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ALKATETZA
DEKRETUA

OSOKO BILKURA DEIALDIA

Xedea

2020-04-24(e)ko OSOKO BILKURA deialdia.

Aurrekariak 

Lehenengoa: Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bitartez alarma egoera 
dekretatu zen eta gaur egun osasun mailako emergentzia egoeran gaude. Ezinbestekoa 
da Osoko Bilkurako kideen osasuna eta segurtasuna bermatzea, baina, aldi berean, 
beharrezkoa da udalaren funtzionamendua bermatzea eta zinegotzi guztiek 
Konstituzioaren 23.1. artikuluan bermatuta daukaten eskubidea egikaritu ahal izatea. 

Bigarrena: Ezohiko Osoko Bilkura bat egin beharra dago alarma egoeran onartu diran 
zenbait erabagi berresteko eta Diru-laguntzen espedienteak lehen bai lehen onartzeko, 
alarma egoera bukatzen denerako elkarte eta onuradunak jarduera arruntarekin ekin 
ahal izateko. Horregatik, Osoko Bilkura telematikoa egitea proposatzen da.

Hirugarrena: Martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren bitartez Toki 
Erakundeen Oinarriak arautzen dituen Legearen 46. artikuluan 3. atala gehitu zen, hain 
justu ere, bizi dugun salbuespenezko egoera honetan saio telematikoak ahalbideratzeko. 

Argudioak 

Lehenengoa: Apirilaren 2ko 7/1985 Toki Erakundeen oinarriak arautzen dituen Legearen 
46.3 artikuluak dio: 3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de 
grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el 
normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades 
Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o 
quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, 
constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, 
siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su 
identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, 
disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según 
proceda legalmente en cada caso.
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, 
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la 
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seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación 
de los acuerdos que se adopten.

Bigarrena.- Toki Erakundeen Oinarriak arautzen dituen Legearen 46.3 artikulu horretan 
zehaztutakoa beteko da, horretarako, neurri hauek hartu edo hartuko dira: 
- Salbuespenez egoera berezi honetan saio telematikoa egiteko beharrizana 1. eta 2. 
aurrekarian justifikatu da. 
- Kideen identitatea Osoko Bilkura baino lehen ZOOM aplikazioan identifikatzeko eskatuz 
eta bertan Osoko Bilkurako saioan identifikatzeko eskatuz egingo da. 
-Lurralde espainiarrean egotea saioan bertan kide guztiek egin behar duten 
erantzukizunezko adierazpenaren bitartez justifikatuko da. 
- Saio publikoa izatea streaming bitartez momentu errealean webgunean transmitituz 
bermatuko da. Gainera, saioa grabatu egingo da. 
-ZOOM aplikazioak aukera ematen du komunikazioa denbora errealean egiteko, parte 
hartzeko, eztabaidatzeko eta bozkatzeko. Parte hartzeak eta eztabaidak modu argi eta 
ordenatuan egiteko 2568/1986 Errege Dekretuaren 94. artikuluaren arabera alkateak hitz 
eman ostean egingo da. 
Hitza txataren bitartez eskatuko da. Oro har, mikrofonoak itzalita egongo dira eta hitza 
ematean partaide bakoitzak piztuko du bere mikrofonoa eta behin hitz eginda berriz 
itzaliko du. Posible bada aurikularrak erabiliko dira.
- Bozketan arazorik ez egoteko, 7/1985 Legearen 46.2.d artikuluaren eta 2568/1986 Errege 
Dekretuaren 101. artikuluaren arabera bozketa nominatiboa egitea proposatzen da eta 
behin bozketa guztiak eginda emaitzaren berri ematea.
- Segurtasun teknologikoa bermatuta gelditzen da Informatika teknikariaren 2020ko 
apirilaren 15eko txostenaren arabera. 

Hirugarrena: Gainerako gaietan Osoko Bilkuraren funtzionamendu eta araubide arrunta 
jarraituko da.

Laugarrena: Alkatetzak Osoko Bilkurako deialdia egiteko eskumena dauka, legeria 
honen arabera:

- Apirilaren 2ko 7/1985 Toki Araubidearen oinarriak arautzen dauzan Legeak, 
21.1.c) artikulua

- Azaroaren 28an 2568/1986 Errege Dekretu bidez onartutako Toki Entitateen 
Antolamendu, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Araudiak (AFA) 112 eta 
ondorengo artikuluetan xedatutakoa.

Erabagia

Goian aitatutakoa kontuan hartuta, honako hau erabagi dot:

LEHENENGOA: Osoko Bilkura osatzen daben zinegotziak deitzea ezohiko batzarrera.
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BIGARRENA: Batzarra ZOOM aplikazioaren bitartez egitea, II.eranskinaren 
protokoloaren eta erabiltzaileei bideratutako gidaren arabera.

HIRUGARRENA: Deialdia Alkatetza Dekretu honen eranskinean agertzen diran 
zehaztasunen arabera egin eta bertan agertzen dan gai zerrendea onartzea. Ikusi 1. 
eranskina.

LAUGARRENA: 1. deialdian quoruma izateko zinegotzi nahikorik egon ezean, batzarra 
automatikoki  egun bi geroago eta ordu berean deitzea 2. deialdian. 

BOSGARRENA: Jakinaraztea zinegotziei asistentzia nahitaezkoa dala, bertaratzea 
galarazten dauen arrazoi justifikaturik egon ezean.

SEIGARRENA: Jakinaraztea gaurtik aurrera, udal honetako Egoitza Elektronikoan 
dagozala gai zerrendako gaiakaz zerikusia daukien espedienteak.

ZAZPIGARRENA: Herritar eta komunikabideei jakinaraztea Osoko Bilkura streaming 
bitartez transmitituko dela.
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BATZAR DEIA

Deitutako organoa: OSOKO BILKURA

Batzarra: Ezohikoa

Deialdia: 1. deialdia

Eguna: 2020-04-24 (Ostirala)

Ordua: 08:30 (8:00etan konexioa)

Lekua: Telematikoki (Zoom aplikazioaren 
bitartez)

2. deialdia: 2020/04/28 (Asteartea) 08:30

GAI ZERRENDEA

1. - 2020ko apirilaren 24ko ezohiko Osoko Bilkurearen premia berrestea eta saio 

telematikoa egiteko beharrizana justifikatutzat izatea.

2. - Aurreko aktak irakurri eta onestea: 2020-03-10 OB (02) eta (03)

3. - Batzarkideek gai zerrendako puntuetan interes pertsonalik edo familiakorik daukaten 

adieraztea.

4. - Udaleko kide anitzeko organoen saioak telematikoki egiteko 982 zenbakidun 

alkatetza dekretua berrestea.

5. - Diru-laguntzen Plan Estrategikoa eta Diru-Laguntzen Oinarri espezifikoak onartzea.

6. - 2020. urteko Aurrekontua betearazteko oinarrien 29. oinarria aldatzea onartzea.
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7. - 2020.urteko Aurrekontua betearazteko oinarrien 26. oinarria aldatzea onartzea.

8. - Alkatetza dekretu honek berrestea: 799, 838, 845, 846, 860, 862 eta 881 zenbakidunak.

II. eranskina

Batzar telematiko seguruak bermatzeko protokoloa

Udaleko batzar telematiko guztiak seguruak izateko eta parte hartzaileen identifikazioa 
bermatzeko jarraitu beharreko protokoloa finkatzea da dokumentu honen helburua. 

Udalak ZOOM plataforma erabiliko du batzar horietan bete beharreko segurtasun 
ezaugarri guztiak bermatzeko baliabideak eskaintzen duelako. Horretan batzar era 
egokian sortzeko eta aurrera eramateko jarraitu beharrekoak finkatuko ditu protokolo 
honek atal bi hauetan: batzarraren sorreran kontuan eduki beharreko konfigurazioa eta 
parte hartzaileentzako jarraibideak.

1.- ZOOM  plataformaren konfigurazioa eta batzarrak sortzea.

Batzar telematikoen segurtasun bermatzeko plataformak lehenetsitako konfigurazioan 
egin beharreko aldaketak: 

Unirse antes que el anfitrión. EZ

Requerir una contraseña para las reuniones BAI
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Incluir la contraseña en el enlace de la reunión para permitir el acceso con un solo clic. 
EZ

Requerir encriptación para los puntos de destino de terceros (H323/SIP)
BAI

Chat privado
EZ

Reproducir sonido cuando los participantes se unen o salen
BAI

Transferencia de archivos
EZ

Uso compartido de la pantalla participantes
EZ

Desactivar la compartición de escritorio/pantalla para los usuarios
BAI

Anotación
EZ

Control remoto
EZ

Permitir que los participantes eliminados vuelvan a unirse
EZ

Allow participants to rename themselves
EZ

Control de la cámara más lejana
EZ

Fondo virtual
EZ

Identificar a los participantes invitados en la reunión
BAI

Sala de espera
BAI

Mostrar un enlace “Participar desde el navegador”
EZ

Difuminar la instantánea en el conmutador de tarea iOS
BAI

E-mail de invitación BAI
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Requerir contraseña de reunión BAI

Se requiere inscripción antes de unirse a esta reunión. BAI

Opciones de inscripción:
 Aprobar manualmente 
Enviar correo electrónico al anfitrión 

BAI

Permitir transmitir reuniones en vivo (solo anfitrión)
BAI

2.- Parte hartzaileen jarraibidea eta datuen segurtasuna.

Batzarren segurtasuna bermatzeko plataformaren ezaugarriak egokiak izateaz gain, 
ezinbestekoa da parte hartzaileen erabilera egokia eta kontzientziazioa. Horretarako, 
batzarretan parte hartzekoan kontuan izan beharrekoak:

Aurreikusita ez dauden batzarretan ez parte hartu.

Batzarretan izen-emateko eskariak udaleko posta elektroniko batetik jasoko dira. Horrela ez 
bada, ez eman daturik.

Izen emateko eskarietan ez da pasahitzik eskatuko. Horrela ez bada, ez eman daturik.

Izen-eman ondoren jasotako posta pertsonala da, batzarrera zure izenarekin sarbidea 
emango dizu eta ezin da birbidali. 

Batzarretan konfidentziala izan daitekeen daturik ez eman, kontu zenbakiak, pasahitzak, ..

Batzarrera sartu aurretik, Udaleko itxaron gelara sartuko zara eta bertatik koordinatzaileak 
sarbidea emango dizu batzarrera. 

Batzarrera sartu aurretik edo batzarrean bertan, espainiar lurraldean zaudela 
erantzukizunez adierazi beharko duzu.

BIDEO-BILEREN INGURUKO PROTOKOLOA
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Protokolo honen bitartez, bideo-bileren funtzionamendu egokia bermatzeko jarraibideak 
adierazten dira.
Bideo bilerak egin ahal izateko, zoom baliabidea instalatuta izatea beharrezkoa da.
Protokolo honetan bilera baterako deia bialtzen denetik jarraibide osoa azaltzen da. 
Behin zoom instalaturik izanda, protokolo honetako 4- puntua ez litzateke jarraitu behar 
izango .

Bileren hasiera baino 15 minutu lehenago konexioa hasi beharko da, egon daitezkeen 
arazo edo eragozpenei urtenbidea eman eta bilera ordua bermatu hala izateko.
Garrantzitsua: Prozesu guztia portatilan egin behar da, ez bulegoko konexioan.

JARRAIBIDE GUZTIA 6 PAUSUTAN:

1.- EMAILA JASO:
Informatikako teknikariak bideratutako emaila jasoko duzu. Email horretan, bilera zein 
den eta horretan parte izateko sarbidea adieraziko zaizkizu.
Modu honetan:

Estekan klik egin 

2.- ERREGISTROA BURUTU:

Estekan klik eginda, honako pantaila agertuko da, bileraren datuak jasotzen dituena.
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Formularioan bete gabe dauden datuak sartu, robot bat ez zarela adierazi eta 
erregistratu botoian klik egin.

3.- ERANTZUN EMAILAK:
Formularioa bialtzean, honako mezua helduko zaizu, bidalketa eginda dagoenaren berme 
bezala.
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Horren ostean, eta bidaltzaileak erregistroa onartu ostean “IZEN EMATEA ONARTUTA” 
izenburupean beste email bat helduko zaizu.
Email horretan, batzarrera sartzeko linka eta bilera horretan parte izateko jarri behar 
duzun pasahitza jasoko dituzu.

4.- ZOOM DESKARGATU: Dekargatuta badaukazu 5. puntura jo zuzenean
Bilera egun eta ordua BAINO LEHEN, linkean klikatuta honako pantaila agertuko zaizu. 
Honetan, deskargatu eta exekutatzeko aukeran klik egingo duzu.
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Behin deskargatuta gorde egingo duzu.

Deskargatu den fitxategian klikatuta aplikazioa instalatuko da.
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Eta azkenik, ejekutatu, modu honetan:

Exekutaturi emanda, instalazio prozedura agertuko zaizu:
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5.- BILERAN SARTU:
Zoom deskargatu ostean, bileran sartzeko aukera izango duzu. Emailean adierazi zaizun 
pasahitza sartu eta ENTRAR botoian sakatu.

Bilerara sartzeko eskaria onartzen den bitartean honako pantaila irekiko zaizu:

“Entrar con video” botoian klik egin behar duzu.
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Eta “Itxaron gela” atalean sartuko zara eta onartzean bileran izango zara.  

6.- BILERAN, BOTOIEN ERABILERA:
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Defektuz, kide guztiek mute aktibaturik izango duzue.
Hitz egin nahi duenak, chat aukeran hitza eskatuko du. Lehendakariak hitza emango dio, 
mute desaktibatu eta hitz egiteko.
Goikaldean eskuman, batzarkideak ikusteko aukera desberdinak daude.

Behin bilera amaituta, leave meeting, botoian klik egingo duzu:

Bermeon, 2020ko apirilak 17an
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Alarma egoera dela eta, erabaki honek eragina izango du apirilaren 1eko 2020/907 Alkatetza 
Dekretuaren arabera eta martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 3. Xedapen 
Gehigarriaren arabera.
Debido al estado de alarma, esta resolución tiene los efectos contemplados en el Decreto de Alcaldía 
2020/907 de 1 de abril y en la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. 

Oharra: sinadurea eta datea orri-oinean .

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E400040EA200K2R0O0G6M6Q3

Sinadurea eta datea
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