2015EKO UZTAILAREN 28AN EGINDAKO
OHIKO BILKURAKO AKTA
BERTARATUAK
Alkate-Lehendakaria
Xabier Arregi Iparragirre
Zinegotziak
Xuban Zubiria Elexpe
Jone Urdampilleta Urdampilleta
Iñaki Ugarte Agirre
Irene Garcia Palacios
Miren Josune Estella Arranz
Josune Urkola Larrarte
Mirari Azurmendi Sorazu
Andoni Atxega San Sebastian
Carlos Perez Fraisoli
Fermin Orue-Echevarria Iturri

Idazkaria: Garazi Etxeberria San Miguel
Kontu-hartzailea: Karmele Lizaso Ubera
Ezin-etorria adierazi dute: Alaitz Aizpurua Labakak eta Jose Mari Iribar Zapirainek.

Arratsaldeko 18:00etan batzarrari hasiera ematen zaio.
Usurbilen, 2015eko uztailaren 28an, arratsaldeko 18:00etan, Udaletxeko Pleno
Aretoan, Usurbilgo Udaleko ohiko Udalbatza Plenoa egiteko goian adierazten direnak
lehen deialdian bildu dira.
Bertaratuak bezala goian agertzen diren zinegotziak batzarkide direlarik, Xabier Arregi
Iparragirre izan da Batzarburua.

Alkateak gai-zerrendari heldu aurretik adierazi du gai-zerrendako hirugarren puntua
diktaminatu gabe datorrela plenora eta, ondorioz, gai-zerrendan sartzea bozkatu
beharko dela.
Batzarkideek aho batez erabaki dute hirugarren puntua gai-zerrendan sartzea.

1.- 2015EKO EKAINAREN 30EKO AKTAREN ONESPENA.
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Batzarkideek, 2015eko ekainaren 30eko akta aho batez onartu dute.

2.- ALKATETZAKO DEKRETU HAUEN BERRI EMATEA: 2015EKO EKAINAREN
17TIK UZTAILAREN 17RA (2015/0545 – 2015/0663)
Alkatetzak 2015eko ekainaren 17tik uztailaren 17ra bitartean (2015/0545– 2015/0663)
egindako dekretuen berri eman zaie bertaratutakoei.
Zinegotziak jakinaren gainean geratu dira.

3.- BIDE SEGURTASUNAREN ARLOKO INFORMAZIOA TRUKATZEKO ETA DATU
BASEETAN SARTZEKO LANKIDETZA HITZARMENA ONARTZEA.
Alkateak puntu honi buruzko azalpenak eman ditu.
Proposamen hau Trafikoko buruzagitzatik datorrela zehaztu du. Trafikoko informazioa,
nola ibilgailuei buruzko hala gidariei edo arau hausleei buruzkoa, datu-baseetan gordetzen dela eta administrazio ezberdinek (Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak, Diputazioko Trafiko Zuzendaritzak edota Udalak) datu horiek konpartitzen dituztela adierazi
du. Gaineratu du datu horiek hiru administrazioek erabili ahal izateko hitzarmen bat
behar dela.
Udalaren betebeharretako bat hemen gertatzen diren gauzen berri erregistro horretan
jartzea eta baita ere besteek jarritakoa kontsultatzea.

Batzarkideek, alkatearen proposamena aztertu dute eta aho batez onartu dute. Honela
dio erabakiak:
“Esp.zk.: ID.21/2015-0303
Ikusirik
Trafikoko Buruzagitza Nagusiak, administrazioen artean bide segurtasunaren arloan
informazioa trukatzeko eta datu baseetan sartzeko hitzarmena sinatzeko egindako
eskaera
Trafiko Buruzagitza Nagusiak, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak eta Usurbilgo
Udalak trafikoaren eta bide segurtasunaren arloan dituzten eskumenak eta lankidetza
beharra.
Kontutan harturik
Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 legearen 22.2.p),
47.2.h) eta 57. artikuluetan, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
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Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 legearen 6, 8 eta 9
artikuluetan jasotakoa
Hau horrela, Udalbatza Osoak honako erabakiak hartu ditu aho batez:
ERABAKIAK
LEHENA: Trafikoaren eta bide segurtasunaren arloan, datu transmisioari eta
erregistroetako sarbideari dagozkion ekintzetan Trafiko Buruzagitza Nagusia, Eusko
Jaurlaritzako Segurtasun Saila eta Usurbilgo Udalaren arteko lankidetza hitzarmena
onartzea, ondoko klausulen arabera
“LEHENENGOA.- Hitzarmenaren xedea
Hitzarmen honen xedea da TBNren, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren
eta udal sinatzailearen artean trafikoaren eta bide-segurtasunaren arloko
ekintza jakin batzuk, zehazki datu-transmisioari eta erregistroetarako sarbideari
buruzkoak, garatzeko lankidetza sustatzea.
BIGARRENA.- Trafikoko Buruzagitza Nagusiaren betebeharrak

1. Udalari Ibilgailuen Erregistro Orokorrerako eta Gidarien eta Arauhausleen Erregistrorako sarbideak ahalbidetzea. Erregistro horiek
daukaten informaziorako sarbidea laugarren klausulan eta hitzarmen
honen I. Eranskinean zehazten diren segurtasun-mailekin eta
murrizketekin burutuko da.

2. Ibilgailuen erregistroan matrikulazio berriei, titulartasun- eta helbidealdaketei eta bajei buruz dauden datuak udalari aidizka ematea, Toki
Ogasunak arautzen dituen Legean ezarritakoaren arabera.
HIRUGARRENA.- Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzaren betebeharrak

1. TBNri ezbeharrei buruzko datuak jakinaraztea, ezarritako prozedura
kontuan izanik.

2. Euskal udalei udal-barrutian gertatutako istripuen berri ematea.
LAUGARRENA.- Udalaren betebeharrak
Udalak ekintza hauek burutzeko konpromisoa hartzen du:

1. Gidarien eta Arau-hausleen Erregistroari puntuak kentzen dituzten
zehapen irmo larrien eta oso larrien berri ematea, baita gainerako
zehapen larrien eta oso larrien berri ere, Bide Segurtasunaren Legean
ezarritako baldintzetan. Helburu horrekin, Bide Segurtasunaren legean
araututako trafikoko zehapen-prozedura zorrotz betetzeko beharrezkoak
diren antolamendu- eta informatika-egokitzapenak egin beharko ditu.

2. Adostutako formatuan eta epeetan Ibilgailuen Erregistroari trakzio
mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga zor duten ibilgailuen berri
ematea, Toki Ogasunak arautzen dituen Legeak ezarritako kasuetan.
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3. Udal-barrutian gertatutako istripuei buruzko datuak lantzea eta,
ezarritako
prozedurari
jarraiki,
Eusko
Jaurlaritzako
Tra.fiko
Zuzendaritzari horien berri ematea, horretarako beharrezko
antolamendu- eta informatika-egokitzapenak eginez.

4. Trafiko-zehapenei buruzko Ediktuen Taulan (TRAZET) alta emanda
egotea.
BOSGARRENA.- Datu pertsonalak babestea
Alderdiek beren jarduerak burutzeko hauek hartu behar dituzte kontuan: Datu
Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa,
datu pertsonalak gordetzen dituzten fitxategi automatizatuen segurtasunneurriei buruzko Erregelamendua onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007
Errege Dekretua, abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak onartzen
duen Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra eta maiatzaren 8ko 818/2009 Errege
Dekretuak onartzen duen Gidarien Erregelamendu Orokorra, baita gerta
daitezkeen aldaketak ere.
Tratamenduaren xede diren datuak hitzarmen honetan jasotako jarduerak
garatze aldera beharrezko lanak egiteko baino ezingo dira erabili, eta
ahaleginak egingo dira datu horiek aldatzea, galtzea edo baimenik gabe
atzitzea galarazteko.
DGTk, organo lagatzailea den aldetik, auditoretzarako eskainiko dituen sistema
eta bitarteko informatikoen bidez, udalak gauzatu beharko ditu jasotako datuen
zaintza eta erabilera egokia bermatuko dituzten kontrol-jarduerak. Hori aurrera
eramate aldera, DGTk konpromisoa hartzen du organo lagapen-hartzaileak
aukeratuko dituen arduradunei beharrezko laguntza emateko.
Organo lagapen-hartzaileak DGTk erabaki ditzakeen kontrolatze- eta
gainbegiratze-jarduera guztiak onartzen ditu; horrela, lagatako informazioa era
egokian eskuratu eta erabili dela egiaztatzeko.
Kontrol eta auditoretzarako jardueren ondorioz edo salaketaren edo
jakinarazpenaren bitartez, organo lagatzailearen kudeaketarako izan gabe
datuen, aurrekarien, erregistroen edo txostenen erabilerarekin loturiko edozein
motatako irregulartasuna detektatuz gero, berehala eginbideak irekiko dira
guztiz argitzeko eta, hala egokituz gero, erantzukizunak eskatzeko.
SEIGARRENA.- Araubide juridikoa
Hitzarmen hau idatzi da Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen testu
bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege
Dekretuaren 4.1, c) artikuluan ezarritakoaren babesean eta artikulu horren 2.
idatz-zatian xedatutakoari jarraituz. Hitzarmenean ezarri ez den guztirako, sor
daitezkeen zalantzak eta hutsuneak argitze aldera, lege horretatik eratorritako
printzipioak beteko ditu, baita aplikagarriak diren gainerako xedapenak ere.
Administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordenako auzitegiak eskudunak izango
dira hitzarmenaren interpretazioari, betetzeari, amaierari, suntsiarazpenari eta
ondorioei buruz ager litezkeen auziak ebazteko, baldin eta sortuko den
jarraipen-batzordeak beroriek ebazterik izan ez du.
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ZAZPIGARRENA.- Jarraipen-batzordea
Hitzarmena sinatzean, haren jarraipena egiteko batzorde bat ezarriko da, kide
hauek izango dituena: Probintziako Trafiko buruak izendatutako ordezkari bat,
Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak izendatutako bat eta udalak
izendatutako beste bat.
Jarraipen-batzorde horretara egokitzat joko diren teknikariak, alderdiek
aukeratuta, joan ahalko dira, betiere jorratu beharreko gaien arabera.
Batzorde hori alderdietako edozeinen eskariz bilduko da, gutxienez urtean
behin, gauzatutako lankidetzatik sortuko diren emaitzak eta gorabeherak
aztertzeko.
Hitzarmen honetan aurreikusita ez dagoen guztirako, bere funtzionamendua
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen II. Tituluko II. Kapituluan kide
anitzeko organoei buruz ezarritakoaren mende egongo da.
Jarraipen-batzordearen ardurak hauek izango dira:

a) Hitzarmen honetatik sortuko diren interpretazio- eta betetze-arazoak
konpontzea.

b) Egindako Iana eta hitzarmen honen bidez izandako lorpenak urtero
ebaluatzea.

c) Hitzarmenaren betearazpenari aplika dakizkion teknologien, tekniken eta
metodoen bilakaerari jarraitzea, egin beharreko jardueren aldaketa
alderdiei proposatuz, betiere horrek berekin hitzarmenaren xedea
aldatzea ez bakar.
ZORTZIGARRENA.- Aldaketa
Hitzarmen hau alderdien arteko adostasunez aldatu ahalko da haren xedea
hobeto betetzeko beharrezkoa denean.
BEDERATZIGARRENA.- Indarraldia eta suntsiarazteko kausa
Hitzarmen hau sinatu eta hurrengo egunetik aurrera sartuko da indarrean eta
urtebeteko indarraldia izango du. Isilbidez urtez urte luzatu ahalko da baldin eta
arrazoi hauengatik suntsiarazten ez bada:

a) Alderdien arteko adostasunez, idatziz adierazita.
b) Hitzarmenaren salaketa, edozein unetan alderdietako edozeinek
egindakoa. Bestelako erabakirik hartzen ez badute, eraginak izango ditu
era frogagarrian jakinarazi eta hiru hilabetera.

c) Alderdietako baten borondatez, beste alderdi batek edo gainerako
alderdiek hitzarmenaren klausuletako edozeinen ez-betetze larria egin
dutela oinarri har-tuta. Suntsiarazteko nahi hori aurretiaz jakinaraziko du;
hain zuzen, hainbat jardueraren jarraipena ez kaltetze aldera,
suntsiarazpenaren unean betetzeko bidean diren jardueren beharrezko
jarraipena bermatuta utzirik. Bestelako akordiorik ez badute, eraginak
izango ditu jakinarazi eta hamabost egunera.”
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BIGARRENA: Usurbilgo Alkate-lehendakaria den Xabier Arregi Iparragirre jaunari
ahalmena ematea, aipatu hitzarmena izenpetu dezala udal honen ordezkaritzan.
HIRUGARRENA: Erabaki hau Trafiko Buruzagitza Nagusiari eta Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Sailari jakinaraztea
LAUGARRENA: Hitzarmenaren testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko
Iragarki Taulan argitaratzea.”

Bozketa egin denean, honako emaitza izan da:
Aldeko botoak: Xabier Arregi Iparragirre, Xuban Zubiria Elexpe, Jone Urdampilleta
Urdampilleta, Iñaki Ugarte Agirre, Irene Garcia Palacios, Miren Josune Estella Arranz,
Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Andoni Atxega San Sebastian,
Carlos Perez Fraisoli eta Fermin Orue-Echevarria Iturri.
Beraz, erabakia aho batez hartua izan da.

4.- 2015/0690 DEKRETUAREN BERRI EMATEA: KULTURA, EUSKARA ETA GAZTERIA BATZORDE INFORMATZAILEKO ETA NEKAZARITZA ETA INGURUNEA
BATZORDE INFORMATZAILEKO LEHENDAKARITZAK ESKUORDETZEA.

Batzarkideei 2015/0690 dekretuaren berri eman zaie eta hauek jakinaren gainean geratu dira, honela dio dekretuak:
“Esp.zk. ID.02/2015-0226
XABIER ARREGI IPARRAGIRRE, Usurbilgo Udaleko alkateak, Toki-Jaurbidearen
oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 20.1.a) artikuluak
xedatutakoa kontuan hartuz, indarreko legediak ematen dizkion eskuduntzak erabiliz,
eta Toki-Administrazioen Antolamendua, Jarduera eta Araubide Juridikoa onartzen
duen azaroaren 28ko 2568/1986 Legearen 125 artikuluak eta Udal Erregelamendu
Organikoaren 13. artikuluak diotenaren arabera, honako hau
IKUSIRIK
2015eko uztailaren 20an izandako Kultura, Euskara eta Gazteria Batzorde
Informatzailean, batzarkideek aho batez onartu zuten alkateak eginiko proposamena
eta Xuban Zubiria proposatu zuten batzordeko lehendakari izatea.
IKUSIRIK
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2015eko uztailaren 13an izandako Nekazaritza eta Ingurunea Batzorde
Informatzailean, batzarkideek aho batez onartu zuten Alkateak eginiko proposamena
eta Joxe Mari Iribar proposatu zuten batzordeko lehendakari izatea.
XEDATZEN DUT
LEHENA: Kultura, Euskara eta Gazteria Batzorde Informatzaileko lehendakaritza
Xuban Zubiria zinegotziarengan eskuordetzea, indarreko arautegiak ematen dizkion
eskumen guztiekin.
BIGARRENA: Nekazaritza eta Ingurunea Batzorde Informatzaileko lehendakaritza
Joxe Mari Iribar zinegotziarengan eskuordetzea, indarreko arautegiak ematen dizkion
eskumen guztiekin.
HIRUGARRENA: Xedapen honen berri zinegotzi interesatuei eta Udalbatzari ematea
egiten den lehenengo osoko bilkuran, eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta
udaletxeko iragarki taulan honen laburpena argitara ematea.
LAUGARRENA: Xedapen hau Alkatetzaren Dekretu-Liburuan transkribatuko da, eta
bere dataren hurrengo egunetik eragina izango du.”

Batzarkideak jakinaren gainean geratu dira.

5.- GALDERAK, ESKAERAK ETA MOZIOAK.
Eskaeren tartean, Josune Urkolak aurrez egindako lokal eskaerarena gogorarazi du.

Alkateak erantzun dio hitzematen diela abuztuan espazio bat prestatuko dutela
beraientzat.

Alkateak batzarraldia bukatutzat eman du arratsaldeko 18:10ean eta bilera agiri
hau jaso da, alkateak izenpetuz eta nik, idazkariak, ziurtatuz.

7/7

