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Udala

Osoko Bilkurak, 2020k0 otsailaren 25ean,egindako bilkuran besteak beste, honako erabaki hau hartu
zuen:

4'- Udal Jabetza Publikoa okupatzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza Fiskalaren

3. eranskinean( Bde Pub!ikoen aprobetxamendu

(

gainerako
bereziak);2.eranskinean
aprobetxamendua bereziak);'c) atala: kalean salmenta postu finkoa eta f) atalak aldatzea.

Gobernu taldeak 2O2O/2021 ikasturtean ordaindu,beharreko Tasen Ordenantza Fiskala
aldatzeko proposamena aurkeztu du, proposatutako igoera o/00,8 koa da.
Kontu-hartzaileak 2020k0 otsailafen 5ean egin du txosten tekniko-ekonomikoa

Antolaketa batzordeak, 2020k0 otsailarenl3ah emandako iri¿pide kontutan hartuta.
tlbriek horrela, hau erabakida aho batez:

lehenengo: Udal Jabetza óublikoa okupatzeagatik ordaindu beharreko ordaindu

Tasen

0rdenantza Fiskalaren 3.eranskinaren (Bide Publikoen aprobetxamendu bereziak) ,
2.apartatuaren ( Gainerako Aprobetxamendua bereziak) c) atala: Kalean salinenta postu finkoa
eta f) atalak aldatzea, aldaketak eragina sortu da GA0n argitaratu ondoren, horrelê da:
c) Kalean, salmenta postu finkoa:

lzozkiak, txurroak, buñueloak : hilero/mz
Gaztainak (urriaren

letik martxoaren 31 arteko aldia): hilero/mz

Baimendutako beste artikulu batzuk (m2 -ko edo zatika) eguneko

15,00
10,00

),70

f) Bide publikoan noizbehinkako

okupazioak (San Joan jaiak, lnauteriak, San lnazio,
etab.), Gipuzkoako Ferialarien Elkartearekin izenpetutako Hitzarmenaz kanpo geratzen
díren postuak eta ordenantza honetako gainerako ataletan ez aurreikusiak

Merkantzien salmentakr Bisuteria, larruzkoak, eskuz egindakoak, arropa... metroko:

"

Eguneko

1

'ojaiek írauten duten egun' guztiengatik

Ostalaritzaren zerbitzuak: Hanburgesak, ogitartekoak, :.. saltzea, metroko eta eguneko

Bigarren

.-

9,50

i9,00
11,10

Erabakia 30 egunez jendaurrean jartzea, erreklamazioak edo oharrak egin ahal

izateko.

HÍrugarren.- Hartutako erabakia jendaurrean egondako arauzko epean inolako erreklarhazio edo
oharrik egiten ez bada behin betiko bihurtuko da.
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tauganen.- Alkatearl ahalmena ematea erabakiaren testua'eta tributuak arautzen, dituzten
ordenanzak baterabiltzekq udalak onartutako aldaket¡i guztiak sartuz.

'

.

Jaklnaren' gainean egotèko eta dagozklon ondorloaR'lzateko bldaltæn dliÍ¡t era.bakia. Dena den,
udãlbatiarraren ãkta onartu þabe dagoela ohartarãzten dlzut.
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