2014-10-28ko EZOHIKO UDALBATZA
Irurako udaletxean, 2014ko urriaren 28an, arratsaldeko 07:00etan,
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, Mikel Gotzon Iturbe Saizar eta Tomas
Etxeberria Sarasola.
-Azaldu ez diren BILDU udal-taldeko zinegotziak: Josu Yurrita Loitegi
eta Olaia Nieto Legarra.
-Azaldu ez diren EAJ/PNV udal-taldeko zinegotziak: Javier Izaguirre
Gomez.
Ainhoa Ugalde Gorostiaga alkate andereak, amatasun-baja dauka.
Miguel Antonio Arrizabalaga Brusin Udaleko idazkariak egin ditu
idazkari lanak.
Jarduneko alkateak irekitzat jo du saio publikoa; segituan, eta
alkatearen baimenarekin, idazkariak jakinarazi du bilera egitea badagoela,
bertara agertu baita gutxieneko partaide-kopurua, 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, agindutakoa.

LEHENENGO GAIA
UDALBATZAREN AZKEN AKTA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
(2014-09-23).
2014ko irailaren 23ko ezohiko saioaren aktaren zirriborroa aurkeztu
da, eta aho batez onartu da.

BIGARREN GAIA
ALKATETZAKO DEKRETU HAUEN BERRI
IRAILAREN 19TIK 2014KO URRIAREN 24RA.

EMATEA:

2014KO

Alkateak honako dekretuen berri eman dio Udalbatzari:
2014ko 192. zenbakitik 210. zenbakira bitartekoak.
Udalbatza jakinaren gainean geratu da.

HIRUGARREN GAIA
2015.
EKITALDIRAKO
UDALEKO
ZERGA-ORDENANTZAREN
ALDAKETA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
Por parte de la Alcaldía se hace
Alkatetzak jakinarazi du komeni
dela udaleko hainbat zerga eta tasa saber la conveniencia de proceder a la
modificación de diversos Impuestos y
aldatzea, onartutako legezko zergaTasas municipales, de cara a adecuarlos
aldaketetara egokitzeko, hala badagokio, a las modificaciones legales tributarias
edota udal-baliabideetara eta udal- aprobadas, en su caso, y a los recursos
zerbitzuen kostuetara egokitzeko. Bertako municipales y al costo de los servicios
errealitate ekonomikoa kontuan izateari municipales. Sin perjuicio de tener en
cuenta la realidad económica existente.
utzi gabe.
Visto el dictamen favorable de la
Kontuetako,
Ogasuneko
eta Comisión de Cuentas, Hacienda y
Aurrekontuko batzorde informatiboak Presupuestos en reunión celebrada el
erabaki du aldeko iritzia ematea, gaur día de hoy.
bertan egindako bileran.
Visto el informe económicoIdazkari
kontu-hartzailearen
financiero del Secretario-Interventor y
txosten ekonomiko-finantzarioa ikusi da, de acuerdo con lo dispuesto en la
eta zerga arloan indarrean dagoen legislación vigente en materia fiscal, en
legediaren arabera erabakiko da; hain concreto la Norma Foral 11/1989, de 5 de
zuzen ere, Gipuzkoako Tokiko Ogasunen julio, de las Haciendas Locales de
Gipuzkoa.
uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren
arabera.
Ante ello, la Corporación
Hori Ikusita, Udalbatzak hauxe
acuerda por unanimidad de los
onartu du:
presentes, lo siguiente:

ACUERDO

ERABAKIA.

1º.-Aprobar el Calendario Fiscal
1.
2015. urteko ekitaldirako,
de
este
Ayuntamiento de Irura, para el
Irurako Udaleko egutegi fiskala onartzea.
ejercicio de 2015.

2º.-Aprobar
con
carácter
2.
Behin-behinekoz
onartzea
Irurako Udaleko zerga-ordenantza hauek provisional la Modificación de las
siguientes Ordenanzas Fiscales de este
aldatzea:
Ayuntamiento de Irura:

A) ONDASUN HIGIEZINEI BURUZKO A)

MODIFICACION
DE
ORDENANZA
FISCAL

LA
DEL

ZERGAREN ORDENANTZA FISKALA
ALDATZEA.-OHIKO
BIZILEKUAK
EZ
DIREN
ETXEBIZITZEI ERREKARGUA.
3.4. atalean (ohiko bizileku ez diren
etxebizitzak eta, xedea dela kausa,
errekargua
aplikatzeari
lotuta
ez
daudenak), aldaketa hauek sartuko dira:
a) -h) atalean honela geratuko da:
“ Sustatzaileek saltzeko dituzten
etxeengatik, 3 urteko epean, obra
bukatzen denetik kontatzen hasita.”
b) -k) atal berria erantsiko da, eta honela
dio :
“Errekargu
honen
irizpide
eta
helburuekin bat datozen kasuetan, eta,
ondorioz, zerga ordainaraztea ez
dagokionean.”
B)
TRAKZIO
MEKANIKOKO
IBILGAILUEN
GAINEKO
ZERGA
ARAUTZEN
DUEN
ORDENANTZA
FISKALA ALDATZEA.Aldaketa hauek onartuko dira:
a) Kuotak aldatzea modu honetan:

TURISMOAK
9 zaldi fiskaletik behera
9tik 11,99ra
12tik 13,99ra
14tik 15,99ra
16tik 19,99ra
20tik gora
AUTOBUSAK
21 eserleku
21etik 50era
50 baino gehiago
KAMIOIAK
1000 kg-tik behera

IMPUESTO
SOBRE
BIENES
INMUEBLES.
-RECARGO SOBRE VIVIENDAS QUE
NO SON RESIDENCIA HABITUAL.
En el apartado 3.4 referentes a
viviendas que no están sujetas al
recargo por razón del objeto se
introducen
las
siguientes
modificaciones:
a) En el apartado h) se sustituye por
esta redacción:
“Para los promotores por las
viviendas que tienen pendientes de
venta, en el plazo de 3 años, desde su
finalización”.
b) Se introduce un nuevo apartado
k) con la siguiente redacción:
“Y todos aquellos supuestos que
estén de acuerdo con los principios y
objetivos de este recargo y no
proceda su exacción.

B)
MODIFICACION
DE
LA
ORDENANZA
FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE
VEHICULOS
DE
TRACCION MECANICA.
Se introducen las siguientes
modificaciones:
a) Modificar las cuotas del mismo,
que quedarían fijadas de la
siguiente forma.

(€)
34,94
69,88
116,47
179,36
230,60
281,85
158,27
225,42
281,77
80,33

1000 kg-tik 2999 kg-ra
3000 kg-tik 9999 kg-ra
10000 kg-tik gora
TRAKTOREAK
16 zaldi fiskaleraino
16tik 24,66ra
25etik gora
IBILGAILUEN ATOIAK
75 kg-tik 1000 kg arte
1000 kg-tik 2999 kg arte
3000 kg-tik gora
BESTELAKO
IBILGAILUAK: MOTOR
ZIKLOMOTOREAK
Ziklomotoreak
125 cc arte
125etik 250 arte
250etik 500 arte
500etik 1000 arte
1000tik gora

b)

6.2. artikulua, hobariei buruzkoa,
honela geratuko da:
“Ibilgailu
historikoek
edo
fabrikazio egunetik kontatuta gutxienez
40 urteko antzinatasuna dutenek
%100eko hobaria izango dute zerga
kuotan. Fabrikazio eguna ez bada
ezagutzen, lehen aldiz matrikulatu
zeneko eguna hartuko da halakotzat
edo, bestela, ibilgailu mota edo aldaera
hori fabrikatzeari utzi zitzaioneko
eguna.
Halaber, gutxienez 25 eta 40 urte
arteko antzinatasuna duten ibilgailuek
%50eko hobaria izango dute zerga
kuotan.
25 urte baino gehiago dituztenei
udalak
ofizioz
aplikatuko
die
salbuespena.

158,27
225,42
281,77
36,00
52,76
158,27
36,00
52,76
158,27

9,50
9,50
15,50
31,00
64,50
129,10

d) Modificación del art. 6.2
referente a bonificaciones, que
tendrá la siguiente redacción:
“Gozarán de una bonificación del
100% de la cuota tributaria, los
vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de
40 años, contados a partir de la
fecha de su fabricación o, si esta no
se conociera, tomando como tal la
de su primera matriculación o, en
su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se
dejó de fabricar.
Así mismo los vehículos de una
antigüedad mínima de 25 años,
hasta los 40 señalados tendrán una
bonificación del 50%.
La exención por antigüedad
superior a 25 años se aplicará de
oficio por el Ayuntamiento.

c)

Xedapen Iragankorra.
25
eta
40
urte
arteko
antzinatasuna duten ibilgailuei aplikatu
beharreko zerga-kuotaren hobariari
dagokion aldaketa ofizioz egingo da,
2015eko Zergaren Errolda onartzearekin
batera eta jabeei jakinarazi ondoren.

C)
HIRILUR
IZAERAKO
LURSAILEN BALIO-GEHIKUNTZAREN
GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA FISKALA ALDATZEA.Zergaren tarifa aldatzea onartzea:
TARIFA
Epealdia
Urte batetik 5era bitartekoa
10 urte artekoa
15 urte artekoa
20 urte artekoa

Karga-tasa
%10
%8,5
%7,5
%6,5

c) Disposición Transitoria.
La modificación
referente a la
bonificación de las cuotas a aplicar
a los vehículos entre 25 y 40 años
de antigüedad ya abonados, se
practicará de oficio con la
aprobación
del
Padrón
correspondiente
a
2015
del
Impuesto, con notificación previa a
sus propietarios.

C)
IMPUESTO
SOBRE
INCREMENTO DEL VALOR
LOS
TERRENOS
NATURALEZA URBANA.
Modificación de la Tarifa
Impuesto que quedaría de
siguiente forma:

Periodo
De 1 a 5 años
Hasta 10 años
Hasta 15 años
Hasta 20 años

EL
DE
DE
del
la

TARIFA
Tipo de Gravamen
10%
8,5%
7,5%
6,5%

D) ETXEKO ZABOR BILKETAREN
TASAREN ORDENANTZA FISKALA
ALDATZEA.
Ordenantza Fiskalaren aldaketa
hauek onartzea:
a) Tarifak aldatzea. Honela geratuko
lirateke:

D) ORDENANZA FISCAL DE LA
TASA
DE
RECOGIDA
DE
BASURAS.
Modificación de los siguientes
aspectos de la Ordenanza Fiscal:

-Etxe bakoitzeko, hiru hilez behin: 20€
-Dendak, elkarteak eta 3 ibilgailu baino
gehiagoko garajeak, hiru hilez behin: 34€
-Ostalaritza establezimenduek, hiru hilez
behin: 43€
-5 langile arteko lantegiak, hiru hilez
behin: 56€
-6 eta 20 langile arteko lantegiak, hiru hilez
behin: 94€
-20 langile baino gehiagoko lantegiak, hiru
hilez behin: 160€

-Por vivienda al trimestre: 20€
-Por comercios, sociedad y garajes de
más de 3 vehículos al trimestre: 34€
-Por establecimientos hosteleros, al
trimestre: 43€
-Por industrias de hasta 5 trabajadores,
al trimestre: 62€
-Por industrias de 6 hasta 20
trabajadores, al trimestre: 94€
-Por industrias de más de 20
trabajadores al trimestre: 160€
-Por discotecas, Salas de Fiestas y

a) Modificación de las tarifas, que
quedarían de la siguiente
forma:

-Dantzalekuak, diskotekak eta antzekoak,
hiru hilez behin: 468€
- Orokorrean, gainerako unitateak, hiru
hilez behin: 20€
- Baratzeak, hiru hilez behin: 10€
b) %40ko hobaria konposta praktikan
jartzen duten zergadunei, hori
arautzen duten xedapenen arabera.

E) UDAL JABARI PUBLIKOAREN
ERABILERA PRIBATIBOAGATIK EDO
PROBETXAMENDU
BEREZIAGATIK
ONDAINDU
BEHARREKO
TASAK
ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
FISKALA ALDATZEA.Ordenantza Fiskalaren aldaketa hauek
onartzea:
a) Ibilgailuak espaloietatik
zehar
eraikinetara
sartzeagatik
eta
horretarako
bide
publikoko
aparkalekuak
erreserbatzeagatik
ordaindu beharreko tasarena.-

similares al trimestre: 468€
-En general, por resto de unidades, al
trimestre: 20€
-En las huertas de cultivo, al trimestre:
10€

c)

Bonificación del 40 % de los
contribuyentes que practiquen
el compostaje, de acuerdo con
las
disposiciones
que
lo
regulen.

E)
ORDENANZA
FISCAL
REGULADORA DE LA TASAS
POR
LA
UTILIZACION
PRIVATIVA
O
EL
APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL.

Modificación de los siguientes
aspectos de la Ordenanza Fiscal:
a) Tasa por entrada de vehículos a
edificios a través de las aceras y
reserva de aparcamientos de los
mismos en la vía pública.

Aplikatzeko arauak:
4.- Zerga ordaintzeko obligazioa
sortzen da bide publikoan ibilgailuak
sartzeko seinaleak jartzeagatik, sarbide
hauek baimenduak edo inork utzitakoak
izan edo ez, IBI izaera izan edo ez, eta
zentzu honetan,
sarrera
normalean
helburu horrekin erabiltzen bada, eta bide
publikoan
debeku
edo
aparkaleku
erreserbaturako seinaleak jartzen badira.

Normas de Aplicación.
4º.-La obligación de contribuir nace
por el hecho de la existencia de
señalizaciones en la vía pública, por
la entrada de vehículos, hayan sido
o no autorizados o concedidos,
tengan o no construido vado, y en
este sentido, cuando se utilice
habitualmente para dicho fin y por
la instalación de señalizaciones de
prohibición
o
reserva
de
aparcamiento en la vía pública.

b) Bide publikoa okupatzea (hesiak,
aldamioak,
eraikuntza-materialak,
itxiturak, etxolak, edukiontziak edo
antzeko
bestelako instalazio edo
materialak).

b) Ocupación de la vía pública
(vallas, andamios, materiales de
construcción,
cerramientos,
casetas,
contenedores
o
cualesquiera otras instalaciones
o materiales).

-Aldamioak (2,5 metroko altuera eta
pasabide babestua): 0,20 € eguneko eta
metro lineal edo zati bakoitzeko.
-Bide publikoaren okupazioa: 0,30 €
eguneko eta m² edo zati bakoitzeko.
-Edukiontziak: 0,60 € eguneko eta m² edo
zati bakoitzeko.

-Andamios (2,5 mts de altura y paso
con protección): 0,20 € por día y
metro lineal o fracción.
-Ocupación de vía pública: 0,30 €
por día y m2 ó fracción.
-Contenedores: 0,60 € por día y m2
ó fracción.

C)
Estas
modificaciones
c) Aldaketa hauek 2015eko urtarrilaren
entrarán en vigor al 1 de enero de 2015.
1ean jarriko dira indarrean.

Hirugarrena.Akordioa
eta
espedientea
jendaurrean
jartzea,
Gipuzkoako Tokiko Ogasunen uztailaren
5eko 11/1989 Foru Arauak jasotakoa betez,
eta dagokion iragarkia Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean
eta
Udal
honetako
iragarki-taulan
argitaratzea. Izapidetzerako (tramiterako),
arau hauek beteko dira:
a) Espedientea Udaleko Idazkaritza
Kontu-hartzailetzan egongo da.
b) Espedientea aztertzeko eta
erreklamazioak aurkezteko epea 30 egun
baliodunekoa izango da, iragarki hau
Gipuzkoako
Aldizkari
Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita (lehen
egun baliodunetik), eta Udal-bulegoko
lanorduetan.
c) Erreklamazioak aurkeztu ahal
izango dituzte uztailaren 5eko 11/1989
Foru Arauaren 17. artikuluan jasota
datozenek.
d) Erreklamazioak Irurako Udaleko
erregistro orokorrean edo Administrazio
Prozeduraren Legearen 38. artikuluak
jasotako tokietan aurkeztu beharko dira.
e) Erreklamazioa Udalbatzaren
aurrera eraman beharko dute.

Tercero.-Someter el acuerdo y
el expediente tramitado a información
pública, de acuerdo con las normas
señaladas en la Norma Foral 11/1989,
de 5 de Julio, de las Haciendas Locales
de Gipuzkoa y mediante la publicación
del Anuncio correspondiente en el
Boletín Oficial del Territorio Histórico
de Gipuzkoa y Tablón de Anuncios de
esta Entidad. Las normas que regulan
este trámite serán las siguientes:
a) Lugar donde se encuentra el
expediente: Secretaría-Intervención de
este Ayuntamiento.
b) Plazo para examinar y
presentación de reclamaciones: 30 días
hábiles desde el día siguiente hábil al
de la publicación de este Anuncio en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa y en horas
hábiles de la Oficina Municipal.

c) Quién puede presentar
reclamaciones: Los señalados en el
art.17 de la Norma Foral 11/1989, de 5
de julio.
d) Donde se pueden presentar:
En
el
registro
General
del
Ayuntamiento de Irura o en los lugares
señalados en el art. 38 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.
e) Ante quién se presenta la
reclamación:
El
Pleno
del
Ayuntamiento.

Laugarrena.Erreklamaziorik
aurkezten ez bada, akordioa behin betiko
bihurtuko da, eta testu osoa Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Cuarto.- En el caso de que no
presente
ninguna
el
acuerdo
devengará en definitivo y se procederá
a la publicación de su texto completo
en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

LAUGARREN GAIA
2013. EKITALDIRAKO IRURAKO UDALAREN KONTU OROKORRA,
ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
Abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 63. artikuluaren arabera,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa
dena, Toki Erakundearen urteko orri eta kontuen berri emango du
udalburuak.
Udalburuak aurkeztutako Kontu Orokorra aztertu du toki-erakundeko
kontuen batzordeak, eta ontzat eman du.
Gainera, jendaurrean jarri da 15 egunez, 2014ko maiatzaren 28ko
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkiaren bidez, eta ez da
izan erreklamaziorik edo oharrik.
Horrela, 2013. ekitaldiko Irurako Udaleko Kontu Orokorra aurkezten da
dagokion dokumentazioarekin.
Udalbatzak aho batez onartu du honako hau:
ERABAKIA
1.-Aipatu den Kontu Orokorra onartzea.
2.-Kontu Orokorraren berri ematea Herri Kontuen Euskal Epaitegiari,
haren arautegian berariaz ezarritakoaren arabera.

BOSGARREN GAIA
HERRI–ONDASUN
PARTZELA
ONDARE
ONDASUNETARA
ALDATZEKO ONARPENA, HALA BADAGOKIO.
Irurako Udaleko alkateak, 2014ko irailaren 3ko dekretuaren bidez, hau
erabaki zuen: Irurako Udalak Cascalla izeneko udal-lurra herri-izaera
desatxikitzeko espedienteari hasiera ematea, eta espedientea jendaurrean
jartzea hilabeteko epean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udal
honetako iragarki-taulan argitaratuz, alegazioak eta erreklamazioak jartzeko.
Cascalla izeneko udal–lurra 19 area eta 45 zentiarea dauzka Jabetzako
Erregistroaren arabera, eta muga hauekin iparraldean Arreseren ereiteko
onibarrarekin; mendebaldean, Aguirreren gaztainarekin; hegoaldean,
Malacapioren otadiarekin; eta mendebaldean, Arreseren belardiarekin eta
otadiarekin. Gaur egun 2.739,50 m2-ko azalera dauka eta mugakide hauek
ditu: Iparraldean, gainontzeko herri-lurrak; Mendebaldean, Galbaricetako
lurra, gaur egun Jose Antonio Iturbe jaunaren jabetzakoa eta, Hegoaldean eta

Ekialdean, bide publikoak. Tolosako jabetza–erregistroan izena emanda
dago: 17. Liburukia, I. liburua, 24. finka. Zamarik gabe.
Izaera juridiko komunala dauka,Udal Ondasunen Inbentario Liburuaren
arabera. Bestalde, Irurako Mendia erabilera Publikoko Mendiaren parte da.
Halaber, legearen arabera, beren izaeragatik edo beste kausa batengatik
herri-ondasunak gozamen mota horretarako erabili ez badira 10 urte baino
gehiagoz, kasu honetan izan den bezala, herri izaera kendu ahal izango zaie.
Jendaurrean jarri da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren 2014ko irailaren 11an
jarritako iragarkiaren bidez eta ez da aurkeztu erreklamazio edo alegaziorik.
Beste aldetik, ikusita dagozkion txostenak.
Hori ikusita eta, udalbatzak, aho batez, udal kideen legezko kopuruaren
gehiengo absolutuaren aldeko botoa dela eta, hau onartu du:
ERABAKIA
1.- Cascalla izeneko landa-lurrari izaera juridiko komunala kentzea eta
ondare-ondasuna izaera ematea.
2.- Horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiari bere onarpena eskatzea.”

SEIGARREN GAIA
IRURAKO ZAHAR ETXEA USTIATZEKO EMAKIDA LUZATZEA
ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
2009ko uztailaren 29ko Osoko Bilkurak adostu zuen Irurako Zahar
Etxearen zerbitzuen ustiapena 4 urtez esleitzea Miren Marquet Iraizoz
andereari, 2006ko urriaren 29an hasi eta 2010eko urriaren 29an amaitzeko.
Geroago, 2010eko abenduaren 16an Udal honek erabaki zuen Irurako
Zahar Etxearen ustiapenaren emakida beste 4 urtez luzatzea eta epe berri
hori 2014ko urriaren 29an amaitzen da.
Hala ere, zerbitzuen kontratuan, normalean, amaiera-data hori
luzatzeko aukera izaten da, beste kontratista bati esleitu arte edo zerbitzuen
ezaugarriek hala eskatzen dutelako.
Bestalde, emakidadunarekin hitz egin da eta ados dago Udalaren
proposamenarekin.
Hori ikusita, Udalbatzak aho batez onartu du honako hau:
ERABAKIA
1. Irurako Zahar Etxearen ustiapenaren emakida luzatzea 2015eko
urtarrilaren 11 arte, orain dauden baldintza berdinekin.
2. Era berean Erantzukizun Zibileko poliza luzatu behar da data
horretara arte, eta ordainagiriaren kopia aurkeztu behar da
udaletxean.

Baldintza hau ez bada betetzen, kontratua desegingo da.

ZAZPIGARREN GAIA
GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZAREN ETA
IRURAKO UDALAREN ARTEKO HITZARMENA, UDAL ERROLDARI
BURUZKOA, ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren, kontsortzio publikoa
da, osatuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra.
Gipuzkoako Udalen–Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean, eta bere xedea
Lurralde Historiko osoa kohesionatzea da, garraio eredu jasangarriaren
bidez, eta mugikortasunaren alorrean herri administrazioen helburuak
babestea.
Eta MUGI kolektiboaren garraio-txartela eskuratu nahi duten herritar
erabiltzaileak benetan erroldaturik daudela Gipuzkoako udalerri batean,
hitzarmena sinatzea eskatzen du udal erroldatik datuak telematikoki
eskuratzeari buruzkoa.
Hori ikusita, Udalbatzak aho batez onartu du honako hau:
1.-Hitzarmena onartzea.
2.-Alkateari baimena ematea hitzarmen hori sinatzeko, Irurako Udalaren
izenean.

ZORTZIGARREN GAIA
IDAZKARI-KONTUHARTZAILAREN TXOSTENAK.
Ez dago txostenik.

BEDERATZIGARREN GAIA
KATALUNIAKO PARLAMENTUAK EGINDAKO SUBIRANOTASUN
ADIERAZPENARI BURUZ MOZIOA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
Mozio hau aurkeztu da:
“Errespetatzea eta aitortzea Kataluniako Parlamentuak abiatutako
prozesu politiko eta demokratikoa, kataluniar herriaren gehiengoaren
borondate demokratikoaren adierazpen gisa. Helburua, Kataluniako
herritarren erabakitzeko eskubidearen ariketa gauzatzea da, bere etorkizun
politiko kolektiboa zehazteko.
Herriek bere etorkizun politikoa erabakitzeko zilegitasun demokratikoa
daukate, muga herritarrek demokratikoki adierazi eta erabakitzen dutena
izan behar delarik.”

Hori ikusita, Udalbatzak aho batez onartu du mozioa.

HAMARGARREN GAIA
LIBURU
MAILEGUARENGATIK
LIBURUTEGI
PUBLIKOEK
ORDAINDU
BEHARREKO
KANONARI
BURUZKO
MOZIOA
ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
Mozio hau aurkeztu da:
“LIBURU
MAILEGUARENGATIK
LIBURUTEGI
PUBLIKOEK
ORDAINDU BEHARREKO KANONA BERTAN BEHERA UZTEA
ESKATZEKO PROPOSAMENA
Uda honetan PPk kultura eta hezkuntza-munduari eraso dio beste behin,
eta beraz beste urrats bat aurrera egin du zerbitzu publikoen aurka abian
jarri duen gurutzadan.
Joan den abuztuaren 1ean BOEn 624/2014 Errege Dekretua argitaratu
zen, uztailaren 18koa, establezimendu publiko jakin batzuetan beren lanak
maileguz uzteagatik egileei ordaintzeko eskubidea garatzen duena.
Gobernuaren aldebakarreko Dekretu horrek ezin izan du gehiago gutxietsi
eta baztertu egin ditu liburutegietako profesionalen iritzia eta irizpidea, eta
ospe handiko zenbait idazle ere haren aurka egiten hasi dira.
Onartutako dekretuaren arabera, 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera, 5.000
biztanletik gorako udalerrietan, liburutegi publikoek kanon bat ordaindu
beharko diete egile- edo editore-elkarteei zentro bakoitzean maileguz
utzitako liburu bakoitzeko edo erregistratutako erabiltzaile bakoitzeko.
Liburutegiek ordaindu beharko dute, beraz, legeen arabera eskaini behar
dituzten zerbitzuak eskaintzeagatik, eta horrela liburutegiaren funtsa
kolokan jarriko da, baita zerbitzu publiko horren biziraupena bera ere.
Egile-eskubideen elkarteek beren gain hartuko dute kanonaren
kudeaketa osoa, ordaintzeko betebeharra izapidetuz urtean behin kanona
egileei helarazteko. Hau da, diru publikoarekin negozio pribatua sustatuko
da.

PROPOSAMENA:
Uztailaren 18ko 624/2014 Errege Dekretuak ezarritako kanona atzera
botatzeko eta bertan behera uzteko eskaera egitea, liburu-maileguaren eta

liburutegiaren alorrean legeek ezartzen dituzten betebeharrak urratzen
dituelako.
Tokiko, foru-aldundietako eta autonomia-erkidegoko liburutegi
publikoetan kanon horren edozein ordainketa bertan behera uztea.”
Hori ikusita, Udalbatzak aho batez onartu mozioa.

HAMAIKAGARREN GAIA
GALDE-ERREGUAK.
Ez da ezer aurkeztu.
Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, jarduneko alkateak 20:30ean eman
du amaitutzat bilera. Bertan esandako guztia aktan jaso dut, eta dena
EGIAZTATZEN dut idazkari gisa.
JARDUNEKO ALKATEA

IDAZKARIA

