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AKTEA 
 

BERMEOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRA 

(2018-03-26/12) 

 
 

Bilkurea:  Ohikoa 

Deialdia 1. deialdia 

Datea: 2018-03-26 

Lekua: Gizarte eta Kultura Etxeko Batzar Gela 

Hasiera-ordua: 09:45 

Amaiera-ordua: 
 

10:20 

Bertaratuak  

Idurre Bideguren Gabantxo 

Lehendakaria:    

 
Batzordekideak: 

Irune Ormaetxea Legarreta  
Naia Bilbao Uriarte 
Juan Karlos Agirre Santa Maria 
Amaia Elorza Elortegi  
Aingeru Astui Zarraga (ordezko legez) 

Bertaratu ez direnak Benito Ibarrolaza Munitiz  
 

Idazkaria: Jurdana Uriarte Lejarraga 
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Aztergaiak 
 
1. 2018ko martxoaren 19ko aktea irakurri eta onestea. 

2. Nardiz tar Jon kalea 63ko eraikinaren fatxadak konpontzeko jaube alkarteak 

eskatutako obra lizentzia. 

3. Intxausti kalea 4ko eraikinean igogailua ipinteko jaube alkarteak eskatutako 

obra lizentzia. 

4. Santamañe kalea 16-17ko horma eraisteko eta urbanizazinoa egokitzeko obra 

kontratua esleitzea. 

5. Erreñezubi kalea 7ko urbanizazino arazoak ordezko exekuzino bidez 

konpontzeko, obrak esleitzea. 

6. Zubiaur tar Kepa kalea 43-45eko garajeen aurrealdean dagozan lauzak 

konpotzeko jaube alkarteari egite agindua emotea. 

7. Azokatxoko 4. Salmenta postuaren eskualdaketa onartzea. 

8. BUSTURIALDEKO HITZA egunkariaren urteko harpidetza kontratatzea. 

9. Alkatetzearen dekretuak. 

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.- 2018KO MARTXOAREN 19KO AKTEA IRAKURRI ETA ONESTEA. 

2018ko martxoaren 19ko 11/2018 aktea irakurrita, bertaratutako 

batzordekideek aho batez onartzea erabagi dabe. 

 

2.- NARDIZ TAR JON KALEA 63KO ERAIKINAREN FATXADAK 

KONPONTZEKO JAUBE ALKARTEAK ESKATUTAKO OBRA LIZENTZIA. 

Xedea  

Nardiz tar Jon kalea 63ko eraikinaren fatxadak konpontzeko jaube alkarteak 

eskatutako obra lizentzia. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2018ko martxoaren 13an, Nardiz tar Jon kalea 63ko jaube 
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alkarteak, eraikinaren fatxadak konpontzeko obra lizentzia eskatu eban. 

Bigarrena: 2018ko martxoaren 14an udal arkitektoak aldeko txostena egin eban. 

Hirugarrena: 2018ko martxoaren 19an Urigintzako AOTk txostena egin eban. 

Laugarrena: 2018ko martxoaren 19an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusirik, proiektua bat 

dator urigintza araudiagaz. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Eskatutako lizentzia emotea udal arkitektoak adierazotako 

baldintza honeek betetzeko baldintzapean: 

 “112/2012 DEKRETUAK, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-

hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen ditu. Hondakinen 

kudeaketari dagokion aurrekontua Hirigintza Sailean aztertu ostean, obrak 

hasi aurretik, 5. artikuluan zehazten den fidantza ezarriko du Udalak. 

Obren sustatzaileak fidantza hori obrak hasi aurretik jarri beharko du , 

bestela obra baimenak ez du baliorik izango.  

 Lanak direla eta, espazio publikoan edo lur-azpian leudekeen 

instalazioetan kalteak eragingo balira, haien konponketa obra baimen hau 

eskatzen duenaren kontura izango da. 

 Lanak hasi aurretik haien zuinketa egiazta dezaten eskatu beharko zaie, 

Udal Zerbitzu Teknikoei.  

 Udaltzainekin adostu beharko da kontainerra eta aldamuen kokapena. 

 Fatxadaren koloreak ez dira proiektuan definitzen, beraz, fatxadek kolore 

aldetik izango duten konposaketa erabakitzen denean, udalari jakinarazi 

beharko zaio bere oniritzia eman dezan. 

 PVCzko zorrotenak eta kanaletak margoztu egin beharko dira. 
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 Arotzeriari dagokionez, egurrezko forratuak eta estalki hegalak ezin dira 

barnizatu, margoztu egin behar dira. 

 SATE sistemak, suten aurkako araudiari jarraituz, B-s2_d3 ezaugarriak 

izan beharko ditu gutxienez. 

 SATE sistema jartzerakoan eraikinaren moldurak eta elementu estetikoak 

errespetatu beharko dira. 

 Azaroaren 8ko 31/1995 Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko legean 

oinarritutako eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloan gutxieneko 

xedapenak ezartzen dituen 1627/1997 Errege Dekretuaren eta 337/2010 

dekretuak eginiko moldaketak errespetatu beharko dira obrak dirauen 

artean eraikuntza obretarako segurtasun eta osasun baldintza minimoak 

ezartzerakoan.” 

BIGARRENA: Instalazino obrak amaitutakoan, ondorengo ziurtagiriak aurkeztu 

beharko dira udaletxean: 

 Instalazinoei eta egindako lanei jagoken obra amaiera ziurtagiria eta 

likidazinoa. Obra amaierako dokumentazinoa obra-zuzendari izan diran 

arkitektoak eta arkitekto teknikoak sinatuta aurkeztu beharko da, baita 

jagokon elkargo ofizialak ikus-onetsia, non besteak beste ageriko dan, 

lanek, indarrean dagoan araudiagazko daukien egokiera eta Udalaren 

zuzenketa neurrien gauzatzea.  

 112/2012 Dekretuaren 6. artikuluan zehazten dan dokumentazinoa, obra 

handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta –materialak 

behar bezala kudeatu dirala egiaztatzeko. 

1.– Obra handietan sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla 

egiaztatzeko, obraren zuzendaritza fakultatiboak sinaturiko txosten bat 

aurkeztu beharko du eraikuntza-hondakinen eta –materialen ekoizleak. 

Txosten hori dekretu honen III. eranskinean zehaztutako ereduari 

jarraikiz egin behar da, eta ingurumen-organoak akreditaturiko entitate 

independente batek egiaztatu behar du, hargatik eragotzi gabe xedapen 

iragankor bakarrean ezartzen dena. 

2.– Aurreko ataletan aipatzen den azken txostenarekin batera, 

dokumentazio hau aurkeztu behar da:  
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a) Lur eta arroka ez poluituak betelan bat egiteko erabiltzen badira, 

dagokion udalak betelana egiteko emandako lizentziaren kopia aurkeztu 

behar da, edo, azpiegitura-lan linealen kasuan, organo eskudunaren 

baimenaren kopia, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta 

betelanak eginda ezabatzea arautzen duen Euskal Autonomia 

Erkidegoko araudian ezarritakoari jarraikiz.  

b) Hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaztatzen duten 

ziurtagiriak, haiek egiteko baimena duten kudeatzaileek egindakoak, 

edo betelanetarako lur eta arroka ez poluituak jaso dituzten pertsona 

baimendu titularrek egindakoak.  

c) Hondakin balorizatuen eta in situ erabilitako eraikuntza- eta eraispen-

materialen erabileraren eta kantitatearen zinpeko aitorpena.  

 Instalatzaileak emondako ziurtagiria, instalazinoaren egokitasunarena. 

Industria ordezkaritzak abalatua. 

HIRUGARRENA: Obrearen aurrekontua 112.681,61 €-koa da. Obrak egiteko 

exekuzino epea sei hilekoa izatea, hasteko epea hilabetekoa izatea eta, etenik 

badago, epea hilabetekoa izatea.  

LAUGARRENA: Obra lizentzia honek balioa izateko, hondakinen kudeaketarako 

1.339,11 euroko bermea ipini beharko da udal Diruzaintzan. Berme hori ipini arte 

ezingo dira obreagaz hasi.  

BOSGARRENA: Aldamuek lurzoru publikoa okupatuko dabe, guztira 25,50 m2 

okupatuko dabe Nardiz tar Jon kalean eta 13,60 m2 Apioza kalean. Kontainerrak 

7m2 okupatuako dauz. Okupazinoa bost hilabetekoa izango da. Aldamuak dirala-

eta, urbanizazinoan sortu daitekeezan kalteak bermatzeko, 1.000 euroko bermea 

ipini beharko da udal Diruzaintzan. Berme hori ipini arte ezingo dira obreagaz 

hasi.  

SEIGARRENA: Obrea egiteko lizentziak balioa izateko, lizentzia honeri erantsita 

doazan baldintza orokorrak betetea. 

ZAZPIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

ZORTZIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 
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3.- INTXAUSTI KALEA 4KO ERAIKINEAN IGOGAILUA IPINTEKO JAUBE 

ALKARTEAK ESKATUTAKO OBRA LIZENTZIA. 

Xedea  

Intxausti kalea 4ko eraikinean igogailua ipinteko jaube alkarteak eskatutako obra 

lizentzia. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2018ko martxoaren 1ean, Intxausti kalea 4ko jaube alkarteak, 

eraikinean igogailua ipinteko obra lizentzia eskatu eban. 

Bigarrena: 2018ko martxoaren 14an udal arkitektoak aldeko txostena egin eban. 

Hirugarrena: 2018ko martxoaren 19an Urigintzako AOTk txostena egin eban. 

Laugarrena: 2018ko martxoaren 19an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusirik, proiektua bat 

dator urigintza araudiagaz. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Eskatutako lizentzia emotea udal arkitektoak adierazotako 

baldintza honeek betetzeko baldintzapean: 

 “112/2012 DEKRETUAK, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-

hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen ditu. Hondakinen 

kudeaketari dagokion aurrekontua Hirigintza Sailean aztertu ostean, obrak 

hasi aurretik, 5. artikuluan zehazten den fidantza ezarriko du Udalak. 

Obren sustatzaileak fidantza hori obrak hasi aurretik jarri beharko du , 

bestela obra baimenak ez du baliorik izango.  

 Lanak direla eta, espazio publikoan edo lur-azpian leudekeen 

instalazioetan kalteak eragingo balira, haien konponketa obra baimen hau 

eskatzen duenaren kontura izango da. 
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 Lanak hasi aurretik haien zuinketa egiazta dezaten eskatu beharko zaie, 

Udal Zerbitzu Teknikoei.  

 Eskaileren zabalera ezin izango da izan 80 cm baino estuagoa. 

 Larrialdietako argiteria, seinaleak eta su itzalgailuak jarriko dira planta 

guztietan. 

 Azaroaren 8ko 31/1995 Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko legean 

oinarritutako eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloan gutxieneko 

xedapenak ezartzen dituen 1627/1997 Errege Dekretuaren eta 337/2010 

dekretuak eginiko moldaketak errespetatu beharko dira obrak dirauen 

artean eraikuntza obretarako segurtasun eta osasun baldintza minimoak 

ezartzerakoan.” 

BIGARRENA: InstalaziNo obrak amaitutakoan, ondorengo ziurtagiriak aurkeztu 

beharko dira udaletxean: 

 Instalazinoei eta egindako lanei jagoken obra amaiera ziurtagiria eta 

likidazinoa. Obra amaierako dokumentazinoa obra-zuzendari izan diran 

arkitektoak eta arkitekto teknikoak sinatuta aurkeztu beharko da, baita 

jagokon elkargo ofizialak ikus-onetsia, non besteak beste ageriko dan, 

lanek, indarrean dagoan araudiagazko daukien egokiera eta Udalaren 

zuzenketa neurrien gauzatzea.  

 112/2012 Dekretuaren 6. artikuluan zehazten dan dokumentazinoa, obra 

handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta –materialak 

behar bezala kudeatu dirala egiaztatzeko. 

1.– Obra handietan sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla 

egiaztatzeko, obraren zuzendaritza fakultatiboak sinaturiko txosten bat 

aurkeztu beharko du eraikuntza-hondakinen eta –materialen ekoizleak. 

Txosten hori dekretu honen III. eranskinean zehaztutako ereduari 

jarraikiz egin behar da, eta ingurumen-organoak akreditaturiko entitate 

independente batek egiaztatu behar du, hargatik eragotzi gabe xedapen 

iragankor bakarrean ezartzen dena. 

2.– Aurreko ataletan aipatzen den azken txostenarekin batera, 

dokumentazio hau aurkeztu behar da:  
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a) Lur eta arroka ez poluituak betelan bat egiteko erabiltzen badira, 

dagokion udalak betelana egiteko emandako lizentziaren kopia aurkeztu 

behar da, edo, azpiegitura-lan linealen kasuan, organo eskudunaren 

baimenaren kopia, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta 

betelanak eginda ezabatzea arautzen duen Euskal Autonomia 

Erkidegoko araudian ezarritakoari jarraikiz.  

b) Hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaztatzen duten 

ziurtagiriak, haiek egiteko baimena duten kudeatzaileek egindakoak, 

edo betelanetarako lur eta arroka ez poluituak jaso dituzten pertsona 

baimendu titularrek egindakoak.  

c) Hondakin balorizatuen eta in situ erabilitako eraikuntza- eta eraispen-

materialen erabileraren eta kantitatearen zinpeko aitorpena.  

 Instalatzaileak emondako ziurtagiria, instalazinoaren egokitasunarena. 

Industria ordezkaritzak abalatua. 

HIRUGARRENA: Obrearen aurrekontua 139.588,43 €-koa da. Obrak egiteko 

exekuzino epea hiru hilekoa izatea, hasteko epea hilabetekoa izatea eta, etenik 

badago, epea hilabetekoa izatea.  

LAUGARRENA: Obra lizentzia honek balioa izateko, hondakinen kudeaketarako 

1.566,71 euroko bermea ipini beharko da udal Diruzaintzan. Berme hori ipini arte 

ezingo dira obreagaz hasi.  

BOSGARRENA: Obrea egiteko lizentziak balioa izateko, lizentzia honeri erantsita 

doazan baldintza orokorrak betetea. 

SEIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

ZAZPIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

4.- SANTAMAÑE KALEA 16-17KO HORMA ERAISTEKO ETA 

URBANIZAZINOA EGOKITZEKO OBRA KONTRATUA ESLEITZEA. 

Xedea 

Santamañe kalea 16-17ko horma eraisteko eta urbanizazinoa egokitzeko obra 

kontratuaren esleipena. 
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Aurrekariak  

Lehenengoa: 2017ko abenduaren 27an, Alkatetzaren Dekretu bidez erabagi zan, 

Santamañe kalea 16-17ko horma eraisteko eta urbanizazinoa egokitzeko obra 

kontratua esleitzeko administrazio baldintzen orria eta proiektu teknikoa onartzea.  

Bigarrena: 2018ko otsailaren 1ean hiru eskaintza ekonomiko eskatu ziran. 

Hirugarrena: 2018ko otsailaren 15ean, Intxausti SA, Hermanos Elortegi SA eta 

OHNER enpresearen eskaintzak jaso ziran. 

Laugarrena: 2018ko otsailaren 23an kontratazio mahaiaren batzarra egin zan eta 

B kartazala zabaldu zan. 

Zazpigarrena:2018ko otsailaren 23an, aurkeztutako enpresei, euren eskaintza 

ekonomikoa hobetzeko 3 eguneko epea emon jaken. 

Zortzigarrena: 2018ko otsailaren 28an Hermanos Elortegi, SA enpresearen eta 

2018ko martxoaren 1ean OHNER enpresearen proposamen ekonomiko barriak 

jaso ziran. 

Bederatzigarrena: 2018ko martxoaren 12an kontratazino mahaiaren batzarra egin 

zan eta Hermanos Elortegi, SA enpresearen aldeko esleipen proposamena egin 

zan. 

Hamargarrena: 2018ko martxoaren 12an, 10 eguneko epea emon jakon 

Hermanos Elortegi, SA enpreseari esleipena egin aurreko dokumentazinoa 

aurkezteko. 

Hamaikagarrena: 2018ko martxoaren 15ean Hermanos Elortegi, SA enpreseak 

eskatutako dokumentazioa aurkeztu eban. 

Hamabigarrena: 2018ko martxoaren 20an Urigintzako AOTk erabagi 

proposamena egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: 2018ko martxoaren 12an kontratazino mahaiak esleipen proposamena 

Hermanos Elortegi, SA enpresearen alde egin eban. Proposaturiko enpreseak 

eskatutako dokumentazinoa epe barruan aurkeztu dau. 

Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 
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LEHENENGOA: Santamañe kalea 16-17ko horma eraisteko eta urbanizazinoa 

egokitzeko obra kontratua Hermanos Elortegi, SA enpreseari esleitzea. Prezioa 

62.476,63 euro, BEZ barik. BEZari jagokon zenbatekoa 13.120,09 €-koa izango 

da. 

BIGARRENA: Gastua xedatzea 75.596,72 €-tan eta indarrean dagoan udal 

aurrekontuaren 00700 15100 6010130 (2017/000498) partidan zorduntzea. 

HIRUGARRENA: Kontratua, esleipenaren notifikazioa jaso eta hurrengo 15 egun 

balioduneko epean formalizatzea. 

LAUGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

BOSGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

5.- ERREÑEZUBI KALEA 7KO URBANIZAZINO ARAZOAK ORDEZKO 

EXEKUZINO BIDEZ KONPONTZEKO, OBRAK ESLEITZEA. 

Xedea 

Erreñezubi kalea 7ko urbanizazino arazoak ordezko exekuzino bidez 

konpontzeko, obrak esleitzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2016ko urriaren 17an Tokiko Gobernu Batzarrak erabagi eban, 

Erreñezubi kalea 7ko urbanizazino arazoak konpontzeko Atxatxin Berri, SL 

enpreseari egite agindua emotea. 

Bigarrena: 2016ko abenduaren 22an, G.A.Z. jaunak, Atxatxin Berri, SL 

enpresearen izenean alegazinoak aurkeztu ebazan. 

Hirugarrena: 2017ko apirilaren 12an Tokiko Gobernu Batzarrak alegazinoak ez 

onartzea erabagi eban. 

Laugarrena: 2017ko urriaren 5an OHNER INOVACION enpresearen aurrekontua 

jaso zan. 

Bosgarrena: 2017ko urriaren 17an Tokiko Gobernu Batzarrak erabagi eban, obrak 

ordezko exekuzino bidez egiteko espedientea hastea, aurrekontua onartzea eta 

jaubeei aldez aurreko kitapena egitea. 
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Seigarrena: 2018ko urtarrilaren 26an udalak aldez aurreko kitapena egin eutson 

Atxatxin Berri, SL enpreseari.  

Zazpigarrena: 2018ko martxoaren 7an Atxatxin Berri, SL enpreseak, ordainketea 

egin eban. 

Zortzigarrena: 2018ko martxoaren 20an Urigintzako AOTk txostena egin eban. 

Bederatzigarrena: 2018ko martxoaren 20an Urigintzako AOTk erabagi 

proposamena egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: Administrazino prozedureari buruzko 39/2015 Legeko 99, 100 eta 102. 

artikuluei jarraituz, udalak, obrak ordezko exekuzino bidez egingo dauz. 

Horretarako OHNER enpreseak 8.749,75 euroko (BEZ barne) aurrekontua 

aurkeztu eban.  

Obra kontratu hau kontratu txikia da, azaroaren 8ko 9/2017 Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen 118. eta 131. artikuluek xedatutakoagaz bat dator.  

Udalak egindako aldez aurreko kitapenari erantzunez, 2018ko martxoaren 7an 

Atxatxin Berri, SL enpreseak, obrei jagokona ordaindu dau. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Erreñezubi kalea 7ko urbanizazino arazoak ordezko exekuzinoz 

konpontzeko 8.749,75 euroko kostua onartzea. 

BIGARRENA: Obra kontratua, OHNER enpreseari esleitzea 8.749,75 €-tan (BEZ 

barne), 2017ko urriaren 5eko aurrekontuagaz bat etorrita. 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

6.- ZUBIAUR TAR KEPA KALEA 43-45EKO GARAJEEN AURREALDEAN 

DAGOZAN LAUZAK KONPOTZEKO JAUBE ALKARTEARI EGITE AGINDUA 

EMOTEA. 
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Xedea 

Zubiaur tar Kepa kalea 43-45eko garajeen aurrealdean dagozan lauzak 

konpotzeko jaube alkarteari egite agindua emotea. 

Aurrekariak 

Lehengoa: 2017ko urrian udalean abisu bat jaso zan, Zubiaur tar Kepa kalea 43-

45eko garajeen aurrealdean dagozan lauzak egoera txarrean dagozala esanez. 

Bigarrena: 2017ko urriaren 19an Zubiaur tar Kepa kalea 43-45eko garajeen jaube 

alkarteari espaloia konpontzea eskatu eutson udalak. 

Hirugarrena: 2018ko martxoaren 20an Urigintzako AOTk txostena egin eban. 

Laugarrena: 2018ko martxoaren 20an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Ibilgailuak garajeetara espaloien bidez sartzeko kalea 

erreserbatzeko lizentzia arautzen dauen udal araudiak honako hau xedatzen dau: 

4. artikulua.  

18. artikuluak be honako hau xedatzen dau: Lizentziaren titularrak honako hauek 

bete behar ditu:  

(…) 

e) Egoera onean mantentzea beheragunea eta espaloiari dagokion zatia, 

igarotzeko toki osoan, eta berehala egitea mantentze-lanak, betiere udalak hala 

egitea agintzen badu zertarako-eta pertsonei eta ondasunei kalterik ez eragiteko.  

f) Bere kontura, espaloiaren zorua berriztatzea, Udalak guztiz eskatuta aurkitzen 

duenean.  

Horretaz gain, jaube alkarteek 19. artikuluan xedatutakoa  kontutan hartu beharko 

dabe: 

Bide publikoaren erreserba lizentziaren titularrak erantzun egin beharko die 

administrazioari edo hirugarrenei eragindako edozein kalterengatik baldin eta 

titularraren finkan sartzeko zintarriko beheragunea edo espaloiko zatia edo herri 

jabariko eta erabilerako gunea behar bezala ez mantentzearen ondoriozkoa bada, 

baita seinaleak eta bestelako zedarripen-elementuak ez mantentzearen 
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ondoriozkoak ere.  

Bigarrena: Hori holan, Zubiaur tar Kepa kalea 43-45eko garajeen jaube alkarteari 

egite agindua emotea beharrezkoa da, garajearen aurrealdeko lauzak 

konpontzeko. Honen inguruan Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 272006 

Legearen 203. artikuluak honako hau xedatzen dau: 

1.– Hondaturik dauden edo benetako erabilera legitimorako baldintza nahikorik ez 

duten eraikuntzei dagokienez, eraikuntza horiek konpontzeko,  kontserbatzeko 

eta birgaitzeko obrak egiteko agindu beharko du udalak.  

4.– Egikaritze-aginduak betearazi beharrekoak izango dira. Egikaritze-aginduak 

arrazoirik gabe betetzen ez badira, administrazioak neurri hauek hartu ahal 

izango ditu: 

a) Egikaritze subsidiarioa, eginbeharra duenaren kontura, kontserbazio-eginbehar 

normalaren mugara arte. 

b) Hertsatze-isunak jartzea, gehienez hamar. Horien maiztasuna hilekoa izango 

da, gutxienez. Bakoitzaren zenbatekoa, gehienez, agindutako obren kostu 

estimatuaren % 10 izango da. Nolanahi ere, ezarritako azken hertsatze-isunari 

dagokion borondatezko betetzea egiteko epea igaro eta gero, administrazio 

jarduleak obligazioa izango du aldatutako errealitate fisikoa subsidiarioki 

leheneratzeko, arau-hauslearen kontura. 

Erabagia 

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

LEHENENGOA: Zubiaur tar Kepa kalea 43-45eko garajeen jaube alkarteari  

garajearen aurrealdeko lauzak konpontzeko agindua emotea eta, horretarako, 

hilabeteko epea emotea.  

BIGARRENA: Epe horretan agindutakoa beteten ez bada, hertsatze isunak 

ezartea (hilabete bakotxeko bat eta gehienez 10). Ezarri dan azkeneko hertsatze-

isuna borondatez ordaintzeko epea amaitu ondoren, udalak ordezko exekuzino 

bidez interesatuaren kontura egingo dauela ohartarazotea. 

HIRUGARRENA: Interesdunari 10 eguneko epea emotea gura dauzan 

alegazinoak aurkeztu daizan. 

LAUGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabag hau jakinaraztea. 
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BOSGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

7.- AZOKATXOKO 4. SALMENTA POSTUAREN ESKUALDAKETA 

ONARTZEA. 

Xedea 

Azokatxoko 4. salmenta postua eskualdatzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2017ko irailaren 11n izandako Tokiko Gobernu Batzarrean 

azokatxoko 4. salmenta baimena bertan bera iztea erabagi zan. 

Bigarrena: 2017ko abenduaren 18an izandako Tokiko Gobernu Batzarrean 

Azokatxoko 4. salmenta baimena, onartuta dagoen hurrenkera zerrenda jarraituta, 

A.G.J. jaunari (NAN: 16536598N) esleitu jakon. 

Hirugarrena: 2018ko otsailaren 27an, 2375 sarrera zenbakiagaz, A.G.J. jaunak 

salmenta baimena S.G.G. jaunari (NAN: 16593659X) eskualdatzeko eskaerea 

aurkeztu eban. 

Laugarrena: 2018ko martxoaren 20an Zerbitzu Saileko administrariak erabagi 

proposamena egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Kalez kaleko salmenta Bermeon arautzen dauan ordenantzak 

bere 22. artikuluan honako hau adierazoten dau: 

“(…) 

Udal baimena jabez alda daiteke, beti ere, aldez aurretik eskumena duen 

udal organoari jakinaraziz. 

(…)” 

Bigarrena: Eskatzaileak Kalez kaleko salmenta Bermeon arautzen dauan 

ordenantzak ezartzen dauen dokumentazinoa aurkeztu dau. 

Hirugarrena: Lagatzaileak ez dauka Bermeoko Udalari legezko errekurtsoaren 

zain dagoan ezelako zorrik. 

Laugarrena: Eskatzaileak ez dau inolako zorrik Bermeoko Udalagaz. 
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Bosgarrena: Osoko Bilkurak Azokatxoko esleipenetan daukan ahalmena Tokiko 

Gobernu Batzarrean delegatuta dago (2016ko abenduaren 1eko Osoko 

Bilkuraren 5. erabakia). 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Bermeoko azokatxokoan ehungintza-osagarriak saltzeko 4. 

salmenta baimena, S.G.G. jaunari (NAN: 16593659X) esleitzea. 

BIGARRENA: Esleipena 2018ko apirilaren 1ean indarrean sartzea. 

HIRUGARRENA: Interesdunei, azokako arduradunari eta Ekonomia eta Ogasun 

Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

8.- BUSTURIALDEKO HITZA EGUNKARIAREN URTEKO HARPIDETZA 

KONTRATATZEA. 

Planteatutako gaia  

Bermeoko herritarren artean euskaraz irakurtzeko ohitura zabaltzeko eta 

irakurzaletasuna bultzatzeko, Bermeoko hainbat leku publikotan banatzeko 

BUSTURIALDEKO HITZA egunkariaren urteko harpidetzea kontratatzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Euskera Sailean BUSTURIALDEKO HITZA egunkariaren urteko 

harpidetzea egiteko eskaria egin eben. Harpidetza hau kontratatzeko LEA-

ARTIBAIALDEKO HEDABIDEAK SL – B95284857- argitaletxearen eskaintzea 

txertatu da. 

Bigarrena: LEA-ARTIBAIALDEKO HEDABIDEAK SL – B95284857- hornitzaileak 

urteko eskaintzea aurkeztu dau: 

2018. urterako HITZAK urteko 110 harpidetza emongo dizkio 7.000,00€ko 

laguntzaren trukean…… 6.730,77 € gehi %4ko BEZari jagokozan 269,23 € 

Hirugarrena: 2018ko martxoaren 14an Erosketa Saileko administrariak txostena 

egin dau. 
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Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2017/598 

Bigarrena: Kontratu administratibo baten aurrean gagoz, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko Legearen 9. xedapen gehigarriaren arabera, baina kontratu 

txiki modura bideratu behar dana. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 2. xedapen 

gehigarriaren araberako Toki Entitateetako Kontrataziorako Arau espezifikoak 

aplikatuko dira. 

Laugarrena: TGB 2014-02-10/19. erabagiak onartutako kontratu txikietarako 

prozedurea bete da. 

Bosgarrena: Azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 131.3 

artikuluan xedatuta dago hornidura eta zerbitzuetako kontratu txikien prozedura 

eta 118. artikuluan barriz, gehienezko kopuruak, hau da, 15.000,00 €-rainokoak 

BEZ BARIK, zuzeneko esleipen bidez egin 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. 

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

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

Erabagia  

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

LEHENENGOA: 7.000,00 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua 

esleitzeko eta, indarreango udal aurrekontuaren 00300-93110-220.02.00 partidan 

zorduntzea. 

BIGARRENA: Erosketa hau LEA-ARTIBAIALDEKO HEDABIDEAK SL – 
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B95284857- enpreseari esleitzea ondorengo ezaugarriekaz: 

Xedea: BUSTURIALDEKO HITZA egunkariaren urteko harpidetza. 110 

harpidetza, bere proposamenean zehaztutako lekuetan banantzeko. 

Entrega epea: 2018/04/11tik 2019/04/01ra, 110 harpidetza. 

Ordaintzeko epea: Ohikoa. 

Gastu osoa: 7.000,00 € BEZ barne. 

Garraio kosturik: Ez. 

Espediente zk.: 14-ALK/18; 2018-15 harpidetzak. 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Euskera Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

9.- ALKATETZEAREN DEKRETUAK. 

Alkatetzearen dekretuen barri emon da, Udaleko Tokiko Gobernu Batzarra 

jakitun geratu daiten. 

 

10.- ESKARI ETA ITAUNAK. 

Ez dago. 

 

 

Eta aztertzeko gai gehiago barik, lehendakariak amaitutzat emon dau 

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

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

dodanak, horren fede emoten dot, lehendakariaren oneretxiagaz. 
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Oneretxia 

Alkatea, Idazkaria, 

 

 

Idurre Bideguren Gabantxo Jurdana Uriarte Lejarraga 

 

 

 

Agiri hau Euskal Autonomia Erkidegoko toki administrazinoko ........(e)tik 

.......(e)ra arteko zenbakidun paperean jaso da. 

 

 

 

 

 


