
AKTEA

BERMEOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRA 
(2018-06-18)

Bilkurea: Ohikoa

Deialdia 1. deialdia

Datea: 2018-06-18 (Astelehena)

Lekua: GIZARTE ETA KULTURA ETXEKO BATZAR 
GELEA

Hasiera-ordua: 08:10

Amaiera-ordua: 09:55

Lehendakaria:  BIDEGUREN GABANTXO IDURRE  

Batzordekideak:
  IBARROLAZA MUNITIZ BENITO
  AGIRRE SANTAMARIA JUAN CARLOS 
  ELORZA ELORTEGUI MARIA AMAIA
  ASTUI ZARRAGA AINGERU 

Bertaratu ez direnak:

   
   ORMAETXEA LEGARRETA IRUNE 
   BILBAO URIARTE NAIA 
   

Idazkaria:
   URIARTE LEJARRAGA JURDANA
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Aztergaiak

1. Aurreko aktea irakurri eta onestea

2. Etxebarria tar Kresentzi kalea 18ko eraikinaren fatxadak konpontzeko jaube 

alkarteari emondako obra lizentzia. Proiektuaren aldaketak onartzea.

3. Etxebarria tar Kresentzi kalea 25eko eraikinean dagoan Jose Mari taberneak 

Lameran terrazea ipinteko egindako eskaria onartzea.

4. Zubiaur tar Kepa kalea 53-55 zenbakietako lokal bateri garaje erabilerea 

emoteko J.S.O. jaunaren eskaria ezeztatzea.

5. Talleres “Ormai” enpreseak egindako obren ondorioz zabaldutako 

espedientearen aurka J.O. jaunak aurkeztutako alegazinoak ezeztatzea.

6. Agirre auzoko Luzarraga baserrian lizentzia barik egindako obren ondorioz 

zabaldutako espedientearen aurka I.E.A. jaunak aurkeztutako alegazinoak 

ebaztea.

7. Bizkaiko Foru Aldundiari Sollubeko errepidearen egoerea azaltzea eta 

konpontzeko eskatzea.

8. Arkitekto tekniko lanposturako frogak egin ahal izateko behar den materiala 

hornitzeko kontratua esleitzea.

9. Alkatetzearen dekretuen barri emotea.

10. Eskari eta itaunak

Alkateak, legezko kopuru nahikoa dagoala ikusita, bilkura hasi dau eta jarraian 

deialdiko aztergaien zerrendan jasota dagozan gaiei heldu deutsoe. Emoitza honakoa 

izan da:

1. - AURREKO AKTEA IRAKURRI ETA ONESTEA

2018ko ekainaren 14ko aktea irakurrita, bertaratutako batzordekideek aho batez 

onartzea erabagi dabe.

Agiri hau benetakoa da, eta

07E20000F98A00J2N4M8L7P0L2

kodeagaz egiaztatu daiteke

Udalaren egoitza elektronikoan

SINATZAILEA eta DATEA

JURDANA URIARTE LEJARRAGA(P4802100J-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-IDAZKARI
NAGUSIA  -  19/06/2018

IDURRE BIDEGUREN GABANTXO(P4802100J-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-BERMEOKO
ALKATEA  -  20/06/2018

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  20/06/2018
09:06:51

DOCUMENTO: 20180063882

Data: 20/06/2018



2. -ETXEBARRIA TAR KRESENTZI KALEA 18KO ERAIKINAREN FATXADAK 
KONPONTZEKO JAUBE ALKARTEARI EMONDAKO OBRA LIZENTZIA. 
PROIEKTUAREN ALDAKETAK ONARTZEA.

Xedea 
Etxebarria tar Kresentzi kalea 18ko eraikinaren fatxadak konpontzeko jaube 

alkarteari emondako obra lizentzia. Proiektuaren aldaketak onartzea.

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2017ko urriaren 11n Etxebarria tar Kresentzi kalea 18ko jaube 

alkarteak eraikinaren fatxadak konpontzeko obra lizentzia eskatu eban udalean.

Bigarrena: 2017ko urriaren 30ean Tokiko Gobernu Batzarrak obra lizentzia emotea 

erabagi eban.

Hirugarrena: 2018ko ekainaren 8an proiektuan aldaketak egiteko eskaria aurkeztu 

eben.

Laugarrena: 2018ko ekainaren 11n udal arkitektoak txostena egin eban.

Bosgarrena: 2018ko ekainaren 11n Urigintzako AOTk txostena egin eban.

Seigarrena: 2018ko ekainaren 11n Urigintzako AOTk erabagi proposamena egin 

eban.

Argudioak

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusi da eta proiektua bat 

dator urigintza araudiagaz.

Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: Proiektuaren aldaketak onartzea udal arkitektoak adierazotako 

baldintza honeek betetzeko baldintzapean:

 ”Balkoien ordez ate balkoiak geratuko dira eta bertan jarri beharreko 

barandak burdinezkoak izan beharko dira, Plan bereziak dioena 

errespetatuz. 

 Leiho ertzak ezin izango dira metalezkoak izan planoetan ageri den 

bezala, aurrekontuan definituta dagoen bezalakoak izango dira. Leihoei 

jarriko zaizkien moldura erabiliko dira ate balkoietan ere, fatxadaren 

konposaketa errespetatuz.

Agiri hau benetakoa da, eta
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 Zorrotenak PVCzkoak direnean margoztu egin beharko dira fatxadaren 

kolore bera erabiliz.

 Kableak izkutatzeko kanaletak ere margoztu egin beharko dira fatxadaren 

kolore bera erabiliz.

 Atzeko fatxadako Balkoi azpiak egurrez estaliko dira, eta egurrezko 

arotzeria gero margoztu egin beharko da, ez barnizatu.”

BIGARRENA: 2017ko urriaren 30ean Tokiko Gobernu Batzarraren erabagian ezarri 

ziran baldintza guztiak be bete beharko dirala gogorarazotea.

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinarazotea.

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

3. - ETXEBARRIA TAR KRESENTZI KALEA 25EKO ERAIKINEAN DAGOAN 
JOSE MARI TABERNEAK LAMERAN TERRAZEA IPINTEKO EGINDAKO 
ESKARIA ONARTZEA.
Une honetan Amaia Elorza sartu da batzar gelan.

Xedea
Etxebarria tar Kresentzi kalea 25eko eraikinean dagoan Jose Mari taberneak 

Lameran terrazea ipinteko M.A.U.M. andreak eskatutako lizentzia.

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko maiatzaren 30ean M.A.U.M. andreak, Jose Mari  taberneak 

Lameran terrazea ipinteko lizentzia eskatu eban.

Bigarrena: 2018ko ekainaren 6an udal arkitektoak txostena egin eban.

Hirugarrena: 2018ko ekainaren 11n Urigintzako AOTk txostena egin eban.

Laugarrena: 2018ko ekainaren 11n Urigintzako AOTk erabagi proposamena egin 

eban.

Argudioak

Lehenengoa: Udal arkitektoak adierazo bezala, posible da eskatutako terraza ipintea:

 “M.A.U.M. andreak eginiko eskariaren arabera, 3,5 metro zabal izango lituzke Jose 

Mari tabernaren terrazak, haize babes eta guzti. Toldoa, haize babesak eta zortzi 

mahai jartzeko baimena eskatzen da. 

Ezin izango da oztopatu pasabidea terraza ondoan dagoen eraikineko kolarrera. 

Lope Diaz de Haro 3 eraikineko kolarrera irisgarritasun arauak zehazten duen 
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gutxiengo zabalera utzi beharko da gutxienez. Terrazak ezin izango dira zarratu eta 

haize babesek terrazak dituen baldintzak bete beharko dituzte. Haize babesa 

gardena izan beharko da  eta toldoek kolore neutroa izan beharko dute, inguruarekin 

bat datozenak. 

Taberna ixten denean, terraza batu egin beharko da eta mahaiak, aulkiak eta haize 

babesak taberna barruan gorde beharko dira. Haize babesak ezin izango dira kalean 

tolestuta utzi, eskarian ageri den bezala, taberna barruan gorde beharko dira.”

Beraz, udal ordenantzearen 4. eta 5. artikuluetan xedatzen diran baldintza teknikoak 

betetzen dira. Bestalde, lizentzia emon daiteke, ordenantzearen 9. artikuluan eta 

hurrengoetan xedatutakoa betetzen baita.

Bigarrena: Udal ordenantzaren arabera, baldintza honeek bete beharko dira:

 ”Mahai bakotxean gehienez lau aulki jarri ahal izango dira.

 Egun osoan okupatutako espazioa behar dan garbitasun eta higiene egoeran 

mantendu beharko da, aldizkako ekorketak eta garbitasun lanak eginez. 

Lanaldia amaitzerakoan altzari guztiak establezimenduaren barruan gorde beharko 

dira, eta okupatutako espazioa erabat garbituta gelditu beharko da. 

 Koloreak: Tonu neutroak erabili beharko dira (zuriak, kremak, metalizatuak...). 

Ezin izango dira kolore nabarmenak edota bizi-biziak erabili. 

Espresuki debekatzen dira publizitatedun terraza estandarrak, lehen 

esandako baldintzak eta materialak beteten ez dabenean. 

Altzariak (mahaiak, aulkiak, itzalkinak, banagailuak, etab...) orokorrean egoera onean 

mantenitu beharko dira. 

Itzalkinak: Mahai baterako banakakoak diran itzalkinak ezin izango dira lurzorura 

ainguratuta egon. Mahai bat baino gehiago estaltzen dabezan itzalkinak jartzeko, 

berariazko baimena lortu beharko da. 

 Ordutegia honako hau izango da: 

           -Instalatzeko: 

           Goizeko 9:00etatik aurrera, garbiketa-lanak eragotzi barik. 

           -Kentzeko: 

           Apirilaren 1etik urriaren 31ra arte: 

           Domekatik eguenera: 00:00etan. 

Agiri hau benetakoa da, eta
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         Bariku, zapatu eta jai bezperatan: 01:30etan 

           Gainontzeko denboraldi baimendua: 

           Domekatik eguenera: 23:00etan. 

         Bariku, zapatua eta jai bezperatan: 00:00etan. “

Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: Jose Mari taberneak Lameran terrazea ipinteko baimena emotea, 

aitatutako baldintzak betetzearen baldintzapean.

BIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinarazotea.

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

4. - ZUBIAUR TAR KEPA KALEA 53-55 ZENBAKITETAKO LOKAL BATERI 
GARAJE ERABILEREA EMOTEKO J.S.O. JAUNAREN ESKARIA EZEZTATZEA.

Xedea 

Zubiaur tar Kepa kalea 53-55 zenbakietako lokal bateri garaje erabilerea emoteko 

J.S.O. jaunaren eskaria.

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko maiatzaren 30ean J.S.O. jaunak, Zubiaur tar Kepa kalea 53-55 

zenbakietako lokal bateri garaje erabilerea emoteko eskaria aurkeztu eban udalean.

Bigarrena: 2018ko ekainaren 6an udal arkitektoak kontrako txostena egin eban.

Hirugarrena: 2018ko ekainaren 11n Urigintzako AOTk erabagi proposamena egin 

eban.

Argudioak

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusi da eta proiektua ez 

dator bat urigintza araudiagaz:

 “Zubiaur tar Kepa 53-55 zenbakietako eraikina R.2 gunean kokatzen da, erabilera 

nagusi bezala etxebizitza misto eremuan kalifikatua. 

Lehenengo solairuan lokal bat dago eta bertan, garaje erabilera ezarri nahi da. 

Garaje erabilera ezartzeko jarduera espedientea izapidetu beharko litzateke, bertan 

dagokion araudia justifikatuz. 

Agiri hau benetakoa da, eta
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Alde batetik, aurkeztutako dokumentazioan ageri den planoan ikus daitekeenaren 

arabera, aurreikusi liteke lokalaren neurriak ez duela betetzen garajeak izan beharko 

lukeen gutxieneko zabalera.

Bestalde, adierazi beharra dago arrapalak izan beharko lukeen gehiengo malda 

babes ofizialeko etxebizitzen diseinurako ordenantzetan zehaztuta geratzen dela. 

Garajeko arrapalek %16ko malda izango dute gehienez tarte zuzenetan, eta %12ko 

malda gehienez tarte kurbatuetan. Aurreikusten da ezin izango dela bete arrapalen 

baldintza, lokalaren atearen eta kalearen arteko distantzia eta kota ezberdinak 

ikusirik.

Beraz, ondorioztatzen da aipatutako lokalari garaje erabilerea emotea ezinezkoa 

dala.”

Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: J.S.O. jaunaren eskaria ezeztatzea.

BIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinarazotea.

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

5. - TALLERES "ORMAI" ENPRESEAK EGINDAKO OBREN ONDORIOZ 
ZABALDUTAKO ESPEDIENTEAREN AURKA J.O. JAUNAK AURKEZTUTAKO 
ALEGAZINOAK EZEZTATZEA.

Xedea

Talleres “Ormai” enpreseak egindako obren ondorioz zabaldutako espedientearen 

aurka J.O. jaunak aurkeztutako alegazinoak.

Aurrekariak

Lehenengoa: 2018ko maiatzaren 21ean Talleres “Ormai” enpreseak egindako obren 

ondorioz  urigintza legezkotasuna berreskuratzeko espedientea zabaltzea erabagi 

eban Tokiko Gobernu Batzarrak.

Bigarrena: 2018ko maiatzaren 30ean J.O. jaunak, Talleres “Ormai” enpresearen 

izenean, alegazinoak aurkeztu ebazan.

Hirugarrena: 2018ko ekainaren 6an udal arkitektoak txostena egin eban.

Laugarrena: 2018ko ekainaren 11n Urigintzako AOTk erabagi proposamena egin 

eban.

Agiri hau benetakoa da, eta
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Argudioak

Lehenengoa: Udal arkitektoak egindako txostenean honako hau adierazoten da:

 “Erabilera osagarrien gunea  soilik erabili liteke jarduerari lotutako materialak aire 

librean metatzeko, aparkaleku bezala, berdegune bezala eta sestra azpian erregai 

gordailua edukitzeko. Hala, Jon Ormaetxea Telletxea jaunak eginiko alegazioak 

onartzerik ez dago.

“Talleres Ormai” enpresak lerrokadura gaindituz eraiki duen aterpea ezin denez 

legeztatu, kendu egin beharko da.  

Bigarrenez, pabiloiaren kanpoaldean kokatuta dauden kontenedoreak ezin dira gune 

horretan eduki, erretiratu egin beharko dira. Pabiloiaren kanpoaldean geratzen den 

espazioa, erabilera osagarrietara bideratutako gunea da. 

Azkenik, gogorarazten da, jardueraren baldintzetako bat dela, pabiloiaren 

kanpoaldean ezin izango dela auto konponketarik egin, konponketa guztiak 

pabiloiaren barnealdean egin behar direla.”  

Erabagia

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: J.O. jaunak aurkeztutako alegazinoak ezeztatzea.

BIGARRENA: Pabiloiaren aurrean eraikitako aterpea kentzeko agindua emotea eta 

jakinarazotea edukiontziak be handik kendu beharko dirala.

HIRUGARRENA: Udalari obra horreek noiz hasi eta noiz amaituko diran jakinarazo 

beharko jako jagokon ikuskapena egin ahal izateko.

LAUGARRENA: Agindutakoa bete ezean, udalak ordezko exekuzino bidez egingo 

dauala ohartarazotea.

BOSGARRENA: Udaltzaingoari ikuskaritza eta informazinoa helarazoteko eskatzea.

SEIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinarazotea.

ZAZPIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagiaren barri emotea.

6. - AGIRRE AUZOKO LUZARRAGA BASERRIAN LIZENTZIA BARIK EGINDAKO 
OBREN ONDORIOZ ZABALDUTAKO ESPEDIENTEAREN AURKA I.E.A. JAUNAK 
AURKEZTUTAKO ALEGAZINOAK EBAZTEA.

Agiri hau benetakoa da, eta
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Xedea

Agirre auzoko Luzarraga baserrian lizentzia barik egindako obren ondorioz 

zabaldutako espedientearen aurka I.E.A.  jaunak aurkeztutako alegazinoak.

Aurrekariak

Lehenengoa: 2018ko otsailaren 15ean Agirre auzoko Luzarraga baserrian lizentzia 

barik egindako obren ondorioz urigintza legezkotasuna berreskuratzeko espedientea 

zabaltzea erabagi eban Tokiko Gobernu Batzarrak.

Bigarrena: 2018ko apirilaren 11n I.E.A. jaunak alegazinoak aurkeztu ebazan.

Hirugarrena: 2018ko maiatzaren 4an udal arkitektoak txostena egin eban.

Laugarrena: 2018ko ekainaren 5ean Urigintzako AOTak txostena egin eban.

Bosgarrena: 2018ko ekainaren 11n Urigintzako AOTk erabagi proposamena egin 

eban.

Argudioak

Lehenengoa: 2018ko otsailaren 15ean Tokiko Gobernu Batzarrak zabaldutako 

espedientea, lizentzia barik egindako obra honeekaitik izan zan:

 Berotegia

 Berotegia jartzeko egindako lur mugimenduak

 Berotegiko lurrean ipinitako hormigoia

 Inguruko kaseta, txabola eta hainbat elementu (txatarra adibidez)

Bigarrena: I. E. A. jaunak egindako alegazinoetan, laburbilduz, honako hau esaten 

dau obra honeei buruz:

1.- Berak egindako obrak berotegi barruan egindakoak baino ez dirala izan.

2.- Ez dagoala ezkutuko jarduerarik, aurrekomunikazino egintza bat dagoalako.

3.- Berotegi barruan egindako obrak legeztatzea eskatzen dau.

Hirugarrena: Alegazinoen honeen inguruan honako hau esan beharra dago:

1.- Luzarraga baserrian lizentzia barik egindako obrei buruz:

 Berotegia eta berotegia ipinteko egindako lur mugimenduak: I.E.A. jaunak 

dino bera ez dala berotegiaren jaubea, ezta berotegia dagoan lurren jaubea. Ganera 

esan dau egindako mugimenduak ezin dirala lur mugimendutzat hartu.

Agiri hau benetakoa da, eta
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Udal arkitektoak honako hau dino 2018ko maiatzaren 4an egindako txostenean: 

“Luzarraga baserrian 2009 eta 2010 artean eraiki zen berotegia, baimen gabe egin 

zen. Lehenengo eta behin, legalizazio espedientearen bidez, berotegiaren egoera 

urbanistikoa legeztatzea eskatzen da. Alegazinoetan onartzen da berotegia egiteko 

lur mugimenduak gauzatu zirela, beraz, berotegia eta berotegiari kokapen egokia 

emateko egindako lur mugimenduak legeztatu beharko dira, biak dokumentu 

berean.”

Argi dagoana da berotegia lizentzia barik ipinita dagoala, beraz, erabili ahal izateko 

legeztatu egin beharko da, eta bardin egindako lur-mugimenduak.

Bestalde, alegazinoetan adierazoten da, ingurua atontzeari buruzko eskarian 

zehaztasun falta dagoela. Luzarraga baserria lurzoru ez urbanizagarrian dago, 

Urdaibai Biosfera erreserbaren eremuan. Lurzoru ez urbanizagarrian ezin da onartu 

txatartegi moduan erabiltzea. Bertan, baserri inguruan itzita dagoz kotxe zaharrak, 

makinaria ez erabilgarria, obrako kasetak eta legeztatu bako txabolak. Erabilera hori 

ez dago  onartuta.

Beraz, bertako kaseta zein txabolak zein ganerako elementuak legeztatu egin 

beharko dira.

2.- Ez dagoala ezkutuko jarduerarik, aurrekomunikazino egintza bat dagoalako.

Honen inguruan esan beharra dago, 2017ko abenduaren 14an A.E. jaunak udalean 

aurkeztutako idaztia ez dala aurrekomunikazino bat, lizentzia eskaera bat baino: “ 

Debido a que se va a solicitar licencia para reformar completamente el caserío Luzarraga 

con número 17 del barrio Agarre de Bermeo y de que no va a ser posible utilizar la cuadra 

del caserío, solicitamos acondicionar en el interior de un viejo invernadero que está 
situado en un térreno contiguo a nuestro caserío, para el posterior alojamiento de las 
vacas de nuestra propiedad hasta la finalización de las obras de rehabilitación.”

Ganera, esan beharra dago obrak eskaera egin baino lehen hasita egoazala, 2017ko 

abenduaren 14an Udaltzaingoak egindako txostenean adierazoten dan lez, beraz, 

ezkutuko jardueratzat hartu beharra dagoz.

3.- Berotegi barruan egindako obrak legeztatzea eskatzen dau: 

Udal arkitektoak honako hau dino 2018ko maiatzaren 4ean egindako txostenean:

 “Berotegia nekazaritza erabilerarako bideratua dagoen instalazioa da. Urdaibai 

Biosfera Erreserbaren Erabilera eta kudeaketa zuzentzeko planak dio instalazio 

horiek sortu ziren erabilerarako bakarrik erabili ahal izango direla. Hala, ez da posible 

Agiri hau benetakoa da, eta
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berotegia abereak gordetzeko erabiltzea, nekazaritza erabilera abeltzaintza 

erabilerara aldatzea litzateke. 

Ildo beretik jarraituz, nekazaritza erabilera instalazioek eta abeltzaintza erabilera 

dutenek, ez dute neurri bera lerrokadurarekiko. Nekazaritza erabilera duten 

instalazioetan, gutxienez, 5 metroko tartea izan behar da ondoko lursailetara, aldiz, 

abeltzaintza erabilera duten instalazioek, distantzia 10 metrokoa izan behar lukete 

beste lursailekiko. Berotegiak ez du 10 metroko tartea betetzen inguruko lursailekiko, 

beraz, ezin da bertan abeltzaintza erabilerarik ezarri.

Azaldutakoa kontuan hartuz, abeltzaintza erabilera onartzerik ez dagoenez, berotegi 

barruan egindako hormigoizko solera berria kendu egin behar da.”

Beraz, berotegi barruan egindako obrak legeztaezinak diranez, Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 221.6 artikuluari jarraituz, egindakoaren 

eraispena agindu eta lursaila jatorrizko egoerara leheneratu beharra dago.”

Laugarrena: Laburbilduz, honako hau esan beharra dago I.E.A. jaunak aurkeztutako 

alegazinoei buruz:

Berotegi barruan egindako obrak eta inguruan dagozan txabola, kaseta eta 

gainerako elementuak ezkutuko jardueratzat hartu beharra dagoz.

Berotegi barruan egindako zolarri barria kendu egin beharko da eta lursaila jatorrizko 

egoerara leheneratu.

Inguruko kaseta, txabola eta beste hainbat elementuri jagokonez, legeztatzea eskatu 

beharko da.

Erabiltzen jarraitu gura izan ezkero, berotegia eta berotegiari kokapen egokia 

emoteko egindako lur mugimenduak legeztatzea eskatu beharko da. Legeztatzea ez 

bada eskatzen, obra horreek nork egin ebazan argitzeko eta jagokozan espedienteak 

zabaltzeko tramitazinoagaz hasi beharko da.

Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: I.E.A. jaunak aurkeztutako alegazinoen lehenengo ondorioari 

jagokonez, hau da, berotegia eta lur mugimenduen inguruan, onartu beharra dago. 

Dana dala, erabiltzen jarraitu gura izan ezkero, berotegia eta berotegiari kokapen 

egokia emoteko egindako lur mugimenduen legeztapena eskatu beharko da. 

Agiri hau benetakoa da, eta
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Legeztatzea ez bada eskatzen, obra horreek nork egin ebazan argitzeko eta 

jagokozan espedienteak zabaltzeko tramitazinoagaz hasi beharko da.

BIGARRENA: I.E.A. jaunak aurkeztutako gainerako alegazinoak ezeztatzea.

HIRUGARRENA: Berotegi barruan egindako zolarri barria eraisteko eta lursaila 

jatorrizko egoerara leheneratzeko agindua emotea. 

LAUGARRENA: Inguruko kaseta, txabola eta beste hainbat elementu legeztatzea 

hilabeteko epean eskatu daian agintzea. Epe hori, lizentzia eskatu barik igaroko 

balitz edo ukatuko balitz, legezkotasuna berreskuratzeko espedientea hasiko dala 

ohartarazotea, euren kontura egin be.

BOSGARRENA: Eraispen obrei jagokenez, obra horreek noiz hasi eta noiz amaituko 

diran jakinarazo beharko da jagokon ikuskapena egin ahal izateko.

SEIGARRENA:  Agindutakoa bete ezean, udalak ordezko exekuzino bidez egingo 

dauala ohartarazotea.

ZAZPIGARRENA: Udaltzaingoari ikuskaritza eta informazinoa helarazteko eskatzea.

ZORTZIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinarazotea.

BEDERATZIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi hau jakinarazotea.

7. - BIZKAIKO FORU ALDUNDIARI SOLLUBEKO ERREPIDEAREN EGOEREA 
AZALTZEA ETA KONPONTZEKO ESKATZEA.

Xedea

Sollubeko errepidearen egoerea.

Aurrekariak

Lehenengoa: Guzan udal taldearen proposamenez, azkenengo Osoko Bilkuran 

Bizkaiko Foru Aldundiari Sollubeko tunelak egiteko eskatzea erabagi zan.

Bigarrena: Sollubeko errepidearen egoerea ez da batere egokia.

Hirugarrena: 2018ko ekainaren 13an Zerbitzu batzordeak proposamena egin eban.

Argudioak

Lehenengoa: Sollubeko tunelak egiten ez diran artean errepideak preminazko 

konponketa lanak behar dauz.

Bigarrena: Horrez gan, tunelak egin arren, egungo errepidea mantenu egin behar da 

hainbat auzo eta baserrietarako bidea baita.

Agiri hau benetakoa da, eta
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Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: Bizkaiko Foru Aldundiari Sollubeko errepidearen egoerea azalduz 

eta konpontzeko eskatuz idazki bat bialtzea. 

BIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

8.- ARKITEKTO TEKNIKO LANPOSTURAKO FROGAK EGIN AHAL IZATEKO 
BEHAR DAN MATERIALA HORNITZEKO KONTRATUA ESLEITZEA

Idazkariak adierazo dau hornidura emon behar dala kontratua esleitu ondoren.

Planteatutako gaia 

Arkitekto tekniko lanposturako aukeraketa frogak egin ahal izateko behar dan 

materiala hornitzeko kontratua esleitzea.

Aurrekariak

Lehenengoa: Langileria Sailak arkitekto tekniko lanposturako aukeraketarako 

bigarren frogak egin ahal izateko behar dan materiala hornitzeko eskaria egin dau. 

Maiatzaren 4ko 2018/625 Alkatetza Dekretua eta BERMEO PRINT SL –B48759393- 

enpresearen eskaintzea be txertatu dau.

Bigarrena: BERMEO PRINT SL –B48759393- hornitzaileak bere aurrekontua 

aurkeztu dau maiatzaren 2ko PR18 96 zenbakiduna:

Impresiones en negro 2520u………………………………83,3062€

Impresiones en color A4 2700u…………………………783,0000€

Planos A3 color 255u……………………………………..94,3500€

Guztira: 960,66€ gehi BEZ%21ari jagokozan 201,74€. Danetara: 1.162,39€

Hirugarrena: Hornidura hau bideratzeko beharrizana dagoala ikusi da eta 

proposatutako hornitzaileak hornidura egiteko gaitasuna eta beharrezko 

prestakuntza profesionala daukala egiaztatu da.

Bestalde, aurreko hamabi hilabeteetako ekitaldietan beste kontratu txiki batzuk egin 

dira hornitzaile honegaz baina ez xede beragaz. Guzti honengaitik, kontratu txikia 

egin daiteke.

Agiri hau benetakoa da, eta
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Ez dira ekidin kontratazinoaren oinarriak: kontratuaren xedea ez da moldatu, ezta 

zatitu eta ez da aurreko baten jarraipena, ezta aurreikusitakoa, eskatu dauan saileko 

teknikariak informatu bezala.

Laugarrena: 2018ko maiatzaren 15ean Ekonomia, Ondare eta Errenta teknikariak 

erabagi proposamena egin eban.

Argudioak

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/87

Bigarrena: Kontratu administratibo baten aurrean gagoz, azaroaren 8ko 9/2017 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 25. artikuluaren arabera.

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 2. xedapen 

gehigarriaren araberako Toki Entitateetako Kontrataziorako Arau espezifikoak 

aplikatuko dira.

Laugarrena: TGB 2018-03-19/02 erabagi bidez egokitutako TGB 2014-02-10/19. 

erabagiak onartutako kontratu txikietarako prozedurea bete da.

Bosgarrena: Azaroaren 8ko 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 118.1 

artikuluan xedatuta dago hornidura eta zerbitzuetako kontratu txikien mugak, hau da, 

15.000,00 €-rainokoak BEZ BARIK, zuzeneko esleipen bidez gauzatu daitekezala. 

Xedapen hori eta gastu honen zenbatekoa kontuan izanda, legezkoa da zuzeneko 

esleipena.

Seigarrena: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako idazkirik 

aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala.

Zazpigarrena: 2018ko martxoaren 5eko 244 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, 

Tokiko Gobernu Batzarraren eta Ekonomiako Zinegotzi Delegatuaren artean honela 

banandu dira eskumenak gastuen faseak onartzeko:

Tokiko Gobernu Batzarrak: AD faseak (600,00€-tik gorako gastuetan).

Zinegotzi Delegatuek: AD faseak (600,00€-ra arteko gastuetan).

Kontu batzordeko Zinegotzi Delegatua: OP faseak (edozein kopurutan).

Erabagia

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: 1.162,39 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua esleitzeko 

eta, indarreango udal aurrekontuaren 00300-93110-220.01.00 partidan zorduntzea.

Agiri hau benetakoa da, eta
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BIGARRENA: Hornidura hau BERMEO PRINT SL –B48759393- enpreseari esleitzea 

ondorengo ezaugarriekaz:

Xedea: 

Impresiones en negro 2520u

Impresiones en color A4 2700u.

Planos A3 color 255u

Entrega epea: Berehala

Ordaintzeko epea: Ohikoa.

Gastu osoa: 1.162,39€ BEZ barne.

Garraio kosturik: Ez.

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Langileria Sailari erabagi hau jakinaraztea.

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

Gai zerrendatik kanpo aho batez erabaki da hurrengo gaia sartzea: 

9- BIZKAIKO FORU ALDUNDIARI GARRAIO PUBLIKOAREN ZERBITZUA 
HANDITZEA ESKATZEA

Erabagia

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

BAKARRA: Bizkaiko Foru Aldundira domeketan eta herriko jai egunetan (ekainak 24, 

uztailak 22, irailak 9 eta irailak 16) Sollubeko garraio publikoaren zerbitzua 

handitzeko eskaera egitea.

Gai zerrendatik kanpo aho batez erabagi da hurrengo gaia sartzea:

10-ARRAIN AZOKAN HAINBAT HEDABIDEK ARGITARATZEN DABEZAN 
GEHIGARRIETAN BERMEOKO UDALAREN PUBLIZITATEA TXERTATZEKO 
KONTRATUA ESLEITZEA.

Xedea

Arrain Azokan hainbat hedabidek argitaratzen dabezan gehigarrietan Bermeoko 

Udalaren publizitatea txertatzeko kontratua esleitzea.

Aurrekariak

Agiri hau benetakoa da, eta
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Lehenengoa: El Correo, Deia, Berria, Gara eta Busturialdeko Hitzan publizitatea 

jartzearen aurrekontua eskatu jakon Taller 2A enpreseari eta era berean publizitate 

diseinua be lantzea.

Bigarrena: 2018ko maiatzaren 3an Taller 2A enpresearen aurrekontua jaso zan. 

Aurrekontuaren zenbatekoa 2.471,25€-koa da gehi BEZa 518,96€, guztira 2.990,21€.

Hirugarrena: 2018ko ekainaren 1ean Turismo Bulegoko teknikariak erabagi 

proposamena egin eban.

Argudioak

Lehenengoa: Gastuak, beharrezko atxikipena dauka. (2018/278)

Bigarrena: Azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 

29.8, 63.4 eta 118. artikuluak.

Hirugarrena: Lege bereko II. Xedapen gehigarriaren arabera, eskumena alkateak 

dauka, baina eskumen hori 2018ko martxoaren 5eko 244. zenbakidun Alkatetza 

Dekretuz Tokiko Gobernu Batzarrak dauka eskuordetuta.

Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: 2.990,21€-ko gastua baimentzea, Arrain Azokan hainbat hedabidek 

argitaratzen dabezan gehigarrietan Bermeoko Udalaren publizitatea txertatzeko eta 

indarrean dagoan udal aurrekontuaren 01000.43200.2260304 partidan zorduntzea.

BIGARRENA: Arrain Azokan hainbat hedabidek argitaratzen dabezan gehigarrietan 

Bermeoko Udalaren publizitatea txertatzeko, B-48239958 IFZ zenbakidun Taller 2A 

enpreseari esleitzea 2.990,21 €-tan (BEZ barne). Esleipena bat dator 2018ko 

maiatzaren 3ko aurrekontuagaz.

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Turismo Bulegoari erabagi hau jakinarazotea.

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

11. - ALKATETZEAREN DEKRETUEN BARRI EMOTEA

Alkatetzearen dekretuen barri emon da, udaleko Tokiko Gobernu Batzarra 

jakitun geratu daiten.

12.- ESKARI ETA ITAUNAK

Agiri hau benetakoa da, eta

07E20000F98A00J2N4M8L7P0L2

kodeagaz egiaztatu daiteke

Udalaren egoitza elektronikoan

SINATZAILEA eta DATEA

JURDANA URIARTE LEJARRAGA(P4802100J-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-IDAZKARI
NAGUSIA  -  19/06/2018

IDURRE BIDEGUREN GABANTXO(P4802100J-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-BERMEOKO
ALKATEA  -  20/06/2018

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  20/06/2018
09:06:51

DOCUMENTO: 20180063882

Data: 20/06/2018



Ez da egon

Eta aztertzeko gai gehiago barik, lehendakariak amaitutzat emon dau 

batzarra goiburukoan aitatutako ordu, egun eta lekuan, eta eztabaidautakoa eta 

erabagitakoa jasota geratu daiten, nik, idazkariak, agiri hau egin eta izenpetzen 

dodanak, horren fede emoten dot, lehendakariaren oneretxiagaz.

Oneretxia

Alkatea, Idazkaria,

Idurre Bideguren Gabantxo Jurdana Uriarte Lejarraga

Agiri hau Euskal Autonomia Erkidegoko toki administrazinoko 

........(e)tik.......(e)rainoko zenbakidun paperean jaso da.

Agiri hau benetakoa da, eta
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kodeagaz egiaztatu daiteke

Udalaren egoitza elektronikoan

SINATZAILEA eta DATEA

JURDANA URIARTE LEJARRAGA(P4802100J-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-IDAZKARI
NAGUSIA  -  19/06/2018

IDURRE BIDEGUREN GABANTXO(P4802100J-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-BERMEOKO
ALKATEA  -  20/06/2018
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