2011-12-20ko UDALBATZA EZOHIZKOA
Iruran, bi mila eta hamaikagarren urteko abenduaren hogeian,
arratsaldeko 19:30ean, udaletxeko udalbatza-aretoan, batzar ezohizkoa egin
du Udalbatzak, Ainhoa Ugalde Gorostiaga alkatea buru duela.

-BILDU udal-taldekoak: Gorka Murua Makuso, Noelia Lataburu Ortiz,
Olaia

Nieto

Legarra,

Mikel

Gotzon

Iturbe

Saizar,

Ainara

Mugica

Iruretagoyena eta Tomas Etxeberria Sarasola.
-EAJ/PNV udal-taldekoa: Javier Izaguirre Gomez
Ez dira etorri eta ezin etorria adierazi dute: Josu Yurrita Loitegui.
Udaleko idazkariak, Miguel Antonio Arrizabalaga Brusin jaunak, egin
ditu idazkari lanak.
Alkateak irekitzat jo du saio publikoa; segituan, eta haren baimenarekin,
idazkariak jakinarazi du bilera egitea bazegoela, Toki Erregimeneko Oinarriak
Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak eta 2568/1986 Errege Dekretuak,
azaroaren 28koak, Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta
Eraentza

Juridikoaren

Erregelamendua

onartzen

dituenak,

agindutako

gutxieneko partaide-kopurua bertaratu baita.
LEHENBIZIKO GAIA
UDAL ZERGA ETA TASEN ORDENANTZA FISKALEN ALDAKETAREN BEHIN
BETIKO ONARPENA, HALA BADAGOKIO.
Udalbatzak, 2011ko urriaren 27ko
bilkuran,

behin-behineko

Por el Pleno de este Ayunta-

onarpena miento en sesión celebrada el día 27 de

eman zion udaleko tasen ordenantza octubre de 2011 acordó con carácter
fiskalen

aldaketari

(eraikuntzen, provisional

la

modificación

de

la

instalazioen eta obren gaineko zerga eta Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
zerbitzuak emateagatiko tasa).

Construcciones, Instalaciones y Obras y
la de la Tasa por prestación de Servicios.

2011ko

azaroaren

9ko

Expuesto

a

información

pública

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren bidez mediante Anuncio en el Boletín Oficial de
jendaurrean ipini ondoren, erreklamazio Gipuzkoa de fecha 9 de noviembre de 2011 ,

se ha presentado la siguiente reclamación:

hau aurkeztu dute:
-

Gipuzkoa

Ingurumen
eskatzen
%40ko

Zero

-La

Zabor

de

Gipuzkoa

Zero

Zabor

Elkarteak Ingurumen Babesarako Elkatea en la que

Babeserako
du

hiri-hondakinen

hobaria

aplikatzea

tasari solicita la aplicación de una bonificación

konposta fiscal de un 40% ,para los ciudadanos que
practiquen

egiten duten herritarrentzat.

el

compostaje,

en

la

Tasa

municipal de Residuos Urbanos.
Ante ello, la Alcadesa señala que este

Hori dela eta, alkateak adierazi du
aurten ez dela planteatu tasa horri año

no

se

ha

planteado

ninguna

aldaketarik egitea, baina datorren urtean modificación en la citada Tasa, pero que el
aztertuko

dutela

hobari

hori año que viene se estudiará la posibilidad de

fiskal

aplicar la citada bonificación fiscal.

aplikatzearen aukera.
Beraz,

idazkari

kontu-

Ante ello y visto el informe del

hartzailearen txostena ikusi ondoren, eta Secretario-Interventor. Visto el dictamen
2011ko

abenduaren

batzorde

20ko

dagokion favorable de

proposamena ikusi ondoren, Udalbatzak
honakoa erabaki du aho batez:

Informativa

Ante ello, la Corporación acuerda por
unanimidad de los presentes, lo siguiente:

1. Aurkeztutako eskaera kontuan

1º.-No tomar en cuenta la solicitud
presentada.

ez hartzea.
2. Aipatutako aldaketa fiskalak
betiko

Comisión

aldeko correspodiente de fecha 20-12-2011.

informatiboaren

behin

la

onartzea

Gipuzkoako

2º.-Aprobar con carácter definitivo

eta las citadas modificaciones fiscales y proceder

Aldizkari

Ofizialean argitaratzea.
Erabaki hau behin betikoa da

a su publicación en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa.
Este acuerdo es definitivo en vía
administrativa.

administrazio bidean.

BIGARREN GAIA
IRURAKO

UDALAREN

2.KREDITU

2011KO

ALDAKETAREN

EKITALDIKO

PROPOSAMENA

AURREKONTUAREN
ONARTZEA,

HALA

BADAGOKIO.
Udal honen 2011ko ekitaldiko aurrekontuaren 2. kreditu aldaketaren berri

eman dute.
Idazkari kontu-hartzailearen txostena ikusi ondoren eta 2011ko abenduaren
20ko dagokion batzorde informatiboaren aldeko proposamena ikusi ondoren,
Udalbatzak honakoa erabaki du, Bilduko zinegotzien aldeko 7 botorekin eta EAJko
zinegotziaren abstentzioarekin:
Lehena.- Behin-behineko izaeraz onartzea 2. kreditu aldaketaren espedientea,
udal honen 2011ko ekitaldiko aurrekontuaren barruan. Honela laburbilduko
litzateke kapituluka:
A) Gastuak handitzea: 60.000€
- 1. kapitulua.- Personal gastuak:
- 2. kapitulua.- Gastu Arruntak:
- 9. kapitulua.- Amortizazioa:

7.000€
48.000€
5.000€

B) Finantzaketa:
1.- Sarrerak handitzea:

60.000€

2.- 2010eko likidazioko kreditu-soberakina:
Bigarrena.-

Espedientea

jendaurrean

jartzea

60.000€
15

lanegunetan

zehar

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren bitartez, erreklamazioak aurkez ditzaten.
Inork erreklamaziorik aurkezten ez badu, behin betiko onartutzat joko da.
Halaber,

Gipuzkoako

Aldizkari

Ofizialean

argitaratu

beharko

espedientearen laburpena kapituluka.
Erabaki hau izapide-egintza da.

HIRUGARREN GAIA
GALTZAUNDIREN DIRU-LAGUNTZA ESKAERA ONARTZEA, HALA
BADAGOKIO.
Galtzaundi Euskara Taldeak diru-laguntza eskaera aurkeztu du
Tolosaldean euskararen garapenerako burutzen dituen lanetarako.
2011ko azaroaren 24ko dagokion batzorde informatiboaren aldeko
proposamena ikusi ondoren, Udalbatzak honakoa erabaki du aho batez:
1. 2.800 €-ko diru-laguntza ematea onartzea.

da

2. Ordainketa burutzea, erakundeak diru-laguntza publikoen araudian
ezarritako betebeharrak bete ondoren.
Erabaki hau behin betikoa da administrazio bidean.

LAUGARREN GAIA
DIRU-LAGUNTZEN

ORDENANTZA

ALDAKETAREN

ONARPENA

(EUSKARA ARLOKO DIRU-LAGUNTZAK).
Diru-laguntzak
arautzen

duen

ematea

Se da cuenta de la propuesta de

udal-ordenantzaren modificación

de

aldaketa-proposamenaren berri eman Municipal

la

Ordenanza

Reguladora

de

dute, hain zuzen ere II. eranskinari Otorgamiento de Ayudas Económicas
(Euskara

Arloko

diru-laguntzak en la parte referente al Anexo II

arautzen dituzten oinarriak) eta III. (Concesión

de

subvenciones

del

eranskinari (UEU eta UPVko udako departamento de euskara) y AnexoIII
euskarazko

ikastaroetarako

laguntzak

emateko

diru- (Subvenciones destinadas a cursos de

oinarriak) verano de la UEU y UPV).

dagokien zatian.
Javier
proposatu

Izaguirre
du

zinegotziak

ordenantzaren

Por parte del Concejal D. Javier

3. Izaguirre se propone que en el punto 3

puntuan gehitu beharko litzatekeela, de la Ordenanza además de estar al
udalarekiko

zerga-betebeharrak corriente

en

el

pago

de

las

egunean izateaz gain, Gipuzkoako obligaciones tributarias municipales lo
Foru Aldundiarekikoak ere egunean deban ser, también, a las obligaciones
izatea. Proposamena onartu egin da.

tributarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, a lo cual se acepta.

Idazkari

kontu-hartzailearen

Visto el informe del Secretario-

txostena ikusi ondoren eta 2011ko Intervetor. Visto el dictamen favorable de
azaroaren 24ko dagokion batzorde la Comisión Informativa correspondiente
informatiboaren aldeko proposamena
ikusi ondoren, Udalbatzak honakoa
erabaki du aho batez:
Lehena.- Hasiera batean ontzat

con fecha 24-11-2011. La Corporación
acuerda por unanimidad de los presentes,
lo siguiente

Primero.-Aprobar inicialmente

ematea Udal honetako diru-laguntzen esta modificación al Reglamento de

araudiaren aldaketa.
Bigarrena.jendaurrean

jartzea,

Subvenciones de este Ayuntamiento.
Espedientea

Segundo.-Someter

el

expe-

Gipuzkoako diente al trámite de información

Aldizkari Ofizialean, eta interesdunei pública y audiencia a los interesados
audientzia

ematea,

30

egun por el periodo de 30 días hábiles
mediante

balioduneko epean.

Anuncio

en

el

Boletín

Oficial de Gipuzkoa.
Hirugarrena.- Erreklamaziorik

Tercero.-En el caso de que no se

edo iradokizunik ez badago, akordioa hubiese presentado reclamación o
behin betikotzat joko da, eta indarrean sugerencia, se entenderá definitivadagoen legedia beteko da.

mente adoptado el acuerdo y se
procederá de acuerdo con lo señalado
en la legislación vigente.

Erabaki hau izapide-egintza da.

Este acuerdo es un acto de
trámite.

BOSGARREN GAIA
MANIFESTAPEN BATERA HERRITARRAK JOATEKO DIRU-LAGUNTZA
EMATEA, HALA BADAGOKIO.
Alkateak proposatu du udalaren kontura izatea datorren urtarrilaren 7ko
presoen aldeko manifestaziora doazen Irurako langabetu eta ikasleen garraio
gastuak.
Hori dela eta, proposamena onartua izan da emaitza honekin:
-7 aldeko boto (Bildu).
-Abstentzio 1.
Erabaki hau behin betikoa da eta administrazioko bidea agortzen du.

SEIGARREN GAIA
GALDE-ERREGUAK. Ez da ezer aurkeztu.

Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, alkateak 19:50ean eman du
amaitutzat bilera. Bertan esandako guztia aktan jaso dut, eta idazkari gisa dena
EGIAZTATZEN dut.
ALKATEA

IDAZKARIA

