GOBERNU BATZORDEAREN OSAKETA
COMPOSICION JUNTA DE GOBIERNO

IZENA/NOMBRE
Igor Zapirain Lizarribar
Nagore Zubillaga Garmendia
Luis Lasa Muñagorri
Agurtzane Arribillaga

TALDE POLITIKOA/GRUPO POLITICO
EH BILDU
EH BILDU
EH BILDU
EH BILDU

Ordezkoak: Luis Lasaren ordezko izendatzen da Aitor Jimenez Iparrarguirre (EH BILDU) eta
Agurtzane Arribillagaren ordezko izendatzen da Cristina Martinez Arnaiz (EH BILDU)
2019ko uztailaren 9an buruturiko Udalbatzan, Udal eraketaren inguruan honako erabakiak onartu
ziren
BOSGARRENA
5.- GOBERNU BATZORDEA ERATZEA
Ikusirik Toki-araubidearen Oinarriak arautzen (apirilaren 2ko 7/1985 Legeak) dituen Legeak 20,
21.2 eta 23 artikuluetan xedatzen duena.
Ikusirik, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuak, Toki Erakundeetako Antolamendu,
Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoari buruzko araudia onesten duenak bere 41.3, 46 eta 52
artikulutuetan xedatzen duena.
Alkateak proposatzen du Tokiko Gobernu Batzordea eratzea, nahiz eta Ibarrak ez dituen 5.000
biztanle eta ez duen onartua Arautegi Organikori, beharrezko ikusten du batzordearen eraketa.
Udalbatzak, 6 aldeko botorekin, ( EH BILDU ) eta 4 abstentzioekin (EAJ-PNV ) honako hau
ERABAKITZEN DU

LEHENGOA: Tokiko Gobernu Batzarra eratzea Toki-araubidearen Oinarriak arautzen
dituen Legeak 20. artikuluan eta Antolamendu eta Funtzionamendu Araudiak 35.
artikuluan xedatutakoa aintzat hartuz.
BIGARRENGOA: Tokiko Gobernu Batzordea batzartuko da hilabetean behin, 3.
asteko ostiralean goizeko 9:30etan

Alkateak Tokiko Gobernu Batzarra eraturik, jakinarazten du 2019/297 Alkate Dekretu bidez Tokiko
Gobernu Batzordeko kideak zehazten dira eta 2019/298 Alkate Dekretu bidez Alkateak Tokiko
Gobernu Batzordeari esleitzen dizkion eskuduntzak zehazten dira.

2019/ 297 ALKATE DEKRETUA

Ikusirik Toki-araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legeak 20. artikuluan eta Antolamendu eta Funtzionamendu Araudiak ( 7/1985 Legearen )35.
artikuluan xedatutakoa hartu da kontuan; horrela bada Gobernu batzordea beharrezko organoa da 5.000 biztanletik gorako herrietan eta Arautegi
Organikoak hala ezartzen duenean edo udalbatzarrak hori erabakitzen duenean.
Alkateak proposatzen du berau eratzea beharrezko jotzen duela nahiz eta Ibarrak ez dituen 5.000 biztanle eta ez duen onartu Arautegi Organikorik.
Udal eskumenen barne nahiz kanpo funtzionamendurako eraginkorrago ikusten du eratzea. Gobernu Batzordeak izaera irekia izango du parte hartu
nahi duten zinegotzi guztientzat nahiz eta bertako kide ez izan.
Kontuan harturik aipatutako lege xedapenaren arabera, Tokiko Gobernu Batzarra, Alkatea eta zinegotziez osatuko dela, eta azken hauek ezin dutela
osoko bilkurako herena baino gehiago izan; hiru kide izendatzen dira.
Kontutan harturik 7/1985 Legearen 23. artikuluaren eta 2568/1986 Errege Dekretuaren 46 artikuluaren arabera, alkatearen eskumena dela Tokiko
Gobernu Batzarraren kideak izendatzea, gero Osoko bilkurari horren berri emanez.
Kontutan harturik 7/1985 Legearen 21. artikuluaren eta 2568/1986 Errege Dekretuaren 41.3 artikuluaren arabera, Alkateak bere eskumenak delegatu
ditzakeela, besteak bete Tokiko Gobernu Batzordean.
Aipatu guztiagatik

.

Alkatetza honek apirilaren 2ko 7/85 Legeak, Tokiko Erregimeneko Oinarri Arautzaileak, 21.1. artikuluan, Tokiko Erregimenaren gaian
indarrean dauden Lege Xedapenen Testu Bateratua onesten duenak, 24. artikuluan eta Tokiko Erakundeen Antolamenduaren,
Funtzionamenduaren eta Erregimen Juridikoaren Arautegia onesten duenak, 41. artikuluan ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,
honakoa

EBAZTEN DU:

LEHENENGOA.- Tokiko Gobernu Batzorde kide hauek izendatzea:
LEHENDAKARIA
KIDE 1
KIDEA 2
KIDEA 3

TITULARRAK
IGOR ZAPIRAIN

ORDEZKOA

NAGORE ZUBILLAGA
LUIS LASA
AGURTZANE
ARRIBILLAGA

AITOR JIMENEZ
CRISTINA MARTINEZ

BIGARRENGOA.- Dekretu honen berri interesatuei ematea.
HIRUGARRENGOA.- Udalbatzak burutzen duen hurrengo ohiko bilkuran dekretu honen berri ematea.
Ibarran, 2019ko uztailaren 9an

2019/ 298 ALKATE DEKRETUA

Tokiko Gobernu Batzordea eraturik, eta 2019/2097 Alkate Dekretu bidez kideak zehazturik eta
kontutan harturik 7/1985 Legearen 21. artikuluaren eta 2568/1986 Errege Dekretuaren 41.3 artikuluaren arabera, Alkateak bere eskumenak delegatu
ditzakeela, besteak bete Tokiko Gobernu Batzordean.
Alkatetza honek apirilaren 2ko 7/85 Legeak, Tokiko Erregimeneko Oinarri Arautzaileak, 21.1. artikuluan, Tokiko Erregimenaren gaian
indarrean dauden Lege Xedapenen Testu Bateratua onesten duenak, 24. artikuluan eta Tokiko Erakundeen Antolamenduaren,
Funtzionamenduaren eta Erregimen Juridikoaren Arautegia onesten duenak, 41. artikuluan ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,
honakoa

EBAZTEN DU:

LEHENENGOA.- Tokiko Gobernu Batzordeari honako eskuduntza hauek eskuordetzea:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

1.- 15.000 eurotik gorako zerbitzuak eta hornidurak kontratatzeko pleguen onarpena (kontratuaren esleipena aldiz Alkate
Dekretu bidez burutuko da kontratazio-mahai iraunkorraren proposamena entzun ondoren).
2.- 40.000 eurotik gorako obrak kontratatzeko pleguen onarpena ((kontratuaren esleipena aldiz Alkate Dekretu bidez burutuko
da kontratazio-mahai iraunkorraren proposamena entzun ondoren).
3.- Planeamendu orokorraren garapenerako planeamendu tresnak onartzea, ez badaude udalbatzari espresuki esleituak, bai
eta hirigintza kudeaketarako tresnak, bere eskumenen arabera dagozkion hirigintza hitzarmenak barne, eta hirigintza
egitasmoak, eta eraikin berrien kasuetan, obra handien baimena eta erabilera baimena ematea.
4.- Aurri-deklarazioak egitea, berehalako aurri-deklarazioa izan ezik.
5.- 15.000 eurotik gorako gastuaren

xedatzea

6.- Ondare erantzukizun espedienteak ebaztea beti ere kopurua 15.000 euro eta 100.000 euro bitartekoa denean (15.000
eurotik beherako ondarezko erantzukizun espedienteak Alkateak ebatziko ditu eta 100.000 eurotik gorakoak aldiz
Udalbatzak).
7.- Diru-laguntzak 15.000 eurotik gorakoak direnean Tokiko Gobernu Batzordeak onartuko ditu hauek emateko oinarriak (dirulaguntza eman eta zuriketaren onarpena aldiz Alkate Dekretu bidez ebatziko ditu Alkateak).
o Diru-laguntzak nominatibo edo izendunak direnean, 15.000 eurotik gorakoak direnean, diru-laguntza emateko
sinatu behar den hitzarmenaren onarpena Tokiko Gobernu Batzordeak egingo du.
8.- Udal ondasunen gaineko emakida, alokatze edo lagapena egitea erabakiko du, betiere eskubide horien iraupena bost urte
baino gutxiago bada eta urteko aurrekontuaren baliabide arrunten %10 gainditzen ez badute.
9.- 15.000 eurotik gorako (beti ere 400.000 eurotara heltzen ez badira hau Udalbatzak erabakiko du) ondasunen eta
eskubideen erosketa eta besterentzea:
a. ondasun higiezinak, aurrekontuan aurreikusita badago
b. ondasun higigarriak, balio historiko artistikoak izan ezik aurrekontuan besterentzea aurreikusita ez badago.
10.- Hirigintzako zehapen espedienteen ebazpenak, larri edo oso larriak direnean lurzoru legearen arabera (2/2006) eta
2/1998 legearen arabera
11.- Udal ordenantzekiko arau hausteak zigortzea 600 eurotik aurrera, non eta ahalmen hori beste organo batzuei egotzirik ez
den.

BIGARRENGOA.- Dekretu honen berri interesatuei ematea.
HIRUGARRENGOA.- Udalbatzak burutzen duen hurrengo ohiko bilkuran dekretu honen berri ematea.
Ibarran, 2019ko uztailaren 9an

