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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAUDIOKO UDALA

Talde politikoentzako diru-kopuruak-. Atxiki gabeko kideak

Toki-autonomiaren Europako Gutunaren 7.2 artikuluan xedatu zen udal ordezkarien esta-
tutuak ziurtatu behar duela euren agintaldian libreki jardun ahalko dutela, agintaldiko jardu-
nean sortutako gastuei aurre egiteko finantza-konpentsazio egokia jasoko dutela eta jardunean 
hasi aurretik zuten lanpostuengatiko irabazien galera nahiz Gizarte Segurantzaren estaldura 
konpentsatzeko ordain egokia ere izango dutela.

Horrela bada, Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 
75. artikulua apirilaren 13ko 11/1999 Legearen bitartez nahiz abenduaren 29ko 14/2000 Legearen 
bitartez aldatu egin zelarik, Europako Gutunean aurreikusitakoa jaso zen eta udalbatzetako kide 
hautetsien ordainsari-kontzeptuak zehaztu ziren.

Horren ondoren, Toki-administrazioaren Arrazionalizazioari eta Iraunkortasunari buruzko 
abenduaren 27ko 27/2013 Legeak nabarmenki aldatu du tokiko erakundeei aplikagarri zaien 
arau-esparrua. Lege horretan EAErako hiru klausula jaso direlarik Foru lurraldeetako eskubide 
historikoekin nahiz Autonomia Estatutuarekin bat egiteko, eskumenak dituzten erakundeen 
jarduna zehazten da.

Hortaz, abenduaren 27ko 27/2013 Legearen 1.34 artikuluaren bidez aldatu zen euskal Foru 
Araubideari buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen Xedapen Gehigarria, 7/1985 Legeari apli-
kagarri zaizkion salbuespenen, hau da, aipatutako araubidetik eratorritako salbuespenen ze-
rrenda luzatuta eta salbuespenok indartuta, 27/2013 Legeak sartutako berritasunak jasotzeko. 
Aitortu egiten du foru-berezitasunak barne hartzen dituela lurralde historikoek babestu behar 
dituzten toki-erakundeen ezaugarriak eta, Ekonomia Itunaren nahiz Itun horrek tokiko euskal 
erakundeen finantza- eta ekonomia-araubidearen barruan, funtzio edo ahalmen hauek esleitzen 
dizkie foru-erakundeei, besteak beste; finantza-tutoretza eta Udalbatzetako kideen guztirako 
ordainsarien gehienezko mugak nahiz bertaratzeak zehazteko ahalmena.

Ahalmen horiek erabilita, Arabako Batzar Nagusiek otsailaren 11ko 4/2015 Foru Araua 
eman zuten, Arabako Lurralde Historikoan neurriak aplikatzearen, arrazionalizazioaren eta 
iraunkortasunaren inguruko foru-berezitasunari buruz. Foru Arau horren 4. artikuluan, ordainsa-
ri-kontzeptu eta bertaratze guztiengatik Udalbatzako kideek jaso dezaketen guztirako gehienezko 
diru kopuruak ezarri ziren (zerbitzu bereziak ematen ari diren karrerako funtzionarioei dagozkien 
hirurtekoak salbu). Arau hori 2015eko ekainaren 30ean sartuko da indarrean.

Honen ostean, 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoaren 34. 
artikuluak (ETEL) Toki Erakundeetako kideen erregimen ekonomikoa burutu egiten du.

Hau guztia dela eta, aipatutako arauei jarraikita interpretatu beharko da Udal Antolamen-
durako Araudiaren 13. artikulua.

Aurreko guztia kontuan hartuta, Osoko Bilkurak 2015eko ekainaren 30ean hartutako eraba-
kiaren bidez adostu zen, besteak beste, udal talde politikoei dagozkien diru kopuruak.

Txaro Sarasua Díazek 2017ko azaroaren 20an aurkeztu zuen idatzian adierazi zuen boron-
datez utziko zuela PSE-EE udal talde politikoa eta, beraz, atxiki gabeko zinegotzi izatera igaroko 
zela. Horiek horrela, idazkari nagusiak ALK 17/08 txostena eman zuen egoera juridiko berriaren 
ondore juridiko eta ekonomikoak azaltzeko.
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Beraz, arestian adierazitako guztia kontuan hartuta eta alkate-udalburuak proposatuta, 
Osoko Bilkurak

ERABAKI DU

LEHENENGOA. Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzeko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 73.2 
artikuluan xedatutakoarekin bat, eta Udal Antolamendurako Araudiaren 28. artikuluari jarraikita, 
diru kopuru hauek dagozkie Laudio Udaleko atxiki gabeko zinegotziei:

• Ez dute eskubiderik udal talde politikoei dagokien diru-zuzkiduraren osagai finkoa jasotzeko.

• TAOLaren 73.3 artikuluan eta UAAren 28. artikuluarekin bat xedatzen den ahalmena erabi-
lita, ez dute kobratuko osagai aldakorraren erdia. 

Ebazpen honekiko bateraezintasunik eragiten ez duten alderdi guztiei dagokienez, osoki 
bere horretan geratuko da Udalbatzaren Osoko Bilkurak 2015eko ekainaren 30ean hartutako 
erabakia, baina, edonola ere, dagozkion eguneratzeak egin ahalko zaizkio.

BIGARRENA. Aditzera ematea erabaki hau ALHAOn eta Udaleko iragarki-oholean argitara-
tuta, toki araubidearen oinarriak arautzen dituen Legearen 75 artikuluaren 5. atalean xedatu-
takoari jarraikita.

HIRUGARRENA. Aditzera ematea erabaki hau udal talde politikoen bozeramaileei, kasuan 
kasuko interesdunei eta Ogasun eta Ondare Arloari.

Laudio, 2017ko abenduaren 4a

Alkate-udalburua
JON IÑAKI URKIXO ORUETA
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