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UDALAREN OSOKO BILKURA
2017ko maiatzaren 25eko ohiko bilkura
BERTARATUAK

Leioako Udaletxean, bi mila eta
hamazazpiko maiatzaren hogeita bosteko
arratsaldeko zazpiak eta hogeita bi direnean,
Elizate honetako Udalaren Osoko Bilkura bildu
da ezohiko bilera egiteko. Alkate Udalburua Mª
CARMEN URBIETA GONZALEZ andrea
izan da bileraren burua, eta orriaren ertzean
agertzen diren zinegotziek parte hartu dute
bileran, izatez zein eskubidez Udalbatza osatzen
duten kideen legezko gehiengoa osatzen dutenak.
Halaber,
Idazkari
Nagusia,
CHIARA
CAMARÓN PACHECO andrea bertaratu da.
Alkate Udalburu andreak aurretik egin die ohiko
bileran parte hartzeko deia, Toki Araubidearen
Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen
46.1
artikuluan
xedatutakoaren
ondorioetarako, aipatutako legearen 21.1.c)
artikuluan eta 2013ko ekainaren 27ko osoko
bilkuran onartutako eta urte bereko irailaren 23ko
BAOren 182. zenbakian argitaratutako Leioako
Udaleko Udal Araudi Organikoa eta Herritarren
Partaidetzakoaren 22. artikuluan eta hurrengoetan
xedatutakoarekin bat.

ALKATE UDALBURUA
Mª CARMEN URBIETA GONZÁLEZ
ZINEGOTZIAK
Euzko Abertzaleak
IBAN RODRÍGUEZ ETXEBARRIA
ESTIBALIZ BILBAO LARRONDO
FCO. JAVIER ATXA ARRIZABALAGA
IKER AGIRRE BARTZENA
IDOIA BLASCO CUEVA
ARANTXA DIAZ DE JUNGITU TUDANKA
DIONI ANDRES BLANCO
XABIER LOSANTOS OMAR (1)
Esnatu Leioa
RUBEN BELANDIA FRADEJAS
BEGOÑA JUARISTI LINACERO
JOSE IGNACIO VICENTE MARTÍNEZ
DESIREÉ ORTIZ DE URBINA MARÍN
EH-Bildu Leioa:
JOKIN UGARTE EGURROLA
NAIARA GOIRIENA ZILLONIZ (2)
ARITZ TELLITU ZABALA
Euskal Sozialistak:
JUAN CARLOS MARTÍNEZ LLAMAZARES
ENARA DIEZ OYARZUN
ALFONSO LÓPEZ AREVALILLO
Leioako Alderdi Popularra:
XABIER OLABARRIETA ARNAIZ
JAZAEL MARTÍNEZ ESTEBAN
EUSKARAKO ITZULTZAILEA
KOLDO BIGURI JN.

Aipatutako orduan, lehenengo deialdian,
Udalburutzak ekitaldiari hasiera eman zion eta,
jarraian, ohiko bilkura honen gai zerrendari heldu
zitzaion.

KONTU-HARTZAILEA
EIDER SARRIA GUTIERREZ AND.
BEHIN-BEHINEKO IDAZKARIA
CHIARA CAMARÓN PACHECO AND.

(1) “Galde-eskeen” txandan kanpora irten zen.
(2) Gai zerrendako 10. puntua eztabaidatzen aritu
direnean, 21:35ean irten zen eta ez zen itzuli. Puntua
bozkatzeko unean ez zen bileran egon.

I.- ERABAKITZEKOAK
1.- HONAKO AKTA HAU ONESTEA:
- 2017-04-27ko ohiko osoko bilkura
Adierazi zen onesteko zegoela aipatutako bilkuraren akta, eta Udalbatzari eman zitzaion
onesteko.
UDALBATZAREN ERABAKIA
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Udalbatzak, aho batez, 2017ko apirilaren 27ko ohiko osoko bilkuraren akta onetsi zuen,
horri buruzko oharrik egin gabe.
2.- EUZKO ABERTZALEAK ETA EUSKAL SOZIALISTAK UDAL-TALDEEK
AURKEZTUTAKO OSOTASUNEKO HAUTAZKO ZUZENKETA, ESNATU LEIOA
ETA EH-BILDU UDAL-TALDEEK AURKEZTUTAKO MOZIOAREN INGURUAN,
“URAREN BONO SOZIALA” DELA ETA
Udalbatzaren onespenera jarri zen 2017ko apirilaren 26ko Gizarte ekintza, Osasun,
Kontsumo, Berdintasun eta Garapenerako Lankidetzako Informazio Batzordean emandako 41.
irizpen proposamena (egiaztagiria espedientean jasota geratu da).
UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu ostean, Leioako Udaleko Udalbatzak, aldeko hamalau botorekin
(Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak, Euskal Sozialistak taldeko hiru
zinegotzienak eta Leioako Talde Popularreko bi zinegotzienak), kontrako zazpi botorekin (Esnatu
Leioa taldeko lau zinegotzien botoak eta EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzienak), Euzko
Abertzaleak eta Euskal Sozialistak udal taldeek aurkeztutako osotasuneko hautazko zuzenketa
onartzea erabaki zuen, horren testua honako hau izanik:
“LEIOAKO Udalak eskatzen dio Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari azken Biltzar Orokorrean
hasitako lan ildoa jarrai dezan, familia behartsuenek aukera izan dezaten hobari fiskalak izateko, eta horrela,
ur-horniduraren eta/edo saneamenduaren zerbitzuek sortzen duten zerga-karga arintzeko.
LEIOAKO Udalak eskatzen dio Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari azken Biltzar Orokorrean
hartutako konpromisoaren kontu eman dezan, orain arte hartutako neurrien balorazioari dagokionez,
beharrezkoa izanez gero, horiek hobetu, aldatu edo ezartzeko, hornidura bermatzea lehentasuntzat jo ondoren.
Halaber, eskatzen dio ekonomia-egoera txar batek etxeko hornidura eteterik ez eragitea bermatuko
duten kudeaketa-prozedurei eutsi diezaien”.
3.- UDAL MUSIKA KONTSERBATORIOAREN ZERBITZUAREN
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA ALDATZEA:

TASA

Udalbatzaren onespenaren menpe jarri zen 2017ko maiatzaren 16ko Ogasun, Ondare eta
Kontuen Informazio Batzorde Berezian emandako 28. irizpena (egiaztagiria espedientean jasota
dago).
UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu ostean, Leioako Udaleko Udalbatzak, aldeko hamabi botorekin
(Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak taldeko hiru
zinegotzienak), kontrako hiru botorekin (EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak) eta sei
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abstentziorekin (Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak eta Leioako Talde Popularreko bi
zinegotzienak), honako hau erabaki zuen:
LEHENENGOA: Udal Musika Kontserbatorioaren zerbitzuaren tasa arautzen duen
Ordenantza Fiskalari dagokionez, honako aldaketa hau onartzea:
2017-2018 Ikasturtea
2017-2018
ikasturtea

Tasak
Tasak
Leioatarrek Kanpotarrek

Curso 2017/2018
Matrikula
Guztiek

UDAL MUSIKA ESKOLA – II. MAILA
Musikoterapia

-

50,04

Musikoterapia
544,50
instrumentuarekin

-

50,04

252,60

378,90

50,04

589,40

884,10

100,08

1.-4. moduluak
(espezialitatea:
kantu korala)

378,35

563,10

74,33

3.-4.
berrindartzea

944,80

1.417,10

123,88

597,40

896,10

99,10

472,40

708,60

74,33

1.-2. moduluak

3.-4. moduluak
5.-6. moduluak

Tasas
No
vecinos

Matrícula
Todos

ESCUELA DE MÚSICA – NIVEL II

336,80

Hastapenak

Curso 2017/2018

Tasas
vecinos
de Leioa

MUSIKA ESKOLA – III. MAILA

Musicoterapia
Musicoterapia con
instrumento
Iniciación
Módulos 1º - 2º
Módulos 1º - 4º
(especialidad canto
coral)
Reforzado 3º - 4º
Módulos 3º - 4º
Módulos 5º - 6º

336,80

-

50,04

544,50

-

50,04

252,60

378,90

50,04

589,40

884,10

100,08

378,35

563,10

74,33

944,80

1.417,10

123,88

597,40

896,10

99,10

472,40

708,60

74,33

ESCUELA DE MÚSICA – NIVEL III

1. modulutik 6.era 472,40

708,60

74,33

Módulos 1º al 6º

472,40

708,60

74,33

Instrumentua
bakarrik
(Polifonikoak)

333,45

25,01

Solo instrumento
(Polifónicos)

222,30

333,45

25,01

222,30

MUSIKA ESKOLA – III.-IV. MAILA
Talde
instrumentalak
eta koralak

ESCUELA DE MÚSICA – NIVEL III.– IV

60

Agrupaciones
instrumentales/corales

60
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LOE KONTSERBATORIOA
1.-2. ikasturtea
(Pianoa,
Akordeoia/Gitarra, 1.469,90
Txistu)

CONSERVATORIO LOE

1.469,90

173,43

1º - 2º curso (Piano,
Acordeón/Guitarra,
Txistu)

1.469,90 1.469,90

173,43

1.579,80

1.579,80

198,20

1º - 2º curso
(Sinfónicos)

1.579,80 1.579,80

198,20

1.-2. ikasturtea
(Kantu bakarlaria) 1.853,40

1.853,40

210,59

1º - 2º curso (Canto
solista)

1.853,40 1.853,40

210,59

1.725,60

1.725,60

198,20

3º - 4º curso (Piano)

1.725,60 1.725,60

198,20

1.581,80

1.581,80

198,20

3º - 4º curso
(Acordeón, Guitarra)

1.581,80 1.581,80

198,20

1.853,40

1.853,40

210,59

3º - 4º curso
(Sinfónicos)

1.853,40 1.853,40

210,59

3.-4. ikasturtea
(Kantu bakarlaria) 1.853,40

1.853,40

210,59

3º - 4º curso (Canto
solista)

1.853,40 1.853,40

210,59

2.157,00

2.157,00

272,53

5º - 6º curso
(Sinfónicos, Piano)

2.157,00 2.157,00

272,53

5.-6. ikasturtea
2.412,60
(Kantu bakarlaria)

2.412,60

272,53

5º - 6º curso (Canto
solista)

2.412,60 2.412,60

272,53

2.013,20

2.013,20

272,53

5º - 6º curso
(Acordeón, Guitarra,
Txistu)

2.013,20 2.013,20

272,53

Instrumentu
osagarria

255,60

255,60

28,49

Instrumento
complementario

255,60

255,60

28,49

Instrumentua

511,20

511,20

56,98

Instrumento

511,20

511,20

56,98

Taldeko ikasgaiak 287,61

287,61

56,98

Asignaturas colectivas 287,61

287,61

56,98

1.-2. ikasturtea
(Sinfonikoak)

3.-4. ikasturtea
(Pianoa)
3.-4. ikasturtea
(Akordeoia,
Gitarra)
3.-4. ikasturtea
(Sinfonikoak)

5.-6. ikasturtea
(Sinfonikoak,
Pianoa)

5.-6. ikasturtea
(Akordeoia,
Gitarra, Txistu)

BESTE TASA BATZUK
Profesional
mailarako sarbide
proba

OTRAS TASAS
30€

Prueba de Acceso a
Grado Profesional

30€

“Cesar Uceda”
lehiaketarako izen
ematea

20€

Inscripción concurso
“Cesar Uceda”

20€
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Instrumentua
alokatzea

25 €/hilabete

Alquiler de
instrumento

25 €/mes

TASEN ORDAINKETA

PAGO DE TASAS

1. KONTSERBATORIOA (LOE) eta Musika
Eskolako Ikastaro indartua.

1. CONSERVATORIO (LOE) y Cursos
reforzados de la Escuela de Música.

• Tasak: 10 hileko.

• Tasas:..10 Mensualidades

• Epea: lehenengoa matrikula
egitean (uztailaren 1etik 10era) eta azkena
ekainean.

• Plazo: la primera al formalizar la
matrícula (del 1 al 10 de Julio) y la última
en junio.

2. MODULUAK

2. MÓDULOS

• Tasak: 4 ordainketa

• Tasas: 4 pagos

• Epea: tasa guztien % 10, matrikula
egitean (uztailaren 1etik 10era); gainerakoak
urrian, urtarrilean eta apirilean.

• Plazo: el 10% del total de tasas
al formalizar la matrícula (del 1 al 10 de
Julio); el resto en octubre, enero y abril.

• Talde instrumentalak eta koralak 2
epetan ordainduko dira (URRIA - OTSAILA).
Eskola materiala eta asegurua barnean
daude.

•
Las
agrupaciones
instrumentales / corales, se abonarán en 2
pagos (OCTUBRE- FEBRERO). Está
incluido en las tasas el material y el seguro
escolar.

Musika Eskolan matrikula eginez
gero, ekainera arteko irakaskuntza kuota
guztiak ordaindu beharko dira derrigor, berdin
hilekoak zein hiruhilekoak, NAHIZ ETA
IKASKETAK
IKASTURTEAN
ZEHAR
BERTAN BEHERA UTZI.

La formalización de la matrícula
en este Centro entraña la obligación de
abonar, hasta el mes de Junio, la totalidad
de las cuotas por enseñanza, sean
mensuales
o
trimestrales,
INDEPENDIENTEMENTE
QUE
SE
ABANDONEN LOS ESTUDIOS A LO
LARGO DEL CURSO.

MATRIKULA

MATRICULA

Ondorengoei dagozkien zenbatekoak zuek
adierazitako
kontuan
zordunduko
dira
zehaztutako datan (uztailaren 10etik 15era).

El importe correspondiente a los
siguientes conceptos se cargará en la
fecha señalada (10 al 15 de Julio) en la
cuenta facilitada por ustedes.

• Matrikulatzen den ikasturteari
dagokion matrikularen zenbatekoa.

• El importe de la matrícula
correspondiente al curso en que se
matricula.

•
(25,73 €).

Eskola-materiala

• Material escolar (25,73 €).

(fotokopiak)

• 10% de las tasas, según el

• Tasen % 10, ikasturtearen arabera.
curso.
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OHARRAK

OBSERVACIONES

Familia ugariek matrikula erdia
ordainduko dute; horretarako, eguneraturik
dagoen Familia Ugariarenaren liburuaren
fotokopia ekarri behar dute.

Las
Familias
Numerosas
abonarán la mitad del importe de
matrícula; deberán presentar fotocopia
actualizada del libro de Familia Numerosa.

MATRIKULAK EZ DU BALIORIK
IZANGO,
BANKETXEAK
IGORPENDUTAKO
ORDAINAGIRIA ITZULIZ GERO.

LA
MATRÍCULA
NO
SERÁ
EFECTIVA EN EL CASO DE QUE SE
PRODUZCA LA DEVOLUCIÓN DEL RECIBO
GIRADO.

ESKOLA
kobratuko da (3 €).

SEGURO ESCOLAR: Se cobrará
en el recibo de octubre (3 €)

ASEGURUA:

Urrian

BIGARRENA: Aldaketaren edukia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jarriko da, 30
egunez, BAOn, lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean, eta Leioako
Udalaren Gardentasun Atarian argitaratu ostean; epe horretan, interesdunek espedientea berrikusi
ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu.
HIRUGARRENA: Erreklamazio edo iradokizunik aurkezten ez bada, ordura arte behinbehinekoa zen erabakia behin betiko bihurtuko da eta erabakia behin betikoa egitea eta
ordenantzaren testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da; erreklamazio edo
iradokizunik egonez gero, horiek ebatzi egingo dira, eta, hala badagokio, erabakia behin betiko
onartu eta argitaratuko da, hori guztia, 9/2005 Foru Arauaren 16.3 artikuluan xedatutakoa betez.
LAUGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
4.- UDAL EUSKALTEGIAREN ZERBITZUAREN TASA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA FISKALA ALDATZEA:
Udalbatzaren onespenaren menpe jarri zen 2017ko maiatzaren 16ko Ogasun, Ondare eta
Kontuen Informazio Batzorde Berezian emandako 29. irizpena (egiaztagiria espedientean jasota
dago).
UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu ostean, Leioako Udaleko Udalbatzak, aldeko hamabi botorekin
(Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak taldeko hiru
zinegotzienak), kontrako hiru botorekin (EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzien botoak) eta sei
abstentziorekin (Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak eta Leioako Talde Popularreko bi
zinegotzienak), honako hau erabaki zuen:
LEHENENGOA: Udal Euskaltegiaren zerbitzuaren tasa arautzen duen Ordenantza
Fiskalari dagokionez, honako aldaketa hau onartzea:
Mastitxu Udal Euskaltegiko
2017-2018 ikasturteko tasak
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TASAS CURSO 2017-2018 EUSKALTEGI MUNCIPAL
(1,10 €/orduko/C2=1,84 €/BOGA=1,94 €)
2017-2018 (1,10 €/orduko)
Moduluak
5 orduko modulua / 25
ordu astean / 430 ordu
Aurrematrikula

2017-2018 diru-laguntzaren % 15
aurreratzea

Prezioa
Moduluak
473,00 € 5 orduko modulua / 25
ordu astean / 430 ordu
60,00 € Aurrematrikula

Prezioa
473,00 €
60,00 €

Gainerakoa:

Gainerakoa:
A. Dena batera (matrikula
egitean)
B. Hiru epetan

413,00 € A. Dena batera (matrikula
egitean)
B. Hiru epetan

342,05 €

Matrikula egitean

213,00 € Matrikula egitean

142,05 €

Azaroan

100,00 € Azaroan

100,00 €

Abenduan
2 orduko modulua / 10
ordu astean / 332 ordu
Aurrematrikula

100,00 € Abenduan

100,00 €

365,20 € 2 orduko modulua / 10
ordu astean / 332 ordu
60,00 € Aurrematrikula

365,20 €

Gainerakoa:

60,00 €

Gainerakoa:

A. Dena batera (matrikula
egitean)
B. Hiru epetan

305,20 € A. Dena batera (matrikula
egitean)
B. Hiru epetan

Matrikula egitean

105,20 € Matrikula egitean

Azaroan

100,00 € Azaroan

100,00 €

Abenduan

100,00 € Abenduan

100,00 €

2 orduko modulua / 8 ordu
astean / 266 ordu
Aurrematrikula

292,60 € 2 orduko modulua / 8 ordu
astean / 266 ordu
60,00 € Aurrematrikula

292,60 €

Gainerakoa:
A. Dena batera (matrikula
egitean)
B. Hiru epetan

252,42 €

52,42 €

60,00 €

Gainerakoa:
232,60 € A. Dena batera (matrikula
egitean)
B. Hiru epetan

188,80 €

Matrikula egitean

92,60 € Matrikula egitean

48,80 €

Azaroan

70,00 € Azaroan

70,00 €

Abenduan
2,5 orduko modulua / 7,5
ordu astean / 250 ordu
Aurrematrikula

70,00 € Abenduan

70,00 €

Gainerakoa:
A. Dena batera (matrikula

275,00 € 2,5 orduko modulua / 7,5
ordu astean / 250 ordu
60,00 € Aurrematrikula

275,00 €
60,00 €

Gainerakoa:
215,00 € A. Dena batera (matrikula

173,75 €
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egitean)

egitean)

B. Hiru epetan

B. Hiru epetan

Matrikula egitean

75,00 € Matrikula egitean

33,75 €

Azaroan

70,00 € Azaroan

70,00 €

Abenduan
2,5 orduko modulua / 5
ordu astean / 168 ordu
Aurrematrikula

70,00 € Abenduan

70,00 €

Gainerakoa:
A. Dena batera (matrikula
egitean)
B. Bi epetan

184,80 € 2,5 orduko modulua / 5
ordu astean / 168 ordu
60,00 € Aurrematrikula

184,80 €
60,00 €

Gainerakoa:
124,80 € A. Dena batera (matrikula
egitean)
B. Bi epetan

97,08 €

Matrikula egitean

64,80 € Matrikula egitean

37,08 €

Azaroan
2 orduko modulua / 4 ordu
astean / 132 ordu (gura)
Aurrematrikula

60,00 € Azaroan

60,00 €

Gainerakoa:
A. Dena batera (matrikula
egitean)
2 orduko modulua / 4 ordu
astean / 134 ordu (mer)
Aurrematrikula
Gainerakoa:
A. Dena batera (matrikula
egitean)
2 orduko modulua / 30
ordu astean / 180 ordu
(165+15
tutoretza-ordu)
(1,84,00 orduko) C2
Aurrematrikula
Gainerakoa:
A. Dena batera (matrikula
egitean)
B. Hiru epetan:

145,20 € 2 orduko modulua / 4 ordu
astean / 132 ordu
60,00 € Aurrematrikula

145,20 €
60,00 €

Gainerakoa:
85,20 € A. Dena batera (matrikula
egitean)
147,40 € 2 orduko modulua / 4 ordu
astean / 134 ordu
60,00 € Aurrematrikula

63,42 €
147,40 €
60,00 €

Gainerakoa:
87,40 € A. Dena batera (matrikula
egitean)
331,20 € 2 orduko modulua / 30
ordu astean / 180 ordu
(165+15
tutoretza-ordu)
(1,84,00 orduko) C2
60,00 € Aurrematrikula

65,29 €
331,20 €

60,00 €

Gainerakoa:
271,20 € A. Dena batera (matrikula
egitean)
B. Hiru epetan:

221,52 €

Matrikula egitean

91,20 € Matrikula egitean

41,52 €

Azaroan

90,00 € Azaroan

90,00 €

Abenduan
BOGA 190 ordu
orduko)
Aurrematrikula

90,00 € Abenduan

90,00 €

(1,944

369,41 € BOGA 190 ordu

369,41 €

00,00 € Aurrematrikula

00,00 €
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Gainerakoa:

Gainerakoa:
A. Dena batera (matrikula
egitean)
B. Hiru epetan

369,41 € A. Dena batera (matrikula
egitean)
B. Hiru epetan

314,00 €

Matrikula egitean

169,41 € Matrikula egitean

114,00 €

Azaroan

100,00 € Azaroan

100,00 €

Abenduan

100,00 € Abenduan

100,00 €

Euskaltegitik kanpoko ikastaro ofizialak 1,50 €/orduko
BESTE TASA BATZUK
Diru-sarrerak bermatzeko errenta: Laguntza horren hartzaile diren ikasleek matrikula osoaren % 10
ordainduko dute, matrikula egiteko unean prestazioaren hartzaileak direla egiaztatzen duen dokumentazioa
aurkezten badute.

BIGARRENA: Aldaketaren edukia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jarriko da, 30
egunez, BAOn, lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean, eta Leioako
Udalaren Gardentasun Atarian argitaratu ostean; epe horretan, interesdunek espedientea berrikusi
ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu.
HIRUGARRENA: Erreklamazio edo iradokizunik aurkezten ez bada, ordura arte behinbehinekoa zen erabakia behin betiko bihurtuko da eta erabakia behin betikoa egitea eta
ordenantzaren testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da; erreklamazio edo
iradokizunik egonez gero, horiek ebatzi egingo dira, eta, hala badagokio, erabakia behin betiko
onartu eta argitaratuko da, hori guztia, 9/2005 Foru Arauaren 16.3 artikuluan xedatutakoa betez.
LAUGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
5.- UDAL KIROL INSTALAZIOETAN ZERBITZUAK EMATEAGATIK ORDAINDU
BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALAREN
ALDAKETA:
Udalbatzaren onespenaren menpe jarri zen 2017ko maiatzaren 16ko Ogasun, Ondare eta
Kontuen Informazio Batzorde Berezian emandako 30. irizpena (egiaztagiria espedientean jasota
dago).
UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu ostean, Leioako Udaleko Udalbatzak, aldeko hamabi botorekin
(Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak taldeko hiru
zinegotzienak), kontrako zazpi botorekin (Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzien botoak eta EHBildu Leioa taldeko hiru zinegotzienak) eta bi abstentziorekin (Leioako Talde Popularreko bi
zinegotzienak), honako hau erabaki zuen:
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LEHENENGOA: Udalaren Kirol Instalazioetan zerbitzuak emateagatiko tasak arautzen
dituen Ordenantza Fiskalari dagokionez, honako aldaketa hau onartzea:
5. ARTIKULUA. Kuotaren hobariak

ARTÍCULO 5._Bonificaciones en la cuota

Abonatuen tasen gainean, honako hobari hauek
aplikatuko dira:

Sobre las tasas de los abonados, se aplicarán las
siguientes bonificaciones.

C motako hobariak:
Hobari mota hauek bakarrik aplikatuko
zaizkie, gutxienez, azken sei hilabeteotan
udalerrian erroldatuta dauden abonatuei.

Bonificaciones Tipo C:
Este tipo de bonificaciones se aplicaran a
aquellos/as abonados/as, que lleven al menos
los seis últimos meses empadronados en el
municipio.

•

Familia ugaria: familia ugariko titulu
eguneratua dutela egiaztatzen duten
bazkideei kuotaren % 20ko hobaria
aplikatuko zaie.

•

Familia numerosa Aquellas personas
abonadas que acrediten estar en posesión
del titulo de Familia Numerosa,
debidamente actualizado, se les aplicará
una bonificación del 20 % en la cuota.

•

Guraso bakarreko familiak: guraso bakar
batez eta seme-alaba bat edo gehiagoz
osatutako familietako bazkideek % 20ko
hobaria izango dute kuotan. Aintzat
hartuko dira alargunak, guraso bakarreko
familiak, bananduak, egoera hori egoki
uste diren agirien bidez egiaztatuz gero.

•

Familias
monoparentales
Aquellas
personas abonadas que la familia esta
compuesta por un solo progenitor y uno
o varios hijos, se les aplicará una
bonificación del 20 % en la cuota. Se
considerarán, a los viudos/as, familias
monoparentales, divorciados, separados,
que acrediten tal situación con los
documentos
que
se
consideren
necesarios.

Hobari hauek ez dute ahalbidetzen bestelako
hobaririk ikastaro edo jardueretan.
Udalak une oro eska dezake, hobaria kalkulatzeko
egoki den dokumentazioa.

Este tipo de bonificaciones no da derecho a
ningún tipo de bonificación en los cursos o
actividades.
En todo momento el Ayuntamiento podrá solicitar
toda la documentación oportuna para el cálculo de
la bonificación.
Las bonificaciones de las cuotas no podrán ser
acumulativas. Pudiendose acoger a una sola
de las bonificaciones.

Kuotaren hobariak ezin dira metagarriak izan.
Bakarrik hobari mota bat jaso daiteke.

14. ARTIKULUA. Ikastaro aurreinskripzioak

ARTÍCULO 14._Preinscripciones cursillos.

4 eta 6 urte bitarteko umeentzako egokitzapena
(hiru hilabeteko ikastaroa)
Abonatuak
Abonatu gabeak

Adaptación para niños de 4 a 6 años (cursillo de
3 meses)
Abonados
No abonados

54,00
92,00
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TONIFIKAZIOA/AEROBIC-A/AQUA
FITNESS-A/ XUMBA

TONIFICACION//
FITNESS/ XUMBA

3 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

21,50
31,30

3 días/semana
Abonados
No abonados

2 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

14,20
23,50

2 días/semana
Abonados
No abonados

AEROBIC/

TONIFIKAZIOA + Zikloa

TONIFICACION + Ciclo

3 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

25,40
35,40

3 días/semana
Abonados
No abonados

18,30
29,80

2 días/semana
Abonados
No abonados

2 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak
Zikloa /combi-gym-a

Ciclo / COMBI-GYM

3 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

25,40
35,40

3 días/semana
Abonados
No abonados

2 egun astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

18,30
29,80

2 días/semana
Abonados
No abonados

Gimnastika abdominal hipopresiboa
GIMNASTIKA ARTIKULARRA
Egun 1 astean
Abonatuak
Abonatu gabeak

YOGA

/

Gimnasia
Abdominal
/GIMNASIA ARTICULAR

21,30
35,20

YOGA
2 egun astean (1 eta erdi)
Abonatuak
Abonatu gabeak

AQUA

32,10
52,80

hipopresiva

1 día/semana
Abonados
No abonados

YOGA
2 días semana(1 y media)
Abon
No abon

32,10
52,80

YOGA
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Egun 1 astean (ordubete)
Abonatuak
Abonatu gabeak

1 día semana (1 hora)
Abon
No abon

10,70
17,60

Sormenezko dantza

Danza creativa /XUMBA infantil

Egun 1 astean (ordubete)
Abonatuak
Abonatu gabeak

7,00
10,30

1 día a la semana (1 hora)
Abonados
No abonados

2 egun astean (ordubete)
Abonatuak
Abonatu gabeak

13,70
20,60

2 días a la semana (1 hora)
Abonados
No abonados

Asteburuko Jarduerak

Actividades de Fin de Semana

DANTZAK

Abonatuak
Abonatu gabeak

BAILES

6,85
10,30

ZIKLOA

Abonatuak
Abonatu gabeak

UZTAILEKO JARDUERAK
Abonatuak:
1. jarduera – 2 egun astean, 14,20
2. jarduera – 3 egun astean, 21,50
3. jarduera – 3 egun astean, Zikloa 25,40
4. jarduera – 2 egun astean Pilates 42,70
Abonatu gabeak:

Abonados
No abonados
CICLO

9,15
15,00

XUMBA
Abonatuak
Abonatu gabeak

10,70
17,60

Abonados
No abonados
XUMBA

7,10
11,75

Abonados
No abonados

ACTIVIDADES DE JULIO
Abonados:
Actividad 1 – 2 días a la semana 14,20
Actividad 2 – 3 días a la semana 21,50
Actividad 3 - 3 días a la semana Ciclo 25,40
Actividad 4 - 2 días a la semana Pilates 42,70
No abonados:
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1. jarduera – 2 egun astean, 23,50
2. jarduera – 3 egun astean, 31,30
3. jarduera – 3 egun astean, Zikloa 35,40
4. jarduera – 2 egun astean Pilates 70,40

Actividad 1 – 2 días a la semana 23,50
Actividad 2 – 3 días a la semana 31,30
Actividad 3-3 días a la semana Ciclo 35,40
Actividad 4 - 2 días a la semana Pilates 70,40

IGERIKETA IKASTARO TRINKOAK

CURSILLOS
NATACION

INTENSIVO

DE

Umeentzako igeriketa ikastaroa:
Cursillo de natación niños:
Abonatuak: 38,45
Abonatu gabeak: 75,27
Helduentzako igeriketa ikastaroa:
Abonatuak: 24,00
Abonatu gabeak: 46,00

Abonados: 38,45
No abonados: 75,27
Cursillo de natación adultos:
Abonados: 24,00
No abonados: 46,00

BIGARRENA: Aldaketaren edukia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jarriko da, 30
egunez, BAOn, lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean, eta Leioako
Udalaren Gardentasun Atarian argitaratu ostean; epe horretan, interesdunek espedientea berrikusi
ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu.
HIRUGARRENA: Erreklamazio edo iradokizunik aurkezten ez bada, ordura arte behinbehinekoa zen erabakia behin betiko bihurtuko da eta erabakia behin betikoa egitea eta
ordenantzaren testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da; erreklamazio edo
iradokizunik egonez gero, horiek ebatzi egingo dira, eta, hala badagokio, erabakia behin betiko
onartu eta argitaratuko da, hori guztia, 9/2005 Foru Arauaren 16.3 artikuluan xedatutakoa betez.
LAUGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
6.- KULTURA ETA GAZTERIA SAILEAN ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASAK
ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA ALDATZEA:
Udalbatzaren onespenaren menpe jarri zen 2017ko maiatzaren 16ko Ogasun, Ondare eta
Kontuen Informazio Batzorde Berezian emandako 31. irizpena (egiaztagiria espedientean jasota
dago).
UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu ostean, Leioako Udaleko Udalbatzak, aldeko hamabi botorekin
(Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak taldeko hiru
zinegotzienak), kontrako zazpi botorekin (Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzien botoak eta EH-
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Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzienak) eta bi abstentziorekin (Leioako Talde Popularreko bi
zinegotzienak), honako hau erabaki zuen:
LEHENENGOA: Kultura eta Gazteria Sailaren zerbitzuaren tasa arautzen duen
Ordenantza Fiskalari dagokionez, honako aldaketa hau onartzea:
7.
ARTIKULUA.
LEIOAKO
KULTURA ETA GAZTERIA
LOKALEN ALOKAIRUA

UDALAREN
ARLOAREN

ARTICULO 7 ALQUILER DE LOCALES DEL
ÁREA DE CULTURA Y JUVENTUD DEL
AYUNTAMIENTO DE LEIOA

ZUHATZU TXOKOA (SAN BARTOLOME
KULTURGUNEA) ETA (GAZTELUBIDEKO
TXOKOA)
Txoko bien erretserba, erabilera eta mantentze-lanak
(argindarra, ura, garbiketa,…) egiteagatiko tasa.
Lanegunetan, astelehenetik ostegunera 57,00
Ostiral, larunbat, igande eta jaiegunetan 112,00

TXOKO ZUHATZU (SAN BARTOLOMÉ
KULTURGUNEA) Y (TXOKO GAZTELUBIDE)

Ordainketa:
Tasen ordainketa ondorengo arauen arabera egin behar
da:
a) Instalazioen eskatzaileak dauka ordainketa egiteko
betebeharra.
b) Ordainketa, erretserba baieztatu eta baimena
emandakoan egin beharko da. Alkatetza Dekretuaren
bidez emango da baimena eta txokoa erabili baino 48
ordu lehenago egin behar da ordainketa.

Inolaz ere ezin izango da eskudirua txokoetan utzi.

Abono:
El abono de las tasas correspondiente se realizará
conforme a las siguientes normas:
a) La obligación del pago recaerá en el/la solicitante de
las instalaciones.
b) El abono deberá realizarse una vez confirmada la
reserva y concedida la autorización, que se resolverá
mediante Decreto de Alcaldía, y al menos 48 horas antes
del uso efectivo del txoko.
Deberá ingresarse la cantidad total en la cuenta de la
BBK nº: 2095 0048 24 32 3901 3049, indicándose lo
siguiente: “Txoko San Bartolomé” o “Txoko
Gaztelubide” y a continuación el nombre del/de la
solicitante.
Bajo ningún concepto se dejará dinero en metálico en
los txokos.

Ordaindutako tasak itzultzeko eskubidea duten
erretserben baliogabetzeak bakarrik justifikatutako
arrazoiengatik onartuko dira eta Kultra Zuzendaritzak
libreki baloratuko ditu. Nahitaezkoa izango da
txokoaren erabilera eskatuta dagoen ekitaldiaren 8 egun
aurretik eskatzea gutxienez.

Las anulaciones de reservas con derecho a devolución
de las tasas satisfechas, únicamente serán admitidas por
causas debidamente justificadas y libremente apreciadas
por la Dirección de Cultura y siempre que se efectúen
con una antelación mínima de 8 días a la fecha de inicio
del acto para el que se reserva el txoko.

ORDAINKETAK

ABONOS

Ekitaldiak udal erakunde honekin batera
antolatzen direnean eta udalerrirako interes berezia
dutela balioesten denean, gainerako antolatzaileek
Udalari aplikatu dakiokeen tasaren salbuespen berbera
izango dute. Salbuespen hau aplikatzeko, aldez aurretik,
alkatetza dekretuaren bidez eta arloaren zinegotzi
arduradunaren proposamenez, udalerrirako interes
berezi hori egiaztatu beharko da, eta ondoren Osoko
Bilkura jakitun egingo da.

Cuando se trata de actos coorganizados con
esta entidad municipal, y se aprecie el carácter de
especial interés para el municipio de los mismos, el resto
de entidades coorganizadores tendrán la misma
exención de tasa aplicable al Ayuntamiento. Para aplicar
esta exención, deberá acreditarse previamente mediante
decreto de alcaldía, a propuesta de la concejal
responsable del área, ese especial interés para el
municipio, que se comunicara posteriormente al Pleno.

Guztizko zenbatekoa BBK-ren kontu korronte honetan
sartu behar da: 2095 0048 24 32 3901 3049, BBK, “San
Bartolome Txokoa” edo “Gaztelubideko Txokoa”, eta
jarraian eskatzailearen izena.

Tasa por las reservas e ambos txokos, uso y
mantenimiento (luz, agua, limpieza,…).
Días laborables, de lunes a jueves 57,00
Viernes, sábados, domingos y festivos 112,00
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BIGARRENA: Aldaketaren edukia udalaren iragarki-taulan jendaurrean jarriko da, 30
egunez, BAOn, lurralde historikoan hedapen handiena duten egunkarietako batean, eta Leioako
Udalaren Gardentasun Atarian argitaratu ostean; epe horretan, interesdunek espedientea berrikusi
ahalko dute eta erreklamazioak aurkeztu.
HIRUGARRENA: Erreklamazio edo iradokizunik aurkezten ez bada, ordura arte behinbehinekoa zen erabakia behin betiko bihurtuko da eta erabakia behin betikoa egitea eta
ordenantzaren testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da; erreklamazio edo
iradokizunik egonez gero, horiek ebatzi egingo dira, eta, hala badagokio, erabakia behin betiko
onartu eta argitaratuko da, hori guztia, 9/2005 Foru Arauaren 16.3 artikuluan xedatutakoa betez.
LAUGARRENA: Aldaketen testu osoa BAOn eta udal gardentasun-atarian argitaratzea.
7.- MERKATARITZA ERAGIKETETAN BERANKORTASUNAREN AURKA
BORROKATZEKO NEURRIEN UZTAILAREN 5EKO 15/2010 LEGEAN
XEDATUTAKOA BETEZ EGINDAKO KONTU-HARTZAILETZAKO TXOSTENA
ETA DIRUZAINTZAKO TXOSTENAREN LABURPENA, BAI ETA 2017KO
LEHENENGO HIRUHILEKOARI DAGOZKION EGIKARITZEEN EGOERAK,
AURREKONTU EGONKORTASUNAREN BETETZE MAILA ETA GASTU ARAUA:
Merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriei buruzko
uztailaren 5eko 15/2010 Legeak xedatutakoa betez Kontu-hartzailetzak eta Diruzaintzak
egindako txostenen berri eman zen.
ORDAINTZEKO EPEAK
Txosten horietan, besteak beste, ondorengoa aipatu da: 2017ko LEHENENGO
HIRUHILEKOAN, 4.599.299,13 euroko 1.544 fakturatatik 1.519 faktura epearen barnean ordaindu
dira, 4.552.773,77 euro guztira, hau da, % 98,98.
Epez kanpo ordaindutako 25 fakturatatik (zenbatekoaren % 1,02), honako egoera hau
nabarmendu behar da:
•
faktura horietako 17 epez kanpo jaso ziren, hau da, hiruhilekoan fakturatutako guztiaren
% 0,60.
Diruzaintzan dauden hornitzaileei egindako ordainketa likidoetatik, honako datu hauek lortzen dira:

FAKTUREN
KOPURUA

Fuera de Período

Epez kanpo
ordaindutakoak
Pago
fuera de plazo

Epez kanpo
adostutakoak
Conformadas
fuera de plazo

1519

25

17

8

4.552.773,77€

46.525,36€

27.396,81€

19.128,55€

Epean

Epez kanpo

En el Período

Nº FACTURAS
Zenbatekoa/Importe
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Ehunekoa/Porcentaje

98,98 %

1,02 %

0,60 %

0,42 %

Bizkaiko Foru Aldundiari jakinarazitako lehenengo hiruhilekoari lotuta finkatutako ordainketa orokorraren
batez besteko epea (Udala –12,35, Soinu Atadia* –24,42 eta Euskararen Erakundea** –21,74), finantzatutoretza egikaritzen duen organoa izanik, –12,49 egunekoa da.
Hau da, faktura bat Leioako Udalak xede horretarako gaitutako erregistroan sartzen denetik hura
ordaintzen den arte 17 egun bakarrik igarotzen dira.
Gogoan izan behar da, gaur egungo legeriarekin bat, 30 eguneko epea dagoela faktura erregistratzen
denetik ikus-onesten den arte, eta beste 30 egun, ikus-onesten denetik ordaintzen den arte.
Leioan, 2017ko lehenengo hiruhilekoan, esan dugun bezala, horretarako 60 eguneko epea izan arren, 17
egunetan burutu da prozesu osoa.
(*) Soinu Atadia: 67 faktura ordaindu dira, guztira 45.008,82 euro. % 100,00 epean ordaindu da.
(**) Euskararen Erakundea: 54 faktura ordaindu dira, guztira 22.170,79 euro. % 100,00 epean ordaindu da.
FAKTURAK ESKATZEA
Legeak behartutako arloetan 30 egun baino gehiagoz adostasuna eman gabe jarraitzen duten fakturak
eskatzeari dagokionez, jakinarazi behar da, Udaleko Kontu-hartzailetzak informazioa eskuratzeko eskaera
egin ostean, 2017-03-31n ez dagoela erantzunik jaso gabeko fakturarik.
Kontabilitatean erregistratutako 8 fakturak, noiz adostuko zain daudenak, sailei dagokienez, honako
hauek dira: 3 zerbitzu orokorretan, 1 giza-baliabideetan, 1 hirigintzan, 1 kulturan, 1 kirolean eta 1
ekonomia sustapen eta enpleguan:
• 4 ezeztatu egin dira, ordainketa bidezkoa ez izateagatik.
• 3 dagoeneko ordainduta daude.
• 1 adostu behar da eta beste bati eskatutako dokumentazioaren zain dago saila, zenbatekoa eta
fakturatutako kontzeptuak behar bezala egiaztatzeko.
AURREKONTUA BETEARAZTEA
Udaletik batutako datuak, kapituluen mailan (arrunta, geldikinik gabe), 2017-03-31n, honako hauek dira:
DIRU-SARRERAK
KAPITULUAK
1.- Zuzeneko zergak
2.- Zeharkako zergak
3.- Tasak eta beste diru-sarrera batzuk
4.- Transferentzia arruntak
5.- Ondare sarrerak
6.- Inbertsioak besterentzea
7.- Kapital transferentziak

HASIERAKO
BEHIN BETIKO
AURREIKUSPENA AURREIKUSPENA
7.813.796,00
7.813.796,00
450.000,00
450.000,00
4.114.842,73
4.114.842,73
18.067.241,52
18.067.241,52
325.024,90
325.024,90
827.879,60
827.879,60
2.414.793,47
2.414.793,47

AITORTUTAKO
ESKUBIDE
LIKIDOAK
6.103.892,13
188.944,47
1.291.485,94
16.715.288,73
75.210,75
0,00
73.515,14
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8.- Aktibo finantzarioak
GUZTIRA

0,00

3.017.053,91

0,00

34.013.578,22

37.030.632,13

24.448.337,16

GASTUAK
KAPITULUAK
1.- Langileria gastuak
2.- Ondasun arruntak eta zerbitzuak
3.- Gastu finantzarioak
4.- Transferentzia arruntak
5.- Kreditu orokorra eta ustekabeak
6.- Inbertsio errealak
7.- Kapital transferentziak
8.- Aktibo finantzarioak
GUZTIRA

HASIERAKO
KREDITUA
10.233.579,34
16.585.480,15
5.000,00
3.555.500,89
85.000,00
3.449.017,84
100.000,00
0,00

BEHIN BETIKO
KREDITUA
10.233.579,34
16.585.480,15
5.000,00
3.555.500,89
85.000,00
3.449.017,84
100.000,00
0,00

AITORTUTAKO
BETEBEHARRAK
1.849.595,46
3.670.530,76
468,99 €
500.702,78
0,00
29.740,98
0,00
0,00

34.013.578,22

34.013.578,22

6.051.038,97

Aurtengo maiatzaren 2an Bizkaiko Foru Aldundiari bidalitako informazio ekonomikoaren eta
aurrekontuko informazioaren bidalketatik ondorioztatzen denez, Leioako Udalak 2017ko lehenengo
hiruhilekoan legez ezarritako aurrekontuko egonkortasunaren eta gastu arauaren helburuak betetzen ditu.

Udalbatza Kontu-hartzailetzaren txostenaren eta Diruzaintzaren txostenaren
laburpenaren (biak merkataritzako eragiketetako berankortasunaren aurkako neurriei buruzko
uztailaren 5eko 15/2010 Legeak xedatutakoa betez eginak) jakitun geratu zen.
8.- ALKATEAREN
EZARTZEKO.

PROPOSAMENA

2018.

URTERAKO

HERRIKO

JAIA

Barne Araubideko Informazio Batzordeak 2017ko maiatzaren 16an onartu ostean
(ziurtagiria espedientean dago), 20. irizpen proposamena Udalaren Osoko Bilkurak onespenera
jarri zen.
UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu egin zen eta bertaratutako hogeita bat udalkideek, aho batez,
honako hau hitzartu zuten:
LEHENENGOA.- 2018. urterako, Leioako herriko jaieguna urriaren 31, asteazkena, izan
dadin proposatzea.
BIGARRENA.- Udalbatzaren erabaki honen egiaztagiria Eusko Jaurlaritzaren Lan eta
Justizia Sailaren Bizkaiko Ordezkaritzara bidaltzea.
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9.- ESNATU LEIOA UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA, 2017.
URTERAKO ESTATUKO AURREKONTU OROKORREI BURUZKO LEGEAREN
27. ETA 35. XEDAPENEI DAGOKIENEZ:
Barne Araubideko Informazio Batzordeak 2017ko maiatzaren 16an onartu ostean
(ziurtagiria espedientean dago), 21. irizpen proposamena Udalaren Osoko Bilkuraren onespenera
jarri zen.
UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu ostean, Leioako Udaleko Udalbatzak, aldeko hemeretzi botorekin
(Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak, Euskal Sozialistak taldeko hiru
zinegotzienak, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak eta EH-Bildu Leioa taldeko hiru
zinegotzienak), kontrako bi botorekin (Leioako Talde Popularreko bi zinegotzienak), Esnatu
Leioa udal taldeak aurkeztutako mozioa onartzea erabaki zuen. Jarraian mozioaren testua kopiatu
da:
ZIOEN AZALPENA
Pasa den 2017ko martxoaren 31n Ministroen Kontseiluak onartutako eta 2017ko apirilaren 6an Gorte Nagusietako
Aldizkari Ofizialean argitaratutako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen proiektua izapidetzea dela eta,
gure gaitzespena adierazi nahi dugu, aipatu proiektuaren 27. eta 35. xedapen gehigarrietan jasotako edukiari dagokionez.
Aipatu xedapenek mugatu egiten dute langile lan-kontratudunak administrazio publikoetan sartzea, udal batek edo
autonomia-erkidego batek, zerbitzu publikoak kudeatzeko ereduari dagokionez, kudeaketa zuzenaren alde egitea eta
enpresa kontzesiodunen bidez egiten den kudeaketa pribatua lehengoratzea erabakitzen duenean. Xedapen horrek zuzenean
erasotzen ditu administrazio publikoetan kudeaketa publiko zuzena berriz ezartzeko prozesuak, hainbat udal eta
autonomia-erkidegotan hasi direnak, langileen subrogazio prozedurei dagokienez.
Jakinarazi nahi dugu neurri atzeragarri berri horrek:

-

Espainiako Konstituzioaren 140. artikuluan ezarritako autonomiaren printzipioa erasotzen duela.
Konstituzioak udalerrien autonomia bermatzen du. Udalerriek nortasun juridiko osoa izango dute. Gobernatzea
eta kudeatzea alkateek eta zinegotziek osatzen dituzten udalei dagozkie. Zinegotziak udalerriko biztanleek
hautatzen dituzte, sufragio unibertsal, berdin, libre, zuzen eta sekretuaren bidez, legeak ezarritako moduan.
Alkateak zinegotziek edo herritarrek hautatzen dituzte. Legeak arautuko du zein kasutan dagokion kontzeju
irekiaren araubidea izatea.

-

Oztopo larri bihurtzen dela, egun enpresa eta erakunde pribatuek kontratu bidez kudeatzen dituzten titulartasun publikoko
zerbitzu eta obren kasuan, zuzeneko kudeaketara itzultzeko prozesuetan, zerbitzua betetzen duten langileak, egiaztatutako
esperientzia eta profesionaltasuna erakutsi dutenak, berme guztiekin sartu ezin direlako.

-

Legearen aldetik, beste eragozpen bat gehitzen zaiela dagoeneko ezagunak direnei; horiek guztiak kontraesanean daude tokiadministrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzko legearen ustezko euskarrietako batekin, hain zuzen,
zerbitzu publikoak emateko efizientziarekin, argi baitago tokiko zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketak –pribatuak–
arazo ugari sortzen dituela: proiektuen kostuak areagotzea ohiko hautabideekin konparatuta (kostu finantzario handiagoak
eta zerbitzua kudeatzen duten enpresen etekinak ordaintzea); kontratistek benetan ez dute arriskua beren gain hartzen,
porrota/lehiaketaren kasuan, erreskate-gastuak administrazioak ordaindu behar izaten dituelako, eta horiek oso altuak
izaten dira; malgutasunik eza kontratuen iraupen luzea dela eta: edozein aldaketak administrazioak ordaindu behar dituen
kostuak areagotzea dakar; transakzio-kostu altuak, administrazioak kontratista zehaztu, planifikazioa egin eta kontrolatu
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behar duelako; hitz batez, sistemaren opakutasuna, merkataritza izaera duelako eta bigarren mailako merkatuak egon
daitezkeelako.

-

Zerbitzu publikoak zuzenean kudeatzea ez da soilik aukera politiko zilegia, juridikoki bideragarria eta ekonomiaren
aldetik jasangarria, baizik eta zeharkako kudeaketa baino eraginkorragoa eta jasangarriagoa da, eta hobeto berma ditzake
langileen eskubideak nahiz erabiltzaileen taxutzeko ahalmena.

ERABAKIA

Hori guztia dela eta, Leioako Udaleko Udalbatzak eskatzen dio estatuko gobernuari eta Diputatuen Kongresuko taldeei
2017ko Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen proiektuan 27. eta 35. xedapen gehigarriak kentzeko.”

10.- ESNATU LEIOA UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA, KATU
KOLONIAK ETA JATEN EMATEN DIETEN BOLUNTARIOEN TALDEAK
SORTZEKO.
Udalbatzaren onespenera jarri zen 2017ko maiatzaren 17ko Gizarte ekintza, Osasun,
Kontsumo, Berdintasun eta Garapenerako Lankidetzako Informazio Batzordean emandako 51.
irizpen proposamena (egiaztagiria espedientean jasota geratu da).
UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu ostean, Leioako Udaleko Udalbatzak, aldeko hamazortzi botorekin
(Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak taldeko hiru,
Esnatu Leioa taldeko lau eta Leioako Talde Popularreko bi zinegotzienak) eta hiru
abstentziorekin (bileran zeuden EH-Bildu Leioa taldeko bi zinegotzienak eta Naiara Goiriena
Zillones zinegotzi andrearena, azken hori, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide
Juridikoaren Erregelamendua onesten duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 100.
artikulua eta Udal Araudi Organikoaren 53.3 artikulua aplikatuta, gaia eztabaidatzen hasi zenean
bileratik irten eta bozkatzeko orduan bertan ez zegoelako), Esnatu Leioa udal taldeak
aurkeztutako mozioa –jarraian kopiatu den edukiarekin– onartzea erabaki zuen:
“ESNATU LEIOA udal taldeak honako proposamen hau aurkeztu du, dagokion informazio-batzordean
eztabaidatzeko eta osoko bilkuran onartzeko: katu koloniak eta jaten emango dieten boluntarioen taldeak sortzea.

Zioen azalpena
Udalbatza honen kide guztiek ezagutzen dute ia-ia udalerri guztietan katu koloniekin sortzen den arazoa. Gure udalerria
ez da desberdina zentzu horretan, nahiz eta gizarte-zerbitzuen sailean neurriak hartzen ari diren eta kolonia horietan
dauden katuetako batzuk antzutu egiten diren.
Bidezko lehen urratsa dela uste dugu, baina badago gauza bat, kezka handiak sortzen dizkiguna.
Egun, kolonia horietaz arduratzen diren boluntarioetako batzuk babesik gabe sentitzen dira, arazoarekiko sentsibilitate
gutxiago duten auzokoengandik hitzezko erasoak, larderiak, baita eraso fisikoak ere jasaten dituztelako.
Gainera, ez dira ausartzen udaltzainak abisatzera, animalia horiei jaten emateagatik isuna jasoko dutelakoan.
Udal honek egin dezakeen urrats erraza udal kolaboratzaile / kolonia zaintzaile / kudeatzailearen txartela sortzea izan
daiteke.
Hori dela eta, Esnatu Leioa udal talde honek honako erabaki hauek onartzea proposatzen dio Leioako Udaleko
Udalbatzari:
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ERABAKIAK:
•
•
•
•
•

Kolaboratzaile / katu kolonien zaintzaile / kudeatzailearen kontzeptua sortzea.
Boluntarioei identifikazio-txartela ematea eta udaltzaingoa eta behar diren estamentuak jakinaren gainean
jartzea.
Indarrean dagoen ordenantza aldatzea, animaliei kalean jaten ematea debekatzen baitu, eta kontzeptu berria
sartzea, pertsona horiek salbuesteko.
Udalak behar den informazioa ematea, kudeaketaren praktika onei, katuen osasunari eta araudiari buruzko
mintegien bidez.
Katu koloniak kartelen bidez identifikatzea, beste udalerri batzuek egiten duten bezala.”

11.- LEIOAKO UDALAREN ETA BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ARTEKO
LANKIDETZA-HITZARMENA, GIZARTE-BAZTERKETA EGOERAN EDO
HORREN ARRISKUAN BIZI DIREN ETA ETXERIK EZ DUTEN PERTSONEI
ARRETA EMATEKO HABITAT BIZKAIA PROGRAMA GARATZEKO
Udalbatzaren onespenera jarri zen 2017ko maiatzaren 17ko Gizarte ekintza, Osasun,
Kontsumo, Berdintasun eta Garapenerako Lankidetzako Informazio Batzordean emandako 53.
irizpen proposamena (egiaztagiria espedientean jasota geratu da).
UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu egin zen eta bertaratutako hogei udalkideek aho batez honako hau
hitzartu zuten:
LEHENENGOA.- “LEIOAKO UDALAREN ETA BIZKAIKO FORU
ALDUNDIAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA, GIZARTE-BAZTERKETA
EGOERAN EDO HORREN ARRISKUAN BIZI DIREN ETA ETXERIK EZ DUTEN
PERTSONEI ARRETA EMATEKO HABITAT BIZKAIA PROGRAMA GARATZEKO”
onartzea, espedientean jasota dagoen testuaren arabera.
BIGARRENA.- Alkate-udalburua hitzarmen hori zein programa garatzeko beharrezkoak
izan daitezkeen gainerako dokumentu publiko eta pribatuak sinatzeko ahalduntzea.

II.- OSOKO BILKURAK UDAL GOBERNUKO KUDEAKETARI
EGINDAKO KONTROLA ETA JARRAIPENA
12.- ALKATETZA-UDALBURUTZAREN DEKRETUAK ETA TOKIKO GOBERNU
BATZARREAN
HARTUTAKO
EBAZPENAK,
2017-04-20TIK
2017-05-17RA
BITARTEAN:
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 46.2.e)
artikuluan xedatutakoari erreparatuz, apirilaren 21eko 11/1999 Legeak eta Toki Korporazioen
20

SINATZAILEA
ALKATEA,

Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoko Araudiaren 42. artikuluak (azaroaren 28ko
2586/1986 Errege Dekretuak onartua) emandako idazketan, osoko bilkurako espedientean
honako hau jasota dago, azter dadin: idazpuruan aipatutako epean alkatetzak emandako
dekretuen kopia, dagokion tokian ondoren artxibatzeko aukera alde batera utzi gabe.
Osoko bilkura jakitun geratu da.
13.- PRESAZKO MOZIOAK
Idatz-zati honetan ez da premiazko moziorik aurkeztu.
14.- GALDE-ESKEAK
Eta arratsaldeko hamarrak eta berrogeita bost minutu direnean, AlkatetzaUdalburutzak ekitaldia bukatutzat eman du, eta Idazkaritza honi dagokion akta egiteko agindu
dio, adostutako eran onetsi dena. Hori guztia ziurtatu dut idazkari nagusia naizen honek.
O.E.
ALKATEA,

IDAZKARI NAGUSIA,

21

