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2016/05/24an  EGINDAKO  OHIKO  OSOKO
BILKURA .  

SESIÓN ORDINARIA    DEL PLENO DE
LA CORPORACIÓN. Día  24/05/2016.   

BERTARATUAK- ASISTENTES  

Alkate-Udalburua  

Jose Ramón Zubizarreta Alegria

Zinegotziak  

Maria Purificación  Regidor Varela
Maite Zubia Atxaga
Josu Miren Ezkurdia Santamaria
Maite Uribe Beristain
Aitor Zubizarreta Alegria
Aintzane Agiriano Errasti
Edorta Barandiaran Garcia
Nestor Arana Arexolaleiba
Joseba Iñaki Kerejeta Gorostiza
Rafael Bernal Gato

Idazkaria  

Edurne Iturbe Lascurain.

Eskoriatzan,  2016ko maiatzaren 24an,
arratsaldeko   bostak  eta  erdietan,
Udaletxeko  Osoko  Bilkuren  aretoan,  Jose
Ramon  Zubizarreta  Alegria  alkate  jauna
buru  dela  eta  goian  aipatutakoak  bertan
direla bildu da Udalbatzarra,  Ohiko bilkuran,
gai zerrendan zehaztutako gaiei buruz hitz
egiteko. .

En  Eskoriatza,  siendo  las  diecisiete
horas  y  treinta minutos del  día  24 de
mayo  de  2016, en el Salón de Plenos
de  la  Casa  de  Consistorial  quedó
constituido el Pleno de la Corporación en
sesión  ordinaria bajo la Presidencia del
Señor Alcalde-  Presidente  Jose Ramón
Zubizarreta Alegria , con la asistencia de
los señores que arriba se expresan para
tratar  de los asuntos reseñados dentro
del Orden del Día.  

2016/05/ 24
Ohiko Osoko Bilkura

Pleno ordinario
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1.- AURREKO BILKURETAKO AKTAK ONARTZEA.

Ondorengo egunetan egindako osoko bilkuretako aktak onartu dira:  2016-02-23, 2016-03-15
eta 2016-05-03.

2.- ALKATEAREN ADIERAZPENAK.   

Alkateak  jakinarazi  ditu  Udal  Erregelamendu Organikoaren 25.  artikuluaren babesean ohiko
udalbatzarra  ordu  betez  aurreratzeko  izandako  arrazoiak. Jorratu  beharreko  gaietako  bat
Eskola  21  Agendako  2015/2016  eskola  proiektuaren  aurkezpena  da,  eta  egokitzat  jo  du,
aurreko urte guztietan  gaia  aztertzeko  egiten  zen  udalbatzarrarekin  egin  izan  den moduan,
ikasleen ordutegira egokitzea.

Jakinarazi du zinegotzien erretiluan utzi duela datorren ekainaren 5erako deitutako galdeketa
dela-eta ERAINek  bidalitako idazkia,  eta jakinarazi  du Gobernuaren ordezkariak  errekurtsoa
aurkeztu  duela  2016an  egin  beharreko  kultur  programa  eta  jardueretarako  diru  laguntzak
arautzen  dituzten  OINARRIen  aurka.  Errekurtsoa  oinarritzeko  alegatzen  du oinarrietako  12.
artikuluak Espainiako Konstituzioaren 3.1 eta 14 artikuluak urratsen dituela.

Azkenik,  2016ko maiatzaren  19ra  arte  Alkateak  hartutako erabakien  berri  eman eta  horien
laburpenen kopia banatu da.

3.- ESKOLA AGENDA 21: 2015/2016 IKASTURTEKO PROPOSA MENAK   

Alkateak ongi etorria egin die bertaratutako guztiei, bereziki, Eskoriatzako ikastetxeetako ikasleei. 

Hitza  eman  ondoren,  Eskoriatzako  ikastetxeetako  ikasleen  ordezkariek  2015/2016  ikasturte
honetan Eskola Agenda 21aren barruan BIZITZEKO HERRIAri buruz Udalbatzarrari egiten dioten
proposamena aurkeztu diote Udalbatzarri.

Proposamen hori akta honen eranskin gisa doa.

Aurkezpenaren  ondoren,  egindako lana  eskertu  du  Alkateak  eta  jakinarazi  du  proposatutako
gauza batzuk egin direla, eta adibide bezala aipatu ditu Intxaurtxuetako partxisa, margotu dena,
eta bidegorria, bertatik igarotzeko beharrezko obrak atzo egin baitziren.   Beste batzuk, esan du,
berehala egingo dira, esaterako, Elorreta parkekoak eta biblioteka aurreko parkekoak.  Aitortzen
du Udalak badakiela zein egoeretan dagoen “skate parkea”, eta irtenbide bila ari direla hainbeste
hondatu  ez  dadin,  eta  konpromisoa  hartu  du  Udalak  proposamen  guztiak  aztertzeko,  eta
horietatik, egingarri direnak egingo direla, eta horren berri emango diela hurrengo ikasturtearen
hasieran. 

Nestor Arana orandik ez denez bilkurara azaldu, aho batez erabaki da gai zerrendaren
hurrenkera aldatzea eta berari buruzko gaia bera etorritakoan aztertzea.

4.- ONARTUTAKO ESKUBIDEEI BAJA EMATEA.
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Preskribatuta egoteagatik, kreditu kobraezin deklaratuta egoteagatik, bidezkoak ez izateagatik,
bikoiztuta  egoteagatik  edo beste  arrazoiren batzuengatik  aurreko ekitaldietatik  kobratu  gabe
gelditu ziren eskubideen baja onartzeko Diru Bilketa Zerbitzuak tramitatutako espedientearen
berri eman da.

Gobernu  eta  Finantza  batzorde  informatzaileak  egindako  proposamenaren  arabera,
Udalbatzarrak, aho batez, honako hau ERABAKI DU: 

LEHENENGOA.-  Kobratzeko  dauden  eskubideei  baja  emateko  talde  espedientea  onartzea
ondorengo taulan agertzen diren kontzeptuengatik, bertan agertzen diren subjektu pasiboei eta
bertan jasotako diru kopuruengatik:

B. Bidezkoak ez izateagatik kobratzeke dauden eskubideen baja: 344,88 €.

KONTZEPTUA/

EPEA/ZENB.

ZENBATEKOA
€

ZERGADUNA ZERGATIA

PLUSBALIA/

2015 01/5 344,88 Felipe ALTUNA BENGOA

%50aren kitapena dagokio eta 
ez %100a

BIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri  ematea  kontuhartzailetza  eta  diruzaintza  udal  zerbitzu
ekonomikoei  beste arrazoiren batzuengatik preskribatutzat  edo baliogabetutzat  deklaratutako
zorrei baja eman diezaieten kontabilitate eta diru-bilketa kontuetan. 

18:00etan,  hurrengo  gaia  eztabaidatzen  dihardutenea n,  eta  bozketa  aurretik,  Iñaki
Kerejeta sartu da bilkurara.

6.- LANDA GUNETAN UDALEZ KANPOKO UR HORNIDURA SISTE MENTZAKO DIRU 

LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI BERRIAK HASIERA BATEAN ON ARTZEA.

Udalbatzarrak, 2016ko otsailaren 23an egindako bilkuran, erabaki zuen landa gunetan udalez 
kanpoko ur hornidura sistema kolektiboentzako diru laguntzak emateko OINARRIAK hasiera 
batean onartzea. 
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Erabaki hori jendaurrean jarri zen 30 egunez, horretarako iragarkia jarriz Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean (2016ko martxoaren 2an, 41. zenbakian) eta Udal honetako iragarki oholean.

Jendaurrean egoteko epean alegazioak aurkeztu ziren, Udalbatzarrak erabaki zituenak 2016ko 
maiatzaren 3an egindako bilkuran.

Udalbatzarrak, 2016ko maiatzaren 3an egindako bilkuran, aurkeztutako alegazioak ezesteaz 
gain, ondorengo erabakia hartu zuen:

“Kontuan izanik, eta alegazioak ez onartzearen arrazoien kaltetan gabe, alegazioetako batzuk 
arreta handiagoaz aztertzea merezi dutela, eta egoki izanez gero, hasieran onartutako 
oinarrietan aldaketa esanguratsuak egin; batetik, behin betiko onarpenari buruzko erabakiak 
hartzeko prozesua ETETEA, eta, bestetik, dagokion batzorde informatzaileari agintzea 
indarrean dagoen antolamendu juridikoa urratsea eragingo ez duten alegazioetan planteatutako
funtsezko kontuak baloratu eta diktamena egin ditzala".

Erabaki hori betez, oinarri berriak egin dira, eta horiek onartzea proposatzen du Gobernu eta 
Finantza batzorde informatzaileak. 

Egindako proposamenaren arabera, eta bertaratutako udalbatzarkide guztiek alde bozkatuta, 
Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU: 

Lehenengoa.-  Eraginik gabe uztea Udalbatzarrak, 2016ko otsailaren 23an egindako bilkuran, 
landa gunetan udalez kanpoko ur hornidura sistema kolektiboentzako diru laguntzak emateko 
OINARRIei buruz hasiera batean hartutako erabakia. 

Bigarrena.- Landa gunetan udalez kanpoko ur hornidura sistementzako diru laguntzak emateko
OINARRIAK hasiera batean onartzea.

Hirugarrena.- Oinarri horiek jendaurrean jartzea 30 egun baliodunez iragarkia Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik kontatzen hasita, nahi duenak oinarriak aztertu eta, 
hala iritziz gero, erreklamazioak jarri edo iradokizunak egin ditzan.

Laugarrena.-  Iradokizunik edo erreklamaziorik ez balego, OINARRI horiek behin betiko 
onartutzat joko dira bestelako erabakirik hartu beharrik gabe.

6.- HERRIKO JAI EGUNA PROPOSATZEA 2017. URTERAKO   

Gobernu  eta  Finantza  batzorde  informatzaileak  egindako  proposamenaren  arabera,

Udalbatzarrak,  aho  batez  ERABAKI  DU ekainaren  29a  proposatzea  herriko  jai  egun  bezala

2017rako.
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8.- IDAZKARITZA-KONTUHARTZAILETZAK 2015-EKO LAUGARR EN HIRUHILEKOAN ETA 

2016-KO LEHENENGO HIRUHILEKOAN JARRITAKO ERAGOZPENA K.  

Udal honetako Idazkaritza-kontuhartzailetzak legezkotasun hainbat eragozpen jarri dizkienez 
Alkatetzak 2015eko urriaren 1etik 2016ko martxoaren 31ra arte hartutako erabakiei, Toki 
Ogasunak arautzen dituen Legearen Testu Bateratua onesten duen martxoaren 5eko 2/204 
Legegintzako Errege Dekretuko 218. artikuluan ezarritakoaren arabera, txostena aurkezten zaio
Udalbatzarrari eragozpen horien aurka hartutako erabakien berri emateko.

Ondoren labur azaltzen dira Udalbatzarrak izandako erabakien eta eragozpenen berri: 

1.- 1236. erabakia-XIX. Ferixie antolatzeagatik diru laguntza eman eta ordaintzea ARIZMENDI 

S.COOP-eri.

ERAGOZPEN-TXOSTENA DIRU LAGUNTZAREN HELBURUA JUSTIF IKATU GABE 

EGOTEAGATIK (fakturak falta dira).

2.- “Justifikatzeko” igorritako funtsak justifikatu gabe egoteagatik obligazioak aitortzeari 

egindako ERAGOZPEN-TXOSTENA (FAKTURAK FALTA DIRA, EDO FAKTURA BATZUK EZ 

DATOZ BAT) (Kultura zerbitzuari emandako kutxa aurrerakina, 2015eko 3.a ).

3.- “Justifikatzeko” igorritako funtsak justifikatu gabe egoteagatik obligazioak aitortzeari 

egindako ERAGOZPEN-TXOSTENA (FAKTURAK FALTA DIRA, EDO FAKTURA BATZUK EZ 

DATOZ BAT) (Kultura zerbitzuari emandako kutxa aurrerakina, 2016eko 2.a ).

4.- Maiatzaren 28ko motorren topaketarako kartela diseinatzeko zerbitzuaren gastua onartzeko 

eta ordainketa agintzeko erabakia. 

GASTUA JUSTIFIKATZEKO DOKUMENTURIK EZ EGOTEARREN EG INDAKO ERAGOZPEN-

TXOSTENA (faktura falta da)   

5.- “Justifikatzeko” igorritako funtsak justifikatu gabe egoteagatik obligazioak aitortzeari 

egindako ERAGOZPEN-TXOSTENA (FAKTURAK FALTA DIRA, EDO FAKTURA BATZUK EZ 

DATOZ BAT).(Kultura zerbitzuari emandako kutxa aurrerakina, 2016ko 3.a ).

Udalbatzarrak informazioa jasotzat jo du.
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9.- ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINIS TRATIBOAK 

BURUTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASEN ORDENANTZA A RAUTZAILEKO 9. 

ERANSKINA “KIROL INSTALAZIOAK ETA KIROL ZERBITZUAK ERABILTZEAGATIKO 

TASA” ALDATZEARI HASIERAKO ONARPENA EMATEA.

Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatiko tasak arautzen dituen 
ordenantzako 9. eranskina “Kirol instalazioak eta kirol zerbitzuak erabiltzeagatiko tasa” 
aldatzeko Kultura, Euskara eta Kirolak azpibatzordeak eskatuta, egindako proposamena 
ikusirik, Udalbatzarrak, bertaratutako udalbatzarkide guztiek alde bozkatuta, honako hau 
ERABAKI DU:

Lehenengoa.- Proposatutako aldaketa onartzea, hau da, kirol jardueretarako honako tarifa berri 
hauek sartzea:

Kirol udalekuen tarifak 

2016

ABONATUEK EZ ABONATUEK

5 egun, 5 ordu eguneko 

(6 – 12 urte)

30 € * 34 € *

9 egun, 4 ordu eguneko

(12 – 16 urte)

50 € * 60 € *

* Anai-arreba bakoitzeko 5 € gutxiago; eta bi txandatan izena emanda, % 5 merkeago

Bigarrena.- Erabakia jendaurrean jartzea 30 egunez, nahi duenak erreklamazioak edo oharrak 
egin ditzan.

Hirugarrena.- Aldaketa erabakia behin betikoa izango da, erabaki berririk hartu behar gabe, 
jendaurrean jartzeko arauzko epea igarota inolako erreklamaziorik egingo ez balitz.

6.- GIZARTE ZERBITZUETAN DIHARDUTEN ELKARTEENTZAKO 2016rako DIRU 

LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUZTEN OINARRIAK ONARTZEA.   
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Gizarte Zerbitzuetako Batzorde Informatzaileak egindako proposamenaren arabera, eta 
batzarkide guztiek alde bozkatuta, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU:

Lehenengoa.-  Beraien jarduera gizarte zerbitzuetan garatzen duten elkarteentzako 2016an diru
laguntzak emateko oinarriak onartzea.

Bigarrena.-  Oinarri horiek jendaurrean jartzea 30 egun baliodunez iragarkia Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik kontatzen hasita, nahi duenak oinarriak aztertu eta, 
hala iritziz gero, erreklamazioak jarri edo iradokizunak egin ditzan.

Hirugarrena.-   Iradokizunik edo erreklamaziorik ez balego, OINARRI horiek behin betiko 
onartutzat joko dira bestelako erabakirik hartu beharrik gabe.

Laugarrena.-  Ahalmena ematea Alkate jaunari oinarriak onartu ondoren bertan araututako 
diru laguntzetarako deialdia egiteko eta dagokion gastua baimentzeko.

10.- GALDE-ESKEAK.

Ez da egon.

Oraindik ere Nestor Arana iritsi ez denez, eta bert aratutako guztiek ados izanda,

18:30era arte bilkura etetea erabaki du Alkateak.

18:30ean berriz ere bilkurari ekin zaio.

11.- NESTOR ARANA AREXOLALEIBAK ZINEGOTZI KARGUA HA RTZEA.

Udalbatzarrari jakinarazi zaio Nestor Arana Arexolaleiba jaunak, Toki Araubidearen oinarriak 
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 75. artikuluan aurreikusitakoa betez, ondare 
ondasunen, balizko bateraezintasun kausen eta diru sarrerak eman ditzaketen jardueren 
aitorpena egin duela dagokion interesen erregistroan inskriba daitezen, eta horrela, zinegotzi 
kargua hartzeko legezko tramiteak beteta, Udalbatzarrak Nestor Arana Arexolaleiba jaunari 
bere kargua eman dio.

 Eta  beste  gairik  ez  dagoenez,  19:35ean  amaitutzat  e maten  da  bilera,  eta  bertan
gertatutakoa, nik, Idazkariak, egiaztatzen dut.
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Aurtengo ikasturtean, Eskoriatzako Derrigorrezko Hezkuntzako ikasleekin, Eskola 
Agenda 21ean “BIZITZEKO HERRIA” gaia landu ondoren,  jarraian doakizue ikasleek 
egindako azterketen ondorioak. Ondorio hauek maiatzaren 24ko udal plenoan 
aurkeztuko dituzte.

LEHEN HEZKUNTZA

LH 1. ZIKLOA

Aztertutako gaia: jolas parkeak.
Eskoriatzako hainbat jolas parke aztertu ondoren hona hemen ondorioak:

SANTA MARINA. Nork jolastu dezake? Denok
Proposamenak:
Jolasak lurrean margotu.
Tirolina jartzea parrokiako dorretik.
Jolasak lurrean margotu.
Udalekuetan ikastaroa egin lurrean margotutako jokuetan jolasten irakasteko.
Zuhaitzak, gerizpea/itzala egoteko.

ARANBURUZABALA. Nork jolastu dezake? HH eta LH-ko neska-mutikoek.
Proposamenak.
Txintxaunak eta joku egokituak.

SKATE PARKEA. Nork jolastu dezake? LH, DBH eta nagusiak.
Proposamenak.
Egiturak konpondu.
Lantegietako zarata kendu.
Itzalak eta jarlekuak ipini.
Garbitasun falta.
Iturria ipini.
Ez da jolasteko toki atsegina eta azterketa egiterakoan motor bat zegoen aparkatuta.

DORLETAKO PARKEA. Nork jolastu dezake? HH eta LH-ko neska-mutikoek.
Proposamenak:
Jolas eta txintxaun egokituak ipini.
Lurra konpondu.

LIBURUTEGIA. Nork jolastu dezake?
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Proposamenak:
Esertzeko bankuak ipini.
Mahaietako bankuak konpondu.
Txintxaun egokituak ipini.
Lurreko jolasak margotu.
Iturria.

IBARRAUNDI
Proposamenak:
Zakarrontziak.
Zuhaitz gehiago.
Eserlekuak ipini.
Iturria ipini.
Zelaia garbitu.
Txakurren kakak kendu.
Itsuentzako prestatu.
Erreka ertzean arriskua kentzea.
Txakur kakak kentzea/jasotzea.
Itzalak, 3 edo 4 zuhaitz gehiago landatzea.
Zakarrontziak ipini.

PLAZA/TXISTULARI
Proposamenak:
Zirkuitua margotu patin/patinetiekin ibiltzeko.
Plaza erdian lurreko jolasak margotu.
Iturria ipini.

PARTXISA
Proposamenak:
Itzalik/Gerizperik ez eguzkia egiten duenerako.

INTXAURTXUETA
Proposamenak:
Txintxaun egokituak ipini.
Txikiendako txintxauna konpondu.

OLAETA. Nork jolastu dezake? Denok.
Proposamenak:
Txintxaun eta joku egokituak.
Itzalak.
Porteriak.
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Lurrean zirkuituak marraztu, patinekin, bizikletarekin... ibiltzeko.
Jolasak lurrean margotu.

LH 2. ZIKLOA

Aztertutako gaia: Eskoriatza denok bizitzeko herri egokia da?

Proposamenak:
Gauza ezberdinak antolatu kanpoko eta hemengo jendeak elkar ezagutzeko: jolasak, 
herri bazkariak bakoitzak bere herriko janaria ekarrita, eskulanak, kaleak ezagutzeko 
ongi etorriak, mendi irteerak, etxeetara gonbidapenak bidali meriendak egiteko, 
bizikleta edo patinete irteerak bidegorritik Aretxabaletara...
Herrian pediatra ordu guztietan egon dadila.
Dauden parkeak ondo mantentzea.
Bidegorria lehenbailehen egokitzea.
Espaloiak denontzat egokitzea.
Argiztapena egoki mantentzea herrian.
Oinezkoentzako bideak itxita mantentzea.
Denda gehiago jartzea.

LH 3. ZIKLOA

Aztertutako gaia: aiton-amonak bizitzeko herri egokia da Eskoriatza?

HERRIKO PLAZA
Proposamenak:
Zorua plaza erdian dauden moduko baldosekin osatu.
Eskaileretan baranda batzuk jarri.

ZALDIBAR ANTZOKIA
Proposamenak:
Aiton-amonentzat antzinako filmak egun jakin batean jartzea (asteko egun batean) 
(astelehenetik ostiralera).
Gazteentzako filmak. Filma nahiko berriak eta euskaraz gain, batzuetan gazteleraz ere.
Salneurriak berriro aztertzea.

OLAZAR JUBILATUEN ELKARTEA
Proposamenak:
Errespetua zaindu behar da.
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Obrak bukatu.

LIBURUTEGIA
Proposamenak:
Liburutegiko zerbitzua egoitzari eta herrian dauden nagusiei egokitu, batez ere 
mugikortasun murriztua dutenei eta etxean bakarrik bizi direnei.
Tailerrak sarriago egin eta berriak ekoiztu (mugikorraren erabilpena, herriko jende 
ospetsuen biografia...), sukaldaritza tailerra eta internet.

EGOITZA
Proposamenak:
Lurra konpondu.
Arrapalan gutxienez baranda jarri. Ahal bada zinta mugikor bat edo eskailera 
mekanikoak.
Igogailua aprobetxatuz, barrutik irteera bat egokitu.
Kanpoan, beheko aldean, eserleku gehiago jartzea orientazio ezberdinekin.

KIROLDEGIA
Proposamenak:
Daudenak oso ondo daude baina noizbehinka, ekintzak aldatzea.

IKASLE MODUAN HARTZEN DITUGUN KONPROMISOAK:

LIBURUTEGIA
Gorago  proposatu dugun bezala,"etxerako zerbitzua", Eskoriatzako ikasleei azaldu eta 
parte hartu nahi duten ikasleekin zerrenda bat osatu eta txandak antolatu ekintza hau 
egin ahal izateko.

EGOITZA
Eskoriatzako ikasleak, hilabetean behin, gelaka, bisitan joan eta ahal bada zerbait 
prestatu beraiekin egiteko, arduradunarekin hitz egin ondoren.

JUBILATUAK
Guztiei errespetuz hitz egitea eta tratatzea (eta zaharrek guri ere errespetuz tratatzea).

KIROLDEGIA
Instalazioak zaindu eta era arduratsuan erabili.

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

2016/05/24
Osoko Bilkura
Pleno ordinario 

11



DBH1. Maila
Aztertutako gaia: Generoa, presentzia berdina dute emakumeek eta gizonek Eskoriatzan
eta deseroso sentitzen naizen tokiak (Ikus 1 eranskina)

Udalean
Udalbatzan emakumerik ez egotetik, presentzia areagotzen joan da. (Ikus eranskina)
Eskoriatzan, 36 urtetan (1979-2015), ez da emakume alkaterik egon.

Kaleetan
Ez dago Eskoriatzan kale bat bera ere emakumeen izena duenik.

Eraikinetan
Izen propioa duten Eskoriatzako eraikinek gizonen izena dute.

Nesken izena nabarmendu edo bestela toponimikoak izan.

Jarraian aipatzen diren puntuak kontuan edukita, hona hemen Eskoriatzan gustura 
sentitzen ez garen tokiak.

Toki bateko segurtasun pertzepzioa.
Inguruan gertatzen dena ikusten/entzuten dugu?
Eta ingurukoak ikusten/entzuten gaituzte?
Tokitik irteteko aukera bat baino gehiago dago?
Laguntza eskatzeko aukerarik badago?
Kolektibo batzuen presentziak, gure segurtasun pertzepzioa gutxitzen/gehitzen du? 
Zergatik?

Eskoriatzan gustura sentitzen ez garen tokiak.
Skate parkean: apurtuta dago. Zarata asko ateratzen du aldameneko lantegiak eta leku 
apartatuan dago.
San Pedroko parkea: dena apurtuta dago (lurra, eserlekuak, argiak, iturria, zakarrontzia, 
txakur kakak). Argirik ez dago.
Proposamena: bertan egitea skate parkea.
Gaztelekua: oso txikia da. Ez da atsegina.
Eskoriatzako sarreran dauden bukatu gabeko eraikinak: arriskutsu dago leku hori.

DBH3. maila
Aztertutako gaia: parte hartzea.
Lanketa eginda, gero ondorioak.
Hau egin eta gero, hona hemen ondorioak:
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Parte hartzea garrantzitsua da.
Herrian udalez kanpo badaudela parte har dezakegun hainbat erakunde, kultura, gizarte 
eta kirol arlokoak.
Udalean iritzia emateko aukera/presentzia gehiago edukitzea.
Gazteek bere iritzia emateko guneak zabaltzea.
Lokalen erabilerako araudia/ordenantza egiterakoan, gazteen iritzia kontutan izatea.
Intxaurtxuetan bukatu gabe dauden eraikinak egokitzea gazteek erabiltzeko lokalak 
egiteko.
Gaztelekua txikia da, ez dago denentzako lekurik.
16 urtetik gorakoak bozketetan parte hartzeko aukera izatea.
Kontenedoreak lur azpian “Jose Aranako kurban” ez da ikusten datozen kotxeak 
kontenedoreak traban daudelako.
Lanketa hau Eskoriatzako Ibarraundi Museoko langileen laguntzaz egin da. Edozein 
zalantza argitzeko, jarri gurekin harremanetan.
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1.-APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

Por  encontrarlas  conformes son aprobadas las actas  de   las  sesiones celebradas en  las
siguientes fechas:   23/02/2016, 15/03/2016 y 3/05/2016.

2.-COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA. 

El Alcalde da cuenta a los motivos por los que, al amparo del art.   25 del ROM,  ha adelantado
en una hora la celebración del pleno ordinario. Uno de los asuntos a tratar es  la presentación
del proyecto escolar 2015/2016 de Agenda Escolar 21, y consideró conveniente, como se ha
venido haciendo  en todos los años anteriores con  el pleno en el  que se trataba dicho asunto,
acomodarse  al horario de los alumnos.

Hace saber  que ha dejado en la bandeja de los concejales el escrito remitio por ERAIN con
motivo de la consulta convocada para el pródimo 5  de junio e informa que el Delegado del
Gobierno  ha  presentado  recurso  contra  las  BASES  reguladoras  de  subvenciones  para
prograna  y actividades cultures  2016. El recurso lo fundamenta alegando que el art. 12 de las
bases vulnera los artículo 3.1 y 14 de la Constitución Española.

Por último, se da cuenta de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía hasta el   19 de mayo de
2016 haciéndose entrega de un copia del extracto de las mismas.

3.- AGENDA ESCOLAR 21:  PROPUESTAS DEL CURSO  ESCOL AR 2015/2016. 

El Alcalde da la  bienvenida a todos los presentes, en especial a los alumnos/as de los centros
escolares de Eskoriatza. 

Concedida la palabra, representantes de los alumnos/as  leen  al Pleno la propuesta que en este
curso escolar 2015/2016  hacen a la corporación en el marco  del programa Agenda Escolar 21 y
que versa sobre  BIZITZEKO HERRIA.

Dicha propuesta se une como Anexo al  presente acta.

Tras la presentación,   el  Alcalde agradece la labor  realizada  e informa que  algunas de las
propuesta ya han sido materializadas y cita como ejemplo el parchís de  Intxaurtxueta, que fue
pintado, el bidegorri, donde ayer se acometieron las obras necesarias para permitir el paso por el
mismo.   Otras, dice, están a punto de acometerse, como son las del parque de Elorreta y  las del
parque de  delante de la biblioteca.  Reconoce que el ayuntamiento es conocedor del estado de
la zona del “skate park” y que se está buscando una solución para que no sea objeto de tantas
deterioros  y adquiere el compromiso de que el ayuntamiento  analizará  todas s las propuestas,
que se pondrán en marcha aquellas que sean  factibles y que les dará cuenta de todo ello al
comienzo del siguiente curso escolar.
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Atendiendo que todavía no se ha personado Nestor Arana en la sesión, por unanimidad
se acuerda alterar el orden del día y tratar dicho asunto  una vez personado en la misma.

4.- BAJA DE DERECHOS RECONOCIDOS

Dada cuenta del expediente tramitado por el Servicio de Recaudación para la aprobación de la
baja de derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores por prescripción, declaración de
créditos incobrables, improcedencia, duplicidad y otras causas.

De  conformidad  con  la  propuesta  elevada  desde  la  Comisión  Informativa  de  Gobierno  y
Finanzas, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar los expedientes colectivos de baja de derechos pendientes de cobro por
los  conceptos,  sujetos  pasivos  e  importes  contenidos  en  las  siguientes  tablas  y  que  a
continuación se resumen:

A. Baja de derechos pendientes de cobro por improcedencia : 344,88 €.

KONTZEPTUA/

EPEA/ZENB.

ZENBATEKOA
€

ZERGADUNA ZERGATIA

PLUSBALIA/

2015 01/5 344,88 Felipe ALTUNA BENGOA

%50aren kitapena dagokio eta 
ez %100a

SEGUNDO.- Dar  traslado del  presente  acuerdo a los  servicios  económicos municipales  de
Intervención y Tesorería para que se proceda a dar de baja en las cuentas contables y de
recaudación las deudas declaradas prescritas o anuladas por otras causas.

A las 18:00 horas, cuando se está debatiendo el sig uiente asunto y antes de la
votación,se persona en la sesión Iñaki Kerejeta.

5.-  APROBACION  INICIAL  DE  NUEVAS  BASES  PARA        LA  CONCESIÓN  DE

SUBVENCIONES PARA SISTEMAS  NO MUNICIPALES DE ABAST ECIMIENTO DE

AGUA EN NÚCLEOS RURALES.   
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El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el 23 de febrero de 2016, adoptó el acuerdo de

aprobar  inicialmente  las  BASES  para  la  concesión  de  subvenciones  para  los  sistemas

colectivos no municipales de abastecimiento de agua en núcleos rurales.

Dicho  acuerdo  fue  sometido  al  trámite  de  información  pública  por  plazo  de  30  días,

insertándose anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 41, de fecha 2 de marzo de 2016, así

como en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.

Dentro  del  periodo  de  información  pública  fueron  presentadas  alegaciones,  que  fueron

resueltas por el Pleno en sesión del día 3 de mayo de 2016.

El pleno, en sesión celebrada el 3 de mayo de 2016, además de desestimar las alegaciones

presentadas, adoptó el siguiente acuerdo:

“Considerando que, y sin perjuicio de las razones por las que han sido desestimadas , algunas
de las alegaciones merecen ser analizadas con un mayor detenimiento y, en su caso, dar lugar
a modificaciones sustanciales en la Bases inicialmente aprobadas, DEJAR EN SUSPENSO la
adopción de acuerdo alguno sobre su aprobación definitiva y ordenar a la Comisión Informativa
correspondiente a que valore y dictamine sobre las cuestiones de fondo planteadas en aquellas
alegaciones interpuestas que no impliquen una vulneración del ordenamiento jurídico vigente”.

En cumplimiento de dicho acuerdo, han  sido redactadas nuevas Bases,  cuya aprobación se
propone desde la Comisión Informativa de Gobierno y Finanzas: 

De conformidad con la  propuesta  elevada,  con el  voto  favorable  de  todos  los  corporativos
presentes, el Pleno ACUERDA: 

Primero: Dejar sin efecto el acuerdo de aprobación inicial  adoptado por el Pleno el 23 de
febrero de 2016 en relación a las BASES para la concesión de subvenciones  para sistemas
colectivos no municipales de abastecimiento de agua en núcleos rurales.

Segundo: Aprobar inicialmente las BASES para la concesión de subvenciones para sistemas no
municipales de abastecimiento de agua en núcleos rurales.

Tercero:  Someter dichas BASES a información pública por un periodo de 30 días hábiles ,
contados a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, para que
pueda ser examinadas y presentar las reclamaciones y sugerencias que se estimen pertinentes.

Cuarto: De  no  producirse  sugerencias  o  reclamaciones  dichas  BASES  se  entenderán
definitivamente aprobadas sin necesidad de nuevo acuerdo.

2016/05/24
Osoko Bilkura
Pleno ordinario 

16



6.-PROPUESTA DE FESTIVO   LOCAL PARA 2017.   

De  conformidad  con  la  propuesta  elevada  desde  la  Comisión   Informativa  de  Gobierno  y

Finanzas, el Pleno, por unanimidad ACUERDA  proponer para el año 2017 como festivo local el

29 de junio.

7.- REPAROS INTERPUESTOS POR SECRETARIA-INTERVENCIO N  DURANTE EL

CUARTO  TRIMESTRE DE 2015 y PRIMERO DE 2016.   

Dado que por la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento han sido efectuados una serie
de  Reparos de legalidad a Resoluciones y acuerdos adoptados por la Alcaldía desde el 1 de
octubre    de 2015 al 31 de marzo de 2016, de  conformidad con lo dispuesto  en el art. 218 del
RDL 2/204 de 5 de marzo, por el que se  aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de
las  Haciendas  Locales,  se  eleva  informe  al  Pleno  para  dar  cuenta  de  la  Resoluciones
adoptadas contrarias a dichos reparos.

A continuación se hace una reseña de las resoluciones y los  reparos de los que ha tomado
cuenta el Pleno:  

1.- Resolución Nº  1236 – Concesión y abono de subvención a ARIZMENDI S.COOP por la

actividad XIX Ferixe.

INFORME  REPAROS    POR FALTA DE  JUSTIFICACION DE DESTINO DE LA SUBVENCIO N

(falta facturas)

2.- IN  FO  RME  REPAROS  al reconocimiento de obligaciones por falta de jus tificación de

fondos librados “a justificar” (FALTAN FACTURAS O  ALGUNAS NO SON CONFORMES)

(Anticipio de caja concedido  al área de cultura, nº 3 de 2015).

3.- IN  FO  RME  REPAROS  al reconocimiento de obligaciones por falta de jus tificación de

fondos librados “a justificar” (FALTAN FACTURAS O  ALGUNAS NO SON CONFORMES)

(Anticipio de caja concedido  al área de cultura, nº 2 de 2016).

4 .- Resolución sobre probación de gasto y orden de pago del servicio de diseño del cartel de

concentración de motos del 28 de mayo. 

INFORME  REPAROS    POR FALTA DE  DOCUMENTO QUE    DA SOPORTE AL GASTO

(falta factura)
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5.- INF  O  RME  REPAROS  al reconocimiento de obligaciones por falta de jus tificación de

fondos librados “a justificar”(FALTAN FACTURAS O  A LGUNAS NO SON CONFORMES)

(Anticipio de caja concedido  al área de cultura, nº 3 de 2016).

El Pleno   da por recibida dicha información.

8.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACION  DE  LA   OR DENANZA

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS     PÚBLICOS Y

REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  ADMINISTRATIVAS.  ANEXO  9    “TASA  POR

UTILIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  Y  USO  DE  SE RVICIOS

DEPORTIVOS”  .  

Vista la propuesta de modificación que respecto al Anexo 9   de la Ordenanza reguladora de las
Tasa por prestación de servicios públicos y actividades administrativas: “Tasa por  Utilización
de Instalaciones Deportivas y Uso de Servicios Deportivos” hace la Comisión Informativa de
Cultura,  Euskera  y  Deportes,  el  Pleno,  con  el  voto  favorable  de  todos  los  corporativos
asistentes, ACUERDA:

Primero:  Aprobar  la modificación propuesta y consistente en introducir las siguientes nuevas
tarifas de actividades deportivas:

Kirol udalekuen tarifak 
2016

ABONATUEK EZ ABONATUEK

5 egun, 5 ordu eguneko 
(6 – 12 urte)

30 € * 34 € *

9 egun, 4 ordu eguneko
(12 – 16 urte)

50 € * 60 € *

* Anai-arreba bakoitzeko 5 € gutxiago; eta bi txandatan izena emanda, % 5 merkeago

Segundo:  Someter a información pública por el plazo de 30 días  el referido acuerdo a efectos
de reclamaciones y observaciones que pudieran deducirse.

Tercero:  El acuerdo de modificación devengará definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo si
transcurrido el plazo reglamentario de la información pública no se hubiera producido reclamación
alguna.
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9.-  BASES PARA LA  CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA A SOCIACIONES

QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN SERVICIOS SOCIALES.  2016  

De conformidad  con la  propuesta  elevada  desde  la  Comisión  Informativa  de  Integración  y
Servicios  Sociales,  y  con  el  voto  a  favor  de  todos  los  corporativos  presentes,  el  Pleno
ACUERDA:

Primero:  Aprobar  las   Bases  para  la  concesión  de  subvenciones  a  asociaciones  que
desarrollan su actividad en Servicios Sociales. 2016

Segundo:  Someter dichas BASES a información pública por un periodo de 30 días hábiles ,
contados a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, para que
pueda  ser  examinadas  y  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  se  estimen
pertinentes.

Tercero:   De  no  producirse  sugerencias  o  reclamaciones  dichas  BASES  se  entenderán
definitivamente aprobadas sin necesidad de nuevo acuerdo.

Cuarto:  Facultar al Sr. Alcalde para que, aprobadas dichas BASES convoque las ayudas por
las mismas reguladas y autorice el gasto correspondiente.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se producen.

En atención a que todavía no ha podido personarse  Nestor Arana,   y  con la

conformidad de todos los presentes, el Alcalde acue rda suspender  la sesión hasta las

18:30 horas.

A las 18:30 horas se reinicia la sesión.

11.- TOMA DE POSESION DE CARGO DE CONCEJAL POR NEST OR ARANA 

AREXOLALEIBA

Dada  cuenta al Pleno de que ha sido formulada la declaración de bienes patrimoniales, y  de
causas  de  posibles  incompatibilidades  y  actividades  que  puedan  proporcionar  ingresos
económicos, a los efectos de su inscripción en el correspondiente registro de intereses,  tal
como está previsto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
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del Régimen Local, y cumplidos los trámites legales de toma de posesión del cargo de concejal,
el Pleno da posesión de su cargo a  Nestor Arana Arexolaleiba.

 Y  no habiendo más asuntos que tratar, se levanta l a sesión a  las    19:35 horas    del día
de la fecha. De todo lo cual como Secretaria doy fe .
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Aurtengo ikasturtean, Eskoriatzako Derrigorrezko Hezkuntzako ikasleekin, Eskola 
Agenda 21ean “BIZITZEKO HERRIA” gaia landu ondoren,  jarraian doakizue ikasleek 
egindako azterketen ondorioak. Ondorio hauek maiatzaren 24ko udal plenoan 
aurkeztuko dituzte.

LEHEN HEZKUNTZA

LH 1. ZIKLOA

Aztertutako Gaia: Jolas parkeak
Eskoriatzako hainbat jolas parke aztertu ondoren hona hemen ondorioak:

SANTA MARINA. Nor ibil daiteke jolasean? Denok
Proposamenak
Jolasak lurrean margotu.
Tirolina jartzea parrokiako dorretik.
Jolasak lurrean margotu.
Udalekuetan ikastaroa egin lurrean margotuta dauden jokuetan jolasten irakasteko.
Zuhaitzak, gerizpea/itzala egoteko.

ARANBURUZABALA . Nor ibil daiteke jolasean? HH eta LHko neska-mutikoak
Proposamenak
Txintxaun eta joku egokituak

SKATE PARKEA. Nor ibil daiteke jolasean? LH, DBH eta nagusiak.
Proposamenak
Egiturak konpondu.
Lantegietako zarata kendu.
Itzalak eta jarlekuak ipini.
Garbitasun falta.
Iturria ipini.
Ez da jolasteko toki atsegina eta azterketa egiterakoan motor bat zegoen aparkatuta.

DORLETAKO PARKEA. Nor ibil daiteke jolasean? HH eta LHko neska-mutikoak.
Proposamenak
Jolas eta txintxaun egokituak ipini.
Lurra konpondu.

LIBURUTEGI. Nor ibil daiteke jolasean?
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Proposamenak
Esertzeko bankuak ipini
Mahaietako bankuak konpondu
Txintxaun egokituak ipini
Lurreko jolasak margotu
Iturria

IBARRAUNDI
Proposamenak
Zakarrontziak
Zuhaitz gehiago
Eserlekuak ipini
Iturria ipini
Zelaia garbitu
Txakurren kakak kendu
Itsuentzako prestatu
Erreka ertzean arriskua kentzea
Txakur kakak kentzea/jasotzea
Itzalak, 3 edo 4 zuhaitz gehiago landatzea
Zakarrontziak ipini

PLAZA/TXISTULARI
Proposamenak
Zirkuitua margotu patin/patinetiekin ibiltzeko.
Plaza erdian lurreko jolasak margotu.
Iturria ipini.

PARTXISA
Proposamenak
Itzalik/Gerizperik ez eguzkia egiten duenerako.

INTXAURTXUETA
Proposamenak
Txintxaun egokituak ipini.
Txikiendako txintxauna konpondu.

OLAETA. Nor jolastu dezake? Denok.
Proposamenak
Txintxaun eta joku egokituak.
Itzalak.
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Porteriak.
Lurrean zirkuituak marraztu, patinekin bizikletarekin,... ibiltzeko.
Jolasak lurrean margotu.

LH 2. ZIKLOA

Aztertutako gaia: Eskoriatza denok bizitzeko herri egokia da?

Proposamenak
Gauza ezberdinak antolatu kanpoko eta hemengo jendeak elkar ezagutzeko: jolasak, 
herri bazkariak bakoitzak bere herriko janaria ekar dezala, eskulanak, kaleak ezagutzeko
ongi etorriak, mendi irteerak, etxeetara gonbidapenak bidali meriendak egiteko, 
bizikleta edo patinete irteerak bidegorritik Aretxabaletara,...
Herrian pediatra ordu guztietan egon dadila.
Ondo mantentzea dauden parkeak.
Bidegorria lehenbailehen egokitzea.
Espaloiak denontzat egokitu.
Argiztapena egoki mantentzea herrian.
Oinezkoentzako bideak itxita mantendu.
Denda gehiago jarri.

LH 3. ZIKLOA

Aztertutako gaia: Aiton-amonek bizitzeko herri egokia da Eskoriatza?

HERRIKO PLAZA
Proposamenak
Zorua plaza erdian dauden moduko baldosekin osatu.
Eskaileretan baranda batzuk jarri.

ZALDIBAR ANTZOKIA
Proposamenak
Aiton-amonentzat antzinako pelikulak egun jakin batean jartzea (asteko egun batean) 
(astelehenetik ostiralera).
Gazteentzako pelikulak. Pelikula nahiko berriak eta euskaraz gain, batzuetan badaere, 
gazteleraz ere.
Salneurriak berriro aztertu.

OLAZAR JUBILATUEN ELKARTEA
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Proposamenak
Errespetua zaindu behar da.
Obrak bukatu.

LIBURUTEGIA
Proposamenak
Liburutegiko zerbitzua egoitzari eta herrian dauden nagusiei egokitu, batez ere 
mugikortasun murriztua dutenei eta etxean bakarrik bizi direnei.
Tailerrak sarriago egin eta berriak ekoiztu (mugikorraren erabilpena, herriko jende 
ospetsuen biografia,...), sukaldaritza tailerra eta internet.

EGOITZA
Proposamenak
Lurra konpondu.
Arrapalan gutxienez baranda jarri. Ahal bada zinta mugikor bat edo eskailera 
mekanikoak.
Igogailua aprobetxatuz, barrutik irteera bat egokitu.
Kanpoan, beheko aldean, eserleku gehiago jartzea orientazio ezberdinekin.

KIROLDEGIA
Proposamenak
Daudenak oso ondo daude baina noizbehinka, ekintzak aldatzea.

 IKASLE MODUAN HARTZEN DITUGUN KONPROMISOAK:

LIBURUTEGIA
Gorago  proposatu dugun bezala,"etxerako zerbitzua", Eskoriatzako ikasleei azaldu eta 
parte hartu nahi duten ikasleekin zerrenda bat osatu eta txandak antolatu ekintza hau 
aurrera eraman ahal izateko.

EGOITZA
Eskoriatzako ikasleak, hilabetean behin, gelaka, bisitan joan eta ahal bada zerbait 
prestatu beraiekin egiteko, arduradunarekin hitz egin ondoren.

JUBILATUAK
Guztiei errespetuz hitz egitea eta tratatzea (eta zaharrek guri ere errespetuz tratatzea).

KIROLDEGIA
Instalazioak zaindu eta era arduratsuan erabili.
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DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

DBH1. Maila
Aztertutako gaia: Generoa, presentzia berdina dute emakumeek eta gizonek Eskoriatzan
eta deseroso sentitzen naizen tokiak (Ikus 1 eranskina)

Udalean
Udalbatzan emakumerik ez egotetik, presentzia areagotzen joan da. (Ikus eranskina)
Eskoriatzan 36 urtetan (1979-2015): Ez da emakume alkaterik egon

Kaleetan
Ez dago Eskoriatzan kale bat bera ere emakumeen izena duenik.

Eraikinetan
Izen propioa duten Eskoriatzako eraikinek gizonen izena dute.

Nesken izena nabarmendu edo bestela toponimikoak izan.

Jarraian aipatzen diren puntuak kontuan edukita hona hemen Eskoriatzan gustura 
sentitzen ez garen tokiak.

Toki bateko segurtasun pertzepzioa
Inguruan gertatzen dena ikusten/entzuten dugu?
Eta ingurukoak ikusten/entzuten gaituzte?
Tokitik irteteko aukera bat baino gehiago dago?
Laguntza eskatzeko aukerarik badago?
Kolektibo batzuen presentziak, gure segurtasun pertzepzioa gutxitzen/gehitzen du? 
Zergatik?

Eskoriatzan gustura sentitzen ez garen tokiak
Skate parkean: Apurtuta dago. Zarata asko ateratzen du aldameneko lantegiak eta leku 
apartatuan dago.
San Pedroko parkea: Dena apurtuta dago (lurra, eserlekuak, argiak, iturria, zakarrontzi, 
txakur kakak) . Argirik ez dago.
Proposamena: Bertan egin Skate parkea.
Gaztelekua: oso txikia da. Ez da atsegina.
Eskoriatzako sarreran dauden bukatu gabeko eraikinak: arriskutsu dago leku hori.

DBH3. maila
Aztertutako gaia: Parte Hartzea
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Lanketa eginda gero ondorioak.
Hau eginda gero hona hemen ondorioak:
Parte hartzea garrantzitsua dela.
Herrian udalez kanpo badaudela parte har dezakegun hainbat erakunde, kultural, gizarte 
eta kirol arlokoak.
Udalean iritzia emateko aukera/presentzia gehiago edukitzea.
Gazteek bere iritzia emateko guneak zabaldu.
Lokalen erabilerako araudia/ordenantza egiterakoan, gazteen iritzia kontutan izan.
Intxaurtxuetan bukatu gabe dauden eraikinak egokitu gazteek erabiltzeko lokalak 
egiteko.
Gaztelekua txikia da , ez dago danendako lekurik.
16 urtetik gorakoak bozketetan parte hartzeko aukera izatea.
Kontenedoreak lur azpian “Jose Aranako kurban” ez da ikusten datozen kotxeak 
kontenedoreak traban daudelako.
Lanketa hau Eskoriatzako Ibarraundi Museoko langileen laguntzaz egin da. Edozein 
zalantza argitzeko, jarri gurekin harremanetan.
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