
AKTEA

BERMEOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRA 

(2018-07-02)

Bilkurea: Ohikoa

Deialdia 1. deialdia

Datea: 2018-07-02 (Astelehena)

Lekua: GIZARTE ETA KULTURA ETXEKO BATZAR 
GELEA

Hasiera-ordua: 08:00

Amaiera-ordua: 08:30

 
Lehendakaria:

   
   BIDEGUREN GABANTXO IDURRE

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

Bertaratu ez direnak:

  
  ORMAETXEA LEGARRETA IRUNE

Idazkaria:
   URIARTE LEJARRAGA JURDANA

 

Agiri hau benetakoa da, eta
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Aztergaiak

1. - Aurreko aktea irakurri eta onestea

2. - Mañu auzoan, Goikogorta baserrian, lursailak banatzeko eskaria onartzea.

3. -Artika auzoa 35ean  lizentzia barik egindako obren legalidadea berreskuratzeko 

espedientea hastea.

4. -Mañu auzoan, Zabalene baserrian, lizentzia barik egindako obren legalidadea 

berreskuratzeko espedientea hastea.

5. -San Andres auzoa 7an, lizentzia barik egindako obren legalidadea 

berreskuratzeko espedientea hastea.

6. -San Andres auzoa 6an, lizentzia barik egindako obren legalidadea 

berreskuratzeko espedientea hastea.

7. -Agirre auzoan lizentzia barik egindako obren legalidadea berreskuratzeko 

espedientea hastea.

8. - Udaltzaingoaren ibilgailu bi hornitzeko kontratua esleitzea.

9. - Kale garbiketarako SMELL-SEK produktua erosteko kontratua esleitzea.

10. -Sare Sozialetan, SPRINT_INN BIZKAIA proiektuaren berri emoteko, gastua 

onartzea, xedatzea eta kontratua esleitzea.

11.- Alkatetzearen dekretuen barri emotea.

12. - 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 25eko aktea irakurrita, bertaratutako batzordekideek aho 

batez onartzea erabagi dabe.

2. - MAÑU AUZOAN, GOIKOGORTA BASERRIAN, LURSAILAK BANATZEKO 

Agiri hau benetakoa da, eta
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ESKARIA ONARTZEA.

Xedea 

Mañu auzoan, Goikogorta izeneko baserrian, lursailak banatzeko J.A.O. jaunaren 

eskaria.

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko ekainaren 8an J.A.O. jaunak, Mañu auzoan, Goikogorta 

izeneko baserrian, lursailak banatzeko lizentzia eskatu eban.

Bigarrena: 2018ko ekainaren 13an udal arkitektoak aldeko txostena egin eban.

Hirugarrena: 2018ko ekainaren 14an Urigintzako AOTk erabagi proposamena egin 

eban.

Argudioak

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusirik, eskaria bat dator 

urigintza araudiagaz.

Erabagia 

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

LEHENENGOA: J.A.O. jaunaren eskaria onartzea.

BIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea.

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

3. -ARTIKA AUZOA 35EAN  LIZENTZIA BARIK EGINDAKO OBREN 

LEGALIDADEA BERRESKURATZEKO ESPEDIENTEA HASTEA.

Xedea

Artika auzoa 35ean  lizentzia barik egindako obren legalidadea berreskuratzeko 

espedientea hastea.

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2016ko urriaren 17an Tokiko Gobernu Batzarrak hilebeteko epea 

emon eutson I.P.J. jaunari lizentziaren aurka egindako obrak legeztau eizan.

Bigarrena: 2016ko azaroaren 25ean I.P.J. jaunak idaztia aurkeztu eban, proiektu 

teknikoaren idazketa lanak egiteko BAU arkitekto bulegoa kontratatu dauala eta 

legeztapen proiektua aurkeztuko dauala esanez.

Agiri hau benetakoa da, eta
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Hirugarrena: 2017ko abuztuaren 2an idaztia bialdu jakon I.P.J. jaunari proiektua 

aurkezteko 15 eguneko epea emonaz.

Laugarrena: 2017ko abuztuaren 31n I.P.J. jaunak idaztia aurkeztu eban, proiektua 

egiteko Urdaibaiko Patronatuko teknikariekaz kontsultak egiten dabilela esanez.

Bosgarrena: 2018ko ekainaren 26an Urigintzako AOTk txostena egin eban.

Seigarrena: 2018ko ekainaren 26an Urigintzako AOTk erabagi proposamena egin 

eban.

Argudioak

Bakarra: I.P.J. jaunak oraindino gaur egun ez dau legeztapen proiekturik aurkeztu. 

Kasu honetan indarrean dagoan legeriak hurrengoa xedatzen dau: 

Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 221. eta hurrengo artikuluetan 

zera xedatzen da: 

221. artikulua.– Ezkutuko jarduketak legeztatzeko araubidea.

2.– Udalak ekintza edo jarduera bat ezkutuan egiten ari dela jakiten badu, eteteko 

agindua emango du alkateak, eta agindu hori higiezinaren jabeei jakinaraziko zaie. 

Jakinarazpen horretan, bestalde, deialdia egingo zaie, lehenago prozedura 

abiarazita, baldin eta ekintza edo jarduketa printzipioz legeztagarria bada, hura 

legeztatzeko eskaera aurkez dezaten gehienez ere hilabeteko epean, eta, hala 

dagokionean, baita hartarako proiektu tekniko nahikoa ere. Hori guztia egiteko, 

legeztatzeko kontuan izan behar den hirigintza-informazio guztia erantsiko zaio 

jakinarazpenari.

4.– Udal-administrazioak, legeztatzeko eskaera aurkeztu eta hiru hilabeteko epean, 

behin betiko ebazpena emango du, eta ekintza edo jarduketa hori legezta daitekeen 

ala ez jakinaraziko du.

5.– Jarduketa legezta daitekeela adierazten bada, lege honetan aurreikusitako 

prozedurak eta ezarritako epeak beteko dira, kasu bakoitzean aplikatu beharreko 

kontrol-lanak egiteko.

6.– Jarduera ezin dela legeztatu adierazten bada, edo legeztatzeko eskaera epez 

kanpo aurkeztu bada, honako hauek egiteko aginduko da, ezarri ahal izango diren 

zehapenak ere ahaztu gabe:

a) Etxe, eraikin eta instalazioen obrak eraistea, eta lursaila jatorrizko egoerara 

leheneratzea, oin berriko obrak direnean. Interesdunak ordaindu beharko du hori.

Agiri hau benetakoa da, eta
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b) Erabilerak behin betiko etetea, hala dagokionean.

8.– Ezkutuan egin diren hirigintzako ekintza edo jarduketak legeztatzeak ez du 

iraungitzen hirigintzako arau-haustea egin duten pertsonek izan dezaketen zehapen- 

erantzukizuna.

....

Halanda ze, epearen barruan lizentzia eskatuko ez balitz edo ezeztuko balitz, 

egindako obren eraispena agintzeko espedientea hasi beharko da. Izapidetza 

honegaz:

1.- Egiteko aginduaren hasikerea jakinarazo interesatuari eta 10 eta 15 egun 

bitarteko entzunaldi epea eskaini, espedientea aztertu eta berak gura dauena azaldu 

daian. Guztia zemendiaren 26ko 30/1992 Legeko (LRJPA) 84. artikuluaren arabera.

2.- Entzunaldi epea amaitu ostean, Udalak eregitakoaren eraispena agindu beharko 

dau, eta horretarako epe bat emongo dau. Erabagi honetan, agindua emondako 

epean beteten ez bada, jagokon zigor espedientea hasiko dau udalak interesdunaren 

kontura, ordezko exekuzinoaren bidez, eta horren barri emongo deutso.

3.- Ordezko exekuzinoari ekin aurretik, eraispen obretan aurreikusitako kostua 

jakinarazoko jako interesatuari, eta, horri buruz gura dauena azaldu daian, 10 eta 15 

egun bitarteko entzunaldi tramite bat edegiko da. Kostu hori aurretik eskuratu ahal 

izango dau udalak, jaubeen aldetik, kautelazko ordainarazpen legez.

Erabagia 

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

LEHENENGOA: I.P.J. jaunak lizentzia barik egindako obren legezkotasuna 

berreskuratzeko espedienteari hasikerea emotea eta, hori baino lehen 15 eguneko 

alegazino epea emotea.  

BIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea.

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

4. - MAÑU AUZOAN, ZABALENE BASERRIAN, LIZENTZIA BARIK EGINDAKO 

OBREN LEGALIDADEA BERRESKURATZEKO ESPEDIENTEA HASTEA.

Xedea

Mañu auzoan, Zabalene baserrian, lizentzia barik egindako obren legalidadea 

berreskuratzeko espedientea hastea.

Agiri hau benetakoa da, eta
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Aurrekariak 

Lehenengoa: 2017ko abuztuaren 7an J.O.S. jaunak lizentzia barik egindako obrak 

legeztatzeko espedientea zabaltzea erabagi eban Tokiko Gobernu Batzarrak.

Bigarrena: 2017ko urriaren 18an J.O.S. jaunak alegazinoak aurkeztu ebazan.

Hirugarrena: 2018ko urtarrilaren 22an Tokiko Gobernu Batzarrak alegazinoak ez 

onartzea erabagi eban.

Laugarrena: 2018ko martxoaren 8an J.O.S. jaunak idaztia aurkeztu eban egindako 

obren justifikazioa azaltzen.

Bosgarrena: 2018ko ekainaren 26an Urigintzako AOTk erabagi proposamena egin 

eban.

Argudioak 

Bakarra: J.O.S. jaunak lizentzia barik egindako obrak gaur egun legeztatu barik 

jarraitzen dabe.  Kasu honetan indarrean dagoan legeriak hurrengoa xedatzen dau: 

Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 221. eta hurrengo artikuluetan 

zera xedatzen da: 

221. artikulua.– Ezkutuko jarduketak legeztatzeko araubidea.

2.– Udalak ekintza edo jarduera bat ezkutuan egiten ari dela jakiten badu, eteteko 

agindua emango du alkateak, eta agindu hori higiezinaren jabeei jakinaraziko zaie. 

Jakinarazpen horretan, bestalde, deialdia egingo zaie, lehenago prozedura 

abiarazita, baldin eta ekintza edo jarduketa printzipioz legeztagarria bada, hura 

legeztatzeko eskaera aurkez dezaten gehienez ere hilabeteko epean, eta, hala 

dagokionean, baita hartarako proiektu tekniko nahikoa ere. Hori guztia egiteko, 

legeztatzeko kontuan izan behar den hirigintza-informazio guztia erantsiko zaio 

jakinarazpenari.

4.– Udal-administrazioak, legeztatzeko eskaera aurkeztu eta hiru hilabeteko epean, 

behin betiko ebazpena emango du, eta ekintza edo jarduketa hori legezta daitekeen 

ala ez jakinaraziko du.

5.– Jarduketa legezta daitekeela adierazten bada, lege honetan aurreikusitako 

prozedurak eta ezarritako epeak beteko dira, kasu bakoitzean aplikatu beharreko 

kontrol-lanak egiteko.

Agiri hau benetakoa da, eta
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6.– Jarduera ezin dela legeztatu adierazten bada, edo legeztatzeko eskaera epez 

kanpo aurkeztu bada, honako hauek egiteko aginduko da, ezarri ahal izango diren 

zehapenak ere ahaztu gabe:

a) Etxe, eraikin eta instalazioen obrak eraistea, eta lursaila jatorrizko egoerara 

leheneratzea, oin berriko obrak direnean. Interesdunak ordaindu beharko du hori.

b) Erabilerak behin betiko etetea, hala dagokionean.

8.– Ezkutuan egin diren hirigintzako ekintza edo jarduketak legeztatzeak ez du 

iraungitzen hirigintzako arau-haustea egin duten pertsonek izan dezaketen zehapen- 

erantzukizuna.

....

Halanda ze, epearen barruan lizentzia eskatuko ez balitz edo ezeztuko balitz, 

egindako obren eraispena agintzeko espedientea hasi beharko da. Izapidetza 

honegaz:

1.- Egiteko aginduaren hasikerea jakinarazo interesatuari eta 10 eta 15 egun 

bitarteko entzunaldi epea eskaini, espedientea aztertu eta berak gura dauena azaldu 

daian. Guztia zemendiaren 26ko 30/1992 Legeko (LRJPA) 84. artikuluaren arabera.

2.- Entzunaldi epea amaitu ostean, Udalak eregitakoaren eraispena agindu beharko 

dau, eta horretarako epe bat emongo dau. Erabagi honetan, agindua emondako 

epean beteten ez bada, jagokon zigor espedientea hasiko dau udalak interesdunaren 

kontura, ordezko exekuzinoaren bidez, eta horren barri emongo deutso.

3.- Ordezko exekuzinoari ekin aurretik, eraispen obretan aurreikusitako kostua 

jakinarazoko jako interesatuari, eta, horri buruz gura dauena azaldu daian, 10 eta 15 

egun bitarteko entzunaldi tramite bat edegiko da. Kostu hori aurretik eskuratu ahal 

izango dau udalak, jaubeen aldetik, kautelazko ordainarazpen legez.

Erabagia

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

LEHENENGOA: J.O.S. jaunak lizentzia barik egindako obren legezkotasuna 

berreskuratzeko espedienteari hasikerea emotea eta, hori baino lehen 15 eguneko 

alegazino epea emotea.  

BIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea.

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

Agiri hau benetakoa da, eta
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5. - SAN ANDRES AUZOA 7AN, LIZENTZIA BARIK EGINDAKO OBREN 

LEGALIDADEA BERRESKURATZEKO ESPEDIENTEA HASTEA.

Xedea

San Andres auzoa 7an, lizentzia barik egindako obren legalidadea berreskuratzeko 

espedientea hastea.

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko urtarrilaren 17an A.A.F. jaunak lizentzia barik egindako obrak 

legeztatzeko espedientea zabaltzea erabagi eban Tokiko Gobernu Batzarrak.

Bigarrena: 2018ko ekainaren 26an Urigintzako AOTk txostena egin eban.

Hirugarrena: 2018ko ekainaren 26an Urigintzako AOTk erabagi proposamena egin 

eban.

Argudioak

Bakarra: A.A.F. jaunak ez dau lizentzia barik egindako obren legeztapena eskatu.  

Kasu honetan indarrean dagoan legeriak hurrengoa xedatzen dau: 

Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 221. eta hurrengo artikuluetan 

zera xedatzen da: 

221. artikulua.– Ezkutuko jarduketak legeztatzeko araubidea.

2.– Udalak ekintza edo jarduera bat ezkutuan egiten ari dela jakiten badu, eteteko 

agindua emango du alkateak, eta agindu hori higiezinaren jabeei jakinaraziko zaie. 

Jakinarazpen horretan, bestalde, deialdia egingo zaie, lehenago prozedura 

abiarazita, baldin eta ekintza edo jarduketa printzipioz legeztagarria bada, hura 

legeztatzeko eskaera aurkez dezaten gehienez ere hilabeteko epean, eta, hala 

dagokionean, baita hartarako proiektu tekniko nahikoa ere. Hori guztia egiteko, 

legeztatzeko kontuan izan behar den hirigintza-informazio guztia erantsiko zaio 

jakinarazpenari.

4.– Udal-administrazioak, legeztatzeko eskaera aurkeztu eta hiru hilabeteko epean, 

behin betiko ebazpena emango du, eta ekintza edo jarduketa hori legezta daitekeen 

ala ez jakinaraziko du.

5.– Jarduketa legezta daitekeela adierazten bada, lege honetan aurreikusitako 

prozedurak eta ezarritako epeak beteko dira, kasu bakoitzean aplikatu beharreko 

kontrol-lanak egiteko.

Agiri hau benetakoa da, eta
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6.– Jarduera ezin dela legeztatu adierazten bada, edo legeztatzeko eskaera epez 

kanpo aurkeztu bada, honako hauek egiteko aginduko da, ezarri ahal izango diren 

zehapenak ere ahaztu gabe:

a) Etxe, eraikin eta instalazioen obrak eraistea, eta lursaila jatorrizko egoerara 

leheneratzea, oin berriko obrak direnean. Interesdunak ordaindu beharko du hori.

b) Erabilerak behin betiko etetea, hala dagokionean.

8.– Ezkutuan egin diren hirigintzako ekintza edo jarduketak legeztatzeak ez du 

iraungitzen hirigintzako arau-haustea egin duten pertsonek izan dezaketen zehapen- 

erantzukizuna.

....

Halanda ze, epearen barruan lizentzia eskatuko ez balitz edo ezeztuko balitz, 

egindako obren eraispena agintzeko espedientea hasi beharko da. Izapidetza 

honegaz:

1.- Egiteko aginduaren hasikerea jakinarazo interesatuari eta 10 eta 15 egun 

bitarteko entzunaldi epea eskaini, espedientea aztertu eta berak gura dauena azaldu 

daian. Guztia zemendiaren 26ko 30/1992 Legeko (LRJPA) 84. artikuluaren arabera.

2.- Entzunaldi epea amaitu ostean, Udalak eregitakoaren eraispena agindu beharko 

dau, eta horretarako epe bat emongo dau. Erabagi honetan, agindua emondako 

epean beteten ez bada, jagokon zigor espedientea hasiko dau udalak interesdunaren 

kontura, ordezko exekuzinoaren bidez, eta horren barri emongo deutso.

3.- Ordezko exekuzinoari ekin aurretik, eraispen obretan aurreikusitako kostua 

jakinarazoko jako interesatuari, eta, horri buruz gura dauena azaldu daian, 10 eta 15 

egun bitarteko entzunaldi tramite bat edegiko da. Kostu hori aurretik eskuratu ahal 

izango dau udalak, jaubeen aldetik, kautelazko ordainarazpen legez.

Erabagia 

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

LEHENENGOA: A.A.F. jaunak lizentzia barik egindako obren legezkotasuna 

berreskuratzeko espedienteari hasikerea emotea eta, hori baino lehen 15 eguneko 

alegazino epea emotea.  

BIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea.

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

Agiri hau benetakoa da, eta
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6. - SAN ANDRES AUZOA 6AN, LIZENTZIA BARIK EGINDAKO OBREN 

LEGALIDADEA BERRESKURATZEKO ESPEDIENTEA HASTEA.

Xedea

San Andres auzoa 6an, lizentzia barik egindako obren legalidadea berreskuratzeko 

espedientea hastea.

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko urtarrilaren 17an E.R.A. jaunak lizentzia barik egindako obrak 

legeztatzeko espedientea zabaltzea erabagi eban Tokiko Gobernu Batzarrak.

Bigarrena: 2018ko ekainaren 26an Urigintzako AOTk txostena egin eban.

Hirugarrena: 2018ko ekainaren 26an Urigintzako AOTk erabagi proposamena egin 

eban.

Argudioak

Bakarra: E.R.A. jaunak ez dau lizentzia barik egindako obren legeztapena eskatu. 

Kasu honetan indarrean dagoan legeriak hurrengoa xedatzen dau: 

Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 221. eta hurrengo artikuluetan 

zera xedatzen da: 

221. artikulua.– Ezkutuko jarduketak legeztatzeko araubidea.

2.– Udalak ekintza edo jarduera bat ezkutuan egiten ari dela jakiten badu, eteteko 

agindua emango du alkateak, eta agindu hori higiezinaren jabeei jakinaraziko zaie. 

Jakinarazpen horretan, bestalde, deialdia egingo zaie, lehenago prozedura 

abiarazita, baldin eta ekintza edo jarduketa printzipioz legeztagarria bada, hura 

legeztatzeko eskaera aurkez dezaten gehienez ere hilabeteko epean, eta, hala 

dagokionean, baita hartarako proiektu tekniko nahikoa ere. Hori guztia egiteko, 

legeztatzeko kontuan izan behar den hirigintza-informazio guztia erantsiko zaio 

jakinarazpenari.

4.– Udal-administrazioak, legeztatzeko eskaera aurkeztu eta hiru hilabeteko epean, 

behin betiko ebazpena emango du, eta ekintza edo jarduketa hori legezta daitekeen 

ala ez jakinaraziko du.

5.– Jarduketa legezta daitekeela adierazten bada, lege honetan aurreikusitako 

prozedurak eta ezarritako epeak beteko dira, kasu bakoitzean aplikatu beharreko 

kontrol-lanak egiteko.

Agiri hau benetakoa da, eta
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6.– Jarduera ezin dela legeztatu adierazten bada, edo legeztatzeko eskaera epez 

kanpo aurkeztu bada, honako hauek egiteko aginduko da, ezarri ahal izango diren 

zehapenak ere ahaztu gabe:

a) Etxe, eraikin eta instalazioen obrak eraistea, eta lursaila jatorrizko egoerara 

leheneratzea, oin berriko obrak direnean. Interesdunak ordaindu beharko du hori.

b) Erabilerak behin betiko etetea, hala dagokionean.

8.– Ezkutuan egin diren hirigintzako ekintza edo jarduketak legeztatzeak ez du 

iraungitzen hirigintzako arau-haustea egin duten pertsonek izan dezaketen zehapen- 

erantzukizuna.

....

Halanda ze, epearen barruan lizentzia eskatuko ez balitz edo ezeztuko balitz, 

egindako obren eraispena agintzeko espedientea hasi beharko da. Izapidetza 

honegaz:

1.- Egiteko aginduaren hasikerea jakinarazo interesatuari eta 10 eta 15 egun 

bitarteko entzunaldi epea eskaini, espedientea aztertu eta berak gura dauena azaldu 

daian. Guztia zemendiaren 26ko 30/1992 Legeko (LRJPA) 84. artikuluaren arabera.

2.- Entzunaldi epea amaitu ostean, Udalak eregitakoaren eraispena agindu beharko 

dau, eta horretarako epe bat emongo dau. Erabagi honetan, agindua emondako 

epean beteten ez bada, jagokon zigor espedientea hasiko dau udalak interesdunaren 

kontura, ordezko exekuzinoaren bidez, eta horren barri emongo deutso.

3.- Ordezko exekuzinoari ekin aurretik, eraispen obretan aurreikusitako kostua 

jakinarazoko jako interesatuari, eta, horri buruz gura dauena azaldu daian, 10 eta 15 

egun bitarteko entzunaldi tramite bat edegiko da. Kostu hori aurretik eskuratu ahal 

izango dau udalak, jaubeen aldetik, kautelazko ordainarazpen legez.

Erabagia 

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

LEHENENGOA: E.R.A. jaunak lizentzia barik egindako obren legezkotasuna 

berreskuratzeko espedienteari hasikerea emotea eta, hori baino lehen 15 eguneko 

alegazino epea emotea.  

BIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea.

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

Agiri hau benetakoa da, eta
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7. -AGIRRE AUZOAN LIZENTZIA BARIK EGINDAKO OBREN LEGALIDADEA 

BERRESKURATZEKO ESPEDIENTEA HASTEA.

Xedea

Agirre auzoan lizentzia barik egindako obren legalidadea berreskuratzeko 

espedientea hastea.

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko urtarrilaren 22an J.E.O. jaunak lizentzia barik egindako obrak 

legeztatzeko espedientea zabaltzea erabagi eban Tokiko Gobernu Batzarrak.

Bigarrena: 2018ko ekainaren 26an Urigintzako AOTk txostena egin eban.

Hirugarrena: 2018ko ekainaren 26an Urigintzako AOTk erabagi proposamena egin 

eban.

Argudioak

Bakarra: J.E.O.jaunak ez dau lizentzia barik egindako obren legeztapena eskatu.  

Kasu honetan indarrean dagoan legeriak hurrengoa xedatzen dau: 

Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 221. eta hurrengo artikuluetan 

zera xedatzen da: 

221. artikulua.– Ezkutuko jarduketak legeztatzeko araubidea.

2.– Udalak ekintza edo jarduera bat ezkutuan egiten ari dela jakiten badu, eteteko 

agindua emango du alkateak, eta agindu hori higiezinaren jabeei jakinaraziko zaie. 

Jakinarazpen horretan, bestalde, deialdia egingo zaie, lehenago prozedura 

abiarazita, baldin eta ekintza edo jarduketa printzipioz legeztagarria bada, hura 

legeztatzeko eskaera aurkez dezaten gehienez ere hilabeteko epean, eta, hala 

dagokionean, baita hartarako proiektu tekniko nahikoa ere. Hori guztia egiteko, 

legeztatzeko kontuan izan behar den hirigintza-informazio guztia erantsiko zaio 

jakinarazpenari.

4.– Udal-administrazioak, legeztatzeko eskaera aurkeztu eta hiru hilabeteko epean, 

behin betiko ebazpena emango du, eta ekintza edo jarduketa hori legezta daitekeen 

ala ez jakinaraziko du.

5.– Jarduketa legezta daitekeela adierazten bada, lege honetan aurreikusitako 

prozedurak eta ezarritako epeak beteko dira, kasu bakoitzean aplikatu beharreko 

kontrol-lanak egiteko.

Agiri hau benetakoa da, eta
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6.– Jarduera ezin dela legeztatu adierazten bada, edo legeztatzeko eskaera epez 

kanpo aurkeztu bada, honako hauek egiteko aginduko da, ezarri ahal izango diren 

zehapenak ere ahaztu gabe:

a) Etxe, eraikin eta instalazioen obrak eraistea, eta lursaila jatorrizko egoerara 

leheneratzea, oin berriko obrak direnean. Interesdunak ordaindu beharko du hori.

b) Erabilerak behin betiko etetea, hala dagokionean.

8.– Ezkutuan egin diren hirigintzako ekintza edo jarduketak legeztatzeak ez du 

iraungitzen hirigintzako arau-haustea egin duten pertsonek izan dezaketen zehapen- 

erantzukizuna.

....

Halanda ze, epearen barruan lizentzia eskatuko ez balitz edo ezeztuko balitz, 

egindako obren eraispena agintzeko espedientea hasi beharko da. Izapidetza 

honegaz:

1.- Egiteko aginduaren hasikerea jakinarazo interesatuari eta 10 eta 15 egun 

bitarteko entzunaldi epea eskaini, espedientea aztertu eta berak gura dauena azaldu 

daian. Guztia zemendiaren 26ko 30/1992 Legeko (LRJPA) 84. artikuluaren arabera.

2.- Entzunaldi epea amaitu ostean, Udalak eregitakoaren eraispena agindu beharko 

dau, eta horretarako epe bat emongo dau. Erabagi honetan, agindua emondako 

epean beteten ez bada, jagokon zigor espedientea hasiko dau udalak interesdunaren 

kontura, ordezko exekuzinoaren bidez, eta horren barri emongo deutso.

3.- Ordezko exekuzinoari ekin aurretik, eraispen obretan aurreikusitako kostua 

jakinarazoko jako interesatuari, eta, horri buruz gura dauena azaldu daian, 10 eta 15 

egun bitarteko entzunaldi tramite bat edegiko da. Kostu hori aurretik eskuratu ahal 

izango dau udalak, jaubeen aldetik, kautelazko ordainarazpen legez.

Erabagia

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

LEHENENGOA: J.E.O. jaunak lizentzia barik egindako obren legezkotasuna 

berreskuratzeko espedienteari hasikerea emotea eta, hori baino lehen 15 eguneko 

alegazino epea emotea.  

BIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea.

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

Momentu honetan Naia Bilbao sartu da batzar gelara.

Agiri hau benetakoa da, eta
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8. - UDALTZAINGOAREN IBILGAILU BI HORNITZEKO KONTRATUA ESLEITZEA.

Idazkariak adierazi dau oraindik ez dagoela kanpora begira lizitazioa elektronikoki 

egiteko aukerarik eta, beraz, zentzu horretan kontratuen legea ez dala betetzen.

Planteatutako gaia 

Udaltzaingorako ibilgailu polizial bi(2)ren hornidura espedientea.

Aurrekariak

Lehenengoa: Udaltzaingo Sailetik eskaria egin da ibilgailu polizial biren hornidura 

kontratatzeko renting sistema bidez. Kontratu epea berrogeita zortzi (48) hilabetekoa 

da eta 200.000 kilometroko kontrataziorako. Aldiz, bestelako zerbitzuak ere 

barneratzen dauz; hau da, asegurua, mantenimendu eta konponketa integralak. 

Kontratua lote bitan bananduta dago:

1. Lotea: Turismo monobolumen ibilgailua.

2. Lotea: Lur orotarako ibilgailua.

Loteetan banantzea, besteak beste, entrega epeak ezbardinak diralako da. Izan ere 

lehen lotea abuzturako aurreikusi da entrega, eta bigarren lotea aldiz abendurako.

Bigarrena: Aukeratutako prozedurea irekia sinplifikatua izan da, kontratuaren 

prezioaren arabera:

Kontratu honen balio estimatua, luzapenak eta kontratua aldatzeko 

aurreikusitako aukera guztiak barne, 99.999,99 eurokoa da, BEZa kanpo. Eta balio 

hori hartu da kontuan lizitazio prozedura eta egin beharreko publizitatea aukeratzeko.

Kontratu honen lizitaziorako oinarrizko aurrekontua 120.999,99 eurokoa da, 

BEZa barne. Eta hori izango da kontratazio organoak konprometitu ahal izango duen 

gehienezko gastua, kontratu honi lotuta.

Kontratu honen prezioa (luzapenen prezioa barne) 99.999,99 eurokoa da, BEZa 

kanpo. BEZari dagokion zenbatekoa 20.999,99 eurokoa da. Aipatutako prezioa, 

kontratuaren xede diren loteak kontutan edukita, modu honetan banatzen da:

1. Lotea: 42.975,21 euro, BEZa kanpo. BEZa: 9.024,79 euro. Denetara: 

52.000,00 euro. 

Agiri hau benetakoa da, eta
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2. Lotea: 57.024,78 euro, BEZa kanpo. BEZa: 11.975,20 euro. Denetara: 

68.999,99 euro. 

Hirugarrena: 2018ko ekainaren 20an Ekonomia, Ondare eta Errenta teknikariak 

erabagi proposamena egin eban.

Argudioak

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/264

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: Azaroaren 8ko 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 159. 

artikuluan xedatuta dago hornidura eta zerbitzuetako prozedura irekia sinplifikatua 

erabili daitekela 100.000,00 €-rainokoak BEZ BARIK.

Bosgarrena: 2018ko ekainaren 20an, udal kontuhartzaileak ikuskatze mugatuaren 

aldeko txostena igorri dau.

Seigarrena: 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€ arteko gastuetan).

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

Erabagia 

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

LEHENENGOA: 120.999,99 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua 

esleitzeko eta, indarreango udal aurrekontuaren 00200-13200-203.01.34 partidan 

zorduntzea.

BIGARRENA: Baldintza Plegu Tekniko Partikularrak, Administratibo Partikularrak eta 

horreen eranskinak onartzea.

HIRUGARRENA: Deialdia zabaltzea, jagokon iragarkia argitaratuz Udaleko web-eko 

Kontratugilearen Profilean.

Agiri hau benetakoa da, eta
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LAUGARRENA: Udaltzaingoari erabagi hau jakinarazotea.

BOSGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

9. -KALE GARBIKETARAKO SMELL-SEK PRODUKTUA EROSTEKO 

KONTRATUA ESLEITZEA.

Planteatutako gaia 

Kale garbiketa zerbitzurako SMELL SEK kale baldeorako produktua erosteko 

kontratua esleitzea.

Aurrekariak

Lehenengoa: Zerbitzu Sailak eskaria egin dau kale garbiketa zerbitzurako SMEL 

SEK produktuaren hornidura kontratatzeko eta SOLUCIONES ECOLOGICAS KIMU 

2000 SL – IFZ – B01104892- enpresearen eskaintza be txertatu dau.

Bigarrena: SOLUCIONES ECOLOGICAS KIMU 2000 SL – IFZ – B01104892- 

hornitzaileak bere aurrekontua aurkeztu dau OF-180345 zenbakiduna:

Cod. 161201020 SMELL SEK (garrafa 20lts) 160 Ltr. …………………….9,08€/ltr.

Guztira: 1.452,80€ gehi BEZ%21ari jagokozan 305,09€. Danetara: 1.757,89€

Hirugarrena: Hornidura hau bideratzeko beharrizana dagoala ikusi da eta 

proposatutako hornitzaileak hornidura burutzeko gaitasuna eta beharrezko 

habilitazino profesionala daukala egiaztatu da.

Bestalde, aurreko hamabi hilabeteetako ekitaldietan beste kontratu txiki batzuk egin 

dira hornitzaile honegaz eta xede beragaz baina espedientean ageri den moduan, 

gastuen batuketak ez dau gainditzen kontratu txikiaren kopuru-muga (5.204,87€ BEZ 

barne). Guzti honegaitik, kontratu txikia egin daiteke.

Ez dira ekidin kontratazinoaren oinarriak: kontratuaren xedea ez da moldatu, ezta 

zatitu eta ez da aurreko baten jarraipena, ezta aurreikusitakoa, sail eskatzaileko 

teknikariak informatu bezala.

Laugarrena: 2018ko ekainaren 25ean Ekonomia, Ondare eta Errenta teknikariak 

erabagi proposamena egin eban.

Argudioak

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/383

Agiri hau benetakoa da, eta
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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 erabaki 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, gorago justifikatu dan modura, ez dagoela 

jarraipena kontratuaren helburuan, kontratu txikiaren prozedurea gauzatu daiteke.

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€ arteko gastuetan).

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

Erabagia 

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

LEHENENGOA: 1.757,89 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua esleitzeko 

eta, indarreango udal aurrekontuaren 00600-16300-227.99.16 partidan zorduntzea.

BIGARRENA: Hornidura hau SOLUCIONES ECOLOGICAS KIMU 2000 SL – IFZ – 

B01104892- enpreseari esleitzea ondorengo ezaugarriekaz:

Xedea: 

Cod. 161201020 SMELL SEK (garrafa 20lts) 160 Ltr

Entrega epea: Berehala

Ordaintzeko epea: Ohikoa.

Gastu osoa: 1.757,89€ BEZ barne.

Agiri hau benetakoa da, eta
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Garraio kosturik: Ez

LAUGARRENA:  Interesdunari eta Zerbitzu Sailari erabagi hau jakinaraztea.

BOSGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

10. - SARE SOZIALETAN, SPRINT_INN BIZKAIA PROIEKTUAREN BERRI 

EMOTEKO, GASTUA ONARTZEA, XEDATZEA ETA KONTRATUA ESLEITZEA

Xedea

Sare Sozialetan, SPRINT_INN BIZKAIA proiektuaren berri emoteko, hau da, 

publizidade kanpaina egiteko gastua onartzea, xedatzea eta kontratua esleitzea.

Aurrekariak

Lehenengoa: SPRINT_INN BIZKAIA proiektua, Bizkaiko negozio ideiak azaleratu eta 

berritzeko lankidetza proiektu berria da.

Bigarrena: Proiektu hau, Bizkaiko hainbat eskualdetako eragileen (Azaro Fundazioa, 

Leartibai Garapen Agentzia, Gernikako Lanbide Ekimenak, Ermuko Udala, Bermeo-

Mundaka-Sukarrietako Behargintza eta Durangaldeko Lehiakortasun Poloa) 

lankidetzaren emaitza da, eta metodologia berrien bitartez negozio ideiak berritzea 

du helburu.

Hirugarrena: SPRINT_INN BIZKAIA proiektuaren berri emoteko, hau da, publizidade 

kanpaina egiteko kontratazioan parte hartzeko gonbitea bialdu zaio enpresa honi: 

KOXK mx Komunikazioa (NAROA ESCABIAS ARETXABALETA) eta proposamena 

bidali digu. Aurrekontuaren zenbatekoa, 600,00€-koa da, 126,00€ BEZa (%21) eta 

90,00€ atxekipena (%15). Danatara: 726,00€

Laugarrena: 2018ko ekainaren 18an Behargintzako zuzendariak erabagi 

proposamena egin eban.

Argudioak

Lehenengoa:  Gastuak, beharrezko atxekipena dauka (2018/001744)

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

29.8, 63.4 eta 118. artikuluak kontutan izanda.

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.

Agiri hau benetakoa da, eta
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Proposamena

LEHENENGOA: 726,00 euroko gastua baimentzea, Sare Sozialetan, SPRINT_INN 

BIZKAIA proiektuaren berri emoteko, hau da, publizidade kanpaina kontratatzeko, 

indarreango udal aurrekontuaren 2017 luzatuan-01000-43300-227.99.47 “Enpresa 

garapenerako enpresetako ekintzak” partidan zorduntzea.

BIGARRENA: Sare Sozialetan, SPRINT_INN BIZKAIA proiektuaren berri emoteko, 

hau da, publizidade kanpaina egiteko gastua onartu, xedatu eta enpresari KOXK mx 

Komunikazioa (NAROA ESCABIAS ARETXABALETA)  (IFZ 78.903.916-R) lana 

esleitzea 726,00€tan.

HIRUGARRENA: Esleipendunari eta Kontu-hartzailetzari erabagi honen barri 

emotea.

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

Proposamena mahai gainean gelditu da, beharrizana aztertzeko.

11.-ESKARI ETA ITAUNAK

Ez dago.

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.

Agiri hau Euskal Autonomia Erkidegoko toki administrazinoko 

........(e)tik.......(e)ra arteko zenbakidun papelean jaso da.

Orri oinean sinatzailea eta datea

Agiri hau benetakoa da, eta
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