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Gipuzkoako Foru Diputazioko argitalpenak arautzeari buruzko ekainaren l2ko
36/1990 FORU DEKRETUA.
BOG 29 Ekaina 1990

1989ko ekainaren 6ko Diputatu Kontseiluaren Erabakiz, Lehendakaritza Departamentuan Argitalpen Zentrua
deituriko Unitatea sortu zen, honi arduradun plaza bat atxikiz. Ondoren, urte bereko uztailaren 17ko
Lehendakaritza Departamentuko Foru Aginduaren bidez, lehen aipaturiko plaza hornitu zen.
Neurri hauen izate arrazoia Foru Diputazioko Departamentuetako argitalpen ihardunaren gehikuntzan eta
ordura arte behar hainbat garatu ez ziren atalak; hots, argitaratutako materialaren banaketa, salmenta eta
zabalkundea, indartzeko beharrean datza.
Argitalpen Zentruaren egitekoa argitalpenen inpresio, banaketa, salmenta eta zabalkunde eginkizunarekin
zerikusia duten gai administratibo eta teknikoak bateratzea izango da; urtero egin daitezen edizioen arioa eta
sustapena Departamentuen eskumena izanik.
Dekretu honen helburua Departamentuei, orohar, eta Lehendakaritzakoari Argitalpen Zertruaren bitartez,
bereziki, dagozkien egitekoak zermugatzea da.
Horregatik eta Lehendakaritza Departamentuko Foru Diputatuaren proposamenez, Diputatu Kontseiluaren
hausnarketaren ondoren 1990eko ekainaren 5eko bilkuran
ERABAKITZEN DUT
1. Artikulua.
Foru Dekretu honen xedea Gipuzkoako Foru Diputazioko Departamentuek argitaratutako argitalpenen
prestaketa, argitalpena, banaketa, salmenta eta zabalkundea arautzea da, deitura honen barruan aldizkakoak
edo aldizkakoak ez direnak, liburu, aldizkari, bideo, magnetofoi grabaketa, filme itxurakoak sartzen dira,
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA salbu.
2. Artikulua.
Departamentuei dagozkie argitalpenak argitaratzeko arioa, egileekin argitalpen kontratoak egitea eta
proiektuari dagokion gastua onartzea. Halaber Departamentu bakoitzaren egitekoa izango da inprenta proben
zuzenketa eta begiztapena.
Azkenik Argitalpen Zentruari argitalpen bakoitzaren ale kopurua, dohaineko emateak zehaztea eta obraren
prezioa proposatuko dio.
3. Artikulua.
Lehendakaritza Departamentuaren egitekoa izango da, Departamentu argitaratzailearekin lankidetzan,
obraren inprimaketa edo grabaketaren kontrataziorako Baldintza Tekniko eta Administratiboen Pleguak
onartzea, inprimaketa edo grabaketa kontratuak adjudikatzea, kontratuak egitea eta argitalpenen banaketa
eta salmenta.
Halaber, Argitalpen Zentruaren erantzukizuna izango da ISBNA ezartzeko eginkizun administratiboak, lege
gordailua, argitalpen katalogoaren edizioa eta beronen zabalkundea.
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Azkenik, Diputatu Kontseiluari obraren prezioa proposatuko dio.
XEDAPEN GEHIGARRIA
Maiatzaren 30eko 3/1984 Foru Arauko (ekainaren 4ko 64 zenbakiko Gizpukoako ALDIZKARI OFIZIALA)
Hirugaren Xedapen Gehigarrian adierazitako zenbatekoa baino kostu handiagoa izan dezaten argitalpenak,
Lehendakaritzako Foru Diputatuaren proposamenez, Diputatu Kontseiluaren onarpenera jarriko dira, aipatu
Foru Arau 18 f) eta g) artikuluen arabera.

AZKEN XEDAPENAK
Lehena
Lehendakaritza Diputatua xedapenak diktatzeko eta Dekretu hau garatu eta egiteratzeko beharrezko neurri
guztiak hartzeko gaitzen da.
Bigarrena
Dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara dadin biharamunean indarrean sartuko da.
Web Gipuzkoa
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