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LEHENENGO AKTEA 
 
 

ZUZENDARITZA BATZORDEA 
 
 

ORGANOA: Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuko Zuzendaritza Batzordea    
 
BILERA ZENBAKIA: 1 
 
EGUNA: 2018/01/16 
 
HASIERA-ORDUA: 08:00 
 
AMAIERA-ORDUA: 08:20 
 
TOKIA: Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuko Batzar Gela 
 
BATZAR MOTA: Ez Ohizkoa 
 
BERTARATU DIRANAK: 
 
                   

Presidentea     Idurre Bideguren Gabantxo 
 
         Presidente eragilea           Benito Ibarrolaza Munitiz 

 
Zuzendaria     J.Ramon Alberdi Asteinza 

 
Batzordekideak                        Aingeru Astui Zarraga 
 
       Amaia Elorza Elortegi 
             
       Jon Iñaki Unanue Astoreka 
 
       Ziortza Irastorza Muruaga 
 
       Xabier Ortuzar Butron 
 
       Sergio Ugalde Zabala 
      
Idazkaria                Karmele Muñoa Arrigain 
 
Idazkari Laguntzailea                           Iratxe Azkarate Bilbao 
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1. 2017. URTEKO 12. AKTEA ONARTZEA  
 

2017. urteko 12. aktea onartutzat emon da Sergio Ugalde Zabala jaunaren 
kontrako eritxiagaz. Ugalde jaunaren arrazoiak akta honeri atxekitzen jakon idaztian 
jasotzen dira. 

 
 
2. BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ETA BERMEOKO GIZARTE 

ONGIZATERAKO UDAL PATRONATUAREN ARTEKO LANKIDETZA 
HITZARMENA SINATZEA, BESTEREN LAGUNTZA BEHAR DABEN 
ADINEKOEI EGOITZA ZERBITZUA EMOTEKO “SANCTI SPIRITUS” 
EGOITZAN 

 
Xedea 
 
BFAgaz besteen laguntza behar daben adinekoei zaharren egoitzan zerbitzua emoteko 
2018. urterako lankidetza hitzarmena. 
 
Aurrekariak 
 
Lehenengoa: Bizkaiko Foru Aldunditik, besteren laguntza behar daben adinekoei 
egoitza zerbitzua emoteko  hitzarmena jaso da sinatzeko eta 57 plaza hitzartzea 
proposatzen dabe. Prezioa: 85,50 euro plaza eta eguneko. 
 
Bigarrena: Gizarte Zerbitzuen mapak arautzen dauanaren arabera, menpekotasun 
maila I-eko egoitza zerbitzuak udaletik emon behar dira, hau da; eguneko zentroa eta 
etxebizitza komunitarioa.  Menpekotasun maila II eta III graduko bezeroen egoitza 
zentroak BFAren konpetentzia dira. 
 
Hirugarrena: Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuko Zuzendariak, 
hitzarmenaren Justifikatze Memoria igorri eban 2017ko urtarrilaren 12an. 
 
Laugarrena: Bermeoko Udalaren eta Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuaren Kontu 
hartzaileak, kontrako txostena emon eban 2017ko urtarrilaren 15ean. 
 
Bosgarrena: Bermeoko Udaleko idazkaritza saileko AOTk kontrako txosten juridikoa 
emon eban 2017ko urtarrilaren 15ean. 
 
Argudioak 
 
Bakarra: Menpekotasun maila II eta III graduko bezeroen egoitza zentroak BFAren 
konpetentzia dira, eta BFAk proposatutako hitzarmenak ez dau estaltzen BFAri 
dagokion konpetentzia. Baina zerbitzuak egoileen eskubide subjektiboak estaltzen 
dauzan heinean, ezin da zerbitzua bertan behera itxi, egokia dan eskumen 
eskualdaketa gauzatu arte. 
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Batzorde Zuzentzaileak aho batez ERABAGI dau: 
 
Lehenengoa: BFAgaz besteen laguntza behar daben adinekoei zaharren egoitzan 
zerbitzua emoteko 2018. urterako lankidetza hitzarmena sinatzea. 
 
Bigarrena: Udalak Bizkaiko Foru Aldundiari errekerimendu formala bidaltzea honek 
bere konpetentzia hartu daian. 
 

J.Ramon Alberdi jaunak, gai honeri buruzko memoria, txosten juridikoa eta 
txosten ekonomikoaren barri emon dau. Azaldu dau, hiru txostenek adierazten dabela, 
BFAren konpetentzia dan zerbitzuaren kostuagaitik ez dagoela oreka ekonomikorik eta 
kostu honek Udalean defizita sortzen dauala. Hiru txostenak akta honeri atxekitzen 
jakoz. 

 
Karmele Muñoa andreak, txosten juridikoak adierazten dauan moduan esan 

dau, menpekotasun maila II eta III graduko bezeroei zerbitzua emotea BFAren 
konpetentzia izanda, BFAk proposatzen dauan hitzarmena sinatzea ez legezkoa dala 
ez dalako zerbitzuaren %100 finantzatzen, eta udalak berarena ez dan eskumena 
finantzatzea ez dalako legezkoa. Hala ere, esan dau, herritarrei emoten jaken zerbitzu 
hau ezin dala eten eta horregaitik proposatzen dala hitzarmena sinatzea, eskumenaren 
esku aldaketa behar bezala gauzatu arte. 
 
 Idurre Bideguren andreak esan dau, orain arte egin diran batzarrekaz ez dala 
gauza handirik lortu. Hitzarmen hau sinatzea proposatzen dala, egoera ezegonkorrago 
batera ez joateko baina oraindik aurrera beste erabagi batzuk hartu beharko dirala. 
Esan dau, langile eta egoileen familiekaz egindako batzarrean ere, hitzarmena 
sinatzea eskatu dabela egoera txarrera ez joateko. 
 
 Esan dau, errekerimendu formala bialdu behar dala idatzizko erantzuna izateko, 
eta langileekaz eta egoileen familiekaz beste neurri batzuk baloratuko dirala. 
 
 Benito Ibarrolaza jaunak esan dau, urte bete dagoela aurretik neurriak hartzeko 
eta lanean aritzeko eta adierazi dau, igazko egoera ezin dala errepikatu, hau da, 
BFAtik eskatu ebela Zaharren Egoitzako lan taldea gelditzeko akordio batera heldu 
ahal izateko baina ez zala ezer lortu. Esan dau, BFAren eskumena izanda, egin ahal 
dala, edo BFAk kudeatu zerbitzua ala BFAk ordaindu eta Udalak kudeatu. 
 

Benito Ibarrolaza jaunak esan dau, egoera hau ikusita, hitzarmen hau sinatzera 
behartuta sentitzen dala. 

 
Sergio Ugaldek galdetu dau, Udalak kudeatzea esaten danean ia 

transferentziari buruz ari badira. 
 
Idurre Bideguren andreak esan dau, lehenengo pausua dala esatea BFAren 

konpetentzia dala eta berak kudeatu behar dauala, baina gero akordioak hartu ahal 
dirala zerbitzua kudeatzeko. Esan dau, BFAk argi utzi ebala hasieratik Bermeoko Udal 
Egoitza IFASen sartzea ez dabela  bideragarri ikusten, garestiagoa dalako. Beraz, 
helburua erdibide bat aurkitzea dala eta horretarako errekerimendu formal bat egin 
behar jakola BFAri, idatzizko erantzuna jasotzeko, eta hortik aurrera ikusiko dala zein 
dan irtenbidea. 
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Xabier Ortuzar jaunak esan dau, berbaz ez dala ezer lortu eta eskaria 

formalizatu egin behar dala, esan dan moduan errekerimendu formal bat bialduz. 
 
Sergio Ugalde jaunak galdetu dau, tranferentzia bat egin behar bada, ia plantila 

ondo badago. J.Ramon Alberdi jaunak esan deutso, egoera desbardinak dagozala eta 
momentua helduta aztertuko litzatekeela.  

 
J.Ramon Alberdi jaunak esan dau, urteetan zehar hainbat batzar egin dirala 

eskumenak eta plazen gainean. Esan dau, legealdi ezbardinetan zehar, urte asko 
daramatzatela gai hau lantzen, eta BFAren erantzuna beti ezezkoa izan dala nahiz eta 
guztia euki kontran legearen arabera. 

 
 

3. ESKARIAK ETA GALDERAK 
 

- Sergio Ugalde jaunak eskatu dau, txostenak dagozanean deialdiagaz batera 
bidaltzeko. Karmele Muñoa andreak esan deutso txostenak atzokoak dirala, 
urtarrilaren 15eko data daukiela. Sergio Ugalde jaunak eskatu dau, behintzat 
prest dagozanean emailez bidaltzeko. 

 
- Benito Ibarrolaza jaunak esan dau, otsailaren 1erako aurreikusita zegoen 

batzordea urtarrilaren 25era aurreratuko dala. 
 
Eta aztertzeko gai gehiago barik, Presidenteak amaitutzat emoten dau goizeko 
zortzirak eta hogei minutu diranean; hau guztia, Idazkari legez ziurtatu dot, eta nigaz 
batera Presidente eragileak izenpetu dau. 

 
Bermeon, 2018ko urtarrilaren 16an 

 
PRESIDENTE ERAGILEA                                    IDAZKARI AKZIDENTALA 
Benito Ibarrolaza Munitiz                                    Karmele Muñoa Arrigain       
 


