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UDALBATZAREN OSOKO BILKURA
2019ko urriaren 15eko ezohiko bilera

ASISTENTES
ALKATE UDALBURUA
IBAN RODRÍGUEZ ETXEBARRIA
ZINEGOTZIAK
Euzko Abertzaleak
ESTIBALIZ BILBAO LARRONDO
ARANTXA DIAZ DE JUNGITU TUDANKA
FCO. JAVIER ATXA ARRIZABALAGA (1)
XABIER LOSANTOS OMAR jn
MIKEL ABASCAL SOMOCUETO
MARTA ALVAREZ OIARBIDE
UGAITZ ZABALA GOMEZ
JULEN CAPETILLO ARAMBURU
EH-Bildu Leioa:
JOKIN UGARTE EGURROLA
ASIER IZQUIERDO AGUILERA
Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak
ENARA DIEZ OYARZUN
PEDRO ARCEREDILLO BURUAGA
MAITE ALVARO GOMEZ DEL PULGAR
Elkarrekin Leioa-Podemos/Ezker Anitza-IU/Equo Berdeak
JOSE IGNACIO VICENTE MARTÍNEZ
Mª DOLORES LOZANO MUÑOZ (2)
LUIS MIGUEL LAPEÑA MORENO
Partido Popular de Leioa
JAZAEL MARTÍNEZ ESTEBAN
EZ DA AZALDU/EZ AZALTZEKO ARRAZOIA EMAN
DU:
EH-Bildu Leioa:
MARIA JOSE PELETEIRO RAMOS
EGUZKIÑE AGIRRE VELASCO
Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak
JUAN CARLOS MARTÍNEZ LLAMAZARES
KONTU-HARTZAILEA
EIDER SARRIA GUTIERREZ and.
IDAZKARIA
CHIARA CAMARÓN PACHECO and.

Leioako Udaletxean, bi mila eta
hemeretziko urriaren hamabosteko goizeko
zortziak eta hiru minutu direnean, elizate
honetako udalaren Osoko Bilkura bildu da
ezohiko bilera egiteko. alkate-udalburua den
IBAN RODRÍGUEZ ETXEBARRIA jauna
izan da bileraren burua, eta orriaren ertzean
agertzen diren zinegotziek parte hartu dute
bileran, izatez zein eskubidez Udalbatza osatzen
duten kideen legezko gehiengoa osatzen dutenak.
Halaber,
idazkari
nagusia,
CHIARA
CAMARÓN PACHECO andrea bertaratu da.
alkate-udalburu jaunak aurretik egin die ezohiko
bileran parte hartzeko deia, Toki Araubidearen
Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 46.2.b) artikuluan xedatutakoaren
ondorioetarako, aipatutako legearen 21.1.c)
artikuluan eta 2013ko ekainaren 27ko osoko
bilkuran onartutako eta urte bereko irailaren 23ko
BAOren 182. zenbakian argitaratutako Leioako
Udaleko Udal Araudi Organikoa eta Herritarren
Partaidetzakoaren 25. artikuluan xedatutakoarekin
bat.
Aipatutako orduan, lehenengo deialdian,
udalburuak ekitaldia irekitzat jo du eta, jarraian,
ohiko saio honen aztergaien zerrendari heldu zaio:

1.- 2019.11.10ean DIPUTATUEN KONGRESU ETA SENATURAKO EGINGO DIREN
HAUTESKUNDEETARAKO HAUTESKUNDE MAHAIETAKO MAHAIBURU ETA
MAHAIKIDEAK IZENDATZEA.
Hauteskunde Erregimen Orokorra ezartzen duen ekainaren 19ko 5/1985 Lege
Organikoko 26. artikuluak udalei ematen die Hauteskunde Mahaiak osatzeko eskumena.
Horretarako, aipatutako artikuluak ezarritakoaren arabera, zozketa publikoa egin beharko
da atal bakoitzean zentsatuta dauden pertsona guztien artean, dagozkien izendapenak egiteko.
Iraileko 25eko 2019/9 Hauteskunde Batzorde-Zentralaren Instrukzioaren arabera eta Toki
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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Araubidearen oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.c) artikuluak emandako
eskumenak erabiliz, Alkatetza Udalburutzak aparteko osoko bilkuraren deialdia egin du 2019-1015eko 08:00etarako, udaletxeko batzar-aretoan, eta 2019ko azaroaren 11an egingo diren
Diputatuen Kongresu eta Senaturako Hauteskundetarako hauteskunde mahaietako mahaiburu eta
mahaikideak izendatzeko zozketa publikoa egitea aztergaien zerrendan dago jasota, baita horien
ordezkoak izendatzeko ere; hauteskundeak irailaren 24ko 551/2019 Errege Dekretu bidez deitu
ziren.
Ondorioz, udalerriko 40 hauteskunde mahaietarako zozketak egin beharko dira, 40 barruti
eta ataletan banatuta baitago udalerria.
Osoko bilkura honen garapena eta administrazio lanak errazteko asmoz, sistema
informatiko baten bidez jardungo da. Funtzio informatiko baten bidez hautesle guztiei esleitu
zaizkien zenbakiak ausaz aukeratuko dira; zenbaki horiek bat datoz hautesle erroldako
zenbakiekin. Horrela, hauteskunde-mahai bakoitzean kargu horiek beteko dituzten pertsonak
izendatuko dira, bai titular gisa, baita ordezko gisa ere.
Udal idazkariak azaldu duenez, Bilbo zonako Hauteskunde Batzordeak igorritako
ebazpenarekin bat etorriz, zozketa EINek igorritako CONOCE programaren bitartez egin behar
da, eta kargu bakoitzeko ordezkoen gehienezko kopurua aukeratu behar da (bederatzi); kargu
bakoitzeko lehen hiru izendatuei zitazioa igorriko zaie (mahaiburua eta bi mahaikide, gehi bi
ordezko kargu bakoitzean, zozketan lortutako ordenan); gainerako ordezkoak zitazio berriaren
zain izango dira, lehenengoei zitazioa ematea ezinezkoa bada. Bidenabar, gogorarazi da Izaera
Pertsonaleko Datuak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018
Lege Organikoak ezarritakoa bete behar dela datu babestuei dagokienez.
Zozketa aipatutako programa informatikoaren bitartez egin da, eta Munalra enpresako
teknikari baten kolaborazioa ere izan da arazo informatikoak ebazteko; mahai bakoitzerako
emaitzak espedientean jaso dira eta Bilbo zonako Hauteskunde Batzordera igorriko den
dokumentuan ere bildu dira.
Bilkurara bertaratu ziren EH-Bildu Leioa udal taldeko bi kideek dagozkien dietak ez
zutela kobratu nahi adierazi zuten.
Udalaren osoko bilkura jakinaren gainean geratu da.
Eta goizeko zortziak eta sei minutu direnean, Alkatetza-Udalburutzak ekitaldia bukatutzat
eman du, eta Idazkaritza honi dagokion akta egiteko agindu dio, adostutako eran onetsi dena.
Hori guztia ziurtatu dut idazkari nagusia naizen honek.
OE
ALKATEA,

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

IDAZKARI NAGUSIA
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