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DEIALDIA 

 

Estella-Lizarrako Udalbatza osatzen duten kideei OHIZ KANPOKO 

BILKURARA dei egiten zaie, datorren 2020ko apirilaren 20an, ASTELEHENA, 

HAMABIETAN (12:00), Hiri honetako Udalbatza-aretoan, honekin batera 

atxikitzen den Gai-zerrenda hau aztertzeko eta erabakitzeko. 

 

Estella-Lizarra, 2020ko apirilaren 14an 

El Alcalde / Alkatea 

 

 

 

Koldo Leoz Garciandia 

 

GAI-ZERRENDA 

 

BILKURAREN IZAERA BEREZIAREN MOTIBAZIOA ETA 

BIDEOKONFERENTZIAREN BIDEZ EGITEAREN EGOKITASUNA 

 

Bilkurara deitu da deialdi honetako Gai-zerrendan dauden arazoei buruz 
eztabaidatzeko eta bozkatzeko xedez. Deialdiak, 2019ko uztailaren 18ko Bilkura 
Berezian onetsitako udal antolakuntza aldatzeko hartutako erabakien 
proposamenak hartzen ditu barne, hori guztia, 2020ko martxoaren 9an 
aurkeztutako zentsura-mozioa bozkatu ondoren eta, horren bidez, Koldo Leoz 
Garciandia Estella-Lizarrako Udaleko Alkate berria izendatu ondoren. 
 
Udalbatza hau era ez-presentzialean eta bideokonferentziaren bidez egiteko 
egokitasunari buruz, Lehendakaritza honen iritziz, Toki Araubidearen Oinarriak 
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 46.3 artikuluak xedatutako 
salbuespen baldintzak betetzen dira, martxoaren 31ko 11/2020 Errege Dekretu-
Legearen bigarren azken xedapenean onetsita, zeinean premiazko neurri 
osagarriak gizarte eta ekonomia arloetan onesten baitira koronabirusaren 
(COVID-19) inpaktuari aurre egiteko, eta horiek Udalaren kide anitzetako bilkurak 
egitea eta akordioak distantziara hartzea, baliabide elektroniko edo telematikoen 
bidez, justifikatzen dituzte, betiere, arauan aurreikusitako baldintzak betetzen 
badira, bilkurak iraun bitartean kideen arteko komunikazioa denbora errealean 
bermatzen bada, eta beharrezko baliabideak egon badaude horietako izaera 
publikoa eta sekretua bermatzeko, kasu bakoitzean legeak xedatutakoaren 
arabera. 
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Horrez gain, lehendakaritza honek uste du -bilkuraren izaera berezia, bozkatzeko 
dauden akordioen edukia eta Udal honek gaur egun dituen baliabide tekniko eta 
materialak kontuan hartuta- Udalbatza egiteko erabili behar den sistemak 
segurtasun teknologikoa, Udalbatzako kide guztien parte hartze eraginkorra eta 
onetsiko diren akordioei buruzko eztabaidaren eta bozketaren balioa erabat 
bermatzen dituela. 
 

IZAERA ERABAKIGARRIA DUTEN XEDAPENAK ETA TXOSTENAK 
 
Deialdiaren Gai-zerrendan dauden gaiak eztabaidatu eta bozkatu baino 
lehen, Udalbatzak, quorumeko gehiengo osoarekin, Osoko Bilkura 
baliabide ez presentzialekin egiteko justifikatzen duten salbuespenak aldi 
batera gertatu direla berretsi behar du, halaber, gai-zerrendan sartu, 
azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 82. Artikuluak xedatutakoa 
betetzeko, zeinean Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta 
Araubide Juridikoaren gaineko Erregalamendua onesten baita 
 
 
1.- Jakitera ematea Navarra Suma eta EH-Bildu Udal Taldeen Bozeramaile 
berrien izendapena –Titularra eta Ordezkoa-, Estella-Lizarrako Udalean. 
 
2.- Bidezko erabakiak hartu gai honen inguruan: Estella-Lizarrako Udaleko 
ordezkarien izendapena aldatzeko proposamena, Udala dagoen entitateen kide 
anitzeko organoetan, izendapen hori Udalbatzaren eskumena denean. 
 
3.- Bidezko erabakiak hartu gai honen inguruan: Estella-Lizarrako Udaleko 
Argibide Batzorde Iraunkorren kide kopurua eta osaera aldatzeko proposamena, 
baita batzordeak egiteko maiztasuna ere aldatzea. 
 
4.- Jakinaren gainean geratzea 2020ko apirilaren 2ko eta apirilaren 14ko 144 
eta 146 Alkatetza Ebazpenek xedatutakoren inguruan, horietan, Tokiko Gobernu 
Batzordea osatuko duten Udalbatzaren kideak izendatu dira –aldez aurretik 
zeudenak kargua utzi ondoren-, izendaturiko kide berrien artean alkateordeak 
ere izendatu dira; Tokiko Gobernu Batzordearen ordutegia eta maiztasuna aldatu 
dira, eta Gobernu Batzorde honen esku utzitako atribuzioen gaur egungo 
erregimena berretsi da. 
 
5.- Onestea, bidezkoa bada, Alkatetzaren proposamena Estella-Lizarrako 
Udaleko Osoko Bilkura arrunten aldizkakotasuna aldatzeko. 
 
6.- Onestea, bidezkoa bada, Alkatetzaren proposamena Udalbatzako kideek 
jaso beharreko ordainsari-erregimena, asistentziak eta kalte-ordainak aldatzeko. 
 


