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ALKATETZA
DEKRETUA

OSOKO BILKURA DEIALDIA

Xedea

2020-05-29(e)ko OSOKO BILKURA deialdia.

Aurrekariak

Lehenengoa: Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bitartez alarma egoera 
dekretatu zen eta gaur egun osasun mailako emergentzia egoeran gaude. Ezinbestekoa 
da Osoko Bilkurako kideen osasuna eta segurtasuna bermatzea, baina, aldi berean, 
beharrezkoa da udalaren funtzionamendua bermatzea eta zinegotzi guztiek 
Konstituzioaren 23.1. artikuluan bermatuta daukaten eskubidea egikaritu ahal izatea. 

Bigarrena: Martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren bitartez Toki Erakundeen 
Oinarriak arautzen dituen Legearen 46. artikuluan 3. atala gehitu zen, hain justu ere, bizi 
dugun salbuespenezko egoera honetan saio telematikoak ahalbideratzeko. 

Argudioak 

Lehenengoa: Apirilaren 2ko 7/1985 Toki Erakundeen oinarriak arautzen dituen Legearen 
46.3 artikuluak dio: 3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de 
grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el 
normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades 
Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o 
quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, 
constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, 
siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su 
identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, 
disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según 
proceda legalmente en cada caso.
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, 
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la 
seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación 
de los acuerdos que se adopten.
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Bigarrena.- Toki Erakundeen Oinarriak arautzen dituen Legearen 46.3 artikulu horretan 
zehaztutakoa beteko da, horretarako, neurri hauek hartu edo hartuko dira: 
- Salbuespenez egoera berezi honetan saio telematikoa egiteko beharrizana 1. eta 2. 
aurrekarian justifikatu da. 
- Kideen identitatea Osoko Bilkura baino lehen ZOOM aplikazioan identifikatzeko eskatuz 
eta bertan Osoko Bilkurako saioan identifikatzeko eskatuz egingo da. 
-Lurralde espainiarrean egotea saioan bertan kide guztiek egin behar duten 
erantzukizunezko adierazpenaren bitartez justifikatuko da. 
- Saio publikoa izatea streaming bitartez momentu errealean webgunean transmitituz 
bermatuko da. Gainera, saioa grabatu egingo da. 
-ZOOM aplikazioak aukera ematen du komunikazioa denbora errealean egiteko, parte 
hartzeko, eztabaidatzeko eta bozkatzeko. Parte hartzeak eta eztabaidak modu argi eta 
ordenatuan egiteko 2568/1986 Errege Dekretuaren 94. artikuluaren arabera alkateak hitz 
eman ostean egingo da. 
Hitza txataren bitartez eskatuko da. Oro har, mikrofonoak itzalita egongo dira eta hitza 
ematean partaide bakoitzak piztuko du bere mikrofonoa eta behin hitz eginda berriz 
itzaliko du. Posible bada aurikularrak erabiliko dira.
- Bozketan arazorik ez egoteko, 7/1985 Legearen 46.2.d artikuluaren eta 2568/1986 Errege 
Dekretuaren 101. artikuluaren arabera bozketa nominatiboa egitea proposatzen da eta 
behin bozketa guztiak eginda emaitzaren berri ematea.
- Segurtasun teknologikoa bermatuta gelditzen da Informatika teknikariaren 2020ko 
apirilaren 15eko txostenaren arabera. 

Hirugarrena: Gainerako gaietan Osoko Bilkuraren funtzionamendu eta araubide arrunta 
jarraituko da.

Laugarrena: Alkatetzak Osoko Bilkurako deialdia egiteko eskumena dauka, legeria 
honen arabera:

- Apirilaren 2ko 7/1985 Toki Araubidearen oinarriak arautzen dauzan Legeak, 
21.1.c) artikulua

- Azaroaren 28an 2568/1986 Errege Dekretu bidez onartutako Toki Entitateen 
Antolamendu, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Araudiak (AFA) 112 eta 
ondorengo artikuluetan xedatutakoa.

Ebazpena

Goian aitatutakoa kontuan hartuta, honako hau ebatzi dot:

LEHENENGOA: OSOKO BILKURA osatzen daben zinegotziak deitzea ohiko batzarrera.
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BIGARRENA: Batzarra ZOOM aplikazioaren bitartez egitea, apirileko Osoko Bilkuran 
erantsitako protokoloaren eta erabiltzaileei bideratutako gidaren arabera.

HIRUGARRENA: Deialdia Alkatetza Dekretu honen eranskinean agertzen diran 
zehaztasunen arabera egin eta bertan agertzen dan gai zerrendea onartzea. Ikusi 1. 
eranskina.

LAUGARRENA: 1. deialdian quoruma izateko zinegotzi nahikorik egon ezean, batzarra 
automatikoki  egun bi geroago eta ordu berean deitzea 2. deialdian. 

BOSGARRENA: Jakinaraztea zinegotziei asistentzia nahitaezkoa dala, bertaratzea 
galarazten dauen arrazoi justifikaturik egon ezean.

SEIGARRENA: Jakinaraztea gaurtik aurrera, udal honetako Egoitza Elektronikoan eskura 
dagozala gai zerrendako gaiakaz zerikusia daukien espedienteak.

ZAZPIGARRENA: Herritar eta komunikabideei jakinaraztea Osoko Bilkura streaming 
bitartez transmitituko dela.

BATZAR DEIA

Deitutako organoa: OSOKO BILKURA

Batzarra: Ohikoa

Deialdia: 1. deialdia

Eguna: 2020-05-29 (Ostirala)

Ordua: 08:30 (8:00etan konexioa)

Lekua: Telematikoki (Zoom aplikazioaren 
bitartez)

2. deialdia: 2020/06/02 (Asteartea) 08:30
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GAI ZERRENDEA

1. - Aurreko akta irakurri eta onartzea: 2020-04-24 OB (05)

2. - Batzarkideek gai zerrendako puntuetan interes pertsonalik edo familiakorik daukaten 

adieraztea.

3. - Udaleko lehentasunak, zeremonia eta protokoloa arautzen dauzan udal 

ordenantzaren aldaketa onartzea.

4. - Edukiontzien hornidura renting bidez kontratatzea onartzea.

5. - 2020ko 1. hiruhileko berankortasunaren barri emotea.

6. - 2019ko Udaleko, Kirol Patronatuko eta GOUPeko aurrekontu kitapenen barri emotea.

7. - Egonkortasunaren txostenaren barri emotea

8. - 2019ko Aurrekontu Bateratuaren kitapenak onartutako Doiketa Plana betetzearen 

inguruko txostenaren barri emotea.

9. - 2020ko Alkatetza Dekretuen barri emotea: 166-1170 zenbakidun dekretuak.

10. - Tokiko Gobernu Batzarreko erabagien barri emotea: 2020ko urtarrilak 28, otsailak 11, 

18 eta 25, martxoak 3, 9, 13, apirilak 28 eta maiatzak 5, 12 eta 19

11. - Ganerako organoen kontrola.

12. - Eskari eta itaunak.

Alarma egoera dela eta, erabaki honek eragina izango du apirilaren 1eko 2020/907 Alkatetza 
Dekretuaren arabera eta martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 3. Xedapen 
Gehigarriaren arabera.
Debido al estado de alarma, esta resolución tiene los efectos contemplados en el Decreto de Alcaldía 
2020/907 de 1 de abril y en la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. 

Oharra: sinadurea eta datea orri-oinean .
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