagokienez galdatzen du hori, ez lehendik dauden eraikinei
dagokienez.
Nolanahi ere, Erabilera nagusia bizileku kolektiboa duten eraikinen irisgarritasun-egoera hobetzearen
inguruko udal ordenantzan jasota dagoenez, "irisgarritasun-egoera hobetzeko proiektuek instalazio
mekaniko berriak jartzea edo lehendik daudenak berritzea —ibilbidea luzatuz, esate baterako—
aurreikusten dutelarik, teknikoki posible diren jarduera edo esku-hartzeak oro aztertu beharko dira,
eraikinean zein higiezinean sartu arte, eremu libre pribatuetatik pasatzen diren balizko ibilbideetan
dauden traba arkitektonikoak albait gehien murriztu edo erabat desagerrarazte aldera". Ordenantza
berean, aurrerago, honela esaten da: "ahaleginak egingo dira irisgarritasun edo igarogarritasun
baldintzak orobat bete daitezen trastelekuak, aparkalekuak eta bestelako elementu komunak dauden
solairuetan".
Hala ere, ezin ahaztu ondoren, ordenantzaren 17. artikulu bereko 3. paragrafoan gehitzen den
zehaztapena: "Nolanahi ere, atal honen interpretazioak ezingo du ekarri berekin, inolaz ere, ordenantza
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hau baliatuz irisgarritasun-obrak solairu edo elementu komun horietara luzatzeko galdatu ahal izatea,
etxejabeen elkarte batek azaldutako irizpidearen kontra".
Horrela bada, kasu honi dagokionez, ordenantzak etxejabeen elkartearen esku uzten du, aukeran,
igogailuaren ibilbidea irisgarri ez diren beste solairu edo elementu komun horietaraino luzatzea,
eraberritze obrak nahiz irisgarritasun hobekuntzak egiteko orduan.
Azken finean, ez dago zalantzarik kasu honetan irisgarritasun-kotarik handienak eskaintzen dituen
konponbidea igogailuaren ibilbidea zazpigarren solairuraino luzatzea litzatekeela, baina zalantzak ditugu
udalak jabeen elkarteari konponbide hori bere egin dezala galdatzerik duen.
Nolanahi ere, eraikin horretako azken solairuan, ganbarez gain, etxebizitza bat ere badagoenez, haren
jabeak eska liezaioke jabeen elkarteari irisgarritasun obrak egiteko, Jabetza Horizontalaren Legean
xedatutakoaren ildotik, eta bi bide izango lituzke horretarako, hain zuzen ere:
1.- JHLren 10. art.: Nahitaezkoak dira etxejabeen elkarteentzat:
a) Irisgarritasun unibertsalaren arloan arrazoizko egokitzapenak bermatzeko beharrezkoak
diren obra eta jardunak
b) etxebizitzan boluntarioak, desgaitasuna duten pertsonak edo 70 urtetik gorako pertsonak
bizi, lan egin edo zerbitzuak ematen dituztelarik, horiek, beren premien arabera, elementu erkideak
egoki erabil ditzaten beharrezko diren obra eta jardunak, eta arrapalak, igogailuak edo kanpoarekin
komunikazioa edo orientazioa erraztuko dieten tresna mekaniko eta elektronikoak jartzekoak.
Nolanahi ere, jabe elkartean adostasunik ez bada, hari lepora dakiokeen zenbateko osoa,
ezingo da izan gastu erkideen ohiko hamabi hilerokoa baino handiagoa, diru-laguntza edo laguntza
publikoak deskontatu ostean. Gainerakoa obra eskatu duenak hartu beharko du bere gain.
2.- JHLren 17. art.: Obrak egin edo zerbitzu erkide berriak ezarri behar direnean oztopo
arkitektonikoak ezabatzeko –oztopo horiek desgaitasunak dituzten pertsonak eraikinera sartu eta
bertatik ibiltzea eragozten dutelako– edota igogailu-zerbitzuak jartzeko, nahiz eta horren ondorioz
titulu eratzailea edo estatutuak aldarazi behar izan, nahitaezkoa izango da jabe gehienek
erabakiaren aldeko botoa ematea, eta jabe horiek partizipazio-kuota gehienak ordezkatzea.
Halakoetan, erkidegoak gastuak ordaindu beharko ditu, kontra agertu diren auzokoak barne.
B) Aukeratutako arkitektura-konponbideari dagokionez: igogailua zero kotara jaistea edo
plataforma jasotzailea instalatzea
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Igogailuen edo irisgarritasuna hobetzeko bestelako bitartekoen artean aukeratu beharra ez da kontu
berria. Horrela, 2009. urtean, administrazio publikoei zuzendutako gomendio orokor bat eman zuen
Arartekoak, "Igogailuak instalatzeari lehentasuna eman behar zaie, arrapal eta eskailera mekanikoei
baino", hiri-inguruneei zegokielarik, eta argudiatzen zuen igogailuak direla herritar guztiek erabil
ditzaketen bakarrak —beharrik handiena duten pertsonak barne, hau da, mugikortasun murriztua duten
pertsonak—,

eta

mugikortasun

bertikala

ahalbidetzen

dutela,

bi

noranzkoetan,

ekonomikoki

errentagarriago izateaz gain.
Gerora, beste gomendio orokor bat eman zuen Arartekoak, 2/2013 gomendioa, otsailaren 5ekoa:
"Arkitektura-oztopoak dituzten egoitza-eraikin kolektiboetan irisgarritasun unibertsala bermatzeko
beharra, bereziki igogailuak instalatuta".
Gure kasu zehatzari dagokionez, udalak jabeen elkarteak erabakitzen duen konponbide teknikoan
(igogailua ala plataforma) eragin dezakeen ala ez argitze aldera, esan beharra daukagu ordenantzaren
17. artikuluko 3. atalean jasotzen den salbuespena ("...ezingo du ekarri berekin, inolaz ere, ordenantza
hau baliatuz irisgarritasun-obrak solairu edo elementu komun horietara luzatzeko galdatu ahal izatea,
etxejabeen elkarte batek azaldutako irizpidearen kontra") atal horren interpretazioari baino ez dagokiola,
esan nahi baita testu horren baitan gai hori jorratzen duen paragrafo multzoari, hots, 17. artikulu
horretako 3. atalari.
Azken finean, artikulu horren arabera, nahiz eta udalak ezingo liokeen galdatu jabeen elkarteari igogailua
ganbaren solairuraino luzatzeko, edo garajeraino, gure ustez bai galdatu ahal izango luke hori
"eraikinaren barruko ibilbideak, sarbidetik etxebizitzetarainokoak" direnean; izan ere, kasu horietan
aplikatu beharreko araua 11. artikuluko bigarren paragrafokoa litzateke: "...beste konponbide teknikorik
edo ekonomikoki bideragarririk ez dagoenean bakarrik erabiliko dira plataformak".
Hori aintzat harturik, logikoa da plataforma jasotzailea aurreikusten duen obra-proiektuak konponbide
tekniko hori justifikatu behar izatea; hala xedatzen da ordenantzaren 22. artikuluan, aurkeztu beharreko
dokumentazioaz diharduelarik.
Gure kasuan, udaleko irisgarritasun arkitektoak emandako txosten bat bada, non argi eta garbi
ondorioztatzen den: "igogailuaren ibilbidea luzatzeko jarduera teknikoki bideragarria da, eta uste dugu
horrek nahitaezkoa izan beharko lukeela; izan ere, igogailuaren ibilbidea hurrengo solairuraino luzatzeak
ez luke neurriz kanpoko gasturik ekarriko, jardueraren inbertsio osoa kontuan harturik".
Beraz, guk dakigula bederen ez baitago kontrakoa adierazten duen txostenik, ondoriozta genezake,
zinez, badela "beste konponbide tekniko bat, ekonomikoki bideragarria", plataforma instalatzeaz gain,
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zein bailitzateke igogailua 0 kotaraino luzatzea, eta konponbide hori, argi eta garbi irisgarriagoa da
plataforma jasotzailea instalatzea baino.
Argudio horiek ikusirik, uste dugu kasu honetan Gasteizko Udala ez zegoela behartuta eskatutako
lizentzia ematera, baizik eta, gure ustez, jabe elkarteari galdatu behar ziola lehendik zegoen udal
txostenean jasotako argudioak gezurtatuko zituen justifikazioa aurkez zezala, hau da, teknikoki edo
ekonomikoki konponbide hori bideratzerik ez dagoela esateko arrazoiak eman zitzala, igogailua 0
kotaraino luzatu ordez plataforma jasotzailea jartzea justifikatuko luketenak, eta, arrazoi horiek eman
ezean, edo nahikotzat jo ezean, ukatu egin behar zuela lizentzia, hirigintza-ordenantzetako
aurreikuspenen kontrakoa izaki proiektua.
Udal teknikariak, bere txostenean, igogailua luzatu zedila galdatzeko arrazoi gisa hau ematen zuen:
"eraberritze lanen zenbaterainokoaren eta erabiltzeko segurtasunaren eta irisgarritasunaren hobekuntzamailaren arteko proportzionaltasuna izatea". Izan ere, zentzuzko printzipioa ematen du, irisgarritasun
maila egokia lortze aldera, kasu bakoitzeko zirkunstantzietarako ongien egokitzen dena.
Antzera dago jasota Jabetza Horizontalaren Legearen 10. b) artikuluan, azken berrikuntzaren ondoren
(ekainaren 26ko 8/2013 Legea), non esaten den: "ezinbestekoak izango dira jabe elkartearentzat,
irisgarritasun unibertsalaren alorrean arrazoizkoak diren doitzeak bermatzeko beharrezko diren obra eta
jarduerak..."
Kontzeptu juridiko zehaztugabeak dira, kasuan kasu zehaztea eskatzen dutenak, baina, gure iritziz,
lizentzia ukatzeko arrazoi izan daitezke, baldin eta aukeratutako konponbidea justifikatzen duen txostenik
ez badago, edo, aitzitik, konponbide irisgarriagoak aldezten dituzten txostenak badaude.
Udal ordenantzaren 22. artikuluaren arabera, aurkezten den proiektu teknikoak bere baitan jaso behar du
"aukeratutako konponbidearen justifikazioa, ordenantza honen 8. eta 15. artikuluetan aurreikusten
denaren ildotik eta bertan adierazten den moduan". 8. eta 15. artikuluek aukeratutako kokalekuaren
justifikazioaz dihardute, bai arrapala jartzen delarik, bai igogailua luzatzen edo jartzen. Ez da inondik
inora jasotzen, ordea, igogailua jarri edo haren ibilbidea luzatu ordez plataforma jasotzailea jartzeko
justifikazioa; aldiz, esan dugun bezala, 11. artikuluan bai dago jasota beste konponbide tekniko edo
ekonomikoki bideragarririk ez dagoenean bakarrik baimentzen dela plataforma jasotzailea jartzea. Uste
dugu horrelakoetan ere galdatu beharko litzatekeela konponbide horren justifikazioa, eta are gehiago,
kasu honetan bezala, igogailuaren ibilbidea 0 kotara luzatzearen proportzionaltasuna aldezten duen
txostena daukagunean.
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19.b)

artikuluan

xedatutakoaren ildotik, udal administrazioaren zerbitzuak hobetu daitezela lortze aldera, gomendio hau
egiten dugu:
GOMENDIOA
Jabe elkarte batek plataforma jasotzailea jartzeko lizentzia eskatzen duenean —irisgarritasuna errazteko
bitarteko gisa—, txosten tekniko bat galda dakiola, beste konponbide teknikorik, edo ekonomikoki
bideragarririk ez dagoela justifikatzeko.
(Partez onartu zen gomendioa. Hirigintza Sailak konpromisoa hartu zuen atariak eraberritzeko lizentziak
eskatzen dituztenei aholku ematekoa —bereziki jabe elkarteei—, eta 0 kotara jaisteko obrek plataforma
jasotzaileak instalatzearen aldean zer alde on dituzten azaltzekoa, bai eta, ahal den neurrian, 0 kotara
jaisteko konponbide teknikoei buruzko argibideak ematekoa ere).
- GOMENDIO ONARTUA Gomendioaren testu osoa (gastelaniaz)

B) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2033/14 HIRIGINTZA-LEGEZKOTASUNA. ATZERA-EMANGUNEA ORUBEAN.
Toki-erakunde bateko lursail bateko jabekideak kexa agertu du bideragarritzat hartzen ez duen hirigintzalegezkotasuneko dosierra irekitzeagatik. Lursail horretan dagoen eraikinean egindako obrak direla eta,
itxituraren zati bat atzera eraman behar izan zuten, bizigarritasun-baimena lortzeagatik. Nolanahi ere,
hirigintza-legezkotasuneko dosierra hasi berri da, eta bertan hesia berriro atzera eramateko eskatzen da,
eta horrek lursailaren zati bat lagatzea ekarriko luke, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruaren legeak
aurreikusita bezala. Jabekidearen ustez, horrek lehenagotik utzitakoa baino azalera handiagoa lagatzea
eskatuko luke, hutsaren truke. Horri gehitu zion bakarrik pixka bat lehentxeago izan zutela gaiaren berri,
Udaleko jakinarazpen guztiak ordurako bere etxean bizi ez zen senide bati zuzenduta zeudelako, eta
gaiaren berri izan orduko errekurritzeko epea igarota zegoen.
Horregatik, bere jabetzako lursaileko azalera erabilgarriaren galerarengatik ordaina eskatzen zuen.
Gaia sakonera aztertzeko, lursail honi dagokionez tramitazio bidean egon litezkeen dosierren kopiak
eskatu genituen. Azkenean Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuko teknikariekin hitz egin genuen
eta dosierrari dagokionez argibide guztiak eskaini zizkiguten.
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Halaber, erakunde honetan aurkeztutako kexaren ondorioz, dagokion zerbitzuak gaia aztertu zuen eta
dosierra artxibatzeko ebazpena hartu zen, baimenik ez zuen hesiaren zati bat lurreratzeari dagokion
errekerimendua bete zela ikusi ondoren.

C) ORIENTAZIOA
ERREG. ZK.: 2008/14 TERRAZA IXTEKO LIZENTZIA.
Herritar batek kexa aurkeztu zuen, bere etxejabeen erkidegoan igogailua zero kotara jaisteko lanak zirela
eta: igogailua bere terrazatik igarotzen utzi behar izan zuen, beste lau bizilagunek bezala. Etxejabeen
erkidegoak terraza aurretik zegoen bezala utziko zutela hitz eman zion, ahoz. Eskrituren arabera, terraza
elementu pribatiboa da, eraikinaren patiora ematen zuen eta itxita zegoen; gainerako auzokideenak,
berriz, irekita zeuden. Obrak bukatutakoan, hasiera batean erabakitakoaren kontra, bizilagun bakoitzari
esekitoki bat eman zioten, lehengoa baino txikiagoa, eta itxi gabe. Etxejabeen erkidegoak argudiatzen du
ezin duela aurretik hitzartutakoa –tamaina bereko terraza, itxia, itzultzea– bete, Udalak ez diolako
lizentziarik ematen ixteko, lau etxebizitzek estetika bera izan behar dutelako. Gauzak horrela,
orientabideak eskatu zizkigun, bere jabetzako eskegitokiaren jatorrizko egoera berreskuratu ahal izateko.
Hirigintza Sailak emandako txostenean azaltzen da terrazak ixtearekin lotuta aplikagarri den araudia
zertan den: Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 5.01.58 artikulua, 3. paragrafoa: 3. Kalera edo espazio
libre publikora ematen duten gorputz irekiak (balkoiak edo terrazak) eta etxadietako edo lurzatietako
patioetara ematen dutenak manparen bidez itxi ahal izango dira, horrek suposatzen duen azalera
eraikigarriaren gehikuntza eraikineko solairu bakoitzean eraikitako % 3 baino gehiago ez denean eta
diseinu berbera izango du eraikineko solairu guztietan.

Horregatik, lehenengo itxitura-eskaerarekin

batera etorkizunean egingo diren itxiturek diseinua errespetatuko dutela adieraziz eraikineko jabeen
elkartearen konpromisoa aurkeztu behar da.
Ikus daitekeenez, araudia oso zorrotza da, eta kalera ematen duten zein etxadiaren barruko patioetara
ematen duten terrazek bete behar dute. Etxadiak ixteko fatxadaren proiektua behar da, eta "multzoka"
itxi, modu koherente batean, hau da, irizpide estetiko uniforme batez.
Herritarrari horren berri eman genion, eta eraikineko obrek kalte egin diotela uste bazuen zein bidetatik
jarraitu zezakeen jakinarazi; beraz, orientabide horiek eman genizkiolarik, dosierra itxi genuen.
ERREG. ZK.: 2046/14 OBRA LIZENTZIA.
Menpeko toki-erakunde bateko bizilagunak kexa agertu du ustez beraren nebak egindako obrei
dagokienez. Bera, neba eta beste ahizpa bat oinordetzan hartutako eraikin baten jabekideak dira. Bere
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ustez, itxitura egiteko obra horiek baimenik gabe egin ziren. Oinordetzan hartutako jabetzei dagokienez
neba-arreben arteko desadostasunak aipatzen zituen. Halako egoeran nola jardun jakiteko orientabidea
eskatzen zuen, bada.
Beraz, Higintza Sailari informazioa eskatu genion, itxitura obra horiek egiteko baimenik eskatu ote zen,
eta obra amaitu ondoren ikuskaritza eskatu ote zen, eta zein izan zen ikuskaritza horren emaitza jakiteko.
Obrak Ikuskatzeko Zerbitzuak egindako txostenaren arabera, "2009ko urrian obra baimena eman zuten
"teilatuan kaltetutako teilak aldatzeko", eta zerbitzu horretan erreklamatzaileak egindako kexa agertu
ondoren, Obrak Ikuskazeko Zerbitzu Teknikoek egiaztabide egokiak egin zituzten eta lizentzia horretan
baimendutako obrak baizik ez zirela egin egiaztatu zuten. Baita ere esaten zen "ikuskaritza bisita egin
berri zela finkan, eta ez dela itxiturei edo eraikinei eragiten dien inolako obra motarik egin egiaztatu ahal
izan zela.
Halako informaziotik ondoriozta dezakegu administrazioak egoki eta zuzen jardun duela. Hiru nebaarrebek oinordetzan hartutako ondasun higiezinen jabetzari eta horiek sortutako arazoei dagokienez,
jakinarazi nahi dizugu horiek epaitegietan erabaki behar direla.
ERREG. ZK.: 2083/14 TERRAZA IXTEKO LIZENTZIA.
Herritar batek azaldu digu arazoak dituela ondoko bizilagunarekin, hark egindako eraberritze batzuek
bere eskegitokiari eragiten diotelako. Eskegitokiak elkarren ondoan daude, eta hasiera batean kristal
zeharrargi batek bereizten zituen. Duela 25 urte, auzokoak itxitura jarri zuen eta horren ondorioz, antza,
kristala hautsi egin zen. Orain, bizilagunak sukaldearekin integratu du eskegitokia, eta murru bat jarri du,
isolatzailea duena. Hori dela eta, bi eskegitokien arteko kristala hautsi egiten da, eta dagoeneko hirutan
aldatu behar izan dute. Gaur egun berriro apurtuta dago.
Bigarrenean isolatzailea kendu behar izan zuten, horrek apurtzen zuelakoan. Aseguruak hiru kristalak
ordaindu ditu, baina aurerrantzean ez duela bere gain hartuko jakinarazi die.
Bizilagun zerbitzuaren esku jarri dira, adiskidetasunezko akordio batera iritsi nahian.
Bi auzokoen artean Bizilagun bitartekari ari denez, Sindikoaren Bulegoan erreklamatzaileari dituen
aukerez orientabideak ematera mugatu gara. Herritarrak nahi du auzokoak bere erantzukizuna onar
dezan urte batzuk lehenago eskegitokien arteko kristala apurtzeagatik; baina hori pertsona baten
baitakoa delarik ez dago gure esku lortzea.
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D) EZESPENA
ERREG. ZK.: 1972/13

ETXEBIZITZA TRUKATZEKO ESKABIDEA, NORBERARENA EGOERA

TXARREAN DAGOELA ETA.
Azken 20 urtean bizi da familia etxe horretan, eta estutasunak dituzte. Etxearen arazorik handiena
hezetasuna da, ez baita inoiz eguzkirik sartzen, eta, horri aurre egiteko egindako obrak gorabehera,
arazoak bere hartan dirau. Berak dio hezetasunaren arazoa fatxadatik datorrela, eta semeak asma duela,
eta berak ziatika kronikoa. Horregatik, udalari eskatzen dio beste etxe bat eman diezaiola jabetzan,
bertara aldatzeko.
Hirigintza Sailaren dosierrean jasota ageri da udalak jabeen erkidegoari 2012an galdatu ziola arkitekto
tekniko baten txostena aurkeztu zezala. Labur bilduz, txosten horren arabera hezetasuna fatxadaren
itxituraren parte itsuaren isolamendurik ezari zor zaio, eta etxebizitzaren aireztapen ezari. Konponbide
gisa, laburzki, hau proposatzen zen: fatxadaren itxituraren isolamendu termikoa hobetzea, baita
aireztapena ere.
Txosten hori aintzat harturik, Hirigintza Sailak ondorioztatzen zuen badela arazo horretarako konponbide
teknikorik, eta etxejabeen elkarteari eta eragindakoari berari gomendatzen zien konponbide horiek balia
zitzatela hezetasun-arazoei aurre egiteko.
Beste etxebizitza batera aldatzeko aukerei dagokienez, 21 Zabalguneari eta Gizarte Gaien eta Adinekoen
Sailari eskatutako txostenen berri ematen da ondoren.
21 Zabalgunea sozietateak aurreikusten du etxez aldatzeko aukera; funtsean, munta handiko hirigintzaoperazioak direnean, jende multzo handixkoak lekuz aldatzea eskatzen dutenak, edo bizigarritasun eta
segurtasun arrazoiengatik eraberritze sakonak eskatzen dituzten etxebizitzak direnean, nagusiki Hirigune
Historikoan kokatuak. Gizarte Gaien Sailak, berriz, etxebizitzarik ez dutenen kasuei erantzuten die,
horrez gain gizarte arazo bereziren bat dagoenean —harrera etxeak edo larrialdikoak—, eta, gainera,
etxebizitza ordaintzeko balia daitezkeen laguntzak ematen ditu.
Eusko Jaurlaritza da etxebizitzarik ez daukatenei hura lortzen laguntzeko eskumena duen administrazioa
—baldintza jakin batzuk betetzen dituztelarik—. Etxebizitzarik ez edukitzea eskatzen duen baldintzatik
salbuetsita daude gutxieneko bizigarritasun baldintzak betetzen ez dituzten etxebizitzen jabe diren
familiak. Hala ere, teknikari eskudun batek egindako txostenaren arabera kalteek eraikuntzakonponbiderik ez dutenean bakarrik hartzen dira aintzat halakoak.
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bideragarririk. Nolanahi ere, arazoa Etxebide, Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuan kontsultatzeko
gomendioa egin genion. Udal jarduerari dagokionez, egokitzat jotzen dugu. Eskaera ezetsi egin da.
Ebazpenaren testu osoa (gastelaniaz)

ERREG. ZK.: 2050/14 - FATXADARAKO OBRA-LIZENTZIA.
Alde Zaharrean etxebizitza bat jabetzan duen herritar batek jo du bulegora. Udalak aginduta, eraikinean
birgaitzeko lanak egin dira, teilatua, fatxadak, eskailerak eta ataria konpontzeko, eta ez dago ados
emaitzarekin: fatxadan lehen ez zegoen leiho bat jarri dute, eta bainugelakoa kendu. Leiho bat trenkada
baten erdian geratu zaio, eta ezin du ireki. Trenkada bere kontura mugitzeko gomendatu diote (obrarako
etxejabeen erkidegoari egin behar zizkion ekarpenak ez dituela egiten argudiatuz). Gainera, leihoak
altuago jarri dituzte, eta orri bakarrekoak dira; aurrekoak, aldiz, bikoak ziren. Horrenbestez, irtenbideren
bat emateko eskatzen du, bainugelak berriro leihoa izan dezan, baina trenkada mugitu beharrik gabe.
Hirigintza Sailak azalpen teknikoak eman zizkigun neurri eta forma jakin bateko leihoak jartzeko
arrazoiez, eta proiektuak araudia betetzen zuela azpimarratu zuten. Hasierako proiektuaren aldaketa
zenez, obra amaierako agirian justifikatu beharra zegoen. Nolanahi ere, erkidegoak kontratatutako
arkitektoari erabakitako konponbidea aurretik justifikatzeko eskatu zion zerbitzu eskudunak, plangintza
eta argiari eta aireztapenari buruzko baldintzak betetzen ziren egiaztatzeko.
Birgaitzeko proiektuaren eranskinaren arabera,

fatxadaren isolamenduak eta estankotasuna zein

galeriaren egitura hobetu dira, eta argiztapen zein aireztapen azalerak handitu. Hori kontuan izanik, ez
dago erreklamatzailearen eskaera onartzerik, ikuspuntu juridikotik Udalaren jokaera zuzena izan
delakoan baikaude: fatxadan egindako lanek indarreko hirigintza-legezkotasuna betetzen dute, eta bat
datoz etxejabeen erkidegoak –erreklamatzailea ere horren parte da– egitea erabaki zuenarekin (lanak
egiten ari ziren bitartean aldaketak egin baziren

ere, jabeek erabaki zituzten horiek, behar zen

gehiengoarekin).
ERREG. ZK.: 2054/14 ETXEBIZITZA-ESTUDIOA SAILKATZEA
Herritar batek azaldu digu bere aita egoitzetarako eraikin bateko azken solairuko higiezinaren jabea zela
eta estudio gisa erabiltzen zuela ondasuna. Beti ordaintzen zituen udal zergak etxebizitza izango balitz
moduan, eta Katastroan ere hala agertzen zen sailkatuta. 2002 urtean kontsulta bat egin zuen Udalean
estudioa estudio gisa egokitzeko, eta erantzuna ezezkoa izan zen, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak
baimentzen ez duelako. Hala ere, aita hil ondoren oinordetzan hartu zuen higiezina, eta Udalak
gainbalioaren zerga etxebizitza izango balitz bezala likidatu zion. Katastro Zerbitzura jo zuen eta
higiezina ikuskatu zuten, eta biltegiaren erabilera gisa sailkatu zuten, lehen aitortutako baino azalera
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txikiagoarekin, eta beraz, higiezinaren katastro balioa gutxitu egin da. Haren ustez, arrazoi hori medio,
gehiegi ordaindutako gainbalioaren kopurua, eta aurreko katastro balioa erreferentziatzat hartuta
bidalitako Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordainagiriak itzultzeko eskatu zuen.
Hala ere, berak nahi zuen higiezina etxebizitza gisa sailkatzea eta hartara egokitzea udal informazio
osoa. Eta horren eraginez Udalak behar ez bezala kobratutako diru-kopuruak itzultzeko.
Hirigintza Sailari informazioa eskatu genion, eta handik bidalitako txosten batean guk agertutako gaiei
erantzuna eman ziguten, eta bertan esaten ziren baieztapenak frogatzeko dokumentazioa ere bidali
zuten. Eta horiek guztiak ikusita, gure ondorioa da Udalak udalerrian une bakoitzean indarrean dagoen
hirigintzako legediaren arabera jardun duela. Beraz, ez dago ez lehen ezta orain ere haren jabetzako
higiezina etxebizitza gisa sailkatzerik.
Arabako Foru Aldundiak kudeatzen duen katastroaren erregistroan estudioak etxebizitza erabilera
zergatik ote duen ez dakigu, Udalak ez baitu esku hartzen Katastroan higiezinei alta emateko, hori
ondasun higiezinaren jabeei dagokie.
Udalak itzuli egin ditu erreklamazioaren aurreko lau urtetan zerga horiengatik behar ez bezala
kobratutako diru-kopuruak, hori guztia Zergen eta zuzenbide publikoko bestelako diru-sarrera lokalen
kudeaketa, bilketa eta ikuskaritzari buruzko Ordenantza Orokorraren 43. artikuluaren arabera.
Udalaren jokaera juridikoki zuzena dela iritzita, dosierra itxi egiten dugu, herritarren eskaera onartu gabe.

03.8

Ekonomia Sustapenerako Saila

A) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 1908/13 OSASUNGARRITASUNA, ALDE ZAHARREKO ETXARTEAN
Bizi den Zapatari kaleko etxearen atzeko aldeko etxartearen egoera txarra salatu zuen Alde Zaharreko
auzotar batek. Adierazi zigun ARICHek funtzionatzen zuenean hainbat obra egin zirela, eta zona bat
hainbat auzotarrek okupatua zutenez, ahozko akordio batera iritsi zela haiekin, okupatutako zati hori
udalari laga ziezaioten. Horregatik, eskatzen zuen etxartea egokitu zedila, eta bere garaian —ahozko
akordioa medio— ARICHi laga zitzaion etxarte-zatiaren egoera erregularizatu.
Erreklamazio hori zela eta, informazioa eskatu genien horrekin zerikusia zuten udal sailei (Ingurumen
Osasuna, Pintore kaleko 45.eko bulegoa, Ekonomia Sustapena, Ogasuna eta abar). Azkenik, txostena
eskatu genion Ekonomia Sustapenerako Sailari. Aldi berean, informazioa eskatu genion Ogasun Sailari,
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okupatutako jabari publikoa ofizioz berreskuratzeko aukeren inguruan, eta erantzun zitzaigun hainbat
zalantza juridiko planteatzen dituela kontu horrek, eta, horrenbestez, oraingoz ez zegoela bide horretatik
jotzerik.
Etxartea egokitzea lortzeko, eskumena duen udal zerbitzuari eskabidea egitera orientatu genuen.
Eskabide horren ondorioz, 2013ko urrian ingurune horretako landaredia garbitzeko lanei ekin zitzaien, eta
bereizte horma bat jasotzeari, sare batekin.
Herritarraren lehenengo eskabidea konpondu ondoren, adi jarraitu genuen gaiarekin zer gertatzen zen,
eta martxoan Ekonomia Sustapenerako Sailarekin harremanetan jarri ginen. Jakinarazi ziguten proiektu
handiago bat gauzatzeko lanean ari zirela, J etxadiko etxarte osoa egokitzeko, eta era berean
partikularrek okupatutako eremuak berreskuratzeko (proiektua lehiaketa-aldian zegoenez, ezin jakin noiz
gauzatuko ziren obrak).
Horrenbestez, gure esku-hartzea bukatutzat jo genuen.

03.9 Udal enpresak

03.9.1 AMVISA
A) ORIENTAZIOA
ERREG. ZK.: 2020/14 AURREKO JABEAREN ZORRA.
Herritar batek erreklamazioa aurkeztu zuen: babes ofizialeko etxebizitza bat erosi du, bigarren eskukoa,
eta, AMVISAn ur hornikuntzaren kontratu berria egiterakoan, aurreko jabeak ordaindu gabe utzitako
ordainagiriak ordaintzea eskatzen diote.
Udal araudian ezarrita dagoenaren arabera, jabe berria subrogatu egiten da aurrekoaren egoeran, eta,
beraz, zorra berari galdatzea zuzenbidearekin bat dator.
Jabe berriak aurrekoak zor zuen diru-kopurua berreskuratzeko duen bidea hauxe da: jurisdikzio zibilean
kopuru horren erreklamazio-eskaera aurkeztea —ohartarazpen-prozeduraren bitartez izapidetuko
litzateke, eta ez luke tasak ordaindu beharrik ekarriko—.
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ERREG. ZK.: 2048/14 AURREKO JABEAREN ZORRA.
Herritar batek erreklamazioa aurkeztu digu, lonja bat erosi baitu, eta AMVISAn urari alta ematera joan
delarik jakin du aurreko maizterrak 500 euroko zorra zuela ordaindu gabe.
Azaldu diogu ezen, udal araudian ezarrita dagoenaren arabera, jabe berria subrogatu egiten dela
aurrekoaren egoeran, eta, beraz, zorra berari galdatzea zuzenbidearekin bat datorrela.
Jabe berriak aurrekoak zor zuen diru-kopurua berreskuratzeko duen bidea hauxe da: jurisdikzio zibilean
kopuru horren erreklamazio-eskaera aurkeztea —ohartarazpen-prozeduraren bitartez izapidetuko
litzateke, eta ez luke tasak ordaindu beharrik ekarriko—.
Nolanahi ere, badirudi AMVISA ahaleginak egiten ari dela ordaintzeke dauden ordainagiriak aurreko
jabeari kobratzeko, eta erreklamatzaileak hornikuntza moztuta egon arren sortzen diren gutxieneko
gastuei bakarrik egin beharko diela aurre.
ERREG. ZK.: 2100/14 MAIZTERRAREN ZORRA.
Dato kaleko areto baten jabea etorri zaigu. Aretoa alokatuta zuen, eta maizterrak hainbat zor utzi ditu,
besteak beste, AMVISArekin. Orain berari dagokio zorra ordaintzea, areto hori dela eta AMVISArekin
inolako harremanik ez badu ere. Araudia, ordenantza edo dena delakoa aldatzeko eskatzen du,
jardunbide hori alda dezaten. Haren ustez, guztiz bidegabea da. Zorra guztira 314,06 euro da, ordaindu
gabeko hiru fakturari eta beste horrenbeste hiruhilekori dagozkionak.
Halaber, maizterrak zabor-tasa ordaindu gabe zuen, baina Udalak telefonoz ohartarazi zuen horretaz,
ordaintzeko borondatezko aldiaren barruan, gainera.
Erreklamatzaileari jakinarazi diogu araudiaren arabera zerbitzu publiko bat emateagatik ordaindu
beharreko kontraprestazioa tasa bat dela eta, horregatik, higiezinaren jabea zergadunaren ordezkoa
dela; horrenbestez, hornitzeko kontratuaren titularrak ordaintzen ez badu, jabeak ordaindu beharra du.
Jabeak maizterrak zor zuen diru-kopurua berreskuratzeko duen bidea hauxe da: jurisdikzio zibilean
kopuru horren erreklamazio-eskaera aurkeztea —ohartarazpen-prozeduraren bitartez izapidetuko
litzateke, eta ez luke tasak ordaindu beharrik ekarriko—.
Hala ere, irtenbide bat lortzeko lanean ari garela azaldu diogu, Datuak Babesteko Espainiako Agentziari
galdetu baitiogu Udalak higiezin baten jabeari maizterrak sortutako zorraren berri ematerik duen jakiteko,
eta txosten horren zain gaude.
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B) EZESPENA
ERREG.

ZK.:

1989/13

AMVISAREN

FAKTURA,

ZENBATESPEN

BIDEZ.

HODI

HAUSTURA

KONPONDUA, ZENBATESPENA EGIN ZENEAN.
12 atari eta 77 etxebizitza biltzen dituen etxejabe elkarte batek azaldu zigun ezen, 2010eko laugarren
hiruhilekotik, ura hornitzen dioten hodien hausturak jasaten ari zirela, eta horrek kontsumoaren igoera
handia dakarrela berekin. 2012ko azaroan obrak egin zituzten, hautsitako hodi horiek ordezteko, eta
arazoa konpondu zen hartara. Nolanahi ere, haustura konpondu eta, beraz, kontsumoa nabarmen gutxitu
ondoren, etxejabe elkartearen kontagailuak matxura izan zuen. Hori zela eta, 2013ko hirugarren
hiruhilekoan izandako kontsumoaren kalkulua zenbatespen bidez egin behar izan zen, ordenantzan
halakoetarako aurreikusita dagoen moduan, hau da, elkarte horrek berak aurreko hirugarren hiruhilekoan
izandako kontsumoa aintzat harturik. Kontua da aurreko urtean ur isuria zegoela, gero konpondu zena,
eta, horrenbestez, 2013ko kontsumoak nabarmen urriagoa izan behar zuela, aurreko urtekoak baino.
Horregatik, 2013ko hirugarren hiruhilekoari zegokion faktura berrikusi eta berregin zedila eskatzen zuten.
Ezinezkoa da jakitea zein izan zen benetako kontsumoa 2013ko hirugarren hiruhilekoan, baina hiruhileko
horretan bertan 2008az geroztik izandako kontsumoak aztertu ondoren, ondorioztatzen da sarean
izandako hausturaren ondorioz isuritako uraren bolumena 1.500 m3 ingurukoa izan zela, hiruhileko
hartan. Zenbatespen hori fakturatutako egun kopuruari aplikatzetik ateratzen den emaitza AMVISAk
jaulkitako fakturaren zenbatekoaren antzekoa da, eta, beraz, uste dugu ontzat ematekoa dela hori,
errealitatearekin bat datorrela.
Ebazpenaren testu osoa (gastelaniaz)

ERREG. ZK.: 1990/13 FAKTURA OKERRA.
Etxejabe elkarte baten ordezkariak erreklamazioa aurkeztu zuen, AMVISAk jaulkitako faktura bat zela eta
—2013ko hirugarren hiruhilekokoa—, irakurketa zenbatetsian oinarriturik egin baitzen, baina fakturatzeko
baliatzen diren tarteak kalkulatzeko orduan kontsumoa hiruhileko bat baino aldi handiagoari zegokiola
kontuan hartu gabe. Orobat azaldu zigun AMVISA jakinaren gainean jarri zutelarik eman zien erantzuna
hurrengo fakturan zuzenduko zela izan zela. Horregatik, 2013ko urriaren 23ko faktura baliogabetu zedila
eskatzen zuen, eta berria jaulki zedila, kontsumoa hiruhilekoetan hainbanatuta. Orobat azaldu zuen
ezadostasuna kobratzeko moduarekin, eta aurrerantzean jokabide hori konpontzeko eskatu.
AMVISAk gai horren inguruan egindako txostena aztertu dugularik, ondorioztatu dugu irizpide teknikoei
jarraiki jokatu duela, eta, hain zuzen ere, irizpide horien arabera, benetako irakurketak egiten direnean
bakarrik erregularizatu daitezkeela fakturak, hiruhileko kontsumo-tarteei dagokienez. Horrenbestez, ez

2014ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 122

<< Aurkibidea

dago egindako eskabidea onartzerik —2013ko urriaren 23ko faktura baliogabetu eta kontsumo-tarteak
aintzat hartzen dituen berri bat jaulkitzekoa—, ez baitago benetako irakurketarik.
Fakturazio sistemak beste aukerarik uzten ez badu, zerbitzua eskaintzen duen enpresaren barne
kudeaketaren alorreko kontuengatik da, eta bulego honetatik ez gaitezke has horiek baloratzen; izan ere,
alde batetik egiaztatuta geratu da etxejabeen elkarteari ez diola inongo kalte ekonomikorik eragin horrek,
eta, bestetik, hurrengo faktura, 2014ko urtarrilaren 24koa, erregularizatu egin da, data jakinetako
kontsumoari buruzko datuak eskuratzerik izan denez, fakturatzeko orduan.
Horregatik, kasu honetan ez dago etxejabeen elkarteren eskaera onartzerik.
Ebazpenaren textu osoa (gastelaniaz)

C) GOGORARAZPENA
ERREG. ZK.: 1990/13 AMVISAREN FAKTURAZIOA. KONTSUMOAK HAINBANATZEA.
Jabeen erkidego baten ordezkariak kexa aurkeztu du, ohartu delako AMVISAk zerbitzuak hiru hilean
behin fakturatzeko erabiltzen dituen irakurketek zenbaitetan hiru hilabete baino gehiago hartzen dutela,
eta ez duela behar den hainbanaketa egiten fakturazioa udal araudian aurreikusitako tarteei egokitzeko.
Gerora doitu egiten dela onartzen du, eta zenbatekoa ez dela oso handia izaten, baina haren ustez ez
lukete horrela jokatu behar.
Azken ordainagiria erakutsi digu, zeinak 94 eguneko irakurketa barne hartzen baitu. AMVISAn ahoz
galdetu eta erantzun hau eman zioten: “bada hainbanaketarik egin behar ez duten egun tarte bat, 85
eta 95 egun artekoa”. Hori ez datorrela araudiarekin bat uste du erreklamatzaileak.
Ur horniketa eta saneamendurako udal zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen 6.7
ordenantza fiskalean egiaztatu dugu hiruhileko naturala hartzen duela aintzat etxerako ur hotza
hornitzeko zerbitzuaren tarifak kalkulatzeko, beraz, irakurketen artean igarotako denbora hiruhileko
naturalarekin (91 egun) bat ez badator, nahitaez egin behar da kontsumoaren hainbanaketa, abonatuari
gehiegi ez fakturatzeko (2.1. epigrafea.- Etxerako ur hotza hornitzeko zerbitzua. Irakurketen artean
igarotako denbora hiruhileko naturalarekin (91 egun) bat ez badator, tarifa aplikatzeko orduan eguneko
batez besteko kontsumoa aintzat harturik banatuko da izandako kontsumoa tarteen artean).
Hori dela eta, GOGORARAZPEN hau egin beharra dugu:
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Fakturaren irakurketa hiruhileko naturala (91 egun) ez den epe bati badagokio, AMVISAk indarrean
dagoen araudiari jarraitu behar dio, hau da, eguneko batez besteko kontsumoa aintzat harturik
banatuko du izandako kontsumoa tarteen artean.

03.9.2 21 ZABALGUNEA
A) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 1930/13 UDAL ZERBITZUAK EZ EMATEA ETXEBIZITZA BATEAN.
Herritar batek kexa aurkeztu zuen, Salburua auzoko 7. sektorean duen familia bakarreko etxearen
sarreraren ingurua egoera txarrean —sasiz josita— zegoela eta, berak moztu behar izan baitu belarra,
arduradunak egiten ez zuenez. Orobat azaldu zuen hainbat idazki aurkeztuak zituela udaletxean, baina
ez zuela erantzunik jaso. Etxearen parean jarritako bilketa pneumatikorako ontziak ere aipatzen zituen,
bere ustez osasungaitzak baitira, eta, horrenbestez, lekuz aldatzeko eskatzen zuen.
Bilketa pneumatikorako ontziei dagokienez, leku-aldaketa ez da egingarri. Auzotarren batek hondakinak
ontzietatik kanpo uzten baditu, Garbiketari buruzko udal ordenantzaren arabera zigortu daiteke hori,
baina, funtsean, gizalegeak egiten du kale, eta gure eskumenetik haratago dagoen kontzientziazio eta
zaintza lana eskatzen du horrek.
Etxearen ondoko eremua ez zaintzeari dagokionez, 21 Zabalguneak jakinarazi zigun Udalak ez zuela
oraindik bereganatua 7. sektorea, eta, aldiz, horretarako egin beharreko konponketak jasotzen zituen
agiria egina zuela, baina hitzarmen-batzarrek artean onartu gabea zutela. Gure aldetik, 21 Zabalguneari
jakinarazi genion kexa, eta erantzun ziguten zerbait egin zitekeela lursailaren egoera hobetzeko, nahiz
eta kontuan hartzekoa izan ez dela berdegune bat, baizik eta erabilera publikoko espazio librea, eta,
hortaz, oraindik erabakitzeke zegoela nola urbanizatuko den eremu hori.
Handik gutxira erreklamatzaileak jakinarazi zigun sasiak moztu zituztela, eta, horrenbestez,
eskabideetako lehena erantzuntzat jo genuen, baina, hala eta guztiz ere, Sindikoaren Bulegotik prozesua
gertutik jarraitzen saiatu gara, eta hainbat bider galde egin dugu 7. sektorearen egoeraz. Kexa aurkeztu
zenetik urtebetera, jakinarazi zaigu hitzarmen-batzarrak egin dituela argiteriari, zoladurari eta obra zibilari
dagozkion lanak, eta ziurtatzeke daudela lorezaintza-lanak. Lan horiek guztiak bukatutzat jotzen direlarik,
batzarrak Udalari eskatuko dio sektorea bereganatu dezala.
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ERREG. ZK.: 1991/13 HIGIEZINAK EGOERA TXARREAN.
Herritar batek kexa aurkeztu zigun; izan ere, azaldu zigunez, hainbat bider salatu du Gasteizko Udalaren
jabetzakoak diren Barnekale Berriko 21. eta 23.eko higiezinen egoera, baina, erakunde horrek ez duenez
inongo konpromisorik hartu arazoa konpontze aldera, berriro ere horixe bera salatu beharrean zegoen.
Hori dela eta, adierazitako arazoei konponbidea jar zekiela eskatzen zuen.
Erreklamazioa jaso ondoren, Hirigintza Sailarekin jarri ginen harremanetan, baita 21 Zabalgunea
elkartearekin ere, higiezin horiei buruzko informazioa eman ziezaguten, baita udalak nahiz 21
Zabalguneak eraikin horietan dauden arazoak konpontzeko egindako edo egitekotan ziren urratsen
inguruan ere.
Kexaren eta horren ondorioz egindako izapideen ildotik, 21 Zabalguneak eskutitz bat igorri zion
erreklamatzaileari, non azaltzen zion dauden eraikinak ordezteko obrak egiteko borondatea duela,
horretarako behar diren izapideak egiten ari dela —eraikinetan dauden gainerako jabetzak erosteko—,
gaur egun dauden eraikinak ordezteko proiektua idazteari ekin zaiola eta Eusko Jaurlaritzari itzuli
beharrik gabeko diru-laguntza eskatu zaiola, berriztatze obra horiei ekin ahal izateko.
Uste dugu pausu handia dela hori, lortu nahi dena lortzeko bidean, eta, horrenbestez, bukatutzat jotzen
dugu Sindikoaren jarduera kasu honetan, nahiz eta jarraipena egingo dugun, 21 Zabalguneak hartutako
konpromisoa betetzen den.
ERREG. ZK.: 2016/14 ATARIKO OBRETARAKO LAGUNTZAK.
Izapidetutako dosierrak kexa bati erantzuten dio. Bertan, Judimendi auzoko herritar batek adierazten
zuen bere etxejabe-elkartean obrak egin zirela igogailua 0 kotara jaisteko, eta, hori zela eta, etxebizitza
eraberritzeko laguntza eskatu zuela, 2013ko otsailean, 21 Zabalgunean. Ondoeza agertu zigun, artean
erantzun formalik jaso ez zuela eta. Orobat adierazi zigun hainbat erantzun eman dizkiotela ahoz:
aurrekontuen zain zeudela; agian ez zegokiola laguntzarik (nahiz eta lehenago jakinarazi zioten gutxi
gorabeherako 290 euro jasoko zituela, eta, baita banku datuak eskatu ere, ordainketa gauzatzeko)...
Horrenbestez, 21 Zabalguneak etxebizitzak eta egoitza-eraikinak eraberritzeko 2013ko otsailean
egindako laguntza-eskabidea ebatz dezala eskatzen du.
Aurkeztutako erreklamazioaren ondorioz, 21 Zabalgunea elkarteari informazioa eskatu genion, eskabidea
zergatik ez zen ebatzi argitze aldera, eta orobat jakiteko eskabideak etxebizitzak eta egoitza-eraikinak
eraberritzeko laguntzak arautzen dituen araudian jasotako betebeharrak betetzen zituen.
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Eskaera egin eta gero, 21 Zabalgunearen Administrazio Kontseiluko lehendakariordearen ebazpena
jakinarazi zitzaion erreklamatzaileari; erabaki hauxe, hain zuzen ere: "293,50 euroko hipoteka-mailegua
ematea, interesik gabe".
Horrenbestez, gure bitartekaritza-lanak nahi zen emaitza izan duela uste izan genuen, eta bukatutzat jo
genuen gure jarduera, kasu horretan.
ERREG.

ZK.:

2034/14

OLARIZU

HIRIBIDEKOEI

BIZILEKU

BERRIA

EMATEA.

DIRU

ERREKLAMAZIOA.
Herritar batek jakinarazi digunez, hark eta anaiak amarena izandako etxebizitza bat jaso zuten
herentzian, Olarizuko hiribidean. Amak bizileku berria eskuratzeko aukeraz baliatzeko asmoa zuen, baina
etxebizitza berria eskuratu aurretik hil zen; hori dela eta, 21 Zabalguneak etxebizitza berria hartzeko edo
uko egiteko aukera eman zien. Azkenean, etxebizitza 21 Zabalguneari saltzea erabaki zuten. Orain,
herritarrak jabekideen erkidegoko funtsetatik auzokide bakoitzari dagokion zatia erreklamatzen du. Hala
ere, 21 Zabalguneak erantzun dio ez dagokiola diru hori. Badirudi erkidegoa oraindik ez dela likidatu,
atari horretan bizilagun batek bizitzen jarraitzen baitu. Herritarrak dio bera erkidegoaren administraria
zelarik beste auzokide bati eman ziotela zegokion zatia, 100 izan ezik, likidazioa egin arteko epean
konponketarik egin behar bazen ere, eta Jabetza Ganberak ontzat eman zuela.
21 Zabalguneko kudeatzaielak jakinarazi zigun etxebizitza erosi ondoren haiek arduratu zirela
erkidegoaren hileko kuotak ordaintzeaz; geroago, jabeen erkidegoak –zeinaren parte baitzen 21
Zabalgunea– erabaki zuen geratzen zen diruaren % 80 une hartan jabeak ziren pertsonen artean
banatzea, eta % 20 erreserba gisa uztea, legeak agindu bezala.
21 Zabalguneak 2010ean erosi zituen lehenengo etxebizitzak, eta jabetzan dituen etxebizitzei dagozkien
kuotak ordaindu ditu geroztik; gainera, erkidegoak hartutako erabakia juridikoki balioduna da. Hori
kontuan izanik, ez dago erreklamatzerik etxebizitza saldu zen unean erkidegoak zuen soberakinaren zati
proportzionala.
Sozietateak jakinarazi zigun, halaber, bizileku berria hartutako jabeek 21 Zabalguneari etxebizitzak
erosteagatik likidatutako gainbalioaren gaineko zerga udal sozietateak berak ordaindu zuela.
Erreklamatzaileak ez zuen horren berri, eta hark eta anaiak bitan ordaindua zuten gainbalioa: lehenengo,
etxebizitza herentzian jaso zutenean, eta bigarrenez, etxebizitza 21 Zabalguneari saldu ziotenean, inork
ez baitzien bigarren zenbateko horren konpentsaziorik eman (1.314,60 euro bakoitzeko). Sindikoaren
Bulegotik udal sozietatearekin jarri ginen harremanetan, eta hark egiaztatu zigun artean bazirela ordaina
eman gabeko zenbait saltzaile –horietako bat, erreklamatzailea–.
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Herritarrari horren guztiaren berri eman genion, eta azkenean 21 Zabalguneak zergari zegokion
zenbatekoa ordaindu zuen. Horrenbestez, hasierako eskaera onartu ez bazen ere, erreklamatzailea pozik
geratu zen gure bitartez lortutako emaitzarekin, eta dosierrak itxi ahal izan genituen.

B) ORIENTAZIOA
ERREG. ZK.: 1929/13 GATAZKA 21 ZABALGUNEAREKIN, LOKAL BATEN ALOKAIRUA DELA ETA.
Herritar batek kexa aurkeztu zigun: merkataritza-jarduera gauzatzen zuen lokala abandonatu behar izan
omen zuen, eta garai bateko ARICHera jo omen zuen, beste lonja bat lortu ahal izateko, Erdi Aroko
hirigunean. Hartara, Zapatari kaleko lokal bat eskuratu omen zuten, eta hainbat obra egin omen zituzten,
hura egokitzeko, mailegua eskatu ondoren.
Gerora, negozioa hirigune historikoko beste kale batean jartzea erabaki omen zuten, eta ARICHen beste
lokal bat lortu omen zuten, Aiztogile kalean. Horretarako lortutako akordioaren arabera, lokal berri hori
egokitzeko obraren gastuak jabeak aurreratuko zituen, eta gero erreklamatzaileak hilero ordainduko zuen
alokairutik kenduko ziren.
Obrei ekin zieten, bigarren lokal horretan, baina gelditu egin ziren, behar zen lizentziarik ez zutelako. Aldi
berean, Zapatari kaleko lokala utzi behar izan zuten, beste pertsona batek okupatu behar zuelako. Baina
lokal berrian jarduerari ekiteko aukerarik gabe.
Bi urteren buruan, obrak bukatu gabe daude, hezetasunak daude, eta bertan gorde behar izan zituzten
merkantziak hondatzen ari dira. Uste du horrek kalte ekonomiko handia ekarri diola, baina ez daki zein
den erreklamatzeko bidea, ez baitzegoen bi aldeek sinatutako dokumentu idatzirik, lokaleko giltzak bere
esku bazituen ere.
Horregatik, orientabidea eskatu zigun, zer aukera zituen zer edo zer egiteko, edo udal administrazioaren
praktika txarren ordaina eskuratzeko.
Iradoki genion ezen, erreklamatu ahal izateko, merkantziaren balioespen ekonomikoa eskura zezala,
tasatzaile batek edo aseguru-etxe batek egina.
Bilera bat izan genuen 21 Zabalgunearekin, gaiaren inguruko informazio lortzeko, eta arazoari
konponbidea bilatzeko eskatu genien. Jarraipen estua egin diogu kontu honi, eta erabiltzailearengandik
zuzenean informazioa lortzerik izan ez badugu ere, gai hori aztertu zeneko 21 Zabalgunearen
administrazio kontseiluen akten kopiak eskatu ditugu, kontua zein egoeratan dagoen jakiteko, eta,
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azkenik, sozietate horretako kudeatzaileak baieztatu digu bi aldeek ontzat eman duten akordio
ekonomikoa lortu dela.

C) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...)
ERREG. ZK.: 1938/13 ETXEBIZITZA ERAISTEA ETA BIZILEKU BERRIA EMATEA.
Herritar batek kexa aurkeztu zuen. Bertan zioen jabe zen etxebizitza —hirigune historikoan kokatua—
eraitsi egin zela lau urte eta erdi lehenago, udalak hala erabakita, egitura-arazoak baitzituen. Hori zela
eta, udalaren etxebizitza batera aldatu zen. Jabekideen arteko akordioaren berri ere eman zigun, baina
orobat zioen akordio hori artean gauzatu gabe zegoela.
Horregatik, 21 Zabalgunea udal sozietatearen aurrean esku har genezala eskatzen zigun, egoera
desblokea zezan, eta proposatzen zuen gaur egun dagoen orubean zuen jabetza-ehunekoaren truke
etxebizitza bat eman ziezaiotela.
Hainbat bider jarri ginen harremanetan 21 Zabalgunearekin, burututako jarduketen berri eman ziezagun.
Erakunde horretako kudeatzaileak bi aldeak negoziatzen ari ziren akordioa aurkeztu behar zen
Administrazio Kontseiluaren bilkura egin arte itxaroteko eskatu zigun.
Herritarrak berarekin harremanetan jarri ginen azkenengo aldian jakinarazi zigunez, etxebizitza bat noiz
eskainiko zain zegoen, eta, horretarako, abokatu batek ordezkatuta ziharduen; orobat esan zigun
jakinaraziko zigula zer edo zer jakitean. Nolanahi ere, hiru hilabete baino gehiago igaro zirenez hark
dosierrarekin aurrera jotzeko batere izapiderik egin gabe, eta kontuan izanik zuzenean ari zirela
negoziatzen bera eta 21 Zabalgunea, artxibatu egin genuen dosierra.
ERREG. ZK.: 1951/13 OLARIZU HIRIBIDEKOEI BIZILEKU BERRIA EMATEA
Bizileku berria eskuratzeko aukeraz baliatzekoak ziren Olarizu hiribideko zenbait bizilagunek kezka
aurkeztu zuten. 2012ko otsailean 21 Zabalguneak taula bat eman zien, etxebizitza zaharraren eta
berriaren azalerarekin, eta horiei zegozkien balioespenak. 5.974,08 euroko saldo positiboa ematen zien,
21 Zabalguneak ordaindu behar ziena. Hala ere, 2013ko ekainaren 13an, kontratua sinatu baino hilabete
eskas lehenago, taula berri bat eman diete, non etxebizitza zaharraren azalera murriztua ageri den, eta,
horrenbestez, baita balioespena ere. Orain, dirua jaso beharrean, 8.122,44 euro itzuli behar dituzte. Aste
honetan bertan izenpetu behar dute kontratua.
21 Zabalgunetik egiaztatu digute akats bat izan zela, lehenengo neurketan ez zela kontuan hartu azalera
erabilgarria. Eragindakoei behar bezala jakinarazi zitzaiela diote.
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Antza, administrazioak zuzen jokatu du legearen aldetik. Nolanahi ere, erreklamatzaileek ezadostasuna
azaldu dute, jaso duten tratua dela eta. Horrenbestez, Sindikoaren Bulego honetatik Iradokizun eta
Erreklamazio Batzordean kexa aurkezteko aukeraren berri eman diegu, baita 21 Zabalgunea
sozietatearen administrazio kontseiluan ordezkapena duten talde politikoei gaia azaltzekoa ere.
Azkenik, herritarrek ez dute aukera hori baliatu, eta, beraz, itxitzat jo dugu dosierra.

03.9.3 TUVISA
A) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 1977/13 TUVISAK KUDEATZEN DUEN APARKALEKUA.
Udalaren jabetzako Molinuevoko parkingeko garaje baten emakidadun batek —TUVISAk kudeatzen du
parking hori— jakinarazi digu 2012ko apiriletik itogina duela bere aparkalekuaren gainean, segur aski
nonbaitetik —berak ez daki nondik— ura iragazten delako. Adierazi digunez, TUVISAn aurkeztu zuen
kexa, eta telefonoz hitz egina da bertako arduradunekin, eta, aldi baterako aukera gisa, beste aparkaleku
bat okupatzeko aukera eskaini diote. Nolanahi ere, kontua ez atzera ez aurrera zegoela uste zuenez, guk
esku-hartzea eskatzen zuen, konponbidea arintze aldera.
Erreklamazioaren ondoren, informazioa eskatu genion TUVISAri, iragazpenen erantzule nor ote den
argitzeko egindako jardueren, arazoa konpontzeko aztertu diren aukeren eta kalteak konpontzeko
zituzten aurreikuspenen inguruan. Enpresak igorritako erantzunean ondorioztatzen zen ezen, udal sailek
ez zutenez beren gain hartzen arazoaren konponbidea, eta itogina albait lasterren konpontzeko, XXXX
XXXXXX enpresari enkargatu zitzaizkiola lanak, eta, nahiz eta artean zehaztu gabe zegoen konponketa
egiteko data, luze gabe izango zela.
Erantzuna aintzat harturik, TUVISArekin egiaztatu genituen konponketak egingo zireneko data zehatzak,
eta herritarrari helarazi genion informazio hori, jakinaren gainean egon zedin.
ERREG. ZK.: 2026/14 TUVISAREN AUTOBUSETARA ESKORGAREKIN IGOTZEKO ZAILTASUNAK.
Gaur egun eskorga behar du oinez ibiltzeko, aldi batez gurpil aulkian ibili ondoren. Maiz erabiltzen zituen
hiriko autobusak, eta, gurpil aulkian zebilen bitartean, ez du izan inongo arazorik igotzeko, arranpa jaisten
baitzioten. Nolanahi ere, berriki, autobusa erabili duen bi alditan, gidariek ez dute arranpa jaitsi nahi izan,
diotenez ez baitute hori egiteko obligaziorik. Orobat adierazten du modu txarrean erantzun ziotela.
Geroztik ez du autobusik hartu, ezin baita erraz igo. Orain besteren mende dago, autoan eraman
dezaten. Idazki bat aurkeztu du TUVISAn, bulegoetara jo du, eta esan diotenez gurpil aulkiak daudenean
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bakarrik aurreikusten da araudian arranpa jaistea. TUVISAri txostena eskatu geniolarik, egiaztatu ziguten
hala dela, zerbitzu-agindu bat dagoela, arranpa erabiltzeko aukera gurpil aulkietan doazenei bakarrik
eman dakien, eta, gaurdaino enpresan ez dutela erreklamaziorik jaso, mugikortasun murriztuko
pertsonek edo ezinduekin lan egiten duten enpresek aurkezturik, mugatze horren inguruan, eta,
horrenbestez, enpresak uste zuela gizartearen beharrizanei erantzuten zitzaiola. Nolanahi ere,
erreklamazio hori ikusirik, enpresak jakinarazi digu beste zerbitzu-agindu bat emango duela, eskorgekin
dabiltzan pertsonei arranpa erabiliz autobusetara igotzen laguntzeko aukera emango duena, eta
bidenabar gogoraraziko pertsona horiei BAT txartela pasatzeko makina autobusaren erdi aldean dutela.
ERREG. ZK.: 2030/14

TUVISAREN AUTOBUSETARA IGOTZEKO ARRAPALA MEKANIKOAREN

FUNTZIONAMENDU OKERRA.
Gurpil aulkia behar duen pertsona batek azaldu digu arazo ugari izan ohi dituela hiriko autobusetara
igotzeko, askotan arrapalak ez baitabiltza ondo, edo gidariek ez baitute abian jartzeko modurik.
Gutxienez hiru lineatan gertatu zaio. Zenbaitetan gidariek laguntza eman diote, arrapala eskuz jaitsiz,
baina denek ez dute hori egiten. Urtebete baino gehiago omen da, hori gertatzen ari dela. Txostena
eskatu genion TUVISAri, eta erantzun zigun arrapalen funtzionamendu-arazoak marka jakin bateko
ibilgailuetan gertatzen direla, eta kexa hori jaso ondoren hainbat jarraibide eman zitzaizkiela gidariei,
arrapala horien funtzionamenduaren inguruan, halakoak ekidite aldera. Nolanahi ere, hurrengo egunetan
berriro gertatu zirenez funtzionamendu-akatsak, eta giza faktorea baztertu ondoren, hainbat azterketa
tekniko egin ziren, funtzionamendu egokia bermatze aldera. Azkenik, urtean bitan sistema osoa
berrikusten dela jakinarazi ziguten.
ERREG. ZK.: 2051/14

ARTIUMEKO APARKALEKU BATEN ALOKAIRU-KONTRATUA BERTAN

BEHERA UZTEA.
Pertsona honek aparkaleku bat zuen alokatua TUVISAk kudeatzen duen Artiumeko parkingean, orain
dela lauzpabost urtetik, eta, berriki, gutun bat igorri diote TUVISAtik, non dioten ez diotela kontratua
berritu nahi, alokairua hilero berritzen denez. Maiatzaren 10era arteko epea ematen zioten horretarako.
Uste du diskriminazioa dela; gutuna jaso zuen unean ordainagiri bat zor zuela, baina uste duela horrek ez
lukeela izan behar kontratua bertan behera uzteko nahikoa arrazoi. Azalpenak eskatu zizkion enpresari,
baina ez zuen erantzunik jaso. Parkingeko aparkalekuen alokairu-kontratuak ez berritzea erabakitzeko
baliatzen diren irizpideei buruzko informazioa eskatu genuen, eta kasu honetan kontratua zergatik ez zen
berritu galdetu. Orobat galdetu genuen une honetan berriro aparkaleku baten alokairua eskatzeko
aukerarik dagoen. TUVISAk erantzun zigun erreklamatzaileak jakin bazekizkien zenbait arazori
erantzuten ziola kontratua ez luzatzeko erabakiak. Nolanahi ere, gure bitartekaritza-lanaren ondoren,
TUVISAk onartu zuen interesdunari beste aparkaleku bat uztea, eskabidea egiten zuelarik. Aurrera
begira, TUVISAri gomendatu diogu ezen, interes publikoa bermatze aldera, alokairu-kontratu bat bertan

2014ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 130

<< Aurkibidea

behera uzteko erabakia hartu aurretik, interesdunari jakinaraz diezaiola badagoela horretarako arrazoirik,
eta egokitzat jotzen duena alegatzeko aukera eman diezaiola.

B) EZESPENA
ERREG. ZK.: 1954/13 TUVISA. ZARATAK ERAGOZPENAK SORTZEA
Sofia Erreginaren hiribideko auzotar batek jakinarazi digu TUVISAren 4. linearen azken geltokiak
enbarazu egiten diela ondoko etxebizitza-blokeetan bizi direnei, duela zenbait hilabete aldatu egin zutela
geltokiaren kokalekua, eta orain bi etxebizitza blokeren artean geratzen dela, eta haratara ralentian
dauden motorren erreberberazioak enbarazu handiagoa sortzen duela. Orobat dio behin eta berriro ari
dela urratzen enpresaren barne araudia, horren arabera gidariek gelditu egin behar baitituzte motorrak 5
minututik gora falta badira autobusa geltokitik ateratzeko. Eskatzen zuen, horregatik, behar ziren neurriak
har zitezela gidariek beti itzal ditzaten autobusen motorrak, geldirik dauden bitartean zaratarik egiten ez
duten eta gas kaltegarririk aireratzen ez duten ibilgailu hibridoen erabilera susta zedila eta metro batzuk
atzera zedila geltokia, eta Armentum parkearen sarreraren ondoan jarri.
TUVISAren erantzunik jaso gabe hainbat hilabete igaro ondoren, kudeatzaile berria lanean hasi zelarik
berriro egin genuen eskaria, eta txostena jaso genuen.
Bertan, geltokiaren kokalekuari dagokionez, adierazten da leku-aldaketa atari bakoitietako auzotarren
eskabide bati erantzunez egin zela, Leza kalearen parean oinezkoentzako pasabide berria jartzerik izan
zedin. Orobat adierazten da geltokia oinezkoentzako pasabide hori igarota jarri beharra dagoela,
erabiltzaileen segurtasuna bermatze aldera.
Era berean, mugikortasun murriztuko pertsonei bermatu beharreko irisgarritasun-baldintzak kontuan
hartu dira, eta geltokiak kale horretako 10. ataritik 20.era artekoetako garajeetan izan zezakeen eragina,
kolektibo guztien segurtasuna aintzat harturik.
Aurrekoa ikusirik, ezin dugu onetsi geltokia lekuz aldatzeko eskabidea, kokaleku hori oinezkoentzako
pasabideak baldintzatzen baitu, eta segurtasun eta irisgarritasun irizpide teknikoei jarraitu baitzaie, non
jarri erabakitzeko.
Motorrak itzaltzeari dagokionez, adierazten da TUVISAk hainbat bider argitaratu duela amaierako
geltokietan motorrak itzaltzeko edo orduak arautzeko zerbitzu-agindua, eta dosierra ireki zaiela agindu
hori bete ez duten gidariei. Era berean, berriki gidari berriak lanean hasi direla eta, zerbitzu-agindua
gogorarazteko oharra argitaratuko dela jakinarazten da.
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Hirugarren eskariari dagokionez, hau da, ibilgailu hibridoak eskuratzeari dagokionez, "21 Agendaren
Tokiko Ekintzarako Plana" dokumentuari buruzko informazioa helarazi genion erabiltzaileari, baita
"Airearen Kalitatea Kudeatzeko Plana, 2003-2010"ri eta "Proyecto aire.es" delakoari buruzkoa ere. Plan
horiek zeharkakoak dira, eta udal jarduera gidatzen dute, eta, beraz, bertan biltzen diren irizpideak aintzat
hartu beharko lirateke hiri garraiorako ibilgailu berriak erosteko orduan.
Horrenbestez, uste dugu udalaren jarduera irizpide tekniko egokiek gidatzen dutela, zuzena dela ikuspegi
juridikotik, eta ez dagoela geltokiaren kokalekua aldatzeko eskabidea onesteko ebazpenik ematerik.
Ebazpenaren testu osoa (gastelaniaz)

C) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...)
ERREG. ZK.: 2086/14 HIRIKO AUTOBUSETAN ERORIKOA.
Herritar batek kontatu du hiriko autobus batean erorikoa izan zuela, eta horren ondorioz Larrialdi
zerbitzuan artatu zutela. TUVISAren aseguru-etxeak azterketa egiteko hitzordua eman zion arren, bere
ustez, azterketa medikoa ez zen sakona izan, eta beraz, telefonoz jakinarazi zioten aseguru-etxeak ez
zuela kalteen erantzukizuna hartzen. Idatziz eskatu zuen azalpena, eta ez diote erantzunik eman.
Bidaiarien Nahitaezko Aseguruaren araudia aztertu ondoren, uste genuen TUVISAri erantzukizun zibileko
erreklamazioa jartzeko aukera zegoela, eta horretarako beharrezkoa zen alegatutako kaltea frogatzen
zituzten txosten medikoak ekartzea.
Hala eta guztiz ere, erreklamatzaileak bertan behera utzi zuen bere helburua, erreklamazioari eusteko
ezinbestekoa zen txosten medikoa ez eskatzea erabaki zuenean.

03.10 ERAKUNDE AUTONOMOAK
03.10.1 INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA.
A) OFIZIOZOKO GOMENDIOA
ERREG. ZK.: 63/13 GATAZKA URARTEKO AISIALDIKO BARATZEETAN (ABETXUKU)
Dosier honetan bi gomendio eman dugu.
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1. gomendioa Abetxukuko aisialdiko baratzeen erabiltzaile batzuek Sindikoaren Bulegoan aurkeztutako
kexen ondorioz eman zen, lagapena berriki kendua zitzaion erabiltzaile baten jokaerari lotuta. Kontatu
zigutenez, txikizioak izan ziren baratzetan, lapurretak, eta erabiltzaileak hertsatzen ere ahalegindu ziren.
Baratzea baliatzeko eskubidea kendu zitzaion erabiltzaileari beste erabiltzaile batek haren lagunak bere
baratzean sartzen eta laguntzen utzi zionetik hasi ziren arazoak. Informazioa instalazioetako tutoreekin
egiaztatu genuen, eta haiek berretsi egin ziguten.
GERTAKARIAK:
-

2013ko urtarrilaren 25ean, erabiltzaileetako bati jakinarazi zitzaion kendu egingo zitzaiola aisialdiko
baratzeetan esleitutako lursaila erabiltzeko lagapena, hura arautzen zuten baldintzak behin eta
berriro ez betetzeagatik.

-

Antza denez, lagapena kentzea egun batzuk geroago gauzatu zen, eta erabiltzailearen lursaila
hasierako egoerara lehengoratu zen, beste erabiltzaile bati esleitu ahal izateko.

-

Hala ere, baratzeetako erabiltzaile eta tutoreek jakinarazi zigutenez, erabiltzaile ohiak baratzeetara
joaten jarraitu zuen, tutoretza orduetatik kanpo batez ere, lagunen batek bere baratzean sartzeko
baimena eman ziolako.

-

Pertsona hori itzuli zenetik, baratzeetan txikizioak gertatzen hasi ziren, eta beste erabiltzaileekiko
ustezko hertsapenak.

Gertaera horien aurrean, gogoeta hauek egin daitezke:
-

Eraztun Berdeko aisialdiko baratzeak erabiltzeko baldintzek arau hauek ezartzen dituzte, besteak
beste:
3. Baratzea pertsona bakar bati esleituko zaio. Horrek ezin izango dio hirugarren pertsona
bati laga, ezta traspasatu ere. Bere ardurapekoak dira: baratzea, baratzearen erabilera eta
bertan landatzen diren produktuak.
19. Baratzean beste pertsonak egon ahal izango dira, titularra bertan dagoenean.
Salbuespen gisa, titularrek baimena eman ahal izango dute hirugarren pertsona bat bertan
sartzeko: baimena urtean 60 egunerako eman ahal izango da, edo gehiagorako, baldin eta
egiaztatutako arrazoi medikuak badaude. Kudeatzaileak akreditazioa emango dio pertsona
baimenduari, eta horrek agerian eramango du baratzeetan dagoen bitartean.
31. Arauak betetzen ez badira, Udalak lagapena bertan behera utzi ahal izango du.
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-

Beraz, baldintza horietatik ondorioztatzen da, gure ustez nahiko argi, lursailaren erabiltzaileak
salbuespenez baino ezin diola hirugarren bati sartzen utzi, eta kudeatzaileak aurretik akreditazioa
eman diolarik. Kasu honetan, ez dago jasota kudeatzaileak, hau da, IGIk, erabiltzaileari inolako
akreditaziorik eman dionik, eta hark lursailak erabiltzeko zuen lagapena bertan behera geratu denez
ez du sartzerik.

-

Erabiltzaile batek hirugarren bati ahoz emandako baimenak, salbuespenezko zirkunstantziak jaso
gabe eta, batez ere, kudeatzailearen aurretiazko akreditaziorik eduki gabe, argi eta garbi urratzen
ditu ezarritako baldintzak, eta baimena eman zuen erabiltzailearen lagapena kentzea ekar lezake
horrek.

-

Bestetik, baimena ematea justifikatuko luketen salbuespenezko zirkunstantziak izan arren, begibistakoa dirudi ezin zaiola aldi baterako baimena eman arauak behin eta berriro urratzeagatik aldez
aurretik lursaila kendu zaion pertsonari.

-

Izan ere, baratzea baliatzea eragotzi zitzaion erabiltzaileari ustez emandako baimena lagapena
kentzeko ebazpenari itzuri egiteko amarrutzat jo daiteke.

Hori guztia aintzat harturik, Ingurugiro Gaietarako Ikastegiko Zuzendaritzari GOMENDIO hauek egiten
dizkiogu:
1.- Urtarrilean lagapena kendu zitzaion erabiltzaileari gutun bat bidal diezaion, ez duela baratzetan
sartzeko baimenik jakinarazteko, eta beraz, aurrerantzean bertara ez sartzeko agindu diezaion.
2.- Erabiltzaile guztiei zuzendutako zirkularra idatzi eta jakinaraz dezan, ohartarazteko norberaren lursaila
hirugarren bati erabiltzen utzi ahal izateko beharrezkoa dela salbuespenezko egoeraren bat izatea, eta
bereziki, zentroko tutoreek aldez aurretik akreditazioa eman behar diotela, zeina une oro agerian eraman
beharko baitute pertsona baimenduek. Orobat, baldintzak ez betetzeak lursailaren lagapena bertan
behera uztea ekar dezakeela ohartaraziko zaie.
2. gomendioa eman behar izan genuen, lehenengoaren ondoren egoerak ez zuelako hobera egin,
kontrakoa baizik: harrezkero behin eta berriro eraso diote gertaerak indar handiagoz salatu zituen
pertsonaren baratzeari. Txikizioek, lapurretek eta abarrek jarraitzen zuten bitartean, egotzitako pertsonak
baratzeetan maiz agertzen segitzen zuen, ia etengabe, zenbait lekukok azaldutakoaren arabera.
Ekintza horien egilea nor zen jakiteko proba erabakigarriak lortzea zaila zenez, Sindikoaren Bulegoak
bilera batera deitu zituen baratzeen erabiltzaile batzuk eta monitoreetako bat, haien ikuspegia azaldu eta
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beste hipotesirik proposatu zezaten. Denen bertsioa ia aho-batekoa izan zen, bereziki egile posibleari
dagokionez, probatzea zaila den arren.
Geroztik, Abetxukuko baratzeetako istiluek jarraitu egin dute, eta dagoeneko ordena publikoko arazoa
bihurtu dela esan daiteke.
Aurrekari horiek kontuan izanik, GOMENDIO hauek egiten ditugu:
Urarteko baratzeak jabari eta erabilera publikoko espazioak dira, alegia, edonor sar daiteke inguru
horretara jendearentzako ordutegiaren barruan. Hala ere, pertsona jakin batzuek lizentzia edo baimena
dute baratzeen erabilera berezirako, eta emaitzak, hots, haiek lantzen dituzten produktuak, jabetza
pribatukoak dira. Horrenbestez, badira espazio batzuk (baratzeen barrualdea, biltegiak, aldagelak eta
abar) non ezin baita edonor sartu, baizik eta baratzeak erabiltzeko baimenaren titularrak eta haiek
baimendutako pertsonak bakarrik. Gainerako pertsonak erabilera orokorreko zonara (askaltzeko
mahaiak, olgetarako guneak, berdeguneak) sartu ahalko dira, ezarritako ordutegian. Horixe da
baratzetatik egotzitako pertsonaren kasua.
Izan ditzakeen erantzukizun penalak gorabehera, IGIk egotzitako pertsonak ez du inolako titulurik
pertsona baimendunen espazio propioetan sartzea ahalbidetzen dionik, eta Udalak bere ebazpenak
betearazteko ahalmena eta betebeharra du.
Dena dela, gure ustez Udalak zenbait alderdi zuzendu beharko luke bere ahalmenez legezkotasun berme
osoarekin baliatu ahal izateko, esaterako, pertsona hura kanporatzea erabakitzeko agiriaren izaera, edo
baratzeen arauen izaera juridikoa.
Hori guztia aintzat harturik, Ingurugiro Gaietarako Ikastegiko Zuzendaritzari GOMENDIO hauek egiten
dizkiogu:
1.- Zorrotz muga dezan Urarteko baratzetan zein diren herritar oro erabili eta sar daitezkeen eremuak eta
zein diren baimendutako pertsonak lagapenaren titularrak edo haiek baimendutakoak bakarrik sar
daitezkeen espazioak eta instalazioak.
2.- Egotzitako pertsonari beste ebazpen bat bidal diezaioten, Ingurugiro Gaietarako Ikastegiko
zuzendariak sinaturik eta errekurtsoi buruzko oin-oharra duelarik, hutsalketaren ezaugarriak eta horrek
dakartzan ondorioak gogorarazteko. Bereziki, inola ere sartzerik ez duen gune zehatzak zein diren
ohartaraziko zaio, bestela Udaltzaingoak bertatik kanporatu ahalko baitu, izan litezkeen bestelako
erantzukizunez gain.
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3.- Hiriko aisialdiko baratzeen funtzionamendurako barne araudia idatzi eta izapidetu dadin, eta Tokiko
Gobernu Batzarrak onets dezan, “Eraztun Berdeko aisialdiko baratzeak erabiltzeko baldintzak” oinarritzat
hartuz; bertan zigortze erregimena aurreikusiko da, eta aztertzen ari garen gertaerak eragozteko neurriak
hartzeko aukera.

Azaroan ordenantza berriaren proiektua onartu zuen Tokiko Gobernu Batzarrak eta horregatik itxi genuen
dosierra. Geroago egiaztatu ahal izan genuen hasierako onespena emateko erabakia 2014ko
abenduaren 19an egindako udalbatzak hartu zuela, eta 2015eko urtarrilaren 7an ALHAOn argitaratu
zuela, 3. zenbakian.
Baratzeetan izandako txikizioei, lapurretei eta hertsapenei dagokienez, ia urtea dator halako gertaerarik
ezagutzen ez dela.
GOMENDIO ONARTUA
Lehenengo gomendioaren testu osoa (gastelaniaz)
Bigarren gomendioaren textu osoa (gastelaniaz)

B) ORIENTAZIOA
ERREG. ZK.: 2025/14 BESTE: IGIREN BARATZEAK, BIZIKLETAK, UDAL GARAJEAK.
Herritar batek iritzi kritikoa azaldu digu udal kudeaketaren baitako hainbat konturen inguruan.
Alde batetik, Urarteko aisialdiko baratzeak aipatu ditu, horien erabiltzaile baita. Dauden erabilerabaldintzak aipatu ditu, eta uste du IGIk bultzada handiagoa behar duela. Jakinarazi diogu erakunde hori
espazio horiek arautuko dituen ordenantza bat idazten ari dela, eta dagoeneko ikusia dugula zirriborroa.
Bestetik, adierazi digu ezinegona sortzen diola bizikletak espaloietatik nola ibiltzen diren ikusteak, nahiz
eta galtzadan bizikletentzako bidea izan. Trafiko lasaituko eremuen helburua azaldu diogu, eta zaila dela
helburua berehalakoan lortzea.
Azkenik, Molinuevoko parkinga aipatu digu, aparkaleku baten esleipendun baita. Nolabaiteko utzikeria
nabaritzen du udalaren aldetik, antza ez baita erregulartasunez kobratzen urteko mantentze kuota.
Gainera adierazi digu hasierako ideia erabiltzaileek aparkalekuen jabe bihurtu ahal izatea zela,
emakidaren epea igaro ondoren jabari publikora bihurtu ordez. Egungo egoera aztertu beharko
litzatekeela azaldu diogu.
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KONTSULTAK

Oroitidazki honek hartzen duen ekitaldian, guztira 43 kontsulta egin dira. Era askotako edukiak izan
dituzte: zenbaitetan beste erakunde batzuen eskumenei buruzkoak dira, edo udalean erreklamazioa
aurkeztu aurretik jotzen du herritarrak Sindikoarengana; beste batzuetan udal administrazioaren
funtzionamenduari buruzko zalantzak dira... Horrenbestez, gure zeregina aholku ematea izan ohi da, eta
interesduna bere erreklamazioa bideratzeko egokien den lekura bidaltzea.
Egiten diren unean bertan erantzuten zaie kontsultei, edo, beranduenez, hurrengo egunean. Horietako
asko Sindikoaren Bulegoan lehendik ebatzita dauden dosierren ingurukoak dira, eta, horrenbestez, ez da
dosier berririk irekitzen, eduki berarekin, baizik eta gai horretan ateratako ondorioei buruzko informazioa
ematen erreklamatzaileari.
Beste batzuetan, bulegoko langileek jakin badakitelarik aldez aurretik kexa ezetsi egingo dela, hala
ebazten da kontsulta, deia edo bisita egiten den unean bertan; izan ere, uste baitugu herritarrei ez
diegula funtsik gabeko itxaropenik sortu behar.

2014ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 137

<< Aurkibidea

Kontsulten parte bat erreklamazio bihurtu ohi da azkenik. Izan ere, maiz udalean eskabidea aurkeztu
aurretik jo ohi dute herritarrek bulegora, eta, halakoetan, erreklamatzaileari azaltzen diogu lehenik eta
behin udalari aurkeztu behar diola erreklamazioa, eta, baldin eta hark bere eskaria asetzen ez badu,
orduan jo behar dutela Sindikoarengana, kexa aurkeztera, eta, orduan bai, dosierra irekiko dela.
Azken batean, kontsultak dira kexa batzuk beren xumetasunagatik dosier bat irekitzeko bide ematen ez
dutenak, baina hala ere erregistratzen ditugunak. Hona hemen 2014an ebatzitako kontsulten zerrenda:

ERREG.
ZKIA.
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3376
3377
3378
3379
3380

GAIA
Irisgarritasuna kale baten zaharberritzean
Galeoiaren parkean hondatzean
Arazoak erroldan eta Alokabiden
Gizarterako Errenta Aktiboaren bahiketa
Iberdrolarekin eta Langraitzeko Udalarekin arazoak
Bizilagunekin gatazka
AMVISA. Hornidura mozketei buruzko informazioa
OHZ/IBI
Hobaria, Instalazio, eraikuntza eta obren zergan.
Udalak kontrataturiko enpresa batekin gatazka
JEZ/IAE-ri buruzko epaia
Plusbalioa. Katastro balioak
Zaborren tasa
Olarizuko errealojoak
Saltoki bateko atarian jarritako musikak eragndako gogaitasuna
Udalarekin kontratua duen enpresa baten langileen kontratazioa
Zaratek eragindako gogaitasuna
Plusbalioa
OHZ/IBI
Zaborren tasa
Lanak
Bizilagunekin arazoak
Olarizuko errealojoen ondoriozko plusbalioa
DBE/RGI eta udal laguntzak
Suhiltzaileen interbentzio bati buruzko txosten eskea
Plusbalioa ez ordaintzeagatiko bahiketa
Ondare erantzukizuna
Hautsitako baldosak
Hondatzeak bide publikoan
Euskara. Gurasoentzako ikastaroa
Bizilagunen arteko gatazka
Etxejabeen komunitatearen segurua

SARRERA
DATA
2014/01/21
2014/01/20
2014/01/22
2014/02/05
2014/02/26
2014/03/05
2014/02/07
2014/03/06
2014/03/31
2014/05/15
2014/05/20
2014/05/21
2014/05/26
2014/05/28
2014/05/15
2014/06/10
2014/06/10
2014/06/10
2014/06/12
2014/06/18
2014/07/09
2014/07/10
2014/07/14
2014/07/14
2014/07/21
2014/08/18
2014/08/13
2014/09/03
2014/08/04
2014/09/10
2014/09/12
2014/09/19
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ERREG.
ZKIA.
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391

GAIA
Igogailua 0 kotan
DBE/RGI eta Etxebide
Bahiketa judiziala
Lanak etxejabeen komunitatean
Arazoak maizterrekin.
Trafikoko isuna sakelako telefonoa erabiltzeagatik
Zarata. Lanak trenbidean.
Horma-irudiak egiteko kontratua udalarekin
Oinordetzaren ondoriozko plusbalioa
Kirol jardueretan izen ematea
Minusbaliotasuna duten pertsonen aparkatzeko txartela

SARRERA
DATA
2014/09/20
2014/09/29
2014/09/29
2014/09/29
2014/10/09
2014/11/11
2014/11/19
2014/12/09
2014/12/09
2014/12/17
2014/12/19
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IZAPIDETZEN ARI GAREN DOSIERRAK

Oroitidazkiak hartzen duen aldian irekitako zenbait dosier itxi gabe daude oraindik, oroitidazki hau
bukatzeko orduan. Dosier horiek ez ixtearen arrazoiak ugariak dira: eragindako sailei eskatu dizkiegun
txostenak jaso zain gaudelako gehienetean, edo guk geuk hobeto aztertu zain edo erabiltzaileek
dokumentazio berria noiz ekarriko.
Oraindik itxi gabe dauden dosier horien zerrenda ematen dugu ondoren:

Erreg.Zk.

GAIA

64 Euskadiko Udal
Legearen
Aurreproriektua
65 Plusbalioa
2003 PASE-BAT
Txartela
2005 AMVISA.
Maizterraren zorra
2007 Gazte Lonjak

2015 Zarata. Gaueko

SARRERA
DATA
2014/07/10

SAILA

AZKEN EKINTZA
BESTELAKO EKINTZAK

2014/09/12 OGASUN SAILA
2014/01/14 TUVISA

SAILAREN ZAIN
BESTELAKO EKINTZAK

2014/01/21 AMVISA

BILERA/ELKARRIZKETA
SAILAREKIN/ZERBITZUAREKIN
PROZESUAREN INFORMAZIOA
HERRITARRARI

2014/01/22 INGURUMEN ETA
ESPAZIO PUBLIKOKO
SAILA
2014/02/04 INGURUMEN ETA

BESTELAKO EKINTZAK
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Erreg.Zk.

GAIA
aisialdia.

2024 Errolda
2035 Egitura arazoa
eraikinean
2037 Plusbalioa.
2040 Igogailua o kotara
jeistearen
ondoriozko kalteak
2044 Zarata taberna
bateko terraza dela
eta
2049 Finka baten
atzeraematea
2059 Klaxona
jotzeagatiko isuna

SARRERA
DATA

SAILA

ESPAZIO PUBLIKOKO
SAILA
2014/02/25 GIZARTE GAIEN,
ADINDUEN ETA SAILA
2014/03/26 HIRIGINTZA ZAILA
2014/04/01 OGASUN SAILA
2014/04/01 HIRIGINTZA ZAILA

2088 Udalak erostekoa
zen etxebizitza.
2089 Aparkatzeagatiko
isuna.
2091 Zamalanak.

2092 Banku bat tokiz
aldatzea

SAILAREN/ZERBITZUAREN
INFORMAZIOA JASOTZEA
BILERA/ELKARRIZKETA
SAILAREKIN/ZERBITZUAREKIN
SAILAREN ZAIN
BESTELAKO EKINTZAK

2014/04/15 INGURUMEN ETA
ESPAZIO PUBLIKOKO
SAILA
2014/05/13 HIRIGINTZA ZAILA

SAILAREN ZAIN

2014/06/03 HERRITARREN
SEGURTASUNAREN
SAILA
2014/06/03 OGASUN SAILA

SINDIKOAREN ZAIN

2060 Zaborren tasa eliz
eta parrokia
lokaletan
2064 Zaborren tasa
2014/06/10 OGASUN SAILA
2068 Judimendiko
2014/06/10 INGURUMEN ETA
barrakengatiko
ESPAZIO PUBLIKOKO
zaratak.
SAILA
2071 Isunagatiko zorrak. 2014/06/17 OGASUN SAILA
2075 OHZ/IBI errezibu
bakarra jabe
askorentzat.
2078 Saltokiaren ondoan
horma eraikitzea.
2079 Zapatagileen
kalean zaratak eta
eragozpenak.
2082 Tabernako zaratak

AZKEN EKINTZA

2014/06/24 OGASUN SAILA

BESTELAKO EKINTZAK

SINDIKOAREN ZAIN

RESOLUCIÓN
BESTELAKO EKINTZAK

SAILAREN/ZERBITZUAREN
INFORMAZIOA JASOTZEA
BILERA/ELKARRIZKETA
SAILAREKIN/ZERBITZUAREKIN

2014/07/02 HIRIGINTZA ZAILA

GOMENDIOAK ERANTZUNIK EZ

2014/07/02 INGURUMEN ETA
ESPAZIO PUBLIKOKO
SAILA
2014/07/09 INGURUMEN ETA
ESPAZIO PUBLIKOKO
SAILA
2014/07/24 HIRIGINTZA ZAILA

SAILAREN ZAIN

2014/08/22 OGASUN SAILA
2014/08/28 HERRITARREN
SEGURTASUNAREN
SAILA
2014/08/28 INGURUMEN ETA
ESPAZIO PUBLIKOKO
SAILA

SAILAREN ZAIN

SAILAREN/ZERBITZUAREN
INFORMAZIOA JASOTZEA
INSPEKZIOA
SAILAREN ZAIN

SINDIKOAREN ZAIN
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SARRERA
SAILA
DATA
2094 Zapatagileen
2014/08/28 INGURUMEN ETA
kalean zaratak eta
ESPAZIO PUBLIKOKO
nahasmenduak
SAILA
2098 Udala kontuak
2014/09/16 OGASUN SAILA
bahitzea.
2101 Gizarte
2014/09/16
Segurantzak
kontuak bahitzea

Erreg.Zk.

GAIA

2102 Girona kalean
2014/09/23 INGURUMEN ETA
zaratak eta
ESPAZIO PUBLIKOKO
eragozpenak
SAILA
2105 Ibian
2014/09/30 OGASUN SAILA
aparkatzeagatik
isuna.
2115 Erabilera publikoko 2014/10/28 INGURUMEN ETA
eremu pribatua.
ESPAZIO PUBLIKOKO
SAILA
2117 Plusbalioa
2014/11/04 OGASUN SAILA
oinordetzagatik
2118 OTA. Isuna.
2014/11/04 OGASUN SAILA
2119 Bizilagunek
2014/11/11 INGURUMEN ETA
sorturiko zaratak
ESPAZIO PUBLIKOKO
eta eragozpenak.
SAILA
2121 Hobaria kirol
2014/11/18 INGURUMEN ETA
instalazioetan.
ESPAZIO PUBLIKOKO
SAILA
2122 Hobaria kirol
2014/11/25 INGURUMEN ETA
instalazioetan.
ESPAZIO PUBLIKOKO
SAILA
2124 Zabalgunea 21.
2014/12/04 21 Zabalgunea
Eskabidea
aurkezteagatiko
arazoa.
2127 Hobaria kirol
2014/12/16 HERRITARREN
instalazioetan.
ZERBITZUEN ETA
KIROLAREN
ZUZENDARITZA
NAGUSIA

AZKEN EKINTZA
SAILAREN ZAIN

HERRITARRAREN
INFORMAZIOA JASOTZEA
BESTELAKO EKINTZAK

AZTERTZEKO BIDEAN

SAILAREN ZAIN

HERRITARRAREN ZAIN

BESTELAKO EKINTZAK
BESTELAKO EKINTZAK
SINDIKOAREN ZAIN

BILERA/ELKARRIZKETA
SAILAREKIN/ZERBITZUAREKIN
BILERA/ELKARRIZKETA
SAILAREKIN/ZERBITZUAREKIN
SINDIKOAREN ZAIN

BILERA/ELKARRIZKETA
SAILAREKIN/ZERBITZUAREKIN

Oroitidazki honek hartzen duen aldian, zazpi dosier ireki dira atzera: sei lehenengoz aurreko aldietan
abiaraziak eta beste bat lehenengoz ekitaldi honetan bertan irekia. Gehienetan, erabiltzaileek berek hala
eskatu dutelako izan da.
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Zazpi dosier horietatik, bik irekita jarraitzen dute, bata, eragindako sailari eskatu diegun txostena jaso
zain gaudelako, eta bestea, erabiltzaileek dokumentazio berria noiz ekarriko.

ERREG.
GAIA
ZK.
1637
Etxebizitza ezegokia
1737

Aire egokituak sortutako
zarata

SAILA
Gizarte Gaien, Adinekoen eta
Enpleguaren Saila
Ingurumenaren eta Espazio
Publikoaren Saila

SARRERA
EGUNA
2011/12/27

BERRIRO
IREKITZEA
2013/01/30

2012/05/23

2013/01/07
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JARDUERA NABARMENAK

GAZTE LONJEI BURUZKO ORDENANTZA-PROPOSAMENA
Testu honek bere jatorria du 2013ko abenduan egin zen Iradokizun eta Erreklamazioen batzordean.
Batzorde hartan herritar batek kexa bat aurkeztu zuen. Gazteei alokatutako lokal baten jabea zen, eta
gazteei zehapen espediente bat ireki zitzaienean baimenik gabeko jarduera egiteagatik, berak kexa
aurkeztu zuen. Horren ondorioz, guk batzordekideei zuzenduriko proposamen-txostena egin genuen,
bozkatua izan zedin, eta bertan ondorioztatzen genuen ezinbesteko zela gazte-lonjen jarduerarentzat
araudi minimo bat egitea. Azkenean, Batzordeko talde politikoek gaia mahai gainean uztea erabaki zuten,
eta Sindikoak lonjen arau-proposamen bat idazteko konpromisoa hartu zuen, gazteek erraz ulertzeko
testu bat, eta alde guztien segurtasun fisiko eta juridikoa, hau da, gazteena, gurasoena, jabeena eta
bizilagunena, bermatuko zuena.
Asko dira gazte lonjei buruzko espedienteak bulego honetan; gugana etorri dira gazteak, zehapen
prozedura baten aurrean errekurritzeko alholku eske, bai eta nerabeen guraso taldeak ere, beren semealabak lokal bat alokatu nahian dabiltzala eta lonja modu legezkoan erabiltzeko zein neurri hartu behar
dituzten galdezka; hutsik dauden lokalen jabeak ere bai, gaia arautu dadin eskatuz; Gazalbideko
merkataritza gunean dauden lonjen ondorioz eragozpenak jasaten dituzten bizilaguna; gazteen jarduera
hauen aldekoak diren bizilagunak baina araudi baten beharra somatzen dutenak…
Horren guztiaren ondorioz, azaroan jakitera eman genuen gazte-lonjei buruzko ordenantza baterako gure
proposamena, hainbat eragileekin kontsulta egin eta gero, oraintxe hasi dugun agintaldian, talde
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politikoren batek bere egin eta izapidea bultza zezan, horretarako behar diren aldaketak sartuz, baina,
ahal dela, testu honen muinean dagoen izpiritua errespetatuz.
Ordenantzaren zirriborroaren testu osoa

OZTOPO ARKITEKTONIKOAK KENTZEKO LANEN LIZENTZIAK IZAPIDETZEKO PROTOKOLOA,
OBRA HORIEK HIRUGARREN BATI KALTE ERAGIN ETA HIRUGARREN HORI ADOS EZ BADAGO.
Oraingo Sindikoak kargua hartu zuenetik, asko izan dira komunitateetako eskaratzeetan irisgarritasuna
sustatzeko obrei buruzko kontsultak, bai bertan bizi direnek eginak, bai eta lokalen jabeek eginak ere.
ALACI izeneko elkartea eratu zenetik (ASOCIACIÓN DE LOCALES AFECTADOS POR CÁNONES
INJUSTOS), harreman estua izan dugu beren ordezkariekin, eta aldian-aldian bilerak egiten ditugu bi
aldeek egiten genituen aurrerapen eta izapideen berri emateko.
Gai honetan lanean hasi ginenean, somatu genuen arazo larrienetako bat zen bizilagunen komunitate
batek irisgarritasun obra bat egitea erabakitzen zuenean, eta proiektuan merkataritza lokal bat desjabetu
beharra aurreikusten bazen, lokal horren jabeak askotan ez zeukala kontu honen berri desjabetze
prozedura hasten zen arte, eta orduan jada ez zeukan aukera handirik alternatibak aurkezteko, edota
kontrako proiektu bat egiteko.
Horregatik, obra lizentziak emateko eskumena erregelatua den arren, Sindikoaren bulegotik planteatu
genuen saiatzea, hasieratik, egin asmo den obrak ahalik eta eragin gutxiena sor diezaien eraikinaren
behealdean dauden lokalei. Horretan oinarriturik, zenbait bilera egin genituen gai honen udal
arduradunekin (Eraikinen Erregimen Juridikoa eta Planeamendua) eta, azkenean, azaroan jarduera
protokolo baten agiria bidali ziguten. Eskema horren puntu garrantzitsuena da lokal jabeak edo jarduera
baten titularrak, hasiera-hasieratik ezagutu ahal izango duela komunitateak egin nahi duen obraren
proiektua, eta hortik aurrera, aukera izango du nahi dituen alegazioak eta alternatibak aurkezteko.
Eskema honela geratu da:
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO UDAL LEGEAREN AURREPROIEKTUARI ALEGAZIOAK
AURKEZTEA
Erakunde

Harremanetarako

sailburuordearen

2014ko

ekainaren

30eko

Ebazpenaren

bitartez,

jendaurrean jarri zen Euskadiko Udal Legearen Aurreproiektua. Sindikoaren bulegoan ontzat jo genuen
testu horri gure ekarpena egitea, eta horretarako, EAEko udal arkitektura arautzeko ardura duen
etorkizuneko lege honetan udal mailako defentsoriak sortzeko aukera jaso zedila proposatu genuen,
Kataluniako araudian egiten denaren antzera. Ondoren, berriz, proposamen hau bera Eusko
Legebiltzarrari igorri genion. Bai kasu batean, bai bestean, gure proposamenak ez zuen erakundeen
erantzunik jaso.
Hona hemen gure proposamenaren testu osoa.

EUSKO JAURLARITZAKO HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA
AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA DEL GOBIERNO VASCO
Herri Administrazio eta Justizia sailburua
Consejero de Administración Pública y Justicia
Josu Erkoreka Gervasio jauna
Erkoreka jaun estimatua:

Estimado Sr. Erkoreka.

Egunotan jakin dugunez, zuk gidatzen duzun Sailak
argitara eman berri du “Euskadiko Udal Legearen
Aurreproiektua”, une honetan herritarren
alegazio-epean dagoena. Horregatik, VitoriaGasteizko
Udalaren
Sindiko-Herritarren
Defendatzailearen erakundeak, gure Erkidego
osorako interesgarri jotzen duen proposamen bat
helarazten dizu.

Recientemente hemos tenido conocimiento de la
publicación, por el Departamento que usted dirige,
del “Anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi”,
que actualmente se encuentra en fase de alegaciones
por parte de la ciudadanía. Por ese motivo, desde la
institución del Síndico-Defensor Vecinal del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quisiéramos hacer
una aportación que estimamos de interés para la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

2000ko maiatzaren 18an, Saint-Denis hirian,
“Hirietan Giza Eskubideak Babesteko Europar
Gutuna” onartu zen. Gutun honek, herri eta
hirietako biztanleen oinarrizko eskubideak jasotzen
ditu, bai eta hirietako bizitza gidatu behar duten
oinarrizko printzipioak ere, bertan herritar guztien
giza eskubideak errespetatu eta sustatuko badira.

El 18 de mayo de 2000, en la ciudad de Saint-Denis
se aprobó la “Carta Europea de Salvaguarda de los
Derechos Humanos en la Ciudad”, que recoge los
derechos fundamentales de los habitantes de las
ciudades y los principios básicos que deben regir la
vida en ellas para que se respeten y fomenten los
derechos humanos de todos sus ciudadanos.

Gutunak ez du, hertsiki, indar juridikorik, ez baita
lege-testu bat. Haren indar eta gaitasunak gutuna
bere egiten duten hirien konpromiso politikoan
datzate. Izan ere, 2000. urtean onartua izen zenetik,
Europa osoko 350 hirik izenpetu dute gutun hori.
Euskadin, berriz, harekin bat egin dute Donostiak,
Irunek, Gernika-Lumok eta Vitoria-Gasteizek.

La Carta no tiene valor jurídico propiamente dicho,
pues no se trata de un texto legal. Su fuerza y
capacidades recaen en el compromiso político que
asumen las ciudades que se adhieren a ella y, desde
su aprobación en 2000, más de 350 ciudades de toda
Europa se han adherido a la Carta. En Euskadi, se
adhirieron a ella las ciudades de Donostia-San
Sebastián, Irún, Gernika-Lumo y Vitoria-Gasteiz.
2014ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 147

<< Aurkibidea

Gutun horren V. Zatiak, hurbiltasunezko giza
eskubideak bermatzeko zenbait tresna jasotzen
ditu, eta XXVII. artikuluak aurreikusten du,
zehazki, gutuna izenpetu zuten hiriek beren
lurraldeetan udal mailako Ombudsman edo
Herriaren Defendatzailea ezartzea, erakunde
independente eta inpartzial moduan.

La Parte V de dicha Carta contempla diversos
mecanismos de garantía de los derechos humanos de
proximidad, y su art. XXVII prevé, en concreto, la
implantación por parte de las ciudades signatarias de
un Ombudsman municipal o Defensor del pueblo,
como institución independiente e imparcial.

Konpromiso hori betetze aldera, 2002ko otsailaren
15ean, Vitoria-Gasteizko Udalak hiriko lehen
Sindiko-Herritarren Defendatzailea izendatu zuen,
Javier Otaola Bajeneta jauna, hain zuzen, eta, bost
urteko bi agintaldiren ostean, 2012an Udalbatzak
aho batez izendatu zuen gaur egun kargu hau
betetzen duena, Martin Gartziandia Gartziandia
jauna.

En cumplimiento de dicho compromiso, con fecha
15 de febrero de 2002 el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz designó al primer Síndico-Defensor Vecinal
de la ciudad, D. Javier Otaola Bajeneta y, tras dos
mandatos de cinco años, en diciembre de 2012
nombró por unanimidad a quien ahora ocupa este
cargo, D. Martin Gartziandia Gartziandia.

Sindiko-Herritarren Defendatzaileak, gure herrian
tradizio luzea izan duten erakunde historikoetan
ditu bere sustraiak. Erakunde haiek, “Síndico”,
“Síndico General”, “Procurador Síndico General”,
“Valedor” eta bestelako izenez ezagutuak,
bazituzten, aldeak alde, zenbait eskudantzia
gaurkoen pareko. Vitoria-Gasteizen, esate baterako,
“Procurador Síndico General”-a XV. Mendean
sortua izan zen, eta bere eginkizuna petxarien
eskubideak babestea zen. Historian barrena zeregin
anitz izan zituen, baina aipagarriak dira, batez ere,
hiriaren eta kabildoaren bitartekaritza lanak eta,
batik bat, hiriaren auzi guztietan, zibil nahiz penal,
defentsa lanak egitea. Prokuradore Sindikoa, bere
bilakaera historikoan, Udaleko lau ofizio
nagusietako bat izatera heldu zen. Kargu horren
izaerak, eta hark biltzen zituen eginkizun anitzek,
ofizio balioetsia bihurtu zuten, eta botereduna.

La figura del Síndico-Defensor Vecinal hunde sus
raíces en instituciones históricas de larga tradición
en nuestro país que, salvadas las distancias, tenían
algunas atribuciones similares, como eran los cargos
de Síndico, Síndico General, Procurador Síndico
General, Valedor, etc. En el caso de Vitoria-Gasteiz,
por ejemplo, el origen del Procurador Síndico
General se remonta al siglo XV, y su cometido era la
defensa y salvaguarda de los derechos populares de
los pecheros y pecheras. A lo largo de la historia ha
tenido variedad de funciones, destacando su papel de
intermediación entre la ciudad y el Cabildo y, sobre
todo, como el defensor en todos los pleitos y causas
que la ciudad tenía pendientes, tanto civiles como
criminales. El Procurador-Síndico, en su evolución
histórica, llegó a formar parte de los cuatro oficios
mayores del Ayuntamiento y la naturaleza de este
cargo con sus múltiples funciones hizo de él un
oficio bien valorado y de poder.

Egungo Sindiko-Herritarren Defendatzailearen
erakundea, eratua da herritarrei udalarekiko beren
harremanetan orientazioa eta informazioa emateko,
udal zerbitzuekiko dituzten kexei erantzuteko,
beren Udalarekiko harremanetan bitartekari lanak
egin eta udal Administrazioari hobekuntzako
gomendioak
helarazteko.
Ondoren,
horren
guztiaren kontu udalbatzari ematen dio. Azken
batean, Udalaren zainpean dauden zerbitzuen
ikuskapenerako kalitate-organo gisa sortu zen, eta
administrazioan jardunbide egokiak sustatzeko.

La actual institución del Síndico-Defensor Vecinal
se configura como cauce para orientar e informar a
los ciudadanos y ciudadanas en sus relaciones con
los servicios municipales, para atender las quejas de
los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz respecto a los
servicios, mediar en sus relaciones con el
Ayuntamiento y hacer recomendaciones de mejora a
la Administración municipal, dando cuenta de su
labor al Pleno municipal. Se crea con el objetivo de
ser un órgano de calidad de los servicios
dependientes de la gestión municipal y para
propiciar buenas prácticas administrativas.

Halaber, Arartekoaren 1999ko oroitidazkiaren III.
Eranskinean,
parlamentuetako
komisiodunek
arlokako edota udal mailako defentsoriak sortzeari
buruzko hausnarketa jasotzen da, eta bertan zera
ondorioztatzen da: “eremu guztietan herritarren
eskubideen defentsarako sor daitezkeen figura eta
tresna guzti horiek agertzea positiboki baloratu

En el Anexo III del Informe Anual de 1999 del
Ararteko, se exponen las reflexiones de las y los
comisionados parlamentarios en torno a la creación
de defensores o defensoras sectoriales y locales,
concluyendo que "la aparición de todas aquellas
figuras e instrumentos que pudieran crearse para la
defensa de los derechos de los ciudadanos en todos
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beharreko gertakaria da, gizarteak aurrera
egitearen
eta
kultura
demokratikoaren
sendotzearen seinale argia baitira”.

los ámbitos ha de ser valorada positivamente, por lo
que representan como signo de progreso social y
consolidación de una cultura democrática".

1990etik hona, Lleidako udalean Síndic de Greuges
de La Paeria sortu zenetik, asko dira estatu mailan
sortu diren udal defentsoriak, batez ere Katalunian.
Izan ere, gaur egun Espainian 43 Sindikotza
daude, horietako 38 Katalunian eta beste 5
Estatuan. Hala, kataluniako hiri nagusi guztietan
dago udal defentsoria (Bartzelona, Girona, Lleida,
Badalona, Sabadell, Reus, Vilafranca del
Penedès…), bai eta Estatuko hiri garrantzitsuetan
ere (Vigo, Gandía, Palma de Mallorca, Granada eta
Vitoria-Gasteiz).

Desde 1990, año en que se creó la institución del
Síndic de Greuges de La Paeria, en el Ayuntamiento
de Lleida, son muchos los municipios del Estado, y
en particular de Cataluña, que han creado su propia
defensoría local, hasta el punto de que actualmente
existen en España un total de 43 sindicaturas, 38 en
Catalunya y 5 en el resto del Estado. Todas las
principales ciudades catalanas cuentan con una
defensoría local (Barcelona, Girona, Lleida,
Badalona, Sabadell, Reus, Vilafranca del
Penedés…), así como importantes ciudades del
Estado (Vigo, Gandía, Palma de Mallorca, Granada
y Vitoria-Gasteiz).

2002. urtean, Llei Municipal y de Règim Local de
Catalunya-k udal mailako “Síndic de Greuges”
erakundea jaso zuen, eta gaur egun indarrean
dagoen Kataluniako autonomia estatutuak,
2006koak, bere egiten du errealitate hau, 78.4
artikuluan, Kataluniako Síndic de Greuges-en eta
udal mailako sindiko eta defentsorien arteko
lankidetza harremanak aurreikusten dituenean (78.4
artikulua).

En el año 2002, la Llei Municipal y de Règim Local
de Catalunya incluyó la Síndicatura Municipal de
Greuges en la normativa autonómica, y el vigente
Estatut d'Autonomia de Catalunya, de 2006, asume
esta realidad cuando contempla, en su artículo 78.4,
las relaciones de colaboración entre el Síndic de
Greuges de Catalunya y las síndicaturas y
defensorías locales.

Bestetik, Kataluniako Sindiko eta udal defentsoriek
Fórum de Síndics/es de Catalunya deiturikoa
osatzen
dute.
Vitoria-Gasteizko
SindikoHerritarren Defendatzailea elkarte horretako kide
agregatua da.

Por otra parte, las Síndicaturas y defensorías locales
de Cataluña conforman el denominado Fórum de
Síndics/es de Catalunya, del que también forma
parte, como socio agregado, la oficina del SíndicoDefensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz.

Berriki, Kataluniako Gobernuak martxan jarri du
“Projecte de llei de governs locals de Catalunya”
izenekoa, non síndics municipals de greuges edo
udal defentsoriak jasotzen baitira, orain arte Llei
Municipal y de Règim Local de Catalunya-k
jasotzen zuen bezalaxe. Hala ere, Fórum de
Síndics/es de Catalunya elkarteak zenbait alegazio
edo hobekuntza proposamen egin zizkion hasierako
testuari,
erakunde
hauen
independentzia
sendotzearren. Horretarako, Fórum-ek proposatzen
zuen Sindikoaren hautaketa gehiengo kalifikatuen
bitartez izatea beti, udal sindikoen independentziaeremua argitzea, eta kargu honek dakartzan
bateraezintasunak zehaztea. Proposamen horretan,
halaber, udal autonomia errespetatzearen alde
egiten zen, bai erakundea sortzeko erabakian, bai
defentsoria egituratu eta dimentsionatzerakoan;
kontuan izan behar baitira udal bakoitzaren
errealitatea eta kasu bakoitzean langintza honek
suposa lezakeen lan-zama.

Recientemente, el Gobierno de Cataluña puso en
marcha la tramitación del “Projecte de llei de
governs locals de Catalunya”, en la cual también se
contempla y regula la figura de los síndics
municipals de greuges o defensorías locales, como lo
venía haciendo el texto refundido de la anterior Llei
Municipal y de Règim Local de Catalunya. Sin
embargo, desde el Fórum de Síndics/es de Catalunya
se realizaron una serie de alegaciones o propuestas
de mejora al texto presentado, con el fin de afianzar
la independencia de esta institución. Para ello, se
proponía desde el Fórum que la elección del
Síndico/a se haga siempre a través de mayorías
cualificadas, además de clarificar el marco de
independencia que supone la actuación del síndico/a
local y señalando y definiendo explícitamente las
incompatibilidades que comporta el ejercicio de este
cargo. La propuesta, además, abogaba por respetar la
autonomía local a la hora de considerar la creación
de la institución, su configuración y dimensión en
función de la realidad de cada municipio y de las
cargas de trabajo que pueda suponer el desarrollo de
esta función.
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Orain proposatzen dugun testu hau, Fórum-aren
kontsentsuaren ondorioz sortutakoa da, ezinbesteko
egokitze gutxi batzuk gora-behera.

El texto que ahora proponemos es, en esencia, y con
las adaptaciones mínimas necesarias, fruto de ese
consenso en el seno del Fórum.

Hala bada, idatzi honen bitartez Vitoria-Gasteizko
Sindiko-Herritarren Defendatzaileak, Euskadiko
Udal Legearen Aurreproiektuan figura hau jasotzea
proposatzen du, herritarrek beren udalarekin
dituzten harremanetan eskubide eta libertateak
babesteko tresna gisa. Erakundea sortzea, jakina,
Udalen esku egongo litzateke, beren heldutasun
demokratikoaren eta herritarren arreta eta
zerbitzuko konpromisoaren adierazgarri gisa.

Así pues, por medio del presente escrito, el SíndicoDefensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz, propone la
inclusión en el Anteproyecto de Ley Municipal de
Euskadi de esta figura, la Síndicatura o Defensoría
municipal, como un instrumento de salvaguarda de
los derechos y libertades de los vecinos y vecinas en
sus relaciones con la Administración municipal, una
figura de constitución voluntaria al alcance de los
Ayuntamientos, como una muestra más de madurez
democrática y de compromiso de atención y servicio
a la ciudadanía.

Izp./Fdo.: Martin Gartziandia Gartziandia
Vitoria-Gasteizko Sindikoa-Herritarren Defendatzailea
Síndico-Defensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz

EUSKADIKO UDAL LEGEAREN
AURREPROIEKTUARI ERANSKETAPROPOSAMENA

PROPUESTA DE ADICIÓN
AL ANTEPROYECTO DE LEY MUNICIPAL
DE EUSKADI

SINDIKOA-HERRITARREN DEFENDATZAILEA

SINDICATURA–DEFENSORÍA VECINAL

I.
Artikulua.
Sindiko-Herritarren
Defendatzailearen eginkizuna

Artículo I. Función de la Sindicatura o Defensoría
Vecinal

1. Sindikoa, toki bakoitzean egokien deritzon
deitura tradizionala duela ere, herritarren eskubide
konstituzional, estatutuzko nahiz legezkoen
babesa eta defentsaren zaintza egiten duen
erakundea da, udal mailaren hurbiltasunetik,
independentziaz eta objektibotasunez.

1. El Síndico o Síndica, con la denominación
tradicional que se estime pertinente en cada lugar, es
una institución que, desde la proximidad del ámbito
local, vela por la protección y defensa de los
derechos constitucionales, estatutarios y legales de
los vecinos y vecinas, con independencia y
objetividad.

Bereziki, gardentasun printzipioa, informazioaren
eskuragarritasuna, administrazio egokia eta
herritarren partaidetza printzipioak bete daitezen
zaintzen du, ekitate printzipioa oinarritzat hartuz.

Vela especialmente para que se cumplan los
principios de transparencia, acceso a la información,
buena administración y participación ciudadana,
aplicando el principio de equidad.

2. Bere eginkizuna betetzeko, ondoko hauek
ikuska ditzake:
a) Udal administrazioa eta zerbitzuak.
b) Udal administrazioaren menpeko diren
erakundeak edo hari loturikoak.
c) Osorik edo zati batean kapital publikokoak
diren enpresak.

2. Para llevar a cabo su función puede supervisar:
a) La Administración y los servicios municipales.
b) Los organismos dependientes o vinculados a la
Administración municipal.
c) Las empresas municipales de capital total o
parcialmente público.
d) Las empresas privadas que realicen actividades o
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d) Udalaren zerbitzu edo jarduera publikoak
eskaintzen dituzten enpresa pribatuak.
e) Herritarrei zuzeneko zerbitzuak emateko
Udalaren dirulaguntzak, laguntzak edo bestelako
baliabidea jasotzen dituzten enpresa pribatuak,
laguntza horien erabilerari dagokionez.
f) Udalaren eskumenekoak diren ezinbesteko
zerbitzu minimoak eskaintzen dituzten gainerako
erakundeak.

presten servicios públicos municipales.
e) Las empresas privadas en cuanto a la aplicación
de subvenciones, ayudas o recursos municipales que
se hayan concedido para dar servicios directos a los
ciudadanos.
f) Todos aquellos organismos que presten servicios
mínimos obligatorios de competencia del propio
municipio.

II. Artikulua. Organoa ezartzea, hautaketa eta
karguaren iraupena

Artículo II. Establecimiento del órgano, elección y
duración del cargo.

1. Udalek ahalmena dute Sindikoa-Herritarren
Defendatzailea sortu eta haren estatutua
arautzeko, kide bakarreko organogisa, udalbatzak
gehiengo osoz hala erabakitzen badu.

1. Los municipios pueden establecer la existencia del
órgano unipersonal del Síndico-Defensor Vecinal y
regular su estatuto, si así lo decide el Pleno por
mayoría absoluta.

2. Sindikoa Udalbatzak hautatuko du, Alkatearen
proposamenez, herritar talde eta erakundeei
kontsulta egin ondoren. Horretarako, hiru
hereneko gehiengoa beharko da. Gehiengo hori
lortzen ez bada, hautaketa prozedura berriro hasi
beharko da, beste hautagai batekin.

2. El Síndico es elegido por el Pleno del municipio, a
propuesta del Alcalde/esa y previa consulta con los
grupos y las entidades ciudadanas del municipio.
Para ello, será necesaria una mayoría de tres quintas
partes. En el caso de no lograr alcanzar esta mayoría,
se tendrá que volver a comenzar el procedimiento de
elección con una nueva candidatura.

3. Sindikoaren karguak bost urteko iraupena
izango du, eta bost urteko epeetan luzatu ahal
izango da Udalbatzaren hiru bostenen gehiengoaz.

3. El cargo de Síndico tiene una duración de cinco
años prorrogables por nuevos períodos de la misma
duración por acuerdo de una mayoría de tres quintas
partes del Pleno.

4. Sindikoa izendatzea Alkateari dagokio, bai eta
haren egitekoak eskatzen duen dedikazio maila eta
ordainsari/konpentsazio ekonomikoa finkatzea
ere, halakorik badagokio. Alkateak zehaztuko
ditu, baita ere, Sindikoaren eginkizuna modu
eraginkorrean betetzeko beharrezkoak diren
baliabide materialak eta, behar izanez gero, haren
ardurapeko izango diren giza baliabideak ere.
Sindikoaren funtzionamendurako beharrezkoa den
zuzkidura ekonomikoa udalaren aurrekontuetan
jasoko da.

4. El nombramiento de Síndico/a corresponde al
Alcalde/esa y determinará el nivel de dedicación
exigible a su tarea y la retribución/compensación
económica que pueda corresponderle. También
determinará los recursos materiales necesarios para
un eficaz desarrollo de su función así como los
recursos personales, si es necesario, de los cuales
será responsable. La dotación económica necesaria
para el funcionamiento de la sindicatura municipal se
recogerá en los presupuestos del Ayuntamiento.

III. artikulua. Bateraezintasunak, karguan etetea
eta kargu-uztea.

Artículo III. Incompatibilidades, suspensión y cese.

1.Sindiko izendatua denak, ezingo du inongo
alderdi politikoko kide izan, ez inolako
ordezkaritza mandaturik izan, ez bestelako kargu
publikorik, ez inolako zuzendaritza funtziorik
sindikatu edo enpresari elkarteetan, ez eta udalen
konturako edota udalen erakunde publiko edo
partaidetza publikoko inongo udal erakunderen
konturako administrazio funtziorik ere, eta ezingo
du izan udalarekin kontratu bidezko harremana
dakarren edota interes-gatazkarik sor lezakeen

1. El cargo de Síndico/a municipal es incompatible
con la militancia en un partido político, cualquier
mandato representativo, cargo público, funciones
directivas
en
sindicatos
o
asociaciones
empresariales, funciones administrativas al servicio
del municipio, organismos públicos municipales o
empresas con participación municipal, cualquier
actividad profesional, mercantil o laboral que
comporte una relación contractual con el municipio o
conflicto de intereses con la Administración
municipal y cualquier otra actividad pública o
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inolako jarduera profesional, merkataritzazko edo
lanekorik, ez eta, oro har, bere independentzia eta
objektibotasuna zalantzan jar lezakeen inolako
jarduera publiko zein pribaturik.

privada que cuestione la independencia y objetividad
de su función.

2.Sindikoak kargua uzteko arrazoiak honako
hauek izango dira: esanbidez uko egitea; hautatua
izan zen epea gainditzea; heriotza; gerora
sortutako ezintasuna; doluzko delituagatik irmoki
kondenatua izatea, eta bere zereginetan zabarkeria
nabarmenez jokatzea.

2. El Síndico/a municipal cesa por renuncia expresa;
transcurso del tiempo por el cual fue elegido; por
muerte; incapacidad sobrevenida; por condena firme
por delito doloso; o negligencia notoria en el
ejercicio de sus funciones.

3.Karguaren zereginetan zabarkeria nabarmenez
jokatzeagatik Sindikoa kargutik kentzeko
erabakia, Udalbatzari dagokio, hiru bosteneko
gehiengoaz. Erabaki hori bilkura berezi batean
hartu beharko da. Sindikoak aukera izango du
bertan egon eta bozketa egin aurretik hitz egiteko.

3. El cese por negligencia notoria en el cumplimiento
de sus deberes inherentes al cargo solo podrá ser
acordado a través del Pleno municipal por una
mayoría de tres quintas partes, en una sesión
específica a la cual podrá asistir el/la Síndico/a y en
la que tendrá derecho a intervenir antes de la
votación.

IV. Artikulua. Arartekoarekiko harremana eta
lankidetza.

Artículo IV. Relación y colaboración con el
Ararteko.

1. Udal sindikoek, independentzia eta autonomia
berezkoa duten erakunde direnez, Arartekoarekin
lankidetzan jardungo dute, hura arautzen duen
Legearen arabera. Horretarako, hitzarmenak
sinatu ahal izango dituzte, berdintasunez eta
erakundeen arteko leialtasuna errespetatuz beti
ere.

1. Las sindicaturas municipales, como instituciones
con independencia y autonomía propia, colaboraran
con el Ararteko, de acuerdo con lo que prevé la Ley
que regula esta institución. A estos efectos, podrán
suscribir convenios desde la igualdad, respetando
siempre el principio de lealtad institucional.

2. Udal sindikoek kexak Arartekora bidera
ditzakete, erakunde bakoitzaren eskumenak
kontuan izanik, kexa horien izaerak hala eskatzen
duenean.

2. Los síndicos municipales podrán dar traslado de
las quejas al Ararteko cuando su naturaleza lo
requiera por razón de su competencia.
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GASTEIZKO UDALAREKIKO HARREMANAK

Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak Gasteizko Udalarekin eta eragindako udal zerbitzu eta sailekin
dituen harremanak hiru organoren inguruan gauzatzen dira:

07.1 UDALBATZAREN BILKURETARA JOATEA
Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 1. artikuluan jasotzen denaren ildotik, udalbatzaren
bilkuren jarraipen estua egiten du Sindikoak, nahiz eta gehienetan ezinezkoa den bera edo lantaldeko
norbait bertan izatea. Halakoetan, teknologia berriak oso lagungarri ditugu; izan ere, “streaming” bidezko
konexioa aukeran izanik, udalbatzako kideen eztabaiden eta osoko bilkurak onartzen dituen ebazpen eta
proposamenen lekuko izan gaitezke, bertan ez izan arren.

Osoko bilkura hauetan izan gara:


14/06/06

ekainaren 6a2013 oroitidazkiaren aurkezpena, udalbatzan
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07.2 BATZORDEETARA JOATEA
Orobat egiten dugu Gasteizko Udaleko zinegotziek osatzen dituzten irizpen batzordeen edukiaren
jarraipena, Gasteizko herritarrei zuzenean eragiten dieten gaiak jorratzen direlarik bertan. Deialdia
jasotzen dugunean, gai zerrenda aztertzen dugu, eta, onartu ondoren, bilkuraren akta, hainbat gairen
inguruan zinegotziek ematen dituzten azalpenen eta egiten dituzten gogoeten berri izateko, hartara.

2014. urtean, osoko bilkura hauetan izan gara:



14/01/24

Udaltzaingoaren batzorde txostengilea



14/04/13

Hirigintza Batzordea



14/06/11

Gizarte Gaien Batzordea



14/06/16

Funtzio Publikoaren Batzordea



14/06/16

Iradokizun eta Erreklamazio Batzordea 2014ko lehen hiruhileko jardueraren
aurkezpena



14/10/07

Iradokizun eta Erreklamazio Batzordea



14/12/01

Udalaren gizarte laguntzei buruzko Batzorde Berezia



14/12/02

Iradokizun eta Erreklamazio Batzordea



14/12/17

Udalaren gizarte laguntzei buruzko Batzorde Berezia

07.3 PARTE-HARTZE ORGANOETARA JOATEA
Gainerako parte-hartze organoetan entzun ohi dira bertatik bertara udalerriko herritarren iritziak, eta,
horrenbestez, aparteko ahalegina egin dugu bai lurralde kontseiluen bai sektore kontseiluen hainbat
bilkuretara joateko. Parte-hartzea sustatze aldera, orobat izan da aktibo Sindikoaren bulegoa
Ingurumeneko Sektore Kontseiluaren lantaldeak instalazio erradioelektrikoei buruzko ordenantza berria
lantzeko egindako bileretan.
Parte-hartze kontseilu hauetan izan gara, Gasteizko Udalak deialdia egin digularik:
LURRALDE KONTSEILUAK:



14/02/19

Hegoaldeko Lurralde Kontseilua
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14/02/24

Lakuako Lurralde Kontseilua



14/03/03

Judimendiko Lurralde Kontseilua



14/03/10

Aldabeko Lurralde Kontseilua



14/06/23

Aldabeko Lurralde Kontseilua



14/06/24

Judimendiko Lurralde Kontseilua



14/06/25

Lakuako Lurralde Kontseilua



14/07/08

Hegoaldeko Lurralde Kontseilua



14/10/09

Lurralde kontseilu guztien bilera



SEKTORE KONTSEILUAK:



14/01/14

Antenei buruzko lan-taldea



14/01/16

Irisgarritasun Kontseilua



14/01/30

Parte hartzeko eredua berrikusteko prozesua



14/02/06

Irisgarritasun Kontseilua



14/02/12

Ingurumen Kontseilua



14/02/24

Merkataritza Kontseilua



14/03/10

Antenei buruzko lan-taldea



14/03/25

Zuhaitzak Kudeatzeko Plana



14/04/09

Garapenean Laguntzeko Kontseilua



14/04/10

Irisgarritasun Kontseilua



14/05/14

Ingurumen Kontseilua



14/06/05

Merkataritza Sektore Kontseilua



14/06/17

Osasun eta Kontsumo Kontseilua



14/06/18

Adinekoen Kontseilua



14/07/16

Gizarte Zerbitzuen Kontseilua
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14/09/25

Irisgarritasun Kontseilua



14/10/16

Zaramaga eta Pilar auzoetako Zuhaiztiak Kudeatzeko Planari buruzko bilera



14/12/02

Zaramaga

eta

Pilar

auzoetako

Zuhaiztiak

Kudeatzeko

Planaren

zirriborroaren aurkezpena


14/12/12

Herritarren Parte-hartzerako Udal Planaren zirriborroaren aurkezpena

07.4 BESTELAKO BILKURAK: ZINEGOTZIEKIN, SAILEKIN...
Harremanetan izan gara maiz 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.



14/01/10

Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzuko zinegotzia eta teknikariak



14/01/21

Espazio Publikoaren Zerbitzuko teknikaria



14/01/27

AMVISAko kudeatzailea eta teknikaria



14/02/25

Kopiagintza Zerbitzua



14/03/05

Ogasuneko teknikariak



14/03/18

Ingurumeneko teknikaria eta Prebentzio eta Su Itzaltze Zerbitzuko teknikaria



14/03/26

Euskara Zerbitzuko burua eta teknikaria



14/04/11

Euskara Zerbitzuko burua eta teknikaria



14/05/14

Herritarren Segurtasunaren Saileko zuzendaria eta teknikariak



14/05/15

Eraikuntzen Zerbitzuko teknikaria



14/05/21

Ogasun Saileko teknikariak



14/06/04

TUVISAko kudeatzailea



14/06/18

Ogasun Saileko teknikariak



14/06/27

Gazteria Zerbitzuko teknikariak



14/07/07

Eraikuntzen Zerbitzuko teknikariak



14/08/22

Trafiko Zerbitzuko burua



14/09/17

Eraikuntzen Zerbitzuko teknikaria
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14/09/18

Ogasun Saileko teknikariak



14/10/13

Errolda Zerbitzuko burua



14/10/17

Hirigintza Saileko teknikaria



14/10/20

AMVISAko kudeatzailea



14/10/22

Informazioaren Teknologien Saileko zuzendaria



144/10/23

Hondakinen Kudeaketaren Zerbitzuko teknikaria



14/10/30

Eraikuntzen Zerbitzuko burua eta Hirigintza Saileko eta Ingurumen Saileko
teknikariak



14/11/05

IGIko zuzendaria eta Bizikleteroak



14/11/06

Plangintza Zerbitzuko teknikaria



14/11/12

Bisita, Harrera Sozialerako Udal Zentrora



14/12/04

Kontrataziorako jarraibideen zirriborroaren aurkezpena



14/12/05

Kirol Zerbitzuko burua



14/12/09

Informazioaren Teknologien Saileko zuzendaria
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BESTE JARDUERA BATZUK

2014. urtean, Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hainbat jarduera burutu ditu erakundea
herritarrengana helarazteko, eta auzokideei arreta egin eta argibideak emateko, dela banaka, dela
taldean.

08.1 HIZLARI
Jardunaldi, hitzaldi, mintegi eta bestelakoetan agertu izan da sindikoa herritarrengan aurrean hizlari gisa,
eta bere zeregin nagusia herritarren eskubideak babestea dela nabarmendu nahi izan du halakoetan.
Ondoren Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hizlari gisa parte hartu duen ekitaldien zerrenda
jasotzen da:



14/05/27

Agerraldia,

Biltzar

Nagusietan.

Katastro

balioei

buruzko

batzorde

txostengilea
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08.2 GONBIDATUTA
Erakunde, elkarte eta instituzioek antolatutako hainbat biltzar, hitzaldi, erakusketa eta inauguraziotan izan
zen Sindikoa edo Herritarren Defendatzailea gonbidatu gisa, Gasteizko herritarrengana hurbiltzeko
asmoz.



14/02/20

Omenaldia, Fernando Buesari, Artium museoan



14/03/20

Bisita Ramón Bajo ikastetxera, areto berriak ezagutzeko



14/03/21

“Euskadiko demokraziari eta herritarren parte-hartzeari buruzko Liburu
Zuria” aurkezteko 2. jardunaldia



14/06/20

Arartekoaren XXV. urteurrena



14/07/11

Doako Justiziaren Eguna



14/09/17

Emakumeen

Jabekuntzarako

Eskolaren

aurkezpena,

Berdintasun

Zerbitzuak egina


14/10/15

Oihaneder Euskararen Etxearen inaugurazioa



14/10/13-14

Gizarte Politikari buruzko XVIII Biltzarra



14/11/21

Demokraziari eta Parte-hartzeari buruzko Liburu Zuriari buruzko jardunaldia

08.3 BESTE SINDIKOEKIN EGINDAKO BILERAK
Jatorrizko hirietan ere udal-zerbitzuetako herritarrei horietako zerbitzuei buruzko kexetan arreta
eskaintzen, informatzen eta orientatzen ahalegintzen diren eta kasuan kasu horiek hobetzeko
gomendioak planteatzen dituzten herritarren beste ordezkaritza-defendatzaile batzuekin bilerak izan ditu
ordezkaritzak.
2014ko azaroaren 26 eta 27an La Seu d’Urgellen izan ziren IX Jornadas de Formación para Síndicos
jardunaldietara gonbidatu gintuen Fórum SD elkarteak (Fòrum De Síndics, Síndiques, Defensors i
Defensores Locals de Catalunya).
Irabazi-asmorik gabeko elkarte bat da, gaur egun 43 sindiko elkartzen dituena, 38 Kataluniakoak eta 5
estatuko beste leku batzuetakoak. Erakundearen hazkundea eta garapena sustatzea, lan-eredu eta
jarduera bateratuak garatzea eta, hartara, koordinazio, informazio eta laguntza sare bat eratzea

2014ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 159

<< Aurkibidea

helburutzat harturik, urtero egiten dira jardunaldi horiek, sindikoen koordinazioa eta prestakuntza
areagotze aldera.

Zehazki, gau hauek jorratu ziren VIII jardunaldi horietako hitzaldietan:
-

Laura Díez Bueso y Jordi Turron Serraren hitzaldia: “Resoluciones desde la equidad,
resoluciones desde la legalidad”.

-

Daniel Raventós Pañellaren hitzaldia: “Renta básica de ciudadanía: ¿un derecho
ciudadano?”.

-

Mahaingurua: “Equidad y legalidad: una práctica en tensión”,. Parte-hartzaileak: Isabel
Marqués, Juan Ignacio Soto Valle, Joana Ricardo Hoyos eta Manel Sanz.

08.4 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:



14/05/09

RENFEko parkinga



14/06/16

Gasteiz hiribideko pasabidea



14/06/24

Feria atrakzioak, Judimendiko jaietan



14/07/15

Matauku menpeko toki erakundeko kalea



14/09/02

Aska kaleko eta Kanpokale Berriko aparkalekuak



14/09/04

Zendaguren kalea



14/10/02

Santa Barbara plazako 8. lokala



14/11/12

Antonio Machado kaleko 12-54.eko garajeak

08.5 TALDE ETA ELKARTEEKIN EGINDAKO BILERAK
Herritarren Defendatzailearen Bulegoko kideok hainbat solasaldi eta bilera izan genituen Gasteizko
gizarteko zenbait erakunde eta talderekin, haien kexak jaso eta horien nahiz herritarrek aurkeztutako
bestelako salaketen gaineko haien ikuspegiaren berri izateko:
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14/01/24

Lakua hoteleko kudeatzailea eta Ibaiondoko guraso-elkartea



14/01/30

Lakua hoteleko kudeatzailea eta Ibaiondoko guraso-elkartea



14/02/11

Hiretu-Hiria. Gazteak galdezka



14/03/04

Biltzarkide Sozialisten Taldea



14/03/14

Zazpigarren Alaba auzo elkartea / OHZ zuzenaren aldeko plataforma



14/03/14

Arabako Jabeen Elkartea



14/03/20

Solidaridad Internacional / Asociación Addameer (Palestina)



14/04/13

EAJ-PNV udal taldea



14/07/17

Ai LAKET! – Gazte taldea



14/10/02

FAVAko lehendakaria



14/11/06

Bizikleteroak elkartea



14/11/18

Ramon Bajo ikastetxeko guraso elkartearen ordezkaria



14/11/15

COTAO (ALACI) elkartearen ordezkariak



14/11/17

Bizitza Berria elkarteko lehendakaria eta langileak

08.6 PROGRAMA GASTEIZTXO

10 elkarrizketa, ikastetxeetako ikasleekin, Gasteiztxo udal programaren baitan —informazio eta
komunikabideen heztea da programa horren xedea—.
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ZERBITZUAREN EBALUAZIOA, HERRITARREN
ALDETIK

Erabiltzaileei beren kexei erantzuteko landutako 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.
Jaso ditugun 23 galdetegiak aztertu ondoren (21 banakakoak eta 2 taldekoak), hauek lirateke datu
aipagarrienak:



Erantzun dutenen artean, % 52 gizonezkoak izan dira, eta % 33 emakumezkoak. Hiru
galdetegitan ez da datu hori eman.



Erantzun dutenen % 24k unibertsitate-ikasketak ditu, eta % 52k Batxilergo edota Lanbide
Prestakuntzakoak. % 10ek lehen ikasketak. Hiru galdetegitan ez da datu hori eman.



Lan egoerari dagokionez, galdetegia betetzeko unean % 48 lanean ari zen, eta nabarmendu
beharra dago % 24 erretiratuak eta pentsiodunak zirela. Bakar batek dio langabezian
dagoela.
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Zerbitzura etorri eta galdetegiari erantzun diotenen adinari dagokionez, esan dezakegu
aurten oso orekatuta geratu direla adin-tarte guztiak 22 urtetik 70 urtera arte, nahiz 40 eta 50
urte artekoak zertxobait nagusitu.

Bulegoari buruzko iritziari dagokionez, datu hauek atera daitezke:


Sindikoaren Bulegoak emandako informazioa epaitzerakoan, gehien-gehienek (% 90etik
gora) oso ona edo ona dela erantzun dute. Halaber, ehuneko berak sindikoaren esku-hartzea
positibotzat edo oso positibotzat jo du.



Kasu bakoitza ebazteko emandako denboraz denaz bezainbatean, erantzun dutenen % 42k
% 50k uste du ebazteko epea luzea edo oso luzea izan dela; % 58k % 50k, berriz, epea
laburra edo oso laburra izan dela esan du.



Zerbitzuak emandako ebazpenarekiko adostasunari dagokionez, % 85 baino gehaigo nahiko
ados edo oso ados dago ikerketatik ateratako ebazpenarekin; hala ere, % 48k % 28k esan du
ez dela arazoa konpondu edo artean ebatzi gabe dagoela.



Arazoa ez dela konpondu uste duen % 48

% 28 hori gorabehera, galdetegia erantzun

dutenen ia % 80k ontzat eman dute zerbitzua, eta ideia hori berresteko, % 73k
Sindikoarengana jotzeko gomendatuko lukete, zalantzarik gabe. Lau galdetegitan ez da datu
hori eman.
Geure aldetik, herritarren asebetetze maila ezagutzeko modu hau oso egokia dela jotzen dugu. Aldi
berean, gidari zaigu, egunez egun egiten dugun lana hobetzen jarraitzeko.
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2014KO EKITALDIKO KEXA ETA KONTSULTEN
ANALISI ESTATISTIKOA

Ekitaldi honetan 217 gai landu dira guztira, horrela banatzen direnak:




Berriak diren 175 gai:


130 kexa-dosier (guztiak ez daude itxitak)



2 ofiziozko dosierra



43 kontsulta

Beste ekitaldietan altan emandako 42 dosier:


Beste ekitaldietan irekita geratu ziren 37 dosier, 2014an itxiak izan direnak.



Beste ekitaldiko 5 espediente, 2014an berriro ireki direnak.

Abiarazitako 130 dosier berriak kontutan harturik, bulego honetan, sortu zenetik 2014ko abenduaren 31ra
arte, 2129 dosier landu dira.

Era berean, esan beharra dago 2432 gertakariri erantzun diogula, halakotzat jotzen dugularik bai
bulegoan zuzenean, bai telefonoz, posta elektronikoz , faxez nahiz posta arruntez inori arreta eskaintzea.
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Aldi honetan erreklamazioen haritik ireki nahiz itxi diren kexa-dosierren azterketa xehatua eskaintzen
dugu ondoren:
 Kexei dagokienez (kexak hileko, auzoaren arabera eta sexuaren arabera), 2014. urtean altan
emandako dosierrak.
 Ebazpenak direla eta (sailei bidalitakoak, gomendio onartuak edo ez onartuak eta dosierren
egoera), 2014ko ekitaldian emandako ebazpen guztiak zehazten dira orobat, bai urte
honetan, bai aurrekoetan, irekitako dosierretan.
Esan beharra daukagu izan litekeela ebazpen bat baino gehiago izan duen dosierrik; izan
ere, lehendik itxitako dosierren bat berriro irekitzeko aukera dago, eta hasierakoaz bestelako
beste ebazpen batekin berriro ixtekoa. Adibidez gerta daiteke errekurtso bat aurkezteko gure
laguntza eskatu duen hiritar batek (dosierra idazki lagunduak itxita legoke), udal sailaren
ebazpena ezagutzen duenean, berriko irekitzea eskatzen duenean, ados ez dagoelako; kasu
horretan Sindikoaren Bulegoak bere iritzia eman behar du berriro ere.
Datu estatistikoetan ez da kontutan hartzen “Ebazpenen” artean iraungitzapena edo
erabiltzailea dela eta ixten direnean dosierrak.

2014ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 165

<< Aurkibidea

10.1 KEXA KOPURUA HILEKO
Bulegoan jasotako 130 kexa berriak hilabetez hilabete nola banatzen diren adierazten da hurrengo
grafikoan, hilabetez hilabete. Aipagarria da, %9ko hazkundea izan dela joan den urtean jaso genituen
kexekin alderatuta.
Ikus daitekeenez ekaina izan da bulegora erabiltzaile gehien etorri zen hilabetea. Nolanahi ere, datu
horiek azterturik ez dago ondorio jakinik ateratzerik, inolako jarraibide edo araurik ondorioztatzerik,
dosierrak irekitzeari dagokionez, ez bada inoiz hainbat erabiltzailek arrazoi beragatik aurkez dezaketela
kexa bera.
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0

Ondoren hilabete bakoitzean itxi diren dosierren kopurua azaltzen da; kopuru horrek ez du zertan bat
etorri oroitidazki honetan irekitakoen kopuruarekin.
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Guztira 113 dosier itxi dira ekitaldi honetan. Ebatzitako dosierrak zenbatzeko orduan, lehendik ireki eta
2015eko urtarrilean itxi direnak ere aintzat hartu dira.
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10.2 JASOTAKO KEXA KOPURUA, GASTEIZKO AUZOEN ARABERA
Ondorengo taulan ikusten da Alde Zaharrekoak eta Zabalgunekoak direla kexa gehien aurkeztu dituzten
herritarrak; izan ere, batean 17 eta bestean 15 kexa jaso dira auzo horietako bakoitzetik. Hurrena, berriz,
Zabalganako herritarrak izan dira kexa gehien aurkeztu dituztenak, 14 kexa guztira.
Kexa bakar batez, zerrenda honen behealdean dira Aranbizkarra, Aranzabela, Lovaina eta Santa Luzia
Auzoak.
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10.3 JASOTAKO KEXA KOPURUA, ERABILTZAILEEN SEXUAREN
ARABERA

2014an egonkor mantentzen da, %60an, kexa aurkeztu duten gizonezkoen ehunekoa. Emakumeek
aurkeztu dituzten kexak, berriz, %33 izan dira (aurreko urtean %25 izan ziren), eta elkarteek
aurkezturikoak %7 izan dira (joan den urtean %15 izan ziren).



Gizonezkoak:

78 dosier (dosier berrien % 60)



Emakumezkoak: 43 dosier (dosier berrien % 33)



Taldeak:

9 dosier (dosier berrien % 15)
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10.4 JASOTAKO

KEXEI

IRTENBIDEA

TALDEAK

EMATEKO

GASTEIZKO

UDALEKO SAILEI BIDALITAKO EBAZPENAK
Hiru zirkunstantziatan gertatzen da hori, kexa dosierrak ixtean: Sindikoak gai jakin bati buruzko ebazpena
ematen duenean, erabiltzaileak berak bere eskakizunean atzera egiten duenean (beste bideren batetik
asetu duelako bere nahia) edo dosierra iraungi egin delako, hau da, hiru hilabetetik gorako epea igaro
delako erreklamazioa aurkeztu zuenak dosierra izapidetzen jarrai dadin inongo jarduerarik egin gabe.
Ekitaldi honetan 88 izan dira eman diren ebazpenak. Kopuru horrek ez du bat egiten itxi diren kasuen
kopuruarekin; izan ere, dosier bakoitzak sail bati baino gehiagori eragin diezaioke, edo dosier bera dela
eta izaera ezberdineko hainbat ebazpen eman, edo muntarik handienekoa bakarrik aintzat hartu.

Hauexek dira Gasteizko Herritarren Defendatzailearen Bulegoak udal zerbitzuak hobetze aldera egin
dituen ebazpenen kopuruak, sailez sail banatuta:

2014ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 169

AMVISA
GIZARTE GAIAK
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

1
1

21 ZABALGUNEA

4

FUNTZIO PÙBLIKOA
3

INGURUMENA

3

1

EKONOMIA SUSTAPENA

3

6
7

1

2

1

5

3

8

10

5

30

10

3

1

2

19

TUVISA

1
1

2

4
1

1

1

1

1

5

22

30

9

6

GUZTIRA

BIDERATZEA

GOGORARAZPENA

EZESPENA

IDAZKI LAGUNDUA

3

1

5

1

SEGURTASUNA

HIRIGINTZA

2

1

HERRITARREN

ZERBITZUAK

3

5

OGASUNA

HERRITARRENTZAKO

ORIENTAZIOA

BITARTEKARITZA

TXOSTEN BEREZIA

GOMENDIOA

SAILA

<< Aurkibidea
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Oroitidazki honek hartzen duen denbora-tartean gomendio gehien jaso dituzten sailak Ogasun Saila eta
Ingurumen Saila izan direla ikus daiteke.

Esanguratsua da 2014an emandako ebazpenen herena Ogasun Sailera zuzendu direla, eta bosten bat,
Ingurumen Sailera.
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Beraz, honako hauek landu ditugu:


9 gomendio



6 txosten berezia



30 orientabide



14 idazki lagundua



19 ezespen



1 gogorarazpen



1 bideratzea

Ondoko grafiko honetan ikus daitekeenez, dosierren %32 orientazioaren ondorioz itxi da, ebazpenen
portzentajerik handiena, alegia. Bitartekaritzak izan dira %22, gaitzespenak baino gehiago (%19).

GOMENDIOA

1% 1% 9%
19%

TXOSTEN BEREZIA

6%

BITARTEKARITZA
ORIENTAZIOA
22%

10%

IDAZKI LAGUNDUA
EZESPENA
GOGORARAZPENA
BIDERATZEA

32%

10.5

GASTEIZKO UDALAK ONARTU DITUEN GOMENDIOAK ETA
ONARTU EZ DITUENAK

Bulego honek sailei zuzendutako gomendio guztietatik, ofiziozkoak barne, zenbat onartu diren, zenbat ez
diren onartu eta —oroitidazki hau amaitzerakoan— artean erantzunaren zain zenbat zeuden erakusten
da ondoren.
Oroitidazki hau amaitu dugunerako, gomendioen %22 onartu dira, eta beste %33ren kasuan ez dugu
erantzunik izan. Beraz, sailek onartu ez dituzten gomendioak egin ditugun guztien % 45 dira.
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Gure helburua zein den argi dago; gure gomendio guztiak kontuan hartuak izan daitezela, ahal dugun
zorroztasun handienaz ematen baititugu, baina, hala ere, kontuan izan beharra dago 2014an eman
genituen 102 ebazpenetatik 9 bakarrik izan zirela gomendioak, hau da, beste erreklamazio asko beste
bide batetik konpondu zirela: bitartekaritzaz, orientabidez, idatzi lagunduez, etab..
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ONARTUAK

9

2

EZ
ONARTUAK
4

ERANTZUN GABE
3

22%
33%
ONARTUAK
EZ ONARTUAK
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10.6 DOSIERREN EGOERA OROKORRA
2014. urtean landu ditugun dosierren berri ematen da ondoko taulan. 132 dosier ireki dira (kexa bidez
zein ofizioz), eta, horietatik, 74 itxi. Horrez gain, aurreko ekitaldietan irekitako 39 dosier ere itxi dira.
Beraz:



58 dosier daude irekita



113 dosier itxi dira
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AGERPENAK, HEDABIDEETAN ETA SARE
SOZIALETAN

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, oroitidazki honek barne 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:

11.1 IRRATIA
“El Síndico Responde”, Radio Vitoria.
Astelehenetan, hamabostean behin, dagoen irratsaioa, 10,30etatik 10,45ra.

“Faktoria”, Euskadi Irratia.
Astelehenero dagoen saioan parte hartzen du Sindikoak, 10,45etik 11,00etara.
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14/01/07

Elkarrizketa, “Hoy por Hoy Vitoria” saioan (Ser katea).



14/01/12

Elkarrizketa, “A vivir Euskadi” saioan (Ser katea).



14/01/17

Elkarrizketa, “Suelta la olla” saioan (Hala Bedi).



14/07/14

Elkarrizketa Ser katean



14/10/06

Elkarrizketa Radio Nacional irratian



14/10/10

Elkarrizketa Ser katean



14/10/17

Elkarrizketa, Onda Cero irratian.



14/11/08

Elkarrizketa Hala Bedin



14/12/10

Elkarrizketa Gasteiz Irratian

11.2 PRENTSA IDATZIA
ARTIKULUAK


08-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO PLANTEA CREAR UN PARQUE MUNICIPAL DE LONJAS JUVENILES Y GARANTIZAR SU
SEGURIDAD



08-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EN PRIMER PLANO: MARTÍN GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA



08-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL TRAGALUZ: "LÓGICA REGULACIÓN" (ÁNGEL RESA)



08-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
LA MITAD DE LOS 700 ALUMNOS DE LA IKASTOLA IBAIONDO HACE HUELGA CONTRA LAS
RADIACIONES



08-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO PLANTEA CREAR UN PARQUE MUNICIPAL DE LONJAS JUVENILES Y GARANTIZAR SU
SEGURIDAD



09-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
LA OPOSICIÓN SE DESENTIENDE DE LA PROPUESTA DEL SÍNDICO PARA REGULAR LAS LONJAS
JUVENILES



09-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
LA OPOSICIÓN SE DESENTIENDE DE LA PROPUESTA DEL SÍNDICO PARA REGULAR LAS LONJAS
JUVENILES
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09-01-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO DENUNCIA QUE EL AYUNTAMIENTO NO RESPONDE LOS RECURSOS POR LAS
MULTAS



10-01-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
INFRACCIONES DE TRÁFICO> ¿MÁS MULTAS?. NUMEROSOS GASTEIZTARRAS SE SIENTEN
CARNE DE CAÑÓN FRENTE A LAS SANCIONES



10-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
«HAY QUE REGULAR LAS LONJAS, PERO NO SE LES PUEDE PEDIR LO MISMO QUE A UN TXOKO O
UN BAR», DICE LA ASOCIACIÓN AI-LAKET



12-01-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
LONJAS, JÓVENES Y CARNÉS POR PUNTOS. EL SÍNDICO ANIMA ALAYUNTAMIENTOA
REGULARIZAR ESTOS LOCALES DE REUNIÓN



14-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
LA COSTOSA PLUSVALÍA DE UNA VIUDA VITORIANA



21-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
DESCARTA LA SUGERENCIA DEL SÍNDICO SOBRE MULTAS DE TRÁFICO



21-01-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL PP DESOYE AL SÍNDICO Y HARÁ CASO OMISO A LOS RECURSOS POR MULTAS



25-01-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
NO ES CIUDAD PARA ESPEJOS. EL AYUNTAMIENTO NIEGA LA COLOCACIÓN "POR SEGURIDAD"
DE UN ESPEJO A LA SALIDA DE UN GARAJE



26-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
LAS LONJAS JUVENILES, UN ENSAYO DE MADUREZ



28-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL HOTEL LAKUA BUSCARÁ CON LOS PADRES DE IBAIONDO SOLUCIONES A LAS RADIACIONES



29-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
PP Y PNV PACTAN POR SORPRESA AUMENTAR LAS BONIFICACIONES DEL IMPUESTO DE
PLUSVALÍA



29-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL TRAGALUZ: ALMA DE ACERO (ÁNGEL RESA)



25-02-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL AYUNTAMIENTO PERMITIRÁ A LOS VECINOS INSTALAR ESPEJOS A LA SALIDA DE LOS
GARAJES



09-02-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
FALLECE EL HISTÓRICO DIRIGENTE VECINAL DEL CASCO VIEJO RAFAEL RUIZ DE ZÁRATE



17-02-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
LA LUCHA SIN FIN DE CECILIA DEL POZO. UNA VECINA DE ZARAMAGA APELA AL ALCALDE PARA
ACABAR CON VEINTE AÑOS DE LITIGIOS



18-02-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
LUZ VERDE A UN MODELO DE POLICÍA LOCAL «CERCANA Y UNIDA AL BARRIO»
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19-02-2014 [EL DIARIO VASCO (ED. ALTO DEBA)]
RAFAEL RUIZ DE ZÁRATE, NOMBRADO HIJO ADOPTIVO DE VITORIA A TÍTULO PÓSTUMO



21-02-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL FISCAL INVESTIGA LA FACTURA DEL CATÁLOGO DE UNA EXPOSICIÓN QUE EL GABINETE
LAZCOZ NO PUBLICÓ



21-02-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL GRUPO DE ANTENAS PLANTEA SANCIONAR A LAS TELEFÓNICAS



22-02-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL GABINETE LAZCOZ PAGÓ 5.296 EUROS POR UN CATÁLOGO QUE NUNCA SE PUBLICÓ



22-02-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
SI APRIETAN LAS GANAS... MEJOR AGUANTARSE. EL AYUNTAMIENTO MULTA DOS VECES A UN
VARÓN POR ORINAR UNA VEZ EN LA CALLE



01-03-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL HORTELANO IMPUNE DE ABETXUKO. EL SÍNDICO PIDE AL AYUNTAMIENTO QUE ADOPTE
MEDIDAS CONTRA UN USUARIO DE LOS HUERTOS



09-03-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
LA MUJER HACE JUSTICIA. LAS MUJERES TUVIERON VETADA LA CARRERA JUDICIAL HASTA 1966.
AHORA SON MAYORÍA EN LOS TRIBUNALES



09-03-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
32 CARGOS DE CONFIANZA PARA 27 CONCEJALES



10-03-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
UN FERIANTE DEMANDA AL AYUNTAMIENTO POR NO PERMITIRLE INSTALAR SU TÓMBOLA EN
MENDIZABALA



14-03-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
CASI 1.800 SOLICITUDES PARA ACCEDER A LAS 18 PLAZAS DE LA OPE DE BOMBEROS



26-03-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
80 PROPIETARIOS CREAN UNA ASOCIACIÓN CONTRA LOS «ABUSOS» EN LAS OBRAS DE COTA
CERO



27-04-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
DESIGUAL LIMPIEZA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD> BARRER DEBAJO DE LA ALFOMBRA



06-05-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO CIERRA EL EXPEDIENTE DE LAS ANTENAS



07-05-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL COLEGIO IBAIONDO GANA EN LA POLÉMICA DE LAS ANTENAS



09-05-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO CENSURA LOS RECARGOS DE DEMORA SOBRE LAS MULTAS PENDIENTES DE
RECURSO



09-05-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO CUESTIONA CÓMO SE COBRAN LAS MULTAS DE TRÁFICO
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09-05-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
TRES EN RAYA: MILA BRETÓN, PROFESORA DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS - MARTIN
GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA-GASTEIZ - JOSÉ MANUEL VARGAS, DIRECTOR GENERAL DE
AENA



12-05-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
1.700 ASPIRANTES A BOMBERO SE CITAN EL DÍA 17 EN LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN EN EL
IRADIER



13-05-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
LAS JUNTAS GENERALES CELEBRAN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA PONENCIA PARA REVISAR EL
CATASTRO



15-05-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
VITORIA ABOGA POR NO CONCENTRAR LAS ANTENAS DE TELEFONÍA



20-05-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
VITORIA DESCARTA RETRASAR EL COBRO DE LAS MULTAS PESE A LA PROPUESTA DEL SÍNDICO



20-05-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL CASCO VIEJO PIDE A MAROTO MEDIDAS QUE CONCILIEN EL OCIO NOCTURNO Y EL DERECHO
AL DESCANSO



20-05-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
LA PETICIÓN DEL SÍNDICO CAE EN SACO ROTO. EL PP SEGUIRÁ COBRANDO LAS MULTAS ANTES
DE RESOLVER LOS RECURSOS



24-05-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
LA DIPUTACIÓN TENDRÁ LISTA A PRINCIPIOS DE 2015 SU PROPUESTA DE NUEVOS VALORES
CATASTRALES



28-05-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO EXIGE EN LAS JUNTAS QUE SE REVISEN «CUANTO ANTES» LOS VALORES
CATASTRALES



31-05-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO RECALCA QUE LAS AES SON PUNTUALES



04-06-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL ADELANTO DEL PAGO DEL IBI PILLA POR SORPRESA A MUCHAS FAMILIAS



05-05-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO DECIDE ABRIR UN EXPEDIENTE POR LOS FALLOS DE LA OPE DE BOMBEROS



06-06-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL AYUNTAMIENTO GIRA PLUSVALIAS DE HASTA 10.000 EUROS A LAS VIUDAS



07-06-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA, CABALLO DE BATALLA DEL SÍNDICO



07-06-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO TIRA DE LA OREJA A LA HACIENDA MUNICIPAL
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07-06-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
TRES EN RAYA: MANUEL URIARTE, CONCEJAL DE HACIENDA - GAIZKA OTEGI LOPERA, CAMPEÓN
ALAVÉS DE LA OLIMPIADA MATEMÁTICA



11-06-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EN PRIMER PLANO: MARTÍN GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA



11-06-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO RESPALDA A MAROTO POR VETAR EL BAÑO CON ROPA ANTE LA CRÍTICA DE SOS
RACISMO



15-06-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
ÁLAVA DA OTRO PASO PARA LA REVISIÓN DEL CATASTRO



17-06-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO ABRIÓ 36 EXPEDIENTES POR TEMAS MENORES HASTA MARZO



26-06-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO PIDE QUE SE RETIRE UNA MULTA A UN CONDUCTOR POR OBSTRUIR EL ROSARIO DE
LA AURORA



26-06-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
DOS VERSIONES POLICIALES PARA UNA MISMA MULTA. EL SÍNDICO PIDE QUE SE REVOQUE LA
SANCIÓN



26-06-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
LOS BARRIOS DEL ESTE PIDEN MÁS AGENTES EN LAS CALLES



29-06-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
CAMBIO DE AIRES> MARTÍN GARTZIANDIA, SÍNDICO: "QUE UNO LE DÉ AL INTERRUPTOR DE SU
CASA Y SE ENCIENDA LA LUZ ES UN MILAGRO TECNOLÓGICO"



08-07-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO PIDE FLEXIBILIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS



17-07-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL PP VASCO EXIGE UN MAYOR CONTROL DE LA RGI PERO ELUDE RESPALDAR A MAROTO



25-07-2014 [GARA (EUSKAL HERRIKO EGUNKARIA)]
LA FISCALÍA INVESTIGA UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN POR LA CARRERA DE
BURROS



17-09-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
ELECCIONES EN EL HORIZONTE> EL IBI SIGUE EN EL PUNTO DE MIRA



22-09-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL MACHETE: BÁRBARO MACHETE (JOSÉ RAMÓN DÍAZ UNZUETA)



24-09-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO EXIGE APLICAR LAS NUEVAS EXENCIONES DEL IMPUESTO DE PLUSVALÍA



27-09-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
SIN PISCINA Y SIN AVISAR



04-10-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
LA IMPLACABLE FUERZA DE LA MAYORÍA
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08-10-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
IMPIDEN A UN VITORIANO PAGAR EL IMPUESTO DE PLUSVALÍAS CON OBRAS DE ARTE



09-10-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL AYUNTAMIENTO AVISARÁ AL DEVOLVER RECIBOS DE LA CUOTA DE INSTALACIONES
MUNICIPALES



18-10-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
Y PUNTO PELOTA. EL SINDICO EXIGE TOMAR MEDIDAS CONTRA LAS MOLESTIAS GENERADAS
POR LOS PELOTAZOS EN LA PLAZA ZUMAIA



18-10-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
DIEZ AÑOS SOPORTANDO LOS BALONAZOS EN LA PLAZA ZUMAIA



04-11-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
TIRÓN DE OREJAS DEL SÍNDICO AL AYUNTAMIENTO POR LA ESCASA INFORMACIÓN SOBRE SUS
SEGUROS



06-11-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL AYUNTAMIENTO PUBLICARÁ EN SU WEB DATOS DE SUS SEGUROS TRAS EL REPROCHE DEL
SÍNDICO



30-11-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (BIZKAIA)]
¿HA PERDIDO VITORIA SU CARA SOLIDARIA? REFERENTES DE LA SOCIEDAD ALAVESA CALIBRAN
EL DEBATE SOBRE LAS AYUDAS SOCIALES



03-12-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO PIDE EL ACCESO GRATUITO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
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