2019-11-26ko OHIKO UDALBATZA
Irurako udaletxean, 2019ko azaroaren 26an, arratsaldeko 19:30ean, lehen
deialdia egin ondoren, Udalbatza bildu da ohiko osoko bilkura egiteko.
Mahaiburua Gorka Murua Macuso izan da, udaleko alkate-lehendakaria, eta
zinegotzi hauek agertu dira gaiak aztertzeko:
-Azaldu diren EH BILDU udal-taldeko zinegotziak: Noelia Lataburu Ortiz,
Mikel Gotzon Iturbe Saizar, Olaia Nieto Legarra eta Leticia Aristi Oria.
-Azaldu ez diren EH BILDU udal-taldeko zinegotziak: Inor ez.
-Azaldu diren EAJ/PNV udal-taldeko zinegotziak: Ana Jesus Leunda
Gurruchaga, Jose Ramon Epelde Irizar, Maria Cristina Santos San Sebastian eta
Marta Castrillo Iturralde.
-Azaldu ez diren EAJ/PNV udal-taldeko zinegotziak: Inor ez.
Miguel Antonio Arrizabalaga Brusin Udaleko idazkari kontu-hartzaileak
egin ditu idazkari-lanak.
Alkateak hasitzat jo du saio publikoa; segituan, eta alkatearen baimenarekin,
idazkariak jakinarazi du bilera egin daitekeela, 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
duenak, agindutakoa.

LEHENENGO GAIA
AURREKO AKTAK ONARTZEA (2019-10-22; 2019-10-29).
Udalbatzak, aho batez, 2019ko urriaren 22ko ez ohiko bilkuraren eta 2019ko
urriaren 29ko ohiko bilkuraren aktak onartu ditu.

BIGARREN GAIA
ALKATETZAREN DEKRETU HAUEN BERRI EMATEA: 2019/226 DEKRETUTIK
2019/254 DEKRETURA BITARTEAN.
Alkateak 2019/226 dekretutik 2019/254 dekretura bitartekoen berri eman dio
Udalbatzari.
Eta udalbatza jakinaren gainean geratu da.
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HIRUGARREN GAIA
2019KO EKITALDIKO AURREKONTUAREN 2º KREDITU ALDAKETAREN
ESPEDIENTEA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
Ikusita honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, kreditu
txertaketen modalitatekoa, 2019-KALD-000008-00 zenbakiduna,
Ikusita Idazkari kontu-hartzailearen txostena eta ziurtagiriak,
Ikusita Idazkari kontu-hartzaileak egindako aldeko txostena eta onarpen
proposamena,
21/2003 Foru Arauak, abenduaren 19koak, Gipuzkoako Toki Erakundeen
Aurrekontuei buruzkoak, 29. artikuluaren bitartez, kreditu txertaketa onartzeko
ematen dizkidan eskumenez baliatuz, udalbatzak, aho batez , honako hau
EBATZI DUT
Lehenengoa.espedientea,

kreditu

zenbakiduna

,

Onartzea

honen

txertaketen

proposamenean

aurrekontuko

modalitatekoa,
ageri

den

kredituak

aldatzeko

2019-KALD-000008-00

partidakako

xehetasunarekin,

kapitulukako laburpen honen arabera:
GASTUAK
Kapituluak

Izena

Zenbatekoa

4º

Transferentzia Arruntak

+70.000,00€

Guztira

+70.000,00 €

FINANTZAKETA
Kapituluak

Izena

Zenbatekoa

6º

Inbertsio Errealak

-70.000,00 €

Guztira

-70.000,00 €
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Bigarrena.- Egintza hau bestelako tramiterik gabe irmo eta exekutiboa denez
gero, bidezkoa da kontu-hartzaile Zerbitzuak berehala kontabilizatzea onartutako
kreditu aldaketa.

LAUGARREN GAIA
LOATZO MANKOMUNITATEAREN ESTATUTUEN ALDAKETA ONARTZEA,
HALA BADAGOKIO.

2019ko urriaren 31ean udal erregistroan sarrera eman zitzaion LOATZO Udalerrien
mankomunitatearen Estatutu aldaketaren espediente osoari.
Bertan ageri den dokumentazio esanguratsuena honakoa da:
- Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldeko txostena, 2019ko urriaren 25ekoa.
- 2019ko irailaren 23ko idatzia, Loatzo Mankomunitateko Lehendakariarena, Gipuzkoako
Foru Aldundira txostena eskatuz.
- Espedientea jendaurrean egon den denboran alegazio edo iradokizunik egon ez dela
egiaztatzen duten udal zein mankomunitateko idazkarien edo idazkari-kontuhartzaileen
ziurtagiriak.
- 2019ko ekainaren 17ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean publikatutako iragarkia,
erabakia jendaurrean hilabeteko epean jarriz.
- 2019ko maiatzaren 22an Mankomunitateko Osoko Bilkurak hartutako akordioaren
ziurtagiria, Estatutu aldaketaren proposamena onartzen duena egiaztatuz, bere testu osoa
eta 2019ko ekarpenen kalkulu orriarekin.
- 2019ko maiatzaren 17ko Estatutu aldaketaren proposamenari Mankomunitateko idazkarikontuhartzaileak egindako txostena.
- 2009ko uztailaren 14an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko iragarkia, egun indarrean
dauden Estatuten testu osoarena.
Lege aplikagarria:
- Toki jardunbideko oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
- Eusko Legebiltzarreko 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei
buruzkoa.
- 6/2007 Foru Araua, Apirilaren 10ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalen gaineko
erakundeak arautzen dituena.
- Loatzo Udalerrien Mankomunitatearen Estatutuak, 2009ko uztailaren 14ko GAOn
argitaratuak.
LEGE TXOSTENA
Espedientea azterturik, esan behar da:
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Estatutuen aldaketak bi helburu ditu.
Bata, egoitza aldatzea, Zizurkilgo udalak lagapena bertan behera utzi ondoren egoitza
aldatu behar izan delako. Aldaketa honek Estatutu aldaketa eskatzen du bertako xedapena
delako.
Bestea, udalen ekarpenetako sistema aldatzea, orain arte ikasle kopurua delako irizpide
nagusia eta, dirudienez, horrek desorekak sortzen dituelako herriek jartzen duten ekarpena
eta benetan jasotzen duten zerbitzuaren artean. Estatutuetako xedapena denez, berau
aldatzea beharrezkoa da. Proposamena bultzatu egiten dutenek egokia ikusten dute, izan
ere herriak jasotako eskola benetako orduak hartzen dira kontuan. Bestalde, %5eko ekarpen
bat aurreikusten da, egitura eta solidaritate funtsa deitua, egiturazko gastuei aurre egiteko.

Prozedurari dagokionean, orain arteko espedientean beharrezko izapideak eman dira.
Orain, 6/2007 Foru Arauak bere 11. eta 6.1.e) artikuluetan xedatzen duen prozeduraren
arabera, mankomunitateko udalen gehiengoak onartzea falta da, udal osoko bilkuretako
legezko kopuruaren gehiengo osoaren botoekin.
Idazkari-Kontuhartzailaren txostena ikusita.
Horregatik, udalbatzak, aho batez eta udal osoko bilkuretako legezko kopuruaren gehiengo
osoaren botekin , hau onartu du :
ERABAKIA:
1.- Loatzo Udalerrien Mankomunitatearen Osoko Bilkurak 2019ko maiatzaren 22an
onartutako Mankomunitatearen Estatutu aldaketa onartzea.
2.- Akordio hau Loatzo Udalerrien Mankomunitateari jakinaraztea.

BOSGARREN GAIA
2019-2020 IKASTURTEKO 2 URTEKO GELAKO DIRULAGUNTZAREN
HITZARMENA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
Irurako Ikastolak bi urteko gelarako dirulaguntza eskatu ohi du urtero. Hori
dela eta, Udalak hitzarmen bat sinatuko du Irurako Ikastolarekin, azken urteetan
bezala.
Hori ikusita, Udalbatzak aho batez hau onartu du:
ERABAKIA
Lehena.- Aipatutako 2019/2020 ikasturterako hitzarmena ontzat ematea eta
3.600 euroko diru laguntza ematea, eta Gorka Murua Macuso Irurako Udaleko
alkate-lehendakariari hitzarmena sinatzeko ahalmena ematea.
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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 duen ziurtagiria aurkeztea.
d) Aurkeztea, behar denean, baimendutako ordezkariak eginiko idatzia,
ordaintzeko modua zehaztuz.

SEIGARREN GAIA
2019KO UDALBILTZAREN EKARPENA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
Irurako Udalaren udalbatzak, 2001eko azaroaren 6an egindako bileran
erabaki zuen “Udalbiltza Partzuengoa” erakundean sartzea.
2019ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialak argitaratu ditu
Erakundearen estatutu berriak. Hauek dira artikulu batzuk:
38. artikuluan
Partzuergoa honako baliabide ekonomiko hauetatik
hornituko dela:
a) Partzuergokideen ekarpen eta kuotetatik.
Bestela 42. Artikuluak hau xedatzen du:
“Toki erakundeen parte – hartze ekonomiko honako ekarpen hauek
erabakiko dute:
c) Partzuergokide diren toki – erakundeek urtero biztanle kopuruaren
araberako ohiko ekarpen edo kuota ordaindu beharko dute.”
Ildo horretan eta Erakundearen lehendakariak 2019ko otsailaren 6ko idatzi
baten bidez, jakinarazi du 2019. ekitaldiaren kuota hau dela; 1.001- 2.500
biztanlearen artean dauzkaten udalek: 4.000 euro urtean.
Legearen arabera, 2019. ekitaldiko Udal Aurrekontuaren agiri artean hau
dago; transferentzia eta dirulaguntza arrunten eta kapitalekoen eranskina. Eta
eranskin horretan ekarpen hau ez dago.
Hori ikusita eta bost (5) boto alde (EHBildu) eta lau(4) aurka (EAJ/PNV)
udalbatzak hau onartu du:
ERABAKIA
-Lehenengoa.-2019.
ekitaldiko
Irurako
Udalaren
Aurrekontuaren
transferentzia eta dirulaguntzaren eranskina aldatzea eta kontzeptu hau jartzea:
-Udalbiltza Partzuergoa 2019. ekitaldiko ekarpena: 4.000 €.
-Bigarrena.- 4.000 euro ekarpena gisa ordaintzea .
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Eztabaida:
Noelia Lataburu zinegotziak (EH Bildu) adierazi du aurtengo kuota 4.000 eurokoa
dela, baina aipatu behar duela zor bat dagoela azken urteko kuotak ez direlako
ordaindu eta zor hauek kitatzeko daudenez interesgarria izango dela jakitea
zergatik dagoen zor hori: 10.000 eurokoa, 2016tik 2018rako kuotak. Udalbiltza
ordezkariekin bildu dira eta esan diete aurreko legealdian aurreko alkateari
proposatu ziotela, ez bazuten kuotak ordaindu behar hoberena zela Udalbiltzetik
ateratzea eta ateratzeko prozesua nahiko sinple dela informatu dira: udalbatzak
onartzea eta Udalbiltzaren Kontseilu Nagusia-ra bidaltzea onartzeko.
Ana Jesús Leunda zinegotziak (EAJ/PNV) erantzun du begiratu zutela ateratzea
baina idazkariak adierazi zuen nahiko zailtasuna zegoela tramite hori egiteko. Bere
taldea ez da inoiz ados izan Udalbiltzarekin eta aurka bozkatuko dute.
Alkateak adierazi du hori logikoa dela baina ez ados izatea eta ez ateratzea, ez.
Noelia Lataburu zinegotziak (EH Bildu) adierazi du lau urteetan ez zirela ausartu
pleno batean akordioa onartzeko eta Udalbiltzara bidaltzea, eta orain zor hori dago
ordaintzeko.
Idazkariak berretsi du berak aurreko alkateari aholkatu ziola ez hastea tramite
horrekin ateratzeko tramitea nahiko “laberintiko” zelako eta irakurri ditu
Udalbiltzaren estatutuetan ateratzeko tramiteak xedatzen duten artikuluak.
Noelia Lataburu zinegotziak (EH Bildu) erantzun du udalak egin beharreko bakarra
erabaki hartzea, bidaltzea eta idazkariaren adierazpenak ez dutela argudiorik.

ZAZPIGARREN GAIA
GAZTEMATIKA SAREAN SARTZEKO PROPOSAMENA ONARTZEA, HALA
BADAGOKIO.
Adhesión a la Red Interinstitucional de
Atxikimendua Gipuzkoako Lurralde
Promoción
de la Infancia y la Juventud del
Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako
Territorio Histórico de Gipuzkoa, Gaztematika.
Erakundearteko Sareari, Gaztematikari.
Botere publikoek haur, nerabe eta gazteei
dagokienez duten ardura berezia ez da haiek
babestera mugatzen; haur eta gazteen
sustapena sustatzea ere badute xede. Haur,
nerabe eta gazteen inguruko berariazko
politika publikoetan, babesa eta sustapena
alderdi osagarri eta ezinbestekoak dira; izan
ere, pertsonen bizitzako aldi horien berezko
zaurgarritasunaz
arduratzea
bezain
funtsezkoa da gizakien bizitzan oinarrizkoak
diren etapa horietan haien garapen osoa
bultzatzea. Haur eta gazteen sustapenerako
politikek, haien babeserako politikekin batera,
haur, nerabe eta gazteentzako berariazko

La especial responsabilidad que los poderes
públicos tienen en relación con las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes no se refiere
únicamente a su protección, sino que alcanza
también a la promoción infantil y juvenil. En las
políticas públicas específicas relativas a la
infancia, la adolescencia y la juventud, la
protección y la promoción son dos dimensiones
complementarias e ineludibles, pues, si bien es
fundamental ocuparse de la vulnerabilidad
inherente a estos períodos de la vida de las
personas, no lo es menos impulsar su pleno
desarrollo en estas etapas fundamentales de la
vida humana. Las políticas de promoción infantil
y juvenil, complementándose con las de
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jardueren esparru bat osatzen dute eta, aldi
berean,
haur,
nerabe
eta
gazteen
eskubideekiko ardura areago nabarmentzen
dute eta eraginkorrago egiten, hala politika
publiko guztietan nola gizarte bizitzan.

protección infantil y juvenil, generan un ámbito
de actividades específicas para la infancia,
adolescencia y juventud, a la vez que
contribuyen a hacer más presente y eficaz la
preocupación por los derechos de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en el conjunto de
las políticas públicas y la vida social.

Euskal Autonomia Erkidegoak oraindik
gazteriari buruzko lege orokor edo globalik ez
badu ere (onartzeko bidean dago), ezin da
bazter utzi arlo horretan izan den jarduera
arauemaile eta planifikatzailea, besteak beste
gazte planetan jasoa. Arautze eta partaidetza
jarduera hori lagungarria izan da haur eta
gazteen sustepenaren jarduketa esparrua
garatu, moldatu eta ezagutzera emateko;
horren fruitu gisa nabarmendu daitezke,
adibidez, Euskadiko Kontseiluaren 6/1986
Legea eta Kultura sailburuaren 1999ko
abenduaren 10eko Agindua, Gazteen Euskal
Behatokiari buruzkoa.

Si bien la Comunidad Autónoma del País
Vasco no dispone aún de una Ley general o
global sobre juventud (está en trámite), no
puede desconocerse la actividad normativa y
planificadora en la materia, recogida, por
ejemplo, en los sucesivos planes jóvenes.
Actividad de regulación y participación que
ha contribuido al desarrollo, configuración y
reconocimiento del ámbito de la promoción
infantil y juvenil y entre cuyos frutos cabe
destacar aquí la Ley 6/1986 del Consejo de la
Juventud de Euskadi y la Orden de 10 de
diciembre de 1999, de la Consejera de
Cultura, referente al Observatorio Vasco de
la Juventud.

Hain zuzen ere, azken hogeita hamar
urteetan Gipuzkoako gizarte zibilak eta
erakunde publikoek ibilbide nabarmena egin
dute haur eta gazteen sustapenean. Ibilbide
horrek ardura publikoa eta lankidetzazko
partaidetza baliatzeko eredu bat ekarri du,
hiru etapak, haurtzaroa, nerabezaroa eta
gazteria, continuum gisa hartzen dituena.
Haur eta gazteen sustapenerako politika
sektoreen arteko koordinazioa bultzatu eta
zeharkako eragina izan nahi duen arlo gisa
eratu da haur, nerabe eta gazteekin zuzenean
esku hartzeko zerbitzu propioak dituena, haur
eta gazteen partaidetza sustatuz politika
sektorial guztietan eta gizarte bizitzan haur,
nerabe eta gazteekin adeitsua edo haien
aldekoa izango den ikuspegi bat sortzeko.

Por otro lado, la sociedad civil y las
instituciones públicas de Gipuzkoa cuentan,
especialmente en los últimos treinta años, con
una destacada trayectoria en el ámbito de la
promoción infantil y juvenil. Esta trayectoria ha
llevado a un modelo de ejercicio de la
responsabilidad pública y la participación
colaborativa en el que se apuesta por la
consideración de las tres etapas, infancia,
adolescencia y juventud, como un continuo. Se
configura la política de promoción infantil y
juvenil como un ámbito sectorial con servicios
propios de intervención directa con niñas,
niños, adolescentes y jóvenes que tiene
vocación de coordinación intersectorial e
influencia transversal, para la incorporación
mediante la promoción de la participación
infantil y juvenil, de una perspectiva amigable o
favorecedora para con las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en el conjunto de
políticas sectoriales y de la vida social.

Gertuko udalen ardurapeko zerbitzu eta
jardueren aldeko apustua egiten jarraitu
dugu, bai eta koordinazio eta laguntza lanetan
Gipuzkoako Foru Aldundiaren funtzioa
egituratzen eta indartzen ere, udalaz gaindi

Se ha ido compartiendo la apuesta por los
servicios y actividades de proximidad de
responsabilidad
municipal
y
por
la
estructuración y fortalecimiento de la función
de la Diputación Foral de Gipuzkoa como
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eta lurralde mailan. Apustu horri esker,
2009an Gipuzkoako Haur eta Gazteen
Sustapenerako Sarea, Gaztematika deitua,
sortu zen. Sare horrek, hainbat urtez martxan
egon eta hobetuz eta prozesu eta aktibo
baliotsuak sortuz jardun ondoren, udalen eta
aldundiaren arteko lankidetza hitzarmenak
oinarri harturik, Gipuzkoako biztanleria eta
lurralde ia osoa hartzen du, eta ehun zerbitzu
egonkor baino gehiago ditu martxan.

Administración pública local y de proximidad,
en labores de coordinación y asistencia, a escala
supramunicipal y territorial. Esta apuesta trajo
consigo la creación en 2009 de la Red de
Promoción Infantil y Juvenil de Gipuzkoa,
denominada Gaztematika. Esta Red, tras varios
años de funcionamiento y perfeccionamiento y
de generación de procesos y activos valiosos,
apoyado en convenios de colaboración entre
los Ayuntamientos y la Diputación, cubre en
este momento la práctica totalidad de la
población y el territorio de Gipuzkoa, con más
de cien servicios estables en funcionamiento
cuya mejora continua es impulsada por la
propia Gaztematika.

Ibilbide
hori
eginda,
gaur
egun
ezinbestekoa da sare hori juridikoki berrestea,
mantentzea eta are sakontzea, jardunbide
egokiak trukatzeko eta arlo horretan zailtasun
edo gabezia gehien dituzten udalei laguntza
instituzionala emateko ez ezik, Gipuzkoako
Lurralde Historikoan partaidetza eraginkorra
sendotzeko topagune eta proposamenen
iturri izan dadin, jardunbide egokiak partekatu
ahal izateko sare eta esparruak eraikiz,
sinergiak bilatuz eta gazteen sustapenerako
prozesuak berrelikatuz, modu horretan
sorkuntza partekatuaren eta lankidetzazko
gobernantzaren alde eginez. Foru dekretu
honek, beraz, aitorpen juridikoa ematen dio
sareari, eta, horrekin batera, baita merezi
duen bultzada ere.

Después de esta trayectoria, el refrendo
jurídico,
el
mantenimiento
y
la
profundización
de
esta
red
era
indispensable, no sólo como ámbito de
intercambio de buenas prácticas y de apoyo
institucional a los municipios con más
dificultades o carencias en esta materia, sino
también como lugar de encuentro y
propuesta para reforzar la participación
efectiva en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa, construyendo redes o espacios
donde se puedan compartir buenas
prácticas,
buscando
sinergias
y
retroalimentado los procesos de promoción
juvenil, apostando así por la creación
conjunta y la Gobernanza colaborativa.

Horren ondorioz, 2019ko apirilaren 16an,
elaborazio eta kontraste prozesu zaindu baten
ondoren, besteen artean EUDELekin, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen
Sustapenerako
Erakundearteko
Sarea
sortzeari buruzko Dekretua onartu zen.
Onarpen honekin Sareak aintzatespen
juridikoa ematen zitzaioan eta, bide batez,
merezi duen bultzada.

Por todo ello, 16 de abril de 2019, tras un
meditado proceso de elaboración y
contraste, entre otros agentes, con EUDEL;
se aprobó el Decreto Foral 12/2019 por el
que se crea la Red Interinstitucional de
Promoción de la Infancia y la Juventud del
Territorio Histórico de Gipuzkoa el cual vino
a dotar a la Red del reconocimiento jurídico
y, con él, del nuevo impulso que merece.

Hain zuzen, Dekretu honen 12. artikuluan,
Udalak Sareari atxikitzeari buruz ondorengoa
esaten da:

Precisamente, en este mismo Decreto, en
lo relativo a Adhesión a la Red por parte de
los municipios, su artículo 12 establece que:

12. artikulua. Udalak eta gainerako tokiko

Artículo 12. Adhesión a la Red Interinstitucional
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erakundeak Haur eta Gazteen Sustapenerako
Erakundearteko Sareari atxikitzea.
1. Udalen atxikimendua sarera, honi
buruzko berariazko udal akordioaren
bidez gauzatuko da.
2. Sareari
atxikitzeak
gizonen
eta
emakumeen
arteko
berdintasun
ikuspegia txertatzea dakar berekin, eta
konpromiso hauek betetzea:

de Promoción de infancia y juventud por parte
de los municipios y del resto de entidades
locales.
1. La adhesión a la Red por parte de los
municipios se efectuará a través de un
acuerdo expreso al respecto.
2. La adhesión a la Red implicará,
incorporar una perspectiva de igualdad
de hombres y mujeres, asumiendo los
siguientes compromisos:

a) Aktiboki parte hartzea Sareko organo
eta egituretan esleitutako pertsonen
bitartez, hala arlo politikoan nola
teknikoan.

a) Participar activamente a través de las
personas asignadas en los órganos y
estructuras de la Red, tanto en el
ámbito político como técnico.

b) Proposamen eta ekimenen bidez
Sarearen funtzionamendua bultzatzea.

b) Impulsar, a través de propuestas e
iniciativas, el funcionamiento de la Red.

c) Sareko organo edo egitura eskudunen
bidez
Foru
Aldundiak
tokiko
erakundeen alde haur eta gazteen
sustapenaren arloan bideratzen dituen
diru-laguntza
lerroak
banatzeko
irizpideak zehazteko eta ezartzeko
prozesuetan parte hartzea eta
erabakiak hartzea.

c) Participar y deliberar a través de los
órganos o estructuras competentes de
la Red en los procesos de definición y
determinación de los criterios de
reparto de las líneas de subvención en
materia de promoción de infancia y
juventud que impulse la Diputación
Foral a favor de las entidades locales.

d) Haur eta gazteen sustapenerako
programa zehatzak, prestakuntza
programak, topaketak, mintegiak eta
bestelako jarduera hezitzaile batzuk
proposatzea, Sarean eskumena duten
organo edo egiturek eztabaidatu
ditzaten eta erabakiak har ditzaten.

d) Proponer programas concretos de
promoción de infancia y juventud,
programas formativos, encuentros,
seminarios
u
otras
actividades
formativas, para que sean debatidos y
acordados por los órganos o estructuras
competentes de la Red.

e) Haur eta gazteen sustapena errazteko
gida metodologikoak edo bestelako
edozein
bitarteko
edo
tresna
proposatzea, eta batez ere sustapen
planen ereduak eta estrategiak
diseinatzea.

e) Proponer guías metodológicas o
cualesquiera otros instrumentos o
herramientas que faciliten la promoción
de infancia y juventud, especialmente
diseñar modelos y estrategias de planes
de promoción.

f) Sareari ezagutzera ematea haur eta
gazteen sustapenaren arloan martxan
jarri diren jardunbide egokiak, parte

f) Aportar a la Red todas aquellas buenas
prácticas en materia de promoción de
infancia y juventud que puedan
enriquecer el conocimiento de las
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hartzen duten erakundeen ezagutza
aberastu dezaketenak eta haur eta
gazteen sustapenerako foru edo udal
politikak –eta gainerako tokiko
erakundeenak– hobetu ditzaketenak.

instituciones que formen parte y
mejorar las políticas forales o
municipales y del resto de entidades
locales en materia de promoción de
infancia y juventud.

g) Sarearen aurrekontuak ezagutzea eta,
hala badagokio, haien inguruan
erabakiak
hartzea,
horretarako
eskumena duten organo edo egituren
bidez.

g) Conocer y, en su caso, deliberar en
torno a los presupuestos de la Red a
través de los órganos o estructuras
competentes.

h) Foru
aldundiak
udalerriei
eta
gainerako tokiko erakundeei laguntza
teknikoa eta lankidetza eskaintzeko
aurrera eramaten dituen prozesuetan
laguntzea, arazoak edo konpondu
gabeko
auziak
behar
bezala
identifikatuz eta haur eta gazteen
sustapenerako
tokiko
politikak
hobetzea xede duten arauak eta
ordenantza ereduak, proposatutako
gida metodologikoak eta Sarean
bultzatzen den bestelako edozein
ekimen sustatuz.

h) Colaborar en los procesos de asistencia
técnica y cooperación a los municipios y
al resto de entidades locales que lleve a
cabo la Diputación Foral en materia de
promoción de infancia y juventud,
identificando
correctamente
los
problemas o cuestiones abiertas y
promoviendo los reglamentos y
ordenanzas-tipo,
las
guías
metodológicas propuestas, así como
cualquier otra iniciativa que se impulse
en tal Red dirigida a mejorar las
políticas locales de promoción de
infancia y juventud.

i)

i) Dinamizar la Red a través de las
estructuras existentes y coordinar, en
su caso, los Foros Técnicos.

Sarea dinamizatzea dauden egituren
bitartez, eta, beharrezkoa balitz, Foro
Teknikoak koordinatzea.

Gure udalaren kasuan, aipatutako Sarean
2010. urtetik hartu du parte, eta denboraldi
horretan, parte-hartzea, nagusiki, urtero
hitzarmenak sinatuz gauzatu da.

En el caso de nuestro ayuntamiento, la
participación en la citada Red, data de 2010,
período en el cual, la participación se ha
articulado principalmente a través de la
firma de convenios anuales.

Horren ondorioz gure entitatea, denboraldi
horretan, Gaztematika Sarearekin lankidetzan
aritu da, eta Sarea osatzen duten entitate
desberdinek egiten duten lanaren onurak jaso
ditu: Erreferentziazko markoa, eztabaidarako
eta elkarrizketarako hainbat gune, baliabide,
gaitasun eta prozesu bateratuak, aholkularitza
teknikoa eta bide-laguntza, lurralde mailako
plan komun bat, arloari buruzko ezagutza,
jakintza eta prestakuntza, diru-laguntzak,
lurralde mailako programak, proiektuak eta
kanpainak...

Ello ha supuesto durante este periodo de
tiempo que nuestra entidad haya colaborado
con la Red Gaztematika y se haya
beneficiado del trabajo que en la misma
desarrollan las diferentes entidades que la
conforman: marco de referencia, espacios
para el debate y el diálogo, recursos,
capacidades
y
procesos
comunes,
asesoramiento técnico y acompañamiento,
un plan común a nivel territorial,
conocimiento y formación del área, ayudas
económicas, programas, proyectos y
campañas a nivel territorial...
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Horrenbestez, gure udalak Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen
Sustapenerako Erakundearteko Sarearekin bat
egiteko xedez, hori arautzen duen Dekretuko
12. artikuluak ezarritakoaren arabera, osoko
batzarraren erabakimenera jarriko da
dagokion atxikimendu erabakia hartzeko.

Y por todo ello, y con el fin de formalizar
la adhesión de nuestro ayuntamiento a la
Red Interinstitucional de Promoción de la
Infancia y la Juventud del Territorio Histórico
de Gipuzkoa tal como se establece en el ya
citado artículo 12 del Decreto que la regula,
se somete a deliberación del pleno para que
se adopte el correspondiente acuerdo de
adhesión.

Eta hori ikusita , udalbatzak, aho
batez, hau erabaki du:
ERABAKIA:
LEHENENGOA.- Gipuzkoako Lurralde
Historikoko
Haur
eta
Gazteen
Sustapenerako Erakundearteko Sareari
,Gaztematikari atxikimendua onartzea.
Bigarrena.- Jakinaraztea Erakundeari
hartutako erabakiari buruz.

ZORTZIGARREN GAIA
AZAROAK 25, EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA EZABATZEKO
NAZIOARTEKO EGUNAREN ADIERAZPEN INSTITUZIONALARI BURUZ
EH BILDU ETA EAJ/PNVK AURKEZTUTAKO MOZIOA ONARTZEA, HALA
BADAGOKIO.
Lehen eztabaidatu da EAJ/PNV taldeak aurkeztutako mozioa:
“EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN KONTRAKO
NAZIOARTEKO EGUNA”
Azaroaren 25-a (Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Nazioarteko
Eguna) dela-eta, indarkeria mota honen egitura-izaera nabarmentzen dugu, eta
gure konpromisoa agertu nahi dugu emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko
gizarte bat eraikitzeko. Era berean, nazioarteko esparru juridikoarekin bat etorrita,
berresten dugu beharrezkoa dela ekintzak proposatzea esku-hartzearen alor
guztietan: prebentzioa, hautematea, arreta, babesa, koordinazioa eta justizia,
arreta berezia jarrita biktimei eta bizirik atera diren pertsonei erreparazioa ematean.
Biktimei erreparaziorako printzipioak berekin dakar biktimak eskubide-urraketa
bizi aurreko egoerara lehengoratzeko beharrezkoak diren ekintzak martxan jartzea.
Indarkeria matxistaren biktimen kasuan, xedetzat hartzen da biktimaren bizi11

baldintzak funtsean hobetzea, urratutako eskubideengatik erreparazioa jasota eta
eragindako minetik berrezarrita. Era berean, ahalduntze-prozesua bultzatu behar
da, indarkeria-egoerari aurre egiteko gaitasuna eta autonomia indartu dezaten.
Tokiko gobernuek biktimei arreta eskaintzeko alorrean aitortuta dugun
erantzukizuna eta eskumena gure gain hartzen dugu, gure herri eta girietan
indarkeria matxista jasaten duten emakumeengandik hurbilen gauden erakundeak
garelako. Politikarien eta teknikarien bultzada koordinatuarekin, tokiko
erakundeen esku-hartzea funtsezkoa da erreparatzeko prozesuan, komunitateko
bizitza berrezartzen laguntzeko eta biktimei erreparazio publiko eta soziala
emateko, indarkeria matxistaren biktimen eta bertatik bizirik atera diren pertsonen
inguru hurbilenean.
Horren ildotik, Berdinsareako (Berdintasunaren aldeko eta emakumeekoko
indarkeriaren aurkako Euskadiko udalen sarea) udaletako berdintasun-teknikarien
lana oinarrizkoa eta balio handikoa da. Udaletan ekintzarako orientazio eta irizpide
komunak eskaintzeko, batez ere, udal txikienetan. Hain zuzen, erreparazioari
dagokionez, Indarkeria matxistaren biktimei erreparaziorako tokiko ekintzen gida
bat prestatzeko lanean ari dira, tokiko erakundeek indarkeria matxistaren biktimek
ordaina jasotzeko duten eskubidea proktikan jarri eta zehaztu ahal izan dezaten,
udal eskumenaren esparruan.
Tokiko gobernuek konpromiso politikoak betetzeko jardun nahi dugu, eta, horren
bidez, indarkeria matxistaren modu guztuiak desagerraraztea lagundu, honela:
-

-

-

Biktimen eskubideak arreta-prozesu osoaren erdigunean jarrita, euren
beharrizan eta eskariei entzunez eta arreta emanez.
Langile espezializatu eta kualifikatuak edukita, erreparazioaren
ikusmoldetik ikuspegi feministarekin.
Erreparaziorako eta ahalduntzeko esku-hartze prozesu guztietan,
kudeaketa eta azkartasuna bermatzeko lan eginez.
Tartean sartutako erakunde guztiekin koordinatuz, arreta eta
erreparaziorako baliabideak egituratzeko, indarkeria matxistaren
biktimen egoera erabat lehengoratuko dela eta urratutako eskubideak
berrezarriko direla bermatzeko.
Talde feministekin eta tokiko emakumeen elkarteekin modu estuari
lankidetzan arituta, berdintasun-politikak eta ekintzak diseinatzeko,
biktimei eta bizirik atera diren pertsonei arreta eta erreparazioari
dagokionez.
Era berean, dei egiten diegu herritar guztiei, udalerri guztietan A25 delaeta antolatuko diren salaketa eta aldarrikapen-ekintzetan modu aktiboan
parte har dezaten.”
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Hori ikusita , eta lau (4) boto alde (EAJ/PNV) eta bost(5) abstentzioa (EH
Bildu) onartuta geratu da.
Geroago eztabaidatu da EH Bildu taldeak aurkeztutako mozioa:
“AZAROAK 25, EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA EZABATZEKO
NAZIOARTEKO EGUNA
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
Azaroaren 25a. emakumeen kontra burutzen den indarkeria mota oro, guztiz
onartezina dela esateko eguna da; gainera, indarkeria sortzen duten eragile eta
egitura guztiak errefusatzen ditugula esateko eguna da, eta gure herrian ez dugula
ez bakerik ez normalizaziorik izango emakume izate hutsagatik emakumeak
hiltzen eta erasotzen jarraitzen den bitartean aldarrikatzeko eguna. Horregatik,
egun honetan erakunde publikook, borroka horretan dugun lehentasunezko
eragile-izaera berretsiz, konpromiso zehatzak hartu behar ditugu.
Beraz, Irurako Udalaren EH Bilduko taldeak honako adierazpen instituzional hau
aurkeztu nahi du, Osoko Bilkuran eztabaidatu eta ondoren onartzeko.
ZIOA:
Azaroaren 25a “Emakume kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna”
dela-eta, Irurako Udal honek, bere egiten du gure lurralde, herrialde eta herriak,
indarkeria matxistarik gabeko gune gisa eraikitzeko ardura. Eta lehentasunezko
konpromiso politikoa berresten du indarkeria mota horren adierazpen guztien
kontrako borrokan, egiturazko jatorriaren eta betikotzen duen normalizazioan
eraginez, orden sozial patriarkala ezinbestez aldatzeko eta, emakumeak libre biziko
diren justizian eta berdintasunean oinarritutako elkarbizitza eta emakumeen eta
gizonen arteko harreman ereduak errealitate bihurtzeko xedez.
Euskal Herrian, estatistikak aspalditik ari dira agerian uzten indarkeria matxistak
gora egiten jarraitzen duela: urtea hasi denetik 3 emakume erail dituzte. Hala ere,
ezin dugu ahaztu indarkeria honen adierazpen gehienek, egunero gertatzen
direnak, normalizatuak eta inbisibilizatuak jarraitzen dutela.
Nola hedabideak, publizitatea, telebista, hezkuntza eredua, emakumeen
errepresentazio justuaren falta eremu guztietan edo euren presentzia genero
estereotipo eta rol diskriminatzaileak bultzatuz, hala sinesmenak, praktikak eta
jarrerak, besteak beste, injustua den eta emakumeak gutxiesten dituen orden
sozialaren parte dira. Orden hori soziala, kulturala, ekonomikoa eta sinbolikoa da,
bizitzaren arlo guztiak blaitzen ditu, publikoak nahiz pribatuak, eta, emakumeak
genero mandatu patriarkalapean izateko asmoz, indarkeria matxistaren adierazpen
guztiak erabiltzen ditu.
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Erailketa matxistek gero eta arreta mediatiko gehiago erakartzen duten heinean,
(gehienetan emakumeak berbiktimizatzeko edo erantzukizuna emakumeengan
uzteko errelatoekin), jendarteak irmoki gaitzesten ditu. Gure ardurak, ordea,
haratago joan behar du: indarkeria mota latz hauek legitimatzen eta errazten
dituzten indarkeria matxistak, mezu eta adierazpen desberdinen bidez egindakoak
guztiak, ikusarazi behar baititugu: jendartean onarpen zabala dutenak eta
normalizatuak mantentzen direnak, emakumeek egunero jasaten dituztenak, eta
hala izan ez arren intentsitate baxu gisako identifikatzen direnak. Besteak beste,
musika munduko hainbat letra zein jarrerek, filme zein bideojokoetako rolek edo
hedabideek transmititzen duten indarkeria sinbolikoaz ari gara, emakumeen
bizitzak eta gorputzak kontrolatzeko saiakerak, eremu guztietan femeninotzat
jotzen denaren gutxiespenenaren bidez gauzatzen den indarkeria psikologikoaz
edo soldata txarretan edo lan baldintza prekarioetan antzeman dezakegun
indarkeria ekonomikoaz ari gara.
Aurten, mugimendu feministaren beste mugarri batean, milaka emakumek hartu
dituzte Euskal Herriko kaleak, aski dela ozen esateko; milaka emakumek planto
egin dute emakumerik gabe mundua gelditzen dela bisibilizatzeko; eta beste
horrenbestek aldarrikatu dute sistema judiziala patriarkala dela eta emakumeak
babestu beharrean ardura haien bizkar uzten ari dela esan dutenak, erasotzaileak
justifikatua.
Feminismoak erakutsi digu errealitate bat aipatzeak ikusgai bihurtzen duela:
indarkeria, bere adiera guztietan, gizonen eta emakumeen arteko egiturazko
ezberdintasunak mantentzeko tresna nagusietako bat den heinean, ikusezin bihurtu
da eta alderdi pertsonalei garrantzi handiegia ematen zaie, eta ikusarazi nahi digute
indarkeriazko gertakariak arrazoi pertsonalen ondorio direla eta ez arrazoi sozialen
ondorio. Ez da nahikoa indarkeria-adierazpen jakin batzuk aipatu eta salatzea,
horrelako gertakari latz bat gertatzen den bakoitzean; gertakaria eragin duten
arrazoietara jo behar da, sustraira jo behar da, eta hori egitera, erakundeon ardura
ere bada.
Zeharkako esku hartze integralak eta iraunkorrak abian jarri behar ditugu:
berbiktimizazioa baztertuta, emakumeak subjetu aktibo gisa hartuko dituzte esku
hartzeak; errudun bilakatuko ez dituen esku hartzeak eta, ahots propioa, eragile
aktibo diren neurrian, aitortuko dizkieten esku hartzeak. Horretaz gain, bermatu
behar ditugu genero ikuspegi ahalduntzailea barnebiltzen duen artatze sistema eta
erreparazio prozesuak, bai banakoak, bai kolektiboak. Giza eskubideaz ari garen
heinean, instituzioen betebeharra da, alegia, mota guztietako indarkeriarik gabeko
bizitzak izateko eskubideaz.

14

Eta zeregin hori, gure egin behar dugun konpromiso hori, gizartea osatzen dugun
eragile guztiok gure egin behar dugu, hala egiten ez badugu, indarkeria matxistari
eusten jarraituko dugulako. Denon erantzukizuna delako bakoitzaren eragineremutik aurre egitea, indarkeria matxista sortzen, biderkatzen edo normalizatzen
duten heinean gure instituzio eta erakunde aldatzea: erakunde publikoak, kultureragileak, hedabideak, lan-arloko eragileak eta eragile ekonomikoak, ahaztu gabe
banakakook dugun ardura.
Tokiko erakundeak, indarkeria matxista guztien kontra jarduteko eremu egokiak
dira: erakundeak, eskolak, aisialdi edo kirol guneak, etab., betiere jendartzea
osatzen duten kolektibo eta arlo guztien artean burutu beharreko lana da, denok
interpelatzen gaituen arazo soziala den einean.
Horregatik, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egun honetan, sendo
adierazi nahi dugu Euskal Herria feminista, justu eta ekitatezko baten aldeko
aldarrikapena, bide horren eraikuntzan honako konpromiso hauek gure gain
hartuz:
PROPOSAMENA:
1.- Irurako Udal honek, Emakumeen Munduko Martxak bultzatutako indarkeria
matxistaren aurreko erantzun-protokoloa bere egiten du.
2.- Irurako Udal honek Foru Aldundiari eta Emakunderi/Nafarroako
Berdintasunerako Institutuari eskatzen die emakume eta gizonen arteko
berdintasunaren
alorreko
aurrekontu-partidak
handitzeko,
berdintasunzuzendaritzak eta epaitegi espezializatuak modu iraunkorrean sendotzeko eta
indarreko legeria berraztertzeko konpromisoa hartzeko.
3.- Irurako Udal honek herritarentzako, eta bereziki emakumeentzako, dauden
baliabideen gaineko informazioa eskuratzeko bideak erraztuko ditu eta dagokion
lurralde mailan, indarkeria matxistaren kontrako zerbitzu-sarean funtzionamendu
egokia, elkarlana eta koordinazioa bultzatuko du, beti ere, kontutan hartuz adin
txikikoak eta biktimen seme-alabak.
4.- Irurako Udal honek, neskei, gazteei eta emakume helduei zuzendutako
jabekuntza jarduerak abiatuko ditu, besteak beste ondorengo gaiak jorratu ahal
izateko modu iraunkorrean: autodefentsa feminista, bikote harremanak eta
harreman sexu-afektiboak, amodio erromantikoak, sexualitate libreak, etab.
5.- Irurako Udal honek, nerabeei eta gazteei zuzendutako sentsibilizazio eta
formazio jarduerak iraunkorrak abiatuko ditu emakume eta gizonen arteko
harreman parekideak sustatzeko xedez, zehazki: hezkuntza sexu-afektiboa
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lantzeko, indarkeria matxisten askotariko adierazpenak desnaturalizatzeko, baiezko
onespena lantzeko, maskulinitate ereduak lantzeko, etab.
6.- Irurako Udal honek, indarkeria matxista jasan duten emakumeen erreparazio
eskubidea lantzeko jarduera iraunkorrak martxan jarriko ditu besteren artean,
omenaldiak, zineforumak, bisibilizazio ekimenak (kaleen izenak edo jardunaldiak,
kasu), kalte-ordainketak, akonpainamendu soziala, etab. jasoz.
7.- Erakunde honetatik, hau da, IrurakoUdaletatik, borroka feministaren alde hartu
dugun konpromisoa berretsi nahi dugu, indarkeriarik gabeko gizarte demokratiko
bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia den heinean.
8.- Bat egiten dugu mugimendu feministak azaroaren 25erako deitutako
mobilizazioekin, eta jendarte osoari ere dei egiten diogu mobilizazio horretan parte
har dezan.”
Hori ikusita, eta bost(5) alde (EH Bildu) eta lau (4) abstentzio (EAJ/PNV)
onartuta geratu da.
Eztabaida:
Alkateak adierazi du proposamena aurreko plenoan aurkeztu zela eta atzeratu zela
Eudel-en proposamena onartu bitartez eta bere proposamena Eudel-ekoa baino
konpromiso gehiago hartzen dituela eta horregatik aurkeztu dutela eta adosteko
geratu zen, baina ,dakidanez , ez dela adostu udal taldeen artean.
Ana Jesús Leunda zinegotziak (EAJ/PNV) adierazi du bakarrik jaso duela
alkatearen abisua beraien mozioa sartuko zutela eta horregatik berak Eudel-ekoa
sartu dutela.

BEDERATZIGARREN GAIA
2019KO ABENDUAREN 3KO EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNAREN
ADIERAZPEN INSTITUZIONALARI BURUZ EH BILDU ETA EAJ/PNVK
AURKEZTUTAKO MOZIOA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
Lehen aurkeztu da EH Bildu-ren mozioa:
Aurten, 60 urte betetzen dira Eusko Ikaskuntzak, 1949. urtean, Euskararen
Nazioarteko Eguna abenduaren 3an ospatzea erabaki zuenetik. Hirurogei urte igaro
arren, oraindik orain, Euskal Herriko hizkuntza berreskuratzeko premia larriak
bere horretan dirau.
Egia da euskaltzale eta ekintzaile askoren ahaleginak ez direla alferrikakoak izan,
eta euskara orain dela 50 urte baino hobeto dagoela, askoz hobeto, baina ez aski.
Egia da, azken urteotan, lortu dugula Euskal Herriko lurralde guztietan aurrera
urrats esanguratsuak egitea ere. Egun, inoiz ez bezela, euskaldunok berariazko
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erakundeak dauzkagu: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, alde batetik; Lapurdin,
Nafarroa Beherean eta Zuberoan, bestetik; eta Nafarroa Garaian, azkenik. Baina ez
daukagu hizkuntza politika bateraturik. Eta, gaur gaurkoz, asko egin dezakegu
hainbat eremutatik hasita.
Badakigu, nola ez, edozein hizkuntza gutxituren arazo behinena, transmisiotik
harago, erabilera dela, hizkuntza biziberritzea berau erabiltzea dela, alegia. Baina
euskararen erabilera, xedea bada ere, ez da areagotuko, oinarrian ez badu hiztun
talde zabala, sendoa, trinkoa eta engaiatua.
Hizkuntza gutxitu baten normalizazio prozesuaz ari garenean bi elementu izaten
ditugu beti buruan. Batetik, hizkuntza hori normalizatzeko pertsonek hizkuntza
gutxitua ezagutu behar dute, eta, bestetik, pertsona horiek hizkuntza erabili ahal
izateko espazioak behar dituzte. Biak ala biak dira beharrezkoak, baldin eta
hizkuntza hori normalizatuko bada.
Horregatik diogu lurgune euskaldunek edo arnasgune geografikoek berebiziko
garrantzia dutela euskararen normalizazio prozesuan. Euskaldun kopuru handia
duten herriak eta auzoak dira euskaraz normaltasunez eta naturaltasunez bizi
direnak, eta normalizatutako edozein hizkuntzak bete beharko lituzkeen funtzioak
betetzen ditu euskarak, herri horien egunerokoan.
Baina urrats berriak egin behar dira, lurgune euskaldunen eta arnasguneen garapen
iraunkorra bermatzeko oinarriak proposatuz. Izan ere, eremu horiek sendotzean eta
zabaltzean datza normalizazio prozesu orokorraren arrakasta, hein handi batean.
Ugari dira berariazko lanketa eskatzen duten alorrak, eta horien guztien artean
bada bat gizarte bizitzaren erdigunean dagoena: ekonomia, lana eta kontsumoa
biltzen dituen arloa, hain zuzen ere, gizartearen eta herritarron bizitzaren motor
nagusia baita.
Arlo sozioekonomikoak eta euskararen erabilerak elkarri egin behar dioten
ekarpenaren garrantzia ez da gutariko inorentzat ezezaguna. Bai baitakigu ez dela
hizkuntza normalizaziorik lanaren, ekonomiaren eta kontsumoaren munduan erro
sakonik ez duenik. Sendoak dira, alor horretan ere, eragile nagusiak egiten ari diren
urratsak. Eta horien lehena, zalantzarik gabe, euskararen erabilera askotariko
erakundeen izaeraren ezaugarrien artean txertatzea dago.
Erakunde adierazpen proposamena:
Hori horrela, Irurako Udalak, honako konpromisoak hartzen dituela adierazten du
2019ko Euskararen Nazioarteko Egun honetan:
1. Erakundeak lehentasunez erabiltzea euskara, bere jakinarazpen eta
gainerako erakunde, hornitzaile zein elkarteekiko harremanetan.
2. Gure administrazio publikoaren kontratuetan hizkuntza irizpideak zehaztea
eta ezartzea.
3. Administrazio publikoen kontratazioetan ziurtagiriak –Bikain eta Bai
Euskarari, besteak beste- bateratu eta indartzeko neurriak hartzea.
4. Euskararen erabilera sustatzen duten hainbat tresna sustatzea. Hala nola,
softwarea eta oinarrizko aplikazioak euskaraz, astialdirako IKT produktuak,
.eus domeinua eta euskararen erabilera interneten.
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5. UEMA babestu, indartu eta zabaltzea.
6. Urte askotako hitzarmenak sustatzea euskarazko tokiko komunikabideen
jasangarritasun ekonomikoa eta egonkortasuna bermatzeko.
7. Euskararen erabilera eta presentzia bermatzea erabiltzen ditugun
komunikabide guztietan.
8. Kirol arloa euskalduntzeko bidean lan egitea, federazioarekin eta tokiko
klubekin elkarlanean.
9. Gazteentzako euskarazko aisialdi zerbitzuak sustatu eta zabaltzea.
10. Familia eremuetan euskararen erabilera eta transmisioa sustatzea.
11. Migratzaileentzako laguntza ildoak aktibatzea, euskara ikasteko eta euskal
kulturara hurbiltzeko aukera izan dezaten.
12. Enpresetan euskararen erabilera normalizatzeko ekimenak aktibatzea,
euskara laneko eta zerbitzuetako hizkuntza izan dadin.
13. Jarduera arau emailea garatzea, enpresetan euskara erabiltzeko plantak
indarrean jartzeko.
14. Eremu guztietako eragileekin –hau da, enpresa elkarteekin, sindikatuekin,
gremioekin, merkataritza ganberekin eta beste hainbat erakunderekin –
akordioak lortzea, euskararen normalizazioa bultzatzeko lana har dezaten.”
Geroago EAJ/PNV-ek aurkeztutako mozioa:
“2019KO EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNERAKO ADIERAZPENA
Bide berriak, modu berriak
Ongi etorri etorkizunera!
Jauzika dator euskara. Jauzika mendez mende. Jauzika egunez egun. Bihotzetik
bihotzera jauzika. Eta, batez ere, ezpainez ezpain jauzika.
Bere eguna du gaur euskarak, Nazioarteko Eguna hain zuzen ere. Baina ongi
asko dakigu euskal herritarrok eta euskal hiztunok gaur ospatzen duguna ez dela
egunaren mugetara errenditzen. Jauzi egiten du euskarak egunaren mugez gaindi
ere. Jauzi egiten du euskarak muga guztiez gaindi, gure ahoan bizi-bizi, gure
belarrietan zernahitarako prest beti. Noranahiko euskara gurea, denona.
Zer genuke, bestela, gaur ospatzeko?
Bide luzea egina du euskarak, eta harekin batera euskal hiztunok eta
euskaltzaleok, etorkizuna irabazteko etengabeko ahaleginean. Bide luzea du egina
euskal gizarteak euskara plaza guztietara duintasun osoz eramateko. Eta asko lortu
da. Jardunak berak erakutsi digu, erakusten digu egunero, ezinbestekoa dela bide
horiek, gauzak egiteko moduak, etengabe eguneratzea, eraberritzea, irudimenez
biziagotzea. Eta argi erakusten ari gara euskalgintzan ari garen guztiok prest
gaudela, eta gogotsu, irakaspena barneratzeko eta praktikan mamitzeko.
Jarduerak adostu ditugu. Diagnostikoak hurbildu ditugu. Ekimenak josi
ditugu elkarrekin. Elkarrekin ebaluatu dugu egindakoa. Elkarrekin hobetuko dugu
hobetu beharrekoa.
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Eta gizarteak erantzun sendoa eman du, onetsiz euskararen erabilera era
iraunkor eta argian handiagotzeko estrategia eta molde berriak.
Badugu, bai, zer ospaturik aurtengo Euskararen Nazioarteko Egun honetan
ere.
Ezagutzen ez genuen modu batean aktibatu zituen iazko gizarte-ariketa
arrakastatsuak euskal hiztunak, neurri batekoak nahiz bestekoak. Aktibatu zituen,
baita ere, herri aginteak eta askotariko gizarte-erakundeak, ikuspegi berri batetik.
Eta, batez ere, estrategiak eta diskurtsoak eraberritzeko joera eta prestasuna
aktibatu zituen.
Aldekotasuna, horrela, konpromiso eragingarri eta praktiko bihurtzeko
bidean jarri zen.
Badator, hurbileko ostertzean, ekimen haren jarraipena. Euskaraldia
berraktibatuko dugu, berriz ere denon arteko adostasun eta lankidetzan, eta
hurrengo urteko Euskararen Nazioarteko Egunak izango du, ezinbestez, toki
propioa ariketa sozial erraldoi horren ingurumarian.
Ez da, baina, horretara mugatzen euskararen erabilera areagotzeko
eginahala. Ezin inola ere horretara mugatu. Alorrez alor landu beharra dago
erabileraren landarea, sendo haz dadin.
Ugari dira berariazko lanketa eskatzen duten alorrak, eta horien guztien
artean bada bat gizarte-bizitzaren gune-gunean dagoena: ekonomia, lana eta
kontsumoa biltzen dituen arloa, hain zuzen ere, gizartearen eta herritarron
bizitzaren motore nagusia baita.
Arlo sozioekonomikoak eta euskararen erabilerak elkarri egin behar dioten
ekarriaren garrantzia ez da gutariko inorentzat ezezaguna. Bai baitakigu ez dela
hizkuntza normalkuntzarik lanaren, ekonomiaren eta kontsumoaren munduan erro
sakonik ez duenik
Sendoak dira, alor horretan ere, eragile nagusiak egiten ari diren urratsak.
Eta horietan lehena, zalantzarik gabe, euskararen erabilera askotariko erakundeen
izaeraren ezaugarrien artean txertatzea dago.
Bide berriak, modu berriak, arlo sozioekonomikoan ere.
Estrategia berriak, beraz. Konpromiso berriak. Konpromisoari erantzuteko
molde berriak. Praktika berriak.
Azken batean, aldekotasun eraldatzailea da gure gizartea, euskal hiztunok
eta euskaltzaleok aktibatuz, bideratzen ari dena.
Bertan du euskarak etorkizuna.
Bide eta praktika berrietatik datorren etorkizuna.
Ongi etorri etorkizunera!”
Udalbatzak, aho batez, bi mozioak onartu ditu.
Eztabaida:
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Ana Jesús Leunda zinegotziak (EAJ-PNV) adierazi du proposamen bat egiten duela:
mozioak batea, aurkezpena Eudelen proposamena izatea eta konpromisoak EH
Bildu-ren moziorenak .

HAMARGARREN GAIA
IDAZKARI KONTU-HARTZAILEAREN TXOSTENAK.
Idazkari kontu-hartzaileak 2019ko 3º hiru hilabetean ekitaldian ordaintzeko
batez besteko epeari buruzko txostena jakinarazi du.
Eta udalbatza jakinaren gainean geratu da.

HAMAIKAGARREN GAIA
GALDE -ERREGUAK.
Gai hauek jorratu dira:
Ana Jesús Leunda zinegotziak (EAJ/PNV) adierazi du Alkatearen Dekretu
batean onartzen dela peoien lan poltsa baina ez da agertzen zerrenda eta
eskatu du zerrenda ematea.
Erabaki da zerrenda hori ematea.
Alkateak eman du azalpena, teknikari berak eman zuela, pasatu zela jai
batzordetik eta berak bidali zuela kultur batzordetik pasatu zen bezala,
behintzat teknikariak hori esan zuen.
Ana Jesús Leunda zinegotziak (EAJ/PNV) adierazi du teknikariak batzorde
bileran ez zuela hori esan.
Alkateak erantzun du hori esan zuela teknikariak batzorde aurretik.

OHARRA: eztabaida osoa jasota dago “www.irura.eus” helbidean.
Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, alkateak 19:50an eman du amaitutzat
bilera. Bertan esandako guztia aktan jaso dut, eta dena EGIAZTATZEN dut,
idazkari gisa.
ALKATEA

IDAZKARIA
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