2014-09-23ko EZOHIKO UDALBATZA
Irurako udaletxean, 2014ko irailaren 23an, arratsaldeko 07:00ean,
lehen deialdia egin ondoren, Udalbatza bildu da ezohiko osoko bilkura
egiteko. Mahaiburua Gorka Murua Makuso izan da, korporazioko jarduneko
alkate-lehendakaria, eta ondorengo gaiak aztertzeko zinegotzi hauek agertu
dira:
-Azaldu diren BILDU udal-taldeko zinegotziak: Ainara Mugika
Iruretagoyena, Noelia Lataburu Ortiz, Olaia Nieto Legarra eta Mikel Gotzon
Iturbe Saizar.
-Azaldu ez diren BILDU udal-taldeko zinegotziak: Josu Yurrita Loitegi
eta Tomas Etxeberria Sarasola.
-Azaldu ez diren EAJ/PNV udal-taldeko zinegotziak: Javier Izaguirre
Gomez.
Alkateak Ainhoa Ugalde Gorostiaga Andereak, amatasunaren baja
dauka.
Miguel Antonio Arrizabalaga Brusinek, Udaleko idazkariak, egin ditu
idazkari lanak.
Jarduneko Alkateak irekitzat jo du saio publikoa; segituan, eta
alkatearen baimenarekin, idazkariak jakinarazi du bilera egitea badagoela,
Toki Erregimeneko Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak
eta azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuak, Toki Erakundeen
Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araudi Juridikoaren Erregelamendua
onartzen dituenak, agindutako gutxieneko partaide-kopurua bertaratu baita.

LEHENBIZIKO GAIA
UDALBATZAREN AZKEN AKTA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
(2014-07-22).
2014ko uztailaren 22ko ezohiko saioaren aktaren zirriborroa aurkeztu
da, eta aho batez onartu da.

BIGARREN GAIA
ALKATETZAKO DEKRETU HAUEN BERRI EMATEA: 2014KO
UZTAILAREN 20TIK 2014KO IRAILAREN 19RA (138/2014-191/2014).Alkateak honako dekretuen berri eman dio Udalbatzari:
2014ko 138 zenbakitik 191 zenbakira bitartekoak.
Udalbatza jakinaren gainean geratu da.

HIRUGARREN GAIA
2014ko UDAL JAIEN EGITARAUA ETA AURREKONTUA ONARTZEA,
HALA BADAGOKIO.
Jarduneko Alkateak azaltzen du 2014ko udal jaien egitaraua eta
aurrekontua. Aurrekontuaren gastuak 49.634 euro dira eta aurreikusitako
sarrerak 5.600 euro.
Hori ikusita, udalbatzak aho batez hau erabaki du:
ERABAKIA
2014ko San Migel jaien egitaraua eta aurrekontua onartzea.

LAUGARREN GAIA
2
URTEKO
HAURRAK
ESKOLARATZEKO
IRURAKO
IKASTOLAREKIN EGINDAKO HITZARMENA ONARTZEA, HALA
BADAGOKIO.
Irurako Ikastolak bi urteko gelarako diru-laguntza eskatu ohi du
urtero. Hori dela eta, Udalak hitzarmen bat sinatuko du Irurako
Ikastolarekin.
Hori ikusita, Udalbatzak aho batez onartu du
ERABAKIA
Lehena.- Aipatutako 2014/2015 ikasturterako hitzarmena ontzat
ematea arauen arabera, eta Gorka Murua Makuso Irurako Udaleko
jarduneko alkate-lehendakariari hitzarmena sinatzeko ahalmena ematea.
Bigarrena.- Diru-kopurua jaso aurretik, azaroaren 17ko 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorrak ezarritakoaren arabera, onuradunak honako
baldintza hauek bete beharko ditu:
a) Nortasunaren egiaztagiria aurkeztea
b) Legearen 13. artikuluan adierazten diren egoeretan ez dagoela zinez
aitortzea.
c) Foru Ogasun eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak
egunean dituela egiaztatuko du(t)en ziurtagiria(k) aurkeztea.
d) Aurkeztea, behar denean, baimendutako ordezkariak eginiko
idatzia, ordaintzeko modua zehaztuz.

BOSGARREN GAIA
ALKATEEN AUKERAKETA ZUZENERAKO PROPOSAMENAREN
AURREAN MOZIOA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
Mozio hau aurkezten da:
ALKATEEN AUKERAKETA
ZUZENERAKO PROPOSAMENAREN
AURREAN

ANTE LA PROPUESTA DE ELECCIÓN
DIRECTA DE ALCALDÍAS

MOZIOA

MOCIÓN

Herritarrengandik
gertuena
dauden
instituzioak izanik, Udalen jarduera ireki,
zabal eta demokratikoan sakontzea,
eguneroko ariketa izan beharko litzateke.
Hauteskundeen aurretik, egunean bertan
eta ondoren ere, Udalek herritarren
borondatearen ispilu izan behar dute. Aldi
berean, gainerako interes partidista,
ekonomiko eta finantzieroren gainetik,
herritarrenganako
zerbitzua
eta
konpromisoa izango dira etengabe, Udal
politika ezaugarrituko duten adierazleak.

Siendo las instituciones más cercanas a la
ciudadanía, debería ser un ejercicio diario
profundizar en el funcionamiento abierto, plural y
democrático de los ayuntamientos. Estas
instituciones deben ser el reflejo fidedigno de la
voluntad popular antes, durante y después de las
elecciones. Asimismo, por encima de cualquier
interés partidista, económico y financiero, el
servicio y el compromiso para con la ciudadanía
deben de ser, sin excepción alguna, las
características primordiales de la política
municipal.

Baina gure Udalek aurrekinik gabeko
erasoak jaso izan dituzte azken urteetan.
Europatik proposatu eta
Madriletik
inposatu
dituzten
murrizketen
gauzapenaren bidez, ahalmen politikoak
eta ekonomikoak erabat mugatu zaizkie
Udalei, lehendik larria zen egoera,
oraindik ere larriago bilakatuz. Madriletik
inposatu nahi izan zaizkigun neurri
horiek
guztiek,
udalen
autonomia
suntsitzeaz gain, Udalen eskuetan dauden
baliabideak esku pribatuetara bideratzeko
ate guztiak irekitzen saiatu dira. Eremu
publikoa eta herritarra ahulduz eta era
berean eremu pribatuan mugitzen diren
enpresak indartuz. Azken urteetako
udalen jarduera eredua, berez ahula
izanik ere, errotik okerrera aldatu nahi

Sin embargo, nuestros ayuntamientos están
sufriendo durante estos últimos años ataques
políticos sin precedentes. Por medio de los recortes
y restricciones que Europa propone y Madrid
impone, se han limitado extraordinariamente las
capacidades políticas y económicas de los
ayuntamientos, agravando una situación que ya
era entonces suficientemente grave. Todas y cada
una de las medidas que se nos quieren imponer
desde Madrid, además de destruir la autonomía
municipal, intentan abrir todas las puertas para
que los recursos de que disponen los
ayuntamientos pasen a manos privadas.
Debilitando, de este modo, el ámbito público a
favor de las empresas que se mueven en el ámbito
privado. Aún así, aún siendo de por sí sumamente
débil, el gobierno de Madrid quiere cambiar de
raíz el modelo municipal de estos últimos años y
modificarlo a peor.

izan da Madrilgo Gobernutik.
Behin eta berriz, Hego Euskal Herriko
instituzio guztiek, udalen autonomia
indartzearen
beharra
eta
udalak
herritarrengana gerturatzeko neurriak
aldarrikatu arren, Madriletik entzungor
egin zaigu eta inposaketarekin erantzun
zaigu.

Reiteradamente, a pesar de que todas las
instituciones de Euskal Herria sur hayan
proclamado y reclamado la necesidad de fortalecer
la autonomía municipal y de tomar medidas que
acerquen los ayuntamientos a la ciudadanía,
Madrid permanece ajeno a estas reivindicaciones y
responde con la imposición.

Azken urte hauetan neurri hauek bultzatu
eta udalen eskumen politikoak murriztu
dituen PP alderdia, alkatearen aukeraketa
zuzenerako
proposamen
batekin
datorkigu.
Oraindik
osotasunean
ezagutzen ez baldin bada ere, alkatea
zuzenean
zerrendarik
bozkatueneko
zerrendaburu izendatzeko proposamena
jarri da mahaiaren gainean. Udal
hauteskundeetarako hilabete gutxi falta
diren honetan, nagusiki PP-ren alderdi
interesei erantzuten dien proposamen
baten aurrean gaude. PP-k ohikoa duen
bezala eta beste behin ere, inoren iritziari
kasurik egin gabe (eta bereziki Euskal
Herriko udal eta toki erakundeetatik
egiten diren aldarrikapenei kasurik egin
gabe) ari da urratsak ematen. Bere interes
politiko alderdikoi eta zentralistak
inposatu nahi ditu gure udaletan,
herritarren gehiengoaren iritzia alde
batera utzita. Alkatetza eta Udal
Gobernuak, herritarren gehiengoaren
borondatea
ordezkatu behar dute.
Alkatearen erreferentzia garrantzitsua da,
baina ez eredu presidentzialista baten
arduradun gisa, herritarren gehiengoaren
ordezkari gisa baizik.

El mismo Partido Popular que ha venido
restringiendo
las
competencias
políticas
municipales e impulsando durante estos últimos
años este tipo de medidas, pone sobre la mesa una
propuesta para la elección directa de las alcaldías.
Aunque no se conoce todavía en su totalidad, se ha
hecho pública la propuesta para proclamar y
nombrar directamente alcalde a la persona cabeza
de lista de la candidatura más votada. A pocos
meses de las elecciones municipales, nos hallamos
con una propuesta que responde principalmente a
los intereses del Partido Popular. Como es habitual
en este partido y, haciendo caso omiso a cualquiera
otra opinión (especialmente, sin hacer caso alguno
a las reivindicaciones realizadas por los
ayuntamientos y entidades locales de Euskal
Herria), el PP sigue dando pasos. Sigue dando
pasos, imponiendo sus intereses políticos
partidistas en nuestros municipios y dejando de
lado la opinión de la mayoría de la ciudadanía. Las
alcaldías y los gobiernos municipales deben
representar la voluntad mayoritaria de la
ciudadanía. El papel referencial de la alcaldía es
importante, pero no como representante de un
modelo presidencialista, sino como representante
de la mayoría ciudadana.

Hauteskunde Legearen aldaketa sakon bat
behar dela uste dugu. Baina ez alderdi
bataren
edo
bestearen
interesak
defendatzeko,
baizik
eta
Euskal

Creemos que es necesaria una reforma profunda
de la ley electoral. Pero no para defender los
intereses de un partido o de otro, sino para que la
ciudadanía vasca tenga poder de decisión al
definir la estructura municipal e institucional. Con

Herritarrok gure udal eta instituzio
egitura nolakoa izan behar duen
erabakitzeko
aukera
izateko.
Gure
udaletan demokraziari ateak irekitzeko,
jarrera presidentzialista eta autoritarioak
alde batetara uzteko eta herritarren hitzak
udaletan zuzenean indarra izan dezan.
PP-k aurkeztu duen proposamenaren
kontrako norabidean egin behar dira
aldaketak.

la finalidad de abrir las puertas de nuestros
ayuntamientos a la democracia, dejando a un lado
posturas
presidencialistas
y
autoritarias,
propiciando que la palabra de la ciudadanía tome
su fuerza directamente en nuestros municipios. La
reforma a realizar deben ir en sentido directamente
contrario a la propuesta realizada por el PP.

Hau guztia kontuan izanik, IRURAko
Udalak, honako puntu hauek onartzen
ditu:

En base a todo ello, el ayuntamiento de IRURA
acuerda los siguientes puntos:

1.- Udal honek, Madrilgo Gobernutik PP-k
alkatea zuzenean zerrendarik bozkaturiko
zerrendaburua izendatzeko burutu nahi
duen Lege Aldaketaren aurkako jarrera
adierazten du. Udal eta herritarren
interesen gainetik, PP-ren alderdi interesei
erantzuten dielako. Norabide horretan,
udal
honek,
interes
alderdikoiek
sustaturiko
Hauteskunde
Legearen
edozein
aldebakarreko
aldaketa
errefusatzen du.

1. Este ayuntamiento rechaza la reforma de ley
que desea llevar a cabo el PP desde el gobierno de
Madrid para proclamar y nombrar alcalde
directamente a la persona cabeza de lista de la
candidatura más votada. Ya que el PP prioriza sus
intereses partidistas por encima de los intereses de
municipios y ciudadanía. En este sentido, esta
corporación rechaza cualquier reforma unilateral
de la ley electoral promovida por intereses
partidistas.

2.- Udal honek, Euskal Herriko udal eta
toki entitateen borondatea errespetatu eta
gure egitura instituzionala inposaketa eta
murrizketarik gabe, Euskal Herritarren
beharren arabera antolatzeko eskubidea
aldarrikatu nahi du.

2. Este ayuntamiento quiere reivindicar el respeto
a la voluntad de las entidades locales y
municipales de Euskal Herria y su derecho a
organizarse en base a las necesidades de la
ciudadanía vasca.

3.- Udal honek, bere jardueran herritarren
parte-hartzea eta demokrazia zuzenerako
tresnak martxan jartzeko konpromisoa
hartzen du, udalaren osaketan ez-ezik
udaleko erabaki garrantzitsuenen aurrean
ere.

3. Este ayuntamiento adquiere el compromiso de
impulsar herramientas para la participación
ciudadana y para la democracia directa, tanto en la
propia conformación de la corporación como en las
decisiones municipales más relevantes.

4.- Udal honek, ebazpen honen berri,
herritarrei eta Madrilgo Gobernuari

4. Este ayuntamiento hará llegar esta resolución al
gobierno de Madrid y la divulgará a la

emateko erabakia hartzen du.”

ciudadanía.”

Udalbatzak aho batez, onartzen du.

SEIGARREN GAIA
KUTXABANKEN IZAERA PUBLIKO ETA SOZIALA BERMATZEKO
MOZIOA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
Mozio hau aurkezten da:
“Irurako Udal Batzari Ia 150 urte inguru pasatu dira Donostiako
(Bilbo, Gasteiz...) Udalak eta Gipuzkoako (Araba, Bizkaia...) Aldundiak Caja
de Ahorros de San Sebastian eta Caja de Ahorros de Gipuzkoa sortu
zituztenetik. Zalantzarik ez dago, eta historiari errepaso txiki bat ematea
nahikoa litzateke, kutxa horiek sortu zirenean, hasieratik, funtzio publiko eta
sozial bat betetzeko sortu zirela.
Funtsean, honokoa zen aipaturiko helburu eta funtzio publiko eta
soziala: bertako herritarren aurrezkiak, bertan inbertituak izateko apustua
bermatzea. Horretarako, herritarrei eta familiei finantza-zerbitzua eskaini,
bertako enpresari txikiei finantziazioa bermatu, udalen finantziazio eta
inbertsioetan lagundu, bertako ekonomiarentzat estrategikoak izan
daitezkeen proiektuak bultzatu eta hori gutxi balitz, lortutako etekinak
gizarte-ekintzan inbertitzea izan dute kutxek urteetan helburu.
Une honetan ordea, erraz esan dezakegu kutxen bategitetik sortu den
Kutxabanken ildoa ez dela bertako herritarrei eta ekonomiari begirako
funtzio publiko eta soziala betetzen ari. Aitzitik, negozio hutsa eta bidegabea
da besterik gabe bultzatzen ari dena. Hori gutxi balitz, kutxak bankufundazio bihurtzeko hautuarekin, kontrol publiko eta soziala murriztuko da
eta jada iragarri den pribatizazioaren bideari ateak ireki dakizkioke,
aipaturiko funtzio publiko eta sozial hori behin betirako desagerraraziz.
Historikoki bete duten funtzioagatik, zein egungo egoera ekonomiko
zailean bete beharko luketen funtzioagatik, garrantzitsua da oso bestelako
norabidean doan bide berri bati ekitea eta hortxe kokatzen ditugu hain zuzen
Gipuzkoako Foru Aldundiak aurkeztu duen proposamenaren helburuak.
Horrexe diote hitzez hitz:
“Gipuzkoako Foru Aldundiak, Kutxaren izaera publiko eta soziala
bermatzea du lehen helburu.
Gipuzkoako Foru Aldundiak, izaera publiko eta sozial horren bidez,
entitate fundatzaileek hasieratik finkatutako helburuak berreskuratu nahi
ditu XXI. mendeko Euskal Herrira egokitutako Kutxabank eta kutxen izaera
eta helburuak bermatuz.

Bizi dugun krisi ekonomiko latz honetatik ateratzeko eta Gipuzkoa eta
Euskal Herri Berria eraikitzeko finantza-tresna publiko eta soziala izatea.
Bertako ekonomia errealaren mesedetan arituko den finantza-entitatea
izatea eta herri zein eskualdeetako errealitate sozialarekin eta
ekonomikoekin lotuta egotea, izan daitezkeen behar ekonomiko eta sozialen
aldeko inbertsioak eginez:
Bertako autonomoei, merkatariei, enpresari txikiei eta kooperatibistei
finantziazioa bermatzea.
Udalei aurreikusi ditzaketen inbertsioei begira, finantza-baliabideak
eskaintzea.
Kutxen sorreran egon zen langileekiko eta familiekiko begirunea
berreskuratzea eta etxe-kaleratzeak edota IRPH bezalako jarduerekin
amaitzea eta familiek dituzten finantza beharretarako eskaintza eraginkor eta
justua eskaintzea.
Oro har, herriz herri hedatua egongo den finantza entitatea izatea.
Kalitatezko zerbitzua eskaintzeko etengabeko konpromisoa izango duena,
bai langile kopuru eta bitartekoen ikuspuntutik zein zerbitzuaren kalitate
edota euskararen erabilpenarengatik ere.
Sorreratik hain garrantzitsua izan den gizarte-ekintzarekiko
konpromisoak berrestea eta betetzea eta gizarte-ekintzak XXI. mendean bete
behar duen papera denon artean berraztertzea eta garatzea.”
Kutxa banku-fundazio batean ez bihurtzeko (Bizkaia eta Araban,
banku-fundazio izateari uzteko) eta aipatu helburu horien norabidean
arituko diren kutxak eta Kutxabanken finantza-ildo eraberritu bat
bermatzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak akzioen eskualdatze-prozesu bat
proposatu du, hain zuzen ere, izaera publiko eta soziala ahalbideratzen duen
aukera erreal, legal eta eraginkor gisa.
Hori guztia kontutan hartuta. Irurako Udalak honoko erabakiak
hartzen ditu:
1.- Irurako Udalak herritarren, familien eta bertako ekonomiaren
mesedetan arituko den Kutxabanken finantza-ildo eraberritu bat aldarrikatu
nahi du.
2.-.Irurako Udalak Kutxaren (GIPUZKOAN) eta Kutxabanken izaera
publiko eta soziala bermatzeko beharrezkoak diren neurri eta erabakiak
hartzeko borondate eta prestutasun irmoa du.
3.- Norabide horretan, Irurako Udalak Kutxako (GIPUZKOAN)
batzarrari eskatzen dio Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatu duen
eskualdatze-prozesu hori martxan jar dezala, Gipuzkoako Kutxa bankufundazioa bihurtu ez dadin eta herritarren eta bertako instituzioen izaera
publiko eta soziala bermatzen jarraitu ahal izateko.”

Udalbatzak, aho batez, onartzen du.
Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, jarduneko alkateak 19:15etan eman
du amaitutzat bilera. Bertan esandako guztia aktan jaso dut, eta dena
EGIAZTATZEN dut idazkari gisa.
JARDUNEKO ALKATEA

IDAZKARIA

