2019ko AZAROAREN 28an, LARRAULGO UDAL PLENO ARETOAN EGINDAKO
OHIKO UDALBATZAREN AKTA
2019ko azaroaren 28an, Larraulgo Udaletxeko Pleno Aretoan, arratsaldeko 16.00
orduetan, Maite Arana Perez Alkate andrearen Lehendakaritzapean, behean aipatzen diren
zinegotziak biltzen dira.
ZINEGOTZIAK:

Aitor Beistegui Fiallegas
Vicente Garcia Momblona
Jesus Maria Tejada Cantero
Mireia Ruiz Delgado
Jose Antonio Rodriguez Rodriguez

BERE EZIN ETORRIA AZALTZEN DUTE: Maialen Alonso Labandibar
Bertan dago, egintzaz fede emateko Ane Gomez Urteaga Idazkari-kontuhartzailea.
...//...
Alkate-lehendakari andreak bilerari hasiera ematen dio, ondorengo gaiak tratatzen
direlarik:
1. Ondoren adierazten diren Udalbatzarretako aktak onestu, hala badagokio/
Aprobación, si procede de las siguientes actas Plenarias:
 2019ko urriaren 31an egindako ohiko bilkura/ Sesión de fecha 31 de
octubre de 2019.
2. Alkatetza ebazpenen berri ematea/ Dación de cuenta de los decretos de Alcaldía.
3. Tokiko Gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea, hala bada/ Dación de
cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local.
4. Bixente Otegi Lizaso S.L.-k aurkezturiko fakturaren onespena/Aprobación de la
factura presentada por Bixente Otegi Lizaso S.L.
5. Fakturak eta ordainketak/ Pagos y facturas.
6. Beste batzuk/Otros.
7. Erregu, galderak eta mozioak/Mociones, ruegos y preguntas.
7.1.Adierazpen instituzionalaren onespena, “Azaroak 25: Emakumeenganako
indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna”/Aprobación de la declaración
institucional: 25 de noviembre día internacional contra la violencia hacia las
mujeres.
7.2. Adierazpen instituzionalaren onespena, “Abenduak 3 Euskararen
Nazioarteko Eguna”/Aprobación de la declaración institucional: 3 de
diciembre, día internacional del Euskera.

..//...
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LEHENENGO PUNTUA
ONDOREN ADIERAZTEN DEN UDALBATZARRETAKO AKTA ONESTU, HALA
BADAGOKIO
 2019 urteko urriaren 31ko Udalbatzaren
bertaratuek aho batez onesten dute.

ohiko bilkurako akta. Irakurri ondoren

BIGARRENGO PUNTUA
ALKATETZA EBAZPENEN BERRI EMATEA
Ondoren, Udaleko Idazkari-Kontuhartzaileak adierazten du 98/2019 tik
112/2019ra Lehendakari Ebazpenak eman direla. Bertaratuak jakinaren gainean geratu
direlarik.
HIRUGARREN PUNTUA
TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK HARTUTAKO ERABAKIEN BERRI
EMATEA
Ondoren, Alkate-Lehendakari andreak batzarkideei Tokiko Gobernu Batzordeak
hartutako erabakien berri ematen die, ondorengoak izanik:
-Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen sustapenerako erakundearteko Sareari,
Gaztematikari atxikimentua emateko onestea.
-2019 urtean Tolosaldeko Arraun Klubari 125 eurotako diru-laguntza emateko onespena
ematea.
LAUGARREN PUNTUA
BIXENTE OTEGI LIZASO S.L.-k AURKEZTURIKO FAKTURAREN ONESPENA
Ikusirik 2019ko maiatzaren 16an egindako Udalbatzarrean, Larraulgo San Esteban
Plazan oinezkoen irisgarritasuna eta segurtasuna bermatzeko lanen esleipena, Bixente Otegi
Lizaso S.L. ri egin ziola.
Ikusirik, Bixente Otegi Lizaso S.L.-k aipaturiko lanak bukatu dituela, dagokion lanen
faktura Larraulgo Udaletxean aurkeztu duelarik.
Ikusirik, aipaturiko fakturari, Udal aholkulari teknikoak bere on iritzia eman diola.
Ikusirik, aipaturiko lanen gastuari aurre egiteko
1.0000.601.153.00.01 kontu sailean nahiko kreditu dagoela.

udal

aurrekontuetako
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Gaia azterturik, Udalbatza honek, aho batez, ondorengoa
ERABAKITZEN DU:
LEHENA: Bixente Otegi Lizaso S.L.-k aurkezturiko 642019 faktura onestea, guztira
48.748,65 euro direlarik..
BIGARRENA:
48.748,65
eurotako
gastua
onestea,
eta
1.0000.601.153.00.01 kontu sailaren kontura egiteko agindua ematea.

bere

ordainketa

BOSTGARREN PUNTUA
FAKTURAK ETA ORDAINKETAK
Ondoren Alkate andreak, batzarkideei jakinarazten die, Tokiko Gobernu Batzordeak
7.410,49 Eurotako faktura erlazioa onartu duela.
Batzarkideak jakinaren gain gelditu direlarik.
SEIGARREN PUNTUA
BESTE BATZUK
Ez dira aurkezten.
ZAZPIGARREN PUNTUA
ERREGU, GALDERAK ETA MOZIOAK
7.1. ADIERAZPEN INSTITUZIONALAREN ONESPENA,
EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKAKO
EGUNA”

“AZAROAK 25:
NAZIOARTEKO

Ikusirik, EUDEL-ek igorritako adierazpen instituzionala, “azaroak
emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna” , ondorengoa diolarik:

25:

AZAROAREN 25EKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

“EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA”

INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMEI ERREPARAZIORAKO TOKIKO
EKINTZAK
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Azaroaren 25a (Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Nazioarteko Eguna) delaeta, 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 erreparazioaematean.
Biktimei erreparazioarako printzipioak berekin dakar biktimak eskubide-urraketa bizi
aurreko egoerara lehengoratzeko beharrezkoak diren ekintzak martxan jartzea.Indarkeria
matxistaren biktimen kasuan, xedetzat hartzen da biktimaren bizi-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 hirietan 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 emakumeekiko 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 praktikan
jarri eta zehaztu ahal izan dezaten, udal eskumenaren esparruan.
Udalbatzak konpromiso politikoak betetzeko jardun nahi dugu, eta, horren bidez,
indarkeria matxistaren modu guztiak desagerrarazten 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.

San Esteban Plaza, z/g. 20159 LARRAUL. Tel.: 943 69 30 42 – Fax: 943 69 36 23
web orria: www.larraul.eus. E-maila: udala@larraul.eus

 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 estuan 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 dela-eta
antolatuko diren salaketa- eta aldarrikapen-ekintzetan modu aktiboan parte har
dezaten.
Gaia azterturik, Udalbatza honek, aho batez, ondorengoa
ERABAKITZEN DU:
BAKARRA: EUDEL-ek igorritako Azaroak 25: Emakumeenganako indarkeriaren aurkako
Nazioarteko eguna dela eta adierazpen instituzionala bere osotasunean onestea.
7.2. ADIERAZPEN INSTITUZIONALAAREN
EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA”

ONESPENA,

“ABENDUAK

3

Ikusirik, EUDEL-ek igorritako adierazpen instituzionala, “abenduak 3 euskararen
nazioarteko eguna” , ondorengoa diolarik:

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
prestbeti. Noranahiko euskara gurea, denona.

San Esteban Plaza, z/g. 20159 LARRAUL. Tel.: 943 69 30 42 – Fax: 943 69 36 23
web orria: www.larraul.eus. E-maila: udala@larraul.eus

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.
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
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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!
Gaia azterturik, Udalbatza honek, aho batez, ondorengoa
ERABAKITZEN DU:
BAKARRA: EUDEL-ek igorritako abenduak 3: Euskararen Nazioarteko eguna dela eta
adierazpen instituzionala bere osotasunean onestea.

Beste gairik ez dagoenez, arratsaldeko 16:50 orduak direnean Alkate jaunak bilera
amaitutzat ematen du, nik, behin-behineko Idazkaria naizen honek akta honetan jasotakoa
ziurtatzen dudalarik.
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