ERRENTERIAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

UDALBATZAK 2007KO UZTAILAREN 10EAN EGINIKO EZOHIKO BILKURARI
DAGOKION AKTA
Errenteriako Udaletxean, bi mila zazpiko uztailaren hamarreko 08:35 zirela,
lehenengo deialdian eta Juan Carlos MERINO GONZALEZ alkate jaunaren esanetara,
ondoko zinegotziak elkartu dira:
-

Joaquin ACOSTA PACHECO
Mª del Mar CARRILLO GASCON
Silvia ASTORGA MARTINEZ
Jose Miguel GOLMAYO GAUNA
Jesus OFICIALDEGUI RUIZ
Joseba ETXARTE MARTIN
Jose Angel RODRIGUEZ MEDINA
Juan Carlos MURUA ROMA
Itsasne ALVAREZ DE EULATE LASA
Luis Santiago ANGULO MARTIN
Agustina Ana CANO CEREIJO
Iñaki QUERALT COIRA
Gorka MAUDES MIGUELTORENA
Maite PEÑA LOPEZ
Jon Ugutz ORMAETXEA BERROETA
Jose Manuel FERRADAS FREIJO
Jose LEGORBURU AYESTARAN
Lucia PERALTA RODRIGUEZ
Mª Angeles BASTOS FERNÁNDEZ
Joxe BURGOS VIÑARAS
Era berean, bertan dago udal kontu-hartzaile Jose M. ARENZANA GARCIA jauna.

Bertan dago ere, egintzaz fede emateko, idazkari nagusi Francisco Javier LESCA
EZPELETA jauna.
1. Alderdi Politikoen eraketaz berri ematea.
Udalbatzari jakinarazi zaio ondorengo talde politikoak eratu direla:
- 2007ko ekainaren 16an Socialistas Vascos - Euskal Sozialistak (SV-ES) eratu
zen. Eleduna Jose Miguel GOLMAYO GAUNA izango da eta, ondorengo zinegotziek osatzen
dute:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Juan Carlos MERINO GONZALEZ
Joaquin ACOSTA PACHECO
Mª del Mar CARRILLO GASCON
Silvia ASTORGA MARTINEZ
Jose Miguel GOLMAYO GAUNA
Jesus OFICIALDEGUI RUIZ
Joseba ETXARTE MARTIN
Jose Angel RODRIGUEZ MEDINA
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- 2007ko ekainaren 16an Oreretako EAE-ANV talde politikoa eratu zen. Eledunak
Karlos MURUA ROMA edo Luis Santiago ANGULO MARTIN jaunak izango dira eta,
ondorengo zinegotziek osatzen dute:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Juan Carlos MURUA ROMA
Itsasne ALVAREZ DE EULATE LASA
Luis Santiago ANGULO MARTÍN
Agustina Ana CANO CEREIJO
Iñaki QUERALT COIRA
Gorka MAUDES MIGUELTORENA

- 2007ko ekainaren 16an EAJ-PNV talde politikoa eratu zen. Eleduna Maite PEÑA
LOPEZ andrea izango da eta, ondorengo zinegotziek osatzen dute:
1. Maite PEÑA LÓPEZ
2. Jon Ugutz ORMAETXEA BERROETA
- 2007ko ekainaren 16an Ezker Batua-Berdeak talde politikoa eratu zen. Eleduna
Jose Manuel FERRADAS FREIJO izango da eta, ondorengo zinegotziek osatuko dute:
1. Jose Manuel FERRADAS FREIJO
2. Jose LEGORBURU AYESTARAN
- 2007ko ekainaren 16an Alderdi Popularra talde politikoa eratu zen. Eleduna Lucia
PERALTA RODRIGUEZ izango da eta, ondorengo zinegotziek osatuko dute:
1. Lucia PERALTA RODRIGUEZ
2. Mª Angeles BASTOS FERNANDEZ
- 2007ko ekainaren 16an Eusko Alkartasuna talde politikoa eratu zen. Eleduna
Joxe Mª BURGOS VIÑARAS izango da eta, ondorengo zinegotziak osatuko du:
1. Joxe Mª BURGOS VIÑARAS
2. Osoko bilkurei buruzko Alkatetzaren mozioa.
Alkateak ondorengo mozioa aurkeztu du:
“Igarotako maiatzaren 27an herriko hauteskundeak egin ziren, eta 2007ko ekainaren
16an eginiko aparteko bilkuran Udalbatza berria osatu zenez, indarrean dagoen legeriaren
Udal Erregelamendu Organikoaren arabera, beharrezkoa da osoko bilkuren aldizkatasuna
ezartzea.
Kontuan izanik apirilaren 2ko 7/1985 Legeak xedatutakoa, Toki Araubide Oinarrien
Arautzailea, osoko bilkurak ohikoa eta ezohikoak izan litezke. Horrela, ohikoak Udal
Erregelamendu Organikoaren 17.1 artikuluak eta lehen aitatutako apirilaren 2ko 7/85
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legearen 46.2.a) artikuluak (apirilaren 21eko 11/1999 legean idatzita dagoen bezala hain
zuzen) ezarritako gutxienezko aldizkatasunez egin beharko dira.
Hori guztiagatik, Alkatetza honek zera proposatzen dio udalbatzari, beti ere Toki
Erakundeen Antolamendu, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoko Erregelamenduaren
38. artikuluan xedatutakoaren arabera, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuz
onarturikoa, apirilaren 2ko 7/85 legearen 46.2. a) artikuluarekin bat datorrena, Toki Araubide
Oinarrien Arautzailea.
ERABAKIAK
Lehenik. Udalbatzak ohiko osoko bilkurak hil bakoitzeko azken ostiraletan, jaieguna
ez bada, 08:30etan egingo ditu Udaletxeko areto nagusian edo horretarako prestaturiko
lekuan. Adierazitako eguna jaieguna tokatuko balitz, osoko bilkura aurreko lanegunean
egingo litzateke, Udal Erregelamendu Organikoaren 17.1. artikuluaren 2. Paragrafoan
xedatutakoari jarraiki.
Bigarren. Udako oporraldiak direla-eta, Alkatea ahalmentzea abuztuko ohiko osoko
bilkura bertan behera uzteko, beti ere erabaki horrek gaien kudeaketan kalterik ez badu
eragiten. Era berean, ahalmentzen da ohiko osoko bilkurak hil berean aurreratu edo
atzeratzeko baldin eta aldez aurretik finkatutako eguna jaia edo opor garaikoa bada.
Hirugarren. Akordio honen berri ematea dagokien zinegotzi guztiei eta udal zerbitzu
ezberdinetako buruei”.
Ondoren, mintzatu dira:
* Ferradas jaunak (Ezker Batua-Berdeak) adierazi du, Alkatetzaren proposamena
ikusi ondoren, Ezker Batuak uste du Udala herritar orori heltzeko modukoa egin beharko
litzakeela eta gisa horretan Udalaren eguneroko bizitzan parte hartzea erraztu. Euren ustez
parte hartze hau erdiesteko neurri zehatzak hartu behar dira, eta neurri esanguratsua osoko
bilkurak arratsaldez egitea izango litzateke. Gaineratu du, denen burutan dauden egoera
zenbait gainditu behar direla, eta ildo horri jarraiki, Ezker Batua-Berdeak-ek, lehen urrats
gisa, neurri zehatz bat sostengatuko luke, hots, osoko bilkura guztiak arratsaldez egitea lortu
arte, osoko bilkuren heren bat arratsaldez egitea hain zuzen ere. Gainera, Alkate jaunari eta
talde sozialistari gogorarazten die antzeko neurriren bat proposatu zietela Udalbatzari
Sozialistas Vascos-Euskal
legegintzaldian.

Sozialistak

eta

Ezker

Batua-Berdeak

alderdiek

aurreko

* Angulo jaunak (Oreretako EAE/ANV) euskaraz zera adierazi du: EBko kideak esan
duen bezala, beraiek ere askotan defendatu dute osoko bilkurak arratsaldez egin behar
direla, batez ere herritarrek beste aukerarik ez dutelako osoko bilkuretan azaltzeko. Gainera,
pentsatzen dute ez litzakeela kasu bakarra izango PSOE gobernatzen duen tokietan. Izan
ere, ikusten dute Irunen ere udalbatzarrak arratsaldez egiten direla. Era berean, bere
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garaian, EBko ordezkariak esan duen moduan, hemen proposamen bat egin zen plenoak
arratsaldez egiteko, baina ez da inoiz egin horrelakorik. Horregatik, eurek udalbatza honek
bozkatu dezan ondorengo proposamena egin nahi dute. Hots, mozioan azaltzen den bezala,
lehenengo puntuan, honela jarriko lukete: “Udalbatzak ohiko osoko bilkurak hil bakoitzeko
azkeneko ostiralean, jaieguna ez bada, arratsaldeko zazpietan egingo ditu Udaletxeko areto
nagusian edo horretarako prestatutako lekuan”.
* Golmayo jaunak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak) adierazi duenez, agerikoa
da eurek Alkateak eginiko proposamenaren aldekoak direla. Euren ustez herritarrek hainbat
erakundetan esku har dezakete, bai Auzo Elkarteen bidez eta baita, azken bolada honetan
ematen ari diren lege-aldaketen bidez, Lorzoruaren Legean, Aholku Batzordeetan eta
Agenda 21 Batzordean ere.
* Merino jaun alkateak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak) gogorarazi nahi die
EAE eta Ezker Batuari lehen aitaturiko proposamena aurkeztu zutenean atzera botaia izan
zela. Egoera hartan, une hartan, bozketa bat egin zen eta emaitza bat atera, eta gaur ez zaio
iruditzen berriz egin behar denik. Izan ere, esan den moduan, herritarrek esku hartzeko
hainbat modu daude, eta ondorioz, kontuan osoko bilkurara etortzerako nahiko aztertuak
izaten dira, eta adosteko aukera dutenean, nahiko adostuta. Berak ez du uste, kasu bakar
bat ere eman denik, osoko bilkuretan emaniko mintzaldien ostean, inork bere botua aldatu
izan duenik. Bere aburuz, beraz, mila bide daude esku hartu ahal izateko, eta horrenbestez,
mozioa bozkatu dadin, dagoen bezala utziko dute.
* Angulo jaunak (Oreretako EAE/ANV) adierazi du eurek proposamen bat egin dutela,
eta ondorioz, jakin nahi dute beraien proposamena bozkatuko den edo ez.
Mintzaldiak amaitutakoan.
Angulo jaunak (Oreretako EAE/ANV) mozioaren lehenengo puntua ondorengo eran
aldatzeko proposamena bozkatu dute. Hots: “Udalbatzaren ohiko osoko bilkurak hil
bakoitzeko azken ostiraletan, arratsaldeko
horretarako prestaturiko lekuan egitea”.

19:00etan,

Udaleko

bilera-aretoan

edo

Udalbatzak, gehiengoz, aurkako 13 botorekin (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak,
EAJ/PNV, PP, EA), aldeko 6 (Oreretako EAE-ANV) eta 2 abstentzioz (EB-Berdeak),
ERABAKI DU
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Atzera botatzea Angulo jaunak (Oreretako EAE/ANV) mozioaren lehenengo puntua
ondorengo eran aldatzeko eginiko proposamena. Hots: “Udalbatzaren ohiko osoko bilkurak
hil bakoitzeko azken ostiraletan, arratsaldeko 19:00etan, Udaleko bilera-aretoan edo
horretarako prestaturiko lekuan egitea”.
Jarraian.
Udalbatzak, gehiengoz, aldeko 13 botorekin (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak,
EAJ/PNV, PP, EA) eta aurkako 8 botorekin (Oreretako EAE-ANV, EB-Berdeak),
ERABAKI DU
Onartzea akordioaren azalpen-zatian ezagutzera emandako mozioa”.
3. Irizpen batzordeak sortu eta osaketari buruzko Alkatetzaren mozioa.
Alkatetzaren mozioa:
“Joan den maiatzaren 27an, Toki Hauteskundeak egin ziren, eta ondoren, Udalbatza
berria eratu 2007ko ekainaren 16an, indarrean dagoen legeriaren eta Udal Erregelamendu
Organikoaren arabera. Orain, beharrezkoa da Udal honetako irizpen batzordeak eratzea eta
osatzea, hain zuzen aholku izaerako organo osagarriz hornitzeko eta apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 20.1. c) artikuluak sortzen duen eskubidea gauzatzeko, Toki Araubide Oinarrien
Arautzaileak, zeinak apirilaren 21eko 11/1999 Legeak emaniko idazkera berriaren baitan
Udalbatza osatzen duten udal talde guztiei ematen baitie eskubidea.
Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendua eta Erregimen Juridikoko
Erregelamenduaren 134. artikuluak eta ondorengoetan xedatutakoaren arabera,
Udalbatzarrari dagokio erabakitzea zenbat irizpen batzorde eratu eta izena ematea. Hori
Udalaren eskumen alorreko egituraren baitan legegintzaldi osorako eratzen badira, hala nola
gai zehatzak aztertzeko denboraldi baterako sortzen badira ere. Era berean, Udalbatzarrari
dagokio bilerak egiteko aldizkotasuna jartzea, baina alkateari edo batzordeburuari dagokio
bilerak egiteko ordua eta egunak jartzea.
Legearen arabera, batzordeak Udalbatza osatzen duten talde ezberdinek izendatuko
dituzten partaideek osatuko dute, hain justu Udal honetan erdietsitako proportzioaren
arabera.
Hori guztiagatik, Alkatetza honek, Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendua eta
Erregimen Juridikoko Erregelamenduaren 134. artikuluak eta ondorengoetan xedatutakoaren
arabera, aurreko arauen aurka azaltzen ez den guztian, kontraesan edo bateraezina den
guztian, Udalbatzarrak ondoko erabakiak har ditzan proposatzen du:
ERABAKIAK
Lehenengo. Legegintzaldi osorako ondoko irizpen batzordeak eratzea:
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
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1)
Ogasuna irizpen batzordea.
Lehendakaritza eta Barne Antolamendurako irizpen batzordea.
Kultura irizpen batzordea.
Trafikoa eta Garraio irizpen batzordea.
Hezkuntza eta Gazteria irizpen batzordea.
Hirigintza irizpen batzordea.
Mendi eta Ingurumen irizpen batzordea.
Gizarte Zerbitzuen irizpen batzordea.
Euskara irizpen batzordea.

Bigarren. Ogasun irizpen batzordea ondorengo partaideek osatuko dute:
— Batzordeburu: Alkatea edo eskuordetutako zinegotzia.
— Bokalak: PSE-EE/PSOE hiru partaide; EAE-ANV bi partaide; EAJ-PNV, EB-B/A, PP eta
EAk bakoitzak bana.

Hirugarren. Lehendakaritza
ondorengo partaideek osatuko dute:

eta

Barne

Antolamendurako

irizpen

batzordea

— Batzordeburu: Alkatea edo eskuordetutako zinegotzia.
— Bokalak: PSE-EE/PSOE hiru partaide; EAE-ANV bi partaide; EAJ-PNV, EB-B/A, PP eta
EAk bakoitzak bana.

Laugarren. Kultura irizpen batzordea ondoren partaideek osatuko dute:
— Batzordeburu: Alkatea edo eskuordetutako zinegotzia.
— Bokalak: PSE-EE/PSOE hiru partaide; EAE-ANV bi partaide; EAJ-PNV, EB-B/A, PP eta
EAk bakoitzak bana.

Bosgarren. Trafikoa eta Garraio irizpen batzordea ondorengo partaideek osatuko
dute:
— Batzordeburu: Alkatea edo eskuordetutako zinegotzia.
— Bokalak: PSE-EE/PSOE hiru partaide; EAE-ANV bi partaide; EAJ-PNV, EB-B/A, PP eta
EAk bakoitzak bana.

Seigarren. Hezkuntza eta Gazteria irizpen batzordea ondorengo partaideek osatuko
dute:
— Batzordeburu: Alkatea edo eskuordetutako zinegotzia.
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— Bokalak: PSE-EE/PSOE hiru partaide; EAE-ANV bi partaide; EAJ-PNV, EB-B/A, PP eta
EAk bakoitzak bana.

Zazpigarren. Hirigintza irizpen batzordea ondorengo partaideek osatuko dute:
— Batzordeburu: Alkatea edo eskuordetutako zinegotzia.
— Bokalak: PSE-EE/PSOE hiru partaide; EAE-ANV bi partaide; EAJ-PNV, EB-B/A, PP eta
EAk bakoitzak bana.

Zortzigarren. Mendi eta Ingurumen irizpen batzordea ondorengo partaideek osatuko
dute:
— Batzordeburu: Alkatea edo eskuordetutako zinegotzia.
— Bokalak: PSE-EE/PSOE hiru partaide; EAE-ANV bi partaide; EAJ-PNV, EB-B/A, PP eta
EAk bakoitzak bana.

Bederatzigarren. Gizarte Zerbitzuen irizpen batzordea ondorengo partaideek
osatuko dute:
— Batzordeburu: Alkatea edo eskuordetutako zinegotzia.
— Bokalak: PSE-EE/PSOE hiru partaide; EAE-ANV bi partaide; EAJ-PNV, EB-B/A, PP eta
EAk bakoitzak bana.

Hamargarren. Euskara irizpen batzordea ondorengo partaideek osatuko dute:
— Batzordeburu: Alkatea edo eskuordetutako zinegotzia.
— Bokalak: PSE-EE/PSOE hiru partaide; EAE-ANV bi partaide; EAJ-PNV, EB-B/A, PP eta
EAk bakoitzak bana.

Hamaikagarren. Ogasuna irizpen batzordeak bereganatzen ditu apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 116 artikuluak, Toki Araubide Oinarrien Arautzaileak, abenduaren 28ko
39/1988 Legearen 193 artikuluarekin bat etorriz, Toki Ogasunen Arautzailea, Kontuen
Batzorde Bereziari ematen dizkion eskumenak, zeina eginkizun horiek egiteko eratu baita.
Hamabigarrena. Izaera iraunkorra duten irizpen batzorde hauen eginkizunak
Udalbatzarrak edo Gobernu Batzarrak eta Alkatetzak erabakiak hartu aurretik gai buruzko
irizpena eman eta aztertzea da. Azken bi kasuetan Udalbatzarrak delegatu dituen kontuetan
jardungo dute, eta Udalbatzarraren eskumenekoak ez diren gaietan esku hartu ahal izango
dute eskudun organoak irizpena emateko eskatzen dietenean.
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Lehen aitatu diren organoen kudeaketari buruzko kontrola eta jarraipena egiteko,
irizpen batzordeek Alkateari edo honen delegazioz Gobernu Batzarrari dagozkion
gainontzeko gaiei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea izango dute. Ildo horri jarraiki,
irizpen batzordeetako zinegotzi orok eskubidea izango du Udalbatzako Idazkaritza
Orokorrean gordetzen diren Gobernu Batzarraren erabakien liburuak eta akta-liburuak
zuzenean kontsultatzeko.
Hamahirugarren. Irizpen batzordeek, Kontuen Bereziak izan ezik, hilean behin
egingo dute euren ohiko bilera, beti ere Udal Erregelamendu Organikoak ezarritako bileraegutegiaren arabera eta batzorde bakoitzak eratzeko garaian aurreikusten duena kontuan
izanda. Hala ere, ezohiko bilkurak egin ahal izango dituzte batzordeburuak edo gutxienez
batzordea osatzen duten legezko partaideen laurdenak eskatuz gero.
Udal Erregelamendu Organikoan aurreikusitakoaren arabera funtzionatuko dute, eta
beti ere kontuan izanik azaroaren 26ko 30/1992 Legearen II. Tituluaren II. kapituluan,
Administrazio Publikoen eta Denentzako Administrazio Jarraibideen Erregimen Juridikoa,
urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak berrori emaniko idazketaren arabera, eta halaber, apirilaren
6ko 50/1999 Auzitegi Konstituzionalaren Epaiak inkonstituzionalak ez aitortutako arlo
guztietan, horretarako aurreikusten direlarik azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren
134. Artikulutik 138ra, Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendua eta Jarraibide
Juridikoaren Erregelamendua onartzen duena.
Hamalaugarrena. Erabaki honen berri ematea udal talde ezberdinei, eta jakinaraztea
batzorde bakoitzerako ordezkariak izendatu behar dituztela. Izendapenaren berri
Udalbatzako idazkari nagusiari emango diote akordio honen berri jakiten dutenetik aste
bateko epean. Gainera, alkateak eskumena du dekretu bidez izendapena egiteko.
Mintzatu dira:
* Angulo jaunak (Oreretako EAE-ANV) zera adierazi du: “Hasteko esan behar dute
mozio hau ezin dela aurrera eraman, berez, bai araudiak eta bai udal erregelamenduak
ezartzen dituen baldintzak ez dituelako betetzen. Ez dakite bozkatzeko aukera egongo den,
baina bitxia da Alkateak erabilitako argudioa batzorde hauek osatzeko orduan, batez ere
kideen banaketa egiten denean. Orduan, euren ustez, lehenengo bilkura honetan hasi dira
Ezker Abertzalearen aurka, ez baita ulertzen egiten den proposamena eta, gainera, ez
baitator bat araudiarekin. Araudien azalpenetan esaten da garbi, batzordeetako kideak
alderdi politikoek lortutako ordezkaritzaren arabera, proportzionalak izan behar direla, eta
Alkateak egiten duen proposamenean ikusten dute (eta kalkuluak egin dituzte), lehendakaria
eta hiru zinegotzi azaltzen dela PSOErentzat. Horrek suposatzen du % 40, ANVrentzat 2
kide, % 20. PNV, EB PP eta EArentzat kide bana, eta horrek esan nahi du %10. Orduan,
ikusten dute beraien ordezkaritza politikoa hemen %28,47 dela. Eta beraz, 90 kideetatik 2526 dagozkiela beraiei, eta hori legeak esaten du, gaineratu du. Horregatik, idazkariari esaten
diete zuk 1995eko Legea jarri duzula, baina 2003ko
Legeak, 20. artikuluan kideen banaketa proportzionala izan behar duela azaltzen da. Eta
Udal honen Erregelamendu Organikoaren 35. artikuluan gauza bera azaltzen da. Orduan,
eskatzen dute araudi hau ondo aplika dadila Udalbatza honetan. Hots: eurei berez
dagozkien 26 kide. Horrek esan nahi du, batzorde batzuetan 3 kide izango genituzkeela eta
beste batzorde batzuetan 2. Eta hemen, honen arabera, 26 kideetatik soilik 18 ematen
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dizkiete. Eta hori ez dator bat araudiarekin. Beraz, Udalbatza honi kopuru hori alderdi
politikoen ordezkaritzaren arabera bana dadin eskatzen dute.
* Merino alkate jaunak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak) erantzun du esanez
mozio hau alderdi politiko guztiek parte-hartze organo orotan ordezkaritza izan dezaten
obligazioaren baitan egina dela. Gainera, normala den moduan, egiteko garaian kontuan
hartu dituzte Erregelamendu Organikoa, idazkariaren aholkuak eta orain arte Auzitegiek
egindako interpretazio asko. Beraz, bada, egin den bezala, erarik egokiena dela uste
duenez, bere horretan utziko dute Alkatetzako mozioa.
* Murua jaunak (Oreretako EAE/ANV) uste du Alkateak aurkezturiko proposamena
gaur egun indarrean dagoen araudiaren aurka doala, eta orduan pentsatzen du idazkariak
argi esan behar duela proposamen honek aurrera egin dezakeen edo ez. Izan ere, euren
ustez garrantzia handia dauka, une honetan lau urteko lanen oinarriak finkatuko direlako, eta
horregatik eurek planteatzen dute une honetan idazkariak, beraiek aipatutako legeak eta
artikuluak kontuan hartuz, esatea Alkateak eginiko proposamena zuzena den ala ez. Hori
bozkatu baino lehen egiteko eskatzen dute, zeren eta bestela, behartuak egongo lirateke
akordio honen aurka helegitea jartzea.
* Idazkariak erantzun du esanez gai hau azter litekeela asti gehiagorekin, izan ere,
une honetan ez dauzka esku artean erantzuteko behar dituen elementu guztiak.
Mintzaldiak amaitutakoan.
Udalbatzak, gehiengoz, aldeko 13 botorekin (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak,
EAJ/PNV, PP, EA), aurkako 6 boto (Oreretako EAE-ANV) eta 2 abstentzioz (EB-Berdeak),
ERABAKI DU
Onartzea akordioaren azalpen-zatian ezagutzera emandako mozioa.
4. Alkatetza-dekretuaren berri ematea, alkateordeak izendatzeko.
Alkatetzak 2007ko ekainaren 22an emaniko dekretuaren berri eman da, zeinak hitzez
hitz zera baitio:
“Joan den maiatzaren 27an, apirilaren 2ko 444/2007 Errege Dekretuaren bidez
deituriko Toki Hauteskundeak egin ziren, eta ondoren, Udalbatza berria eratu. Orain,
beharrezkoa da udal antolaketa berria ezartzea, eta, bereziki, alkateordeak izendatzea.
Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Araubidearen Oinarriak Araukotzakoak, 23.3
artikuluetan ezartzen duenari jarraiki, alkateordeen izendapena Alkatearen eskumena da, eta
horrek Dekretu bidez Gobernu Batzordeko kideen artean izendatu beharko ditu.
Alkatetza honek, indarrean dagoen legediak ematen dizkion eskumenez baliatuz,
2007ko ekainaren 22an Gobernu Batzordeko kideak izendatu ditu.
Hori dela eta, Alkatetza honek, lehen aipatu legediak ematen dizkion eskumenez
baliatuta,
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ERABAKI DU
Lehenengo. Gobernu Batzordeko kide diren ondorengo zinegotziak Udal honetako
alkateorde izendatzea, erabakia gaur bertatik eraginkorra izanik.

-

Alkateordea: Joaquin Acosta Pacheco (PSE-EE/PSOE)
Alkateordea: Mª del Mar CARRILLO GASCON (PSE-EE/PSOE)
Alkateordea: Silvia ASTORGA MARTÍNEZ (PSE-EE/PSOE)
Alkateordea: José Miguel GOLMAYO GAUNA (PSE-EE/PSOE)
Alkateordea: Jesus OFICIALDEGUI RUIZ (PSE-EE/PSOE)
Alkateordea: Joseba ECHARTE MARTIN (PSE-EE/PSOE)
Alkateordea: Jose Angel RODRIGUEZ MEDINA (PSE-EE/PSOE)

Bigarren. Indarrean dagoen legediak aitortzen dizkidan eskumenak eta eskuduntzak
direla-eta, Alkatea ez dagoenean, gaixo edo Alkatetza hutsik dagoenean, bereziki ordainketa
aginduak eta banku-taloien baimenak alkateordeek egingo dituzte, honako hurrenkerari
jarraiki:

1. Lehen alkateordea: Joaquin Acosta Pacheco jauna (PSE-EE/PSOE).

2. Bigarren alkateorde gisa, ondoko edozeinek jardun ahal izango du:
-

Mª del Mar CARRILLO GASCON (PSE-EE/PSOE)
Silvia ASTORGA MARTÍNEZ (PSE-EE/PSOE)
Jose Miguel GOLMAYO GAUNA (PSE-EE/PSOE)
Jesus OFICIALDEGUI RUIZ (PSE-EE/PSOE)
Joseba ETXARTE MARTÍN (PSE-EE/PSOE)
Jose Angel RODRÍGUEZ MEDINA (PSE-EE/PSOE)

Hirugarren. Horretarako, Alkateak herritik kanpora atera behar duenean, Dekretu
bidez, kanpoan egongo den aldia zehaztuko du, eta berak dituen eskumenak bere gain zein
alkateordeak hartuko dituenak zehaztuko ditu.
Ordezkatze hori era berezian adierazten ez bada, Alkatetza lehen alkateordeak
ordezkatuko du; eta, hori ezinezkoa bada, bigarren lekuan zehaztu diren eta bertan dauden
alkateordetariko edozeinek. Udalbatzari egoera horren berri emango zaio, eta egun berean
horietako bat bakarra izan ahalko da Jarduneko Alkate.
Laugarren. Dekretu honen berri ematea alkateordeei, eta jakinaraztea Jarduneko
Alkate gisa egin ditzakeen jardueren berri eman beharko diola Alkatetzari. Egoera horretan
diharduen bitartean ezin izango ditu jada bananduta dauden eskuordetzeak aldatu, ezta
eskuordetze berriak eman ere.
Bosgarren. Ebazpen honen berri Udalbatzarrari ematea Tokiko Erakundeen
Antolakuntza, Jarduera eta Lege Araubidearen Erregelamenduak, 38. artikuluan, xedatzen
duena betetzeko deituko den bilkuran”.
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Udalbatza jakinaren gainean geratu da.
5. Alkatetza-dekretuaren berri ematea, Tokiko Gobernu Batzarra eratzeko eta bertako
partaideak izendatzeko.
Alkatetzak 2007ko ekainaren 22an emaniko dekretuaren berri eman da, zeinak hitzez
hitz zera baitio:
Joan den maiatzaren 27an, apirilaren 2ko 444/2007 Errege Dekretuaren bidez
deitutako Toki Hauteskundeak egin ziren, eta ondorioz, Udalbatza berria eratu. Orain,
beharrezkoa da udal antolaketa berria ezartzea, eta, bereziki, Gobernu Batzarra eratzea,
erakunde honi apirilaren 2ko 7/85 Legeak, Toki Araubidearen Oinarriak Araukotzakoak,
4.1.a) artikuluan autoantolaketarako ematen dion eskumenaz baliatuta.
Lege horren 20.1.b) eta 23. artikuluek ezarritakoari jarraiki, udalerri honetan
derrigorrezkoa da Gobernu Batzarra eratzea, hain zuzen eskubidedun biztanleak 5.000
lagunetik gora direlako.

Horrela, kontuan izanik Udal Erregelamendu Organikoaren 30. artikuluan eta
ondorengoetan xedatutakoa.
Hori guztia dela eta, Alkatetza honek, aipatu legeak ematen dizkidan eskumenez
baliatuta,
ERABAKI DU
Lehenengo. Gobernu Batzarra eratzea, erabakitzeko ahalmena duen udal organo
kolegiatua. Batzordea honako kideek osatuko dute:

-

Batzordeburua: Alkatea.
- 7 bokal
Gobernu Batzarreko kide izendatzea ondorengo zinegotziak:

-

Joaquin ACOSTA PACHECO: PSE-EE/PSOE
Mª del Mar CARRILLO GASCON: PSE-EE/PSOE
Silvia ASTORGA MARTÍNEZ: PSE-EE/PSOE
Jose Miguel GOLMAYO GAUNA: PSE-EE/PSOE
Jesús OFICIALDEGUI RUIZ: PSE-EE/PSOE
Joseba ETXARTE MARTIN: PSE-EE/PSOE
Jose Angel RODRÍGUEZ MEDINA: PSE-EE/PSOE

Bigarren. Gobernu Batzarrak, Alkate honen eskuordetze bidez honako eskumenak
izango ditu:
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1.- HIRIGINTZA ALORREAN
Udalbatzarrari berariaz aitortuta ez dauden Planeamendu Orokorra Garatzeko
Planeamendu Tresnak onartzea, baita hirigintza kudeaketako tresnak eta hirigintza
proiektuak onartzea ere (Toki Araubidearen Oinarriak Araukotzako Legearen 21.1. j)
artikulua).
2.- LANGILERIA ALORREAN
Lan eskaintza publikoa onartzea, baita langileak hautatzeko frogetarako eta
lanpostuak betetzeko lehiaketetarako oinarriak ere.
3.- ONDASUNEN ALORREAN
-

120.000 eurotik gorako ondasunen urteko edo urte bat baino gehiagoko emakidak egitea.

-

120.000 eurotik gorako ondasunak erostea.

-

Aurrekontuan aurreikusita dauden 120.000 eurotik gorako ondasunak besterentzea.
-

120.000 eurotik gorako ondasun higigarriak besterentzea.

4.- KONTRATAZIO ALORREAN
-

Obrak, zerbitzuak, hornidurak, aholkularitza eta asistentzia kontratatzea, hori guztia
Aurrekontua Burutzeko Oinarrietan ezartzen den kopuruan.

-

Obra proiektuak onartzea, kontratazioaren eskumena berea baldin bada.

-

Duen eskumenaren barruan gastuak onartzea (TJOALren 21.1. f) artikulua)
-

Obren azken likidazioa onartzea, kontratazioaren eskumena berea bada, eta gainerako
likidazioen berri izatea (TJOALren 21.1. f) artikulua).
Aurreko guztiaz gainera, Udalbatzarrak delega diezaiokeen beste edozein eskumen.

Hirugarren. Erabaki hau zinegotzi guztiei eta udal zerbitzuburu guztiei jakinaraztea, hain
zuzen berorren berri izan dezaten eta dagozkion ondorioetarako.
Laugarrena.- Ebazpen honen berri Udalbatzarrari ematea Toki Erakundeen Antolakuntza,
Jarduera eta Lege Araubidearen Erregelamenduak 38. artikuluan xedatzen duena betetzeko
deituko den bilkuran”.
Udalbatza jakinaren gainean geratu da.
6. Alkatetza-dekretuen berri ematea, hainbat udal patronatuetako buruak izendatzeko
(4 dekretu).
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Alkatetzak 2007ko ekainaren 25ean emaniko dekretuen berri eman da, guztiek,
hitzez hitz, zera baitiote:
“Maiatzaren 27an herriko hauteskundeak egin ziren eta haien ondorioz Udalbatza
berria eratu denez, beharrezkoa da udal antolaketa abian jartzea, beti ere azaroaren 28ko
2568/1986 Errege Dekretu bidez onarturiko Toki Erakundeen Antolamendu, Funtzionamendu
eta Erregimen Juridikoko Erregelamenduaren 38. artikulua betez.
Udal honetako Erakunde Autonomoak arautzen dituen Estatutuen 6. artikuluak
xedatutakoaren arabera, Errenteriako “Errenteria Musikal Patronatua”ren buru Alkatetza da,
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. artikuluan xedatutakoari jarraiki, Toki Araubide Oinarrien
Arautzailea, alabaina Udalbatzako partaide baten esku utz dezake.
Hori guztiagatik, eta ditudan eskuduntzaz baliaturik,
ERABAKI DUT
Lehenik. Udal honetako erakunde autonomoa den “Errenteria Musikal Patronatu”ko
lehendakaritza Jose Miguel GOLMAYO GAUNA jaunarengan eskuordetzea. Honek,
eskuordetzea hori dela-eta, lehendakaritzari legeek eta Patronatuko Estatutuek ematen
dizkieten eskumenak baliatu ahal izango ditu.
Bigarren. Eskuordetze hau indarrean sartuko da ebazpen hau jakinarazten den
biharamunean, eta behin-betiko izaera izango du, Alkatetza honek indarrik gabe uzteko
ahalmena badu ere. Gainera, eskuordetzearen eginkizunak onartutzat joko dira 24 ordu
barruan ezer aurkakorik ez bada esaten edo delegazio hori baliatzen bada.
Hirugarren. Ebazpen honen berri ematea zinegotziari. Bertan jakinaraziko zaio
eskuordetze horren inguruan egin ditzakeenaren berri Alkatetza honi eman beharko diola,
eta ezin izango dela hirugarren pertsona bati berriro eskuordetu.
Laugarren. Dekretu hau argitara ematea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta
Udaleko informazio-buletinean, beti ere Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta
Araubide Juridikoko Erregelamenduaren 44.2 artikuluan xedatutakoa betez, azaroaren 28ko
2568/1986 Errege Dekretu bidez onarturikoa.
Bosgarren. Ebazpen honen berri ematea Udalbatzarrari, honek egingo duen
lehenengo osoko bilkuran, eta edukia jakinaraztea “Errenteria Musikal Patronatua”ren
zuzendaritzari.
---------“Maiatzaren 27an herriko hauteskundeak egin ziren eta haien ondorioz Udalbatza
berria eratu denez, beharrezkoa da udal antolaketa abian jartzea azaroaren 28ko 2568/1986
Errege Dekretu bidez onarturiko Toki Erakundeen Antolamendu, Funtzionamendu eta
Erregimen Juridikoko Erregelamenduaren 38. artikuluari jarraiki.
Udal honetako Erakunde Autonomoak arautzen dituen Estatutuen 6. artikuluak
xedatutakoaren arabera, “Errenteriako Udal Euskaltegi Publikoko Patronatua”ren buru
Alkatetza da, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. artikuluan xedatutakoari jarraiki, Toki
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Araubide Oinarrien Arautzailea, alabaina Udalbatzako partaide baten esku utz dezake kargu
hori.
Hori guztiagatik, eta ditudan eskuduntzaz baliatuta,
ERABAKI DUT
Lehenik. Udal honetako erakunde autonomoa den “Errenteriako Udal Euskaltegi
Publikoko Patronatu”ko lehendakaritza eskuordetzea José Angel RODRÍGUEZ MEDINA
jaunari. Honek, eskuordetze hori dela-eta, lehendakaritzari legeek eta Patronatuko
Estatutuek ematen dizkieten eskumenak baliatu ahal izango ditu.
Bigarren. Eskuordetze hau indarrean sartuko da ebazpen hau jakinarazten den
biharamunean, eta behin-betiko izaera izango du, Alkatetza honek indarrik gabe uzteko
ahalmena badu ere. Gainera, eskuordetzearen eginkizunak onartutzat joko dira 24 ordu
barruan ezer aurkakorik ez bada esaten edo delegazio hori baliatzen bada.
Hirugarren. Ebazpen honen berri ematea zinegotziari. Bertan jakinaraziko zaio
eskuordetze horren inguruan egin ditzakeenaren berri Alkatetza honi eman beharko diola,
eta ezin izango dela hirugarren pertsona bati berriro eskuordetu.
Laugarren. Dekretu hau argitara ematea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta
Udaleko informazio-buletinean, Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide
Juridikoko Erregelamenduaren 44.2 artikuluan xedatutakoa jarraiki, azaroaren 28ko
2568/1986 Errege Dekretu bidez onarturikoa.
Bosgarren. Ebazpen honen berri ematea Udalbatzari, honek egingo duen lehenengo
osoko bilkuran, eta edukia jakinaraztea Errenteriako Udalaren Euskaltegi Publiko
Patronatuari”.
---------Maiatzaren 27an herriko hauteskundeak egin ziren eta haien ondorioz Udalbatza
berria eratu denez, beharrezkoa da udal antolaketa abian jartzea, beti ere azaroaren 28ko
2568/1986 Errege Dekretu bidez onarturiko Toki Erakundeen Antolamendu, Funtzionamendu
eta Erregimen Juridikoko Erregelamenduaren 38. artikulua betez.
Udal honetako Erakunde Autonomoak arautzen dituen Estatutuen 6. artikuluak
xedatutakoaren arabera, “Errenteriako Udalaren Kirol Patronatua”ren buru Alkatetza da,
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. artikuluan xedatutakoari jarraiki, Toki Araubide Oinarrien
Arautzailea, alabaina Udalbatzako partaide baten esku utz dezake.
Hori guztiagatik, eta ditudan eskuduntzak baliatuta,
ERABAKI DUT
Lehenik. Udal honetako erakunde autonomoa den “Errenteriako Udalaren Kirol
Patronatu”ko lehendakaritza eskuordetzea Jose Miguel GOLMAYO GAUNA. Honek,
eskuordetze hori dela-eta, lehendakaritzari legeek eta Patronatuko Estatutuek ematen
dizkieten eskumenak baliatu ahal izango ditu.
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Bigarren. Eskuordetze hau indarrean sartuko da ebazpen hau jakinarazten den
biharamunean, eta behin-betiko izaera izango du, Alkatetza honek indarrik gabe uzteko
ahalmena badu ere. Gainera, eskuordetzearen eginkizunak onartutzat joko dira 24 ordu
barruan ezer aurkakorik ez bada esaten edo eskuordetze hori baliatzen bada.
Hirugarren. Ebazpen honen berri ematea zinegotziari. Bertan jakinaraziko zaio
eskuordetze horren inguruan egin ditzakeenaren berri Alkatetza honi eman beharko diola,
eta ezin izango duela hirugarren pertsona bati berriro eskuordetu.
Laugarren. Dekretu hau argitara ematea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta
Udaleko informazio-buletinean, beti ere Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta
Araubide Juridikoko Erregelamenduaren 44.2 artikuluan xedatutakoa betez, azaroaren 28ko
2568/1986 Errege Dekretu bidez onarturikoa.
Bosgarren. Ebazpen honen berri ematea Udalbatzari, honek egingo duen lehenengo
osoko bilkuran, eta edukia jakinaraztea “Udalaren Kirol Patronatuari”.
---------“Maiatzaren 27an herriko hauteskundeak egin ziren eta haien ondorioz Udalbatza
berria eratu denez, beharrezkoa da udal antolaketa abian jartzea azaroaren 28ko 2568/1986
Errege Dekretu bidez onarturiko Toki Erakundeen Antolamendu, Funtzionamendu eta
Erregimen Juridikoko Erregelamenduaren 38. artikuluari jarraiki.
Udal honetako Erakunde Autonomoak arautzen dituen Estatutuen 6. artikuluak
xedatutakoaren arabera, “Errenteriako Jesusen Bihotza Adinekoen Udal Patronatua”ren buru
Alkatetza da, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. artikuluan xedatutakoari jarraiki, Toki
Araubide Oinarrien Arautzailea, alabaina kargu hori Udalbatzako partaide baten esku utz
dezake.
Hori guztiagatik, eta ditudan eskuduntzak baliatuta,
ERABAKI DUT
Lehenik. Udal honetako erakunde autonomoa den “Errenteriako Jesusen Bihotza
Adinekoen Udal Patronatu”ko lehendakaritza eskuordetzea Silvia ASTORGA MARTÍNEZ
andreari. Honek, eskuordetzea hori dela-eta, lehendakaritzari legeek eta Patronatuko
Estatutuek ematen dizkieten eskumenak baliatu ahal izango ditu.
Bigarren. Eskuordetze hau indarrean sartuko da ebazpen hau jakinarazten den
biharamunean, eta behin-betiko izaera izango du, Alkatetza honek indarrik gabe uzteko
ahalmena badu ere. Gainera, eskuordetzearen eginkizunak onartutzat joko dira 24 ordu
barruan ezer aurkakorik ez bada esaten edo delegazio hori baliatzen bada.
Hirugarren. Ebazpen honen berri ematea zinegotziari. Bertan jakinaraziko zaio
eskuordetze horren inguruan egin ditzakeenaren berri Alkatetza honi eman beharko diola,
eta ezin izango dela hirugarren pertsona bati berriro kargua eskuordetu.
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Laugarren. Dekretu hau argitara ematea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta
Udaleko informazio-buletinean, Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide
Juridikoko Erregelamenduaren 44.2 artikuluan xedatutakoari jarraiki, azaroaren 28ko
2568/1986 Errege Dekretu bidez onarturikoa.
Bosgarren. Ebazpen honen berri ematea Udalbatzari, honek egingo duen lehenengo
osoko bilkuran, eta edukia jakinaraztea Errenteriako Jesusen Bihotza Adinekoen Udal
Patronatuari”.
Udalbatza jakinaren gainean geratu da.
7. Alkatetza-dekretuen berri ematea, hainbat eskuordetze egiteko (3 dekretu).
Alkatetzak 2007ko ekainaren 20an, ekainaren 21ean eta uztailaren 2an emaniko hiru
dekretuen berri eman da, zeinek, hitzez hitz, zera baitiote:
ALKATETZA DEKRETUA
“Joan den maiatzaren 27an Tokiko Hauteskundeak egin ziren. Ondoren, Udalbatza
berria eratu da. Orain, udal jarduerari arintasuna eta eraginkortasuna emateko xedez,
Alkatetza honek, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.3 eta 23.4 artikuluek –Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituena- eta bat gainontzeko legeriak ematen dioten eskumenez
baliaturik, beharrezkoa jotzen du Tokiko Gobernu Batzarreko zinegotziei eskumenak
eskuordetzea. Tokiko Gobernu Batzarra luze gabe eratuko da eta berorretako partaideak
izango dira ondoren aitatzen diren zinegotzi-delegatuak.
Lehen adierazitako legediari jarraiki, Alkatetza honek eskuordetu ditzake berari
dagozkion eskumenak, beti ere ez baldin badira Toki Araubide Oinarriak Arautzen dituen
21.3 artikuluan, egungo idazketaren arabera, aurreikusitako balizko kasuetan ez badaude,
eta azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 13. artikuluan, Herri Administrazioen Araubidearen
eta Guztientzako Administrazio Jardunbidearen Legeari buruzkoa, ezta urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak emaniko idazketan ere, hain zuzen, artikulu horietan zehazten delako zein
eskumen ezin diren eskuordetu.
Horregatik, Alkatetza honek, legez dagozkidan eskumenez baliatuta,
EBATZI DU
LEHENENGO. Jarraian ezagutzera ematen diren zinegotziei eskuordetzea euren jarduera
arloko gaien kudeaketa eta ebazpena, zeinak segidan hurrenez hurren ezagutzera ematen
baitira:
Arloa: Barne Antolamendua
Zinegotzia: Joaquin ACOSTA PACHECO

-

Jarduteko eremua: ondoko eginkizunak egiteko eskumena:
Udaleko langileria guztiaren buruzagitza.
- Langileen lan-egutegi eta lanaldiari buruzko informazioa ematea, beti ere eskumena
duen udal organoak onartu aurretik.
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Sindikatu eta langileen ordezkariekin ados jarriz oporrak hartzeko plana egitea.
- Lizentziak, baimenak eta bidezko kalte-ordainak ematea.
Soldata-aurrerapenak ematea.
- Laneko arauak betetzen diren jarraipena egitea.
Irizpen batzordeetako buruekin eta zerbitzuburuekin bilerak eta harremanak edukitzea
elkarren informazio eta koordinaziorako.

-

Langileen ordezkariekin harremanak, kontsultak eta negoziazioak izatea.

Arloa: Trafikoa eta Garraioa.
Zinegotzia: Jose Miguel GOLMAYO GAUNA
Jarduteko eremua: Dedikazio osoarekin, ondoko eginkizunak egiteko eskumena:
Saileko zuzendaritza eta kudeaketa.
Tramitazio-agiriak edo behin-betikoak sinatzeko, eskuordetze hori eramateko ebazpenproposamenak eta beharrezkoak diren dekretuak.
BIGARREN. Ondorengo zinegotziei Zerbitzu Zehatzeko eskuordetzea egitea.
Zerbitzu Zehatza: Zerbitzu Orokorreko Kontratazio-mahaiko lehendakaritza.
Zinegotzia: Joseba ETXARTE MARTIN
Jarduteko eremua: organo hori ordezkatzea, deialdia egitea gai zerrenda ipiniz. Bilerak eta
eztabaidak zuzentzea. Hartutako erabakien aktak eta ziurtagiriak ikuskatzea, hala nola
Errenteriako Udalbatzak 2003ko uztailaren 28ko osoko bilkuran onarturiko Araudian
jasotakoaren arabera, organo horri berez dagozkion eginkizunak.
Zerbitzu Zehatza: agirien sinatzea eskuordetzea.
Zinegotzia: Joaquin ACOSTA PACHECO
Jarduteko eremua:
ZIURTAGIRIAK: oniritzia ematea Idazkaritzako titularraren sinadurari fede publikoa emateko
garaian.
JAKINARAZPENAK: agintariei eta orokorrean erakundeei, baita egunkari eta aldizkari
ofizialetara bidaltzen diren iragarkien sinadura.
AGERPENAK: Alkatetzari dagokionez lehen alkateorde izatera pasako dira.
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AGIRIAK TRAMITATZEKO: udal langileriari dagozkionak (enpresa-ziurtagiriak,
epaimahaietarako deiak, etab.), beti ere eskubideak aitortzeko ebazpenak edo norbanako
egoera juridikoen errekonozimendukoak ez badira.
HIRUGARREN. Aitatu zinegotziei eskumenak eskuordetzeak bere baitan izango du
dagokion Arloko zuzendaritza eta kudeaketa burutzeko. Halaber, behin-betiko edo
tramitezko agiriak sinatzeko, alegia, eskuordetze hori gauzatzeko beharrezkoak izango diren
ebazpen-proposamen eta dekretuak egiteko.
LAUGARREN. Eskuordetutako eskumenak adierazitako mugen barruan burutu ahal izango
dira, eta titularrek ezin izango dute beste organo edo zinegotzia eskuordetu.
Eskuordetze honen baitan zinegotziek hartutako ebazpenen idazketan egoeraren berri
emango da, hain zuzen azalpen-zatian ondorengo testu hau sartuta:

«Hori guztiagatik, Udal honetako Alkatetzak........ (e)an, ...... zk.ko dekretu bidez
eskuordetutako eskumenak baliatuz»
Eskuordetze horren baitan hartzen diren erabakiak Alkatetzak emanak izango baliran
hartuko dira, zeinari berorien berri eman baitzaio. Eta ondorioz, exekutatzeko eta zilegitasun
presuntzioa izango dute.
BOSGARREN. Eskuordetze hauek indarrean sartuko dira oraingo Udalbatza eratzen den
egun berean, eta ez dute aurreko agintaldiarekin jarraipenik izango izendapena Udalbatzako
partaide berriengan egiten denean. Kasu honetan ondorioak dekretu honen data-egunean
sortuko ditu. Izendapena behin-betikoa izango da, eta Alkatetza honek indarrik gabe uzteko
eskumena izango du.
Eskuordetutako zinegotziek, edozein arrazoirengatik, kanpoan, gaixo-edo egongo balira,
edo beste eragozpenen bat izango balute, eskuordetutako eskumenak, besterik gabe,
Alkatetzak bereganatuko lituzke, eta ez luke ebazpen berri bat egin beharrik izango berori
eskuratzeko.
SEIGARREN. Ebazpen honen berri eman aitatutako zinegotziei, eta 24 orduren barruan ez
badute ezer esaten edo eskuordetze baliatzen badute eskumena onartu dutela ulertuko dut.
ZAZPIGARREN. Ebazpen honen berri ematea Udalbatzarrak egingo duen lehenengo osoko
bilkuran, eta testu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, lehen aitatutako legezko
testuaren 44.2 artikuluan xedatutakoa betez”.
---------ALKATETZA DEKRETUA
“Joan den maiatzaren 27an Tokiko Hauteskundeak egin ziren. Ondoren, Udalbatza berria
eratu da. Orain, udal jarduerari arintasuna eta eraginkortasuna emateko xedez, Alkatetza honek,
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.3 eta 23.4 artikuluek –Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituena-, apirilaren 21eko 11/1999 Legeak berorri emaniko idazketa berriaren arabera, eta bat
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datozen gainontzeko legeriak ematen dioten eskumenez baliaturik, beharrezkoa jotzen du Tokiko
Gobernu Batzarra eratuko duten zinegotziei eskumenak eskuordetzea.
Lehen adierazitako legediari jarraiki, Alkatetza honek eskuordetu ditzake berari
dagozkion eskumenak, beti ere ez baldin badira Toki Araubide Oinarriak Arautzen dituen
21.3 artikuluan, egungo idazketaren arabera, aurreikusitako balizko kasuetan ez badaude,
eta azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 13. artikuluan, Herri Administrazioen Araubidearen
eta Guztientzako Administrazio Jardunbidearen Legeari buruzkoa, ezta urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak emaniko idazketan ere, hain zuzen, artikulu horietan zehazten delako zein
eskumen ezin diren eskuordetu.
Horregatik, Alkatetza honek, legez dagozkidan eskumenez baliatuta,
EBATZI DU
LEHENENGO. Jarraian ezagutzera ematen diren zinegotziei eskuordetzea euren jarduera
arloko gaien kudeaketa eta ebazpena, zeinak segidan ezagutzera ematen baitira:
Arloa: Ogasuna
Zinegotzia: Joaquin Acosta Pacheco
Jarduteko eremua: Eskuordetzearen barruan sartzen dira arloko zuzendaritza, kudeaketa,
hainbat dokumentu tramitatzeko edo behin betirakoak sinatzea, eskuordetze hori gauzatzeko
erabaki-proposamenak eta dekretuak barne direla, eta bereziki, ondoren aitatzen direnak:
a)
Betearaztea eskuordetutako arloari eragiten dioten ordenantzak, erregelamenduak eta
udal akordioak.

b)
Udal Aurrekontu-proiektua egiten lagundu, eta baita honi aldaketak egiteko, beti ere
nahiko denborarekin Udalbatzarrak onar ditzan.

c)
Diru-bilketa eta Gordailuzaintza zerbitzuak antolatu, beti ere Udalbatzak zerbitzu horiek
kudeatzeko moduak onartzeko duen eskumenari kalterik eragin gabe.

d)
Eskumena duen udal organoari eskuordetutako arloaren egitura eta antolaketa
proposatzea, horretako bidezko aholkularitza tekniko eskuratu ostean.

e)

Udal zerbitzu ekonomikoak programatu eta zuzentzea.

f)
Zerga eta gainontzeko eskubide ekonomikoak errekonozitu, kudeatu, likidatu, ikuskatu
eta biltzea. Zehazki:
-

Zerga-erroldak onartzea.
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Erreklamazio-mota oro ebaztea.

g)
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Ondorengo gastuen ordaintzeko aginduak ematea sinaduraren bidez:

-

Langileriaren ordainsariak eta Gizarte Segurantza eta ELKARKIDETZAren kuotak
ordaintzea.
Hartutako erabakien arabera, zinegotziei ordainsariak, konpentsazioak eta dietak ordaintzea.

-

- Erretiro eta pentsioak.
Alkateak edo zerbitzuen delegatuek agindutako dieta, asistentzi eta bidai gastuak.

-

-

g)

Aldez aurretik adierazitako pertsona edo erakundeei esleitutako diru-kopuruak, batez ere,
Aurrekontuan aurreikusitako zerbitzuei. Esaterako, Patronatu, Mankomunitate, etab.
Bestelako gastu motak. Adibidez: alokairu-mota guztiak, erregaien erosketa, eta 300,50 €
gainditzen ez duten gastu zenbait.
Fakturak ordaintzeko aginduak sinatzea.

BIGARREN. Aitatu zinegotziari eskumenak eskuordetzeak bere baitan izango du dagokion
Arloko zuzendaritza eta kudeaketa burutzeko ahalmena. Halaber, behin-betiko edo
tramitezko agiriak sinatzeko, alegia, eskuordetze hori gauzatzeko beharrezkoak izango diren
ebazpen-proposamen eta dekretuak egiteko.
HIRUGARREN. Eskuordetutako eskumenak adierazitako mugen barruan burutu ahal izango
dira, eta titularrek ezin izango dute beste organo edo zinegotziari eskuordetu.
Eskuordetze honen baitan zinegotziek hartutako ebazpenen-testuan egoera honen berri
emango da, hain zuzen azalpen-zatian ondorengo testu hau sartuta:
«Hori guztiagatik, Udal honetako Alkatetzak........ (e)an, ...... .... dekretu bidez eskuordetutako
eskumenak baliatuz»
Eskuordetze horren baitan hartzen diren erabakiak Alkatetzak emanak izango baliran
hartuko dira, zeinari berorien berri emango baitzaio. Eta ondorioz, exekutatzeko eta
zilegitasun presuntzioa izango dute.
LAUGARREN. Eskuordetze hau behin-betikoa izango da, eta Alkatetza honek indarrik gabe
uzteko eskumena izango du.
Eskuordetutako zinegotziek edozein arrazoirengatik kanpoan, gaixo-edo egongo balira, edo
beste eragozpenen bat izango balute, eskuordetutako eskumenak besterik gabe Alkatetzak
bereganatuko lituzke, eta ez luke ebazpen berri bat egin beharrik izango berori eskuratzeko.
BOSGARREN. Ebazpen honen berri ematea aitatutako zinegotziari, eta 24 orduren barruan
ez badu ezer esaten edo eskuordetze baliatzen badute eskumena onartu dutela ulertuko dut.

C.I.F. P-2007200-E Herriko Plaza s/n. i 20100 ERRENTERIA i Tfnoa: 943 449600 - Fax 943 449650 – e-mail: info@errenteria.net i www.errenteria.net

ERRENTERIAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

SEIGARREN. Ebazpen honen berri ematea Udalbatzarrak egingo duen lehenengo osoko
bilkuran, eta testu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, lehen aitatutako legezko
testuaren 44.2 artikuluan xedatutakoa betez.
---------ALKATETZA DEKRETUA
“Joan den maiatzaren 27an Tokiko Hauteskundeak egin ziren, eta ondorioz, Udal
berria eratu da. Orain, udal jarduerak arin egitearren eta beroriek eraginkorrak izan daitezen,
Alkatetza honek –apirilaren 2ko 7/1985 Legearen (Toki Araubidearen Oinarrien Arautzailea)
21.3 eta 23.4 artikuluek, apirilaren 21eko 11/1999 Legeak, berorri ematen dion idazketa
berriak eta bat datorren gainontzeko legeriak ematen dioten eskumenez baliatutabeharrezkoa jotzen du Tokiko Gobernu Batzarreko partaideei izaera orokorreko eskumenak
eskuordetzea, baita beste zinegotziei izaera bereziko eskumenak eskuordetzea ere, Toki
Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendua eta Araubide Juridikoko Erregelamenduaren 43.
artikuluan xedatutakoari jarraiki.
Lehen adierazitako legediari jarraiki, Alkatetza honek eskuordetu ditzake bere
eskumenak, beti ere eskumen horiek ez baldin badira Toki Araubidearen Oinarrien Legearautzailearen 21.3 artikuluak (berorri emaniko idazketa berrian) eta azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 13. artikuluak, Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztientzako Administrazio
Jardunbidearen Legeari buruzkoak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak (berorri emaniko
idazketa berrian) xedatzen dituen kasuetan sartuta, hain zuzen ere artikulu horietan
zehazten delako zein eskumen ezin diren eskuordetu.
Horregatik, Alkatetza honek, legez dagozkion eskumenez baliaturik,
EBATZI DU
LEHENENGO. Jarraian ezagutzera ematen diren zinegotziei eskuordetzea euren jardueraarloko sailetako gaien kudeaketa eta ebazpena, zeinak, udal batzordeekin bat etorriz,
segidan jakitera ematen baitira:
Arloa: Kultura
Zinegotzia: José Miguel GOLMAYO GAUNA
Jarduteko eremua: Eskuordetzearen barruan sartzen dira arloko zuzendaritza, kudeaketa,
hainbat dokumentu tramitatu edo behin betirakoak sinatzea; eskuordetze hori gauzatzeko
erabaki-proposamenak eta dekretuak barne direla, eta, batez ere, ondoren aitatzen direnak:
-

Eskuordetuari dagozkion ekintza eta ebazpenei buruzko ziurtagiriak, hala nola Saileko
artxibo eta agirienena.

Arloa: Euskara
Zinegotzia: Jose Angel RODRIGUEZ MEDINA.
Jarduteko eremua: Eskuordetzaren barruan sartzen dira arloko zuzendaritza, kudeaketa,
hainbat dokumentu tramitatu edo behin betirakoak sinatzea; eskuordetze hori gauzatzeko
erabaki-proposamenak eta dekretuak barne direla, eta, batez ere, ondoren aitatzen direnak:
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- Eskuordetuari dagozkion egintza eta ebazpenei buruzko ziurtagiriak, eta halaber, Sailean
dauden artxibo eta agirienena.
Arloa: Gizarte Zerbitzuak
Zinegotzia: Silvia ASTORGA MARTINEZ
Jarduteko eremua: eskuordetze honen barruan sartzen dira arloko zuzendaritza, kudeaketa,
hainbat dokumentu tramitatu edo behin betirakoak sinatzea; eskuordetze hori gauzatzeko
erabaki-proposamenak eta dekretuak barne direla, eta, batez ere, ondoren aitatzen direnak:
-

Errenteriako Udalaren ordezkaritza izango du Alkatetzaren eskumeneko agiriak eta
hitzarmenak sinatzeko.

-

Elkarte eta partikularrei diru-laguntzak emateko.

-

Larrialdietan gizarte-beharrak asetzeko diru-laguntzak bideratzeko, baita noizbehinka
gertatzen diren kasuetarako

-

Gizarte Larrialdietako Laguntzak (GLL) emateko.

-

Elbarriei txartela emateko ibilgailuak aparka ditzaten.

-

Eskuordetuari dagozkion egintza eta ebazpenei buruzko ziurtagiriak, eta halaber, Sailean
dauden artxibo eta agirienena.

Arloa: Hezkuntza eta Gazteria
Zinegotzia: Jose Angel RODRIGUEZ MEDINA

Jarduteko eremua: eskuordetze honen barruan sartzen dira arloko zuzendaritza, kudeaketa,
hainbat dokumentu tramitatu edo behin betirakoak sinatzea; eskuordetze hori gauzatzeko
erabaki-proposamenak eta dekretuak barne direla, eta, batez ere, ondoren aitatzen direnak:
- Eskuordetuari dagozkion egintza eta ebazpenei buruzko ziurtagiriak egiteko, eta halaber,
Sailean dauden artxibo eta agirienena.
BIGARREN. Ondoren aitatzen diren zinegotziei eskumen bereziak eskuordetzea. Hots:
Serbitzu Berezia: Hiri Mantentzea.
Zinegotzia:
Jesus OFICIALDEGUI RUIZ
Jarduteko eremua: Eskuordetzearen barruan sartzen dira arloko zuzendaritza, kudeaketa,
hainbat dokumentu tramitatu edo behin betirakoak sinatzea; eskuordetze hori gauzatzeko
erabaki-proposamenak eta dekretuak barne direla, eta, batez ere, ondoren aitatzen direnak:
- Eskuordetuari dagozkion egintza eta ebazpenei buruzko ziurtagiriak, eta halaber, Sailean
dauden artxibo eta agirienena.
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Zerbitzu Berezia: Merkataritza eta Ekonomia Garapena.
Zinegotzia: Silvia ASTORGA MARTÍNEZ
Jarduteko eremua:
a)

Herriko edo beste edozein erakundeetako enplegu-ekimenak.

Enplegua, ekonomia garapena eta merkataritza sustatzeko laguntza-egitasmoak
eskatu eta sustatu.

b)

c)

Ekonomia eta merkataritzako jendearekin harremanak izan.

d)

Dendari eta kontsumitzaileei kasu egin.

Zerbitzu Berezia: Auzoak.
Zinegotzia: Joseba ECHARTE MARTÍN
Jarduteko eremua:
lehendik dauden auzo elkarteekin edo sor daitezkeenekin izango ditu harremanak,
hain zuzen, ahal den neurrian, azpiegitura eta antolaketaren inguruko beharretan
laguntzeko.

a)

b)

elkarte horiei lagunduko die, hain justu horiek euren helburuak lor ditzaten.

c)

auzo elkarteei Udalak ematen dien diru-laguntza eta bestelakoen berri emango du.

auzo elkarteek Udalari egin diezaioketen iradokizun eta erreklamazioak kontuan
hartuko ditu.

d)

Zerbitzu Berezia: Emakumearen esku hartzea.
Zinegotzia: Mª del Mar CARRILLO GASCON
Jarduteko eremua:
Hainbat emakume-elkartek egiten dituzten eskaerak bideratu eta kolektibo horrentzako kultur
eta aisialdiko egintzak sustatuko ditu.
Zerbitzu Berezia: Bide, Parke eta Lorategien garbitasuna.
Zinegotzia: Joseba ETXARTE MARTÍN
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Jarduteko eremua:
Herri osoko kaleen zainketaz eta garbitasunez arduratuko da, beti ere jarduera hori
esleituta duten enpresen bidez.

a)

Herri osoko parke eta lorategien mantentze-lanak kudeatuko ditu, beti ere jarduera
hori esleituta duten enpresen bidez.

b)

Eskuordetze hauen barruan ez dago sartuta hirugarrenei eragin diezaioketen egintzaadministratiboak ebazteko eskumena.
HIRUGARREN. Aitatu zinegotziei eskumenak eskuordetzeak bere baitan izango du
dagokion arloko zuzendaritza eta kudeaketa burutzeko ahalmena. Halaber, behin-betiko edo
tramitezko agiriak sinatzeko, alegia, eskuordetze hori gauzatzeko beharrezkoak izango diren
ebazpen-proposamen eta dekretuak egiteko.
LAUGARREN. Eskuordetutako eskumenak adierazitako mugen barruan burutu ahal izango
dira, eta titularrek ezin izango dute beste organo edo zinegotziren bati eskuordetu.
Eskuordetze honen baitan, zinegotziek emaniko ebazpen-testuan egoera honen berri
emango da, hain zuzen azalpen-zatian ondorengo testu hau sartuta:

«Hori guztiagatik, Udal honetako Alkatetzak........ (e)an, ...... zk.ko dekretu bidez
eskuordetutako eskumenak baliatuz»
Eskuordetze horren baitan hartzen diren erabakiak Alkatetzak emanak izango bailiran
hartuko dira -zeinari berorien berri eman baitzaio-, eta ondorioz, exekutatzeko eta zilegitasun
presuntzioa izango dute.
BOSGARREN. Eskuordetze hauek indarrean sartuko dira Udalbatza eratzen den egun
berean, eta ez dute aurreko agintaldiarekin jarraipenik izango Udalbatzako partaide berrien
izendapena egiten denean. Kasu horretan ondorioak dekretuaren data-egunean sortuko ditu.
Edonola ere, izendapena mugagabea izango da, eta Alkatetza honek indarrik gabe uzteko
eskumena izango du.
Eskuordetutako zinegotziak, edozein arrazoirengatik, kanpoan edo gaixo egongo balira, edo
beste eragozpenen bat izango balute, eskuordetutako eskumenak, besterik gabe, berehala
Alkatetzak bereganatuko lituzke, hau da, ez luke ebazpen berri bat egin beharrik izango
berori eskuratzeko.
SEIGARREN. Ebazpen honen berri ematea aitatu zinegotziei eta, 24 orduren barruan ez
badute ezer esaten edo eskuordetze baliatzen badute, eskumena onartu dutela ulertuko dut.
ZAZPIGARREN. Ebazpen honen berri ematea Udalbatzarrak egingo duen lehenengo osoko
bilkuran, eta testu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, lehen aitatutako legezko
testuaren 44.2 artikuluan xedatutakoari jarraiki”.
Udalbatza jakinaren gainean geratu da.

C.I.F. P-2007200-E Herriko Plaza s/n. i 20100 ERRENTERIA i Tfnoa: 943 449600 - Fax 943 449650 – e-mail: info@errenteria.net i www.errenteria.net

ERRENTERIAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

8. Alkatetza-dekretuaren berri ematea, behin-behineko langileak izendatzeko.
Alkatetzak 2007ko ekainaren 20an emaniko dekretuaren berri eman da, zeinak hitzez
hitz zera baitio:
“Behin herriko hauteskundeak egin ondoren eta 2007ko ekainaren 16an zinegotziak
kargua hartzeko eta alkatea hautatzeko ezohiko osoko bilkura egin ostean, bidezko
ebazpenak hartu behar dira udal erakundeek funtzionatzen jarrai dezaten udal gobernu
berriaren agindupean.
Erakundeei dagokionez kontu hartu beharreko gai garrantzitsu bat zera da: aldi
baterako langileria, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 104.1 artikuluak arautua, Toki Araubide
Oinarrien Arautzailea.
Kontuan izanik, 2007ko aurrekontuen onespena zela-eta, Errenteriako Udalbatzak
erabaki zuen zenbat langile, berorien ezaugarriak eta ordainketak nolakoak izan behar
zuten. Era berean, TAOLren 104. artikuluaren 2. atalak xedatzen duenaren arabera,
funtzionario mota hauen izendapena eta kargutik kentzea librea da eta soilik Alkateari
dagokio.
Eta beraz,
ERABAKI DUT
Lehenik. Mª Teresa AZPILIKUETA LLORENTE, Aitor GONZÁLEZ BLANCO, Coro
LÓPEZ DE BRIÑAS ORDAX eta Juan Luís GUNDIN ARTOLA jaun/andreak izendatzea
Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak alderdiko idazkari, Alkatearen kabineteko arduraduna,
Alkatearen idazkari berezia eta Herritarren Babesgoko zuzendaria hurrenez hurren eta
2007ko
aurrekontuetan
langileentzako
onarturiko
ordainsari
eta
gainontzeko
berezitasunekin.
Bigarren. Izendapen horiek TAOLren 89. artikuluaren konfiantzazko lanpostu edo
aholkularitza bereziari dagozkionak direnez, langile horiek, eginkizun hori egiten dioten
agintaritzaren agintaldia amaitu edo lagapena ematen den une berean, besterik gabe, utziko
dute lana egitetik.
Hirugarren. Izendapen hauek argitaratzea Gipuzkoako Aldizkari ofizialean, TAOLren 104.3
artikuluan xedatutakoari jarraiki.
Udalbatza jakinaren gainean geratu da.
9. Alkatetzaren mozioa, 2007ko Aurrekontua egikaritzeko arauaren 8. puntua
aldatzeko.
Idazkariak Alkatetzaren mozioa irakurri du, zeinak hitzez hitz zera baitio:
“2007ko udal hautezkundeen ostean eta udal antolaketa berria dela eta, ondorengo oinarriak
era honetara aldatzea proposatzen dut:
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8. Oinarria. Ordezkaritza gastuak, Alkatearen irabaziak eta Udalbatzeko partaideak bilkura eta
bileratara joateagatiko dietak.
Ordezkaritza gastuak ondorengo partiden gain izango dira:
1.0101.120.111.10.01 zk.ko partidaren gain hautatutako kargudunen oinarrizko ordainsari eta
bestelako lan sariak.
1.0101.239.111.10.01 zk.ko partidaren gain zinegotziei izendatutakoa.
1.0101.481.111.10.02 zk.ko partidaren gain udal taldeei izendatutakoa.
Alkatea espresuki ahalmentzea, talde politikoek proposatuta, dedikazio osoko edo
partzialeko partaideak izendatzeko. Udal talde bakoitzak ondorengo aukera bat hartu ahal
izango du:
•

Taldeko partaide bakar baten dedikazioa.

•

Bi partaiden dedikazioa, taldearen irizpidearen arabera banatuz.

8.1.- Kontzeptu ororengatik –antzinatasuna izan ezik- zinegotzien urteko asignazioak erabateko
dedikazio edo partziala duten zinegotzi kargudunei.
8.1.1.- 54.230,00 €, Alkate jaunari.
8.1.2.- 39.770,00 €, erabateko dedikazioarekin kargua duten zinegotzi bakoitzari.
8.1.3.- Dedikazio partziala duten zinegotziek, aurreko oinarria kontuan izanik, goian aipatu
portzentajearen arabera kobratuko dute.
8.2.- Udal talde bakoitzeko ordainduko dena: eratzen den udal talde bakoitzari hileko 1.200,00 €
finko eta beste kopuru aldakor bat, zinegotziko 180,00 €, ordainduko zaio.
8.3.- Udalbatzako partaideak udal organoen bileratara etortzeagatiko dietak ondorengoak
izango dira:
8.3.1.- 180,00 € Gobernu Batzarrera etortzeagatik.
8.3.2.- 350,00 € Ohiko Udalbatzetara etortzeagatik.
8.3.3.- 25,00 € Irizpen Batzordeetara etortzeagatik.
8.3.4.- 100,00 € Ezohiko Osoko Bilkuretara etortzeagatik.
Oharra: Egutegia dela eta, ohiko osoko bilkurak ezohiko gisakoak deitzea tokatzen bada,
ohikoen modura ordainduko dira.
Ordaintzeko irizpideak:
ª Lau kasuetan bileratara etorriz gero ordainduko da, eta horretarako ziurtagiriaren bidez
egiaztatu beharko da.
ª Erabateko dedikazioa edota partziala duten zinegotziek ez dute inolako dietarik jasoko udal
organo kolegiaturen baterako bileratara joateagatik.
8.4.- Batzordeburu, Arloko delegatu, Erakunde autonomoen presidente edo Konpentsazio
Batzarrean udal ordezkari gisa jarduten dutenek 225,00 €. Irizpen batzordeburuek ez dute
dietarik jasoko batzordeko buru gisa jarduteagatik.
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8.5.- Zinegotzi-talde bakoitzak eskubidea izango du, zinegotzi-kopuruaren arabera, erabateko
dedikazioarekin edo partzialarekin lagun bat edo gehiago kontratatzeko. Horretarako
zenbatekoa 39.770,00 € izango da, ondorengo taularen arabera banatuz:
•
•
•
•

8 zinegotzirekin % 100.
6 zinegotzirekin % 75.
2 zinegotzirekin % 25.
Zinegotzi 1ekin % 12,5.

Asignazio horri Gizarte Segurantzan patronalari dagokion kuota gehitu beharko zaio.
8.6.- Behin-behineko langileei urteko ordainbeharra:
8.6.1.- Alkatearen idazkariari:
8.6.2.- Alkatearen Kabineteko arduradunari:
38.625,00 €
8.6.3.- Hiritar Babesgoko zuzendariari:
60.545,00 €

35.435,00 €

8.7.- Alkateak eta gainontzeko zinegotziak udal dermiotik at egiten dituzten irteera ofizialetan
ondorengo kuotak kobratzeko eskubidea izango dute:
1.- Auto-gastuak:
a) Gastua kostatzen dena.
b) Inor bere autoan joaten bada, km-ko 0,29 € gehi bidesaria. Zenbateko hau berrikusiko da
Euskadiko lan-hitzarmena jartzen duen arabera eta erregaien prezioa kontuan izanik.
2. Mantentze eta egonaldiko dietak.
Zenbatekoa benetako gastua kostatzen dena izango da, zeina behar bezala zuritu beharko
baita.
Funtzionarioek eta lan-kontratudun langileek, desplazamendu ofizialak egiteagatik, aurreko
puntuan aurreikusitako diru-kopuru berdinak kobratuko dituzte auto-gastuen kontzeptuengatik.
Dietei dagokionez, berriz, martxoaren 4ko 236/88 Errege Dekretuan zerbitzuagatik ordainsariez
araututakoaren baitan jardungo da, 1989-05-26ko Ministro Kontseiluaren akordio bidez
berrikusiak (89-07-01eko BOE), 86-04-18ko Berreginiko Testuaren 157 artikuluan
xedatutakoaren arabera aplikatu daitekeena.
Dokumentuaren azken zatiak nabarmentzen dira lokomozio eta dieta-gastuengatik sortzen
diren hartzekoak ezarritako tarifak aplikatuz.
Diruzaintzak aurreikusiko ditu bidezko diru-horniketak aldez aurretik gastu-proposamena ikusi
ostean. Ondoren, memoria baten bidez, gastua zuritu beharko da oinarri honetan dietei buruz
ezarritakoari jarraiki.
Kilometroei dagokion gastua automatikoki berrikusiko da, Ogasuna eta Ekonomia Garapen
batzordeak proposatuta, erregaiaren prezioa igo edo jaitsi egiten den aldira.
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13. OINARRIA.- Programa funtzionalen zerrenda.
Espedientean xehekaturik jasotzen den eran.
Udal kontu-hartzaileak 2007ko ekainaren 6an eginiko txostena ikusi ondoren.
Mintzatu dira:
* Ferradas jaunak (EB-B) adierazi du Ezker Batua-Berdeak alderditik zaila egiten
zaiela Alkatetzak eginiko aldaketa-proposamena ulertzea, kontuan izanik, beraien ustez,
2007ko Aurrekontuetan ondo jasota zeudela ordaindu beharreko diru-kopuruak. Euren ustez
proposaturiko igoerak ez dira beharrezkoak. Proposamenari aldekoak baino puntu gehiago
ikusten dizkiote aurkakoak. Gainera, gauzak erabat aldatzen ditu 8.5 puntuak, kontuan izanik
orain lehen bezala 21 zinegotzi garela, baina Alkatetzak proposatzen duen igoera 10.940.€koa dela. Hori horrela, eskatzen dute 8. kapitulua 2007ko Aurrekontuetan jasota dagoen
bezala uzteko bozketa egitea. Euren aburuz herritarrek ez lukete ulertuko urte bateko epean
diru-kopuru horiek hiru aldiz igotzea.
* Murua jaunak (Oreretako EAE/ANV) euskaraz zera adierazi du: Alkateak esan du
gauzak nahiko argi daudela, baina gure ustez proposamen honen atzean gastu bat dago eta
eurek uste dute gastu hori ez dela ondo zehazten. Hasteko, gastu gehiena duten erabakiak
ez dira zehazten, hau da, liberatu-kopuruari dagokiona. Euren irudiko 8. oinarrian, dagoen
bezala, ez da zehazten liberatu-kopurua eta hauen portzentajea. Eta legeak dioenez, akordio
horiek Udalbatzak hartu behar ditu. Ondorioz, eurek ez dute ikusten zer eragin izango duen
planteamendu horrek Udalak dituen diruetan. Alkateak hori argitzea nahiko lukete. Bestetik,
EB-ko ordezkariak esan duen moduan, eurek ere ez dute proposamena begi onez ikusten,
azken finean honen atzean gastu-igoera dagoelako. Eta eurek behin eta berriz esan dute
gastua murriztearen alde daudela. Alde horretatik proposamena euren iritziaren aurka doa.
Gainera, ez dute ulertzen zergatik ematen den urte berean beste igoera bat, herritarrek ere
ez dutela ulertuko pentsatzen dute, batez ere egoera ekonomikoa kontuan izanik. Horrez
gain, gastua murrizteko bidean, eurek ez dute ondo ikusten Udalak pasa den legegintzaldian
sortutako lanpostu berriak, esaterako, talde-idazkariak, Alkatearen kabinetea, etab.
Ondorioz, uste dute gastu horiek ezabatu behar direla eta,
talde bakoitzak, idazkaria nahi badu, bere poltsikotik ordaindu beharko du. Horrek diruaurrezpen bat suposatuko du eta kontuak izanda egingo den murrizketa handia izango dela
uste dute, eta diru hori, euren aburuz, herrian gauzak egiteko eta hobetzeko bideratu
beharko litzateke.
* Golamayo jaunak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak) adierazi duenez oinarrialdaketa honekin errealitateari egokitu nahi dute. Kontu-hartzaileak eginiko txostenari
begiratzen bazaio, ikusiko dute igoerarik handienak Irizpen batzordeetan eta ezohiko osoko
bilkuretara etortzeagatik eman direla. Hau da, zinegotziak berari dagokiona kobratuko du
deitzen diren Irizpen batzorde eta ezohiko osoko bilkuretara etortzen bada. Igoera ez da
lineala, deialdien baitan dago baizik. Horrela, ikus dezakete noiz deitzen diren ezohiko osoko
bilkurak, asko jota urtean bi edo hiru aldiz bakarrik, edo bakar bat ere ez. Bestalde, kontuan
hartu behar da talde politiko bat gehiago dagoela orain, eta horrek esan nahi du erdietsitako
portzentajearen arabera, idazkari bat izateko aukera dutela, oinarri aldaketan ezagutzera
ematen den moduan.
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* Merino alkate jaunaren (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak) ustez argi eta garbi
dago igoerarik handiena ezohiko osoko bilkuretara etortzeagatik ematen dela, eta Socialistas
Vascos-Euskal Sozialistak-en bozeramaileak aitatu duen moduan, gerta liteke urtean zehar
bakar bat ere ez egitea, edo asko jota, bat edo bi. Beraz, bada, beretzat igoera hori anekdota
hutsa da. Gainera, aurreko legegintzaldietan, HB zegoen garaian, talde hori izan zen partida
hori igo behar zela eskatu zuena, nahiz eta orain ez den hori errekonozitzen. Esan nahi du
ere –jasota gera dadin- lehen batzordeetara etortzeagatik 22 euro ordaintzen zela, eta orain
25era igo dela. Ondorioz, aldika, portzentajeak engaina dezaketela ikusten dute. Azkenik,
Ezker Batuari erantzunez, 8.5 puntuan gastu gehiagoren arrazoia Udalbatzan talde bat
gehiago dagoelako da, eta talde guztiei ematen zaie udal bizitza kontrolatzeko eta
kudeatzeko idazkari bat izateko aukera. Edonola ere, edozein taldek portzentaje horiei uko
egin diezaiokeela, gaineratu du. Hori ez delako inolako arazoa. Halaber, aitatu nahi du ez
dela inor ari Alkatearentzat lanean, izatekotan, Alkatetzaren zerbitzura izango da, esan du.
Izan ere, Alkateak, gainontzeko zinegotziak bezalaxe, Udalak hobeto funtzionatu dezan
eginkizun batzuk ditu egiteko izendatuak, hain zuzen herritarrentzako ahalik eta kudeaketarik
onena egin dezan. Frogatu besterik ez dute herri guztietan zinegotziek euren lana egin ahal
izateko idazkariak, aholkulariak eta beharrezko erremintak jartzen dituztela. Horregatik,
beretzat igoera horiek kritikatzea demagogia hutsa da, izan ere, hortxe daude datuak eta
bakoitzak egokien iruditzen zaion eran interpretatu ditzala, esan du amaitzeko.
* Ferradas jaunak (Ezker Batua-Berdeak) adierazi du Alkate jaunak emaniko
azalpenak ez dutela batere ase, zeren eta era horretara kapitulu horretan dirua aurrezteko,
egokiena bi partidismoa izango litzateke edo alderi bakarra izatea. Hots, Errenteriako
herritarrek udal taldeek ordezkaritza izan dezaten ordaindu behar badute, eta zenbat eta
talde gehiago izan orduan eta gehiago ordaindu behar badute, uste du herritarrei mesede
gutxi egiten dietela. Zentzu horretan, uste du hogeita bat zinegotzi baldin badira, beharrezko
matematika-ariketak egin behar direla aurrekontua ez dadin igo 10.940.- €.
* Murua jaunak (Oreretako EAE/ANV) adierazi du Alkateak ez beste inork ez duela
aitatu demagogia hitza, eta beretzat demagogia da proposamenean garrantzirik gutxiena
duen azken zatia erabili duen bezala erabiltzea. Batzordeetara etortzeagatik 23 eurotik 25era
igo dela esatea proposamenari gutxien eragiten dion partea esatea da, gaineratu du.
Liberazioak kontuan hartu gabe -Legearen 75. artikuluaren arabera erabakia Udalbatzari
dagokiolako, egunen batean aitatuko baitira- proposamenak suposatzen du gastua ziur aski
30.000.- euro baino gehiago igoko dela finkaturiko kontzeptuengatik, ez bileratara
etortzeagatik. Aitatu den moduan, talde politiko berri bat izateak ez du suposatzen dietak igo
behar direnik, kasu honetan egin den moduan, eta hori Gobernu Taldeak espresuki
ezkutatzen du. Horrela, bakoitzak daki zer defendatzen duen, eta beste Udalak aitatzen
direnez, esan behar du beste udaletan osoko bilkurak arratsaldez egiten direla, esaterako,
Alderdi Sozialistak gobernatzen duen Irungo herrian. Hemen, aldiz, PSEk uste du kudeaketa
politikoei dirua emanez egin behar dela. Aitzitik, eurek ateak herritarrei zabaldu behar
zaizkiela uste dute. Ekonomia aferari dagokionez, berriz, berriro esaten dute proposamena
ez daitekeela
ulertu, zeren eta 2007rako gastu bat aurreikusita zegoen, eta eurek ez dituzte ulertzen
igoerak aurreikusten dituzten berrikuspenak. Are gutxiago oraindik Udalak soberan ezer ez
duenean. Eurentzat igoera honek alderdi zenbaitek diru publikoa hartzeko antsia??? Beste
justifikaziorik ez du. Bere alderdiak, 2007rako ezarritako dietak aldatu ez daitezen ados
egoteaz gainera, uste du liberazio-kopurua murriztu egin beharko litzakeela, eta oraingoz gai
honi buruzko proposamena ez dakitenez nolakoa den, ez dute ezer gehiago esan nahi.
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* Merino jaun alkateak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak) erantzun du esanez,
gustatu ala ez, demokraziak bere arauak dituela. Eta berak une honetan Errenteriako
Udalean eztabaidatzen ari dena uste du ez dela anekdotikoa, ezta gauza arraroa ere. Euskal
udalerrien % 100ak modu horretan funtzionatzen du. Ezker Batuari erantzunez, esan du ez
litekeela 2007ko Aurrekontua onartu zenean bost alderdi politiko izanda, orain seirekin,
lehengo gastu berdina izatea. Kontu jakina da erregelaren bat aplikatu zitekeela, baina esan
dezake berak ezagutzen duen inork ez duela erregela horrenik aplikatzen. Izan ere, bostik
talde politikotik seira pasatzeak gastu gehiago eragiten du, alderdi berriarentzako idazkari
berria, etab.
Mintzaldiak amaitutakoan.
Ferradas jaunak (EB-Berdeak) eginiko proposamena bozkatu dute, hau da, 2007rako
Aurrekontuan onarturiko 8. oinarriko zenbatekoa aldatu gabe uzteko, eta lehengo dirukopuru hori dauden alderdien artean banatzeko.
Udalbatzak, gehiengoz, aurkako 13 botorekin (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak,
EAJ/PNV, PP, EA) eta aldeko 8 botorekin (Oreretako EAE-ANV, EB-Berdeak),
ERABAKI DU
Atzera botatzea Ferradas jaunak (EB-Berdeak) eginiko proposamena, hots,
2007rako Aurrekontuan onarturiko 8. oinarriko zenbatekoa aldatu gabe uzteko, eta lehengo
diru-kopuru hori dauden alderdien artean banatzeko.
Jarraian.
Udalbatzak, gehiengoz, aldeko 13 botorekin (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak,
EAJ/PNV, PP, EA) eta aurkako 8 botorekin (Oreretako EAE-ANV, EB-Berdeak),
ERABAKI DU
Onartzea Alkatetzaren mozioa, 2007ko Aurrekontua egikaritzeko arauaren 8.
oinarria aldatzeko, zeina akordioaren azalpen-zatian jasota geratu baita.
-----------Eta aztertu beharreko gai gehiagorik ez zegoenez, Alkateak bilkura amaitutzat eman
du egun bereko 09:25 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.

C.I.F. P-2007200-E Herriko Plaza s/n. i 20100 ERRENTERIA i Tfnoa: 943 449600 - Fax 943 449650 – e-mail: info@errenteria.net i www.errenteria.net

