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2016ko urtarrilaren 19a, asteartea
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TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDAL KIROL PATRONATUA

Iragarkia
Errenteriako Udalbatzak, 2015eko urriaren 27an egindako ohiko bilkuran, hasierako onarpena
eman zion «Errenteriako Udalaren Kirolaren Aholku Kontseiluaren Udal Araudiari».
Jendaurreko epea amaitu da (iragarkia 2015-11-4ko Gipuzkoako A�������� O��������� eta
ediktuen oholean jarri zen), beraren aurka inongo alegaziorik izan gabe, beraz Araudi hau behinbetiko izaeraz onartuta geratu da, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 70.2
artikuluak dioenaren arabera, bere eduki osoa argitaratzen da, adieraziz Gipuzkoako A��������
O��������� argitaratzen den biharamunetik sartuko dela indarrean.
Administrazio bidean behin betikoa den akordio honen aurka administazioarekiko auzi-errekurtsoa
jarri ahal izango da Euskal Autnomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko
Auzietako Salaren aurrean, iragarkia argitaratzen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko
epean.
Errenteria, 2016ko urtarrilaren 13a.—Julen Mendoza, alkatea.

(200)

Errenteriako Udaleko Kirolaren Aholku Kontseilua arautuko duen Erregelamendua.
ZIOEN AZALPENA
Botere publikoei dagokie, jendearen nortasuna libreki garatzearren, gauzak erraztea herritarrek
politikan, ekonomian, kulturan eta gizarte-eginkizunetan esku har dezaten, besteak beste, hori
delako politika-ordenaren eta bake sozialaren funtsa. Herritarrek afera publikoetan zuzenean edo
ordezkarien bidez esku hartzeko eskubidea arlo guztietan sustatu eta adierazi behar da, hots, bai
pertsonei indibidualki dagokienean, hala nola talde gisa jarduten dutenei. Ildo horri jarraiki, Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 69. artikulua
aipatu behar da, zeinak herritar orok herriko bizitzan esku har dezan Tokiko Korporazioek gauzak
erraztu behar dituela baitio.
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Ariketa fisikoa eta kirola, osasuntsuak izateaz gain, aspalditik garrantzi handiko jarduerak izan dira
balioetan hezteko. Azken urteotan, gure gizarteak izan duen bilakaera dela-eta, kirolak garrantzi
handiagoa hartu du kohesio sozialeko elementu gisa.
Aholku Kontseilu honen helburua da udalerriko kirol eragileak biltzea, denon laguntzarekin
herriaren eta herritarren beharrak ezagutzera eman eta behar horiei erantzuna emateko
beharrezko baliabide eta ekimenak abian jar daitezen.
Hainbat esparrutako eragileak elkartzeak bermatu egiten du jarduera fisikoaren eta kirolaren
adierazpide guztien ezagutza, eta kirol jarduera parte-hartzaile eta hezigarria sustatzea ahalbidetzen du, herritar guztiei irekia.
Udalerriko talde eta eragileak elkartzeak aukera paregabea eskaintzen du kohesioa eta parte-hartzea sustatzeko, eta bide ematen digu udalerria eraikitzean mahai horrek izango duen garrantzia
aurreikusteko.
Zentzu horretan, Errenteriako Udalaren eginkizuna, kirolak dagokion protagonismoa eskuratu
dezan, benetako praktika lortu eta norbanakakoen zein kolektiboen eskubideak bermatzea da.
Horretarako, kirol politiken koordinazioa hobetzea eta, erakundeen jarduera bultzatze aldera,
gizarte eragileen inplikazioa laguntzea izango da Aholku Kontseilu honetan erabili beharreko
filosofia, eta ahalegin hori bat dator herriari dagozkion eztabaida eta erabakietan herritarren parte
hartzea bultzatzeko apustuarekin.
Zentzu horretan, Kirolaren Aholku Kontseilua (EAK) tresna eraginkorra gerta daiteke udal kirol
politika partekatua bultzatzeko, bai herri administrazioak bai Errenteriako gizarte eragileek
adostuta.
ATARIKO TITULUA
1.

Eratzea.

Errenteriako Udalak aitortzen du kirola egiteko eskubidea oinarrizkoa dela eta, ondorioz, botere
publikoek herritar guztiei bermatu beharrekoak. Era berean uste du gobernatze onak bete behar
dituen printzipioetako bat dela herritarrek kirol politiken sorreran eta proiektu eta programak
planifikatzen eta ebaluatzen parte hartzea. Horrenbestez, duen garrantzi estrategikoa dela eta, eratzen da Kirolaren Aholku Kontseilua.

2.

Aholku Kontseiluaren izaera.

Kirolaren Aholku Kontseilua kide-anitzeko organo aholku-emailea eta eztabaidatzailea da,
Errenteriako Udalari Kirola Azpisailaren Batzorde Informatiboaren bitartez atxikia.
Organo aholku-emaile eta eztabaidatzaile hau udalerrian garatzen den kirol arloan diharduten pertsona fisiko, elkarte eta erakundeetako ordezkarien harreman-organoa izango da.
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Kontseiluaren esku-hartzea bere eginkizuntzat hartuko dituen gaien azterketan adieraziko da, eta
horietan eginiko proposamenak edo alternatibak ez dira Udalarentzat lotesleak izango.
Kontseiluak Udalari eginiko proposamen edo alternatibak behin betiko onespenean kontuan
hartuak izango ez balira, zergatiak adierazita erantzungo dira.
Kirolaren Aholku Kontseiluak Udalarekin izan beharreko harreman guztiak Kirola Azpisailaren
Batzorde Informatiboaren bidez izango ditu eta Kontseiluaren funtzionamendu egokia bermatzeko,
Kirola Azpisailaren laguntza teknikoa izango du.
3.

Aholku Kontseiluaren egitekoak.

Kirolaren Aholku Kontseiluaren eginkizunak ondorengoak dira:
1.

Udal instalazio sarea eta kirol eskaintzak aztertu eta hobetzeko proposamenak egitea.

2.

Herriko kirol eragileen iradokizunak eztabaidara eramatea.

3. Herritarren artean jarduera fisikoa sustatzeko ekimenak gidatzea, jarrera aktiboago eta partehartzaileagoa izan dezaten.
4. Kirol eragileen ohiko jardueretara bideratutako dirulaguntzak banatzeko araudia onar dadin
proposatzea.
5.

Udal kirol espazioak erabiltzeko araudiak onar daitezen proposatzea.

6.

Kirol eragileen harreman eta koordinazio gune bilakatzea.

7. Kirola Azpisailaren Batzorde Informatiboaren urteko kudeaketa planen diseinuan eta
jarraipenean parte hartzea.
8. Oro har, Kirola Azpisailaren Batzorde Informatiboaren (oraindik izendatu gabekoa) eskariari
jarraituz, Errenteriako udalerrian kirolarekin zerikusirik duten gaiak aztertzea.
9. Errenteriako Udalarekin elkarlanean aritzea Kirolarekin zerikusia duten eta herrian gartzen
diren Plan Estrategikoen elaborazioan.
Egokitzat joz gero, Kirolaren Aholku Kontseiluak lantaldeak era ditzake plan estrategikoaren bere
helburu estrategikoei loturik, edo sor litezkeen egoerei aurre egiteko.
4.

Partaideak.

Errenteriako Kirolaren Aholku Kontseiluko kideak ondorengoak izango dira:
1.

Lehendakaria: Errenteriako Alkatea.

Alkateak eskuordetza espresuki emanda, Kirola Azpisailaren Batzordearen zinegotzi ordezkaria
arituko da kontseiluburu.
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2. Kirola Azpiasailaren Zuzendari Teknikoa, idazkari lanetan arituko dena. Funtzio horiek Kirola
Azpisailaren administrariarengan delegatu ahal izango dira.
3.

Errenteriako Udaleko Kirola Azpisaila Departamentuko Kirol Dinamizatzailea.

4.

Errenterian errotuta dauden klub federatuen bederatzi ordezkari, honela banatuta:

— Futbol taldeen bi ordezkari.
— Indoor kirolaren lau ordezkari (eskubaloia, saskibaloia, igeriketa, softbola, aretoko futbola,
boxeoa eta pilota).
— Beste kirol minoritario batzuen edo Udal kirol instalazioen ohiko erabiltzaile ez diren pertsonen
hiru ordezkari.
5.

Udal Eskola Kontseiluaren ordezkari bat.

6. Gehienez beste sei pertsona (ahotsa izango dute baina boto ahalmenik ez), udalerrian kirola
sustatzeko zereginean nabarmentzen diren herritarren eta esanguratsuak diren edo parte hartzeko
interesa azaldu duten andre-gizonen artean aukeratutakoak.
Sei kide hauek eta udal kirol zuzendaria eta dinamizatzaileak ahotsa izango dute baina boto
ahalmenik ez, eta ez dira izango Kontseiluko eskubide osoko kide Kontseilua eratzeko quorumari,
gehiengoei eta bozketei dagokienean:
Otsailaren 18ko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean jasotakoak kontuan
hartuta, Kirolaren Aholku Batzordea osatzeko garaian emakumeen eta gizonen presentzia
orekatua izan dadin (sexu biek, gutxienez, %40ko ordezkaritza) neurriak hartuko dira.
Lege horretan bertan jasotakoari jarraiki, kideak aukeratzeko prozesuan sexuaren ziozko
bereizkeria eragiten duten elkarte edo erakundeak, emakumeek gizonekiko berdintasunean parte
hartzea onartzen ez duten edo oztopatzen duten jarduerak antolatzen dituzten elkarteak ez dira
inola ere kide gisa onartuko.
Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta administrazio-zehapena edo zigor penala jaso duten pertsona fisiko edo juridikoak ezingo dute parte hartu, dena delako zehapen edo zigorrak dirauen
denboran.
Kirolaren Aholku Kontseiluko kideak entitate baten ordezkari izanez gero, entitateak berak
proposatuko du ordezkaria eta horren ordezkoa. Horrez gain, kide horiek entitate bakar baten
izenean hartuko dute parte. Pertsona batek ezin izango du, inolaz ere, entitate bat baino gehiago
ordezkatu.
Kide horiek Aholku Kontseiluak izendatuko ditu, interesatuak idatziz eskatu eta Kirol
Departamentuko Teknikari Koordinatzaileak proposatutakoari jarraiki. Izendapenak bi urterako
izango dira. Nolanahi ere, epe hori luzatzeko aukera izango da, betiere bi urteko epeetan eta
gehienez sei urtez.
Kide horietakoren bat ordezkatu behar izanez gero, Aholku Kontseiluak beste kide bat izendatuko
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