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I - ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

GIZARTE ZERBITZUEN SAILA

Gizarte Zerbitzuen Saileko diputatuaren 98/2014 Foru Agindua, irailaren 2koa, onartzearena 
Arabako Gizarte Zerbitzuen Lurralde Kontseiluaren funtzionamendu arautegia

Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 15eko 28/2010 Foru Dekretuaren bidez Arabako Gi-
zarte Zerbitzuen Lurralde Kontseilua eratu zen, abenduaren 5eko 12/2008 Legeak, gizarte 
zerbitzuenak, ezarritakoarekin bat etorriz, zeinaren zioen azalpenean adierazten baita jardun 
hauek indartzeko premia dagoela: hirugarren sektorearekin elkarlanean aritzea; laguntzako 
sare informalei eustea; eragindako pertsonen parte hartze antolatua sustatzea, eta sistemen 
arteko lankidetza eta koordinazio esparru batzuk eratzea, hain zuzen ere, gizarte eta osasunaren, 
gizarte eta lanaren, gizarte eta etxebizitzaren, gizarte eta hezkuntzaren, gizarte eta justiziaren, 
gizarte eta kulturaren artekoak.

Beste dekretu horren 11. artikuluaren arabera, “Arabako Gizarte Zerbitzuen Lurralde 
Kontseiluaren Osoko Bilkurari dagokio Arabako Gizarte Zerbitzuen Lurralde Kontseiluaren 
funtzionamenduari buruzko arautegia egin eta aldatzea. Bestalde, Gizarte Politikaren eta Gizarte 
Zerbitzuen Saileko foru diputatuak onartu behar du arautegi hori”.

Arabako Gizarte Zerbitzuen Lurralde Kontseiluaren osoko bilkuraren 2012ko azaroaren 21eko 
ohiko bileran, haren funtzionamenduaren arautegiaren zirriborro bat aurkeztu zen, eta osoko 
bilkura ados egon zen arautegi horrekin.

Horregatik, abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauak, Arabako Foru Aldundiaren antolaketa, 
funtzionamendu eta araubide juridikoarenak, 40.11. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz eta 
dagozkidan ahalmenak erabiliz, honako hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa- Arabako Gizarte Zerbitzuen Lurralde Kontseiluaren funtzionamendu arautegia 
onartzea, zeinaren testua foru agindu honi erantsi zaion.

Bigarrena. Foru Agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzeko 
agintzea.

Vitoria-Gasteiz, Vitoria-Gasteiz, 2014ko irailaren 2a

Gizarte Zerbitzuen Saileko foru diputatua
MARTA ALAÑA ALONSO

Gizarte Zerbitzuen Saileko zuzendaria
PALOMA ARANCETA ARILLA
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ERANSKINA

ARABAKO GIZARTE ZERBITZUETAKO LURRALDE 
KONTSEILUAREN FUNTZIONAMENDU ARAUDIA

I. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Izaera eta araubide juridikoa

1. Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseilua Arabako Foru Administrazioaren kide 
anitzeko kontsulta organoa da, baita herritar guztiek, eta bereziki gizarte zerbitzuen erabiltzaileak 
eta haietako langileak ordezkatzen dituzten entitate eta erakundeek eta ekimen pribatuko entita-
teek parte hartzeko organoa ere, Arabako Foru Aldundian gizarte zerbitzuen eskumena duen Sai-
lak esleituta dauzkan eskumenen plangintzari, funtzionamenduari eta ebaluazioari dagokienez.

2. Funtzionamenduari dagokionez, Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluak 
Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 15eko 28/2010 Foru Dekretuan -2012ko ekainaren 19ko 
FDk eta Araudi honek aldatua- xedatutakoa beteko du. Izaera osagarriz, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 
II. Tituluko II. Kapituluan ezarritakoa aplikatu ahal izango da.

2. artikulua. Egoitza

Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluaren egoitza Arabako Foru Aldundian 
gizarte zerbitzuen eskumena duen Sailaren lokaletan dago, Gasteizen.

3. artikulua. Eginkizunak

Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluaren eginkizunak Diputatuen Kontseiluaren 
ekainaren 15ko 28/2010 Foru Dekretuko –Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseilua 
sortu zuena- 6 eta 8. artikuluetan ezarritakoak dira.

4. artikulua. Eraketa

Antolakuntzari eta funtzionamenduari dagokienez, honako organoek osatzen dute Arabako 
Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseilua:

a) Kide anitzeko organoak:

Osoko bilkura

Batzorde Iraunkorra

Gizarte Zerbitzuetako Sektore Kontseiluak

Batzorde bereziak

b) Pertsona bakarreko organoak

Kontseiluburua

Kontseiluburu ordea

Idazkaria

II. TITULUA

KONTSEILUKIDEEI BURUZ

5. artikulua. Kontseiluko kideak hautatzea eta izendatzea

Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluko kideak Diputatuen Kontseiluaren uz-
tailaren 27ko 490/2010 Erabakian –Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluko kideak 
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hautatzekoa- hautatu dira, Diputatuen Kontseiluaren 2012ko ekainaren 19ko Erabakian alda-
tutako Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 15ko 28/2010 Foru Dekretuko -Arabako Gizarte 
Zerbitzuetako Lurralde Kontseilua eratzekoa- 4. artikuluaren arabera.

6. artikulua. Kontseiluko kideen karguen iraupena, berrautaketa eta kargu-uztea

1. Erakundeen partaidetzari zein partaidetza sozial eta profesionalari dagozkien kideen kar-
guaren iraupena Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 15ko 28/2010 Foru Dekretuko –Arabako 
Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseilua eratzekoa- 5. artikuluan aipatutakoa izango da:

a) Erakundeen partaidetzari –Arabako Foru Aldundia, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea 
eta Arabako Udalak- dagozkion kideen karguaren iraupena ordezkatzen duten erakundean 
dauzkaten agintaldiei dagozkiena izango da.

b) Gizarte ekimen eta izaerako elkarte eta entitateak eta Adineko Pertsonen Kontseilua 
ordezkatzen dituzten kideen karguaren iraupena urtebetekoa izan ahalko da, eta hala elkarte 
eta entitateen artean txandakatu ahalko dira.

c) Elkargo profesionalak, enpresa eta sindikatu erakundeak ordezkatzen dituzten kideen 
karguaren iraupena hiru urtekoa izango da, eta berrautatu ahalko dira epe hori amaitutakoan, 
baina behin baino ez; halaber, epea amaitu aurretik ordeztu ahalko dira.

2. Jarraian aipatzen diren kasuetako bat gertatuz gero, Kontseiluko kideen agintaldia amaitu 
daiteke aurreko idatz-zatian aipatutako iraupenaldia iragan baino lehen. Hona hemen zein 
arrazoirengatik gerta daitekeen hori:

a) Izendatu zuen pertsonak edo erakundeak erabakita kargutik kentzea.

b) Izendapena eragin duen kargua uztea.

c) Kontseiluburuaren aurrean karguari uko egitea edo dimititzea.

d) Heriotza.

e) Kargu publikoak betetzeko gaitasuna galtzea edo zigortuta geratzea dakarren epai irmoa.

3. Aurreko paragrafoan aurreikusitako kasuetan, agintaldia betetzeko falta den denbora 
iraungo du ordezkapenak.

7. artikulua. Kontseiluko kideen ordezkapenak

1. Kontseiluburua kontseiluburu ordeak ordeztuko du bere eskumen guztietan.

Kontseiluburu ordea horretarako hautatu eta izendatutako kontseiluko kideak ordeztuko du.

2. Kide anitzeko organoetako titularrekin batera ordezkoak hautatu eta izendatuko dira, eta 
haiek beteko dituzte dagozkien eginkizunak lehenengoak ez daudenean.

8. artikulua. Kontseiluko kideen ordezkapenak

Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluko kideek honako eskubideak dauzkate:

a) Dauden kide anitzeko organoen saioetan hitzez eta botoz parte hartzeko eta euren bo-
toaren zentzua eta eragin duten arrazoiak adierazteko (idazkariak izan ezik, hark hitza bai baina 
botorik ez baitu).

b) Dauden kide anitzeko organoetan eta gainerako kide anitzeko organoetan, berariaz 
eskatzen dutenean, jorratutako gaiei buruzko informazioa izateko.

c) Dauden kide anitzeko organoen bilera berezia deitzeko.

d) Gai zerrendan sartzeko eta dauden kide anitzeko organoetan erabakiak hartzeko, edo gai 
jakin bat aztertzeko proposamenak eta iradokizunak aurkezteko.



2014ko irailaren 19a, ostirala  •  106 zk. 

4/11

2014-04459

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.net

e) Kontseiluak mandatua emandako ekitaldi orotan haren ordezkaritza izateko, ordezkatzeko 
eskumen orokorra kontseiluburuari dagokiola kontuan hartuta.

f) Organo bakoitzarentzat ezarritako denboraz deialdia eta saioetako gai zerrenda ezagutzeko 
eta bertan jasotako gaiei buruzko agiriak eta informazioa zein aurreko saioko akta eskura izateko.

g) Eskaerak eta galderak egiteko.

h) Egiten diren saioetara joateko joan-etorriek eragindako gastuagatiko ordain ekonomikoa 
jasotzeko.

9. artikulua. Kontseiluko kideen betebeharrak

Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluko kideek honako betebeharrak dauzkate:

a) Beren kide anitzeko organoen bileretara joatea.

Arrazoirik gabe bata bestearen ondorengo bilera bitara edo urtean hiru bilera tartekatutara 
ez joatea biltzar nagusiak kidea hautatu zuenari hura kargutik kentzea proposatzea komeni den 
arauz aztertzeko zioa izango da.

b) Araudi honen eta, kasuan kasu, hura garatzeko onartzen diren gidalerroen eta jarraibideen 
arabera jokatzea.

III. TITULUA

ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA

I. KAPITULUA

OSOKO BILKURA

10. artikulua. Definizioa eta osaketa

Osoko bilkura Kontseiluak erabakiak hartzeko eta bere borondatea eratzeko goi-organoa 
da, eta haren osaketa Diputatuen Kontseiluaren 28/2010 Foru Dekretuko –Arabako Gizarte 
Zerbitzuetako Lurralde Kontseilua eratzekoa- 3. artikuluan arautu da.

11. artikulua. Eginkizunak

1. Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluaren osoko bilkuraren eginkizunak Dipu-
tatuen Kontseiluaren ekainaren 15ko 28/2010 Foru Dekretuko –Arabako Gizarte Zerbitzuetako 
Lurralde Kontseilua sortu zuena- 6. artikuluan ezarritakoak dira.

a) Gizarte zerbitzuen prestazioen egoera eta etorkizuneko proiekzioa ezagutu eta aztertzea.

b) Arabako Lurralde Historikoko gizarte zerbitzuei dagozkien gaietan proposamenak egitea.

c) Gizarte zerbitzuei buruzko eskumena duen Arabako Foru Aldundiko Sailari iritzia emateko 
eskatzen zaion gaietan aholkularitza ematea.

d) Arabako Foru Aldundian gizarte zerbitzuei buruzko eskumena duen Sailaren urteko au-
rrekontua ezagutzea eta hari buruz informatua izatea.

e) Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluak Arabako Foru Aldundian gizarte zerbitzuen 
eskumena duen Sailari aurkeztuko dion urteko memoria onartzea.

f) Gizarte zerbitzuen 12/2008 Legearen babespean sortutako udal kontseiluei aholkularitza 
eta laguntza ematea.

g) Arabako Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoari, Sektore Planari eta 
Plan Bereziei buruzko informazioa jasotzea.

h) Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluaren funtzionamendu araudia prestatu 
eta aldatzea. Araudia Araudi honetako IV. Tituluan ezarritako prozedurari jarraiki aldatuko da.
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i) Lege edo Araudiek emandako beste edozein.

2. Horiez gain, honakoak ere ezagutu eta haiei buruz erabaki behar du Osoko Bilkurak:

a) Kontseiluaren jardunbide orokorrak ezarri.

b) Batzorde iraunkorra eratu; haren osaketa Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 15eko 
28/2010 Foru Dekretuko –Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseilua eratzekoa- 7. arti-
kuluan araututakoa da.

c) Gizarte Zerbitzuetako sektore kontseiluak eratu eta haien osaketa ezarri, Diputatuen 
Kontseiluaren ekainaren 15ko 28/2010 Foru Dekretuko –Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde 
Kontseilua sortu zuena- 9. artikuluetan ezarritakoa betez.

d) Batzorde bereziak eratu eta haien osaketa, xedeak eta funtzionamendu arauak ezarri.

e) Arau hau garatu eta aplikatzeko, Kontseiluak funtzionatzeko behar diren gidalerroak eta 
jarraibideak onartu.

f) Batzorde iraunkorrari legez osoko bilkurari bakar-bakarrik emandako eskumenak eskuor-
detu.

g) Bere erabakien argitalpenari buruz erabaki.

12. artikulua. Bilera motak

1. Osoko Bilkuraren bilerak ohikoak eta bereziak izan daitezke.

2. Osoko Bilkurak, sei hilean behin, ohiko bilera bat egin beharko du derrigor.

3. Osoko Bilkurak bilera bereziak egin ditzake honako kasu hauetan:

a) Kontseiluburuak eskatuta.

b) Batzorde iraunkorrak erabakita.

c) Bederatzi kidek eskatzen dutenean, idatziz eta kontseiluburuari zuzenduta, euren nor-
tasuna eta sinaduraz gain, jorratu beharreko gaiak eta eskatutako bilera berezia justifikatzen 
duten zioak adieraziz.

4. Bilera berezia egiteko epea eskaria erregistratzen denetik kontatzen hasita hamabost egun 
naturalekoa izango da gehienez.

13. artikulua. Deialdia

1. Kontseiluburuak egingo du Osoko Bilkurarako deialdia, zein idatziz jakinaraziko baitzaie 
kide guztiei. Ohiko bilera bada, deialdia gutxienez bilera eguna baino hamabost egun natural 
lehenago jakinarazi behar zaie kideei; bilera berezia bada, berriz, gutxienez bost egun baliodun 
lehenago.

2. Bilera non, noiz eta zein ordutan egin behar den adierazi behar da deialdian, eta bilerako 
gai zerrenda ere aditzera eman behar da. Aztertu beharreko gaiei buruzko berariazko doku-
mentazioa bidali behar da deialdiarekin; nolanahi ere, edozein arrazoirengatik - justifikatua 
izan behar du-, dokumentazio hori deialdiarekin batera bidaltzea ezinezkoa bada, gutxienez 
bilera-eguna baino bost egun baliodun lehenago bidali beharko da. Dokumentu osagarriak ere 
bilera eguna baino bost egun baliodun lehenago bidali beharko dira.

3. Dena den, kide guztiak biltzen badira eta erabakia aho batez hartzen badute, Osoko Bilku-
raren eraketa baliozkoa izango da, nahiz deialdirako baldintzak bete ez.

14. artikulua. Gai-zerrenda

1. Bileretako gai zerrenda kontseiluburuak ezarriko du. Ohiko bileretan osoko bilkurako 
kideek gai zehatzak jorratzeko egindako iradokizunak kontseiluburuak aztertuko ditu behar 
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bezala gai zerrenda prestatu aurretik, baina gutxienez osoko bilkurako bederatzi kidek formalki 
eskatutako gaiak bertan sartu beharko dira.

2. Bilera bereziei dagokienez, bilera egitea eskatu duenak aurkeztutako eztabaidagai guztiak 
sartu beharko dira gai zerrendan.

15. atala. Quoruma.

1. Osoko bilkuraren eraketa lehen deialdian balioduna izateko quoruma, gutxienez, kideen 
erdiei dagokiena izango da eta, haien artean, kontseiluburuak eta idazkariak egon beharko 
dute derrigorrez.

Quorum horretara iritsi ezean, osoko bilkura bigarren deialdian eratuko da, lehenengorako 
ezarritakoa baino erdi geroago.

2. Osoko bilkuraren eraketa bigarren deialdian balioduna izateko, nahikoa izango da 
bederatzi kide egotea; haien artean, kontseiluburuak eta idazkariak egon beharko dute derri-
gorrez.

3. Arestiko paragrafoetan ezarritako quorumek bilera osoan iraun beharko dute.

16. artikulua. Erabakiak hartzea

1. Bildutako kideen gehiengo soilaren aldeko botoaz hartuko dira Osoko Bilkuraren eraba-
kiak. Berdinketarik balego, kontseiluburuaren kalitatezko botoak erabakiko du.

2. Gai zerrendatik at jorratutako gaiei dagokienez:

a) Ohiko bilera bada, erabakia balioduna izateko kide guztien gehiengo osoz erabaki beharko 
da.

b) Bilera berezia bada ezingo da erabaki baliodunik hartu.

3. Osoko Bilkurako kideek beren botoaren zergatiak adierazi ditzakete aktan.

17. artikulua. Bileretako akta

1. Osoko bilkuraren bilera guztietako akta egingo da, idazkariak fede emanda eta 
kontseiluburuaren oniritzia jasota.

2. Honakoak jasoko dira bileretako aktetan:

a) Bertaratuen, ez joateko arrazoiak emanda eta arrazoitu gabe bertaratu ez direnen izen-abi-
zenak, Araudi honetako 8.h) eta 9.a) artikuluetan xedatutakoari begira.

b) Bilera non eta noiz burutu den.

c) Bilera ohikoa ala berezia den eta lehenengo edo bigarren deialdian egin den.

d) Bilerako gai zerrenda.

e) Aztertutako gaiak eta eztabaidetako puntu nagusiak.

f) Kontseiluburuak botoaren bidez erabakitzeko eskatutako proposamenak.

g) Hartutako erabakien edukia eta bozketen emaitza.

h) Kasuan kasu, kontseilu kideek euren botoari buruz emandako azalpenak.

3. Akta kontseiluko kide bakoitzari bidaliko zaio, hurrengo bileraren deialdiarekin batera, 
bilera horretan onartu beharko da-eta akta. Bilera bakoitzeko akta hurrengo bileraren hasieran 
onartuko da, eta, behar izanez gero, zuzenketak egingo zaizkio aktari.

4. Idazkariak erabaki jakinei buruzko egiaztagiria egin dezake, gero akta onartu beharko bada 
ere. Akta onartu aurretik egiten diren ziurtagirietan, espresuki adierazi behar da akta onartu 
aurretik eginak direla.
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II. KAPITULUA

BATZORDE IRAUNKORRA

18. artikulua. Eraketa eta osaketa

1. Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluaren osoko bilkurak batzorde iraunkorra 
eratuko du. Ordezko batzordea izango da eta haren osaketa Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 
15ko 28/2010 Foru Dekretuko –Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseilua sortu zuena- 7. 
artikuluan ezarritakoak dira.

2. Batzorde horretan Kontseiluaren osoko bilkurako idazkari izendatutako pertsona berak 
jardungo du idazkari, hitza izanda baina botorik gabe.

19. artikulua. Eginkizunak

1. Batzorde iraunkorraren eginkizunak Diputatuen Kontseiluaren 28/2010 Foru Dekretuko –
Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseilua eratzekoa- 8. artikuluan araututakoak izango 
dira:

a) Bere ekimenez, Batzar Nagusiek edo Arabako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak 
eskatuta irizpenak egitea.

b) Kontseiluburuari aholkularitza ematea osoko bilkuraren bileretako gai zerrenda ezartzeko.

c) Batzorde berezien txostenak, irizpenak eta proposamenak aztertzea ondoren, egokia bada, 
osoko bilkurara izapidetzeko.

d) Batzorde berezietan eta Eusko Legebiltzarraren Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 
5eko 12/2008 Legearen arabera eratutako Gizarte Zerbitzuetako Udal Kontseiluetan eztabaida-
tutako gaiak ezagutzea eta, kasuan kasu, haien berri ematea.

e) Kontseiluaren jardueren urteko memoria proiektua idaztea osoko bilkuran onartzeko.

f) Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluaren osoko bilkurak eskuordetutako 
txostenak prestatzea.

g) Kontseiluaren osoko bilkurak onartu edo Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde 
Kontseiluak eskuordetutako funtzionamendu araudiak emandako beste edozein.

20. artikulua. Bilera motak

1. Batzorde iraunkorraren bilerak ohikoak eta bereziak izan daitezke.

2. Batzorde Iraunkorrak, urteko egutegiko hiruhilekoan behin, ohiko bilera bat egin beharko 
du derrigor.

3. Batzorde Iraunkorrak bilera bereziak egin ditzake honako kasu hauetan:

a) Kontseiluburuak eskatuta

b) Zazpi kidek eskatzen dutenean

4. Bilera berezia egiteko epea eskaria erregistratzen denetik kontatzen hasita egutegiko zortzi 
egunekoa izango da gehienez.

21. artikulua. Deialdia

1. Lehendakariak egingo du Batzorde Iraunkorraren deialdia, zeina idatziz jakinaraziko 
baitzaie kide guztiei. Ohiko bilera bada, deialdia gutxienez bilera-eguna baino lau egun natural 
lehenago jakinarazi behar zaie kideei; bilera berezia bada, berriz, gutxienez bi egun baliodun 
lehenago.
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2. Bilera non, noiz eta zein ordutan egin behar den adierazi behar da deialdian, eta bilerako 
gai zerrenda ere aditzera eman behar da. Deialdiarekin batera, aztertu beharreko gaiei buruzko 
berariazko dokumentazioa bidali behar da.

3. Dena den, kide guztiak biltzen badira eta erabakia aho batez hartzen badute, Batzorde 
Iraunkorraren eraketa baliozkoa izango da, nahiz deialdiaren baldintzak bete ez.

22. artikulua. Gai zerrenda

1. Bileretako gai zerrenda kontseiluburuak ezarriko du. Ohiko bileretan osoko bilkurako ki-
deek gai zehatzak jorratzeko egindako iradokizunak kontseiluburuak aztertuko ditu behar bezala 
gai zerrenda prestatu aurretik, baina gutxienez osoko bilkurako bost kidek formalki eskatutako 
gaiak bertan sartu beharko dira.

2. Bilera bereziei dagokienez, bilera egitea eskatu duenak aurkeztutako eztabaidagai guztiak 
sartu beharko dira gai zerrendan.

23. atala. Quoruma.

1. Batzorde iraunkorraren eraketa lehen deialdia balioduna izateko quoruma, gutxienez, 
kideen erdiei dagokiena izango da eta, haien artean, kontseiluburuak eta idazkariak egon be-
harko dute derrigorrez.

2. Quorum horretara iritsi ezean, osoko bilkura bigarren deialdian eratuko da, lehenengorako 
ezarritakoa baino ordu erdi geroago.

Batzorde iraunkorraren eraketa bigarren deialdian balioduna izateko, nahikoa izango da 
lau kide egotea; haien artean, kontseiluburuak eta idazkariak egon beharko dute derrigorrez.

3. Arestiko paragrafoetan ezarritako quorumek bilera osoan iraun beharko dute.

24. artikulua. Erabakiak hartzea

1. Bildutako kideen gehiengo soilaren aldeko botoaz hartuko dira Batzorde Iraunkorraren 
erabakiak. Berdinketarik balego, kontseiluburuaren kalitatezko botoak erabakiko du.

2. Gai zerrendatik at jorratutako gaiei dagokienez:

a) Ohiko bilera bada, erabakia baliozkoa izateko batzorde iraunkorreko kide guztiek egon 
beharko dute eta gehiengo soilaz hartuko da.

b) Bilera berezia bada ezingo da erabaki baliodunik hartu.

3. Batzorde Iraunkorreko kideek erabakien kontrako botoa adieraz dezakete aktan; orobat, 
kontrako botoa emateko arrazoiak ere adieraz ditzakete.

4. Hartutako erabakien berri eman beharko zaio Kontseiluaren Osoko Bilkurari.

25. artikulua. Bileretako akta

1. Batzar iraunkorraren bilera guztietako akta egingo da, idazkariak fede emanda eta 
kontseiluburuaren oniritzia jasota.

2. Honakoak jasoko dira bileretako aktetan:

a) Bertaratuen, ez joateko arrazoiak emanda eta arrazoitu gabe bertaratu ez direnen izen-abi-
zenak, Araudi honetako 8.h) eta 9.a) artikuluetan xedatutakoari begira.

b) Bilera non eta noiz burutu den.

c) Bilera ohikoa ala berezia den eta lehenengo edo bigarren deialdian egin den.

d) Bilerako gai zerrenda.

e) Aztertutako gaiak eta eztabaidetako puntu nagusiak.
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f) Kontseiluburuak bozketaz erabakitzeko eskatutako proposamenak.

g) Hartutako erabakien edukia eta bozketen emaitza.

h) Kasuan kasu, batzorde iraunkorreko kideek euren botoari buruz emandako azalpenak.

3. Akta Batzorde Iraunkorreko kide bakoitzari bidaliko zaio, hurrengo bileraren deialdiarekin 
batera, bilera horretan onartu beharko da-eta akta. Bilera bakoitzeko akta hurrengo bileraren 
hasieran onartuko da, eta, behar izanez gero, zuzenketak egingo zaizkio aktari.

4. Idazkariak erabaki jakinei buruzko egiaztagiria egin dezake, gero akta onartu beharko bada 
ere. Akta onartu aurretik egiten diren ziurtagirietan, espresuki adierazi behar da akta onartu 
aurretik eginak direla.

III. KAPITULUA

SEKTORE KONTSEILUAK

26. atala.- Eraketa.

Gizarte zerbitzuen barruan berez jarduketa esparrua diren gai jakinak berariaz jorratzeko, 
Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluaren osoko bilkurak erabakita edo arauzko xedapenez, 
Gizarte Zerbitzuetako Sektore Kontseiluak eratu ahalko dira:

— Adineko pertsonei buruzkoa

— Ezgaitasunari buruzkoa

— Inklusioari buruzkoa

— Haur, gazte eta familiei buruzkoa

— Gizarte zerbitzuen arloan enpleguaren kalitatea sustatu eta prestakuntza eta trebakuntza 
hobetzekoa.

27. artikulua. Eraketa eta eginkizunak

1. Kontseiluaren Osoko Bilkurak erabakiko ditu bere erabakiaz eratutako Sektore Kontseiluen 
osaketa eta eginkizunak.

2. Arauzko xedapenez eratzen diren Sektore Kontseiluen osaketa eta eginkizunak araudi 
horrek ezarritakoak izango dira.

3. Kasu bietan, eraketa parekidea izango da, herri-administrazioen ordezkarien eta Arabako 
Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseilua osatzen duten erakundeen ordezkarien artean.

IV. KAPITULUA

BATZORDE BEREZIAK

28. artikulua. Eraketa, osaketa, xedeak eta funtzionamendua

1. Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluaren osoko bilkuraren erabakiz batzorde 
bereziak era daitezke berariazko tratamendua behar duten gai jakinetarako.

2. Batzorde berezien osaketa, eginkizunak, funtzionamendu arauak eta iraupena Arabako 
Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluaren eskumena dira eta hark hartuko du haiek eratzeko 
erabakia.

3. Batzorde bereziak Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluaren osoko bilkurak 
onartutako funtzionamendu araudiaren bidez arautuko dira eta ezingo dute gainditu Kontseiluari 
berari dagozkion eskumenen esparrua.

4. Batzorde bereziak iraunkorrak edo unean unekoak izan daitezke.
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V. KAPITULUA

KONTSEILUBURUA

29. atala.  Kontseiluburua.

1. Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluko kontseiluburua gizarte zerbitzuen 
eskumena duen Saileko diputatua izango da.

Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluko kontseiluburuak zuzenduko ditu osoko 
bilkura eta batzorde iraunkorra.

2. Sektore Kontseiluetako kontseiluburua Kontseiluaren osoko bilkurako kide bat izango 
da eta herri-administrazioa ordezkatuko du, eta Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluko 
kontseiluburuak izendatuko du.

3. Batzorde berezietako batzordeburua Kontseiluaren osoko bilkurako kide bat izango 
da eta herri-administrazioa ordezkatuko du, eta Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluko 
kontseiluburuak izendatuko du.

30. artikulua. Eskumenak

Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluko kontseiluburuak honako eskumenak 
dauzka:

a) Kontseilua ordezkatzea

b) Kontseiluaren jarduketak zuzentzea

c) Osoko bilkuraren eta batzorde iraunkorraren bilerak deitzea eta zuzentzea, haiek ondo 
gobernatzeko jarraibide orokorrak egitea eta eztabaidak moderatzea.

d) Osoko bilkuraren eta batzorde iraunkorraren bileren gai ordena ezartzea, Araudi honetan 
xedatutako prozeduraren arabera.

e) Bere sinadurarekin bileretako aktak berrestea, erabakiak igortzeko eta argitaratzeko 
agintzea, eta betearaztea.

f) Kontseiluaren izenean erakunde, entitate, elkarte, agintari eta partikularrekin hitz egitea.

g) Araudi hau betetzea eta betearaztea, osoko bilkurari interpretazioa proposatuz zalantzak 
daudenean eta zerbait falta denean hura sartzea proposatuz.

h) Legean edo Araudi onetan emandako gainerako eginkizun guztiak, kontseiluburuari 
datxezkionak edo Kontseiluaren osoko bilkurak eskuordetzen dizkionak eta, oro har, Araudi 
honetan beste organoei esleitu ez zaizkion guztiak.

VI. KAPITULUA

KONTSEILUBURU ORDEA

31. artikulua. Kontseiluburu ordea

Arabako Foru Aldundian gizarte zerbitzuen eskumena duen Saileko zuzendariari dagokio 
osoko bilkurako eta batzorde iraunkorreko kontseiluburu ordea izatea.

32. artikulua. Eskumenak

Kontseiluburuaren kargua hutsik geratu edo hura gaixotzen edo agertzen ez bada, 
kontseiluburu ordeak ordeztuko du eskumen guztietan.

VII. KAPITULUA

IDAZKARIA

33. idazkaria. Idazkaria.

1. Kontseiluaren osoko bilkurako idazkaria Arabako Foru Aldundian gizarte zerbitzuen esku-
mena duen Saileko titularrak hautatutako Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko funtzionarioa. 
Idazkariak hitza izango du, baina botorik ez.
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2. Batzorde iraunkorreko idazkari jardungo du, hitza izanda baina botorik gabe, osoko bilku-
rako idazkari diharduen pertsona berak.

34. artikulua. Eskumenak

1. Osoko bilkurako idazkariak honako eskumenak dauzka:

a) Kontseiluburuak aginduta bileretarako deialdia egitea.

b) Kideek zein bestelako pertsonek Kontseiluari aurkeztu nahi dizkioten gai, txosten, pro-
posamen edo agiri guztiak jaso, antolatu eta bidaltzeko prestatzea; huraxe izango da osoko 
bilkurak haiek jorratu eta haiei guztiei dagokien izapidea emateko arauzko bidea.

c) Kontseilu kideen eskura edukitzea, azter ditzaten, gai zerrendan sartutako gaiei buruzko 
agiri guztiak.

d) Kontseiluak sortzen duen edo daukan informazioa dagokien pertsona edo instantzietara 
bideratzea.

e) Osoko bilkuraren eta batzorde iraunkorraren bileretara joatea eta haietako akta jasotzea, 
hartutako erabakiei dagokien bidea emanik.

f) Fede emaile jardutea, aktak eta osoko bilkurak hartutako erabakiak egiaztatuz –
kontseiluburuaren oniritziz-, kasuan kasu, egiaztapena dagokion akta onartu aurrekoa dela 
berariaz jasoz. Halaber, irizpen eta boto partikularri buruzko egiaztagiriak egingo ditu.

g) Bere zaintzapeko espedienteak eta artxibategia antolatu eta zaintzea, baita agirien sarrera 
eta irteerako erregistroa ere, eskatzen zaionean organoen eta kideen eskura jarriz.

h) Batzorde iraunkorrak Kontseiluaren jarduerak azaltzeko urteko memoria eta Arabako 
Lurralde Historikoko gizarte zerbitzuen egoerari buruzko urteko txostena prestatzeko behar 
diren datu guztiak ematea.

i) Kontseiluburuak eskatu edo karguari datxezkion kudeaketa eta koordinazio ekintza guztiak.

2. Batzorde iraunkorreko idazkariak arestiko paragrafoan aipatu eskumen berberak izango 
ditu, baina bere jarduketa esparru zehatzari egokituta.

IV. TITULUA

FUNTZIONAMENDU ARAUDIA ALDATZEA

35. artikulua. Prozedura

Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseiluaren funtzionamendu Araudia aldatzeko 
honako prozedura bete beharko da:

a) Ekimena Kontseiluaren osoko bilkurari dagokio, gutxienez, kideen erdiek proposatuta.

b) Aldaketa proposamenarekin batera beste testu artikulatu bat eta hura azaltzeko argudioak 
erantsiko dira.

c) Araudia aldatzeko proposamena Kontseiluko kideen gehiengo osoz onartu beharko da.

d) Aldaketa erabakia gizarte zerbitzuen eskumena duen Saileko foru diputatuari igorriko 
zaio, eta hark onartuko du.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Bakarra. Jarduteko araubidea.

Sektore kontseiluen eta batzorde berezien funtzionamendua organo eskudunak horri buruz 
erabakitakoak arautuko du.

Araubide hori ezarri gabe baldin badago, bidezko iritzitako alderdietan Araudi hau aplikatzea 
erabaki dezake organo eskudunak.


		2014-09-19T05:43:58+0000




