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Zaldibian, Udaletxeko bilera aretoan, 2012ko apirilaren 24aan,
arratsaldeko 18:30:00tan, Udalaren Batzar osoa biltzen da ohiko saioan,
lehenengo deialdian aipatzen diren zinegotziekin
JOSE ANTONIO
ETXABE NAZABAL jaunaren lehendakaritzapean.LEHENDAKARIA
JOSE ANTONIO ETXABE NAZABAL Jauna
ZINEGOTZIEK:
Maria Carmen Irastorza Armendariz andrea
Iñaki Golmayo Gurrutxaga jauna
Xabier Irastorza Jauregi Jauna
Jon Mikel Ruano Matxain jauna
Aitor Olano Auzmendi jauna
Garbiñe Mendizabal Mendizabal andrea
EZ DIRA BERTARATU
Eñaut Hernandez Irastorza jauna
Ibai Azurmendi Madina jauna
IDAZKARIA
ELENA ZABALA ZUBIZARRETA andrea.
BEREZIA bilkura honetarako deialdia behar bezala egin da eta eguneko
aztergai zerrendan jarri diren gaiak aztertu eta ebatzi dira
Bertan aurkitzen da Udalaren idazkaria den Elena Zabala Zubizarreta
andrea eta zinpean ekitaldiaren berri jasotzen du.Lehendakariak bilkurari hasiera eman dio, honako gai-zerrendaren
arabera:
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1.- ARAZO BAT DAUKAGU ZABORREKIN IZENBURUA DUEN MOZIOA
ONARTZEA
Hasera batean, Alkate jaunak zaborrei buruzko honako mozioa aurkeztu du:
ARAZO BAT DUGU ZABORRAREKIN

Udalon helburu nagusietako bat herritarren ongizatea zaintzea da, eta Zaldibiako Udala,
zerbitzu publikoa den aldetik, herritarron bizi kalitatea zaindu nahi du, zalantzarik gabe.

Hau honela, eta hiri hondakinei lotzen bagatzaizkio, Sasietako Mankomunitatean urteak
daramatzagu gure hiri hondakinak bildu eta Sasietako zabortegira jaurtitzen, eta ondorioz
gure hondakinek eragiten dituzten kalteak gure bizilagunek pairatzen dituzte. Eta hori ez da
zuzena. Ez da zuzena ere, birziklatzeko saioa guztiak baztertu eta gure hondakinak erraustera
bidaltzeko asmoa, arazo bati arazo handiago batekin erantzutea arriskutsua izateaz gain
antzua baita

Zaldibitarrok arazo bat dugu hondakinekin. Urteak daramatzagu edukiontzien sistemarekin
birziklatzeko asmotan, baina urratsak eman baditugu ere, sistema ahitua dago. Gaur egungo
gure birziklatze maila ez da %30era iristen, %90 birziklagarria denean. Denok birziklatzen
dugula esaten dugu baina datuak gordinak dira, hondakinen %70 baino gehiago
zabortegietara botatzen ari gara. Ez dugu organiko gramo bakar bat ere biltzen modu
bereizian. Eta errealitatea are gordinagoa da: gaur egun papera, beira, ontziak eta organikoa
nahastuta botatzen ari gara, balio handia duten eta lehengai diren hondakinak zabor
kutsatzaile bihurtzen ari gara eta hori onartezina da.
Arazoa dugu bai, baina konponbidea ere bai. Guk Gipuzkoa garbia nahi dugu, Zaldibiako
airea, mendiak eta errekak garbiak nahi ditugu. Horregatik, eta Zaldibian gauzak ongi egiten
dakigulako arazoari muinetik helduko diogu.
Zaldibiarrok hondakinen murrizketari, berrerabiltzeari eta birziklatzeari ekingo diogu.
Zaldibian gauzak ongi egiten ditugulako zero zabor politikarantz abiatuko gara, pausu txiki
batekin emaitza ezin hobeagoak lortuko ditugu.
Hau nola, udalbatzak zera onartzen du:

1.- Zaldibiako Udalak ahalik eta hondakin gutxien sortzeko azterketa abiatuko du Sasietako
Mankomunitatearekin.

2.- Zaldibiako Udalak Mankomunitatearekin batera adostuko du konpostatze kanpaina zabala
egitea herriko familien artean.

3.- Zaldibiako Udalak ahalik eta gehien birziklatze aldera, emaitza onenak lortzen dituen hiri
hondakinen bilketaren alde egiteko konpromisoa hartzen du, eta %80ko birziklatze maila
lortzen ari den sistema bakarra atez ateko bilketa da gaur egun.
4.- Udalak etengabeko urratsak emango ditu Zaldibia zero zabor lurraldea bihurtzeko bidean.
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5.- Hau guztia burutzeko, Sasietako Mankomunitatearekin lan-batzorde bat osatzeko eskaera
egingo du.
Zaldibian, 2012ko apirilaren 24ean

Mozioa irakurri ondoren, Garbiñe Mendizabal andreak galdetzen du mozio
honekin atez ate zabor bilketa sistema jartzea erabakitzen ala ez, ze mozioa
irakurriz hori onartzen dela entenditu daitekeelako.

Erantzun zaio momentu honetan onartzen dela zabor bilketa sistema
birziklaketa bermatzen duenaren apustu egitea, horretarako azterketa egitea
eta emaitza onenak ematen duen sistema onartzea, baina argi dago momentu
honetan atez atekoa dela emaitza onenak ematen ari dena.
Hau aipatu ondoren eta eztabaida luze baten ondorioz mozioa onartu ala
ez bozkatu egiten da.
Bozketaren ondorioz Bilduko etorri diren 5 zinegotziek onartu egiten dute
mozioa eta Zaldibia herrigintzaneko bi ziengotziek berriz ez dute onartzen
honako arrazoiengatik:
MOTIBATZEA
Azken hilabete hauetan hainbat komunikabidetan irakurri ahal izan dugun informazioaren
harira, uler dezakegu gure Udaletxeko gobernu batzarrak, atez atekoa bezala ezagutzen dugun
zabor bilketa sistema ezartzea erabakiko duela, dagoenekoz egin ez badu behintzat.
Gipuzkoako Batzar Nagusiek, mankomunitateekin egindako eztabaida eta analisi luze baten
ondorioz, Gipuzkoak sortutako hiri-hondakinen kudeaketa integrala xede hartzen duen Foru
Araua onartu zuten, Gipuzkoako Hiri Hondakinen Kudeaketako Plan Integrala (PIGRUG).
Hondakinen kudeaketari buruzko, Hondakinen gaineko 2008/98 CEE Zuzentarau europar
hierarkizatuak, dioenaren arabera, ingurugiroa, osasuna eta pertsonen ongizatea, erabat
errespetatuz.
Hori horrela, Foru Arauak, 2016.urtean, sortzen ditugun hiri hondakinen gutxieneko %60a,
birziklatu, berrerabili eta konpostatu, eta zikloa hiri hondakinak balioztatuz itxi behar dugula
jasotzen du, hau da, berrerabili edo konpostatu ezin diren hondakin horiek (fracción resto) edo
errefus hori, erraustuz. Asmo handiko helburua, Europako herri aurreratuenen eta ingurumen
eta osasun publikoarekin, konprometituenen mailakoa.
Azken urte hauetan, 2000 eta 2010 urteen artean, Gipuzkoan hiri hondakinen gaikako bilketa
%17,4 izatetik %43,31 izatera pasa da. Datu horiek argi eta garbi adierazten dute XXI.
mendean birziklatzearen aldeko apustua garbia dela, baina jendea kontzientziatuz eta heziz
egin behar dela, ez inposizio bidez eta orain artean egin dugun bideari jarraitzea dela Europan
zabor kudeaketaren eredu aurreratuenek erabiltzen duten bideari jarraitzea.
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Urte hauetan, (gai honi dagokionez esaten dutenaren kontra, orain artean inoiz ez da halako
apusturik egin), ezartzen joan diren neurri ezberdinei esker izan da posible, edukiontzi
ezberdinak erabiliz gaikako bilketa eginez, garbiguneak, konpost plantak, ontziak bereizteko
plantak, transferentzia-estazioak eraikiz, prebentzio, kontzientziazio kanpainak eginez, eta
abar...
Azken urte hauetan, konposta egiteko, ahalik eta kalitate hobereneko, -egun sortzen dugun hiri
hondakinen %25 eta etxeko zaborrontziko %40a suposatzen du- hondakin organikoak jasotzea
helburu duen 5. edukiontzia, ezartzen ari da pixkanaka.
Foru Arauak jasotzen dituen neurri horik, gehi beste batzuk erabiltzeak, hondakinen kudeaketan
eta demokrazian aurreratuen dauden herrien neurrian jartzen lagunduko digute.
Neurri horiek guztiak eraginkortasunez, proportzionaltasunez eta arrazionaltasun ekonomikoz
egindako ahalegin baten ondorio dira.
Horregatik, Zaldibian Herrigintzaneko zinegotzi taldea, atez atekoa ezartzearen aurkakoa da,
sistema neurrigabea delako herritarrei eskatzen zaien sakrifizioaren aurrean, zalantzarik gabe
askoz garestiagoa delako eta ez delako inolaz erakutsi eraginkorragoa denik. Ez dugu zabor
poltsarik nahi gure kale eta ezkaratzetan!

Atez ateko sistema horrek gure herriaren garbitasunean eta itxuran eragin ezkorra du eta
“zaborraren turismoa” deritzogun horri esker, inguruetako herrietara hondakin kopuru handiak
eramatea eragingo du, bilketa sistema horrek gizartean sortzen duen arbuioaren eraginez.
Atez atekoa atzerakada da. Hondakinak biltzeari dagokionez, etorkizunak langileen lan
baldintzak hobetzearen alde egitea eskatzen du, modernizazioa, automatizazioa eta
eraginkortasunaren alde egitea, berriro zabor poltsak eskuz jasotzearen alde egitearen aurrean.
Zabor bilketa sistemak eztabaida zabala azaleratu du giza eragile, alderdi politiko eta
herritarren artean. Herritarrak, hondakinen bilketa eta trataeraren inguruan sortzen ari den
eztabaidarekiko, gero eta sentikortuago daude.
Eztabaida batez ere bi zabor bilketa eredu ezberdinetan oinarritzen ari da, edukiontzi gehiago
jartzea bata, eta atez atekoa bestea.
Bestetik, ez diogu gardentasunik eta demokraziarik ikusten horrelako erabakiak
komunikabideetan argitaratzeari, udaletxeari dagozkion organo eskudun eta legezkoetan aldez
aurretiko analisirik, eztabaidarik eta erabakirik, egon ez denean.
Zaldibian Herrigintzan-ek, ordea, uste du herritarrak direla jarraitu beharreko bidea aukeratu
behar dutenak, eguneroko bizitzan zein etorkizunari begira zuzenean eragiten dien gaia izanik.
Zabaldutako eztabaida honetan, ezinbestekoa da parte hartze prozesu bat abiaraztea.
Ondorioz, Zaldibian Herrigintzan-ek honako mozio hau proposatzen du:

MOZIOA
1. Zaldibiako Udaleko Udalbatzak dei egiten dio Tokiko Gobernuari, ekaina baino lehen, herri
kontsulta martxan jarri dezan, herritarrok hondakinen atez ateko bilketa sistemaren inguruan
dugun benetako iritzia jakite aldera.
2. Helburu horrekin, ezinbestekotzat jotzen dugu galdera argia eta nahasmenari tarterik uzten
ez diona egitea. Ondorioz, herritarrei kontsulta bidez honako galdera egitea proposatzen dugu:
“Zaldibian atez ateko bilketa sistema ezartzearen aldekoa zara? BAI ala EZ”.
3. Zaldibiako Udalbatzarrak honako konpromiso sendoa hartzen du: kontsulta horren emaitza
bere egingo duela eta herritarren hitza errespetatu egingo duela.
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Zaldibia Herrigintzan taldearen erantzuna entzun ondoren Bilduko
zinegotziek honako kontu hauek argi utzi nahi dituzte:

ZALDIBIA HERRIGINTZAnen motibazioen inguruan:
Atez Atekoa jartzeko erabakiaren aurka egiten duzue:

PIGRUG 15.1 puntuan jada 2002 urtean jasota dago Atez Atekoa 5. edukiontzia baino
hobea dela. 2008an egindako berrikuspenean Udalen betebeharra da bilketa
emaitzak hobetu ditzaketela uste badute horri ekitea.
PIGRUGak eta 2008 urtean egin zen berrikuspenak (aurrerapen dokumentua
izenekoak) ondorengoak esaten dituzte laburtuta:
−

−

PIGRUG (15.1 puntua 109. orria):2002 urtean jadanik Italian martxan zeuden
Atez Ateko bikleta eta 5 edukiontzi bidezkoa konparatzen ditu 3 aldagai
neurtuz: Partehartzea, bildutakoaren kalitatea eta bildutakoaren kantitatea.
Hiru irizpideetan atez atekoak irabazten zuen. Gipuzkoako emaitzek hori
berretsi besterik ez dute egin.

AURRERAPEN DOKUMENTUA (1.4.6 puntua 20 orria): "udalek eta
mankomunitateek, ezarritako helburuak lortzeko egokien irizten dituzten
baliabideak erabili ahal izango dituzte" eta "helburuak gutxieneko gisa bete
beharrekoak dira, beraz, ahal den neurrian, gainditu egin behar dira helburu
horiek. Hau da, udalek eta mankomunitateek uste badute gauza direla
plangintza agiri horietan zehaztutako mailetarako ezarritako gutxineko
helburu horiek gainditzeko, gaikako bilketa sistemak eta kudeaketa sistema
eraginkorragoak erabiliz, hori lortzen saiatu beharko lukete."

Errausketazaleen BIBLIA den PIGRUGa eta aurrerapen dokumentua erabilita
ondoriozta daiteke atez atekoa sistema hobeagoa dela eta udalek sistema hobea
hautatzeko betebeharra daukatela. Zertara dator orduan hainbeste zalaparta udal
hauen aurka, kexuka ari direnek bere plangintzan jarritakoa betetzen ari direnean?

Bitxikeria bezala aipatu nahi dugu, aste honetan Espainiako Ingurumen ministeritzak
hondakin kudeaketa eredugarrienen artean jaso duela Usurbilgo atez ateko bilketa
sistema. PSCko eta CIU kudeaturiko hainbat herrietan abian duten sistema hau eta
PSMek Madrilen amaitu berri duen kongresuan, Atez ateko hondakin bilketaren
aldeko apustua egiten duela.
Gomendatzen dizuegu egitasmoa politizatu aurretik, Usurbilgo EAJko zinegotziei
beraien iritzia eskatzea.
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Organikoari buruz:
-

-

-

-

Gipuzkoan konpostatzeko ze gaitasun dago? Lapatx bakarrik dago 2.500
tona/urtean
Zenbat organiko ari da biltzen? 6.000 tona 2011 urtean

Tratatzeko gaitasuna ez zegoen zatiarekin 2011ko urrian GHK utzi arte, zer
egin zuten aurreko arduradunek? Zabortegian usteltzera bota.

Eta zergatik ez zenituzten eraiki PIGRUGean azaltzen ziren beste bi plantak?
Zaldunborda eta Bergarakoak? PIGRUGean diozue 2009rako Gipuzkoak hiru
planta izango lituzkeela 30.000 tona tratatzeko gaitasunarekin. Zergatik
jarraitzen dugu 2012an planta bakar batekin? Errauste-planta eraikitzera
bideratu dituzuelako zuen esfortzu guztiak? Organikoa bereizteak errausteplanta kinkan jarri zezakeelako?
Kudeatzaile berriek azpiegitura berriak eraiki bitartean arduraz jokatzen
besterik ez dira ari. Zuek zabortegira bideratzen zenuten materia organikoari
Euskal Herrian irteera bilatzen ( Nafarroa eta Ipar Euskal Herrira ). Eta
transitorioko estatu espainiarrera bideratu behar bada ere bideratzen.
Herritarrek sailkaturiko materia organikoarekin ( eta ez zaborra zuek deitzen
diozuen bezala ) arduratsu jokatzen. Eta gai honekin ere zalaparta piztu dute
EAJ-PNVkoak. Azpiegiturak eraiki ez, organikoarekin azken urteotan zer egin
duten argitu ez eta lotsa gutxirekin egungo kudeatzaileen aurka aritu.

Bilketa sistemen konparaketa

5. edukiontziak Gipuzkoan ze gaikako bilketa maila lortu duen aipatzen duzue:
Etxeko hondakinak eta RICIAk (industrietako hiri hondakinen modukoak: papera,
plastikoa...) batera biltzen dituen datua eman duzue %40ren bueltan. Datu horretan
RICIAK barne daude? hala bada zein da etxeko hondakinen gaikako bilketako datua?
Etxeetako hondakinen bilketa ez da %30era iristen.
Usurbil da Gipuzkoako herri bakarra non hondakin moeta guztiak biltzen diren atez
ate:
- Etxeko hondakinak
- Komertzioak
- Industriguneak
- Merkatalguneak (URBIL- Eroski)
Eta %87ko gaikako bilketa emaitza du. 2011ko datua.
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Kostuen inguruan hitz egiten duzue.

Baina kostuen osotasunaz edo bilketa gastuaz bakarrik ari zarete? Orain ere
herritarrei informazio partziala ematen. Jakin dezazuen hondakinen kostuan hiru
faktorek parte hartzen dutela:
- Bilketa gastuak
- Tratamentu gastuak
- Diru sarrerak

Bilketa gastuei dagokienean arrazoia emango dizuegu. Atez ateko hondakinen
bilketa beste edozein eredu baino garestiagoa da. Urteko egun guztietan biltzen dira
hondakinak eta etxebizitza bakoitzeko puntu bana dago. Beraz, langile gehiago
behar dira bilketarako.

Bigarren atalaz ez duzue hitz egin ere nahiko. Ba guk denataz hitz egin nahi dugu.
Bilketa eraginkor batek gaikako bilketan igoera ikusgarria suposatzen du ( kasurako
Gipuzkoan martxan dauden 4 herrietan % 80tik gorakoa ) eta errefusaren jeitsiera
izugarria ( % 20tik behera ). “El que contamina paga” kontzeptuarekin ados egongo
zaretela uste dugu, beraz, ulertuko duzue ondorengoa. Egun kudeaketan daudenak
Zero Zabor norabidean fiskalitate mailan 2012rako honakoa onartu dute: 140 €/tona
errefusa eta 70 €/tona organikoa. Beraz, biderkaketak egin besterik ez duzue.
Tratamentu gastuetan atez ateko bilketa asko merkeagoa da.
Baina azken kontzeptu bat ere badago. Sarrerak: herritarrei kobratzen zaizkien tasak
eta papera/kartoia eta ontzi arinak tratamendu plantetara eramateagatik jasotzen
diren diru sarrerak. Atez ateko bilketan paper eta ontzi arin gehiago biltzen direnez
diru sarrerak ere handiagotu egiten dira.

Hiru kontzeptu hauen baturak honakoa ematen du:
- Atez ateko bilketa merkeena da
- Ondoren 4 edukiontzi bidezkoa
- Garestiena 5.edukiontzia da. Izan ere 4 edukiontzikoari beste bilketa bat
gehitu behar zaio organiko kopuru oso txikia biltzeko.
Eta hori kostuetan taula gehiago falta direlarik, hala nola:
- Bilketa sistema bakoitzak tratamentu finalistarako beharko dituen
azpiegituren inputazioa
- Bilketa sistema bakoitzak guztion ingurumena eta osasunari egiten dion
kaltea.
Gainera gustura jakin nahiko genuke zenbat kostatuko litzatekeen errausgailua
eraikitzea eta ondoren bertatik sorturiko zabor “toxikoarentzat” (erretakoaren %30a)
zabortegi bereziak egiteak izango lukeen kostua eta honi gehitu beharko genioke
bildutako hondakin tona bakoitzeko ordaindu beharrekoa, noski. Edo ez ote zareten
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kezkatzen errauts toxikoak Huelva, A Coruña edo Valladolid-era eraman behar
direlako. Organikoa kanpora bidaltzeaz bolo bolo hizketan eta errautsetaz ixilik?
Zaborren turismoaz hitz egiten duzue:

Ze herritan zenbat tona jaitsi diren galdetu nahi dizuegu eta ondoren tona horiek ze
herritan igo diren? Datuak eskertuko genizkizueke. Ohartuko zarete kalkuluak ez
zaizkizuela ateratzen.
Dena den prest gaude zaborraren turismoaz hitzegiteko. Baina turismo guztietaz.
Orain ere herritarrei informazioa ezkutatu izan zaie:
-

-

-

Gaur egun egiten da benetako zabor turismoa. Gipuzkoako hiru
zabortegietara eta Bizkaiara kamioiak eta kamioiak bidaitzen. Hori zuentzat ez
da zabor turismoa?
Errauste-planta eraikiko balitz aregotu egingo litzateke zabor turismoa. Izan
ere Gipuzkoa osotik Zubietara bidaiatu beharko bait lukete milaka eta milaka
tonak kamioietan. Eta gero errautsek Mutiloara eta lehen esan bezala Huelva,
A Coruña edo Valladolidera egin beharko duten bidaia. Hori ere zuentzat ez
da zabor turismoa?
Baina gatozen zuek hitz egin nahi duzuen zabor turismo horretaz hitzegitera:

1.- Kataluinako datuen arabera % 5aren inguruan dabil herri batetik bestera
zaborra eramatearen praktika.

2.Hondakinen
jeitsieran
hainbat
faktorek
eragiten
dute:
autokonpostatzaileen kopuruan ematen den gorakadak, gremioek atez ateko
herrietan ezin dituzte beraien hondakinak etxeko hondakinekin nahasi ( pisu
handia dute eskonbroek ), herritarren kontzientziazioak erosketa eredutan
sortzen dituzten aldaketak ( esne makinak, tuperrak harategi eta
arrandegietan, poltsa berrerabilgarriak… )

3.- Argitu iezaguzue zein kontzeptupean eraman dezakeen herritar batek
zaborra ondoko herrira. Erosotasuna eta ordutegiagatik ez. Etxe atarira
ateratzea baino erosoagoa ez da aldameneko herrira eramatea. Ordutegia
malgua da eta gainera larrialdigune bat dago herrian bertan (edozein ordutan
joan daitekeelarik) beraz ordutegiagatik ez du aldameneko herrira eramateko
lana hartuko. Bi arrazoi egon daitezke:

- Hainbat alderdi politiko gai honekin ematen ari zareten mezua. Hainbat
herritarrek bozka ematen dioten alderdiarekin lerrokatzen dira. Zuek
kondenatzen dituzue lan deseroso, zikin eta arduragabe hori egitera. Beraz,
poztu beharrean kezkatu beharko zenuke.
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- Birziklatu nahi ez duen herritarra. Gizartearekiko arduragabe jokatzen duena.

Erabakiak hartzeko moduari buruz:

Aipatzen duzue, ez diozuela gardentasun eta demokraziarik ikusten horrelako
erabakiak komunikabideetan argitaratzeari, udaletxeari dagozkion organo eskudun
eta legezkotan aldez aurretik analisirik, eztabaidarik eta erabakirik egon ez denean..

2010eko apirilaren 16ean publiko egin zen prentsa ohar baten bidez Goierriko 7
alkate eta 62 zinegotziek publikoki eskatu zioten Sasietari Atez ateko bilketa sistema
aztertu zezan. Sasietak udal gobernu ezberdinen iritziaren aurka 5. kontenedorea
bezala ezaguturiko egitasmoa jarri zuen abian. Non dago demokrazia eta
gardentasuna? Noiz galdetu zitzaigun errausketa planta bat nahi genuen edo ez?
Zergatik azkartu ziren esleipen guztiak hauteskundeak baino egun gutxi batzu
aurretik?
Azken 30 urteetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Legebiltzarra gidatu duzue gaur
egun Zaldibia Herrigintzan osatzen duzuenetako batzuk eta 30 urtetan zenbat herri
galdeketa antolatu dituzue? Zenbat proiektu (Pasaiko super portua, Aht…) inposatu
dituzue herri borondatearen aurka?
-

-

-

-

-

Denok onartzen dugu arazo larri bat dugula. Hondakin asko sortzen ditugula
eta 3/4ak nahasian biltzen ditugula. Ondorioz erritmo honetan jarraitu ezkero
zabortegiak epe motx batean gainezka egingo digute eta irtenbide bezala
errauste-planta aurkezten diguzue.
Denok onartzen dugu arazo larri honi aurre egiteko hierarkia bat dagoela.
Murriztu, berrerabili, birziklatu, balorazio energetikoa eta isurketa.

Beraz, birziklatzearen atalean gaikako bilketa eraginkor bat martxan
jartzearen alde ere egongo gara denok ezta?
Azter ditzagun zer bilketa eredu ditugun momentu honetan mahai gainean.
Atez atekoa eta 5. edukiontzia. Datuetara joanez lehenengoarekin etxeko
hondakinei dagokienean %80tik gorako gaikako bilketa emaitzak lortzen ari
dira eta 5.edukiontziarekin kasurik onenean % 35ekoa.

Beraz, zabortegi edo errauste-plantarekin dugun arazoari aurre egiteko
emaitza onenak ematen dituen bilketa eredua aukeratu beharko da. Eta
zenbat bilketa eredu ditugu: zoritxarrez bakarra. Atez atekoa. Nahiago
genuke % 80tik gorako bilketa emaitzak bermatzen dituen eredu bat baino
gehiago egongo balira. Kasu horretan herrian adostasunik ez balitzake
egongo galdetzearekin ados egongo ginateke. Baina galdeketan egongo
liratekeen aukera guztiek arazoa konponbidean jarriko luketeelako.

Santa Fe kalea, 18. 20247 ZALDIBIA (Gipuzkoa) Tlf.: 943880357 Fax:943885043 e-mail: bulegoa@zaldibia.net

ZALDIBIKO UDALA
(Gipuzkoa)

-

-

-

Arduragabea iruditzen zaigu, eskuartean dugun arazo larri bat, konponduko
dugun edo ez galdetzea.

Gainera gai honekin maltzurki jokatzen duzue. Galdetu behar bada
hondakinen kudeaketa guztiaz galdetu beharko da. Ez du balio esateak
bilketa eredu hau bai edo ez. Galdetu beharko litzateke baita ere bilketa ez
eraginkor baten ondorioz zuk zure erosotasunaren izenean ez
birziklatzeagatik bidaliko duzun zabor horrek sortzen dituen kalteak (
lixibiatuak, metanoa, arratoiak, kaioak, usainak… ) nork hartu nahi dituen.
Prest zaude Gipuzkoako zabor guztiak Zaldibian egingo litzatekeen zabortegi
kutsakor edo errauste-planta toxiko batean hartzeko?

Zarautzeko zuen alderdiko kideekin hitz egin ezazue. Herri galdeketa
eskatzen aritu ondoren mozioaren azken puntuan errauste-plantaren
inguruko galdeketa aipatzen zelako nola atzera egin zuten. Beraz, atez atekoa
bai edo ez galdetu behar da, baina errauste-planta ezin da galdetu. Lotsarik
ez duzue.

Adb: errepideko istripuetan heriotz kopuru handia zegoen. Heriotz hoien sorburuak
aztertu ondoren ohartu ziren alkoholaren eraginpean gidatzea arrazoietako bat zela.
Zer egin zuten? Alkoholaren eraginpean gidatzea debekatu. Bidezkoa da alkoholaren
eraginpean gidatu daitekeen edo ez herritarrei galdetzea?
Berdin zigarroekin. Iñorri bururatu zaigu herri galdeketa bat egitea leku publikoetan
herri daitekeen edo ez? Ingurukoen osasuna kaltetzen duenez agintariek erabaki hori
hartu dute.
Eta berdin 120km-tik gora gidatzeko debekuarekin, zinturoiarekin…
Badira eskubide batzuk, eta tartean ingurumena eta osasunarena, lehenetsi
beharrekoak. Eta kudeaketan gaudenoi arduraz jokatzea dagokigu.
Ziur gaude etorkizunean gaur egingo dugun hautu honek Zaldibiarron osasuna eta
ingurumena bermatuko dituela. Eta denborak bakoitza bere lekuan jarriko duela.

Zaldibiako Udalean kudeaketa batzordea osatu zenetik lantzen aritu garen gaia izan
da hondakinen gaia. Gaia plazaratzen hasi da. Lehen hitzaldiak, informazioa bildu…
zentzu horretan pauso gehiagoren beharra sumatzen dugu. Zaldibitarrak gauzak ongi
egin nahi dituztenaren konfidantza osoa dugu eta horretarako bitartekoak jartzea
dagokigu.
Zaldibiako Udal gobernua osatzen
konpromisoetan berresten gara:

dugun

Bilduko

ordezkariok ondorengo

1.- Zaldibiako Udalak ahalik eta hondakin gutxien sortzeko azterketa abiatuko du
Sasietako Mankomunitatearekin.
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2.- Zaldibiako Udalak Mankomunitatearekin batera adostuko du konpostatze
kanpaina zabala egitea herriko familien artean.

3.- Zaldibiako Udalak ahalik eta gehien birziklatze aldera, emaitza onenak lortzen
dituen hiri hondakinen bilketaren alde egiteko konpromisoa hartzen du, eta %80ko
birziklatze maila lortzen ari den sistema bakarra atez ateko bilketa da gaur egun.
4.- Udalak etengabeko urratsak emango ditu Zaldibia zero zabor lurraldea
bihurtzeko bidean.

5.- Hau guztia burutzeko, Sasietako Mankomunitatearekin lan-batzorde bat osatzeko
eskaera egingo du.
Zaldibian, 2012ko apirilaren 24ean

2.- FORU ALDUNDIKO KONTRATAZIO ZENTRALERA ATXIKITZEKO
HITZARMENA ONARTZEA.
Jarraian, Foru Aldundiko kontratazio zentralera atxikitzeko hitzarmena
aurkeztu da, irakurtzeko eta egokia ikusiz gero onartzeko.
Hitzarmenak honela dio:

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN ESKURATZE ZENTRALIZATUKO SISTEMARI FORU KONTRATAZIOEN ZENTRALARI ATXIKITZEKO HITZARMEN EREDUA
Donostia, ...............................................................................
BATZARTU DIRA:
Alde batetik, ............................................................. (izena), Gipuzkoako Foru Aldundiko
....................................... (kargua), Aldundiaren izenean eta ordezkaritzan diharduela,
(Erabakiak) esleitzen dizkion ahalmenez baliatuz.
Bestetik, ................................................................... (izena), ................................... (entitate)ko
.............................. (kargua), erakundearen izenean eta ordezkaritzan diharduela, (Erabakiak)
esleitzen dizkion ahalmenez baliatuz.
Bi aldeek, zer ordezkaritza duten kontuan harturik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskuratze
zentralizatuko sistemari – foru kontratazioen zentralari atxikitzeko Hitzarmena izenpetzeko eta
ordezkatzen duten pertsona juridikoa han hitzartutakora behartzeko behar adinako ahalmena
aitortzen diote elkarri.
Horrela, hurrengo azalpenak egiten eta klausulak ezartzen dituzte:
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AZALPENAK
Lehena: Gipuzkoako Foru Aldundiak .................................., Foru Dekretuaren bitartez,
kontratazio zentralizatuko sistemaren araudia onartu eta Foru Kontratazioen Zentrala sortu du,
kontrataziorako laguntza organo bat izango dena, hain zuzen, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
toki entitateetako eta horien menpeko entitateetako nahiz foru sektore publikoa osatzen duten
entitateetako kontratazio organoei laguntzeko, aipatu entitateak kontratazio sistema honi
askatasunez atxikitzen zaizkion neurrian. Foru Kontratazioen Zentralak laguntza emango die
aipatu entitateei beren ezaugarriengatik erabilera orokorrekoak diren ondasun, zerbitzu eta
horniduren kontratazioan.

Bigarrena: Foru Kontratazioen Zentrala sortuta, alde batetik, aipatu kontratuetan baldintza
ekonomiko hobeak lortu nahi dira, eta horrela kontratazio zentralizatuko sistema sortu berriari
atxikitzen zaizkion entitateen gastu publikoa txikitu; eta, beste aldetik, ondasunak eta zerbitzuak
eskuratzeko tramitazio administratiboa sinplifikatu nahi da, aldi berean kontratazio gaietan
gardentasuna eta segurtasuna indartuz.
Hirugarrena: Aurreko atalean aipatutakoaren harian, Foru Kontratazioen Zentralaren helburu
nagusia honako hau da: Gipuzkoako Lurralde Historikoko toki entitateei eta horien menpeko
entitateei nahiz foru sektore publikoa osatzen duten entitateei, kontratatu behar dituzten
ondasun, zerbitzu eta hornidurak kontratatzeko lanak erraztea, horretarako kostuak gutxitu,
eskuratzeko denborak laburtu eta tramiteak sinplifikatu ditzakeen sistema bat antolatuta.
Laugarrena: (Entitateak), (Organoaren) (Eguneko) erabakiz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Foru Kontratazioen Zentralak aurrera eramango duen eskuratze zentralizatuko sistemari atxikitzea erabaki zuen.

Horren ondorioz, segidan zehazten diren klausulak dituen atxikipen Hitzarmen hau izenpetzea
erabaki dute bi aldeek. Klausulak:
Lehena. Hitzarmenaren xedea.
Hitzarmen honen bitartez, (Entitatea) Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskuratze zentralizatuko
sistemari atxikitzen zaio; beraz, Foru Kontratazioen Zentralaren bitartez kontratatu ahal izango
ditu zehazten diren ondasun, zerbitzu eta hornidurak, horrelakoak kontratatzeko garaian Foru
Aldundiak enpresa esleipendunekin egiten dituen esparru akordioetan ezarritako baldintzetan
eta prezioetan.

Atxikipen honek ez dakar berekin kontratazio guztiak Foru Kontratazioen Zentralaren bitartez
egin beharrik; (Entitatearen) esku dago sistema hau ondasun, zerbitzu edo hornidura
guztietarako edo batzuetarako bakarrik erabili erabakitzea.
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Nolanahi ere, (Entitateak) zein ondasun, zerbitzu edo hornidura kontratatzeko esparru
akordiotan sartzen den argitu behar du, kasuan kasuko esparru akordioaren baldintza-agiriak
onartu baino lehenago (Entitatearen Organoak), akordio horri atxikitako entitate bezala agertzeko. Edozein esparru akordiori atxikitzeak haren indarraldi osorako izango du balioa.
Ildo berean, (Entitateak) sartuta dagoen esparru akordio batetik atera nahi badu, hartatik
bereizten dela jakinarazi ahal izango du, esparru akordio hori berriro lizitatzeko asmoa dagoela
adierazten zaionean.
Bigarrena.

Gipuzkoako foru aldundiaren betebeharrak.

Eskuratu beharreko ondasunak nahiz hornidurak edo eman beharreko zerbitzuak ondo aukeratzeko bidea erraztearren, Gipuzkoako Foru Aldundiak:
— Entitatea jakinaren gainean jarriko du ondasun, zerbitzu edo horniduraren bat kontratatzeko
esparru akordioren bat tramitatzeko asmoa duenean, eta entitateak zenbateko gastu
aurreikuspena duen galdetuko du, baldintza-agiriak onartzeko aurreikusitako data baino hilabete
lehenagotik, bitarte horretan entitateak kontsumoak zehazteko behar den informazioa eta
ezaugarri teknikoen agiria prestatzeko egokiak diren beste datuak eman diezazkion.
Horretarako, eta egoki irizten dituen beste proposamenak egiteko, ezaugarri teknikoen agiriaren
zirriborroa helaraziko dio entitateari.
— Entitateari jakinaraziko dio esparru akordioa zein enpresari (edo enpresei) esleitu zaion, eta
zer baldintzatan –entrega data, bermeak, eta abar–, eta, indarrean dagoen bitartean aldaketarik
izaten badu, haien berri ere emango die.
Informazio hori atxikipen Hitzarmen hau sinatzen duen (Entitateak) adierazten dituen organoei
emango zaie.
Dena dela, informazio hori eskuragarri egongo da Internet bidez, esleitutako ondasunen eta
zerbitzuen katalogoak, ezaugarriak eta prezio eguneratuak kontsultatzeko gunera sartuta.

Hirugarrena. (Entitatearen) konpromisoak.
(Entitateak) betebehar hauek ditu:
— Kontratazio gaietan sektore publikoko gainerako entitateek duten araubide juridiko bera
onartzea, egiturari eta antolaketari dagozkion salbuespenetan izan ezik.
— Entitatean kontrataziorako eta gastuak onartzeko eskumenen banaketa nolakoa den kontuan
hartuta, jakinaraztea eskaerak zein kargudunek sinatu behar dituen eta datuak zein kargudunek
eman behar dituen Foru Kontratazioen Zentralak esparru akordioak horiek kontuan hartuta
tramita ditzan.
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— Entitatearen xehetasunak jakinaraztea: Hitzarmen honen arduradunaren harremanetarako
helbidea, telefonoa, faxa eta e-maila.
— Esparru akordio bakoitzari buruz, hartan sartuko den ala ez jakinaraztea, Gipuzkoako Foru
Aldundiak eskatzen dizkion epeetan.
— Dagokion ezaugarri teknikoen agiriaren idazketan parte hartzea, bere erakundeari buruzko
datuak emanez eta, hala irizten badu, egoki jotzen dituen proposamenak eginez.

— Ondasun, zerbitzu edo hornidurak eskuratzeko kontratuak, bakoitzari dagokion esparru
akordioaren arabera tramitatzea. Inoiz gertatzen bada, sinatutako esparru akordioan sartuta
dauden ondasun, zerbitzu edo hornidurak kontratatzerakoan, zehaztapen jakin eta berezi batzuk
dituela, esparru akordioaren esleipenean jaso gabekoak, orduan (ENTITATEAK) horren
jakinaren gainean jarriko du Foru Kontratazioen Zentrala, hau da, ezaugarri eta prestazio
bereziak zein diren definitu eta sistema zentralizatutik kanpo kontratatu dituela jakinaraziko dio.

— Foru Kontratazioen Zentrala jakinaren gainean jartzea, baldin hark tramitatutako ondasun,
zerbitzu edo hornidurei dagokiena ez bada behar bezala betetzen, guztiz edo neurri batean;
alegia, entrega epeetan atzerapenik, edo eskuratutako ondasunetan edo emandako zerbitzuetan
akatsik, edo antzekorik izaten baldin bada, behar diren neurriak har daitezen.
— Ondasunen eta zerbitzuen harrera egitea, kontuan izanda ezaugarrietan eta prezioetan bat
etorri behar dutela harrerakoek eskaerakoekin; eta, baita, haien prezioa eta dagozkion
berrikuspenak ordaintzea, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 2007ko urriaren 30eko
30/2007 Legeak 200. artikuluan xedatutakoaren arabera.
Laugarrena.

Hitzarmen honen indarraldia.

Atxikipenak hitzarmen hau sinatzen den egunaren biharamunetik aurrera izango du eragina, eta
indarrean jarraituko du Foru Kontratazioen Zentralak esparru akordioak egiten dituen bitartean,
baldin (Entitateak) salatzen ez badu.
Dena dela, hitzarmena bertan behera uzteko arrazoi izango da, bai bi aldeak horretan ados jartzea, bai bietako batek hitzarmen honetako baldintzak modu larrian ez betetzea.
Bosgarrena.

Auziak ebaztea.

Hitzarmen hau aplikatzeari, interpretatzeari edo betetzeari dagokienez auzirik sortzen bada,
Administrazioarekiko Auzietako Jurisdikzioak izango du ebazteko eskumena.
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Eta adostasunaren seinale, bi aldeek hitzarmen honen bi ale sinatzen dituzte, idazpuruan ageri
diren tokian eta egunean.

Irakurri ondoren egokia dela ikusirik onartzea proposatu da.
Udalbatzak, ahobatez, 9 zinegotzitik 7 etorri dira hitzarmena onartzea
erabaki da eta jendeaurrean jartzea adostu da.

Eta besterik gabe, Lehendakariak bilera amaitzea erabaki zuen, arratsaldeko
zortzirak zirenean.O.e.
Alkateak
Sin. JOSE ANTONIO ETXABE NAZABAL
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