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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
TOKIKO GOBERNU BATZARRARI LAGUNTZEKO ORGANOA

Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko maiatzaren 28an hartutako erabakia, Iñaki Gurtubai Artetxe 
zinegotzi jaunari eskuordetutako eskumenak atzera eskuratzeari buruz, María Ángeles Gutié-
rrez Ondarza zinegotzi andreari eskuordetzeko

Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko ekainaren 21ean hartutako erabakiaren bidez (2019ko uz-
tailaren 5eko ALHAO, 77. zk.), Tokiko Gobernu Batzarraren titulartasuneko hainbat eskumen eta 
zeregin eskuordetu zitzaizkion Iñaki Gurtubai Artetxe zinegotziari, besteak beste, Giza Baliabi-
deen Sailaren eskumen hau: “Diziplina dosierren izapideak, funtzionarioa zerbitzutik bereiztea 
eta lan kontratupeko langileak botatzea izan ezik”.

Halaber, erabaki horren arabera, Tokiko Gobernu Batzarraren titulartasuneko zeregin hauek 
eskuordetu zitzaizkion María Ángeles Gutiérrez Ondarza zinegotziari, Herritarren Segurtasuna-
ren Sailari dagokionez:

a) Lizentziak ematea.

b) 80.000 eurotik beherako balio zenbatetsia duten obren kontratazioa eta 100.000 euroko 
edo hortik beherako balio zenbatetsia duten hornidura- eta zerbitzu-kontratuak, kontratu pri-
batuak eta administrazio-kontratu bereziak.

Zerbitzu-emakiden eta obra-emakiden arloko kontratazioa Tokiko Gobernu Batzarrarentzat 
erreserbatuta geratzen da.

c) Aurreko b) letran azaldutako gastuen betebeharrak baimentzea, erabiltzea eta aitortzea.

d) Tokiko Gobernu Batzarrak obren, zerbitzuen, hornikuntzen, eta bestelako administra-
zio-kontratuen gaineko kontratazioak esleitu ondoren, horiek gauzatzearen ondorio diren 
obra-egiaztagiriak (azken egiaztagiria barne), fakturak eta beste onestea, kontratu bakoitzeko 
edukiaren osotasuna edo zati bat izanda ere.

e) Zigortzeko ahalmenaz baliatzea.

Une honetan, Udal honetako administrazioaren kudeaketa eta funtzionamendua eraginko-
rragoak eta efizienteagoak izan daitezen, eskuordetze erregimen hori aldatzea aholkatzen da; 
horrenbestez, arau-hauste arin edo larriengatik Udaltzaingoko langileen aurka hasitako dizi-
plina-dosierrak izapidetzea Herritarren Segurtasunaren Saileko zinegotzi ordezkariaren esku-
mena izango da; horrek guztiak ez du eragotziko gainerako diziplina-dosierrak Giza Baliabideen 
Saileko zinegotzi ordezkariaren eskumena izaten jarraitzea, bai Udaltzaingoko langileen arau-
hauste oso larriak bai gainerako udal langileen edozein motako diziplinazko arau-hausteak, 
2019ko ekainaren 21eko erabakian zehaztutakoari jarraituz.

Horrenbestez, eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Le-
gearen 10. artikuluaren eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 127.2 
artikuluaren arabera, erabaki-proposamen hau egiten dio alkateak Tokiko Gobernu Batzarrari:

Erabaki-proposamena

Lehena. Tokiko Gobernu Batzarraren 2019ko ekainaren 21eko erabakiaren bitartez Iñaki Gur-
tubai Artetxe zinegotziari eskuordetutako eskumenak partez atzera eskuratzea, arau-hauste 
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arin edo larriengatik Udaltzaingoko langileen aurka hasitako diziplina-dosierrak izapidetzeari 
dagokionez.

Bigarrena. María Ángeles Gutiérrez Ondarza Herritarren Segurtasunaren Saileko zinegotzi 
ordezkariari eskuordetzea aurreko paragrafoan atzera eskuratutako eskumena, arau-hauste 
arin edo larriengatik Udaltzaingoko langileen aurka hasitako diziplina-dosierrak izapidetzeari 
dagokionez.

Hirugarrena. Dataren egunean jarriko da indarrean erabaki hau, ALHAOn zein egunetan 
argitaratzen den gorabehera.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko maiatzaren 28an

Alkatea
GORKA URTARAN AGIRRE
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