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I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua. BETERRI‐BURUNTZA eskualdea definitzea. Eraketa, izena eta legezko helbidea.
1.‐ Mankomunitatea Andoaingo, Astigarragako, Hernaniko, Lasarte‐Oriako, Urnietako eta
Usurbilgo udalerriek osatuko dute. Udalerri horiek Mankomunitatea eratuko dute, estatutu
hauetako 5. artikuluan adierazten diren zerbitzuak/den eskuduntza antolatu, kudeatu eta
emateko.
2.‐ Sortu den toki‐erakundeak Beterri‐Buruntza Mankomunitatea du izena, eta legezko helbidea
……… du. Bertan egingo ditu bilkurak eta bilerak, eta Mankomunitatea osatzen duten
udalerrietako edozein udaletxetan ere egin ahal izango ditu.
3.‐ Mankomunitateak funtzionamendu deszentralizatua izango du, udalerri kide bakoitzean
administrazio‐leihatila izango du eta beste lokal batzuk eduki ahal izango ditu Batzar Nagusiak
hala erabakitzen duenean.
2. artikulua. Izaera juridikoa.
1.‐ Erakunde publiko hau Mankomunitatea da, eta nortasun eta gaitasun juridikoa ditu bere
helburu espezifikoak betetzeko, indarrean dauden xedapenetan eta Mankomunitatea bera
zuzentzen duten Estatutu hauetan ezarritakoaren arabera.
2.‐ Mankomunitateak, bere eginkizunak betetzeko, Gipuzkoako Lurralde Historikoko foruarauek
mankomunitateei esleitzen dizkieten ahalmen eta prerrogatiba guztiak izango ditu, eta
bereziki:
a) Erregelamenduak egiteko eta nork bere burua antolatzeko ahalmenak.
b) Zerga‐ eta finantza‐ahalmenak. Zerga‐ahala tasak, kontribuzio bereziak eta prezio publikoak
ezartzean eta eskatzean zehaztuko da, eratze‐arauetan xedatutakoaren arabera, eta
Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauan ezarritakoaren arabera.
c) Programatzeko edo planifikatzeko ahalmena.
d) Desjabetzeko eta ondasunak ofizioz ikertzeko, mugatzeko eta berreskuratzeko ahalmenak.
e) Legezkotasun‐presuntzioa eta egintzen betearazgarritasuna.
f) Nahitaez betearazteko eta zehatzeko ahalmenak.
g) Bere egintzak eta erabakiak ofizioz berrikusteko ahalmena.
h) Bere ondasun eta eskubideak enbargaezinak izatea, legeetan aurreikusitako moduan.
i) Ogasun Publikoari bere kredituei dagokienez aitortutako lehentasunak, hobespenak eta

gainerako prerrogatibak, Foru Ogasunari dagozkionak kaltetu gabe.
3. artikulua. Antolaketa eta funtzionamendua.
Mankomunitatearen antolaketa, funtzionamendua eta araubide juridikoa estatutu hauetan
aurreikusitakora egokituko da, eta, halakorik ezean, beste hauetan ezartzen denera:
‐ Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
‐ Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalaz gaindiko erakundeak arautzen dituen
apirilaren 10eko 6/2007 Foru Araua edo horiek aldatzen dituzten arauak.
‐ Euskadiko Toki Erakundeen 2/2016 Legetik aplikagarriak diren arauak.
‐ Toki erakundeei aplikagarri zaizkien gainerako legezko eta araubidezko xedapenak.
4. artikulua. Mankomunitatearen indarraldia.
Mankomunitatearen iraupen‐ edo indarraldi‐epea mugagabea izango da, hargatik eragotzi gabe
Estatutu hauetan ezarritako arrazoiengatik eta prozeduragatik desegitea.

II. KAPITULUA
XEDEA

5. artikulua. Mankomunitatearen xedea.
1.‐ Mankomunitatearen azken helburua da Mankomunitatea osatzen duten udalerrien sustapen
eta garapen sozioekonomikoa eta herritarren ongizatea hobetzen laguntzen duten jarduera
guztiak egitea.
2.‐ Helburu hori gauzatzeko, mankomunitateak udal‐eskumenari esleitutako jarduera hauek
garatu ahal izango ditu:
a) Eskualdeko Garapen Sozioekonomikorako Plan bat egitea. Plan horren ardatz nagusiak
partaidetzazko prozesu estrategiko baten bidez ezarriko dira ezinbestean.
b) Giza garapen jasangarria errazten duten jarduerak proposatu eta sustatzea, ingurumena
errespetatuz, sozialki arduratsua den jarduera ekonomikoa bultzatuz eta jarduera horien bidez
herritarren parte‐hartzea sustatuz.
c) Ekintzailetza orokorreko zerbitzu bat eskaintzea, ekonomia sozial eta solidarioan jarduera
erraztuz, eskualdean jarduera ekonomiko berria sortzea ahalbidetuz.
d) Berrikuntza eta Garapen Zerbitzu bat eskaintzea eskualdeko enpresei.
e) Eskualdeko industria, merkataritza eta turismoa sustatzeko jarduerak antolatzea.
f) Eskualdeko Enplegu‐Zerbitzu bat eskaintzea, enplegu duin eta kalitatezkoaren bidez
gizarteratzea errazteko.
g) Udalei eta haien erakunde edo entitate instrumentalei aholkularitza ematea eskualdearen
eta, bereziki, udalerriaren sustapen sozioekonomikoari buruz, eta, oro har, biztanleen ongizatea
hobetzeari buruz.
h) Plan eta proiektu komunak gauzatzea, gizarte‐zerbitzuen arloan prestazio eta zerbitzu

komunak eskaintzea.
3.‐ Aurreko jarduera horiek gauzatzeko, Mankomunitateak bere helburua lortzen laguntzen
duten ekimen publiko edo pribatuekin lankidetzan jardungo du; itunak, hitzarmenak eta abar
sinatuko ditu erakunde publiko edo pribatuekin, eskualdea sustatzeko jarduerak egiteko, eta
aurrekoen antzeko beste edozein jarduera egingo du Mankomunitatearen helburua lortzeko.
Mankomunitateko udalerriek kudeaketa‐mandatuak egin ahal izango dizkiote
Mankomunitateari, artikulu honetan aurreikusitako eremuekin lotutako zerbitzuren bat taldean
eman nahi badute baina eskumen hori ez bazaio eskualdatu edo eskuordetu mankomunitateari.
4.‐ Mankomunitateak artikulu honetan berariaz aipatzen ez den eta udalaren eskumenekoa den
beste edozein zerbitzu eman ahal izango du, baldin eta horretarako 27. artikuluan estatutuak
aldatzeko ezarritako aldez aurreko prozedura errespetatzen bada eta haren xedearen barruan
badago.

III. KAPITULUA
MANKOMUNITATEKO GOBERNU‐ORGANOAK

6. artikulua. Egitura organikoa.
1.‐ Organo hauek osatzen dute Mankomunitatea:
a) Batzar Nagusia.
b) Gobernu Batzordea.
c) Lehendakaritza eta Lehendakariordetza.
d) Beste organo osagarri batzuk.
2.‐ Mankomunitateko kide diren udalerriak saiatuko dira bermatzen Mankomunitatearen
barruan eratzen diren kide anitzeko organoetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua
egon dadin beti.
I. ATALA. BATZAR OROKORRA
7. artikulua. Batzar Nagusia.
1.‐ Batzar Nagusia da Mankomunitateko organo subiranoa, eta estatutu hauetako 10. artikuluan
araututako ahalmenak dagozkio.
2.‐ Batzar Nagusia udalerri bakoitzeko bi ordezkarik osatuko dute, udal bakoitzeko osoko
bilkurak aukeratuta. Udal bakoitzak bi titular eta bi ordezko aukeratuko ditu.
3.‐ Udalerri bakoitzak boto‐portzentaje bat izango du, aurreko ekitaldiko Udal Finantzaketarako
Foru Funtsaren banaketan izandako partaidetza‐ehunekoaren arabera haztatuko dena. Beraz,
boto‐haztapen hori Gobernu Batzordeak finkatuko du urtero, Udal finantzaketarako Foru Araua
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean azken aldiz argitaratzen denetik hasita gehienez 15 egun
naturaleko epean. Udalerri bakoitzaren ehunekoa bi dezimalekin ezarriko da. Udalerri
bakoitzaren ehunekoa biribildu behar bada, goranzko biribiltzea aplikatuko da beti, ehuneko
txikieneko udalerritik hasita eta, hala badagokio, ehuneko handieneko udalerriekin jarraituz.

4.‐ Udalerri bakoitzari dagokion botoa bitan banatuko da, hau da, Batzar Nagusia osatzen duten
udalerrien ordezkari‐kopuruaren arabera. Udalerri bati emandako boto haztatuaren ehunekoa
zati bi egin eta ondorengo emaitza zenbaki oso bat ez denean, ordezkari bakoitzaren boto
haztatuak bi dezimal izan ditzake. Ordezkariei esleitutako portzentajearen eta dagokion
udalerriari dagokion portzentajearen artean eman daitekeen portzentajearen aldea, kasu
guztietan, Batzar Nagusiko bi ordezkarien artean, azken udal hauteskundeetan udalerrian boto
gehien jaso zituen udal taldearen ordezkaria den pertsonari esleituko zaio.
Ordezkariei esleitutakoaren eta dagokion udalerriari dagokion ehunekoaren artean dagoen alde
dezimala beti esleituko zaio, Batzar Nagusian ordezkaritza duten bien artean, ordezkaritza
handiena duen udalerriko udal‐taldea ordezkatzen duen pertsonari, azken udalhauteskundeetako
emaitzen arabera.
8. artikulua. Batzar Nagusia eratzea eta berritzea.
1.‐ Batzar Nagusia 45 egun naturaleko epean eratuko da, hauteskunde‐legearen arabera
hauteskunde‐prozesu bakoitzaren ondoren udalbatza berriak eratzea legokiokeen egunaren
biharamunetik zenbatzen hasita. Horretarako, jarduneko Lehendakariak Batzar Nagusiaren
bilkura berezirako deia egin beharko du, eta bilkura horretan kide diren udalerriek izendatutako
pertsonek parte hartuko dute.
2.‐ Adin‐Mahaia osatuko da, eta bertaratutakoen artean zaharrenak (Lehendakaria izango da)
eta gazteenak osatuko dute. Ondorio horietarako, zinegotzi kargua hartu duten pertsonen
nortasunari eta jaiotza‐datari buruzko ziurtagiria bidaliko dute udalek, baldin eta udalbatzek
Batzar Nagusiko kide izateko izendatu badituzte. Idazkaritza lanak Mankomunitatearentzat lan
horiek egiten dituenak egingo ditu.
3.‐ Kide guztiak edo, gutxienez, gehiengo osoa bilerara bertaratuz gero, Adin‐Mahaiko
Lehendakariak formalki eratutzat joko du Mankomunitateko Batzar Nagusia.
4.‐ Mankomunitatea eratu ondoren, Lehendakaria eta Lehendakariordea aukeratuko dira,
isilpeko bozketa bidez.
5.‐ Lehendakaritza eta Lehendakariordetza kargurako hautagaitzak ekitaldia egin baino
berrogeita zortzi ordu lehenago aurkeztu beharko dira.
6.‐ Lehenengo bozketan Lehendakaria hautatuko da. Boto haztatu gehien lortzen dituen
hautagaia hautatuko da Lehendakari. Berdinketa gertatuz gero, beste bozketa bat egingo da, eta
Lehendakarigaiak aurreko bozketan berdindu dutenak baino ez dira izango. Berdinketak
jarraitzen badu, Mankomunitatea osatzen duten udalerri guztietako emaitzak batuta
udalhauteskundeetan
boto gehien lortu dituen talde politikoaren hautagaia izendatuko da
Lehendakari.
7.‐ Ondoren, Lehendakariordea aukeratuko da. Kargu hori Lehendakariaz bestelako biltzarkide
batek bete behar du. Boto haztatu gehien lortzen dituen hautagaia Lehendakariorde hautatuko
da. Berdinketa gertatuz gero, beste bozketa bat egingo da, eta hautagaiak aurreko bozketan
berdindu dutenak izango dira. Berdinketak jarraitzen badu, Mankomunitatea osatzen duten
udalerri guztietako emaitzak batuta udal‐hauteskundeetan boto gehien lortu dituen talde
politikoko pertsona hautatuko da berdindutako hautagaien artetik.
Lehendakariordetza ezingo da izan ez Lehendakariaren talde politiko berekoa, ez eta
Lehendakaria den udalerrikoa ere.

8.‐ Aurreko bozketak amaitutakoan, Adin‐Mahaiak bere postuak utziko dizkie hautatutako
karguei.
9.‐ Batzar Nagusia osatzen duten pertsonek kide izateari utziko diote:
a) Izendatu zuen udal‐korporazioaren osoko bilkurak izendapena baliogabetzen duenean
edo bere borondatez uko egiten dionean.
b) Udalbatzaren agintaldian zinegotzi izateari uzten dionean.
c) Jatorrizkoa duen udal‐korporazioa berritzen denean. Kasu horretan, batzarkide gisa
jarraituko du dagokion udalerriko korporazioak ordezkari berria izendatu arte.
9. artikulua. Batzar Nagusiaren bilkurak.
1.‐ Batzar Nagusia 7. artikuluan deskribatutako pertsonek osatuko dute. Mankomunitateko
Idazkaria ere batzordeko kide izango da. Hitza izango du, baina botorik ez. Zerbitzuen
arduradunak bileretara joango dira, egokitzat jotzen denean, eta hitza izango dute, baina botorik
ez.
2.‐ Batzarra urtean behin bilduko da, eta Lehendakariak deituko du. Deialdia gutxienez 5 egun
baliodun lehenago egingo da ohiko bilkuretarako, eta udalerri bakoitzak bere ordezkari izateko
izendatutako pertsonei bidaliko zaie.
3.‐ Mankomunitatearen eta Batzar Nagusiko biltzarkideen arteko komunikazio‐bideak
erraztearren, eskura dauden bitarteko telematikoak erabiltzen direla zainduko da, betiere arlo
honetan aplikatzekoa den araudia betetzen bada.
4.‐ Ohiz kanpo, Lehendakariak egoki iritzitako Batzar Orokorreko bilkura guztiak deitu ahal
izango ditu, ohiko bilkuretako aurrerapen berarekin jakinarazita.
5.‐ Lehendakariak batzarrerako deia egingo du, gutxienez Batzar Nagusiaren edo Gobernu
Batzordearen laurden batek edo Mankomunitatea osatzen duten udalerrietako batek eskatzen
duenean, dagokion Osoko Bilkuraren erabakiz, eta gai‐zerrendan nahitaez sartu beharko dira
batzarra egitea eskatzen dutenek eskatzen dizkioten puntuak. Eskaera Mankomunitateko
Erregistroan sartu eta hurrengo hilabetean egin beharko da ezohiko bilkura.
6.‐ Batzar Nagusiko Lehendakariak premiazko bilkura bereziak deituko ditu, gaiaren presak hala
eskatzen duenean. Kasu horretan, gai‐zerrendako lehenengo gai gisa sartu beharko da Batzar
Nagusiak presari buruz erabakia hartzea. Organo horren gehiengo osoak hala erabaki ezean,
bilkura amaitutzat emango da, eta ezin izango da inolako erabakirik hartu.
7.‐ Edonola ere, deialdiaren iragarkian bileraren data, tokia, ordua eta aztertuko diren gai guztiak
adierazi beharko dira. Ezin izango da erabakirik hartu gai‐zerrendan berariaz jasota ez dauden
gaiei buruz, organoak legezko kide‐kopuruaren gehiengo osoaren aldeko botoarekin aurrez
hautemandako presazko kasuetan izan ezik.
8.‐ Bilkurak baliozko eran egiteko quoruma haztatutako botoen erdia gehi bat da, eta gutxienez
3 udalerri behar bezala ordezkatuta egonik. Nahitaezkoa izango da Lehendakaria edo, halakorik
ezean, Lehendakariordea eta Idazkaria edo haren ordezkoa bertaratzea.
9.‐ Bilkurarako deialdian adieraziko da lehen deialdian quorumik ez badago bigarren deialdian
egingo dela bilkura, ordu erdi igaro ondoren, eta beharrezkoa izango dela, halaber, haztatutako
botoen herena bertaratzea.

10.‐ Kide anitzeko organo horren funtzionamenduari buruzko gainerako gaietan, tokierakundeen
antolamenduari, funtzionamenduari eta araubide juridikoari buruzko araudiak
arautzen duena beteko da.
10. artikulua. Batzar Nagusiaren ahalmenak.
1.‐ Batzar Nagusiak eskumen hauek ditu:
a) Estatutuak aldatzea.
b) Mankomunitatea desegin eta likidatzea.
c) Mankomunitateko kideak onartzea eta kargutik kentzea.
d) Kudeaketa‐planak, urteko kontuak, aurrekontuak eta horiek gauzatzeko oinarriak
onartzea.
e) Plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda onartzea.
f) Mankomunitateko kide diren udalerriek eta beste administrazio publiko batzuek
eskumenak eskuordetzan ematea onartzea.
g) Gobernu‐organoen kontrola eta fiskalizazioa.
h) Tasa eta prezio publikoak onartzea.
i) Gobernu Batzordeko kideak izendatzea.
2.‐ Erabaki guztiak hartzeko, boto haztatuen 2/3ko gehiengo kualifikatua beharko da.
3.‐ Korporazioen agintaldiaren amaieratik Batzar Orokor berria eratu arteko aldian, ezingo da
lehenengo paragrafoan jasotako gaiei buruzko erabakirik hartu, g) letran deskribatutakoak izan
ezik.

II. ATALA.
GOBERNU BATZORDEA

11. artikulua. Gobernu Batzordea. Kideak eta ordezkoak izendatzea. Organoa berritzea.
1.‐ Gobernu Batzordea Lehendakariak, Lehendakariordeak eta batzordekideek osatuko dute,
jarraian adierazten den prozeduraren arabera.
2.‐ Gobernu Batzordea udal bakoitzeko ordezkari batek osatuko du. Ordezkari hori Batzar
Nagusiak izendatuko du bere kideen artean, eta Lehendakaria eta Lehendakariordea ez diren
beste udalerri batzuetakoak izango dira. Kide horietarako hautagaitzak Batzar Nagusia egin
baino berrogeita zortzi ordu lehenago aurkeztu beharko dira. Ordezkari batek eta haren
ordezkoak batzordeko kide izateari uko egiten badiote, beste kide eta ordezko bat aukeratuko
dira, batzar orokorrak hala erabakita, udalerri bereko ordezko ordezkarien artean.
3.‐ Ordezkari bakoitzak boto bat izango du. Boto hori Udal Finantzaketarako Foru Funtsaren
banaketan duen partaidetza‐ehunekoaren arabera haztatuko da, eta, beraz, boto‐haztapen hori
Gobernu Batzordeak finkatuko du urtero, gehienez ere hamabost egun naturaleko epean,

Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorrak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
direnetik hasita, dagokion ekitaldiko Udal Finantzaketarako Foru Funtsaren banaketarekin
batera.
4.‐ Batzarkideen artean, Lehendakaria eta Lehendakariordea ez diren beste udalerri batzuetako
beste hainbeste ordezko izendatuko dira, eta pertsona horiek jardungo dute titularrak uko
egiten badio, korporaziokide izateari uzten badio, izendapena errebokatzen badu, titularra ez
badago edo gaixorik badago.
5.‐ Batzordeko kideen agintaldia udala berritzean amaituko da, baina bitarteko izaerarekin
jarraituko dute Mankomunitateko zuzendaritza‐organo berriak eratu arte. Agintaldia amaituko
da, halaber, ordezkaria errebokatzen bada edo horri uko egiten badio edo korporazioko kide
izateari uzten badio.
12. artikulua. Gobernu Batzordearen bilerak.
1.‐ Gobernu Batzordearen bilkuretan Mankomunitateko Idazkariak ere parte hartuko du. Hitza
izango du, baina botorik ez. Zerbitzu‐arduradunak bileretara joango dira, egokitzat jotzen
denean, eta hitza izango dute, baina botorik ez. Batzordearen bilkurak ez dira publikoak izango.
2.‐ Gobernu Batzordea gutxienez bi hilean behin bilduko da, eta Lehendakariak deituko du.
Deialdia Lehendakariak egingo du, ohiko bilkuretarako 3 egun balioduneko aurrerapenez.
3.‐ Ezohiko bilkurak Lehendakariak deituko ditu, gutxienez batzordeko kideen laurdenak edo,
bestela, Mankomunitatea osatzen duten udalerrietako batek idatziz eskatuta.
4.‐ Presazko bilkura berezietarako deialdia egingo du Lehendakariak, gaiaren presak hala
eskatzen duenean.
5.‐ Artikulu honetan Batzordearen funtzionamenduari buruzko berariazko aurreikuspenik ez
badago, Estatutuen 9. artikuluan Batzar Orokorrerako aurreikusitakoa aplikatuko da lehenik, eta
toki‐erakundeen antolamenduari, funtzionamenduari eta araubide juridikoari buruzko araudia
osagarri gisa.
13. artikulua. Gobernu Batzordearen ahalmenak.
1.‐ Gobernu Batzordeak legeek udaletako osoko bilkurari ematen dizkioten ahalmenak izango
ditu, estatutu hauetako 10. artikuluan zerrendatutako gaiak izan ezik.
2.‐ Bilkurak baliozko eran egiteko quoruma haztatutako botoen erdia gehi bat da, eta gutxienez
3 udalerri behar bezala ordezkatuta egonik. Nahitaezkoa izango da Lehendakaria edo, halakorik
ezean, Lehendakariordea eta Idazkaria edo haren ordezkoa bertaratzea.
3.‐ Erabaki guztiak hartzeko, boto haztatuen 2/3ko gehiengo kualifikatua beharko da.

III. ATALA.
LEHENDAKARITZA ETA LEHENDAKARIORDETZA

14. artikulua. Lehendakaria eta Lehendakariordea.
1.‐ Batzar Nagusiko Lehendakariak eta Lehendakariordeak Mankomunitateari eta Gobernu
Batzordeari dagokienez ere jardungo dute.

2.‐ Horien izendapena Estatutu hauetako 8. artikuluan ezarritako prozeduraren arabera egingo
da.
3.‐ Udal‐hauteskundeen ondoren lehenengo Batzar Nagusia egiten denean utziko diote
Lehendakari eta Lehendakariorde izateari. Batzar horretan, erakunde mankomunatuek
izendatutako ordezkari berriek parte hartuko dute, eta Lehendakari eta Lehendakariorde berriak
izendatuko dira ordezkarien artean.
4.‐ Lehendakariordearen eginkizunak betetzen dituenak Lehendakaria ordezkatuko du, baldin
eta kargua hutsik badago, kanpoan bada edo gaixorik badago, eta azken honek bere jarduera
harengan eskuordetzen duen guztietan.
15. artikulua. Lehendakariaren ahalmenak.
Lehendakaritzaren eskumenak dira Legeek Udaletako alkatetzari ematen dizkioten guztiak.

IV. ATALA.
ORGANO OSAGARRIAK

16.artikulua. Lan mahaiak.
1.‐ Gobernu Batzordeak beharrezkotzat jotzen dituen lan‐mahai guztiak sortu ahal izango ditu
Mankomunitateko zerbitzuak behar bezala kudeatzeko.
2.‐ Mahaia sortzeko erabakiak bere osaerari buruzko zehaztapenak jasoko ditu, batez ere,
politikoa eta teknikoa, Mankomunitateko bertako eta udalerri mankomunatuetako langileak,
eta agindutako erantzukizunei buruzkoak.
3.‐ Mahai horiek, funtsean, organo eskudunei proposamenak planifikatzeaz, koordinatzeaz eta
horien berri emateaz arduratuko dira, bai eta aztertu behar dituzten zerbitzuen erabakien
jarraipena egiteaz ere.
4.‐ Mahaiek aholkularitza‐lanak egiteko eskatu ahal izango diete arlo horretan eskumena edo
ospea duten pertsona fisiko eta juridikoei, bai bileretan parte hartuz, bai Mahaiak
beharrezkotzat jotzen dituen txostenak eginez.

IV. KAPITULUA
LANGILEEN ARAUBIDEA

17. artikulua. Mankomunitatearen langileak.
1.‐ Mankomunitatearen langileei funtzio publikoari buruzko indarreko araudia aplikatuko zaie,
bai eta enplegatu publikoei aplikatu beharreko gainerako araudia ere.
2.‐ Administrazio‐eginkizunak betetzeko, Mankomunitateko Batzarrak, urtero aurrekontua
onartzearekin batera, karrerako funtzionarioentzat, lan‐kontratuko langileentzat eta behinbehineko
langileentzat gordetako lanpostuen zerrenda eta plantilla onartuko ditu, tokierakundeei
aplikatu beharrekoak diren eta lanpostu horiek erregulatzen dituzten arauen
arabera.

3.‐ Mankomunitateko langileak, funtzionarioak zein lan‐kontratudunak, lan‐eskaintzaren
arabera hautatuko dira, deialdi publikoaren bidez eta legez aurreikusitako sistemen bidez.
Sistema horietan, betiere, berdintasun‐, merezimendu‐ eta gaitasun‐printzipioak bermatuko
dira.
4.‐ Erakunde sustatzaileak, beste erakunde batzuek emandako zerbitzuak bere gain hartzen
dituenean, eragindako giza baliabideen lan‐egoera negoziatuko du eta Legearen arabera
jardungo du.
5.‐ Zerbitzuaren beharrak direla‐eta, eta Mankomunitateko Lehendakariak hala eskatuta,
mankomunitateko udalerrietako Alkateek Mankomunitateari atxiki ahal izango dizkiote
Mankomunitatea behar bezala garatzeko behar diren giza baliabideak.
18. artikulua. Idazkaritza eta Kontuhartzailetza.
1.‐ Mankomunitatean beharrezkoak diren funtzion publikoak dira, eta horien erantzukizuna
estatu‐gaikuntza duten Toki‐Administrazioko funtzionarioentzat erreserbatuta daude:
a. Idazkaritzakoa, fede publikoa eta nahitaezko lege‐aholkularitza biltzen dituena.
b. Ekonomia‐ eta finantza‐kudeaketaren eta aurrekontu‐kudeaketaren barne‐kontrola eta ‐
fiskalizazioa, eta kontabilitatea, diruzaintza eta diru‐bilketa.
2.‐ Mankomunitatea osatzen duten udalerrietako estatu‐mailako gaikuntza duen funtzionario
batek jardungo du Idazkari eta Kontuhartzaile‐Diruzain gisa, eta kargu horiei dagozkien
eskumenak izango ditu.
3.‐ Kargu hori aurreko paragrafoan aurreikusitako moduan bete ezin bada, estatu‐mailako
gaikuntza duten funtzionarioentzat gordetako lanpostuak betetzeko araudian eta, halakorik
ezean, funtzio publikoari buruzko araudian aurreikusitako moduren bat aukeratuko da.

V. ATALA
ARAUBIDE EKONOMIKOA

19. artikulua. Aplikatu beharreko araudia.
Mankomunitateko Ogasuna, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko
11/1989 Foru Arauan eta, bereziki, horren III. tituluan eta hura garatzen duten xedapenetan
ezarritakoaren esparruan, estatutu hauetan aurreikusitako baliabideek osatuko dute.
20. artikulua. Baliabide ekonomiko‐finantzarioak.
Mankomunitatearen baliabide ekonomiko‐finantzarioak honako hauek izan daitezke:
a) Mankomunitatea osatzen duten toki‐erakundeen ekarpen arruntak eta apartekoak.
b) Bere ondaretik datozen diru‐sarrerak eta zuzenbide pribatuko gainerakoak.
c) Dirulaguntzak.
d) Kreditu‐eragiketen emaitza.

e) Mankomunitateak ematen dituen obra edo zerbitzuen onuradunek edo erabiltzaileek
ordaindu beharreko tasak, kontribuzio bereziak eta prezio publikoak.
f) Bere eskumenen eremuan jarritako isunen eta zehapenen emaitza.
g) Zuzenbide publikoko gainerako prestazioak.
21. artikulua. Mankomunitatearen finantzaketa.
1.‐ Mankomunitatearen funtzionamendurako beharrezkoak diren ekarpen arruntak Gobernu
Batzordeak Udal Finantzaketarako Foru Funtsaren (UFFF) banaketaren arabera ezarritako
ehunekoaren arabera ordainduko dituzte erakunde mankomunatuek, estatutu hauen 7.
artikuluko 3. paragrafoan aurreikusitakoaren arabera.
2.‐ Urteko ekarpen arruntez gain, erakunde mankomunatuek aparteko ekarpenak egin beharko
dituzte proiektu espezifikoei, inbertsioei eta bestelako aparteko gastuei erantzuteko.
3.‐ Udal bakoitzak hiru hilean behin egingo du ohiko ekarpen ekonomikoa, Mankomunitateak
onartutako urteko aurrekontuaren arabera.
4.‐ Proiektu espezifikoetarako aparteko ekarpenak kalkulatzeko, obra, zerbitzu edo jarduera
bakoitzak Mankomunitateko udalerri bakoitzarentzat duen onura desberdina hartuko da
kontuan. Mankomunitateak proiektu edo programa zehatzak abian jartzen dituenean, Gobernu
Batzordearen bidez ezarriko ditu proiektu edo programa horien barne‐ eta kanpofinantzaketarako
irizpideak. Gobernu Batzordeak urtero onartuko du proiektu edo programa
horietarako aparteko ekarpenen likidazioa.
5.‐ Artikulu honetan jasotako betebeharrak betetzeko, udalerri mankomunatuetako udalek
beren aurrekontuetan kontsignatu beharko dituzte hiru hilean behin egin beharreko ekarpenak,
Mankomunitateak egindako fakturaren ondoren. Ekarpen horiek nahitaezko eta
lehentasunezko ordainketatzat hartuko dira ondorio guztietarako. Udalerriek egiten dituzten
ezbetetzeei
dagokienez, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalaz gaindiko erakundeak arautzen
dituen apirilaren 10eko 6/2007 Foru Arauaren 15. aginduak araututakoa beteko da.
6.‐ Mankomunitatea osatzen duten udalerri guztietan, 5. artikuluan jasotako zerbitzuak
emateagatiko tasak homogeneoak izango dira , eta Mankomunitatearen eta hura osatzen duten
udalerrien artean izenpetutako ordenantza fiskalek eta lankidetza‐hitzarmenek ezartzen dutena
beteko da.
22. artikulua. Aurrekontu‐ eta kontabilitate‐araubidea.
1.‐ Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko
21/2003 Foru Arauan aurrekontuei eta gastu publikoari buruz jasotako arauak eta hura garatzen
duten xedapenak aplikatuko zaizkio Mankomunitateari.
2.‐ Halaber, kontabilitate publikoaren araubidearen mende egongo da, eta bere kontuak eta
kudeaketa ekonomikoa kontrolatu eta fiskalizatuko ditu, aipatutako araudian ezarritako
moduan.

VI. KAPITULUA
MANKOMUNITATEA ZABALTZEA, BANANTZEA ETA DESEGITEA

23. artikulua. Mankomunitatea handitzea.
1.‐ Estatutu hauetako Lehenengo Xedapen Iragankorrean aurreikusitako kasu berezitik kanpo,
Mankomunitateko kide ez den udalerri bat onartzeko, prozedura honi jarraitu beharko zaio:
a) Erakunde interesdunak aldez aurretiko erabakia, osoko bilkuraren gehiengo osoak
hartutakoa.
b) Mankomunitateak, Gobernu Batzordearen bitartez, eskaera bideragarria den ala ez
jakinaraziko du, eta, kasu horretan, sartzeko baldintzak adieraziko ditu. Batzar Nagusiak,
berriz, bidezkoa dena erabakiko du, boto haztatuen 2/3ko gehiengo kualifikatuarekin.
c) Atxikitzearen aldeko erabakia jakinarazi ondoren, hala badagokio, udalerri interesdunak
estatutuak onartzea erabaki beharko du, eta Mankomunitateko kide anitzeko organoetan
bere ordezkaritza izendatu.
d) Aurreko paragrafoetan aurreikusitakoa formalizatu ondoren, dagokion estatutu‐aldaketa
egingo da, 27. artikuluan ezarritako prozedurari jarraituz.
24. artikulua. Mankomunitatetik bereiztea.
Udalerri batek bere borondatez Mankomunitateko kide izateari utz diezaion, udalerri horrek
baliozko eran hartu beharko du erabakia, eta Mankomunitateari jakinarazi beharko dio.
Jakinarazpenaren ondoren, udalerria bereizita dagoela ulertuko da, eta bi erakundeen arteko
harreman ekonomikoak likidatuko dira, prozedura honen arabera:
a) Mankomunitatearen eta udalerriaren arteko egoera ekonomikoa erregularizatuko da.
Mankomunitateak lortu dituen dirulaguntzak eta diru‐sarrera finalistak kendu egingo dira,
hala badagokio, banatzen den erakundeari dagokion gerakinetik.
b) Banandutako udalerriak ordainduko ditu banantzearen ondorioz sortzen diren gastuak, bai
eta mankomunitateak bere kargura hartutako pasiboaren zatia ere. Batzar Nagusiak
likidazio‐kontua onartu beharko du, boto haztatuen 2/3ko gehiengo kualifikatuak
hartutako erabakiaren bidez.
c) Likidazio‐proposamenak eta banantze‐baldintzek, bai eta estatutuak aldatzekoak ere,
honako arau hauek bete beharko dituzte:
‐ Batzar Nagusiak onartzea, haztatutako botoen 2/3en gehiengo kualifikatuak
hartutako erabakiaren bidez.
‐ Erabakiaren berri jendaurrean jartzea hilabeteko epean, Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratuta eta udal mankomunatuetako iragarki‐oholetan jarrita. Izapide
hori egin ondoren, Foru Aldundiak epe berean txostena egin beharko du, eta epe hori
igaro eta txostenik eman ez bada, aldekoa dela ulertuko da.
‐ Udal mankomunatuen gehiengoak berrestea, mankomunitatea eratzeko eskatzen
den quoruma duen osoko bilkurak hartutako erabakiaren bidez.
‐ Estatutuen aldaketaren testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
d) Kide bat kargutik kenduko da Mankomunitatearen martxa normala oztopatu gabe.

25. artikulua. Mankomunitatea desegitea.
Mankomunitatea desegiteko arrazoiak honako hauek izango dira:
a) Ezarritako helburuak betetzea ezinezkoa izatea.
b) Kide guztiak banantzea, bat izan ezik.
c) Lege‐xedapena edo interes publikoaren aurkako inguruabarrak.
d) Estatutu hauetako 10. artikuluko 2. paragrafoan ezarritako boto haztatuen 2/3ko gehiengo
kualifikatuaren akordioa, eta 27. artikuluan estatutuak aldatzeko ezarritako prozeduraarauak
betetzea.
26. artikulua. Likidazio‐prozedura.
1.‐ Mankomunitatea deseginez gero, izaera juridikoari eutsiko dio, likidazio‐organo gisa, harik
eta Batzar Nagusiak bere ondarea likidatu eta banatzeko erabakia hartu arte.
2.‐ Honako hau izango da jarraitu beharreko prozedura:
a) Batzar Orokorrak formalki erabakiko du desegitea, eta likidatzeko batzorde bat izendatuko
du.
b) Batzorde horrek Mankomunitatearen ondasun eta eskubideen inbentarioa egingo du,
baliabideak, kargak eta zorrak adieraziz, eta Mankomunitatearen zerbitzura dauden
langileak zerrendatuko ditu. Egin beharreko banaketan, Mankomunitateko kideak egon
diren denboran izandako Finantzaketarako Foru Funtsaren batezbestekoa hartuko da
kontuan, azken bost urteetakoa, bai eta kide diren udalerriek egindako ekarpenak ere.
c) Inbentarioa egin ondoren, Likidazio Batzordeak Batzar Nagusiari proposatuko dio
ondasunak, eskubideak eta zorrak, Mankomunitatearen langileenak barne, udalerri
horien artean banatzea eta integratzea. Horretarako, jarduera‐egutegi bat zehaztuko du.
d) Likidazio‐proposamena egiteko, Batzar Nagusiak aldeko botoa eman beharko du,
haztatutako botoen 2/3ko gehiengo kualifikatuaren bidez.
e) Likidazio‐proposamenaren jendaurreko informazioaren izapidea bermatuko da, 27.c
artikuluan ezarritakoaren arabera.
f) Mankomunitateko kide diren udalen gehiengoak onartu beharko du proposamen hori,
osoko bilkurak kideen legezko gehiengo osoarekin hartutako erabakiaren bidez.
g) Likidazioa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

VII. KAPITULUA
ESTATUTUAK ALDATZEA

27. artikulua. Estatutuak aldatzea.
Estatutuen aldaketa prozedura honen araberakoa izango da:

a) Ekimena Lehendakaritzari edo gutxienez Batzar Nagusiaren heren bati dagokio.
b) Batzar Nagusiak onartzea, estatutu hauetako 10. artikuluko 2. paragrafoan ezarritako
gehiengo kualifikatuak hartutako erabakiaren bidez.
c) Erabakia jendaurrean jarriko da hilabeteko epean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratuta eta udal kideetako iragarki‐oholetan jarrita. Horren ondoren, Gipuzkoako
Foru Aldundiak estatutuen aldaketari buruzko txostena egingo du epe berean. Epe hori
igaro eta Aldundiak txostenik egin ez badu, aldekoa dela ulertuko da.
d) Mankomunitateko udalen gehiengoak onartzea, udalbatzetako kideen legezko gehiengo
osoarekin hartutako erabakiaren bidez.
e) Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean estatutuen testu osoa eta aldaketak argitaratzea.
LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
………..aren esparruko zerbitzuak ematerakoan edozein bikoiztasun saihesteko xedez,
Mankomunitatea ez da eremu horretan jarduten eta jarduerak garatzen hasiko, udalerri
bakoitzarekin dagokion hitzarmena sinatzen ez den bitartean. Hitzarmen horretan,
Mankomunitateak bere gain hartu beharreko zerbitzu zehatzak eta bere gain hartzeko
baldintzak zehaztuko dira (data, giza baliabideen eta baliabide materialen atxikipena, etab.)
BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
1.‐ Estatutu hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hilabeteko epean,
Mankomunitateko Batzorde Sustatzaileko Lehendakariak Batzar Orokorra eratzeko bilerarako
deia egingo du. Batzar horretan mankomunitateko udalerri guztiek izango dute ordezkaritza.
Deialdi honetan, bilkura gehienez ere hamar eguneko epean egitea jasoko da.
2.‐ Bilkura hau egiteko, udalak eratzeko arau berberak bete beharko dira, estatutu hauetako 8.
artikuluan xedatuta ez dagoen guztian.
3.‐ Mankomunitateko Lehendakaria hautatzeak Batzorde Sustatzailea desegitea ekarriko du.
HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalaz gaindiko erakundeak arautzen dituen apirilaren 10eko
6/2007 Foru Arauaren 8. artikuluan aurreikusitako baldintzetan egingo den lehenengo eratzebatzar
orokorrerako, eta Batzar Nagusiaren gainerako bilkuretarako, Udalak Finantzatzeko Foru
Funtsaren banaketa berria argitaratu eta boto‐ehuneko berriak zehaztu arte, eskualdea osatzen
duten udalerrien botoaren balioa honako hau izango da, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
2020. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 9/2019 Foru Arauaren
III.1) eranskinaren arabera:
UDALAK
ORDEZKARITZA (%)
Ordezkaritzari esleitutako botoak
Nº1
Nº2
Andoaingo Udala
20,38
10,19
10,19
Astigarragako Udala
8,76
4,38
4,38
Hernaniko Udala
28,09
14,05
14,04
Lasarte-Oriako Udala
25,42
12,71
12,71
Urnietako Udala
8,71
4,36
4,35
Usurbilgo Udala
8,64
4,32
4,32

TOTAL

100

XEDAPEN GEHIGARRIA
1.‐ Hernaniko Udalak ordezkatuko du Hernaniko udalerria Mankomunitatean, eta Ereñotzuko
Toki‐Erakunde Txikiari zuzenean eragiten dioten Mankomunitatearen erabaki guztien berri
emango dio.
2.‐ Mankomunitateak hitzarmenak egin ahal izango ditu Ereñotzuko Toki‐Erakunde Txikiarekin
haren eskumeneko zerbitzuei dagokienez, Hernaniko Udalak Mankomunitateko zerbitzu
horietan parte hartzen ez duenean.
AZKEN XEDAPENETATIK LEHENA
1.‐ Estatutu hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean osorik argitaratu eta hurrengo egunean
jarriko dira indarrean, legez ezarritako moduan izapidetu ondoren.
2.‐ Halaber, Gipuzkoako Foru Aldundira bidaliko dira, Gipuzkoako Toki Erakundeen Foru
Erregistroan inskriba daitezen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari eta
Estatukoari behar diren jakinarazpenak egin diezazkieten.
AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
Batzar Nagusiak Barne‐Araubideari buruzko Erregelamendu bat onartu ahal izango du estatutu
hauek garatzeko, baina erregelamendu horrek ez ditu, inola ere, estatutu horietan jasotako
aginduak aldatuko.

