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7 UDAL ADMINISTRAZIOA 
ERRENTERIAKO UDALA 
Udalaren Hirigintzako Kontseilu Aholkulariaren udal erregelamendua. Behin betiko onespena.



ERRENTERIAKO UDALA

Hirigintza

Iragarkia

Udalba tzak 2007ko uztailaren 26an egindako bilkuran behin betiko onarpena eman zion Err
Plangin tzako aholku Batzor dearen Udal Araudia-ri, 3007ko mar txo aren 30ean hasera batez 
eta baita jendaurrean izandako alegazioetako onartutako zenbait kuestio ere.   

Aipatutako erabakiari jarraiki, Araudiaren testu osoa argitaratuko da jendeak jakin dezan eta

Errenteria, 2007ko abuztuaren 21a.—Juan Carlos Merino Gonzįlez, Alkatea.

(5511)   (9520)

ERANSKINA: TESTU OSOA

ERRENTERIAKO UDALAREN HIRIGIN TZA PLANGIN TZAKO AHOLKU BATZOR D

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 dagokionean, hala nola talde gisa jarduten
Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen Legearen 69. artikulua aitatu behar da, zeinak 
esku har dezan Tokiko Korporazioek gauzak erraztu behar dituela baitio.       

Hirigin tzari dagokionez, ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, Lurzoru eta Hirigin tzari buruzkoa
bideak errazteko, esaterako, planei dagozkien agiriei eranskin-programak egin ahal izateko,
ezar tzen du: Hirigin tza-planeamendua behin betikotasunez onar tzeko eskumena duten udale
Hirigin tza Planeamendurako Aholku  Batzorde bat era tzera.  Batzorde honek, lehen adierazit
eginahalak egiteaz gain, xede tzat du herri erakundeari lagun tzea hirigin tza antola tze arren ba
onar tzeko, batez ere, Plan Orokorreko determinazioei buruzkoak.    

Bestalde, Lege horren 110. artikuluak Udal Erregelamendu bat onar tzeko garaian aipatu Bat
oinarrizko ezaugarriak kontuan hartu behar direla dio. Organo honen izaera Toki Araubidea
Legearen 20.1 artikuluan ezarritako oinarrizkoen osagarria da. Horrela, bere 2. atalean, auto
araubideari buruzko legeen bidez, lehen aitatutako oinarrizkoa osatuko duen antolaketa bat 

Helburu honekin, Udal Erregelamenduak zera proposa tzen du: Herriko Planeamenduko Aho
fun tzionamendua arau tzea, zeinaren izaera aholku emailea eta kolegiatua izango baita, hirig
planifikazioan esku-har tze soziala eta herrian garapen iraunkorra bidera tzea eta bul tza tzea u
bidez erabaki tzen dira halaber Planeamenduko Aholku-batzor dearen oinarrizko egitura, egin
juridikoa, beti ere, kolegiatutako organo gisa kontuan izanik Herri Administrazioen Araubid
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 22. artikuluan aurreikusitakoak, aza



1. artikulua.    Udal Planeamenduko Aholku Batzor dearen izaera eta eginkizunak.

1.    Errenteriako Udalaren Udal Planeamenduko Aholku Batzor dea udal organo osagarri eta
Errenteriako egitura-antolaketa planak proposatu, tramitatu eta onar tzeko prozedurarekin ze
sozialaren eginkizunak bete tze arren gaiak eztabaidatu eta aholkuak emateko.

2.    Batzor deak Udalak –herriko plan orokorra bidera tzeko arduraduna izanik– egin asmo d
egin edo ezar ditza keen jarraibide eta jarduteko ildoen berri jakingo du, hain zuzen, horiek e
informazioa beti emango du Plan orokorraren idazketa teknikoa hasi ondoren. Era berean, B
eskatuko balu, beste edozein Plan edo hirigin tza antolaketako instrumentuen gaineko inform
dezake.

3.    Batzor dearen esku har tzea bere eginkizun tzat hartuko dituen gaiak azter tzeko agirietan 
eginiko proposamenak edo alternatibak ez dira administrazio publikoen tzako lotesleak izang

4.    Batzor deak Udalari eginiko proposamen edo alternatibak ez balira behin-betiko onespe
zergatiak adieraziz eran tzu nak izango dira beroriek.         

2. artikulua.    Udal Planeamenduko Aholku Batzor dearen osaketa.

1.    Batzor deko partaideak izango dira:

a)    Alkatea, edo bere ordezko zinego tzia, zeina batzor deburu izango baita.

b)    Hirigin tza eta Ingurumen arloko zinego tziak, edo hauen ordezkoak. Lehenengoa batzor

c)    Agenda 21eko foroko zinego tzi ez den ordezkari bat, berau era tzen denean.

d)    Udal alderdi bakoi tzeko ordezkari bat.     

e)    Auzo elkarte bakoi tzeko ordezkari bat planeamenduak herri osoari eragiten dionean. Pl
eragiten dioenean, berriz, zuzenean ukitutako auzo elkarte bakoi tzeko ordezkari bat.           

f)    Errenteriako Udal Elkargoen Erregistroan inskribatuta dauden ingurugiro elkarteen orde
ordezkari bat, elbarrituen elkarteen ordezkari bat eta kultur edota kirol elkarteen ordezkari b
hiriko Txi rrindulari Elkartearen ordezkari bat.

2.    Udal Planeamenduko Aholku Batzor deko partaideak Alkatearen dekretu bidez izendatu
berri Udalba tzan emango da. c), d), e) eta f) ataletan adierazitako partaideen izendapena elk
erakundeek proposatuta egingo da.

3.    Batzor deburuak, halaber, teknikariak edo adituak izendatu ahal izango ditu batzor deko 
txos tena beharrezkoa den gaietan, zeinak batzor deko bileratara, hitza rekin baina botorik gab

II. TITULUA

EGITURAKETA



a)    Lehendakari tza eta lehendakari ordea.

b)    Udalba tza.

II. KAPITULUA.    ‑LEHENDAKARI TZA ETA LEHENDAKARI ORDEARI DAGOKIO

4. artikulua.

1.    Udal Planeamenduko Aholku Batzor deko lehendakari tza Udal Korporazioko alkateari d

Batzor deburua kanpoan egongo balitz, espresuki ordezkari tza delegatu ostean, lehendakari tz
egingo ditu.

2.    Lehendakari tzari zera dagokio:

a)    Berma tzea Batzor dearen eskumen arloan indarrean dagoen legeria.

b)    Ziurta tzea Batzor dearen xedeak bete tzen direla.

c)    Jarraipena egitea Batzor dearen osoko bilkurak onar tzen dituen akordiok bete tzeko.

d)    Aholku organoaren ordezkari gisa jardutea erakunde eta batzor detan. Ordezkari tza hori

e)    Ohiko eta ezohiko bileratarako deialdiak erabaki tzea eta gai zerrenda finka tzea.

f)    Bidera tzea, dagokion udal organoetara, Batzor dearen osoko bilkurak onarturiko eskaera

g)    Gonbida tzea –aztertu beharreko gaiaren arabera– ondo darizkien per tso nak Batzor deare
diren lan-batzor deetan, hitza rekin baina botorik gabe, parte har dezaten.

h)    Egitea batzor deburuari berez dagozkion eginkizunak.        

i)    Eman dakiokeen gainon tze koak.

3.    Batzor dearen bileratan batzor deburuari dagokio:   

a)    Batzor deburu gisa jardutea, eztabaidak bidera tzea, ordena manten tzea eta, beharrezkoa 
uztea horretarako arrazoiak izanez gero.

b)    Kalitateko boto bidez erabaki tzea bozketan berdinketa emanez gero.

4.    Lehendakari tza ordea Hirigin tzako zinego tzi-ordezkariari dagokio (edo Ingurumen sail
behar izanez gero).

Horiek kanpoan egotea gertatuko balitz, espresuki delegatu ostean, eginkizun hori Udalba tz
batek egin dezake.



Udal Planeamenduko Aholku Batzor dearen osoko bilkura araudi honen 2. artikuluan aita tze
deko idazkariak osatuko dute. Idazkariak  hitza izango du baina ez botorik.

6. artikulua.

Udal Planeamenduko Aholku Batzor deko partaideek erakunde bakar baten izenean jardungo
ordezkari tza per tsona bakar batengan izatea tokatuko balitz, ahal izanez gero, erakunde bate
luke. Horrenbestez, per tsona bakar batek ezingo du, inolaz ere, erakunde bat baino gehiago 

7. artikulua.

1.    Aholku Batzor deko partaideen agintaldiaren iraupena izendatuak izan zireneko legegin

2.    Aurreko paragrafoan adierazitakoaren kalterik gabe, batzor dekide izateari  utziko da ond

a)    Bere gogoz ida tziz adierazi ondoren.

b)    Enkai tzez araudi honetako eginkizunak behin eta berriz bete gabe  utzi dituelako.

c)    Ordezka tzen duten elkartea, taldea edo kolektiboa desegin delako.

d)    Elkartearen estatutuak dezente alda tze gatik, hots, izendatuak izan ziren irizpidea alda tz

e)    Ordezkari tza aldatu edo kargua uzteagatik Udalba tzako partaideak izanez gero.

f)    Hautatu izan zen elkartean kargua uzteagatik.

g)    Partaidea izendatua izan zen egoera edo kargua gal tze agatik.

h)    Zen tze agatik.

i)    Ezindua edo epai irmoz kargu publikoari dagozkin eginkizunak egiteko gaitasungabetua

3.    Batzor dekide izaera gal tzeko Batzor dearen osoko bilkurak erabakia hartu beharko du b
ondoren.

8. artikulua.

1.    Osoko bilkura da Batzor dearen erabaki-organo gorena.

2.    Osoko bilkurari dagokio:

a)    Batzor dearen lan-egitasmoa egitea eta lehentasunak ezar tzea.

b)    Azterturiko gai guztiei buruzko irizpena ematea.   

c)    Udalba tzari informazioa eman eta aholka tzea.      

d)    Onartu, bidezkoa bada, aurreko osoko bilkurarako akta, eta hurrengo gai zerrendarako 



g)    Udal Planeamenduko Aholku Batzor deari dagokion beste edozein eginkizun egitea, bal
organo bati atxi kia.

IV. KAPITULUA.    IDAZKARI TZA.

9. artikulua.

Aholku batzor dearen idazkaria Udalba tza koa izango da edo honek ordeztuko duen langilea.

10. artikulua.

Idazkari tzak Batzor deburuaren zuzendari tza pean ondoko eginkizunak egingo ditu:

a)    Osoko bilkurarako deialdiak, bertan aurreko bilkurako aktak eta gai zerrenda eran tsiz.  

b)    Hitza rekin baina botorik gabe, Batzor dearen osoko bilkuratara joan, akta jaso eta sina tz
batera.            

c)     Artxibo eta erregistro-lanak, baita idazkariari berez dagozkion gainon tzeko lan guztiak 

III. TITULUA

UDAL PLANEAMENDUKO AHOLKU BATZOR DEKO PARTAIDEEN ESKUBIDE ETA

I. KAPITULUA.  PARTAIDEEN ESKUBIDEAK

11. artikulua.

Batzor dekideen eskubideak:

a)    Batzor dearen osoko bilkuretan ordezkatuta egotea.

b)    Batzor dearen osoko bilkurak hartutako akordioak betez jarduerei buruzko informazioa 

c)    Batzor dearen aktak eta agiriak ikusteko.

d)    Batzor dearen inguruko ekimenak eta interesak aurkezteko eta defenda tzeko.

e)    Batzor dearen bileratan esku har tzeko, hitza rekin baino botorik gabe.

f)    Batzor dearen bidez Udalba tza ren esku eta proposamen bat gara tzeko beharrezko inform

g)    Araudi honen edo indarrean dagoen legeriaren bidez eman dakiokeen gainon tze koak.

II. KAPITULUA.    PARTAIDEEN BETEBEHARRAK

12. artikulua.



c)    Batzor dearen edozein ordezkari tza saihestu, horretarako oniri tzi rik gabe.

d)    Araudian adierazitakoa errespetatu eta bete.

f)    Elkarte, talde edo kolektiboen ordezkariek Udalari jakinarazi beharko diote baldin eta e
gertatuz gero, hain zuzen gertaera honek Udalba tzak hura izenda tzeko kontuan hartutako iri

g)    Partaideek jakinarazi beharko dute euren  etxeko helbidea edo eurek ordezka tzen duten 
aldatuz gero.

h)    Araudi honen edo indarrean dagoen legeriaren bidez eman dakiokeen gainon tze koak.

IV. TITULUA

FUN TZIONAMENDUA

I. KAPITULUA.    OSOKO BILKURARENA

13. artikulua.

1.    Aholku Batzor dearen osoko bilkura, ohiko izaeran, batzar tuko da araudi honen lehenen
txos ten baten baitan eginiko udal akordioa onartu behar den aldiro. Eta ezohikoan, berriz, b
bokalen heren batek eskatuta, behar den guztietan.          

2.    Udal Planeamenduko Aholku Batzor dearen deialdia, helburuak bete tzeko beharrezkoa 
egingo da.

14. artikulua.

1.    Batzor dearen osoko bilkura lehenengo deialdian eratuko da baldin eta partaideen erdiak
badaude.

2.    Ez balitz horrela gertatuko, bigarren deialdian, ordu erdi bat beranduago eratuko litza te
dauden partaide-kopurua, beti ere bertan egonez gero Batzor deko presidentea eta idazkaria.

15. artikulua.

Osoko bilkuraren barne-fun tzionamenduari dagokionez, Araudi honetan xedatu gabeko kasu
kapituluko araudia aplikatuko da; azaroaren 26ko 30/1992 Legearen II 22. artikulua eta ond
Publikoetako organo kolegiatuen araubide juridikoa arau tzen duena.     

II. KAPITULUA.    AKORDIOAK HAR TZEKO MODUA

16. artikulua.

Batzor deak hartuko dituen akordioek txos ten izaerakoak izango dira eta ekainaren 30eko 2/
xedatutakoaren arabera, bidezkoak deri tzon proposamen edo alternatibak egin ahal izango d
txos tenak lehen aitatu azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 83. artikuluan xedatutakoa eran eta

17. artikulua.



Gehiengo bakunez hartutako akordioari, aurka dauden batzor dekideek euren jarrerak adiera
zuzen txos tena eskatutako Administrazioak hobeto ezagutu  ditzan haien arrazoiak.

18. artikulua.

Bozketan berdinketa emanez gero, bozketa berri bat egingo da, eta berdinketak bere horreta
kalitateko botoak erabakiko du.

19. artikulua.

1.    Bozketa egin aurretik, batzor deburuak argi eta garbi adieraziko du bozketa nola egingo 

2.    Behin bozketa bukatutakoan, idazkariak batuko ditu eta emai tza ozen adieraziko. Ondo
emango du.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.

Araudi hau indarrean sartuko da testua Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu 
egongo da Udalba tzak alda tzea edo indarrik gabe uztea erabaki tzen ez duen bitartean edo A
diezaiokeen Lurzoru eta Hirigin tza Legean aldaketaren bat jazo tzen ez den bitartean.

 

 


