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7 Udal Administrazioa
IRURAKO UDALA
Hileta Zibilen udal Ordenantzaren behin betiko onarpena.
IRURAKO UDALA
Gaia: Hileta zibilen udalordenan
tzen behin betiko onarpena.
Udalaren osoko bilkurak, 2012ko mar
txo
aren 24an, hasierako onarpena eman zion Hileta
zibilen udalordenan
tzari.
Oinarri horiek 30 lan eguneko epean jendaurrean jarri ziren, 2012ko mar
txo
aren 9ko
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako 48 zenbakidun iragarkiaren bidez, eta
ez denez aurkeztu inolako erreklamaziorik zein iradokizunik, aipatutako oinarriak behin
betiko onartu
tzat ematen dira.
Beraz, Toki Jaurbidearen Oinarriak arau
tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2
artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honetan eranskin gisa argitara
tzen da araudiaren
testu osoa.
Administrazio bidean behin betikoa den akordio honen aurka administrazioarekiko
auzierrekur
tsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren
Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean, iragarkia argitara
tzen den hurrengo
egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.
Irura, 2012ko apirilaren 30a.—Ainhoa Ugalde Gorostiaga, Alkatea.
(207) (4171)
HILETA ZIBILEN UDAL ORDENAN
TZA
ATARIKOA
Jakina denez, Estatu akonfesional eta laiko batean erakundeek bermatu behar dute
per
tso
nen eta komunitateen askatasun ideologikoa, erlijiosoa eta gur
tze
koa, muga honekin
bakarrik: Ordena publikoa manten
tzea legearen arabera. Era berean, ezaguna da zer nolako
aniztasun ideologiko, erlijioso eta kulturala duen gure gizarteak.
Hain zuzen ere, gizartea plurala da eta etenik gabe eralda
tzen ari da, bere ohitura eta
ekitaldi sozialei dagokienez. Norbait hil
tzean hiletak edo omenaldi zibilak egitea behar sozial
batetik sortu da: Ospakizun duin eta per
tso
nala eskain
tzea erlijiorik gabe bizi
tzea aukeratu
duten herritarrei, hildako per
tso
nak bizi
tzaz zuen ikuspegiarekin bat etorriz.
Gure gizartean erlijio desberdinak bizi dira elkarrekin eta gure herrian bertan toki edo
tenpluak dauzkate, beren hildakoen
tzat ekitaldi liturgikoak antola
tzeko. Horren ildotik,
Irurako Udalak eran
tzun egin behar dio geroz eta eske handiagoa duen behar sozial honi.
Ordenan
tza honekin, beraz, erregulatu nahi da hildakoei, omenaldi gisara edo agur modura,
beren familiakoek, adiskideek, elkarteek eta/edo entitateek –Irurako gizarte zibila osa
tzen
dute denek–, per
tsona horren ekarpen komunitarioak edo balore etikoak edo/eta humanoak
aitor
tzeko, egin nahi dizkieten ekitaldiak gauza
tzeko baimena.

I. KAPITULUA
HASIERA
1. artikulua.
Ordenan
tza honen helburua da erregula
tzea Iruran hileta eta omenaldi zibilak egiteko lokal
eta espazioen erabilera eta hartarako baimena.
2. artikulua.
Alkateak edo berak izendatutako zinego
tziak emango du baimena, 5.2 artikuluan finkatutako
lokalak eta espazioak erabil
tzeko, aldez aurretik Irurako Udale
txeko Erregistroan eskaera
aurkeztuta.
3. artikulua.
Hileta edo omenaldi zibilak egiteko eskaerak Irurako Udaleko Alkate
tzara zuzendu behar
dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
azaroaren 26ko 30/1992 Legeak aurreikusitako moduren batean.
4. artikulua.
Hiletak edo omenaldiak egiteko eskaeren tramitazioa zirkunstan
tziek eska
tzen duten
arintasun prin
tzi
pioen arabera egingo da eta eskumena duen per
tso
narengana helaraziko
dira hark erabakia har
tzeko.
5. artikulua.
Eskaerek honako datu hauek eduki behar dituzte:
— Ekitaldia ospa
tzeko baimena eska
tzen duen per
tso
naren izendeiturak, helbidea eta
identifikazioa.
— Hildako per
tso
naren izendeiturak.
— Herio
tza ziurtagiria.
— Hileta zibila egiteko lehentasunezko eguna eta ordua. Udalak ahal duen neurrian
ain
tzako
tzat hartuko ditu eskatutako data eta ordua, beti ere eskaeren aurkezpen ordenari
jarraituz. Aipatu ordena aldatu ahal izango da zirkunstan
tzia edo kasu berezietan, beti ere
behar bezala arrazoituta.
— Ekitaldiaren 
gutxi gorabeherako iraupena.
— Eskaera lekua eta data.
— Eska
tzailearen sinadura eta/edo bere borondatearen benetakotasunaren egiaztapena
edozein baliabidez.
—Ekitaldiaren azalpen laburra eta erabiliko den materialarena (mahaiak, aulkiak,
megafonia).
Oro har, ospakizun hauek hurrengo eraikin edo espacio publiko hauetan egingo dira:
— Frontoian.
— San Migel Plazako Ikastolan (Areto nagusia).
— Irurako kanposantuko areto akonfesionala.
6. artikulua.
Eskaerak ez baditu bete
tzen aurreko artikuluan ezarritako baldin
tzak, interesatuari
errekerituko zaio ahalik eta lasterren, ekitaldia baino lehen edo ondoren, konpon
tzeko
egindako hutse
gitea edo aurkezteko aginduzko dokumentuak.
II. KAPITULUA
INSTRUKZIOA

7. artikulua.
Hileta zibilaren ekitaldi eguna eta ordua alkateak edo berak ahalmendutako zinego
tziak
finkatuko ditu, hartarako irekitako espedientea aurretik dela.
Instrukzioa eskaeren aurkezte ordenari jarraituz egingo da eta eska
tzaileek emandako
lehentasun ordena ahal den guztian errespetatuz. Ordena hori aldatu ahal izango da
aparteko eta premia larriko zirkunstan
tzia objektiboak gerta
tzen direnean.
Edozein kasutan, aparteko eta premia larriko izaerak behar bezala arrazoituta egon behar
du eta beren eskubidean aldaketa pairatu dutenei 
entzun egin beharko zaie.
8. artikulua.
Hileta zibila zein lokaletan edo Udale
txeko zein espaziotan egingo den alkateak edo berak
ahalmendutako zinego
tziak erabakiko du. Oro har, 5. artikuluan finkatuetako bat izango da.
Aparteko egoeretan baimena eman ahal izango da beste local edo espazio publikoren bat
erabil
tzeko.
9. artikulua.
Hileta zibilak asteko edozein egunetan egin ahal izango dira, 9:00etatik 14:00etara eta
17:00etatik 20:00etara.
III. KAPITULUA
ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
10. artikulua.
Kon
tser
bazio egokia berma
tzeko, baimena duen titularrak izango du eran
tzu
kizuna,
ekitaldiarengatik udal ondasunetan gerta
tzen diren kalte eta galeren aurrean.
11. artikulua.
Hileta zibilaren ekitaldia egingo den tokia modu berezian apaindu edo atondu nahi badute
familiakoek eta/edo adiskideek, udal arduradunari garaiz jakinarazi behar diote, bidezko
erabakiak har 
ditzan. Apain
tze edo aton
tze lanek tokiaren harmonia eta ezaugarriak
errespetatu behar dituzte eta sor
tzen dituen gastuak haien kargura izango dira. Ekitaldia
gauza
tzeko zerbi
tzu osagarriak per
tsona interesdunak emango ditu eta bere kargura izango
dira. Halere, Irurako Udalak haien gainbegiraketa egingo du.
Baimena duen titularrak izango du eran
tzu
kizuna, ekitaldiarengatik udal ondasunetan
gerta
tzen diren kalte eta galeren aurrean.
12. artikulua.
Hileta zibiletan ez dago baimenduta gorpua aurrean egotea ekitaldian.
Aldiz, baimenduta egongo da errauts kutxa
tilen presen
tzia.
13. artikulua.
Ordenan
tza honetan aurreikusten ez denaren aurrean, udal arduradunen aginduei jarraitu
beharko zaie.
XEDAPEN GEHIGARRIA
Baimena ematen zaio Irurako Udaleko Alkate
tzari, ordenan
tza hau aplika
tzeko
beharrezkoak diren jarduketak aurrera eramateko.
AZKEN XEDAPENA

Ordenan
tza hau indarrean sartuko da Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta
hurrengo egunean; eta indarrean jarraituko du Irurako Udalak Osoko Bilkuran aldatu edo
indargabetu arte.
Ordenan
tza hau indarrean sartuko da Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta
hamabost lan egunean; eta indarrean jarraituko du Udalak Osoko Bilkuran aldatu edo
indargabetu arte.

