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I. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.- Mankomunitatearen eraketa 

Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz-Gatzaga eta Oñatiko
udalerriek  BORONDATEZKO  MANKOMUNITATEA  osatzen  dute,  elkarturik,  beren
eskumeneko zerbitzuak kudeatu, antolatu eta emateko; zerbitzu horiek Estatutu hauen 7.
artikuluan aipatzen dira.

2. artikulua.- Deitura 

Aipaturiko Toki Erakundea "DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA" deituko da.

3. artikulua.- Egoitza

Mankomunitatearen egoitza Arrasateko Nafarroa Etorbideko 17an, dago. Bertan daude bere
gobernu eta administrazio organoak.

4. artikulua.- Izaera juridikoa eta ahalmenak

1.- Borondatezko Mankomunitate honek toki-erakundearen izaera juridikoa du, nortasun eta
gaitasun juridikoak ditu bere helburuak betetzeko, eta bere eskumenak Mankomunitatean
sarturik dauden udalerrien mugarteen lurralde-eremuan egikarituko ditu.

2.-  Gipuzkoako  Lurralde  Historikoko  Foru  Arauek  Mankomunitateei  ematen  dizkieten
ahalmen eta prerrogatiba guztiak izango ditu Mankomunitate honek, betiere bere helburua
betetzeko beharrezkoak baldin badira.

5. artikulua.- Antolaketa eta funtzionamendua

Mankomunitatearen  antolaketa  eta  funtzionamendua  Estatutu  hauetan  ezarritakora
egokituko dira eta, horrelakorik ezean, apirilaren 10eko 6/2007 Foru Arauan ─Gipuzkoako
Lurralde  Historikoko  udalez  gaindiko  erakundeak  arautzekoan─,  apirilaren  2ko  7/1985
Legean ─Toki Jaurbidearen oinarriak arautzekoan─ eta toki-erakundeei aplikatzekoak diren
gainerako lege eta arauzko xedapenetan araututakora,  lehendakariari  alkateari  dagokion
araudia aplikatuz eta Gobernu Juntari Osoko Bilkurari dagokiona.
.

6. artikulua.- Mankomunitatearen indarraldia
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Mankomunitatearen  iraupen-epe  edo  indarraldia  mugagabea  izango  da,  betiere  desegin
daitekeelarik Estatutu hauetan ezarritako arrazoiengatik eta prozedurari jarraituz.

II. TITULUA

MANKOMUNITATEAREN XEDEA

7. artikulua.- Mankomunitatearen xedea

Mankomunitate honen azken helburua da bera osatzen duten udalerrien toki-garapena eta
herritarren  ongizatea. Horretarako,  Mankomunitate  honen  xedeak  dira  udalen
eskumenekoak  diren  eta  ondoren  zerrendatuko  diren  zerbitzuak  eta  programak,  era
esklusiboan edo partekatuta, eman eta kudeatzea:

1.     Hondakinak kudeatzea
 Indarrean dagoen legezko definizioaren arabera, etxeko hondakinak bildu, 

garraiatu eta tratatzeko zerbitzuak, baita ere merkataritzako hondakin ez-
arriskutsuak eta industrietan sorturiko etxeko hondakinak, Garbiguneak 
kudeatzea barne.

 Hondakin ez-arriskutsuen zabortegi-zerbitzua.
 Ingurumenari buruzko informazio- eta sentiberatze-kanpainak.

2.     Garapen Ekonomikorako Eskualde Agentzia
 Enplegurako prestakuntza eta orientabidea.
 Enpresa-ekimena  sustatzea,  aholkularitza  eman  eta  laguntzea  (Enpresa

Ekintzetarako Zentroa).
 Enpresa txiki eta ertainarentzako informazioa eta laguntza (kudeaketaren

hobekuntza,  salmenta  eta  merkataritza-kudeaketa,  nazioartekotze-
prozesuak, etab.)

 Mankomunitateko udalerrietako eragile sozio-ekonomikoen lankidetzarako
foroak eta lantaldeak sortu eta dinamizatzea.

 Mankomunitateko  udalerrien  interes  eta  eremuko  turismo-jarduerari
buruzko informazioa eta sustapena.

 Landa garapenerako lankidetza.

3.     Udal ekintza zehatzen koordinazioa
 Arlo  desberdinetako  udal  ekintza  zehatzen  koordinazioa,  Udalek  aurrez

horrela erabaki ondoren. 

Artikulu  honetan  berariaz  aipatutakoez  gain,  udalen  eskumenekoa  den  beste  edozein
zerbitzu eman ahal  izango  du,  aldez  aurretik  estatutuak  aldatuta  xedea zabaltzeko,  41.
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artikuluan ezarritako prozedurari jarraikiz.

III. TITULUA

EGITURA ORGANIKOA

8. artikulua.- Egitura organikoa

 
Mankomunitateko egitura organikoa honako hau izango da:

                 1.- Gobernu Junta
                 2.- Lehendakaria
                 3.- Lehendakariordea
                 4.- Informazio Batzordeak

I. KAPITULUA

GOBERNU-ORGANOAK

1. sekzioa.- Gobernu Junta

9. artikulua.- Gobernu Junta

1.  Gobernu-organo gorena da, eta berari dagozkio garrantzirik handieneko akordioak eta
erabakiak hartzeko ahalmenak.

2.  Gobernu  Juntan  Mankomunitatea  osatzen  duten  Udalerriak  egongo  dira  ordezkatuta,
ondorengo eskalaren arabera:

- 5.000 biztanle arteko udalerriek ordezkari 1
- 5.001-10.000 biztanle arteko udalerriek 2 ordezkari
- 10.001-20.000 biztanle arteko udalerriek 3 ordezkari
- 20.001 biztanletik aurrerako udalerriek 4 ordezkari
.
Estatistikako Institutu Nazionalak biztanleriaz argitaraturiko azken zifra ofiziala hartuko da,
legealdi bakoitzaren hasieran.

10. artikulua.- Gobernu Juntako kideak izendatzea

Mankomunitatean  sartuta  dauden  Udalei  dagokie,  beren  hautetsien  artetik,
Mankomunitateko Gobernu Junta osatzeko ordezkariak eta hauen ordezkoak aukeratzea.
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Debagoieneko  Mankomunitatean  dauden  Udalek,  beren  Udalbatzak  eratzeko  bilkura-
egunaren biharamunetik aurrera 30 egun naturaleko epea izango dute Mankomunitaterako
ordezkariak izendatzeko.

Ordezkari edo ordezkoren batek bere agintealdia amaitu baino lehen kargua uzten  badu,
dagokion Udalak bi hileko epea izango du ordezkoa izendatzeko.

Beren agintaldia amaitu ondoren, Mankomunitatea utzi behar duten udal-ordezkariek beren
egitekoetan jarraituko dute baina ohiko administraziorako eta Gobernu Junta berria eratu
arte bakarrik, eta inola ere ezingo dituzte hartu legez gehiengo kualifikatua eskatzen duten
erabakiak.

11. artikulua.- Gobernu Juntaren eraketa

Udal-ordezkari  berriak  izendatu  ondoren,  eta  Mankomunitateko  Idazkariak  horretarako
deialdia egin ostean, bildu egingo dira ordezkari horiek Gobernu Junta berria eratzeko.

Udal-ordezkarien  gehiengo  absolutua  ez  balitz  bilkura  honetara  agertuko,  bilkura  berria
egingo litzateke bi egun geroago leku eta ordu berean, deialdi berririk egin beharrik gabe.

Gobernu Juntaren eraketa-saioan honela jokatuko da:

Adineko  Mahaia  bertan  daudenen  arteko  zaharrenak  eta  gazteenak  osatuko  dute.
Zaharrenak  lehendakari-lanak  egingo  ditu,  idazkari-lanak  Mankomunitateko  idazkariak
egingo dituelarik.

Mahaiak udal-ordezkarien nortasun-agiriak egiaztatuko ditu, eta Mankomunitateko Gobernu
Junta eratutzat aldarrikatuko du lehendakariak.

Ondoren. Mankomunitateko lehendakaria eta lehendakariordea hautatuko dira. Lehenengo
botazioan  emandako  botoen  gehiengo  absolutua  lortzen  duena  izango  da  lehendakari
hautatua. Ez badago hautagairik lehenengo botazioan gehiengo absolutua lortzen duenik,
ondoren beste botazio bat egingo da, eta emandako botoen gehiengo sinplea lortzen duen
hautagaia izango da lehendakari aldarrikatua. Berdinketak irauten badu, hau zozketa bidez
erabakiko da.

Berdin jokatuko da lehendakariordea hautatzeko, horretarako beste botazio bat eginez.

Bi karguak ezingo dituzte inola ere Udal bereko ordezkariek bete.  

Gobernu Junta eratzeko bilkuran egon ez ziren kide izendatuak Gobernu Juntaren hurrengo
bilkuretan sartuko dira, aurrez nortasun-agiria Mankomunitateko idazkariari eman ondoren.
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12. artikulua.- Gobernu Juntak bere eginkizuna uztea 

Gobernu  Juntak  azken  bilerako  akta  onartzeko  bakarrik  egingo  du  bere  azken  bilkura,
Gobernu Junta berria eratu baino lehen, eta horrela utziko du bere eginkizuna.

13. artikulua.- Gobernu Juntaren eskumenak

Honako eskumen hauek dagozkio Gobernu Juntari:

1. Gobernu-organoak kontrolatu eta ikuskatzea.
2. Mankomunitatearen politika eta administraziokaren ildo nagusiak ezarri eta onartzea.
3. Mankomunitatean udalerriak sartu edota bertatik irteteari buruzko erabakiak. 
4. Estatutuen aldaketak onartzea.
5. Mankomunitatea  desegitea  eta  ondasunak,  eskubideak  eta  zorrak  likidatu  edo

kitatzeko proposamena. 
6. Ordenantzak eta Araudiak onartzea.
7. Baliabide propioak eta Udalek ordaindu beharreko kuotak  onartzea; Aurrekontuak

onartu  eta  aldatzea;  gastuen  xedapena  bere  eskumeneko  gaietan  eta  kontuen
onarpena.

8. Zerbitzuak kudeatzeko era onartzea.
9. Langileen  plantillak  eta  lanpostuen  zerrendak  onartzea,  funtzionarioen  ordainsari

osagarri finkoen eta aldizkakoen zenbatekoa finkatzea.
10. Administrazio eta epaitegietako akzioak egikaritzea eta Mankomunitatearen defentsa

Gobernu Juntaren eskumenekoak diren gaietan.
11. Mankomunitatearen egintzen kaltegarritasun-deklarazioa. 
12. Jabari publikoko ondasunen kalifikazio juridikoa aldatzea.
13. Kreditu-eragiketak hitzartzea.
14. Ondasunak eta eskubideak eskuratzea eta horiekiko salerosketa,  baita ere horiek

besterentzea edo beste edozein xedapen-egintza, Aurrekontua betetzeko oinarrietan
urtero finkaturiko zenbatekoen arabera.

15. Obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak kontratatzea, Aurrekontua betetzeko oinarrietan
urtero finkaturiko zenbatekoen arabera.

16. Obra  eta  zerbitzuen  proiektuak  onartzea,  horien  kontratazio  edo  emakidarako
eskuduna denean, eta oraindik Aurrekontuan aurreikusita ez daudenean.

17. Mankomunitatearen  ordezkariak  izendatzea  kide  anitzeko  beste  organo  batzuen
aurrean.

18. Beste Herri Administrazio batzuekin Lankidetza Hitzarmenak izenpetzea.
19. Onartzeko gehiengo berezia eskatzen duten beste gai batzuk.
20. Estatutu  hauek  berariaz  egozten  dizkioten  gainerakoak  edota  Legeek  Udaleko
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Osoko Bilkurari egozten dizkiotenak.

2. sekzioa.- Lehendakaritza

14. artikulua.- Izendapena

Mankomunitateko  lehendakaria  Mankomunitateko  Gobernu  Juntako  kideen  artetik
hautatuko da, Estatutu hauen 11. artikuluan ezarritako eran. Hautaturiko lehendakariak bere
izendapena onartu  eta karguaz jabetu  beharko  du hautetsia  izan eta berehala Gobernu
Juntaren beraren 

aurrean.

Hautaturiko lehendakaria ez badago bilkuran, beste bilkura bat deituko da ondorengo hamar
eta hamabost egun naturalen artean aurreko paragrafoan aipaturiko ondorioetarako.

Bilkura berri honetara ere ez bada agertzen hautaturiko lehendakaria horretarako bidezko
arrazoirik eman gabe, ulertuko da ez duela bere izendapena onartzen, eta Gobernu Juntak
beste norbait  aukeratuko du bilkura berean bertan dauden guztiak ados baldin badaude,
edo bestela, berrogeita zortzi ordu geroago egingo den beste bilkura batean. 

15. artikulua.- Lehendakari-kargua galtzea

Indarrean  dagoen  legerian  alkate-kargua  galtzeko  aipatzen  diren  zirkunstantzietako
edozeinengatik galduko da Mankomunitateko lehendakari-kargua ere.

Dena den, bere titularrak lehendakari-kargua galtzen badu nahitaez aukeratu beharko da
ordezkoa.

Hala  balegokio,  lehendakari  berria  aukeratzea  legeria  orokorrak  zehazten  duenera  eta
Estatutu hauetan xedatutakora egokituko da.

16. artikulua.- Lehendakariaren eskumenak

Mankomunitateko  lehendakaria  Gobernu  Juntako  buru  da  eta  Mankomunitateko
administrazioaren buru nagusia.

Lehendakariaren eskumenak honako hauek dira:

1. Mankomunitatearen gobernua eta administrazioa zuzentzea.
2. Ofizial  eta  administratiboki  Mankomunitatearen  ordezkari  izatea eta,  oro  har,  era

guztietako  negozio  juridikoetan;  ahalmena  izango  du  prokuradore  eta  letratuei

9



mandatuak  emateko,  behar  den kasuetan  Mankomunitatearen  ordezkari  izan eta
honen defentsa egin dezaten.

3. Gobernu Juntaren bilkuretara deitu eta horien buru izatea.
4. Zerbitzu eta obra mankomunatuak zuzendu, ikuskatu eta bultzatzea.
5. Kudeaketa  ekonomikoa  garatzea  onarturiko  Aurrekontuaren  arabera,  eta  bere

eskumenaren mugen barruan gastuak xedatzea.
6. Enplegu publikoaren eskaintza onartzea Gobernu Juntak onarturiko Aurrekontuaren

eta  langile-zerrendaren  arabera;  langileak  aukeratzeko  eta  lanpostuak  betetzeko
lehiaketetarako  proben  oinarriak  onartzea,  eta  finkoak  eta  aldizkakoak  ez  diren
ordainsari osagarriak banatzea.

7. Mankomunitateko langile guztien buru nagusi izatea, horien izendapena eta zigorrak
erabakitzea,  funtzionarioak  zerbitzutik  kentzea  eta  lan-kontratuko  langileak
kaleratzea  barne,  azken  bi  kasu  hauetan  horren  berri  emanez  Gobernu  Juntari
egiten duen lehenengo bilkuran. Eskumen hau zertuko da gaikuntza nazionala duten
funtzionarioei buruz xedatutakoa alde batera utzi gabe.

8. Epaitegi-  eta  administrazio-akzioak  eta  Mankomunitatearen  defentsa  egikaritzea
bere eskumeneko gaietan eta,  larrialdietan,  baita Gobernu Juntaren eskumeneko
gaietan  ere,  kasu  honetan  horren  berri  emanez  Gobernu  Juntari  egiten  duen
lehenengo bilkuran berresteko.

9. Lehendakaritzaren eskumeneko gaietan kaltegarritasun-deklarazioa Gobernu Juntari
proposatzeko ekimena.

10. Bere  agintearen  aurkako  desobedientzia-hutsegiteak  edo  ordenantzen  arau-
hausteak  zigortzea,  ahalmen hori  beste  organo  batzuei  egotzita  dagoenean  izan
ezik.

11. Obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak kontratatzea, Aurrekontua betetzeko oinarrietan
urtero finkaturiko zenbatekoen arabera.

12. Ondasunak  eta  eskubideak  eskuratzea  eta  horiekiko  salerosketa,  Aurrekontua
betetzeko oinarrietan urtero finkaturiko zenbatekoen arabera.

13. Berdinketak kalitateko botoarekin erabakitzea.
14. Mankomunitateko gobernu-organoen erabakiak argitaratu, bete eta betearaztea.
15. Obra  eta  zerbitzuen  proiektuak  onartzea,  horien  kontratazio  edo  emakidarako

eskumena duenean eta Aurrekontuan aurreikusita daudenean.
16. Bere kabuz,  bere erantzukizunpean,  Mankomunitateko  arazoek eskatzen dituzten

premiazko neurriak hartzea, Juntari lehenengo bilkuran horien berri emanez eta, 
kasuaren garrantziak hala eskatzen badu, bilkura berezirako deialdia erabakitzea.

17. Zerbitzuen funtzionamendu ona eta Mankomunitatearen helburuak egoki  betetzea
eskatzen dituzten gainerako eginkizunak, Gobernu Juntari ez badagozkio behintzat.

3. sekzioa.- Lehendakariordetza

17. artikulua.- Izendapena
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Mankomunitateko  lehendakariordea  Mankomunitateko  Gobernu  Juntako  kideen  artetik
izendatuko da, Estatutu hauen 11. artikuluan ezarritako eran.

Hautaturiko  lehendakariordea  ez  balego  bilkuran,  hautaturiko  lehendakaria  ez  dagoen
kasurako 14. artikuluan ezarrita dagoen bezala jokatuko da. 

18. artikulua.- Kargua galtzea

Indarrean  dagoen  legerian  alkate-kargua  galtzeko  aipatzen  diren  zirkunstantzietako
edozeinengatik galduko da Mankomunitateko lehendakariorde-kargua ere.

Dena den, bere titularrak lehendakariorde-kargua galtzen badu nahitaez aukeratu beharko
da ordezkoa.

Hala balegokio, lehendakariorde berria aukeratzea legeria orokorrak zehazten duenera eta
Estatutu hauetan xedatutakora egokituko da.

19. artikulua.- Eskumenak

Lehendakariordeari  dagokio  bere  egiteko  guztietan  lehendakariaren  ordezko  izatea  hau
kanpoan  edo  gaixo  dagoenean  eta  postua  hutsik  geratzen  denean,  eta  absentzia
materialaren  aurrean  haren  eskumenak  bere  gain  hartuko  ditu  presazko  jarduketak
eskatzen  dituzten  egoerak  ematen  badira,  aldi  berean  beharrezko  gestioak  eginez
lehendakaria lehenbailehen ager dadin.

Lehendakariaren  egitekoak  hartzen  dituen  lehendakariordeak  inola  ere  ezingo  ditu  hark
egindako  eskuordetzeak  atzera  bota,  ezta  ere  lehendakariaren  eskumenen eskuordetze
berriak egin ere.

II. KAPITULUA

GOBERNU-ORGANOEN FUNTZIONAMENDUA

20. artikulua.- Ebazpenak

Gobernu-organoek  beren  ebazpenak  hartuko  dituzte  Estatutu  hauetan  eta  indarrean
dagoen tokiko legerian xedatutakoaren arabera.
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1. sekzioa.- Kide bakarreko organoak

21. artikulua.- Kide bakarreko organoen erabakiak 

Kide bakarreko gobernu-organoek idatziz hartuko dituzte beren erabakiak, horien izaerak
horrelakorik eskatzen ez duenean izan ezik.

2. sekzioa.- Kide anitzeko organoak

1. azpisekzioa.- Gobernu Junta

22. artikulua.- Bilkuren araubidea

Gobernu Juntak bilkuretan hartuko ditu bere erabakiak.

Gobernu Juntaren bilkurak honelakoak izan daitezke:
          a.- ohikoak
          b.- bereziak
          c.- presa edo urgentziako bereziak

Ohikoak dira maiztasuna aurrez ezarrita dutenak.

Maiztasun  hori  Gobernu  Juntaren  erabakiz  finkatuko  da  eratu  ondoren  egingo  den
lehenengo bilkuran.

Junta gutxienez hilean behin bilduko da ohiko bilkura egiteko.

Bilkura bereziak dira Gobernu Juntako lehendakariak izaera horrekin deitzen dituenak, bere
ekimenez edota Juntaren legezko kide kopuruaren laurden batek gutxienez eskatuta.

Gobernu Juntaren bilkurak Mankomunitatearen egoitzan egingo dira.

23. artikulua.- Deialdiak

Gobernu Junta aurrez lehendakariak idatziz deialdia eginda elkartuko da; deialdia gutxienez
hiru lanegun lehenago egin behar da, eta bertan, besteak beste, aztertuko diren gai guztien
eta bakoitzaren enuntziatu zehatza egingo da. Deialdiak orokorrean korreo elektroniko bidez
egingo dira, Gobernu Juntakideren baten kontrako eskaerarik ez bada behintzat.

Presa  edo  urgentziaz  deituriko  bilkura  berezien  kasuan,  murriztu  egin  daiteke  aurreko
artikuluan  aipaturiko  hiru  laneguneko  epea. Dena  den,  gai-zerrendako  lehenengo  puntu
gisa,  kide  anitzeko  organoak  urgentziari  buruz  bere  jarrera  adierazi  beharko  du,  eta
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urgentziarik ez badu ikusten amaiera emango zaio bilkurari.

24. artikulua.- Bertaratuen quoruma 

Gobernu  Junta  balioz  eratzeko  kideen  legezko  kopuruaren  heren  batek  bildu  behar  du
gutxienez. Quorum horrek bilkura osoan iraun beharko du.

Dena den,  kide  anitzeko  organoen  bilkurak  balioz egiteko,  lehendakariak  eta  idazkariak
edota legez horien ordezkoak direnek bertan egon behar dute ezinbestean. 

Gobernu Juntaren bilkuretan egon behar du Mankomunitateko kontu-hartzaileak ere, nahiz
eta  hau  ez  egoteak  ez  duen  inolako  ondorio  juridikorik  izango  akordio  edo  erabakien
balioan. 

Baita  ere  bertaratu  ahal  izango  da,  hitzarekin  baina  botorik  gabe,  Gobernu  Juntan
ordezkaritzarik ez duten alderdi politiko edo hauteskunde-koalizio bakoitzeko zinegotzi bat.
Zinegotzi hau Mankomunitateko udalen batekoa izan beharko da. Hauei ere Juntakideei 

bidalitako deialdi eta gainontzeko dokumentazio guztia bidaliko zaie.

25. artikulua.- Erabakiak hartzea 

Gobernu Juntaren erabakiak, erregela orokor gisa, bildutako kideen botoen gehiengo soilez
hartuko dira.

Boto-eskubidea  duten  kideen  botoen  gehiengo  absolutuaren  aldeko  botoa  beharko  da
honako gai hauetan akordioak hartzeko:

1. Mankomunitatearen Erregelamendu Organikoaren onarpen eta aldaketa.
2. Udalerriren bat Mankomunitatetik banatzen bada, kitatze-kontua onartzea. 
3. Mankomunitatea  desegitea  eta  ondasunak,  eskubideak  eta  zorrak  kitatu  edo

likidatzeko proposamena.
4. Bost  urte  baino  gehiagorako  ondasun  edo  zerbitzuen  emakida,  betiere  horien

zenbatekoak bere aurrekontuko ohiko baliabideen %20 gainditzen badu.
5. Finantza-  edo  kreditu-eragiketak  eta  kita  edo  itxaroteen  emakidak  onartzea,

zenbatekoak bere Aurrekontuko ohiko baliabideen %10 gainditzen duenean, baita
ere uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzekoak,
51. artikuluan  ezarritako kreditu-eragiketak ere.

6. Dagokion zerbitzuaren kudeaketaren era zehatza onartzea.
7. Ondasunak  besterentzea,  zenbatekoak  Aurrekontuko  ohiko  baliabideen  %20

gainditzen duenean.
8. Demanio-ondasunen kalifikazio juridikoaren aldaketa.
9. Ondasunak beste Herri Administrazio edo Erakunde Publiko batzuei doan lagatzea.
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10. Informazio Batzordeen kopurua, osaera eta eskumenak.
11. Udal-ekarpenak finkatzeko irizpideak.
12. Mankomunitatearen Aurrekontu Orokorra onartzea.
13. Legeak zehazturiko edo Estatutu hauetan jasotako gainerako gaiak.

26. artikulua.- Berdinketa

 Botazioaren emaitza berdinketa baldin bada, beste bat egingo da, eta hala ere berdinketak
irauten badu, lehendakariaren kalitatezko botoak erabakiko du.

III. KAPITULUA

INFORMAZIO BATZORDEAK

27. artikulua.- Informazio Batzordeak

Gobernu Juntak komenigarriak iruditzen zaizkion Informazio Batzorde iraunkorrak eratuko
ditu  bere  eskumenekoak  diren  gaiak  aztertu  eta  informatzeko.  Batzorde  hauek  udal
bakoitzeko ordezkari batek osatuko dituzte. 

Gobernu Juntak eratu ondoren egiten duen lehenengo bilkuran erabakiko ditu Informazio
Batzorde horien kopurua, eskumenak eta lehendakaritza. Halaz guztiz, geroago ere edozein
unetan aldatu ahal izango ditu Gobernu Juntak gorago aipaturikoak, baita batzorde berriak
sortu edo aurrez sorturikoak kendu ere.

Halaber,  lehendakariak  edo  Gobernu  Juntak  edozein  unetan  eratu  ahal  izango  ditu
Informazio Batzorde Bereziak edozein gai zehatz aztertzeko, eta gai horretaz lehendakariak
edo Gobernu Juntak, dagokionak, behin betiko erabakia hartu ondoren desegin egingo dira.

Informazio Batzordeko lehendakariak Mankomunitateko Gobernu Juntako kide izan behar
du.

Baita  ere  bertaratu  ahal  izango  da,  hitzarekin  baina  botorik  gabe,  Gobernu  Juntan
ordezkaritzarik ez duten alderdi politiko edo hauteskunde-koalizio bakoitzeko zinegotzi bat.
Zinegotzi hau Mankomunitateko udalen batekoa izan beharko da. Hauei ere Batzodekideei
bidalitako deialdi eta gainontzeko dokumentazio guztia bidaliko zaie.

Informazio  Batzordeen  bileretan,  unean  unean,  parte  hartzeko  aukera  izango  dute
herritarrek, Batzorde bakoitzaren irizpidearen arabera.

28. artikulua.- Eskumenak 

Informazio  Batzordeei  dagokie  Gobernu  Juntak  ebatzi  behar  dituen  gaiak  aztertu  eta
ebazpen-proposamenak formulatzea.
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Gainera, lehendakariak berariaz eskatuta, bere eskumeneko beste gaietan ere egingo du
hori, bere garrantziagatik edo izaera gatazkatsuagatik horrela komeni bada.

Gobernu Juntak,  Informazio Batzorde bakoitza eratzen den unean,  bakoitzaren jarduera-
eremu materiala zehaztu beharko du, zehaztuz baita ere Informazio Batzorde bakoitzak zein
gai-bloke edo multzotan izango dituen eskumenak.

29. artikulua.- Irizpenak  

Informazio Batzordeen irizpen edo proposamenek ez dute izaera loteslerik izango, eta beraz
gobernu-organo erabakitzaileak kasu bakoitzean egoki iruditzen zaion erabakia hartu ahal
izango du.

Gobernu  Juntak  ahalmena  du  erabakiak  hartzeko  aurrez  Informazio  Batzordeek  beren
irizpena eman gabeko gaiei buruz ere.

30. artikulua.- Funtzionamendu-arauak 

Toki  Erakundeen  Antolaketa,  Jarduera  eta  Araubide  Juridikoaren  Erregelamenduan  -
azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretu bidez onartutakoan─ jasota dauden informazio-
batzordeen  funtzionamendu-arauak  aplikatuko  zaizkie  Mankomunitateko  Informazio
Batzordeei.

IV. TITULUA

PERTSONALAREN ARAUBIDEA

31. artikulua.- Mankomunitatearen zerbitzurako langileak

Mankomunitatearen zerbitzura dauden langileei indarrean dagoen enpleguaren eta funtzio
publikoaren araudia aplikatuko zaie.

32. artikulua.- Idazkaritza eta Kontu-hartzailetza

Mankomunitateko idazkari eta kontu-hartzaile eginkizunak gaikuntza nazionala duten Toki
Administrazioko  funtzionarioek  beteko  dituzte,  aplikagarria  den  legeriak  ezarritakoari
jarraikiz.
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V. TITULUA

ARAUBIDE EKONOMIKOA

33. artikulua.- Araudi aplikagarria

Mankomunitatearen  Ogasuna,  Gipuzkoako  Toki  Ogasunak  Arautzeko  Foru  Araudiaren
esparruan, Estatutu hauetan ezarritako baliabideek osatuko dute.

34. artikulua.- Baliabide ekonomikoak

Mankomunitatearen baliabide ekonomikoak honako hauek izango dira:

a.- Mankomunitatea osatzen duten udalerrien ekarpenak.
b.- Bere ondaretik datozen diru-sarrerak eta zuzenbide pribatuko gainerakoak.
c.- Diru-laguntzak.
d.- Kreditu-eragiketen produktua.
e.- Mankomunitateak  ematen  dituen  zerbitzuen  edo  obren  onuradunek  edo

erabiltzaileek ordaindu behar dituzten tasa, kontribuzio berezi eta prezio publikoak.
f.- Bere eskumenen esparruan jartzen dituen isun eta zehapenen produktua.
g.- Zuzenbide publikoko gainerako prestazioak.

35. artikulua.- Udal-ekarpenak

1.  Mankomunitateak  zerbitzu  bakoitzaren  kontabilitate  bereizia  eramango  du,  baita  ere
aparte zehaztuz dagozkien instalazio eta amortizazio gastuak eta funtzionamendukoak. 

2. Administrazioko gastu orokorrak Mankomunitatea osatzen duten Udal guztiek ordainduko
dituzte  Udal  Erroldetan  ofizialki  erregistraturiko  zuzenbidezko  biztanle  kopuruaren
proportzioan, Estatistikako Institutu Nazionalak argitaraturiko urteko azken berriztapenaren
datuen arabera.

3.  Udalerri  mankomunatuetako  Udalek  obligazioa  hartzen  dute  Mankomunitatearen
gastuetan diruz honela laguntzeko, Gobernu Juntak bestelako erabakirik berariaz hartzen
ez badu behintzat. Azken kasu honetan, erabakia Mankomunitatearen Aurrekontu Orokorra
onartzerakoan edota zerbitzua ezartzerakoan hartuko da.

a.- Zerbitzuen egingarritasunari buruzko azterketa-gastuak

   Interesa duten Udalek interes komuneko zerbitzuen egingarritasunaren proiektuak eta
azterketak  egiteko  gastuak  ordaintzen  parte  hartuko  dute,  Udal  Erroldetan  ofizialki
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erregistraturiko  zuzenbidezko  biztanleen  kopuruaren  proportzioan,  eta  horretarako
Estatistikako  Institutu  Nazionalak  argitaraturiko  urteko  azken  berriztapeneko  datuak
erabiliko dira.

b.- Ezarpen-gastuak

   Beharrezko ekipamenduak edo/eta zerbitzuak martxan jartzeko lursailak eta eraikinak
erosteko eta eraikin  eta instalazio horiek  abian jartzeko gastuak,  baita horiek  berritzeko
gastuak  ere,  artikulu  honen  3.a)  atalean  adierazitako  proportzioan  ordainduko  dituzte
zerbitzu horiei atxikitako Udalek.

c.- Zerbitzuen funtzionamendu-gastuak

Mankomunitateak  instalatu  eta  martxan  jartzen  dituen  bere  eskumeneko  zerbitzuetako
bakoitzaren  funtzionamendu-gastuak  horiei  atxikitako  Udalek  ordainduko  dituzte  beren
biztanleen proportzioan, horien erabilerak sorturiko diru-sarreren bidez autofinantzatzen ez
diren neurrian.

4. Horretarako, udal mankomunatuek Mankomunitateari egin beharreko ekarpenak argi jarri
beharko dituzte beren aurrekontuetan. 

Mankomunitateak hilero egingo ditu ekarpen-eskaerak,  eta Udalek hurrengo hilabetearen
barruan ordaindu beharko dituzte.

Ekarpen  horiek  nahitaezko  ordainketak  eta  lehentasunezkoak  izango  dira  ondorio
guztietarako.

Ordainketa  egiteko ezarritako epea igaro  ondoren udalerri  mankomunatu  batek ez badu
bere zorra ordaindu, Mankomunitateko lehendakaritzak Foru Aldundiari eskatu ahal izango
dio udal horrek hartzeko dauzkan kuotak atxiki  eta Mankomunitateari  ordain diezazkiola,
zordun den udalaren alde edozein kontzepturengatik kitatzen diren kopuruen kargura.  

Inbertsioak finantzatzeko kapital-ekarpenak Mankomunitateak udalerriei sei hilero eskatuko
dizkie,  inbertsioen  gauzatze-mailaren arabera,  eta  eskabidea  egin  ondorengo  hilabetean
ordaindu beharko dira.

5.  Likidazio  txostenean  Mankomunitateak  zerbitzu  bakoitzaren  aurrekontu  emaitza  eta
altxortegi  gerakinak  kalkulatuko  ditu.  Altxortegi  gerakin  positiboak  udal  gain-finantzaketa
izaera izango du eta uztailaren 31 aurretik kontu orokorraren onarpenarekin batera ondoren
adierazten den erara likidatuko da:

a) Uztailak 1 aurretik, aurrekontuetan aurreikusi ezin izan ziren kreditu berriak sortuz.

b) Altxortegi gerakin guztia itzuliz, hau gauza ezin agintzen duen araurik ez balego.
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Itzulera eta ekarpen berrien kontabilizazioa zerbitzurik zerbitzu egingo da. Edozein kasutan
txertatu ezin diren kreditu gerakin guztiak ekarpena egin zen irizpide berdinarekin itzuliko
direla kontabilizatuko da eta kreditu berrien sorrerarik balego urteko ekarpen irizpideekin
egin direla kontabilizatuko da, aldea erabakia hartu eta hamabost egunetan ordainduko zaie
udalei.

36. artikulua.- Aurrekontu- eta kontabilitate-araubidea

Gipuzkoako  Lurralde  Historikoko  toki-erakundeen  foru  aurrekontu-  eta  finantza-araudian
aurrekontu eta gastu publikoari buruz dauden arauak zaizkio aplikagarri Mankomunitateari. 

Halaber,  aipaturiko  araudian  ezarrita  dagoen  bezala,  kontabilitate  publikoko  eta  bere
kontuak eta kudeaketa ekonomikoa kontrolatu eta ikuskatzeko araubidearen mende egongo
da.

VI. TITULUA

MANKOMUNITATEA HANDIAGOTZEA, BANATZEA ETA DESEGITEA

37. artikulua.- Beste udalerri batzuk Mankomunitatean sartzea

Beste  udalerri  bat  Mankomunitatean  sartzeko,  zerbitzu  guztietarako  edo  batzuetarako,
honako prozedura honi jarraitu beharko zaio:

1. Interesaturiko udalerriak harturiko erabakia Mankomunitatean sartzea eskatzeko.

2. Sartu nahi duen kide berriaren bideragarritasuna aztertu ondoren, Mankomunitateko
Gobernu Juntaren erabakia, bertan sartzeko baldintzak finkatuz, hala badagokio. 

3. Interesaturiko udalerriaren erabakia, Mankomunitatearen Estatutuak onartu eta kide
anitzeko organoetarako bere ordezkaritza izendatuz. 

4. Mankomunitateak dagokion estatutu-aldaketa bideratzea. 

38. artikulua.- Mankomunitatetik banatzea

Udalerri batek bere borondatez Mankomunitatetik irteteko, aurrez baliozko akordioa hartu
eta Mankomunitateari jakinarazi behar dio. Banatzeak Estatutuak aldatzeko ezarrita dauden
erregelak  betetzea  eskatuko  du. Bere  tramitazioan  bi  erakundeen  arteko  harreman
ekonomikoak kitatuko dira honako prozedura honen arabera:

1. Egoera ekonomikoa erregularizatuko da Mankomunitatearen eta udalerriaren artean.
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2. Banatzen den udalerriak ordainduko ditu banaketa dela-eta sortzen diren gastuak,
baita  ere  Mankomunitateak  bere  kargutik  harturiko  pasiboaren  zatia  ere.
Horretarako,  Mankomunitateak  kitapen-kontua  onartu  beharko  du,  Gobernu
Juntaren gehiengo absolutuak harturiko erabakiaren bidez.

3. Mankomunitateak dagokion estatutu-aldaketa bideratuko du.

Udalerriaren  benetako  banatzea  onarturiko  kitapen-saldoa  Mankomunitateari  ordaintzen
dionean gertatuko da.

Antzeko prozedura erabiliko da Mankomunitateko zerbitzu batetik banatzeko.

39. artikulua.- Mankomunitatearen desegitea 

Mankomunitatea desegiteko arrazoiak honako hauek izango dira:

1. Ezarritako helburuak betetzeko ezintasuna.

2. Bat izan ezik, beste kide guztiak Mankomunitatetik banatzea.

3. Legezko xedapena edo interes publikoaren aurkako zirkunstantziak ematea.

4. Gobernu Juntaren erabakia gehiengo absolutuz hartua.

40.  artikulua.- Desegiteko prozedura

Mankomunitatea desegiten bada, honek bere nortasun juridikoa mantenduko du likidazio-
bidean dagoen organo gisa, harik eta Gobernu Juntak bere ondarea likidatu eta banatzeko
erabakia hartu arte.

Jarraituko den prozedura honako hau izango da:
1. Gobernu Juntak  desegiteko  erabaki  formala  hartuko du eta batzorde likidatzailea

izendatuko du.

2. Batzorde  likidatzaileak  Mankomunitatearen  ondasun  eta  eskubideen  inbentarioa
egingo du, baliabide, karga eta zorrak adieraziz, eta bere langileen zerrenda egingo
du.

3. Inbentarioa  eginda,  Batzorde  likidatzaileak  Gobernu  Juntari  proposatuko  dio
ondasun,  eskubide  eta  zorrak  banatu  eta  integratzea,  baita  Mankomunitatearen
zerbitzura  dauden  langileenak  ere,  Mankomunitatea  osatzen  duten  udalerrien
artean. Horretarako, jarduera-egutegi bat zehaztuko du.
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4. Likidazio-proposamenak  Gobernu  Juntaren  aldeko  botoa  eskatuko  du,  gehiengo
absolutuz hartua.

5. Likidazio-proposamena  jendaurrean  hilabetez  jartzea  informaziorako  eta  epe
berdinean Foru Aldundiaren txostena.

6. Likidazio-proposamena udal mankomunatuen gehiengoak onartu beharko du, osoko
bilkuran gehiengo absolutuz onarturiko akordio bidez.

7. Likidazioa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
 

VII. TITULUA

ESTATUTUAK ALDATZEA

41. artikulua.-  Estatutuak aldatzeko jarraitu beharreko prozedura apirilaren 10eko 6/2007
Foru  Arauak,  Gipuzkoako  Lurralde  Historikoko  udalez  gaindiko  erakundeak  arautzen
dituenak, 11. artikuluan ezarritakoa izango da.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.-  Udalerri  mankomunatu guztientzat  lotesleak izango dira Mankomunitateko
gobernu-organoek beren helburuak betetzeko harturiko erabakiak.

Udalerri  mankomunatuetako  Udal  guztiak  beharturik  daude  zerbitzu  bakoitzarentzat
ezarritako arauak betetzera, Gobernu Juntak erabakitzen duen eran eta baldintzetan.

Bigarrena.-  Baita  ere udalerri  mankomunatuetako  Udal  guztiak  beharturik  daude
beharrezko  baliabideak  jartzera  Mankomunitatearen  instalazioek  behar  bezalako
erregulartasunez eta eraginkortasunez funtziona dezaten, bere organoek onarturiko planen
eta horretarako Lehendakaritzatik jasotzen dituzten jarraibideen arabera.

AZKEN XEDAPENA

Estatutu hauek lege-eran izapidetu ondoren, beren edukia oso-osorik Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko dira indarrean. 
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