2021EKO AZAROAREN 30EAN EGINDAKO
OHIKO UDALBATZAREN BILKURAKO AKTA
BERTARATUAK
Alkate-Lehendakaria
Gorka Murua Macuso
Zinegotziak
Noelia Lataburu Ortiz
Mikel Iturbe Saizar
Olaia Nieto Legarra
Leticia Aristi Oria
Ana Jesus Leunda Gurrutxaga
Jose Ramón Epelde Irizar
María Cristina Santos San Sebastian
Marta Castrillo Iturralde
Idazkaria: Irantzu Arrizabalaga Gainza.
Arratsaldeko 19:00etan batzarrari hasiera eman zaio.
Iruran, 2021eko azaroaren 30ean arratsaldeko 19:00etan, Udaletxeko Pleno Aretoan,
Irurako Udaleko OHIKO Udalbatza Plenoa egiteko goian adierazten direnak lehen
deialdian bildu dira.
Bilera, publikoari irekia izango da, eta edozein herritarrek bere eskura izango ditu bileraren akta eta audio grabazio argitaratu ondoren eskuratzeko.
Bertaratuak bezala goian agertzen diren zinegotziak batzarkide direlarik, Gorka Murua
Macuso izan da Batzarburua.
1.- AURREKO BILKURETAKO AKTEN ONESPENA:
*2021-09-09ko bilkurako aktaren onespena.
*2021-09-28ko bilkurako aktaren onespena.
*2021-10-26ko bilkurako aktaren onespena.
*2021-11-02ko bilkurako aktaren onespena.
Akta denak aho batez onartu dira.
2.- ALKATETZAKO DEKRETU HAUEN BERRI EMATEA: 2021EKO IRAILAREN 23TIK
URRIAREN 19RA (2021/267 - 2021/300).
Alkatetzak 2021eko urriaren 21etik azaroaren 23ra bitartean (2021/267-2021/300) egindako
dekretuen berri eman zaie bertaratutakoei.
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Zinegotziak jakinaren gainean geratu dira.

3.- 2022KO EGUTEGI FISKALA ONARTZEA.

Alkateak aurrekariak aipatu ditu eta diktamenaren azalpena eman du.
2022 ekitaldirako ordenantzak behin behinean onartu zituen bere garaian Udal Batza osoak,
azaroak 2ko ez-ohiko batzarrean, eta argitaratu ere bai Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2021eko
azaroaren 5ean.
Oraingo honetan zergak ordaintzeko epeak proposatzen dira..
Proposamenak, Ogasun batzordearen oniritzia jaso du.
Beraz, Udal Batza Osoari hurrengo egutegi fiskal egokitua onar dezan proposatzen zaio:

Urtean behin ordaintzeko tributuak
Errolda

Ordaintzeko epeak

Trakzio mekanikoko ibilgailuak

2022ko martxoaren 1etik 2022ko apirilaren 25a arte

Ibilgailuen badoak

2022ko urriaren 3tik 2022ko azaroaren 15a arte
Hiruhilekoetan ordaintzeko tributuak
Errolda

Ordaintzeko epeak

Zabor bilketa zerbitzuaren tasa 2022ko 1. hiruhilekoa

2022ko apirilaren 1etik 2022ko maiatzaren 16a arte

Zabor bilketa zerbitzuaren tasa 2022ko 2. hiruhilekoa

2022ko uztailaren 1etik 202ko abuztuaren 16a arte

Zabor bilketa zerbitzuaren tasa 2022ko 3. hiruhilekoa

2022ko urriaren 3tik 2022ko azaroaren 15a arte

Zabor bilketa zerbitzuaren tasa 2022ko 4. hiruhilekoa

2023ko urtarrilaren 2tik 2023ko otsailaren 15a arte

Ikastaroak:
Kirola
Kultura

Ikastaroak hasi ondoren

Hilean ordaintzeko tributuak
Errolda

Ordaintzeko epeak

Trinketeko Kirolgunea
Etxez etxeko laguntza

Hilaren 20ean
Hilaren 15ean
Iruran, 2021eko azaroaren 24an
Ogasun Batzordeko Idazkaria

BOZKETA.- Aho batez onartu da.
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4.- UDALAREN ERABERRITZEA DELA ETA, UDAL ZERBITZUEN HELBIDE ALDAKETA, SAN MIGEL 7RA.

Alkateak aurrekariak aipatu ditu eta diktamenaren azalpena eman du.
UDALETXEKO HELBIDE ALDAKETA ERABERRITZEAK IRAUTEN DUEN BITARTEAN
2022 ekitaldirako Udalaren eraberritzea dela eta Udal zerbitzuak leku aldaketa izango dute, hori dela eta,

GOGOETA JURIDIKOAK
Lehenengoa. Toki-araubidearen arloan indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina onartzen
duen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren 49. artikuluak, oinarrizkoa dena
azken xedapenetatik zazpigarrenaren arabera, honako hau adierazten du:
«Bilkurak udaletxean edo dagokion korporazioaren egoitza den probintzia-jauregian egingo dira.
Ezinbesteko kasuetan, horretarako gaitutako eraikinean egin ahal izango dira .»
Alde horretatik, Toki Erakundeen Antolamendu, Jarduera eta Araubide Juridikoaren
Erregelamendua (AJA) onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 85.
artikuluak honako hau xedatzen du:
«1. Osoko Bilkurak dagokion udaletxean, probintzia-jauregian edo korporazioaren egoitzan egingo
ditu bilkurak, ezinbesteko kasuetan izan ezik; kasu horietan, beste eraikin edo lokal bat gaitu ahal
izango da horretarako, alkatearen edo presidentearen deialdiaren edo ebazpenaren bidez, aldez
aurretik emana eta udalbatzako kide guztiei jakinarazia. Nolanahi ere, aktan jasoko da inguruabar
hori.
2. Bilkura-aretoaren lehentasunezko lekuan Erregearen irudia jarriko da .»
Ikus dezakegunez, osoko bilkurak egiteko lekua legedi aplikagarriak ezartzen du argi eta garbi,
udaletxeak, eta ezinbesteko inguruabarrak daudenean bakarrik aldatu ahal izango da, edo
Udalaren egoitza aldatzea erabakitzen denean, orain ikusiko dugun bezala.
Bigarrena. Horregatik, Udalbatzak uste badu, Kultur Etxeko eraikina egokitu denez,
komenigarriagoa dela Udalaren egoitza, hau da, udaletxea, hara eramatea, horretarako erabakia
hartu beharko da, eraikin horretan osoko bilkurak egiten direnean baliozkoak izan daitezen.
Kontuan izan behar da udal bulegoak eta Udalbatza Aretoa jabari publikoko ondasun batean
kokatu behar direla. Bada, Irurako Udalaren egoitza berria San Migel 7an eta bulegoak San Migel
11 zk.an ezarri nahi dira, San Migel / jabari publikoko ondasun bat dela azpimarratuaz, eta, beraz,
lekualdaketa horretarako ez litzateke beharrezkoa izango afektazio-espediente bat izapidetzea.
Udalaren egoitza eta bulegoak haren ondare-ondasun batera lekualdatuko balira, kasu horretan,
lekualdatu aurretik, beharrezkoa izango litzateke ondasuna ukitzeko prozedura izapidetzea,
erabilera edo zerbitzu publiko bati atxikitzeko. Horretarako, Udalbatzaren osoko bilkuraren
erabakia beharko litzateke, baina kasu honetan San Migel 7 jabari publikoko ondasuna denez, ez
da beharrezkoa izango Udalak afektazio-espedientea izapidetzea.
Udaletxearen egoitza aldatzeko osoko bilkuraren erabakia hartu beharko da, eta une horretatik
aurrera Udalaren egoitza San Migel 7an kokatuko dela adierazi beharko da.
Erabaki hori udalbatzak hartuko du, udalak bere burua antolatzeko dituen eskumenetan oinarrituta,
eta argitaratu egin beharko da, herritarrek jakin dezaten nora jo behar duten udal-izapideak
egiteko. Erabaki hori Udal Erregelamendu Organikoa (ROM) aldatuz hartu ahal izango da, baldin
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eta halakorik badago; bestela, nahikoa izango da osoko bilkura hori.
Hori alde batera utzita, ez da beharrezkoa izango beste espedienterik izapidetzea, ezta horri
buruzko erabaki gehiago hartzea ere.
ONDORIOA
Azaldutako gogoeten arabera, udaletxearen egoitza aldatzea, bulegoak eta osoko bilkuren aretoa
lekuz aldatuta, osoko bilkuraren erabakiaren bidez egin behar da; izan ere, udalbatza osoari
eragingo dion eta denboran iraungo duen udal-antolamenduari buruzko gaia da, eta, beraz, Osoko
Bilkura organo eskuduna izango da, eta, hala badagokio, osoko bilkuraren zati bati buruzko
erabakia hartu ahal izango da.
Kontuan hartu beharreko gauza bakarra da udaletxearen eta udal-bulegoen egoitza berria
kokatuko den lekuak jabari publikoko ondasun bat izan behar duela, ez ondarezkoa. Ondareondasun batean kokatuko balira, aldez aurretik espediente bat izapidetu beharko litzateke,
Udalbatzak onetsia. Hala ere, kasu honetan udal egoitza berria San Migel 7ra eramango denez
(dagoeneko jabari publikoko ondasuna da), ez da beharrezkoa izango afektazio-espedientea
izapidetzea, nahiz eta beste hainbat zerbitzuetako bulegoak San Migel 11an kokatu.
Zuzenbidean oinarritutako irizpide hoberik ezean. Irantzu Arrizabalaga Gainza And. Udal Idazkaria.-

Proposamenak, Ogasun batzordearen oniritzia jaso du.
Beraz, Udal Batza Osoari Irurako Udaleko helbide orokorra San Migel 7 izatea onar dezan
proposatzen zaio:

Iruran, 2021eko azaroaren 24an
Ogasun Batzordeko Idazkaria

BOZKETA.- Aho batez onartu da
5.- 2021-KALD004-KREDITU ALDAKETAREN ONARPENA.
Alkateak aurrekariak aipatu ditu eta diktamenaren azalpena eman du. Idazkari Kontu-hartzailearen
iritziari jarraituta egokiago ikusten da egin behar diren ordainketak urte naturalean egitea, udalaren
egoera ekonomikoaren argazki are eta errealagoa izateko.
Kredituaren zergaiak banan-banan azaldu ditu diktamenean jasoak dauden bezala.
OGASUNEKO BATZORDE INFORMATIBOAREN IRIZPENA

Udal honen aurtengo aurrekontuaren barnean kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko
izapidetzen ari den espedientea aztertu dugu.
Kreditu gehigarriak finantzatuko dituzten sarrerak bat datoz espedienteari aplikagarria zaion
araudian aurreikusitakoekin, eta oso-osorik finantzatzen dute gastu gehikuntza.
Halaber, Idazkari kontu-hartzaileak egindako aldeko txostena ere aztertu dugu.
Azaldutako guztiarengatik, eta kreditu aldaketak finantzaketa nahikoa eta egokia duela
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KREDITU ALDAKETAK
kontuan hartuz, Batzorde honek adostu du aipatutako espedientea ontzat ematea eta organo
eskudunari proposatzea kreditu gehigarriak, 271.019,00 eurokoak, behin betiko onar ditzala.
Hala eta guztiz ere, aipatutako organoak bidezkotzat jotzen duena ebatziko du.

KREDITU GEHIGARRIEN PROPOSAMENA
Udal zerbitzuek dituzten premiei eta obligazioei aurre egiteko, beharrezkoa da hainbat
gastu berehala egitea. Izan ere, horiek atzeratuz gero sortuko litzatekeen kalteak eragin
nabarmena izango luke zerbitzuen kalitatean. Aurrekontuaren exekuzioaren arabera, ordea,
gastu partidetan ez dago nahiko krediturik aipatutako gastuei aurre egiteko. Ondorioz,
kredituak sortzeko edo, hala badagokio, gehitzeko proposatzen da, ondoko taulako
xehetasunaren arabera:
Gastuen partida

Azalpena

Kredituak

Egungoak
1 0000.622.920.00.00
2021

ERAIKINAK ADM. OROKORRA

1 0000.421.922.00.00
2021

TRANSF. MANK. ETA KONTS.
ADM. OROKORRA

1 0000.227.920.00.99
2021

Kap.enp. Apaiz etxeko bulegoen
moldaketa

1 0000.120.920.00.00
2021

FUNTZIO. OINARIZKO ORDAINK.
ADM. OROK

1 0000.227.171.00.00
2021

KANPOKO ENPRESAK PARKEAK
EA LORATEGIAK

1 0000.227.172.00.00
2021

KANPOKO ENPRESAK
IGURUMENA

1 0000.227.231.00.00
2021

KANPOKO ENPRESAK GIZARTE
LAGUNTZA

1 0000.227.151.00.00
2021

KANPONKO ENPRESEN LANAK.
KONTRAT. HIRIGI

Aldaketak

Behin betikoak

1.270.000,00

94.569,00

1.364.569,00

5.500,00

1.000,00

6.500,00

0,00

75.000,00

75.000,00

105.000,00

38.000,00

143.000,00

18.500,00

3.150,00

21.650,00

15.000,00

5.400,00

20.400,00

59.000,00

4.500,00

63.500,00

14.500,00

40.000,00

54.500,00
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1 0000.623.163.00.00
2021

Airezko sopladora elektrikoa

0,00

4.000,00

4.000,00

1 0000.623.920.00.00
2021

Materiala garraiatzeko traspaleta

0,00

5.400,00

5.400,00

1.487.500,00

271.019,00

1.758.519,00

GUZTIRA

Kod.
a

Partida

Azalpena

2 0000.870.000.00.01 2021

Zenbatekoa

REMANTE DE TESORERIA

271.019,00

FINANTZAKETA GUZTIRA

271.019,00

KODEEN AZALPENA
a)
b)
c)
d)
e)

Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina.
Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintza gerakina
Sarrera berri edo handiagoak.
Kredituen baliogabetze baja.
Kreditu eragiketak.

Zinegotziak jakinaren gainean geratu dira.

BOZKETA.- Aho batez onartu da.
6.- EUSKARAKO HAINBAT ERAKUNDE ETA HEDABIDERENTZAKO DIRULAGUNTZAK ONARTZEA.

Alkateak aurrekariak aipatu ditu eta diktamenaren azalpena eman du.

2021eko apirilaren 20an eginiko Euskara batzordean honako dirulaguntza-eskaera hauek aztertu
ziren eta emateko proposamena egin zen, Gorka Murua Macuso alkatea ahalduntzea proposatuz,
erakundeekiko hitzarmenak sinatzeko.
IBILALDIA ELKARTEA
2021DILA0049

160 €
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NAFARROA OINEZ FUNDAZIOA
2021DILA0055

260 €

HERRI URRATS
2021DILA0047

260 €

HARITUZ TOLOSALDEKO BERTSOZALEEN ELKARGUNEA
2021DILA0051

2.000 €

EUSKARAREN GIZARTE ERAKUNDEEN KONTSEILUA
2021DILA0053

300 €

HIZKUNTZ ESKUBIDEEN BEHATOKIA
2021DILA0050

300 €

EUSKALTZALE EUSKALDUNON ELKARTEA (Euskal Herrian
Euskaraz)
2021DILA0048

300 €

KORRIKA
2021DILA0046

700 €

TOLOSALDEKO KOMUNIKAZIO TALDEA (ATARIA)
2021DILA0054

9.385 €

TOLOSAKO KOMUNIKABIDEAK (28 KANALA)
2021DILA0052

2.500 €

Dirulaguntza horiek ematea atzeratu egin zen hainbat arrazoirengatik, eta, bitartean, beste
dirulaguntza eskaera batzuk egin zintzaizkion Udalari:
GALTZAUNDI EUSKARA TALDEA
2021DILA0045
GARABIDE ELKARTEA
2021DILA0056

1.000 €

500 €

Beraz, 2021eko azaroaren 16ko Euskara batzordean dirulaguntza-eskaera hauek ere aurkeztu
dira, emateko proposamena egiteko eta Gorka Murua Macuso alkatea ahalduntzeko,
erakundeekiko hitzarmenak sina ditzan.
Kontuan izatekoak:
•

Dirulaguntzaren arrazoia: erakunde hauek guztiak hizkuntzaren normalizazioa lortzeko ahaleginean aritzen dira, bakoitza bere alorrean (hezkuntza, komunikazioa, hizkuntza-eskubideak, normalizazioa, sormena…) eta Udalak haien lana bultzatzea
ezinbestekotzat jotzen du, hizkuntzaren berreskurapen eta normalizazioa gure gizartearen eta herriaren onerako delako.

•

Dirulaguntza hauek 2021eko AURREKONTUA BETEARAZTEKO UDAL ARAUAREN
15. artikuluan ezarritakoaren arabera emango dira.

•

2021eko udal-aurrekontuan erakunde hauei guztiei dirulaguntza ematea aurreikusi da.
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•

Gastua (17.665 euro) partida honen kontura izango da: 1 0000.481.335.00.00 2021
(359) Transferentziak beste erakundeei.Euskara; eta badago nahikoa diru gastu hori
egiteko.

Batzordean ez zegoenez nahikoa cuorum, diktaminatu gabe doa Osoko Bilkurara:
1. 2021eko euskara arloko dirulaguntzak ematea onartzea (17.665 euro), goian aipatutako
erakunde eta kopuruen arabera, eta 2021eko AURREKONTUA BETEARAZTEKO UDAL
ARAUAREN 15. artikuluan ezarritakoaren arabera.
2. 2021eko udal-araua jarraiki, dagokion erakunde eta hedabideekin hitzarmenak sinatzea
eta Gorka Murua Macuso Irurako alkateari ahalmena ematea hitzarmen horiek sinatzeko.
3. Akordioaren berri ematea diruz lagundutako erakunde eta hedabide interesatuei.
Euskara batzordeko idazkariak

BOZKETA.- Aho batez onartu da.
7.- MOZIOA. EH BILDU TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA: “IPGP ERREGULARIZAZIO BERRIARI BURUZKOA”.
Alkateak, hartu du hitza eta jarraian dagoen idatzia irakurri du.
INTERES PUBLIKO GORENEKO PROIEKTUEN ERREGULAZIO BERRIARI BURUZKO
MOZIOA
Gaur egun, Ingurumen Administrazioaren Lege Proiektua izapidetzen ari da Eusko Legebiltzarrean,
eta zuzenketak aurkeztu ondoren, Legebiltzarreko prozeduraren fase aurreratuan dago, epe
laburrean onartu dadin.
Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako lege-proiektuari aurkeztutako zuzenketetariko baten xedea Euskal
Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legea aldatu eta
figura berri bat arautzea da, hau da, PIPS edo Interes Publiko Goreneko Proiektuen figura sortzea.
Aldaketa horren bidez, Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen zaio ustezko ingurumen-hobekuntza
izan dezakeen edozein azpiegitura Interes Publiko Goreneko Proiektu izendatzeko, baldin eta
sustapen publikoa badago, hala nola, energia berriztagarriak sortzeko proiektuak, zabortegiak,
araztegiak, erauzketa-proiektuak, etab. Gainera, ez zaie aterik ixten beste proiektu mota batzuei,
hala nola ekipamendu handiei edo bestelakoei, baldin eta ingurumenaren aldetik nolabaiteko
justifikazioa badute (eremu degradatu batean planteatutako ia edozein proiektu, esaterako,
antzinako hondakindegi batean golf-zelai bat...).
IPGP izendapen horrek lurralde-antolamenduko eta hirigintza-plangintzako tresna guztiak
azpiegitura berrira egokitu beharra ekarriko du, hau da, IPGPak, herritarren parte-hartzearekin
eginiko udalen Hiri Antolamenduko Plan Orokorrei inposatu egingo zaizkie, balizko interes
orokorreko proiektu horiek toki-eremuko administrazio publikoen irizpidearen aurkakoak izan arren;
zentzu horretan IPGPak HAPOa baliogabetu egingo du. Are gehiago, Lurralde Antolamenduaren
Legearen aldaketa honek toki-erakundeen prebentzio-kontrolerako ahala ere baliogabetzen du.
"IPGP" figura, beraz, lurralde- eta hirigintza-plangintzaren inguruan ezarritako adostasunaren
aurkako eraso bat da. Toki-eremuko autonomia eta demokrazia nabarmen urratzea, udalari ez
baitzaio aukerarik ematen bere lurraldearen barruan desegokitzat jotzen dituen erabilerak
mugatzeko.
Kezka handiz ikusten dugu Ingurumen Administrazioaren Legea laster baldintza horietan onartu
ahal izatea. Hori dela eta, Irurako Euskal Herria Bildu Udal Taldeak honako mozio hau aurkeztu du
Osoko Bilkuran eztabaidatu eta onartzeko:
1. Irurako Udalaren Osoko Bilkurak adierazten du Lurralde Antolamenduari buruzko Legeak Interes
Publiko Goreneko Proiektuen figura jasotzearen aurka dagoela, eta baita ere, gure udalen toki-
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autonomiarentzat kaltegarria den eta gure toki-demokrazia urratzen duen beste edozein tresnaren
aurka dagoela.
2. Irurako Udaleko Osoko Bilkurak EUDEL Euskadiko Udalen Elkarteari eskatzen dio, udalen udalinteresa defendatzeko, jendaurrean adieraz dezala aurka dagoela eta dagozkion kudeaketa
guztiak egin ditzala Lurralde Antolamenduari buruzko Legea aurreko puntuan deskribatutako
moduan alda ez dadin.
3. Irurako Udalaren Osoko Bilkurak mozio honen edukia Eusko Legebiltzarrera eta EUDEL Euskal
Udalen Elkartera bidaltzea erabaki du
Ana Leunda And., jarraian testu hau irakurri du: Azken hamarkada, oro har, ingurumena arrisku
larrian jartzen duen garapenaren ondorioak agerian uzten ari da eta zibilizazio gisa, aurrekaririk
gabeko erronka bat planteatzen digu, berehala erantzun behar dioguna. Mehatxu global horrek,
erakunde gisa, berotze globala ahal den neurrian arinduko duten ekintzekin konprometitzeko eskatzen digu zuzenean.
Parisko goi-bilerak mugarri batzuk ezarri zituen, eta Glasgown egin berri den munduko goi-bileran
indartu diren konpromiso batzuetara zuzendu gintuen. Konpromiso horiek 2030. Urtea dute ardatz,
gainditu beharreko lehen erronka nagusia baita. Horregatik guztiagatik, azkar jokatu behar dugu,
interes orokorra partikularraren gainetik jartzen duten tresnak erabiliz.
Askotan berritzaileak ez diren tresnak erabili behar ditugu, hala nola Uraren Europako Esparru
Zuzentarua, zeinak hierarkia argia ezartzen baitu interes orokorreko jarduketa estrategiko europarrak nagusitzeko, beharrezko ikuspegi globalik ez duten estatu-edo eskualde-politiken gainetik.
Aipatu tresna horiek, bidenabar, inguruko autonomia-erkidego inguruko ezarrita dute, Nafarroan
barne eta Estatuko Gobernuak naturaltasun osoz aplikatzen ditu, hainbat eremutan, interes orokorreko proiektuen babespean.
Alkateak hitza hartu du eta hitz batzuk adierazi izan nahi ditu eta esan nahi izan du irakurritako
aldaketa honek Iruratarren eskubideak urratzen dituela beraien udalerriaren antolamendua nolakoa
izatea nahi duten erabakitzeko garaian. Herriko HAPOak urratzen edo mugatuko ditu, herritarren
parte-hartzearen bidez sortzen direnak.
Denak ados gaude krisi klimatikoaren aurrean zerbait egin behar dela, baino adostasunez.
Aldaketa hau, gaineratu du, forma aldetik, EAJ/PSEK ez dutela jatorrizko lege proiektuan jarri baizik eta zuzenketa modura sartu dutela, bestela, EUDELEK txosten bat egin beharko zukeelako.
Hemen udalen aurkako neurri bat hartzen da eta inongo adostasunik izan ez duena. Jarraian bozketara eraman dute mozioa.
BOZKETA.- ALDE: 5 bozka, EH Bilduko zinegotziek. AURKA: 4 EAJko zinegotziek.

8.- MOZIOA. EH BILDU TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA: “2021EKO EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNERAKO ADIERAZPENA”.
Gorka Murua Alkateak adierazi du, EAJ eta EhBilduk aurkeztutako mozioak berdinak direla eta
beraz bozkatu egingo dutela zuzenean, mozioak honela dio.
2021EKO EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNERAKO ADIERAZPENA
Euskara lanabes, aro berrirantz
Erabilera-eremu berri eta ez formaletan ere, euskarak arnas berri
Tentuz, baina ateratzen ari gara, azkenean, beltzenetik argira. Berreskuratzen hasi gara gutariko
bakoitzaren eta elkarrekin osatzen dugun herriaren eta gizartearen bizitza erakargarri ez ezik,
jasangarri ere egiten duena: zuzeneko harremanak; elkartzeko ohiturak, aukerak eta guneak;
osatzen gaituzten besteengana biltzeko joera. Eta, horrekin batera, ezinbestekoa dugun jarduera
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ekonomikoaren hari eta sareak berriz ere indartzen ari gara, pandemiaren aurretiko tokira eta, inola
ere ahal balitz, hobera iristeko itxaropenez.
Eta erabaki sendo bat dugu gidari: ez dadila funtsezkorik ezer atzean geratu.
Ezta euskara ere. Inola ere ez.
Gurekin batera egin dio euskarak pandemiari aurre, eta gurekin irten behar du garaile. Izan
ere, aro berrian, gure eta geure gizartearen zaurgarritasunaren jakitun egin gaituen egoera
larriaren ondoren, harreman eta komunikazio molde, ohitura eta bide berriak sortzen ari dira, eta
are berriagoak eta harrigarriagoak sortuko dira aurrerantzean.
Pandemiak agerian utzi du jakin bagenekiena: zenbateraino diren ezinbestekoak
komunikazio ildo eta sareak, zenbaterainoko balioa eransten dion komunikazioak gure zeinahi
jarduerari; orain, jakiteaz gain, sentitu ere egiten dugu errealitate hori: sakon-sakoneraino
barneratu dugu komunikazioaren, harremanaren funtsezkotasuna. Hori da aro berriaren ezaugarri
nagusietariko bat. Eta hori bera du euskarak erronka: komunikazio eta jarduera eremu berrietan
ere, naturaltasun osoz, dagokion tokia hartzea. Eraginkorki. Tinko.
Euskara, euskal hiztunon komunitatearen jarrera proaktiboari esker, IKTek hizkuntza
gutxituen hedapena eta indartzerako ekarri duten erronka handiari aurre egiten ari zaio,
komunikazio eta informazioaren teknologien sareetan. Badu tokirik. Baliagarria da. Eta zinez zaila
du hizkuntza ozeano erraldoian horrelakorik lortzea.
Eredugarria da alor horretan ere euskal hiztun komunitateak egin duen eta egiten ari den
lana, besteak beste erabilerarekin zuzen-zuzenean loturiko presentzia delako euskarari benetako
balio erantsia dakarkiona. Eta argi geratzen ari da erakunde publikook eskaini behar dugun
ezinbesteko babes eta lidergotik, ekimen eta lankidetza publiko-pribatuaren eskutik lan egiten
badugu, erronkaren neurriak ez gaituela beldurtu behar. Gai garela argiro erakusten ari garelako,
adibidez hezkuntzaren munduan, hedabideenean, osasungintzarenean, eremu sozioekonomikoan,
administrazioarenean eta beste hainbat eta hainbatetan urrats ausartak eman behar direla eta
ematen ari garela euskal hiztunen eskubideen gauzapen errealean.
Eta horietan guztietan aurrera egin beharra dago, jakina, aurrerapauso sendoagoak
emanez, jarraikortasunez, etengabeko berrikuntzaren bidetik eta guztion konpromisotik. Baina
pandemiaren osteko aro berriaren hasiera honek beste ikuspegi bat eranstea eskatzen digu:
hizkuntzaren erabilera formalekin batera, eremu ez formaletakoa landu beharra dago, behar
besteko lehentasunez. Euskal hiztunak naturaltasun osoz gauzatu behar du euskaraz bizitzeko
aukera, eguneroko harremanetan eremu formaletik lan mundu, aisialdi, kultur edo kirol eremuetara
igarotzean, hori bera baita, hain zuzen ere, euskaraz bizitzearen esanahietako bat. Ezin
dizkiogulako euskarari ukatu gorputz eta espirituaren atseden eta gozamenari lotzen zaizkion
eremu horiek. Eta hor aurrera egiteko, hiztunen konpromisoa ez ezik ezinbestekoa izango da
instituziook egin behar dugun ahalegina: bitartekoak jarriz eta eredugarritasuna erakutsiz.
Euskararen bizi-indarra dugu jokoan, eremu formalez gainera, eremu ez formal horiek
euskararentzat irabaztearen erronkan. Izan ere, alor horretan euskararen erabilerak jauzi bat
egiteak errotik eta norabide zeharo positiboan aldatuko luke hiztun asko eta askorengan, oso
bereziki gazteengan, euskararekiko bizipena.
Aisialdi eta kirolaren eremuek badituzte, bestalde, berezko ezaugarri baliotsuak hizkuntza
erabiltzeko ohituren aldaketari dagokienez, eta askotariko antolakuntzarako joera dute (klubak,
federazioak, elkarteak, taldeak…). Nekez bilatuko genuke esparru egokiagorik gazteengana
iristeko, euskararen erabilera ez formalari berebiziko bulkada emateko, partaide gazte zein ez hain
gazteengan euskararantz urrats eraginkorra egiteko gogoa aktibatuz. Horra, beraz, eginkizuna.
Aukera paregabea dugu normaltasun berri baterako bidearen hastapen honetan
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berreskuratzen ari garen eta asmatuko ditugun harreman eta erabilera-eremu berrietarako
euskara, bidelagun ez ezik, lanabes eraginkor bilakatzeko. Guztion esku dago.
Euskara prest dugu; gure gizartea, gogotsu; gure herria, erabakia hartuta. Abia gaitezen.

BOZKETA.- Aho batez onartu da mozioa.

9.- MOZIOA. EH BILDU TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA: “2021EKO EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNERAKO ADIERAZPENA”.
EH BILDUK AURKEZTU DUEN MOZIO BERDINA AURKEZTU DUTE EAJ/PNV TALDEKO
ZINEGOTZIEK, beraz, 8.puntuaan ebatzi da 9.puntua.

10.- MOZIOA. EH BILDU TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA: “AZAROAK 25,
EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA EZABATZEKO NAZIOARTEKO EGUNA
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA”.

“AZAROAK 25, EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA EZABATZEKO NAZIOARTEKO
EGUNA ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

2003tik aurrera, emakumeonganako indarkeriari buruzko datuak jasotzen hasi zirenetik, 101
emakume eta 11 haur erailak izan dira Euskal Herrian. Zenbaki onartezin honen atzean izenak eta
izanak daude. Erauzitako bizi proiektuak. Bereziki memorian gorde nahi ditugu, 2021ean zehar
erail dituzten Erika Tavares, Conchi Gonzalez, Aintzane Pujana, Maria Pilar Berrio Jimenez eta
Miarritzeko 75 urteko bizilaguna.
Urte honetan ere bereziki aipatu nahiko genuke, izebergaren punta diren erailketa hauetaz gain,
ohikoak bilakatu direla gizonezkoek taldean egiten dituzten bortxaketei buruzko salaketa publikoak.
Hala ere, eraso bakoitzaren aurrean, hauek salatu dituen Mugimendu Feminista saretu bat atera
da kalera. Gaurko egunean ere, talde hauen lana eta ezinbestekotasuna azpimarratu behar dugu.
Urte luze hauetako lana izan da Indarkeriari maskara kentzea. Ez da lau zororen kontua. Sistema
patriarkal sendo baten ondorioa baizik. Indarkeria matxistei buruz egindako makro-inkestak datu
larria mahai-gaineratu zuen: bi emakumetik batek indarkeria matxista pairatu du bere bizitzan
zehar.
Istanbulgo Hitzarmena ekarri nahi dugu gogora, urte luzeetan zehar Mugimendu Feministak
egindako Indarkeriaren ikuspegi zabalpena bildu zuen lehen tresna loteslea. Hitzez hitz esaten du
"emakumearen aurkako indarkeriagatik" ulertu beharko dela giza eskubideen urraketa bat eta
emakumeen aurkako diskriminazio modu bat, eta generoan oinarritutako indarkeria-ekintza guztiak
izendatuko direla, emakumeentzat kalte edo sufrimendu fisiko, sexual, psikologiko edo
ekonomikoak dakartzatenak edo eragin ditzaketenak, ekintza horiek egiteko mehatxuak barne,
hertsapena edo askatasuna arbitrarioki kentzea bizitza publikoan edo pribatuan.
Azaroaren 25ean, nazioarteko tresna lotesle hau aintzat hartuta, emakumeen kontrako indarkeria
mota guztien aurka gaudela adierazteko eguna da, eta, hori ez ezik, indarkeria sorrarazten duten
eragile guztien aurka ere bagaudela esatekoa. Bizitza aske, seguru eta burujabeak eraikitzearen
alde gaudelako.
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Indarkeria matxistaren alderdi desberdinak identifikatzen jarraitzeko eguna da, jendartean
normalizatuen dauden sotilenetatik hasita, hala nola ukitzeak; ahozko lizunkeriak; publizistek eta
mass-mediek emakumeen gorputzari ematen dieten erabilerak; mezu eta adierazpen sexistak;
janzkera, jendarte-sareen erabilera edo lagunartea kontrolatzea, eremu publikoa (eskolako patioak,
jolastokiak, parkeak) askatasunez okupatzeko zailtasunak; edota emakume eta gizonen arteko
berdintasuna zuzenean erasotzen dituzten administrazio-erabakiak. Bigarren estadio batean,
sexuerasoak eta eraso fisikoak egongo lirateke, eta, esparrurik bortitzenean, erailketak.
“Normaltasunera” bueltatzen ari garela zabaltzen ari den egun hauetan, Indarkeria Matxista
pairatzen duten horientzat, ordea, ospatzeko normaltasunik ez dagoela adierazi beharrean gaude.
Gutariko bakoitzari dagokigu egoera hori aldatzea, eguneroko zereginetan hasiz, gure inguru
hurbilenean jardunez. Eta gure kasuan, Irurako udalbatzak horretarako beharrezkoak diren
baliabide tekniko, ekonomiko eta politikoak aktibatzeko konpromisoa hartu behar dugu,
berdintasun-unitateak sustatuz eta haiei laguntza eskainiz, berdintasun-teknikarien egonkortasuna
edo kontratazioa bultzatuz, edota emakumeen parte-hartzerako guneak sustatuz hala nola,
emakumeen etxeak eta txokoak, ahalduntze-eskolak, jai parekideak eta abar.
Guzti honengatik, indarkeria matxista gertakarietan funtzionamendu protokoloek erabiltzen dituzten
mekanismo guztiak egokiak izatea da giltza; beti ere, indarkeria mota hau pairatzen duten
emakumeen ahalduntzea helburu duten ikuspuntu batetik. Horretarako, instituzio publikoez gain,
gai honetan adituak diren pertsonen eta mugimendu feministen parte hartzea beharrezkoa da
ezarritako protokoloekin lagundu dezaten, eta azken batean, berdintasunezko etorkizun baterantz
abiatu gaitezen.
Nabarmendu nahi dugu, azken aldian, sare sozialetan eta espazio publikoetan, kide feminista
askoren kontrako jazarpen handia ari garela ikusten. Ez da kasualitatea. Espazio publikoa hartu
eta diskurtso eraldatzaileak mahai gaineratzen dituzten emakume feminista hauek jazartzea,
antolatutako gorroto eta indarkeria matxista kanpaina baten ondorioa da. Eremu digitalean gertatu
diren jazarpen kasu hauek gutxitzera jo izan dugu, baina duten garrantzia eta emakume hauen
jarduna eteteko duen asmoa salatzeko garaia da. Horregatik, lerro hauek erabili nahi ditugu,
espazio horietan dauden kideei haien lana eskertu eta alboan gaituztela esateko.
Mugimendu Feministak, egun honen bueltan antolatuko dituen mobilizazioetan eta ekimenetan
parte hartzeko deia egiten amaitu nahi ditugu lerro hauek.
Gure herrian Berdintasun politika eta programen diseinu eta garapenaren bidez abiatutako bideari
jarraituz, Irurako Udalbatza honek bere egiten ditu honako konpromisoak:
1.- Irurako Udalak, Emakumeen Munduko Martxak bultzatutako indarkeria matxistaren aurreko
erantzun-protokoloa bere egiten du.
2.- Irurako Udalak ez du murrizketarik egingo 2022eko berdintasun-aurrekontuetan, eta gainera,
berdintasun arloa egonkortzeko eta indartzeko konpromisoa hartzen du, berdintasun programa eta
politika sendoak diseinatu, garatu eta ebaluatuz.
3.- Irurako Udala, indarkeria matxistan zuzen aritzen diren sail eta profesionalen trebakuntza eta
elkarlanaz eta instituzioen arteko koordinazio egokiaren errefortzuaz arduratuko da, betiere
sistematizazioa eta arreta-ibilbidearen hedapen egokiak bermatuz.
.
4- Irurako Udalak Foru Aldundiari eta Emakunderi eskatzen die emakume eta gizonen arteko
berdintasunaren alorreko aurrekontu-partidak handitzeko, berdintasunzuzendaritzak eta epaitegi
espezializatuak modu iraunkorrean sendotzeko eta indarreko legeria berraztertzeko konpromisoa
hartzeko.
5.- Irurako Udalak hezkuntza arlo formal eta ez formalari zuzendutako indarkeria matxisten
prebentzio kanpainak lantzen jarraituko du, hauen jarraipen eta eraginaren ebaluazioa burutuz.
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6.- Irurako Udalak ziberindarkeria eta ziberjazarpena prebenitzeko eta erantzuteko estrategiak
landuko ditu, indarkeria matxisten egungo egoeraren analisiari erantzuteko.
7.- Irurako Udalak, indarkeria matxista jasaten emakumeei arreta egokia emateko eta horrelako
kasuak prebenitzeko protokoloa sortuko du, eta hau Mugimendu Feministarekin eta beste herri
eragileekin batera egiteko konpromisoa hartzen du.
8.- Irurako Udalak herritarrentzako, eta bereziki emakumeentzako, dauden baliabideen gaineko
informazioa eskuratzeko bideak erraztuko ditu.
9.- Irurako Udalak indarkeria matxistarekin zerikusia duten baliabide, zerbitzu eta prozedura
guztiak, administratiboak nahiz judizialak, publikoak, doakoak eta ez diskriminatzaileak direla
bermatuko du.
10.- Irurako Udalak, herriko emakume guztiei (neskei, gazteei, helduei) zuzendutako jabekuntza
jarduerak eskaintzen jarraituko du, ahalduntzeari begira hainbat gai jorratu ahal izateko, besteak
beste, bikote harremanak eta harreman sexu-afektiboak, amodio erromantikoak, sexualitate
libreak, etab., 10 urtetik gorako neskei eta nerabeei zuzendutako autodefentsa feministako tailer
iraunkorrak ere jasoz.
11.- Irurako Udalak, herriko mutil eta gizonei zuzendutako lanketa berezituak abiatzeko
konpromisoa hartzen du, afektibitatea, harreman ereduak, maskulinitate ereduak, rol sexistak
gainditzeko estrategiak, eta parekidetasuna lantzeko besteren artean; eta horretarako programa
zehatzak aktibatzeko konpromisoa ere hartzen du.
12- Udal honek, indarkeria matxista jasan duten emakumeen erreparazio eskubidearen alde
guztiak (tartean, egiaren hedapena, kalte-ordainketa, akonpainamendu soziala edo ez
errepikatzeko bermea) lantzeko programa iraunkorrak, eta osasun egoerari egokitutakoak, martxan
jarriko ditu, besteren artean arlo ezberdinei zuzendutako protokoloak, memoria historikoa
berreskuratzea, omenaldiak, jardunaldiak, tailerrak, ikerketak, zineforumak, bisibilizazio ekimenak
(kaleen izenak, kasu)... jasoz.
13.- Erakunde honetatik, hau da, Irurako Udaletik borroka feministaren alde hartu dugun
konpromisoa berretsi nahi dugu, indarkeriarik gabeko gizarte demokratiko bat eraikitzeko bide eta
tresna nagusia den heinean.

BOZKETA.- Aho batez onartu da mozioa.
11.- MOZIOA. EAJ/PNV TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA: “2021EKO EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN AURKAKO EGUNA, AZAROAREN 25ERAKO
ADIERAZPENA”.
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BOZKETA.- Aho batez onartu da mozioa.

12.- GALDE-ERREGUAK.
ANA ZINEGOTZIAK ADIERAZI DU HAINBAT DEKRETUETAN INFORMAZIOA FALTA
DELA ETA AZALPENAK ESKATU DITU:
Alkate dekretuz eginak dira eta kontratu txikiz esleitutakoak.
273/2021 Alkate dekretua, Gotek solutions S.L. zenbatekoa falta da.
275/2021 Alkate dekretua, Sasoi eraikuntzak S.L. zenbatekoa falta da.
295/2021 Alkate dekretua, Marco Fossati, 18.150 € jartzen du eta kontratu txikia 15.000
€ arte izaten dela.
296/2021 Alkate dekretua, Sarobetek S.L:, 17.968,5 € jartzen du eta kontratua txikia
15.000€ arte izaten dela.
Kontu-hartzaileak adierazi eta azpimarratu du, kontratu txikien kopuruak legezkoak direla
eta ez direla mugak gainditu, forma aldeko akatsak direla, bata, zenbatekoak ez azaltzea
(nahiz eta dokumentu kontablea sortua egon) eta bestea, zenbatekoak BEZ.a banatu
gabe daudela kopuru osoa jasoaz.
Idazkari-Kontuhartzaileak, informazioa bildu eta helaraziko diola adierazi du.
Alkateak batzarraldia bukatutzat eman du arratsaldeko 19:45etan eta bilera agiri hau
jaso da, alkateak izenpetuz eta nik, idazkariak, ziurtatuz.
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