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7 Udal Administrazioa 
ERRENTERIAKO UDALA 
Errenteriako Udaleko Euskararen Aholku Kontseilua arautuko duen Erregelamenduaren behin betiko
onarpena



ERRENTERIAKO UDALA

Euskara Departamentua

Iragarkia

Errenteriako Udaleko Euskararen Aholku Kon tseilua arautuko duen Erregelamenduaren has
erreklamazio edo iradokizunik egon ez denez, Toki Erregimeneko Oinarriak Arau tzen ditue
49. artikuluaren c) azpiatalaren azken paragrafoan zehaztutakoaren arabera, zeinari apirilare
gehigarri  batzuk eran tsi dizkion, Udalba tzak hartutako hasierako onarpena, orain behin betik
Toki Erregimeneko Oinarriak Arau tzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 70-2 artikuluan
onartutako Erregelamendua horren testu oso-osoa argitara tzen da eta argitara tzen denetik 15
indarrean adierazten da.

Eta jakin dezazuen eta eraginak izan  ditzan argitara tzen dut. Era berean, jakinarazten dizuet
administrazioaren bidea agor tzen duela eta horren kontra administrazioarekiko auzi-errekur
hilabeteko epean, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta bihar
Halaber, egoki irizten diozuen beste edozein errekur tso aurkeztu ahal izango duzue.       

Errenteriako Udaleko Euskararen Aholku Kon tseilua arautuko duen Erregelamendua.

ZIOEN AZALPENA

Botere publikoei dagokie, jendearen nortasuna libreki gara tze arren, gauzak erraztea herritar
kulturan eta gizarte-eginkizunetan esku har dezaten, besteak beste, hori delako politika-orde
tsa. Herritarrek afera publikoetan zuzenean edo ordezkarien bidez esku har tzeko eskubidea 
adierazi behar da, hots, bai per tso nei indibidualki dagokienean, hala nola talde gisa jarduten
Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen Legearen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 69. a
zeinak herritar orok herriko bizi tzan esku har dezan Tokiko Korporazioek gauzak erraztu be

Euskararen Erabilera Arau tzeko 10/1982 Oinarrizko Legea one tsi zenetik herri administrazi
ere pauso garran tzi tsuak eman dituzte gure herrien euskararen normalizazioa bidera tzeko.   

Zen tzu horretan, Errenteriako Udalaren eginkizuna euskara eta gaztelania aukera berdintasu
elebitasuna lortu eta herritar guztien hizkun tza eskubideak berma tzea da. Horretarako, hizku
hobe tzea eta, erakundeen jarduera bul tza tze aldera, gizarte eragileen inplikazioa lor tzea izan
filosofia, eta ahalegin hori bat dator herriari dagozkion eztabaida eta erabakietan herritarren
apustuarekin.         

1997ko mar txo aren 18an, Udalba tza osoak behin betiko onespena eman zion « Renteria-Err
Erabilera Normalizatu eta Susta tzeko Udal Ordenan tza» agiriari.

Beste alde batetik, 1998 uztailaren 28an, Eusko Jaurlari tzak EBPN Euskara Biziberri tzeko P
Euskal Autonomi Erkidegoko udal administrazioetako hizkun tza normalizaziorako prozesua
diseinatuta dago eta euskararen erabilera bul tza tzea, belaunaldien arteko transmisioa berma t
berma tzea dira bere helburu nagusiak.    



Horren ondorioz, 2010eko mar txo aren 11n izan zen EBPNri hasiera emateko bilera politiko
Errenteriako alkatearen artean eta 2010eko maia tza ren 12an, berriz, bilera teknikoa, udal eu
teknikarien eta HPSk izendatutakoaren artean.

Era berean, 2010eko maia tza ren 28an, Udalba tzak onespena eman zion Errenteriako Udalea
tzeko irizpideak» izeneko dokumentuari.

Aurreko guztia kontuan harturik, garaia da tarte horretan indarrean izan ditugun hizkun tza i
hizkun tza egoerari buruzko hausnarketa berri bat egiteko eta, EBPN IV plangin tzal dian sart
unerik egokiena Udalaren orain arteko ahalegin guztiek eta EBPN Euskara Biziberri tzeko P
era koordinatuan norabide berean lan egiteko, biek helburu bera baitute: Euskararen berresk

Zen tzu horretan, Euskararen Aholku Kon tseilua (EAK) tresna eraginkorra gerta daiteke her
eragile guztien arteko hizkun tza politika partekatua bul tza tzeko.

ATARIKO TITULUA

1.    Era tzea.

Errenteriako Udalak aitor tzen du hizkun tza eskubideak oinarrizkoak direla eta, ondorioz, bo
bermatu beharrekoak. Era berean uste du goberna tze onak bete behar dituen prin tzi pioetako
politiken sorreran eta proiektu eta programak planifika tzen eta ebalua tzen parte har tzea. Ho
normalizazioak Errenteriaren tzat duen garran tzi estrategikoa dela eta, era tzen da Euskararen

2.    Aholku Kon tseiluaren izaera.

Euskararen Aholku Kon tseilua kide-ani tzeko organo aholku-emailea eta eztabaida tzailea da
Batzorde Informatiboaren bitartez atxi kia.

Organo aholku-emaile eta eztabaida tzaile hau udalerrian hizkun tza normalizazioan dihardut
publiko eta pribatuetako ordezkarien harreman-organoa izango da.

Kon tseiluaren esku-har tzea bere eginkizun tzat hartuko dituen gaien azterketan adieraziko da
proposamenak edo alternatibak ez dira udalaren tzako lotesleak izango.

Kon tseiluak Udalari eginiko proposamen edo alternatibak behin betiko onespenean kontuan
zergatiak adierazita eran tzungo dira.

Euskararen Aholku Kon tseiluak Udalarekin izan beharreko harreman guztiak Euskara  Batzo
izango ditu eta Kon tseiluaren fun tzionamendu egokia berma tzeko, Euskara Departamentuar
du.

3.    Aholku Kon tseiluaren egitekoak.

Euskararen Aholku Kon tseiluaren eginkizunak ondorengoak dira:



3.    Oro har, Errenteriako Udalaren Euskara  Batzorde Informatiboaren eskariari jarraituz, E
euskararen erabilera normaliza tzeko lanekin zerikusirik duten gaiak azter tzea.

Egoki tzat joz gero, Euskararen Aholku Kon tseiluak lantaldeak era  ditzake plan estrategikoa
loturik, edo sor litezkeen egoerei aurre egiteko.    

Halaber, euskara erakunde eta elkarteen ordezkariak ere joan ahal izango dira bileretara, Leh
baldin eta Euskararen Aholku Kon tseilura joateko interesa eraku tsi badute eta bere presen tz
aztertu behar diren gaietan duten esperien tziagatik. Gonbidatu horiek ez dira izango Kon tse
Kon tseilua era tzeko quorumari, gehiengoei eta bozketei dagokienean.

4.    Partaideak.

Euskararen Aholku Kon tseilua osa tze rakoan kontuan hartu dira HPSk 10.000 biztanletik go
gomendioak.

Errenteriako Aholku Kon tseiluko kideak ondorengoak izango dira:

1.    Lehendakaria: Errenteriako Alkatea.

Lehendakariak eskuorde tza espresuki emanda, Euskara Zinego tzia arituko da Kon tseiluburu

2.    Euskara Departamentuko Teknikari Koordina tzailea.        

3.    Idazkaria: Udaleko euskara teknikari normaliza tzailea edo besterik ezean EBPN gara tze
Teknikari Koordina tzaileak izendatutako solaskide teknikoa.         

Idazkariak aho tsa izango du baina boto ahalmenik ez, eta ez da izango Kon tseiluko eskubid
tzeko quorumari, gehiengoei eta bozketei dagokienean.

4.    Gehienez beste 15 kide, eta  gutxienez beste 7, udalerrian hizkun tza normalizazioan erag
elkarteetako ordezkarien (guraso elkarteak; euskaldun tze-alfabeta tzean diharduten erakunde
edo kirol elkarteak; merkatari tza eta ostalari tza elkarteak; enpresen ordezkari tza; komunikab
esangura tsuak diren andre-gizonen artean aukeratutakoak.

Otsailaren 18ko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean jasotakoak kont
Aholku Batzor dea osa tzeko garaian emakumeen eta gizonen presen tzia orekatua izan dadin 
ordezkari tza) neurriak hartuko dira.

Lege horretan bertan jasotakoari jarraiki, kideak aukera tzeko prozesuan sexuaren ziozko be
edo erakundeak, emakumeek gizonekiko berdintasunean parte har tzea onar tzen ez duten edo
antola tzen dituzten elkarteak ez dira inola ere kide gisa onartuko.

Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta administrazio-zehapena edo zigor penala jaso duten pe
ezingo dute parte hartu, dena delako zehapen edo zigorrak dirauen denboran.

Euskararen Aholku Kon tseiluko kideak entitate baten ordezkari izanez gero, entitateak bera
horren ordezkoa. Horrez gain, kide horiek entitate bakar baten izenean hartuko dute parte. P
inolaz ere, entitate bat baino gehiago ordezkatu.



Kide horietakoren bat ordezkatu behar izanez gero, Kon tseiluak beste kide bat izendatuko d
denboraldirako.

Aurreko paragrafoetan xedatutakoari aurka egin gabe, Kon tseiluko kideek kon tseilukide iza
kasuetan:

a)    Norberaren borondatez, betiere ida tziz adierazten badu.

b)    Erregelamendu honetan adierazitako fun tzioak behin eta berriro ez bete tzeak eragindak

c)    Ordezka tzen duen Elkarte, talde edo kolektiboa desagertuz gero.

d)    Elkartearen Estatutuetan izendatu izanaren inguruko fun tsezko aldaketarik emanez gero

e)    Lehendakari tza ren kasuan, delegazioa aldatu edo uzteagatik.

f)    Ordezka tzen duen elkartea uzteagatik.

g)    Herio tza gatik.

Kon tseilukide izateari uztea Kon tseilu-Udalba tzak berre tsiko du, Lehendakari tza ren propos

5.    Kon tseilukideen egitekoak.

5.1.    Lehendakariaren fun tzioak.

— Kon tseiluaren ordezkari izatea.

— Ohiko eta ez ohiko bileretarako dei egitea.

— Udal teknikariak eta erakunde eta elkarteen ordezkariak gonbida tzea.

— Gai Zerrenda onar tzea.

— Bileraburu izatea eta bileren garapena modera tzea.

— Herritarren parte har tzea berma tzea.

— Kon tseilukide izateari uzteko proposamenak egitea.            

— Entitate, elkarte edo herritarrek gonbidatu gisa parte har tzeko egiten dituzten eskaerak on
emandako iri tziaren arabera eta gonbidapena bidali.         

— Kon tseiluaren ekimen eta proposamenak Euskara  Batzorde Informatiboari, eta hala bada
horiek bidera ditza ten.

— Kon tseiluaren aktak eta hartutako erabakien ziurtagirien oniri tzia ematea.

— Lehendakari izateagatik dagokion beste edozein eginkizun bete tzea.



5.3.    Idazkariaren fun tzioak.

— Kon tseiluko bileretara joatea, hitza rekin baina botorik gabe. Bileretako aktak egitea eta s

— Akta guztiak Euskara Departamentuan gorde eta Aholku Kon tseiluko kideen esku izatea

— Bileretarako deialdiak bidal tzea, gai zerrendak eta azken bilerako aktarekin batera.  

— Kon tseiluak hartutako erabakiak bidera tzea, eta erabaki horien ziurtagiriak egitea.

— Kon tseilukideen alta eta baja eskariak jaso eta tramita tzea, baita dagokion Erregistroa ku

—  Artxibo eta erregistro eginkizunak bete tzea, baita Idazkari izateagatik dagokion beste ed

5.4.    Euskararen Aholku Kon tseilukideen eskubideak eta betebeharrak:

a)    Kon tseilukideen eskubideak:

— Kon tseiluaren bileretako eztabaidetan parte har tzea,  hitza eta boto eskubidearekin.

— Gai ordenean jasota ez dagoen gairen bat proposa tzea. Horrelakoetan Kon tseiluak gehien
eztabaida tzeko erabakia.

— Hizkun tza normalizazioaren politikari buruzko proposamenak plantea tzea.

— Kon tseiluak hartutako erabakiak bete tze arren gara tzen diren ekin tzei buruzko informazio

— Kon tseiluko aktak eta dokumentazio guztia eskuratu ahal izatea.

— Erregelamendu honek nahiz indarrean dagoen legediak ezar dakizkiekeen beste eskubide

b)    Kon tseilukideen betebeharrak:

— Kon tseiluko bileretan nahiz kide diren lantaldekoetan parte har tzea. Horrez gain, Kon tse
tzeko susta tzen diren ekin tze tan lagun tzea.          

— Kon tseiluaren garapena eta sustapena hobe tzeko lagun tza ematea.

— Erregelamendu honetan xedatutakoa errespetatu eta bete tzea.

— Elkarte, Talde edo Kolektiboen kasuan, Udalari jakinaraztea euren Estatutuak aldatuz ge
izendapenetan eraginik duten azter tzeko.

— Jakinaraztea, entitatearen ordezkaria nahiz helbide soziala aldatuz gero.       

— Erregelamendu honek nahiz indarrean dagoen legediak ezar dakizkiekeen beste betebeha



Plangin tza ren jarraipen fasean, berriz, urtean  gutxienez ohiko bilera bat egingo du: Urteko k
hurrengo urtekoa adosterakoan.

Lehendakariak beharrezko tzat joz gero, ohiz kanpoko bilerak egin ahal izango dira.

Era berean, eskubide osoko kideen erdiak ohiz kanpoko bilerak eska tzeko eskubidea izango
ere 15 eguneko epean gauzatuko dira bilera horiek.

Deialdiak,  gutxienez, zazpi egun natural lehenago egin beharko dira.

Kon tseilua eratu tzat joko da kon tsi lukideen erdiak eta bat gehiago bertaratu direnean. Nolan
dezan, beharrezkoa izango da Lehendakaria eta Idazkaria bertan egotea.

Kon tseiluak hartutako erabakiak proposamen gisa hartuko dira kontuan, Kon tseilukideak iz
uzteko akordioak izan ezik, horiek erabakigarriak izango baitira.

Erabakiak gehiengo soilaz hartuko dira.

Bozketetan berdinketa emanez gero, berriro bozka tze ari ekingo zaio eta, hala ere, berriro be
mahai gainean geratuko litza teke adostasun handiago bila tzeko asmoz.

Erregelamendu honetan jaso ez diren gai guztietarako, Udal Organoen Araudian eta toki err
organoen inguruan ezarritakoa bete beharko da.  

AZKEN XEDAPENA

Erregelamendu hau indarrean jarriko da, testua Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN o
biharamunetik hamabost lanegunetara eta indarrean egongo da Udalba tzak erregelamendua 
erabakia har tzen duen arte.

Errenteria, 2011ko mar txo aren 29a.—Juan Carlos Merino González, alkatea.   (3846)


