
 

AURRETIAZKO KONTSULTA: UDAL ERREGELAMENDU ORGANIKOAREN ALDAKETA 

 

39/2015 Legeak –urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzkoak– berrikuntzak ezarri ditu Administrazio publikoen legegintza-ekimena eta 
erregelamenduak egiterakoan; besteak beste, herritarren iritzia eta etorkizuneko arauak ustez 
ukitu ahal dituen antolakunde ordezkagarrienen iritzia jasotzeko beharra. 

39/2015 Legeak –urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzkoak– 133. artikuluan hau xedatzen du: 

“1.- Legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, 
kontsulta publiko bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, eta jasoko 
da zer iritzi duten etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuek eta antolakunderik 
ordezkagarrienek puntu hauei buruz:  

a.- Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak. 

b.- Arau hori onestea, beharrezko eta egoki den. 

c.- Arauaren helburuak. 

d.- Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak.” 

Bergarako Udalaren asmoa da Udaleko Erregelamendu Organikoa aldatzea batzorde 
informatzaileei dagokienean. 

39/2015 Legeak ezartzen duen prozedura betetzeko, Erregelamendu Organikoaren aldaketa 
onartu aurretik, Bergarako Udalak erabaki du aurretiazko kontsulta publikoa egitea. 

Horrenbestez, egoki irizten duten herritarrek, erakundeek edo elkarteek parte hartu ahal 
izango dute, beraien ekarpenak aurkeztuz 2020ko azaroaren 23ra arte, bi bide hauetatik 
edozein erabilita:  

• Posta elektronikoa erabiliz, helbide honetara bidalita: idazkaritza@bergara.eus  

• Iradokizunak Udaleko Erregistro Nagusian aurkeztuta (San Martin Agirre plaza 1).  

 

EKIMENAREN BITARTEZ KONPONDU NAHI DIREN ARAZOAK 

Bergarako Udalak Erregelamendu Organikoaren aldaketarekin lortu nahi duena da batzorde 
informatzaileak eratzea eta bere funtzioak betetzea; besteak beste, Udalbatzaren 
eskumeneko gaiak diktaminatu ahal izatea. 

 

ERREGELAMENDU ORGANIKOAREN ALDAKETA ONARTZEKO BEHARRA ETA 
EGOKITASUNA 

Aurreko puntuan adierazten da funtsean Erregelamendu Organikoaren aldaketaren arrazoia 
eta beharra.  

Erregelamendu Organikoa 2008ko azaroaren 11n onartu zen eta Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean argitaratu zen 2008ko azaroaren 24an. 

Gero, Auzitegi Gorenak 2012ko maiatzaren 18an emandako epaiaz hainbat puntu edota 
artikulu deusezak (nuluak) aitortuta, epaia betetzeko baliogabetuta geratzen ziren puntu edota 
artikuluen berri eman zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2012ko uztailaren 16an. 
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Erregelamendu hori onartu zenean udalean bost udal talde zeuden, eta aurreikusi zen 
batzorde informatzailea osatu eta eratzeko honako hau: 

39. artikulua.- Batzorde informatzailea(k) - Osaketa 

1. - Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen, apirilaren 2ko, 7/1985 Legearen 20. 1c) 
artikulua betetzeko, Batzordea(k) sortuko d(ir)a —Udalbatza Osoak sortu eta onartu dituen arlo 
kopuruaren arabera—, Udalbatza Osoko gaien azterketa, berri emate, kontsulta edo irizpenak 
emateko, eta baita Alkatetzaren, Tokiko Gobernu Batzarraren eta eskuordetzeak dituzten 
zinegotzien kudeaketa jarraitzeko ere, Udalbatza Osoari dagozkion kontrol-eskumenei kalterik 
egin gabe. 

2. - Udalbatza osatzen duten talde politiko guztiek izango dute Batzorde Informatzaile hauetan 
parte hartzeko eskubidea, talde bakoitzeko zinegotzi baten bitartez. Horretarako, 
bozeramaileak sinatutako idatzia aurkeztu beharko dute. Halaber, Udal Talde Politikoetako 
kideen ordezko batzordekideak ere izendatu ahal izango dira.  

 

80. artikuluan, berriz, honako hau aurreikusi zen: 

80. artikulua. – Quoruma  

1. - Bilerak baliozkoak izateko Batzordeko kideen gehiengo osoak bertan izan behar du 
lehenengo deialdian, eta gutxienez hiru kidek ordu erdi geroagoko bigarren deialdian.  

2. - Dena den, bertan derrigorrez egon beharko dute Lehendakaritzak —edo bere ordezko 
legalak— eta Batzordeetako Idazkaritzak —edo bere ordezkari legalak—.  

 

Azken hauteskundeetan hiru hautagaitzak lortu zuten zinegotzia eta, beraz, hiru udal talde 
eratu ziren. 

Bestalde, eta ia urte eta erdiko lan baten ondoren, Udalbatzak 2020ko uztailaren 20an 
egindako bilkuran erabaki zuen batzorde informatzaileak berrantolatzea eta hiru (3) batzorde 
informatzaile eratzea. 

Batzorde berri horietako ordezkariak, ordea, ez dituzte udal talde denak izendatu. Beraz, 
batzordeak eratzeko quoruma ezin da lortu gaur egun, eta Erregelamendu Organikoa aldatu 
beharra dago batzorde informatzaileek indarrean dagoen legediak aurreikusitako funtzioak 
bete ahal izateko. 

Aurretiazko kontsulta bukatu ondoren eta webgunearen bitartez egiten den jendaurrekoak 
ematen duenarekin, Udalak Erregelamendu Organikoaren aldaketa Udalbatzara eramango du 
bere onarpenerako. Ebazpen hau eman eta gero, onarpenari dagokion iragarkia Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, hogeita hamar (30) eguneko epez alegazioak, 
erreklamazioak edota iradokizunak aurkeztu ahal izateko. Jarraian, jendaurrekoan aurkeztutako 
alegazio, erreklamazio edota iradokizunei Udalak erantzunez behin betiko onarpena emango dio 
Erregelamendu Organikoaren aldaketari, hala badagokio. Alegazio, erreklamazio edota 
iradokizunik aurkeztuko ez balitz, behin betikotzat onartuta ulertuko da aldaketa, aipatutako 
izapideak burutu ondoren betiere. 

 

ERREGELAMENDU ORGANIKOAREN ALDAKETAREN HELBURUAK 

Aurreko puntuan jaso da eta da batzorde informatzaileek indarrean dagoen legediak 
aurreikusitako funtzioak bete ahal izatea.  

 



 
EGON DAITEZKEEN BESTE KONPONBIDE BATZUK, ERREGULATZAILEAK ETA EZ-
ERREGULATZAILEAK 

Beste konponbiderik ez da ikusten. 

 

Argitaratze-data: 2020/11/06 

 


