TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2012KO MAIATZAREN 18AN EGINIKO EZOHIKO BILKURARI
DAGOKION AKTA
Errenteriako udaletxean, 2012ko maiatzaren 18ko goizeko 08:15ak zirela, lehenengo deialdian eta Julen Mendoza
Perez alkate jaunaren (O.E. BILDU) esanetara, ondoko zinegotziak elkartu dira:
-

Luis Mª Diez Gabilondo

-

Miren Alazne Korta Zulaika

-

Irune Balenciaga Arrese

-

Jon Txasko Orgilles

-

Garazi López de Echezarreta Auzmendi

-

(Guztiak O.E. BILDU taldekoak)

-

Jose Manuel Ferradas Freijo (EE)
Bertan dago, egintzaz fede emateko, Francisco Javier Lesca Ezpeleta idazkaria jauna.

1. Gobernu Batzarrak 2012ko apirilaren 19an eginiko ezohiko aktaren irakurketa eta onespena, bidezkoa
bada.
Idazkariak 2012ko apirilaren 19an eginiko ezohiko bilkuraren akta irakurritakoan.
Tokiko Gobernu Batzarrak, aho batez,
E RABAK I D U
Onartzea 2012ko apirilaren 19an eginiko ezohiko bilkurari dagokion akta.
2. BAR EBANI sailkatutako jardueraren lizentziaren titularitate aldaketa eta irekitze lizentria emateko
proposamena (San Marko kalea, 7-atzekaldea)
1934ko abenduaren 22an, Francisco Granado Jurado jna-ri jarduera lizentzia eman zitzaion San Marko
kaleko 7.zenbakian (atzekaldea) EBANI deituriko kafetegia jarduera jartzeko. Gero 1984ko maiatzaren 23an
dagokion irekitze lizentzia eman zitzaion.
1986 otsailaren 3an Alkateak emandako ebazpenaren bidez, Celia Gonzalez Estevez andreari aipatutako
jardueraren lizentziaren titularitate aldaketa eman zitzaion.
201ko urtarrilaren 23an Hirigintzako Delegatuak emandako ebazpenaren bidez, Celia Gonzalez Estevea
andreari obra lizentzia eman zitzaion tabernaren instalazio elektrikoaren berrikuntza egiteko eta baita tabernaren
bi aldetako paretetan eta sarreran isolamendua akustikoa egiteko aire zarata 55 dB-A-tik gora ez pasatzeko
(EBANI).
2012ko apirilaren 24an interesatuak obra lizentzian eskatutako obra amaierarako dokumentazioa

aurkeztu zuen. Berarekin batera dagokion irekitze-lizentzia eskatu zuen eta baita jardueraren lizentzi aldaketa
Carlos Pulido González jna-ren izenean.
2012ko apirilaren 26an jardueraren konprobatze-akta sinatu zuten.
2012ko maiatzaren 2an, Mª Luisa Oiartzabal industri injineru teknikariak, aldeko txostena egin zuen
irekitze lizentzia eta titularitate aldaketa emateko.
Era berean ere, 2012ko maiatzaren 2an Mª Luisa Oiartzabal industri injineru teknikariak aldeko
txostena egin zuen establezimendu lizentzia emateko.
Hirigintzako ordezkariaren proposamena ikusitakoan.
Gobernu Batzarrak aho batez
ERABAK I D U
1º.- CARLOS PULIDO GONZALEZ jnari, BAR EBANI sailkatutako jardueraren lizentziaren titularitate
aldaketa eta irekitze lizentzia ematea, San Marko kaleko 7 zkia.(atzekaldean) dagoena, gizonezko bainu gelan
komuna eta urinarioa aparte jartzeko balditzarekin.
Era berean ere, titularrak honako baldintzak beteko ditu jarduerak martxan dirauen bitartean:


Udal teknikariak 2011ko azaroaren 17an eta 2012ko urtarrilaren 20ko txostenetan jarritako neurriak.



Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 2012ko urtarrilaren 19ko txostenean jarritako nueriak (2012/01/25

erregistro sarrera eta 779 zkia).


2º.-

Hasierako lizentzian ezarritako zuzenketa neurriak.
CARLOS PULIDO GONZALEZ jna.ri BAR EBANI sailkatutako jardueraren establezimendu

baimena ematea, San Marko kaleko 7 zkia.(atzekaldean) diarduteko, honako ezaugarri eta baldintzekin:
Establezimendu lizentzia:


Izena: EBANI Kafetegia



Kokapena: SAN MARKO KALEA, 7 (ATZEKALDEA).



Titularra: CARLOS PULIDO GONZALEZ.



Sailkapena 296/1997 Dekretuaren arabera:

-

Kategoria: Taberna-Kafetegia

-

Talea: 2. (Hostalaritza lokalak)



Erabilpena: alcoholezko erariak eta pintxoak saltzeko baimendutako lokala.



Edukiera: 66 pertsona.



Sailkapena Taberna, kafetegi, diskoteka, bingo, jolas areto eta antzekoak arautzen dituen Udal

Ordenantzaren arabera:
- Tadea: 1º
B

a.

Titularrak adierazten diren baldintzak errespetatu eta bete egin beharko ditu:
66ko pertsona aforoa errespetatzea, 2012ko apirilaren 23an ikus-onetsitako proiektuan grafiatutako

gehienezko azaleraren arabera. Hori guztia CTE-DB-SI honako jardueraren arabera kontuan izanda.
b.

Jardueran dirauen bitartean bai lokaleko sarrerako ateak eta lehioak itxita egon beharko dute lokaletik

kanpora zaratarik ez ateratzeko.
c.

Lokala ixteko ordutegia errespetatzea, jarduera mota hau arautzen duen Eusko Jaurlaritzaren Dekretuari

jarraiki.
d.

Jarduera martxan dagoen bitartean, lokalak eta instalazioek ASEGURU POLIZA eduki beharko dute,

titularraren erantzukizun zibila babesteko, lokalaren baldintza objektiboengatik, instalazio eta zerbitzuengatik
edo lanean ari diren langileen jarduerarengatik bertaratuei sor dakizkiekeen kalteei aurre egiteko.
e.

Jarduera edo erabilera mota aldatu nahi izanez gero, aldez aurretik lizentzia eskaera berria egin beharko

da.
f.

Jardueraren titularrak agerian jarri beharko du establezimendua ireki eta ixteko gehienezko ordutegiari

buruzko informazioa, lizentzia honekin batera ematen den dokumentuak jasotzen dituen ordutegiei jarraiki.
g.

Instalatutako soinu eta musika ekipo guztiak 85dB(A)tara egongo dira mugatuta, mota honetarako

lokaletarako emandako Taberna eta antzekoak arautzen duen Udal Ordenantzak jasotakoaren arabera.
3º.- Dagozkion udal zergak ordainduko dira 24.444,94 € oinarria hartuta (aurreko oinarria bezala)
---------------Eta aztertu beharreko gai gehiagorik ez zegoenez, presidenteak bilkura amaitutzat eman du egun bereko
08:20 zirela. Eta aztertutakoa eta erabakitakoa jasota gera dadin Akta hau egin dut Erkidego Autonomoko paper
ofizialean, _____zenbakitik _____ra, eta nirekin batera Alkateak sinatu du. Egiaztatzen dut.

