2011-03-24ko EZOHIKO UDALBATZA
Iruran, bi mila eta hamaikagarren urteko martxoaren hogeita lauan,
arratsaldeko 20:00ean, udaletxeko udalbatza-aretoan, ezohiko batzarra egin du
Udalbatzak, Marimi Ugalde Zabala alkatea buru duela.
Zinegotzi hauek izan dira bileran: Jose Luis Olano Zubeldia, Agustin
Zubeldia Iraola, Eugenio Loidi Garmendia, eta Gregorio Lasa Etxezarreta jaunak.
Ez da etorri eta ezin etorria adierazi du: Aitor Lasa Olalde jaunak.
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
AURREKO AKTAK ONARTZEA (11-02-15).- 2011ko otsailaren 15eko
ezohiko saioen aktaren zirriborroa ikusita, udalbatzak aho batez onartzea erabaki
du.
BIGARREN GAIA
ALKATEAREN DEKRETUEN BERRI EMATEA.
Alkateak honako dekretuen berri eman dio udalbatzari:
-2011-02-10ko 13/11 Dekretua: 441,82€-ko zerbitzuen fakturak onartzea.
-2011-02-15ko 14/11 Dekretua: udal langileari lan-murrizk
-2011-02-21eko 15/11 Dekretua: 2011ko trakzio mekanikodun ibilgailuen
zergari buruzko errolda onartzea.
-2011-02-21eko 16/11 Dekretua: udal honetako hainbat langileei aparteko
orduak ordaintzea.
-2011-02-23ko 17/11 Dekretua:22/2011 zenbakidun administrazioarekiko
auzi-errekurtsoan alderdi demandatu gisara agertzea.
-2011-02-24ko 18/11 Dekretua: Jose Mari Mujikari haurtzaindegian
izandako gastuaren %25rekin laguntzea.

-2011-02-24ko 19/11 Dekretua: Share Elkartean obrak egiteko baimena
ematea.
-2011-02-28ko 20/11 Dekretua: Anibar Augusto Domingues-i, udal
biztanleen erroldan baja ematea.
-2011-03-01ko 21/11 Dekretua: Kale Nagusia, 22-B jabekideei igogailua
jartzeko baimena ematea.
-2011-03-01ko 22/11 Dekretua: udaleko etxebizitza tasatuen eskatzaileen
erregistroan alta ematea eskatzaleei.
-2011-03-02ko 23/11 Dekretua: Naturgas Energia Distribución S.A.U.-i
1.500€-ko bermea itzultzea.
-2011-03-14ko 24/11 Dekretua: 86.080,07€-ko otsaileko fakturak onartzea.
-2011-03-16ko 25/11 Dekretua: Basalan-Arrospide S.L.-ri baimena ematea,
udaleko landa pista erabailtzeko.
-2011-03-17ko 26/11 Dekretua: Irurako Mendian moztutako egurren
aprobetxamendua esleitzea.
HIRUGARREN GAIA
ONARTZEA,
HALA
BADAGOKIO,
UDAL
HONETAKO
2011KO
EKITALDIARI DAGOKION AURRE-KONTU OROKORRA.
Udalaren Aurrekontu Orokorraren berri eman da. 2011ko jarduera
ekonomikorako aurrekontua da; udalaren berezko aurrekontua da soilik.
Korporazioko lehendakariak aurkeztu du, udal honetako idazkaritzakontuhartzailetzak informatuta. Aurrekontuari erantsi zaio Aurrekontua
Betearazteko Udal-araua.
Aurrekontu Orokorra aurrekontu eta kontabilitate gaien inguruan
indarrean dauden legeen arabera osatu da, hala ezartzen baitu abenduaren 19ko
21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko Erakundeen
aurrekontuei buruzkoak. Haserako defizit gabe agertu da eta korporazioko
udalbatzaren osoko bilkurari aurkeztu zaio onartu, itzuli edo zuzen dezan.
Horren aurrean, aurretik bere edukiaren inguruan azalpenak emanda eta
eztabaida izanda, Udalbatzak ondorengoa erabaki du aho batez, aipatutako
apirilaren 20ko 500/1990 Errege Dekretuko 18. artikuluan eta ondorengoetan
erabakitakoa jarraituz:
Lehena.- Irurako Udalaren 2011 urteko Aurrekontu Orokorra behinbehinean onartzea. Udalaren berezko aurrekontua da soilik. Gastu eta sarreren
egoera atalka laburtuz gero, honela gelditzen da:

Sarrerei dagokionez:
KAPITULUAK
IZENA
1
Zuzeneko zergak
2
Zeharkako zergak
3
Tasak eta bestelako sarrerak
4
Transferentzia arruntak
5
Ondarezko sarrerak
6
Inbertsio errealak inorenganatzea
7
Kapital transferentziak
8
Aktibo finantzarioak
9
Pasibo finantzarioak
SARREREN AURREKONTUA GUZTIRA

EUROAK
496.000,00
30.000,00
302.000,00
919.000,00
11.000,00
257.000,00
302000,00
1.000,00
1.000,00
2.319.000,00

Gastuak, bestalde:
KAPITULUAK
1
2

IZENDAPENA
Pertsonal-gastuak.
Gastuak ondasun arrunt eta
zerbitzuetan.
3
Finantza-gastuak.
4
Transferentzia arruntak
6
Inbertsio errealak.
7
Kapital Transferentziak.
8
Aktibo finantzarioak.
9
Pasibo finantzarioak.
GASTUEN AURREKONTUA GUZTIRA

EUROAK
687.000,00
664.000,00
1.000,00
231.000,00
570.000,00
102.000,00
1.000,00
63.000,00
2.319.000,00

Ez da berezko Aurrekontu Orokorra deskribatu, honen errepikatze hutsa
delako.
Honela, 2011ko jarduera ekonomikorako Aurrekontua Betearazteko Udalaraua onartu da.
Gainera, aurrekontua gauzatzeko oinarri eta arauak ere onartzen dira.
Bigarrena.- Espedientea jendaurreko informaziorako jartzea, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratuz hamabost egun
eraginkorrez, erreklamazioak egin ahal izateko. Aurrekontua erabat onartutzat
joko du udalak aipatutako epean erreklamaziorik aurkezten ez bada.
Behin betiko onartutako aurrekontu orokorra Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da atalka laburtua.
Behin betiko onartutako aurrekontuaren kopia bat bidaliko du udalak
Gipuzkoako Foru Aldundira.
Hirugarrena.- Aurrekontua dagokion ekitaldian jarriko da indarrean,
aurreko atalean aurrikusitako eran argitaratua izan ondoren.
Gainera, aurrekontuaren kopia bat eta bere aldaketak jendearen eskura

egongo dira informazioa izan dezaten, behin betiko onartzen den unetik jarduera
bukatu arte.
Erabaki hau izapidezko egintza soila besterik ez da eta beraren aurka ezin
da inongo errekurtsorik jarri.
Erabaki hau ez da behin betikoa administrazio bidean.

LAUGARREN GAIA
ONARTZEA, BADAGOKIO, 2011KO EKITALDIARI DAGOKION UDAL
HONETAKO PLANTILLA ETA LANPOSTUAREN LANGILEEN ZERRENDA.
2011KO Aurrekontuarekin batera 2011ko Irura Udaleko langilearen
Plantilla eta Lanpostuen Zerrenda aurkezten da.
Hori kusita udalbatzak aho batez hau onartzen du:
Lehenengoa.-Behin behineko onarpena ematea.
Bigarrena.-Espedientea jendeaurreko informaziorako jartzea, Udal
Aurrekontuarekin batera, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean
argitaratuz, erreklamazioak egin ahal izateko.
Onartutzat izango da espedientea erreklamaziorik ez bada aurkezten
argitaratuko epean.
Hurrengo gai-zerrendan Gregorio Lasa zinegotzia bertaratu da bilerara, eta
bilera amaitu arte geratu da.

BOSGARREN GAIA
IRURAKO HIRI ORDENA-ZIOAREN
APROBACION PROVISIO-NAL, SI
PLAN OROKORRAREN BEHINPROCEDE, DEL PLAN GENERAL DE
BEHINEKO ONARPENA, HALA
ORDENACION URBANA DE IRURA.
BADAGOKIO.
Este Ayuntamiento de Irura ha
Irurako Udalak espedientea
iniciado el expediente de adaptación de
abiarazi du Irurako Arau Subsidiarioak
la Revisión de las Normas Subsidiarias
Euskadiko Lurzoru eta hirigintzari
de Irura a la Ley 2/2006, de 30 de junio,
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legera
de suelo y urbanismo del País Vasco,
egokitzeko,
Irurako
Hiri
mediante la formulación de un nuevo
Antolakuntzarako Plan Orokor berria
Plan General de Ordenación Urbana de
Irura.
idatziz.
En este sentido se ha acordado,
Ildo horretatik, 2010-10-27ko
por acuerdo de fecha 27-10-2010 del
Udalbatzak adostu zuen Plana hasiera
Pleno del Ayuntamiento, aprobar
batean onartzea eta hilabete batez
inicialmente el citado Plan y someterlo
jendaurrean jartzea. Horretarako, 2010a exposición pública por el periodo de
10-18an,
Gipuzkoako
Aldizkari
un mes, mediante Anuncio en el Boletín
Ofizialean eta probintziako egunkari
Oficial de Gipuzkoa de fecha 18-11-2010
hedatuenetan iragarkia argitaratu zen.
y en los periódicos de mayor
Azkenean, eta 2010-12-16ko Udalbatzak
circulación en la Provincia. Al final y
hala adostuta, jendaurrean jartzeko
por acuerdo del Pleno de fecha 16-12-

epea 2011-01-14ra arte luzatzea erabaki
zen.

Era berean, herritarren partehartzerako plana egikaritu dugu, eta
honako
bidali

hauei

informazio

dizkiegu:

eskaerak

Gipuzkoako

Foru

Aldundiari, errepideei dagokienez, eta
Ur

Agentziari

hidraulikoari

administrazio

dagokionez.

Foru

por acuerdo del Pleno de fecha 16-122010 se ha decidido prolongar el
periodo de información pública hasta el
14-01-2011.
Así mismo se ha ejecutado el
plan de participación ciudadana y se
han remitido las solicitudes de
información, en materia de carreteras a
la Diputación Foral de Gipuzkoa y en
materia de administración hidraúlica a
Ur-Agencia. Sólamente se ha recibido el
informe de la Diputación Foral.

Aldundiaren txostena jaso dugu soilik.
Alegazio epean, honako alegazio
hauek jaso ditugu:
1.-

Miguel

Alonso

Oyarbide

jaunarena eta Juan José Garmendia
Beristain jaunarena.
2.-

Juan

José

Arregi Etxabe

jaunarena.
Ikusita

planaren

idazleek

aurkeztutako alegazioen gainean egin
dituzten txostenak.
Ikusita

idazkari-kontu

hartzaileak indarrean dagoen legediari
jarraiki idatzi duen txostena.
Hori dela eta, Udalak aho batez
honako hau adostu du, Udalbatzako
kide

kopuru

legalaren

erabateko

gehiengoaren aldeko botoekin, Toki
Jardunbidearen

Oinarriei

buruzko

apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 47.3.
artikuluaren II) atalean ezarritakoaren

En el periodo de alegaciones se
han presentados dos alegaciones que
son las siguientes:
1.-La de D. Miguel Alonso
Oyarbide y la de D. Juan José
Garmendia Beristain.
2.-La de D. Juan José Arregi
Etxabe.
Vistos los informes de
redactores
del
Plan
sobre
alegaciones presentadas

los
las

Visto el informe del SecretarioInterventor de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación vigente.
Ante ello, la Corporación
acuerda por unanimidad de los
presentes, que representan el voto
favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la
Corporación, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 47.2 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, lo siguiente:

arabera:
Lehena.-

Aurkeztutako

alegazioak

atzera

botatzea

interesatuei

jakinaraztea,

eta

Planaren

idazleek egindako txostenen kopia bat

Primero.-Desestimar
las
alegaciones presentadas, notificándolos
a los interesados con una copia de los
informes de los redactores del Plan.

emanez.
Bigarrena.-

Irurako

Hiri

Segundo.-Aprobar provisionalmente el Plan General de Ordenación

Antolakuntzarako

Plan

behin-behinean

Orokorra

onartzea,

hasiera

batean onartutako testuan aldaketa
hauek eginez:
1.- 20. Eremua "Ibaiondo 2".
Gipuzkoako

Foru

Aldundiaren

txostenaren arabera, “Ibaiondo 2” AA20.1 Eremuaren gehienezko eraikuntza
lerroa

atzera

ematen

errepidearekiko,

da

eremu

N-1

horretako

alboko eraikinen luzapen gisa.
2.-

Araudi

Orokorra.

102.

artikulua egokitu da, eta, orokorrean,
gutxieneko lursaila Ha 1 izango da,
hasieran

onartutako

dokumentuan

jasotzen den 2,5 Ha beharrean.
Hirugarrena.-

Espedientea

Gipuzkoako Foru Aldundiari bidaltzea,
ingurune

inpaktuaren

ebaluazioari

buruzko

baterako

behin

betiko

txostena igorri dezan.
Laugarrena.-

Espedientea

Euskadiko Lurralde Antolakuntzarako
Batzordeari

bidaltzea,

dagokion

txostena igorri dezan.
Bosgarrena.espedientea

Ondoren,

Gipuzkoako

Foru

Aldundiari bidaltzea, behin betiko onar
dezala eskatuta.
Akordio hori izapidea da. Ezin
da horren kontrako errekurtsorik jarri.
Edonola

ere,

interesatuak

egoki

deritzon edozein errekurtso jar dezake.

mente el Plan General de Ordenación
Urbana de Irura, con las siguientes
modificaciones respecto del texto
aprobado inicialmente:
1.-Area 20 “Ibaiondo 2”. De
acuerdo con el informe de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, se
retranquea la línea máxima de
edificación del AA-20.1 del Area
“Ibaiondo 2” respecto a la carretera N1, según alineación generada como
prolongación
de
los
edificios
colindantes del mismo ámbito.
2.-Normativa General. Se adecúa
el artículo 102, fijándose, con carácter
general, la parcela mínima en 1 Ha., en
lugar de las 2,5 Has. que figura en el
documento de aprobación inicial.
Tercero.-Remitir el expediente a
la Diputación Foral de Gipuzkoa para
la emisión del informe definitivo de
evaluación conjunta de impacto
ambiental.
Cuarta.-Remitir el expediente a
la Comisión de Ordenación del
Territorio del País Vasco para la
emisión del informe correspondiente.
Quinto.-Posteriormente remitir
el expediente a la Diputación Foral de
Gipuzkoa solicitando la aprobación
definitiva del mismo.
Este acuerdo es un acto de
trámite. Contra el mismo no cabe
recurso alguno. En todo caso, el
interesado podrá interponer cualquier
recurso que estime procedente.

SEIGARREN GAIA
GIPUZKOAKO
FORU
ALAPROBACION, SI PROCEDE DEL
DUNDIAREN
ETA
IRURAREN
CONVENIO DE COLABORACIÓN
ARTEKO LANKIDETZA HITZARENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE
MENA ONARTZEA, “TRINKETEA
GIPUZKOA Y EL AYUNTAMIENTO
BIRMOLDATZEA”
PROIEKTUA
DE IRURA PARA LA EJECUCIÓN DE
GAUZATZEKO, HALA BADAGOLA OBRA DE “1ª FASE DE LA

GAUZATZEKO,
KIO.

HALA

BADAGO-

Gipuzkoako Foru Aldundiaren
eta Irurako Udalaren lankidetza
hitzarmenerako proposamenaren berri
eman da, "Trinketea berritzeko 1.
fasearen" obra egikaritzeko. Bertan
ezartzen
dira
Gipuzkoako
Foru
Aldundiak eman beharreko gehienezko
ekarpena
(250.000€)
eta
aldeen
betebeharrak, Irurako Udal Trinketean
aipatutako obra gauzatzeko.
Hori dela eta, Udalbatzak aho
batez honako hau onartu du:
Lehena.- Aipatutako hitzarmena
onartzea.
Bigarrena.Zabala
ahalduntzea,

Marimi

Ugalde

alkatesa-lehendakaria
Udalaren

izenean

eta

ordez hitzarmena sina dezan.
Akordioa behin
administrazio bidean.

betikoa

da

LA OBRA DE “1ª FASE DE LA
REMODELACIÓN
DEL
TRINQUETE”.
Se da cuenta de la propuesta del
convenio de colaboración entre la
Diputación Foral de Gipuzkoa y el
Ayuntamiento de Irura para la
ejecución de la obra de “1ª Fase de la
remodelación del trinquete”. En ella se
fija la aportación máxima de la
Diputación
Foral
de
Gipuzkoa
(250.000€) y las obligaciones de las
partes para la ejecución de la citada
obra en el Trinkete Municipal de Irura.
Ante ello, la Corporación
acuerda por unanimidad de los
presentes, lo siguiente:
Primero.-Aprobar
el
citado
Convenio.
Segundo.-Facultar a la Sra.
Alcalde-Presidente Marimi Ugalde
Zabala para la firma del convenio en
nombre
y
representación
del
Ayuntamiento.
Este acuerdo es definitivo en vía
administrativa.

ZAZPIGARREN GAIA
“IRURAKO
UDALEKO
TRINAPROBACION, SI PROCEDE, DE
KETEAREN
BIRMOLDAKETA”
LOS
PLIEGOS
Y
LA
CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
PROIEKTUKO OBRAREN KONTRATAZIOA ETA BERAREN PLEGUAK
“ 1ª FASE DE LA REMODELACIÓN
ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
DEL TRINQUETE”.
Este Ayuntamiento de Irura
Irurako
Udalak
kontratazio
quiere iniciar el expediente de
espedientea abiarazi nahi du “Trinketea
contratación de la obra de “ 1ª Fase de
berritzeko 1. fasearen” obra egikaritzela remodelación del trinquete”, de
ko, Atarki SL taldeak idatzitako
acuerdo con el Proyecto Técnico
Proiektu
Teknikoaren
arabera.
redactado por Atarki S.L. y visado por
Proiektuak Elkargo Profesionalaren
el Colegio Profesional correspondiente
y con un presupuesto de 559.220,22 €.
oniritzia du, eta 559.220,22 euroko
aurrekontua.
Hori

ikusita,

eta

indarrean

dagoen legediari jarraiki, Udalbatzak
aho batez honako hau adostu du:

Ante ello y de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación vigente, la
Corporación acuerda por unanimidad

de los presentes, lo siguiente:

aho batez honako hau adostu du:
1.-

Aipatutako

proiektua

1º.-Aprobar el proyecto citado.

onartzea.
2.-

Baldintza

administratiboen

Ekonomiko-

Plegua

onartzea,

ezaugarri hauek arautu behar dituena:
prozedura irekia, ohiko izapidetzea.
3.- Dagokion gastua onartzea.
4.-

Ondorioz,

espedientea

onartzea eta kontratazio espedientea
abiaraztea.
Akordioa behin
administrazio bidean.

betikoa

da

2º.-Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que
a de regular la contratación con las
siguientes
características:
procedimiento abierto, tramitación ordinaria.
3º.-Aprobar
el
gasto
correspondiente.
4º.-Aprobar en consecuencia el
expediente e iniciar la apertura del
expediente de contratación.
Este acuerdo es definitivo en vía
administrativa.

ZORTZIGARREN GAIA
APROBACION, SI PROCEDE, DE
GIPUZKOAKO
FORU
ALCONVENIO DE ADHESIÓN AL
DUNDIAREN ESKURATZE ZENSISTEMA
DE
ADQUISICIÓN
TRALIZATUTAKO
SISTEMARI
CENTRALIZADA – CENTRAL DE
FORU KONTRATAZIOAREN ZENCONTRATACIÓN FORAL DE LA
TRALARI ATXIKITZEKO HITZARDIPUTACIÓN
FORAL
DE
MENA ONARTZEA, HALA BADAGIPUZKOA,
GOKIO.
Por la Diputación Foral de
Gipuzkoako Foru Aldundiak
Gipuzkoa se remite propuesta de
hitzarmen proposamena bidali du,
convenio de adhesión al sistema de
Gipuzkoako Foru Aldundiaren foru
adquisición centralizada – central de
erosketa zentralizatu – kontratazio
contratación foral de la Diputación
zentralaren
sistemara
atxikitzeko,
Foral de Gipuzkoa, con el objeto de
kontratazioan baldintza hobeak lortze
logar unas condiciones más ventajosas
en la contratación.
aldera.
Hori dela eta, Udalbatzak aho
batez honako hau onartu du:
Lehena.- Aipatutako hitzarmena
onartzea.
Bigarrena.Zabala
ahalduntzea,

Marimi

Ugalde

alkatesa-lehendakaria
Udalaren

izenean

eta

ordez hitzarmena sina dezan.
Akordio hau erabatekoa
administrazioko bidean.

da

Ante ello, la Corporación
acuerda por unanimidad de los
presentes, lo siguiente:
Primero.-Aprobar el Convenio
citado.
Segundo.-Facultar a la Sra.
Alcalde-Presidente Dª. Marimi Ugalde
Zabala, para su firma en nombre y
representación del Ayuntamiento.
Este acuerdo es definitivo en vía
administrativa.

BEDERATZIGARREN GAIA
HILETA ZIBILEN UDAL ORDENANAPROBACIÓN INICIAL, SI PROCETZAREN HASIERAKO ONARPENA,
DE, DE LA ORDENANZA DE FUNEHALA BADAGOKIO.
RALES CIVILES.
Este Ayuntamiento quiere poner
Udalak espazio publiko duinak
a disposición de la ciudadanía espacios
herritarren eskura jarri nahi ditu, hileta
públicos dignos para la celebración de
zibilak egiteko, Toki Jardunbidearen
funerales civiles al objeto de cumplir las
Oinarrien Legearen 26. artikuluan
obligaciones previstas en el art. 26, de
jasotako eginbideak betetzeko, lege
acuerdo con las competencias señaladas
bereko 25. artikuluan ezarritako
en el art. 25, ambos de la Ley de Bases
de Régimen Local.
eskumenen arabera.
Hori dela eta, Udalbatzak aho
batez honako hau onartu du:
1.- Iruran hileta eta omenaldi
zibilen ospakizunak arautzen dituen
Udal

ordenantza

hasiera

batean

onartzea.
2.jartzea

Espedientea
eta

jendaurrean

interesatuei

audientzia

ematea, 30 egun balioduneko epean,
Gipuzkoako

Aldizkari

Ofizialean

dagokion iragarkia argitaratuz.
3.-

Ez

bada

alegaziorik

aurkezten, espedientea behin betiko
onartzen

dela

iritziko

zaio,

eta

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean behin
betiko testua argitaratuko da.
Akordio hau izapidea da.

Ante ello, la Corporación
acuerda por unanimidad de los
presentes, lo siguiente:
1º.-Aprobar
inicialmente
la
Ordenanza municipal reguladora de la
celebración de funerales y homenajes
civiles en Irura.
2º.-Someter el expediente a
información pública y audiencia a los
interesados, mediante el periodo de 30
días hábiles, mediante la publicación
del anuncio correspondiente en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa.
3º.-En el caso de que no se
presente
ninguna se entenderá
aprobado definitivamente el expediente
y se procederá a la publicación del texto
definitivo en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa.
Este acuerdo es un acto de
trámite.

HAMARGARREN GAIA
2011RAKO LOATZO UDALERRIEN MANKONUNITATEAREN EKARPENA
ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
Udalbatzak aho batez Loatzo Udalerrien Mankomunitateko 2011.
ekitaldirako ekarpena, 41.990,02€-koa dena, onartzen du.
Erabaki hau erabatekoa da administrazio bidean.

HAMAHIKAGARREN GAIA
2011RAKO
TOLOSALDEKO
MANKOMUNITATEAREN
EKARPENA
ONARTZE-A, HALA BADAGOKIO.
Udalbatzak aho batez Tolosaldeko Mankomunitateko 2011.ekitaldirako
ekarpena, 106.949,34€-koa, hain zuzen ere, onartzen du.
Erabaki hau erabatekoa da administrazio bidean.
HAMABIGARREN GAIA
2011RAKO TOLOSALDEA GARATZENEN EKARPENA ONARTZEA, HALA
BADAGOKIO.
Udalbatzak aho batez erabaki du, Tolosaldea Garatzeneko 2011. ekitaldirako
ekarpena, 6.143€-koa, onartzea.
Akordioa behin betikoa da administrazio bidean.
HAMAHIRUGARREN GAIA
ARABA EUSKARAZ 2011–REN DIRU LAGUNTZA ESKAERA.
Udalbatzak erabaki du, aho batez, Araba Euskaraz 2011-ri 200€-ko diru
laguntza ematea.
Akordioa behin betikoa da administrazio bidean.
HAMALAUGARREN GAIA
KILOMETROAK 2011-REN DIRU LAGUNTZA ESKAERA.
Udalbatzak erabaki du aho batez, Kilometroak 2011-ri 200€-ko diru laguntza
ematea.
Akordioa behin betikoa da administrazio bidean.
HAMABOSGARREN GAIA
ESKOLA PUBLIKOAREN JAI-REN DIRU LAGUNTZA ESKAERA.
Udalbatzak aho batez gai hau mahai gainean ustea erabakitzen du.
HAMASEIGARREN GAIA
EUSKARAREN
GIZARTE
ERAKUNDEEN
KONTSEILUAREN
DIRU
LAGUNTZA ESKAERA.
Udalbatzak aho batez Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua
2011.ekitaldirako 300€-ko diru laguntza ematea onartzen du.
Akordioa behin betikoa da administrazio bidean.

HAMAZAZPIGARREN GAIA
KORRIKA 17-REN DIRU LAGUNTZA ESKAERA.
Udalbatzak aho batez Korrika 17-ri 500€-ko diru laguntza ematea onartzen
du.
Akordioa behin betikoa da administrazio bidean.

HAMAZORTZIGARREN GAIA
IBILALDI 2011-REN DIRU LAGUNTZA ESKAERA.
Udalbatzak aho batez Ibilaldi 2011-ri 200€-ko diru laguntza ematea onartzen
du.
Akordioa behin betikoa da administrazio bidean.
HEMERETZIGARREN GAIA
NAFARROA OINEZ 2011-EN DIRU LAGUNTZA ESKAERA.
Udalbatzak aho batez erabaki du,Nafarroa Oinez 2011-ri 200€-ko diru
laguntza ematea.
Akordioa behin betikoa da administrazio bidean.
HOGEIGARREN GAIA
HERRI URRATS-EN DIRU LAGUNTZA ESKAERA.
Udalbatzak aho batez,erabaki du Herri Urrats 2011-ri 290€-ko diru laguntza
ematea.
Akordioa behin betikoa da administrazio bidean.
HOGEITABATGARREN GAIA
Galde Erregu garaian gai hauek estabaidatzen dira:
a)Tabernetan egindo diren ekitaldiei diru laguntza ematea.
b)Euskatelen agintari batzut etorri dira eta ziurtatu dute San Migel Plazako
obretan, apirilean hasiko direla.
Baita fibra optika ezartzen ere, erdi gunean eta bezeroak bilatzen.
c)Industrial guneko langile batzuk eskatu dute aterpe txiki bat jartzeko
bizikletak estaltzeko, dirudienez, bizikletaz etortzen dira lantegira.
Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, 22:10ean eman da amaitutzat bilera.
Bertan esandako guztia aktan jaso dut, eta idazkari nauzuen honek dena
EGIAZTATZEN dut.
ALKATEA

IDAZKARIA

