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Espediente kodea: 2020IAKB0005
Titularra: GETARIAKO UDALA

BILERA-AGIRIA

ORGANOA: Bozeramaileen Batzordea
EGUNA:   2020ko apirilaren 7a.  
ORDUA:  19:30etan.
Haritz Alberdi Arrillaga alkatea, Ibon Gereka Balentziaga EH Bildu Udal Taldearen bozeramailea eta Aitor Urresti Martinez 
EAJ-PNV Udal Taldearen bozeramailea

2020KO APIRILAREN 7KO 
BATZORDEAREN batzordeko AGIRIA.-
================================

ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES DE 
7 DE ABRIL DE 2020.-
================================

LEHENDAKARIA        PRESIDENTE
HARITZ ALBERDI ARRILLAGA

BERTAN DAUDEN ZINEGOTZIAK - CONCEJALES ASISTENTES
IBON GEREKA BALENTZIAGA
AITOR URRESTI MARTINEZ

AZALDU EZ DIRENAK – NO ASISTENTES

IDAZKARIA        SECRETARIO
MARCOS AIZPURU ISASTI 

Getarian, Skype aplikazioa erabiliaz, 
Covid-19ak sortutako alarma egoeraren 
ondorioz, Udaletxeko aurrez egindako 
deira, 2020ko apirilaren 7an, arratsaldeko 
zazpit’erdietan, Bozeramaileen Batzordea 
biltzen da, goian aipatzen diren 
zinegotziak, Haritz Alberdi Alkatearen 
lehendakaritzapean.

En Getaria, a través de Skype, por la 
situación resultante por la expansión del 
Covid-19, a las diecinueve y treinta horas del 
día de 7 de abril de 2020, se reúne la Junta 
de Portavoces, previa convocatoria cursada al 
efecto, con la asistencia de los Concejales 
que se expresan, bajo la presidencia del 
Alcalde Haritz Alberdi.- 

Bertan aurkitzen da udalaren idazkari-
kontuhartzaile akzidentala den Marcos 
Aizpuru Isasti eta honek zinpean 
ekitaldiaren berri jasotzen du. 

Asiste a la reunión el secretario-interventor 
accidental de la Corporación Marcos Aizpuru 
Isasti, que da fe del acto.

GAI ZERRENDA ORDEN DEL DIA
Aparkalekuen ordenantza (eransita doa zirriborroa)

EH Bilduko bozeramaileak hitza hartzen du eta adierazten du ordenantzaren zirriborroa prestatuta 
dagoela, eta teknikoki posible izango dela onartzea eta aurreikusitako epean indarrean sartzea. Hala ere 
ikusten dutela alarma egoera honetan bi taldeen adostasuna izan beharko litzatekeela bera onartzeko 
prozesurako, ikusirik aurreikusten zela ordenantzaren “balio” epea 2020ko ekainaren 15etik 2021eko irailaren 
30a; segidan berraztertzeko asmoa zegoen bere ibilbideak emango lituzkeen datuekin. Beraien taldea 
baloratzen ari dela gaia lasaiago hartzea eta egoera normaltzen denean hastea.

EAJ-PNVko bozeramaileak adierazten du beraiek ere ados daudela atzeratzean. Ikusirik jendaurrean 
ipini behar dela, dituen zertzeladak eta kasuistika handia, egoki ikusten dutela atzeratzea eta iraila baldin bada, 
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iraila izan dadila. Beraien ustez indarrean ipini baino lehen xehetasun guztiak ondo azaldu beharko lirateke, eta 
horretarako denbora behar da; eta gainera, izango den uda arraroarekin, bertan jaso izango ziren datuak ez 
ziren fidagarriak izango. 

Bi taldeak ados daude ordenantza atzeratzea.

Batzordeak eta plenoak.
Alkateak plazaratzen du hasiera batean bere asmoa zela hila honetan bai batzordea zein udalbatza 

izatea. Nahiz eta ohikoa ez izan, martxokoa ez zelako egin eta behintzat informazioa emateko eta dauden 
gauza bakanak onartzeko. Ez daude gai sakonak, baina bai bi hitzarmen (udal erroldari buruz Gipuzkoako 
Garraio Lurralde Agintaritza Partzuergoarekin; eta hondartzen kudeaketa Gipuzkoako Foru Aldundiarekin), 
alkatetzaren ebazpenak azaltzea eta Goiener eta Nafarkoopen bazkidea izatea (energia berriztagarrien 
sorkuntza eta kontsumo kooperatiba lehena eta energia berriztagarriko proiektuak lantzekoa bigarrena). Bi 
bilerak telematikoki egin daitezke, orain egiten ari diren bezela. Zalantza da zinegotzi guztiei deitu, edo 
bozeramaileekin bakarrik.

EAJ-PNVko bozeramaileak adierazten du ados dagoela biak egiteko, gaiak teknikoak direlako; bere 
ustez zinegotzi guztiekin egin beharko lirateke, deialdi arruntak eginaz.

Ikusirik epeak zaindu egin behar direla, Batzordea apirilaren 21erako eta Udalbatza apirilaren 28rako 
deialdia egitea adosten da. Biak Skype plataforma erabiliaz egingo dira. Ea ondo burutzen diren.

Koronabirusa.
Alkateak adierazten du orokorrean herrian hartutako neurriak ondo eramaten direla. Eskuak garbitzeko 

jelarekin arazoak izan dira. Gehienbat dendetan zabaltzen da, herritarrek erosketak egiterakoan erabili ahal 
izateko. Hasiera batean lortutakoa gastatu da, eta aurreko astetatik zai gaude berriz eskatutakoa iristeko; 
mugan erretenituta egon da materiala hau eta azkeneko informazioaren arabera bihar edo etzi jasotzeko 
moduan izango gea. Tartean Jone Alkorta janari-dendak lortutakoa erabili izan da.

Adierazten du azkeneko datuen arabera herriko gaixoen kopurua berdin mantentzen da (3, bi hildakoak 
barne).

EAJ-PNV taldeko bozeramaileak esaten du egoera oso zaila dagoela, jeneroa lortzeko gaia ikusita. 
Bestalde nabari dela batzuk erosketa egiteko aitzakiarekin kalean dabiltzala, eta zenbait eremuetan (Sahatsaga 
kaleko goiko partea) garbitasun falta sumatzen dela.

Alkateak adierazten du jendea kalean egotearen kontuarekin udaltzainek batzuei atentzioa deitu dietela; 
garbitasun kontuagatik, udal lan-taldearen langileek banaka ari direla lanean, eta egutegi baten arabera ari 
direla, barredora eta guzti; lehentasuna eman zaiola “transito” gehiena dagoen lekuari, baina hala eta guztiz ere 
langileek erne daudela eskatutako eremuetara joan ahal izateko; aurreikusi zela Sahatsaga kaleko goiko zatia 
astean behin egiteko. Era berdinean jokatzen ari direla arratoien kontrako zerbitzuarekin: eskaera jaso ezkero 
enpresa esleipendunari jakinarazi eta bertaratzen da.

Bestalde alkateak jakinarazten du aurreko astean bilera izan zutela Foru Aldundiarekin eta jakinarazi 
zietela honek ondorio latzak izango dituela, eta tentuz gastatzeko; % 20-25eko murrizketa izango zela Udal 
Finantzaketarako Foru Fondoan (UFFF), eta beraz aurrekontuko egokitzapenak egin beharko direla.

EAJ-PNV taldeko bozeramaileak adierazten du bere aldean, lanean, jaso dutela aurrekontuen jaitsiera 
egin behar dutela; turismo aldetik ere barne-turismoa bakarrik izango ote den, eta horrek ekarriko duen 
jendearen larritasuna latza izango da (ostalaritzako langileak), eta beraz partidak egokitu beharko dira, arlo 
ezberdinei laguntzeko: koltxoia prestatu beharko da.

EH Bilduko bozeramaileak ere adierazten du aurreikuspenak egokitu beharko direla, aurrekontuko 
partidak barne, bai aurtengorako zein datorren urterako, eta gaia lantzen hasi direla.

Aberri eguna 2020.
EH Bilduko bozeramaileak azaltzen du, nahiz eta talde politiko bakoitzak bere deialdi propioa izan, 

egoki ikusten duela udalaren izenean deialdi komun bat bilatzeko eta jendeari eskatzea balkoietan ikurrina 
zintzilikatzeko, aurten bereziki.

EAJ-PNVko bozeramaileak azaltzen du ados dagoela, ikusita ze egoeran gauden, balkoietan dagoen 
bizitzarekin, herri abertzale bat bezela azaltzea eta balkoietan ikurrinak azaltzeko deialdia egitea.

Adosten da udalaren izenean deialdi bat plazaratzea.

Eta zortziak eta hamar zirenean, Alkateak bilera 
bukatutzat eman du.

Y siendo las veinte horas y diez minutos, el Alcalde 
da por terminada la reunión.

Alkatea
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