UDALBATZARRAK 2011ko MARTXOAREN 29an EGINDAKO OHIKO BILKURAREN
AKTA

2011ko martxoaren 29an, Alkizako Udaletxean, arratsaldeko 20.30etan, Jon Roteta
Elola Alkatearen Lehendakaritzapean behean aipatzen diren zinegotziak bildurik, ondorengo
erabakiak hartu ziren :

ALKATEA :

Jon Roteta Elola

ZINEGOTZIAK :
Aitor Eizmendi Garro
Jose Mª Aranzabe Urruzola
Koldobika Jauregi Zinkunegi
Juan Ignacio Umerez Urrezola
Jose Ramon Hernandez Cristóbal
Ainara Zurutuza Ilundain
IDAZKARIA:

Ane Gomez Urteaga

Ondorengo gaiak aztertu eta erabaki ziren:

1. Aurreko bilkuretako akten onespena.
- 2011ko otsailaren 22an egindako ohiko bilkuraren akta.
2. Alkatetza ebazpenen berri ematea.
3. Fakturak eta ordainketak.
4. 2010 ekitaldiko udal aurrekontu orokorraren likidazioaren berri ematea.
5. Alkizako Udalaren datu pertsonalen fitxategiak sortzearen onespena, hala bada.
6. Euskal Autonomia erkidegoaren eta Alkizako Udalaren arteko hitzarmenaren
onespena, herri administrazioen araubide juridikoari eta administrazio prozedura
erkideari buruzko 30/1992 legearen 38.4.b) artikuluan ezarritakoa, betetzeko.
7. Beste batzuk.
8. Errege, galdera eta mozioak.

.../...

LEHENENGO PUNTUA
AURREKO BILKURETAKO AKTEN ONESPENA
-

2011ko otsailaren 22ko ohiko bilkuraren akta. Irakurri ondoren bertaratuek aho
batez onestu dute.

Aktak Udaletxeko Iragarki Taulan eta Web orrialdean argitaratzea erabaki da.
BIGARREN PUNTUA
ALKATETZA EBAZPENEN BERRI EMATEA
Ondoren aipatzen diren Alkatetza Ebazpena eman direla adierazi du Udaleko Behin
Behineko Idazkari Kontuhartzaileak, bertaratuak jakinaren gainean geratu direlarik:
05/2011 Alkatetza Ebazpena, otsailaren 28koa, Faktura txikien zerrenda onartu eta bere
ordainketa burutu dadila agintzea, ebazten duena.
06/2011 Alkatetza Ebazpena, martxoaren 17koa, I.A.A. jaunak bere ibilgailuaren zergaren
salbuespena eskaera onestea, ebazten duena.
07/2011 Alkatetza Ebazpena, martxoaren 23koa, 2010 ekitaldiko udal aurrekontu
orokorraren likidazioa onestea, ebazten duena.
HIRUGARREN PUNTUA
FAKTURAK ETA ORDAINKETAK
Ondorengo faktura zerrenda aurkeztu zen:
- IBERDROLA
- IBERDROLA
- IBERDROLA
- IBERDROLA
- IBERDROLA
- MOVISTAR
- VODAFONE
- TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA
-IGNACIO DIAZ GOENA
-IZFE
-IRATZE
-TOLOSALDEA GARATZEN
-ARGITU ASESORES
-IZADI LABORATEGIA
-JOSE ANGEL DIEZ GONZALEZ
-BIDATEK
-BIDATEK

384,11€
305,88€
462,70€
299,66€
170,63€
124,77€
186,77€
12.600,96€
2.240,25€
528,64€
4.470,46€
5.460,00€
203,14€
141,60€
270,00€
238,36€
238,36€

-REPSOL
-BANATZAILEA ELERTZALE
-ELECTRICIDAD ZIZURKIL S.L.

496,39€
224,49€
652,39€

Gaia azterturik bertaratuek aho batez ondorengoa,
ERABAKITZEN DUTE
LEHENA.- Guztira 29.699,56 eurotako kopurua duen faktura zerrendari onespena ematea.
LAUGARREN PUNTUA
2010 EKITALDIKO UDAL AURREKONTU OROKORRAREN LIKIDAZIOAREN BERRI
EMATEA.
Ondoren batzarkideei 2010 ekitaldiko Udal Aurrekontu Orokorraren likidazioaren
berri ematen da, 2011/07 zenbakia duen eta 2011ko martxoaren 23an Alkate Ebazpenez
onartua izan zena:

2011/07 DEKRETUA
Udal honen 2010ko aurrekontuaren likidazioari buruz Kontuhartzaileak osatu duen txostena ikusirik,
eta likidazio horren dokumentuak aztertu ondoren, bertan jasotakoarekin bat natorrenez, abenduaren 19ko
21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan emandako
eskumenak erabiliz, honako hau

EBATZI DUT

Lehena.- Udal honen 2010(e)ko aurrekontuaren likidazioa onartzea. Hona hemen horren laburpena:
1.- Diruzaintzako izakin likidoak, 2010-12-31n:

25.388,57

2.- Kobratu gabeko saldoak, 2010-12-31n:
Aurrekontuko zordunak :
Aurrekontuz kanpoko zordunak:
- Aplikatu gabeko kobrantzak:

70.582,35

3.- Ordaindu gabeko saldoak, 2010-12-31n:
Gastuen aurrekontuko hartzekodunak:
Sarreren aurrekontuko hartzekodunak:
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak:
- Aplikatu gabeko ordainketak:
4.- Diruzaintzako gerakin gordina (1+2+3):
5.- Saldo kobragaitzak:

57.952,50
12.629,85
0,00
113.579,89
6.150,00
0,00
107.429,89
0,00
-17.608,97
0,00

6.- Diruzaintzako gerakin likidoa (4-5):

-17.608,97

7.- Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako gerakina:

0,00

8.- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (6-7):

-17.608,97

9.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:

-136.332,95

10.- Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:
11.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik:
12.- Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:

-119,39
36.530,75
0,00

13.- Aurrekontu emaitza (9+10+11+12):

-99.921,59

14.- Txerta daitezkeen kreditu gerakinak:

64.897,97

15.- Txertatu ezin diren kreditu gerakinak:

22.873,29

16.- Kreditu gerakinak, guztira (14+15):

87.771,26

Bigarrena.- Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazio espedientearen kopia bidaltzea, lehen aipatutako Foru
Arauak, 49.5 artikuluan, jasotakoa betez.
Hirugarrena.- Udalbatzari dekretu honen berri ematea hurrengo bileran.

BOSTGARREN PUNTUA
ALKIZAKO UDALAREN
ONESPENA, HALA BADA

DATU

PERTSONALEN

FITXATEGIAK

SORTZEAREN

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren (DBLO) 20.
artikuluak xedatzen du Estatuko Aldizkari Ofizialean edo dagokion aldizkari ofizialean argitaratutako xedapen
orokor baten bidez baino ezingo direla sortu, aldatu edo ezabatu Administrazio Publikoen titulartasunekoak
diren datu pertsonalen fitxategiak. Xedapen orokor horren edukia ere artikulu horretan dago ezarrita.
Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen (DBEBL) 18. artikuluak Datuak Babesteko Erregistroa
sortzen du eta lege horren ezarpen eremuko fitxategiak erregistro horretan inskribatu behar direla ezartzen
du.
Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legea garatzen duen urriaren 18ko 308/2005 Dekretuaren 2.
artikuluak ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoek datu pertsonalen fitxategiak sortu,
aldatu edo ezabatzeko egindako eragiketen berri emango diotela Datuak Babesteko Euskal Bulegoari,
Datuak Babesteko Erregistroan inskripzioa egiteko. Erabakia edo xedapena jakinarazteko, DBEBren
zuzendariaren 2005eko uztailaren 25eko Ebazpenaren bidez onartu zen eredu normalizatua erabiliko da
(2005eko abuztuaren 31ko 165 zk.ko EHAA).

2005eko irailaren 27an Udalbatzak onartutako Xedapenaren bidez, 2005eko urriaren 17ko 196 Zkia
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua, Hornitzaileak fitxategia sortu zen.
2011ko aren an, honako Xedapenaren bidez Zkia gaur egungo datuak babesteko legedira
egokitzeko fitxategi hauek sortzen dira Alkizako Udalaren partez: Kontularitza, Diru-bilketa, Errolda Fiskalak
eta Udal tasak, Interesen, ondasunen eta jardueren erregistroa, Liburutegia eta Kultur Ekintzak, Biztanleen
Udal Errolda, Sarrera eta Irteera Erregistroa, Langileen Kudeaketa, Landa eta Hiriko Ondasun Higiezinak,
Arriskutsuak izan daitezkeen animalien erolda, Txakurren errolda, Espedienteen Kudeaketa, Zerbitzu
Sozialak/Gizartekintza eta Hilerria fitxategiak sortu ditu.
1.- Ezarpen eremua
Xedapen honen bidez, Alkizako Udalak, kudeatutako Datu Pertsonalen Fitxategiak arautzen dira.
2.- Datu pertsonalen fitxategiak sortzea
Ondoko datu pertsonalen fitxategiak sortzen dira. Dagokion eranskinean daude jasota fitxategiari buruzko
xehetasunak:
-

Kontularitza (Segurtasun maila ertaina).
Diru-bilketa (Segurtasun maila ertaina).
Errolda Fiskalak eta Udal tasak (Segurtasun maila ertaina).
Interesen, ondasunen eta jardueren erregistroa (Segurtasun maila ertaina).
Liburutegia eta Kultur Ekintzak (Oinarrizko segurtasun maila).
Biztanleen Udal Errolda (Oinarrizko segurtasun maila).
Sarrera eta Irteera Erregistroa (Segurtasun maila ertaina).
Langileen Kudeaketa (Segurtasun maila ertaina).
Landa eta Hiriko Ondasun Higiezinak (Segurtasun maila ertaina).
Arriskutsuak izan daitezkeen animalien erolda (Segurtasun maila altua).
Txakurren errolda (Oinarrizko segurtasun maila).
Espedienteen Kudeaketa (Segurtasun maila ertaina).
Zerbitzu Sozialak/ Gizartekintza (Segurtasun maila altua).
Hilerria (Oinarrizko segurtasun maila).

FITXATEGIAK SORTZEA
Sortzen diren fitxategi guztiak jaso beharko dira Eranskin honetan, eta, fitxategi bakoitzari buruz, DBLOren
20.2 artikuluak eskatzen dituen datuak adierazi beharko dira.
KONTULARITZA (Segurtasun maila Ertaina).
DIRU-BILKETA (Segurtasun maila Ertaina).
ERROLDA FISKALAK ETA UDAL TASAK (Segurtasun maila Ertaina).
INTERESEN, ONDASUNEN ETA JARDUEREN ERREGISTROA (Segurtasun maila Ertaina).
LIBURUTEGIA ETA KULTUR EKINTZAK (Oinarrizko Segurtasun maila).
BIZTANLEEN UDAL ERROLDA (Oinarrizko Segurtasun maila).
SARRERA ETA IRTEERA ERREGISTROA (Segurtasun maila Ertaina).

ESPEDIENTEEN KUDEAKETA (Segurtasun maila Ertaina).
LANGILEEN KUDEAKETA (Segurtasun maila Ertaina).
LANDA ETA HIRIKO ONDASUN HIGIEZINAK (Segurtasun maila Ertaina).
ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIEN ERROLDA (Segurtasun maila Altua).
TXAKURREN ERROLDA (Oinarrizko Segurtasun maila).
ZERBITZU SOZIALAK/ GIZARTEKINTZA (Segurtasun maila Altua).
HILERRIA (Oinarrizko Segurtasun maila).
KONTULARITZA
a) Fitxategiaren helburua eta fitxategi horretarako aurreikusi diren erabilerak: Udalarekin eduki
ekonomikoak dituzten eragiketak mantentzen dituzten pertsona físikoak eta juridikoak identifikatzeko
kudeaketa egiteko fitxategi nagusi mistoa. Ekintza ekonomikoak IAE, SIGEko artekariak eta Udaleko
ekonomi-finantziario kudeaketarako (SIGE) fitxategi mistoa.
b) Zeintzuk pertsona edo kolektibori buruzko datuak eskuratu nahi diren edo zeintzuk pertsona edo
kolektibo dauden datuak ematera behartuta: Interesatuak edo euren legezko ordezkariak eta artekariak.
c) Datu pertsonalak jasotzeko erabiltzen den prozedura: Telematiko eta paperezko formatuan
jasotzen dira, deklarazioen eta formularioen bitartez.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta bertan sartutako datu pertsonal moten deskribapena:
Norberaren datuak (NAN, Helbidea, Izen-abizenak), beste datu identifikatiboak (telefonoa), transakzioen
datuak, interesdunak jasotako ondasuenen eta zerbitzuen datuak, interesdunak emandako ondasuenen
eta zerbitzuen datuak, datu ekonomiko-finantziarioak, banketxe datuak (kontubankarioen datuak) eta
beste datu ekonomiko-finantziario batzuk.
e) Datu pertsonalen Lagapenak: Beste herri Administrazioak, epaitegiak, auzitegiak eta banketxeak.
f) Administrazioetan Tratamendu Kontrolatzaile diren organoak: Alkizako Udala.
g) Zein zerbitzu edo unitateren aurrean erabili ahal izango diren datuak atzitzeko, zuzentzeko,
ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak: Alkizako Udala, San Martin enparantza z/g, (20494) Alkiza,
Gipuzkoa.
h) Segurtasun neurriak: Ertaina.

DIRU-BILKETA
a) Fitxategiaren helburua eta fitxategi horretarako aurreikusi diren erabilerak: Errolda fiskaletan
definitutako udalerriko zergen ordainketen kudeaketa.
b) Zeintzuk pertsona edo kolektibori buruzko datuak eskuratu nahi diren edo zeintzuk pertsona edo
kolektibo dauden datuak ematera behartuta: Udalerriko Zergadunak, Interesatuak edo euren legezko
ordezkariak.
c) Datu pertsonalak jasotzeko erabiltzen den prozedura: Euskarri mistoetan jasotzen dira,
deklarazioen eta formularioen bitartez.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta bertan sartutako datu pertsonal moten deskribapena:
Norberaren datuak (NAN, Helbidea, Izen-abizenak), beste datu identifikatiboak, datu ekonomikofinantziarioak, banketxe datuak (kontubankarioen datuak) diru-sarrerak, errentak eta beste datu
ekonomiko-finantziario batzuk.
e) Datu pertsonalen Lagapenak: Beste herri Administrazioak, epaitegiak, auzitegiak eta banketxeak.
f) Administrazioetan Tratamendu Kontrolatzaile diren organoak: Alkizako Udala.
g) Zein zerbitzu edo unitateren aurrean erabili ahal izango diren datuak atzitzeko, zuzentzeko,
ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak: Alkizako Udala, San Martin enparantza z/g, (20494) Alkiza,
Gipuzkoa.

h) Segurtasun neurriak: Ertaina.

ERROLDA FISKALAK
a) Fitxategiaren helburua eta fitxategi horretarako aurreikusi diren erabilerak: Zergadunen zerrenda
eguneratua. Zerga bilketen kudeaketa. Ogasuna eta ekonomi/finantza kudeaketa.
b) Zeintzuk pertsona edo kolektibori buruzko datuak eskuratu nahi diren edo zeintzuk pertsona edo
kolektibo dauden datuak ematera behartuta: Udalerriko zergadunak. Interesduna edo bere legezko
Ordezkaria.
c) Datu pertsonalak jasotzeko erabiltzen den prozedura: Telematiko eta paperezko formatuan
jasotzen dira, deklarazioen eta formularioen bitartez.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta bertan sartutako datu pertsonal moten deskribapena:
Norberaren datuak (NAN, Helbidea, Izen-abizenak), beste datu identifikatiboak, datu ekonomikofinantziarioak, banketxe datuak (kontubankarioen datuak) eta beste datu ekonomiko-finantziario batzuk.
e) Datu pertsonalen Lagapenak: Beste herri Administrazioak, epaitegiak, auzitegiak eta banketxeak.
f) Administrazioetan Tratamendu Kontrolatzaile diren organoak: Alkizako Udala.
g) Zein zerbitzu edo unitateren aurrean erabili ahal izango diren datuak atzitzeko, zuzentzeko,
ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak: Alkizako Udala, San Martin enparantza z/g, (20494) Alkiza,
Gipuzkoa.
h) Segurtasun neurriak: Ertaina.

INTERESEN, ONDASUNEN ETA JARDUEREN ERREGISTROA
a) Fitxategiaren helburua eta fitxategi horretarako aurreikusi diren erabilerak: Interesen, Ondasunen eta
Jardueren Erregistroa, bateraezintasunak eta ondasunak kontrolatzeko fitxategi nagusia.
b) Zeintzuk pertsona edo kolektibori buruzko datuak eskuratu nahi diren edo zeintzuk pertsona edo
kolektibo dauden datuak ematera behartuta: Interesduna edo bere legezko Ordezkaria.
c) Datu pertsonalak jasotzeko erabiltzen den prozedura: Telematiko eta paperezko formatuan
jasotzen dira, deklarazioen eta formularioen bitartez.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta bertan sartutako datu pertsonal moten deskribapena:
Norberaren datuak (NAN, Helbidea, Izen-abizenak), beste datu identifikatiboak, datu ekonomikofinantziarioak, banketxe datuak (kontubankarioen datuak) eta beste datu ekonomiko-finantziario batzuk.
e) Datu pertsonalen Lagapenak: Lagapen gabekoa.
f) Administrazioetan Tratamendu Kontrolatzaile diren organoak: Alkizako Udala.
g) Zein zerbitzu edo unitateren aurrean erabili ahal izango diren datuak atzitzeko, zuzentzeko,
ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak: Alkizako Udala, San Martin enparantza z/g, (20494) Alkiza,
Gipuzkoa.
h) Segurtasun neurriak: Ertaina.
LIBURUTEGIA ETA KULTUR EKINTZAK
a) Fitxategiaren helburua eta fitxategi horretarako aurreikusi diren erabilerak: Erabiltzaileen datu
pertsonalen kudeaketaren bitartez, Herriko liburutegiaren kudeaketa (liburuen mailegua) eta
administraziorako. Oro har, Kultur ekintzak antolatzeko identifikazio-datuak dituen fitxategi nagusia eta
liburutegiko bazkideen kudeatzko fitxategi nagusia.
b) Zeintzuk pertsona edo kolektibori buruzko datuak eskuratu nahi diren edo zeintzuk pertsona edo
kolektibo dauden datuak ematera behartuta: Interesatuak edo euren legezko ordezkariak
c) Datu pertsonalak jasotzeko erabiltzen den prozedura: Euskarri telematiko eta paperezko
formatuan jasotzen dira deklarazioen eta formularioen bitartez.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta bertan sartutako datu pertsonal moten deskribapena:
Norberaren datuak (Izen-abizenak, Helbidea, telefonoa, e-maila, NAN/ IFZ, sexua,…) eta Kontu
korronteko zenbakia.
e) Datu pertsonalen Lagapenak: Finantza-entitateei.
f) Administrazioetan Tratamendu Kontrolatzaile diren organoak: Alkizako Udala.
g) Zein zerbitzu edo unitateren aurrean erabili ahal izango diren datuak atzitzeko, zuzentzeko,

ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak: Alkizako Udala, San Martin enparantza z/g, (20494) Alkiza,
Gipuzkoa.
h) Segurtasun neurriak: Oinarrizkoa.

BIZTANLEEN UDAL ERROLDA
a) Fitxategiaren helburua eta fitxategi horretarako aurreikusi diren erabilerak: Identifikatzeko datuak
dituen fitxategia, udalerrian erroldatuta daudenen ezaugarri pertsonalak eta akademikoak disuena,
Biztanleen udal errolda kudeatzea.
b) Zeintzuk pertsona edo kolektibori buruzko datuak eskuratu nahi diren edo zeintzuk pertsona edo
kolektibo dauden datuak ematera behartuta: Interesatuak edo euren legezko ordezkariak
c) Datu pertsonalak jasotzeko erabiltzen den prozedura: Euskarri telematiko eta paperezko
formatuan jasotzen dira deklarazioen eta formularioen bitartez.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta bertan sartutako datu pertsonal moten deskribapena:
Norberaren datuak (Izen-abizenak, Helbidea, telefonoa, e-maila, NAN/ IFZ, sexua,…) eta datu
akademikoak.
e) Datu pertsonalen Lagapenak: Euskal Estatistika Erakundea, EUSTAT.
f) Administrazioetan Tratamendu Kontrolatzaile diren organoak: Alkizako Udala.
g) Zein zerbitzu edo unitateren aurrean erabili ahal izango diren datuak atzitzeko, zuzentzeko,
ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak: Alkizako Udala, San Martin enparantza z/g, (20494) Alkiza,
Gipuzkoa.
h) Segurtasun neurriak: Oinarrizkoa.

SARRERA ETA IRTEERA ERREGISTROA
a) Fitxategiaren helburua eta fitxategi horretarako aurreikusi diren erabilerak: Sarrera eta Irteera
dokumentuen kontrola eta erregistroa, Udaleko Erregistroen trataerarako euskarria ematea.
b) Zeintzuk pertsona edo kolektibori buruzko datuak eskuratu nahi diren edo zeintzuk pertsona edo
kolektibo dauden datuak ematera behartuta: Interesatuak edo euren legezko ordezkariak
c) Datu pertsonalak jasotzeko erabiltzen den prozedura: Euskarri telematiko eta paperezko
formatuan jasotzen dira deklarazioen eta formularioen bitartez.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta bertan sartutako datu pertsonal moten deskribapena:
Norberaren datuak (Izen-abizenak, Helbidea, telefonoa, e-maila, NAN/ IFZ, sexua,…).
e) Datu pertsonalen Lagapenak: Lagapen gabekoa.
f) Administrazioetan Tratamendu Kontrolatzaile diren organoak: Alkizako Udala.
g) Zein zerbitzu edo unitateren aurrean erabili ahal izango diren datuak atzitzeko, zuzentzeko,
ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak: Alkizako Udala, San Martin enparantza z/g, (20494) Alkiza,
Gipuzkoa.
h) Segurtasun neurriak: Ertaina.

ESPEDIENTEEN KUDEAKETA
a) Fitxategiaren helburua eta fitxategi horretarako aurreikusi diren erabilerak: Udalak, bere eginkizunen
garapenerako bideratutako txosten administratiboen kudeaketa (instantzien eta iradozkizunen
kudeaketa…).
b) Zeintzuk pertsona edo kolektibori buruzko datuak eskuratu nahi diren edo zeintzuk pertsona edo
kolektibo dauden datuak ematera behartuta: Artekariak, Interesatuak edo euren legezko ordezkarien
datu pertsonalak.
c) Datu pertsonalak jasotzeko erabiltzen den prozedura: Deklarazioen, formularioen eta beste herri
administrazioen lagapenen bitartez.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta bertan sartutako datu pertsonal moten deskribapena: Txosten
administratiboaren motaren arabera, Norberaren datu pertsonalak edukiko ditu (NAN, Helbidea, Izen-

abizenak), beste ezaugarri pertsonaleko datuak (jaioteguna, jaioterria) egoera sozialaren datuak
(ondasunak, transakzioen datuak, konpentsazioak/ kalte-ordainketak), datu ekonomiko-finantziarioak
(kredituak, maileguak, abalak…) eta lanbideari buruzko datuak.
e) Datu pertsonalen Lagapenak: Beste herri Administrazioak, epaitegiak, auzitegiak eta banketxeak.
f) Administrazioetan Tratamendu Kontrolatzaile diren organoak: Alkizako Udala.
g) Zein zerbitzu edo unitateren aurrean erabili ahal izango diren datuak atzitzeko, zuzentzeko,
ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak: Alkizako Udala, San Martin enparantza z/g, (20494) Alkiza,
Gipuzkoa.
h) Segurtasun neurriak: Ertaina.
LANGILEEN KUDEAKETA
a) Fitxategiaren helburua eta fitxategi horretarako aurreikusi diren erabilerak: Udal Langileen
erregistroak tratatzeko euskarri informatikoa ematea eta lanpostu zerrendaren legezko betebeharra
betetzea. Langileak gestionatzea eta formatzea. Udal langileen gestioa. Udaleko langileen nominak,
Entitateko langileen nominak lortzea. Bankuei ordaindu beharreko diru kopuruak jakinaraztea. Gizarte
Segurantza jakinaren gainean jartzea.
b) Zeintzuk pertsona edo kolektibori buruzko datuak eskuratu nahi diren edo zeintzuk pertsona edo
kolektibo dauden datuak ematera behartuta: Artekariak, Interesatuak edo euren legezko ordezkarien
datu pertsonalak.
c) Datu pertsonalak jasotzeko erabiltzen den prozedura: Deklarazioen, formularioen eta beste herri
administrazioen lagapenen bitartez.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta bertan sartutako datu pertsonal moten deskribapena: NAN,
Izen-abizenak, Helbidea (posta helbidea eta elektronikoa), Telefonoa, Egoeraren datuak, Familiaren
datuak, Jaiotze data eta legua, Sexua, Herritartasuna, Formazioa, tituluak, Laneko esperientzia, Taldea,
eskala, Kategoria, maila, Lanpostuak, Gizarte Segurantzako kodea, Nominako datuak, ekonomikoak ez
direnak, Soldatak eta Bankuko datuak.
e) Datu pertsonalen Lagapenak: Gizarte Segurantza, EIN Enpleguko Institutu Nazionala, biziaseguruaren konpainia, osasun diagnostikoaren zentroa, Argitu Aholkularitza.
f) Administrazioetan Tratamendu Kontrolatzaile diren organoak: Alkizako Udala.
g) Zein zerbitzu edo unitateren aurrean erabili ahal izango diren datuak atzitzeko, zuzentzeko,
ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak: Alkizako Udala, San Martin enparantza z/g, (20494) Alkiza,
Gipuzkoa.
h) Segurtasun neurriak: Altuak.
LANDA ETA HIRIKO ONDASUN HIGIEZINAK
a) Fitxategiaren helburua eta fitxategi horretarako aurreikusi diren erabilerak: Hiri ondasun higiezinen
gestioa, landa ondasunen gestioa eta euren zergen kontrola.
b) Zeintzuk pertsona edo kolektibori buruzko datuak eskuratu nahi diren edo zeintzuk pertsona edo
kolektibo dauden datuak ematera behartuta: Artekariak, Interesatuak edo euren legezko ordezkarien
datu pertsonalak. Hiri eta landa ondasunen jabeak eta ondasun horien gozamen eta azalera eskubide
errealen jabeak eta administrazioko kontzesioen titularrak. Udaletako xedapenak. Zergen araudiaren
arabera behartuta dauden pertsonek edo entitateek aurkeztutako aitorpenak.
c) Datu pertsonalak jasotzeko erabiltzen den prozedura: Deklarazioen, formularioen eta beste herri
administrazioen lagapenen bitartez, paperezko euskarrian, euskarri magnetikoan eta bide telematikoez
aurkeztutako aitorpenak; landa eta hiri ondasunen katastrotik lortutako informazioa. Datu-basea.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta bertan sartutako datu pertsonal moten deskribapena:
Norberaren datuak Izen-abizenak, NAN, helbidea, datu ekonomiko-finantziarioak (datu bankarioak,
kontuak, inbertsioak), beste datu ekonomiko-finantziarioak. Titularra eta bizilekuak, ondasun higiezinaren
identifikazioa, ondasunaren identifikazioa (poligonoa, lur-saila, azpi-saila), Jabetza koefizientea,
erabilpenak, erroldako balorea, laborantza mota eta klasea, azalera, balioa.
e) Datu pertsonalen Lagapenak: Gipuzkoako Foru Aldundia.
f) Administrazioetan Tratamendu Kontrolatzaile diren organoak: Alkizako Udala.
g) Zein zerbitzu edo unitateren aurrean erabili ahal izango diren datuak atzitzeko, zuzentzeko,

ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak: Alkizako Udala, San Martin enparantza z/g, (20494) Alkiza,
Gipuzkoa.
h) Segurtasun neurriak: Ertaina.
ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIEN ERROLDA
a) Fitxategiaren helburua eta fitxategi horretarako aurreikusi diren erabilerak: Segurtasun Publikoa
babesteko helburuarekin, animali arriskutsuen-kontrolerako, animali arriskutsuen errolda kudeatzea.
b) Zeintzuk pertsona edo kolektibori buruzko datuak eskuratu nahi diren edo zeintzuk pertsona edo
kolektibo dauden datuak ematera behartuta: Animali arriskutsuen arrazen edukitzailea edo interesatua
edo haren legezko ordezkaria.
c) Datu pertsonalak jasotzeko erabiltzen den prozedura: Deklarazioen, formularioen eta beste herri
administrazioen lagapenen bitartez.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta bertan sartutako datu pertsonal moten deskribapena:
Norberaren datuak (NAN, Helbidea, Izen-abizenak), beste datu pertsonal batzuk (telefonoa), ezaugarri
pertsonaleko datuak (ezaugarri fisikoak, jaioteguna, jaioterria), beste datu pertsonal batzuk (sexua) eta
txosten psikologikoa.
e) Datu pertsonalen Lagapenak: Lagapen gabekoa.
f) Administrazioetan Tratamendu Kontrolatzaile diren organoak: Alkizako Udala.
g) Zein zerbitzu edo unitateren aurrean erabili ahal izango diren datuak atzitzeko, zuzentzeko,
ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak: Alkizako Udala, San Martin enparantza z/g, (20494) Alkiza,
Gipuzkoa.
h) Segurtasun neurriak: Altua.

TXAKURREN ERROLDA
a) Fitxategiaren helburua eta fitxategi horretarako aurreikusi diren erabilerak: Animalien jabeak
identifikatzeko eta erregistroa egiteko datu pertsonalak dituen fitxategi nagusia.
b) Zeintzuk pertsona edo kolektibori buruzko datuak eskuratu nahi diren edo zeintzuk pertsona edo
kolektibo dauden datuak ematera behartuta: Animalien edukitzailea, interesatua edo haren legezko
ordezkaria.
c) Datu pertsonalak jasotzeko erabiltzen den prozedura: Deklarazioen, formularioen eta beste herri
administrazioen lagapenen bitartez.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta bertan sartutako datu pertsonal moten deskribapena:
Norberaren datuak (NAN, Helbidea, Izen-abizenak), beste datu pertsonal batzuk (telefonoa), ezaugarri
pertsonaleko datuak (ezaugarri fisikoak, jaioteguna, jaioterria) eta beste datu pertsonal batzuk (sexua).
e) Datu pertsonalen Lagapenak: Lagapen gabekoa.
f) Administrazioetan Tratamendu Kontrolatzaile diren organoak: Alkizako Udala.
g) Zein zerbitzu edo unitateren aurrean erabili ahal izango diren datuak atzitzeko, zuzentzeko,
ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak: Alkizako Udala, San Martin enparantza z/g, (20494) Alkiza,
Gipuzkoa.
h) Segurtasun neurriak: Oinarrizkoak.
ZERBITZU SOZIALAK/ GIZARTEKINTZA
a) Fitxategiaren helburua eta fitxategi horretarako aurreikusi diren erabilerak: Gizarte baliabideen
tramitazioa eta kudeaketa egiteko, eskatzaileen datuekin osatutako fitxategi nagusi mistoa. Gizartezerbitzuko txostenen administrazio eta kudeaketa, gizarte ongizateko-lanak, helburu ezberdinetarako
fitxategi nagusi mistoa.
b) Zeintzuk pertsona edo kolektibori buruzko datuak eskuratu nahi diren edo zeintzuk pertsona edo
kolektibo dauden datuak ematera behartuta: Interesatuak edo euren legezko ordezkariak, udalerriko
biztanleak/ bizilagunak eta gizarte laguntzen onuradunak.
c) Datu pertsonalak jasotzeko erabiltzen den prozedura: Elektroniko eta paperezko formatuan,
deklarazioen eta formularioen bitartez jasotzen dira.

d) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta bertan sartutako datu pertsonal moten deskribapena:
Norberaren datuak (NAN, Helbidea, Izen-abizenak), beste identifikatze datak (telefonoa) ezaugarri
pertsonaleko datuak (familiako datuak, egoera zibila) beste ezaugarri pertsonaleko datuak, egoera
sozialaren datuak (ahokaleku, etxebizitza) beste egoera sozialako datuak (ondasunak, lanbideari
buruzko datuak). Transakzioak, ondasunak eta artekariak jasotako zerbitzuak), datu ekonomikofinantziarioak (kontuak, diru-sartzeak, errentak) eta beste datu ekonomiko-finantziarioak.
e) Datu pertsonalen Lagapenak: Beste herri Administrazioak, epaitegiak eta auzitegiak.
f) Administrazioetan Tratamendu Kontrolatzaile diren organoak: Alkizako Udala.
g) Zein zerbitzu edo unitateren aurrean erabili ahal izango diren datuak atzitzeko, zuzentzeko,
ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak: Alkizako Udala, San Martin enparantza z/g, (20494) Alkiza,
Gipuzkoa.
h) Segurtasun neurriak: Altua.

HILERRIA
a) Fitxategiaren helburua eta fitxategi horretarako aurreikusi diren erabilerak: Kanposantuaren
Kudeaketa.
b) Zeintzuk pertsona edo kolektibori buruzko datuak eskuratu nahi diren edo zeintzuk pertsona edo
kolektibo dauden datuak ematera behartuta: Interesatuak edo euren legezko ordezkariak, kanposantuan
lurperatuak eta senitartekoak.
c) Datu pertsonalak jasotzeko erabiltzen den prozedura: Euskarri mistoetan jasotzen dira,
deklarazioen eta formularioen bitartez.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta bertan sartutako datu pertsonal moten deskribapena:
Norberaren datuak (NANa, Izen-abizenak, Helbidea eta telefonoa).
e) Datu pertsonalen Lagapenak: Beste herri Administrazioak, epaitegiak eta auzitegiak.
f) Administrazioetan Tratamendu Kontrolatzaile diren organoak: Alkizako Udala.
g) Zein zerbitzu edo unitateren aurrean erabili ahal izango diren datuak atzitzeko, zuzentzeko,
ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak: Alkizako Udala, San Martin enparantza z/g, (20494) Alkiza,
Gipuzkoa.
h) Segurtasun neurriak: Oinarriskoa.
Azkenik, aurrean den txostenak egin dituen fitxategien sorreren ondoren Alkizako Udalaren fitxategien
zerrenda Azpimarratzea:
•

KONTULARITZA (Segurtasun maila Ertaina).

•

DIRU-BILKETA (Segurtasun maila Ertaina).

•

ERROLDA FISKALAK ETA UDAL TASAK (Segurtasun maila Ertaina).

•

INTERESEN, ONDASUNEN ETA JARDUEREN ERREGISTROA (Segurtasun maila Ertaina).

•

LIBURUTEGIA ETA KULTUR EKINTZAK (Oinarrizko Segurtasun maila).

•

BIZTANLEEN UDAL ERROLDA (Oinarrizko Segurtasun maila).

•

SARRERA ETA IRTEERA ERREGISTROA (Segurtasun maila Ertaina).

•

ESPEDIENTEEN KUDEAKETA (Segurtasun maila Ertaina).

•

LANGILEEN KUDEAKETA (Segurtasun maila Ertaina).

•

LANDA ETA HIRIKO ONDASUN HIGIEZINAK (Segurtasun maila Ertaina).

•

ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIEN ERROLDA (Segurtasun maila Altua).

•

TXAKURREN ERROLDA (Oinarrizko Segurtasun maila).

•

ZERBITZU SOZIALAK/ GIZARTEKINTZA (Segurtasun maila Altua).

•

HILERRIA (Oinarrizko Segurtasun maila).

•

HORNITZAILEAK (Oinarrizko segurtasun maila).

SEIGARREN PUNTUA
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA ALKIZAKO UDALAREN ARTEKO
HITZARMENAREN ONESPENA, HERRI ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOARI
ETA ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEARI BURUZKO 30/1992 LEGEAREN
38.4.b) ARTIKULUAN EZARRITAKOA, BETETZEKO.
Ikusirik Alkizako Udalak interes duela Euskal Autonomia erkidegoko administrazioari
zuzendutako idazkiak udal erregistroetan aurkezteko lankidetza hitzarmena sinatzeko.
Ikusirik aipaturiko hitzarmenaren zirriborroa aztertu dutela batzarkideak.
Gaia azterturik bertaratuek aho batez ondorengoa,
ERABAKITZEN DUTE
LEHENA.- Euskal Autonomia erkidegoaren eta Alkizako udalaren arteko hitzarmena
onestea, herri administrazioen araubide juridikoari eta administrazio prozedura erkideari
buruzko 30/1992 legearen 38.4.b) artikuluan ezarritakoa betetzeko.
BIGARRENA.- Alkate-lehendakaria den Jon Roteta Elola jaunari ahalmena ematea,
aipaturiko hitzarmena sina dezan.
HIRUGARRENA.- Erabaki honen berri Administrazio Erregistroen eta Toki Araubidearen
zuzendaritzari ematea.
LAUGARRENA.- Hitzarmenaren formalizazioa Udaleko iragarki taulan, Gipuzkoako
Aldizkari ofizialean eta Euskal Herriko Aldizkari ofizialean argitaratzea.
ZAZPIGARREN PUNTUA
BESTE BATZUK

Presazko arrazoiak direla eta gai zerrendan ez zeuden ondorengo puntuak
aztertzea erabaki dute bertaratuek aho batez.

7.1.M.G.E.P. JAUNAK EGINIKO ESKAERA AZTERTU.
Ikusirik M.G.E.P. Jaunak eginiko eskaera, non azaltzen duen gaur egungo gutun
banaketarekin ados ez dagoela, kontsultak egin ondoren, Correosek azaldu dio, zerbitzu
erabiltzaileak esaten duten helbidetan postak jasotzeko eskubidea dutela, Udalek
bitartekari lana egiten dutela eta postontzi guneak jartzen diruz-lagundu, ondorioz
eskatzen du, interesatuta egon daitezkeen herritar guztiekin bilera bat antolatzea eta
Correos erakundeari bilera eskatzea.
Gaia azterturik, Udalbatza honek, aho batez, ondorengoa
ERABAKITZEN DU:
LEHENA: M.G.E.P. Jaunak egiten duen eskaera ez onartu. Alkizako Udalak, postontziak
kokatuak dauden lekua egokia dela uste duelako, gainera, Udalak bere garaian inbertsio
garrantzitsua egin zuen, zerbitzua zentralizatuz, herritarren onurarako.Honen ondorioz
gaur egun zerbitzua egunerokoa da (hau da, Correoseko langilea egunero igotzen da
Alkizara).
BIGARRENA: Alkizako Udalak ez duela dirurik inbertsio berri bat egiteko.
HIRUGARRENA: M.G.E.P. Jaunari erabaki honen berri ematea.
7.2.SALETXE BASERRIA ERABERRITZEAN EGINIKO OBRAK DIRELA ETA
AURKEZTURIKO ESKAERA, I.S, L.S., I.S. Eta P.S.
Ikusirik I.S, L.S., I.S. Eta P.S. Jaun/andreak aurkezturiko eskaera, non ondorengoa
dioen:
“...AZALTZEN DUGU:
Saletxe baserrian eraikitzen ari direna ez da “Muro de contencion” pareta bat baizik, eta
gainera barrua hutsa dauka eta mugan.
Hau ikusirik, ondorengoa
ESKATZEN DUGU:
Erabakiak hartzeko erabiltzen drien normen berri izatea eskatzen dugu. Hau da “muro de
contención” egitea badagoela jartzen duen kopia bat.”
Ikusirik 2011ko martxoaren 3an,
dioena:

Udal Aholkulari teknikoak eginiko txostenean

“1.INTRODUCCION
Requiere informe, sobre escrito presentado por Doña I.L.I. Y Don P. S., del caserío Agiña,

relativo a las obras del caserío Saletxe, el Ayuntamiento de Alkiza.
El escrito, con fecha de registro de entrada de 1 de marzo de 2011, en concreto,
manifiesta que en lugar de un muro de contención se está construyendo, en el caserío
Saletxe una pared y que dentro está hueco.
Solicitan a ver que normas se han tenido en consideración para autorizar esta
construcción y una copia donde se indique donde se permite levantar un muro de
contención.
2.ANTECEDENTES
Con fecha 27 de enero este técnico emitió informe, a solicitud de los mismos solicitantes,
sobre estos aspectos y otros.
3.CONSIDERACIONES
El caserío Saletxe se encuentra situado, en las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal, en suelo no urbanizable, categoría de suelo no urbanizable sin uso definido,
donde se admite el uso de caserío.
La Normativa que regula la construcción en suelo clasificado como no urbanizable está
aprobada con carácter definitiva por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de
Gipuzkoa con fecha 6 de noviembre de 2006.
En esta normativa no existe artículo alguno que impida la construcción de muros de
contención en suelo no urbanizable en la categoría de suelo no urbanizable sin uso
definido vinculada a caseríos en explotación.”
Gaia azterturik, Udalbatza honek, aho batez, ondorengoa
ERABAKITZEN DU:
LEHENA: I.S., L.S., I.S. Eta P.S. Jaun/andreei jakinaraztea, 2011ko martxoaren 3an Udal
Aholkulari teknikoak eginiko txostena .
BIGARRENA: Erabaki honen berri interesatuei ematea.
7.3.B.R.R. ANDREAK EGINIKO ESKAERAREN AZTERKETA
Ikusirik B.R.R. Andreak eginiko eskaera, non azaltzen duen Garro baserrira ez
dela iristen telebista seinalerik, horregatik eskatzen du, Udalak jarraipen bat egin dezala
ea nolako neurriak hartu daitezkeen telebistako seinalea izateko.

Gaia azterturik, Udalbatzak, aho batez, ondorengoa

ERABAKITZEN DU:
LEHENA: Udal honek kontsulta egingo duela ea Garro baserrira telebista seinalea
iristeko zer egin daitekeen, jasotako erantzunaren berri interesatuari emanaz.
BIGARRENA: Erabaki honen berri interesatuari ematea.
7.4.ALKIZAKO
ERABERRITUTAKO
SAROBE
ERABILERA BAIMENA EMATEA, HALA BADAGOKIO.

BASERRIARI

LEHEN

Ikusirik A.S.A. andreak Alkizako eraberritutako Sarobe baserriari lehen erabilera
baimena emateko eskaera aurkeztu duela.
Ikusirik eskaerarekin batera obraren behin-betiko planoak, obra amaiera ziurtagiria,
elektrizitate eta gas ziurtagiriak eta dagokion eskritura aurkeztu dituela.
Gaia azterturik, bertaratuak, aho batez, ondorengoa
ERABAKITZEN DUTE
LEHENGOA.- Alkizako Etxaun-Bekoa baserriko eraberritu den B edo ezker aldeko
etxebizitzari, lehen erabilera baimena ematea.
BIGARRENGOA.-Erabaki honen berri L.G.A. andreari ematea.

ZORTZIGARREN PUNTUA
ERREGU, GALDERA ETA MOZIOAK
Ez dira aurkezten.
Eta aztertu beharreko beste gairik ez dagoenez, Lehendakari Jaunak bilkura 22.05
etan amaitutzat eman du eta akta hau jaso da, etorri diren guztiek izenpetu dutena eta
Idazkari naizen honek, aztertu denaren benetako adierazgarria dela uste duena.

