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ERRENTERIAKO UDALA 
Errenteriako Udaleko Euskararen Aholku Kontseilua arautuko duen Erregelamenduaren aldaketa.



ERRENTERIAKO UDALA

Euskara Zerbitzua

Errenteriako Udaleko Euskararen Aholku Kontseilua arautuko duen Erregelamenduaren ald

Udalba tza ren Plenoak 2013ko ekainaren 25ean eginiko ohi ko Osoko Bilkuran, «Errenteriak
Kon tseilua arautuko duen Erregelamenduaren aldaketa»ri hasierako onespena eman zion.

Aipatutako erabakia erakusketa publikoan jarri zen 30 laneguneko epez, iragarkia 2013ko u
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu zen.

Erakusketa publiko aldia amaitu da eta epe horretan ez da erreklamazio edota iradokizunik a
7/1985 legea, Errejimen Lokaleko Oinarriak arau tzen dituena, 49 in fine artikuluan adierazi
arte behin-behinekoa zen onespenaren erabakia, behin betiko bihurtu da.

Eta orohar guztiek jakin dezaten eta eraginak izan  ditzan argitara tzen dut. Era berean, jakina
administrazioaren bidea agor tzen duela eta horren kontra administrazioarekiko auzi errekur t
bi hilabeteko epean, iragarki hau Gipuzako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta bihar
Halaber, egoki irizten diozun beste edozein errekur tso aurkeztu ahal izango duzu.

Aldatutako artikuluak horrela geratuko dira

Lehen aldaketa: Erreglamenduaren 3.1 atala.

Indarrean dagoen araudiak hurrengoa dio:

«3.  Aholku Kon tseiluaren egitekoak.

(...)

1.  Errenteriako Udalari Euskara Biziberri tzeko Plan Nagusia egoki tzen lagun tzea, hots, uda
egiteko aholkuak ematea, Udalba tza Osoak  ontzat eman aurretik».

Proposa tzen den aldaketaren arabera, atala hurrengo eran ida tzita geratuko da:

«3.  Aholku Kon tseiluaren egitekoak.

(...)

1.  Errenteriako Udalari Euskararen inguruko plan estrategikoak diseina tzen eta gara tzen lag

Bigarren aldaketa: Erreglamenduaren 4.4 atala.

Indarrean dagoen araudiak hurrengoa dio:

«4.  Partaideak.

(...)

4.  Gehienez beste 15 kide, eta  gutxienez beste 7, udalerrian hizkun tza normalizazioan eragi



(...)

4.  Gehienez beste 25 kide, eta  gutxienez beste 10, 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 per tso nen artean aukeratutakoak».

Hirugarren aldaketa: Erreglamenduaren 6. artikuluko bigarren paragrafoa.

Indarrean dagoen araudiak hurrengoa dio:

«6.  Bileren aldizkakotasuna eta fun tzionamendua.

(...)

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

Proposa tzen den aldaketaren arabera, atala hurrengo eran ida tzita geratuko da:

«6.  Bileren aldizkakotasuna eta fun tzionamendua.

(...)

Plangin tza ren jarraipen fasean, berriz, urtean hiru bilera egingo ditu: Ikasturteko kudeaketa 
jarraipena egiteko eta planaren balorazioa egiteko.

Bilera horiek izango dira: Lehenengoa urriaren amaieran, bigarrena mar txoan eta hirugarren

Errenteria, 2013ko irailaren 26a.—Julen Mendoza Pérez, Alkatea.       (9005)

 

 


