Udala udalerriko gobernu eta administrazio organoa da eta, gainera, zuzenbide
publikoko korporazioa da.
Honako hauek udalean beharrezkoak diren organoak dira:
1) Alkatea
Alkatea udaleko burua da eta eskumen hauek ditu:
a) Udal gobernua eta administrazioa zuzentzea.
b) Udala ordezkatzea.
c) Osoko Bilkuraren batzarrak deitzea eta bertako buru izatea, lege honetan eta Gobernu
Batzordearen zein beste udal organoen hauteskundeen legedia orokorrean aurreikusitako
gainerako kasuetan izan ezik.
d) Udaleko obra eta zerbitzuak zuzentzea, ikuskatzea eta sustatzea.
e) Bandoak ematea.
f) Gastuak xedatzea, haren eskumenen mugen barruan; ordainketak agintzea eta kontuak
ematea.
g) Udaleko langile guztien goi burua izatea.
h) Udaltzaingoaren burua izan. Halaber, armak erabiltzen dituzten funtzionarioen
izendapenak eta zehapenak erabakitzea.
i) Premiazko kasuetan ekintza judizial eta administratiboak erabiltzea.
j) Beharrezkoak diren neurri egokiak hartzea pertsonalki eta haren erantzukizunpean,
hondamendia, ezbehar publikoak edo arrisku larria badago. Hala izatekotan Osoko
Bilkurari berehala jakinarazi beharko dio.
k) Agintaritza desobeditzeagatik edo udal ordenantzak hausteagatik zehapenak ezartzea,
ahalmen hori beste organo batzuei esleitzen zaienean izan ezik.
l) Obra eta zerbitzuak kontratatzea, baldin eta zenbatekoa ez bada aurrekontuko
baliabide arrunten % 5 baino handiagoa eta ez bada zuzeneko kontratazioari aplikatu
beharreko mugaren % 50 baino handiagoa, legez ezarritako prozeduraren arabera.
ll) Lizentziak eman ordenantzek hala xedatzen dutenean.
m) Legeek eta estatuko edo autonomia erkidegoetako legeek beren-beregi udalerriari
egozten dizkieten gainerako eskumenak eta beste udal organo batzuei egozten ez
dizkietenak.
Halaber, alkateari dagokio alkateordeak izendatzeko eskumena.

2) Alkateordeak
Alkatetzeak askatasunez izendatu eta botako ditu alkateordeak, Tokiko Gobernu
Batzarreko kideen artean. Tokiko Gobernu Batzarra ez dagoen kasuetan, zinegotzien
artean izendatuko du.

3) Osoko Bilkura
Osoko Bilkura zinegotzi guztiek osatzen dute eta alkatea da burua.
Osoko Bilkurari, hauteskundeen legeetan xedatutakoaren arabera eratuta dagoenean,
hurrengo eskumenak dagozkio:
a) Gobernu organoen kontrola eta fiskalizazioa.
b) Honako gai hauei buruzko erabakiak: udalaz gaindiko erakundeetan parte hartzea;
udal mugartea aldatzea; 45. artikuluak aipatzen dituen entitateak eta udalerriak sortzea
edo kentzea; organo deskontzentratuak sortzea; udalerriaren burutza aldatzea;
udalerriaren izena (edo entitate horiena) aldatzea; eta bandera, entseina edo ezkutua
hartzeko edo aldatzeko erabakia hartzea.
c) Hirigintza-legedian xedatutako antolamendu eta kudeaketa planak eta gainerako
tresnak onestea.
d) Araudi organikoa eta ordenantzak onestea.
e) Zerga izaerako baliabide propioak zehaztea; aurrekontuak onestea eta aldatzea; bere
eskumeneko gaien gaineko gastuak agintzea eta kontuak onestea.
f) Zerbitzuak eta udalekotze espedienteak kudeatzeko moduak onestea. g) Beste
administrazio publiko batzuek egindako eskumenen eskuordetzea onartzea.
g) Tokiko beste entitate batzuk egindako eskumenen eskuordetze onartzea.
h) Tokiko beste entitate batzuei eta gainerako administrazio publikoei eskumenei
buruzko gatazkak planteatzea.
i) Pertsonala eta lanpostuen zerrenda onestea, baita langileak hautatzeko eta lanpostuak
betetzeko lehiaketetarako probetako oinarriak ere. Funtzionarioen ordainsari osagarrien
zenbatekoa, behin-behineko langileen kopurua eta erregimena finkatzea. Hori guztia
Lege honetako VII. tituluan xedatutakoa betez. Halaber, udaleko funtzionarioak
zerbitzutik kentzea, Lege honetako 99. artikuluko 4. idatz-zatian xedatutakoan izan ezik,
eta lan-kontratupeko beharginak kaleratzea.j) Ekintza administratiboak eta judizialak
erabiltzea.
j) Administrazio ekintzak eta ekintza judizialak burutzea.
k) Jabari publikoko ondasunen kalifikazio juridikoa aldatzea.

l) Ondarea besterentzea.
ll) Osoko Bilkurari dagozkion gainerako eskumenak gehiengo bereziak horiek onestea
eskatzen badu.
m) Legeek ematen dizkion gainerako eskumenak.
Era berean, hauteskundeen legedia orokorrak xedatzen duenaren arabera, Osoko
Bilkurari dagokio alkatearen zentsuraren mozioa bozkatzea.
Halaber, udalaren Osoko Bilkurak 2015eko ekainaren 29an egindako batzarrean
informazio batzorde iraunkorrak eratzea onetsi zuen, horien helburua ebatzi beharreko
aztergaien gaineko informazioa ematea da.
Honako hauek dira Iurretako Udalean dauden informazio batzorde Iraunkorrak eta
horien osaketa:
HIRIGINTZA
LEHENDAKARIA: Iñaki Totorikaguena Sarrionandia (EAJ)
KIDEAK: Zorione Fundazuri Urkidi (EAJ)
Oskar Koka Lorente (EAJ)
Amatza Abasolo Txabarri (BILDU)
Liher Aiartzaguena Brabo (BILDU)
Mª Angeles Muñoz Llamas (PSOE)
ORDEZKOAK: Itxaso Garamendi Eguren (EAJ)
Julian Gorospe Artabe (EAJ)
Ainhoa Albizuri Bernaola (EAJ)
Eskarne Jaio Magunazelaia (BILDU)
Xabier Rodriguez Larrinaga (BILDU)
JAURPIDEA
LEHENDAKARIA: Iñaki Totorikaguena Sarrionandia (EAJ)
KIDEAK: Oskar Koka Lorente (EAJ)
Ainhoa Albizuri Bernaola (EAJ)
Amatza Abasolo Txabarri (BILDU)
Liher Aiartzaguena Brabo (BILDU)
Mª Angeles Muñoz Llamas (PSOE)
ORDEZKOAK: Zorione Fundazuri Urkidi (EAJ)
Itxaso Garamendi Eguren (EAJ)
Julian Gorospe Artabe (EAJ)
Eskarne Jaio Magunazelaia (BILDU)
Xabier Rodriguez Larrinaga (BILDU)
OGASUNA
LEHENDAKARIA: Iñaki Totorikaguena Sarrionandia (EAJ)
KIDEAK: Oskar Koka Lorente (EAJ)
Itxaso Garamendi Eguren (EAJ)
Amatza Abasolo Txabarri (BILDU)

Xabier Rodriguez Larrinaga (BILDU)
Mª Angeles Muñoz Llamas (PSOE)
ORDEZKOAK: Julian Gorospe Artabe (EAJ)
Zorione Fundazuri Urkidi (EAJ)
Ainhoa Albizuri Bernaola (EAJ)
Liher Aiartzaguena Brabo (BILDU)
Eskarne Jaio Magunazelaia (BILDU)
KULTURA
LEHENDAKARIA: Zorione Fundazuri Urkidi (EAJ)
KIDEAK: Itxaso Garamendi Eguren (EAJ)
Julian Gorospe Artabe (EAJ)
Eskarne Jaio Magunazelaia (BILDU)
Xabier Rodriguez Larrinaga (BILDU)
Mª Angeles Muñoz Llamas (PSOE)
ORDEZKOAK: Ainhoa Albizuri Bernaola (EAJ)
Oskar Koka Lorente (EAJ)
Iñaki Totorikaguena Sarrionandia (EAJ)
Amatza Abasolo Txabarri (BILDU)
Liher Aiartzaguena Brabo (BILDU)
GIZARTE ONGIZATEA
LEHENDAKARIA: Ainhoa Albizuri Bernaola (EAJ)
KIDEAK: Zorione Fundazuri Urkidi (EAJ)
Julian Gorospe Artabe (EAJ)
Eskarne Jaio Magunazelaia (BILDU)
Xabier Rodriguez Larrinaga (BILDU)
Mª Angeles Muñoz Llamas (PSOE)
ORDEZKOAK: Itxaso Garamendi Eguren (EAJ)
Oskar Koka Lorente (EAJ)
Iñaki Totorikaguena Sarrionandia (EAJ)
Amatza Abasolo Txabarri (BILDU)
Liher Aiartzaguena Brabo (BILDU)

