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AKTEA 
 

BERMEOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRA 

(2018-05-14/18) 

 
 

Bilkurea: Ohikoa 

Deialdia 1. deialdia 

Datea: 2018-05-14 

Lekua:   Gizarte eta Kultura Etxeko Batzar Gela 

Hasiera-ordua: 09:00 

Amaiera-ordua: 
 

09:45 

Bertaratuak  

Idurre Bideguren Gabantxo 

  Lehendakaria:    

 
Batzordekideak: 

Benito Ibarrolaza Munitiz  
  Irune Ormaetxea Legarreta  
  Naia Bilbao Uriarte 
Juan Karlos Agirre Santa Maria  
Amaia Elorza Elortegi  
 

 
Bertaratu ez direnak   

 
Idazkaria:  Jurdana Uriarte Lejarraga 
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Aztergaiak 
 
1. 2018ko maiatzaren 7ko aktea irakurri eta onestea. 

2. 2018. urterako zenbait lan egutegi eta ordutegi onartzea. 

3. Burujabetasun zelaian izozki postua ipinteko baldintza-agiriak onartu eta 

deialdia zabaltzea. 

4. Herri barruan Bermeoko Udalaren, bere erakunde autonomoen eta Berualaren 

gutun, propaganda, jakinarazpen eta bandoak banatzearen zerbitzu kontratua 

esleitzea. 

5. Ekintzaileentzako tailerrak emoteko gastua onartu, xedatu eta kontratua 

esleitzea. 

6. Bermeoko OLHUI-k eskatutako paper birringailu bat eta hormako erloju bat 

hornitzeko kontratua esleitzea. 

7. Alkatetzearen dekretuak. 

8. 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 MAIATZAREN 7KO AKTEA IRAKURRI ETA ONESTEA. 

2018ko maiatzaren 7ko 17/2018 aktea irakurrita, bertaratutako 

batzordekideek aho batez onartzea erabagi dabe. 

 

2.- 2018. URTERAKO ZENBAIT LAN EGUTEGI ETA ORDUTEGI ONARTZEA. 

Xedea 

2018. urterako zenbait lan egutegi eta ordutegi onartzea. 

Aurrekariak  

Lehenengoa:  Bermeoko Udaleko hainbat zerbitzutako 2018. urterako lan 

egutegiak eta ordutegiak aurkeztu dira. 

Bigarrena: 2018ko maiatzaren 4an Langileria batzordeak erabagi proposamena 

egin dau. 
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Argudioak   

Lehenengoa: Administrazio Publikoen estatuko idazkaritzaren 2012ko 

abenduaren 28ko EBAZPENaren bidez, Estatuko Administrazio Orokorra eta bere 

organismo publikoen zerbitzura dagozan langileen lanaldi eta ordutegiei buruzko 

instrukzinoak ezarri dira. 

Ebazpen horretan ezarritakoaren arabera, lan egutegia da lanaldiaren banaketea 

eta ordutegiak finkatzeko baliabide teknikoa, beti be aitatutako ebazpenean 

xedatutakoa betez eta langileen ordezkariekin negoziatu ondoren. 

Bigarrena: Apirilaren 2ko Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dauazan 7/1985 

Legearen 94. artikuluak ezartzen dau: 

 “La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración Local sera en 

cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil 

del Estado.” 

Hirugarrena: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu 

bategina onartzen dauen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege 

Dekretuaren 47. artikuluak honako hau xedatzen dau: 

 “47. artikulua. Funtzionario Publikoen lanaldia 

Administrazio publikoek beren funtzionario publikoen lanaldi orokorra eta 

lanaldi bereziak ezarriko dituzte. Lanaldia denbora osoz edo denbora-zatiz 

bete daiteke.” 

Halanda be, negoziazino gaiei buruzko 37. artikuluak honako hau ezartzen dau: 

 “37. artikulua. Negoziazio-gaiak 

1. Administrazio publikoetako bakoitzak dituen eskumenei lotuta, bakoitzak 

bere eremuan eta kasuna-kasuan legez dagokion irismena izanik, ondorengo 

zerrendan jasotako hauek izango dira negoziazio-gaiak: 

… 

m) Hauei dagozkienak: lan-egutegia, ordutegiak, lanaldiak, oporrak, 

baimenak, mugigarritasun funtzionala eta geografikoa, baita giza baliabideak 

estrategikoki planifikatzeko irizpide orokorrak ere, enplegatu publikoaren lan-

baldintzetan eragina duten alderdiei dagokionez.” 

Xedatutakoa betez, 2018ko maiatzaren 3an izandako negoziazino mahaian 

zerrendatutako zerbitzuetako egutegi eta ordutegiak aurkeztu dira: 
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 Udalaren Musika Eskola 

 Oinarrizko Lanbide Heziketarako Udal Institutua 

 Behargintza bulegoa 

 Berh@z bulegoa 

 Kultura Saila 

 Turismo Bulegoa 

 Gazteria 

 Kale garbiketa zerbitzua 

 Sastar batze zerbitzua 

 Herri lanak 

 Udal liburutegia 

 Udaltzaingoa 

 Udaltzaingoako unidade eragile laguntzailea 

 Bulegoak 

Negoziazino mahaiak egindako bilera horretan, ELA sindikatuko ordezkariak 

adierazi dau Turismo bulegoko ordutegiak ez dauzala betetzen 1592 orduak; 

esan dau, Udalhitzen aurka eta 2017an Eusko Jaurlaritzaren ikuskaritzak GOUPn 

emondako errekerimenduaren aurka doala. 

Erabagia 

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

LEHENENGOA: Jarraian zerrendatzen diran zerbitzuetako 2018. urterako lan 

egutegiak eta ordutegiak onartzea: 

 Udalaren Musika Eskola 

 Oinarrizko Lanbide Heziketarako Udal Institutua 

 Behargintza bulegoa 

 Berh@z bulegoa 

 Kale garbiketa zerbitzua 
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 Sastarbatze zerbitzua 

 Herri lanak 

 Udal liburutegia 

 Udaltzaingoa 

 Udaltzaingoako unidade eragile laguntzailea 

 Bulegoak 

BIGARRENA: Gazteria, Turismo eta Kultura Sailak aurkeztutako lan egutegiak 

eta ordutegiak berraztertzea, Udalhitzek eta Eusko Jaurlaritzaren ikuskaritzak 

emondako errekerimendua bete ahal izateko. 

HIRUGARRENA: 2018. urterako lan egutegi eta ordutegi proposamenak aurkeztu 

ez dabezan zerbitzu eta sailak ohartarazotea, erabagi honen bidez egutegi eta 

ordutegiak aurkeztearen derrigortasuna gogorarazoz. 

LAUGARRENA: Langileen ordezkariei erabagi honen barri ematea eta onartutako 

lan egutegiak bialtzea. 

BOSGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri ematea. 

 

3.- BURUJABETASUN ZELAIAN IZOZKI POSTUA IPINTEKO BALDINTZA-

AGIRIAK ONARTU ETA DEIALDIA ZABALTZEA. 

Idazkariak adierazi dau pleguak ez datozela bat legediarekin, BAOn argitaratu 

behar direlako eta ENA onartzea ez delako zuzena, besteak beste. 

Xedea 

Burujabetasun zelaian izozki postua ipinteko baimena esleitzeko baldintza agiriak 

onartzea eta deialdia egitea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Urtero legez, 2018ko udaldirako Burujabetasun zelaian izozki 

postua ipinteko baimena esleitzeko baldintza agiriak prestatu dira, onartu eta 

deialdia bideratu ahal izateko. 

Bigarrena: 2018ko maiatzaren 7an, Idazkaritza Saileko AOTk txosten juridikoa egin 

eban. 
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Hirugarrena: 2018ko maiatzaren 10ean Zerbitzu Saileko teknikariak erabagi 

proposamena egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Jabari publikoa okupatzeko baimena izanda, oinarriak prestatu eta 

espedientea izapidetzeko honako legedia hartu da kontuan: 

-Administrazino Publikoen Ondarea arautzen dauan 33/2003 Legearen  92. 

artikulua eta 93. artikuluaren 1. eta 3. paragrafoa.   

-Toki Entitateen Ondasunen Erregelamendua onartzen dauan 1372/1986 

EDren 72. artikulua. 

Bigarrena: Oinarriak, deialdia eta bere esleipena onartzeko ahalmenari 

jagokonez, Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 2. Xedapen 

Gehigarrian jasotakoaren arabera, alkateari jagoko, baina 2018ko martxoaren 

5eko 244 zenbakidun Alkatetza Dekretuz onartutako delegazinoen ondorioz, 

ahalmen hori Tokiko Gobernu Batzarrarengan dago delegatuta.  

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Burujabetasun zelaian izozki postua ipinteko baimena esleitzeko 

baldintza agiriak onartzea eta deialdia egitea. 

BIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

Momento honetan Irune Ormaetxea Legarreta andrea sartu da Batzar Gelara. 

 

4.- HERRI BARRUAN BERMEOKO UDALAREN, BERE ERAKUNDE 

AUTONOMOEN ETA BERUALAREN GUTUN, PROPAGANDA, 

JAKINARAZPEN ETA BANDOAK BANATZEAREN ZERBITZU KONTRATUA 

ESLEITZEA. 

Xedea 

Herri barruan Bermeoko Udalaren, bere erakunde autonomoen eta Berualaren 

gutun, propaganda, jakinarazpen eta bandoak banatzearen zerbitzu kontratua 

esleitzea. 
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Aurrekariak  

Lehenengoa: 2017ko ekainaren 9an, orduko behin-behineko idazkariak, 

kontratazinoaren beharrizanari buruzko txostena egin eban. 

Bigarrena: 2017ko ekainaren 12an, alkateak, kontratazino espedientea hasteko 

kontratuaren beharrizana onartu eban. 

Hirugarrena: 2017ko abenduaren 4an, udal kontu-hartzaileak ikuskatze 

mugatuaren txostena egin eban. 

Laugarrena: 2017ko abenduaren 15ean, Idazkaritza Saileko AOTk kontratuaren 

xedea, prozedura eta erispideen justifikazino txostena egin eban. 

Bosgarrena: 2017ko abenduaren 15ean, udal idazkariak txosten juridikoa egin 

eban. 

Seigarrena: 2017ko abenduaren 18an, Tokiko Gobernu Batzarrak, Bermeoko 

Udalaren, bere Erakunde Autonomoen eta Berualaren gutun, propaganda, 

jakinarazpen eta bandoak banatzearen zerbitzua kontratatzeko baldintza agiriak 

onartzea eta deialdia zabaltzea erabagi eban. 

Zazpigarrena: Lizitazino iragarkia 2018ko otsailaren 1eko Bizkaiko Aldizkari 

Ofizialean argitaratu zan. 

Zortzigarrena: Eskaintzak aurkezteko epean, proposamen bakarra jaso zan, 

Estibaliz Egusquiza Santos enpresariarena, hain zuzen be. 

Bederatzigarrena: Kontratazino mahaiak dokumentazinoa eta eskaintza aztertu eta 

baloratu ondoren, aitatutako enpresariari esleitzeko proposamena egin eban eta, 

esleipena egin orduko, aurkeztu beharreko dokumentazinoa aurkeztu eta behin 

betiko bermea ipinteko errekirimendua egin jakon. 

Hamargarrena: Esleipenerako proposatutakoak jasotako errekerimendua modu 

egokian eta horretarako emondako epearen barruan bete dau. 

Hamaikagarrena: 2018ko maiatzaren 2an, Idazkaritza Saileko AOTk erabagi 

proposamena egin eban. 

Argudioak   

Lehenengoa: 2018ko martxoaren 12an kontratazino mahaiak honako balorazinoa 

egin eban jasotako eskaintza bakarraren ganean: 
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  “Estibaliz Eguzquiza Santos – 72.315.893-Y. Lote bakarra. 

Behin konprobatuta eskeinitako prezio taula Baldintza Plegu Administratibo 

zehatzeko 4. atalean zehaztutako gehieneko prezioetatik behera dagoala, 

eskaintza baloratzera ekin deutso kontratazio mahaiak, Baldintza Plegu 

Administratibo Zehatzetako 18. atalaren arabera, ondorengo emaitzarekin: 

Prezioa % 75 puntu……………………….……………………..75 puntu. 

Banaketa egiteko epeen hobetzea % 25 puntu. 

(…) hobatzen dan ordu bakoitzeko puntu 1 …………..0 puntu. 

(…) hobatzen dan egun bakoitzeko puntu 1 ………….4 puntu. 

Danetara………………………………………………...79 puntu. 

Bigarrena: Esleipen egin orduko aurkeztu beharreko dokumentazinoa aztertuta, 

egiaztatu da Estibaliz Egusquiza Santosek egindako errekerimendua behar dan 

moduan bete dauala eta, ondorioz, 3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 151.3 

artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratua 5 eguneko epean esleitu beharra 

dago. 

Behin esleipena eginda, kontratua formalizatu behar da eta horren barri emon 

behar jako esleipendunari, 15 eguneko epean kontratua sinatu daian.  

Epe horretan kontratua sinatuko ez baleu, esleipendunak kontratuari uko egiten 

deutsola ulertuko da. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 1. Xedapen 

Iragankorraren arabera, kontratazino espediente honen izapidetza legea 

indarrean sartu orduko hasi zanez, espediente honi aurreko legea aplikatuko jako. 

Hori horrela, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateratua onartzen 

dauan 3/2011 EDLaren 151. eta 156. artikuluak kontuan hartu dira. 

Laugarrena: Kontratua eta bere esleipena onartzeko ahalmenari jagokonez, 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateratua onartzen dauan 3/2011 

EDLaren 2. Xedapen Gehigarrian jasotakoaren arabera, hitzarmena sinatzeko 

ahalmena alkateari jagoko. baina 2018ko martxoaren 5eko 244 zenbakidun 

Alkatetza Dekretuz onartutako delegazinoen ondorioz, ahalmen hori Tokiko 

Gobernu batzarrarengan dago delegatuta. 
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Erabagia 

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

LEHENENGOA: Herri barruan Bermeoko Udalaren, bere Erakunde Autonomoen 

eta Berualaren gutun, propaganda, jakinarazpen eta bandoak banatzearen 

zerbitzu kontratua 72.315.893Y IFZ zenbakidun Estibaliz Egusquiza Santos 

enpresariari esleitzea, banakako prezioen arabera, urte birako, eta esleipendunak 

aurkeztutako proposamenagaz bat. 

BIGARRENA: 43.750 euroko gastua lotzea aurrekontuko 00100-92011-227.10.00 

partidan, 2018. urterako eta, beste horrenbeste, hurrengoko urteetako 

aurrekontuen kontura. 

HIRUGARRENA: Esleipendunari ohartarazotea, erabagiaren jakinarazpena jaso 

eta 15 eguneko epean, kontratua sinatu beharko dauala.  

LAUGARRENA: Esleipendunak aitatutako 15 eguneko epean kontratua sinatuko 

ez baleu, kontratuari uko egiten deutsola ulertuko dala ohartarazotea. Kasu 

horretan, bestelako enpresarik ez danez aurkeztu, kontratazinoa hutsik 

deklaratzeko proposamena egingo litzateke. 

BOSGARRENA: Esleipendunari, kontu-hartzaileari eta diruzainari erabagia 

jakinarazotea eta kontratugilearen profilean argitaratzea. 

SEIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

5.- EKINTZAILEENTZAKO TAILERRAK EMOTEKO GASTUA ONARTZEA, 

XEDATZEA ETA KONTRATUA ESLEITZEA. 

Xedea 

Ekintzaileentzako tailerrak emoteko gastua onartzea, xedatzea eta kontratua 

esleitzea 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Behin enpresea sortuta daukien ekintzailentzako tailerrak dira. Urte 

osoan eskainiko dira, ordu 2-3ko saioetan bananduta. 

Behin enpresea sortuta, haren iraunkortasuna bermatzeko lan egin behar dau 

ekintzaileak. Fase honetan, inguru egokia eta informazino eta aholkularitza 
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eraginkorra oso garrantzitsuak izaten dira. Ganera, ekintzaileek, egoera berean 

dagozan beste ekintzaile batzukaz harremana eukiko dabe, eta bakotxaren 

probetxurako izatea da helburua, besteak beste. 

Bigarrena: Tailerraren kontratazinoan parte hartzeko gonbitea bialdu jako enpresa 

honeri: AKEN, S. COOP. PEQUEÑA eta proposamena bialdu deusku. 

Aurrekontuaren zenbatekoa, 3.510,00 €-koa da (BEZ barik). Danatara: 4.247,10€ 

Argudioak 

Lehenengoa:  Gastuak, beharrezko atxekipena dauka (2018/000234) 

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: 4.247,10 euroko gastua baimentzea, ekintzaileentzako tailerrak 

kontratatzeko, indarreango udal aurrekontuaren 2017 luzatuan-01000-43300-

227.99.52 “Enpresa garapenerako kontsolidazio ikastaroak” partidan zorduntzea. 

BIGARRENA: Ekintzaileentzako tailerrak emoteko gastua onartu, xedatu eta 

AKEN, S. COOP. PEQUEÑA. enpresari  (IFZ F95820593) lana esleitzea 4.247,10 

€-tan. 

HIRUGARRENA: Esleipendunari eta Kontu-hartzailetzeari erabagi hau 

jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

6.- BERMEOKO OLHUI-K ESKATUTAKO PAPER BIRRINGAILU BAT ETA 

HORMAKO ERLOJU BAT HORNITZEKO KONTRATUA ESLEITZEA. 

Planteatutako gaia  

Bermeoko OLHUI/IMFPB-k eskatutako paper birringailu bat eta hormako erloju 
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baten hornidura espedientea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Kultura Saileko Bermeoko OLHUI-tik eskaria egin da apirilaren 16an 

paper birringailu bat eta hormako erloju baten hornidura kontratatzeko eta 

MONTTE SL –B20062295- enpresearen eskaintzea be txertatu dau. 

Bigarrena: MONTTE SL –B20062295- hornitzaileari eskatu jako aurrekontua, 

C18-01347 zenbakiduna: 

1u Destructora Auto+300x REXEL 2103250EU 

1u Reloj analogico de pared 300mm ORIUM CE11679 Plata. 

Guztira: 573,30€ gehi %21eko BEZari jagokozan 120,39€. Guztira: 693,69€ 

Hirugarrena: Hornidura hau bideratzeko beharrizana dagoala ikusi da eta 

proposatutako hornitzaileak hornidura egiteko gaitasuna eta beharrezko 

prestakuntza profesionala daukala egiaztatu da. 

Bestalde, aurreko hamabi hilabeteetan beste kontratu txiki batzuk egin dira 

hornitzaile honegaz baina ez xede beragaz, eta espedientean ageri dan moduan, 

gastuen batuketeak ez dau gainditzen kontratu txikiaren kopuru-muga. Guzti 

honengaitik, kontratu txikia egin daiteke. 

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

zaitu eta ez da aurreko baten jarraipena, ezta aurreikusitakoa. 

Laugarrena: 2018ko apirilaren 17an Erosketa Sailak txostena egin dau. 

Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/138 

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. 



12  

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: 693,70 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua esleitzeko 

eta, indarreango udal aurrekontuaren 00400-32610-625.01.02 partidan 

zorduntzea. 

BIGARRENA: Hornidura hau MONTTE SL –B20062295-enpreseari esleitzea 

ondorengo ezaugarriekaz: 

Xedea: 1u Destructora Auto+300x REXEL 2103250EU 

1u Reloj analogico de pared 300mm ORIUM CE11679 Plata. 

Entrega epea: berehala 

Ordaintzeko epea: Ohikoa. 

Gastu osoa: 693,70€ BEZ barne. 

Garraio kosturik: Ez. 

Espediente zenbakia: 192-LH/18 
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HIRUGARRENA: Interesatuari eta eskaria egin dauan Bermeoko OLHUI-ri erabagi 

hau jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

Momento honetan Naia Bilbao Uriarte andrea sartu da Batzar Gelara. 

 

7.- ALKATETZEAREN DEKRETUAK. 

Alkatetzearen dekretuen barri emon da, Udaleko Tokiko Gobernu Batzarra 

jakitun geratu daiten. 

 

8.- 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. 

 

Oneretxia 

Alkatea, Idazkaria, 

 

 

Idurre Bideguren Gabantxo Jurdana Uriarte Lejarraga 

 

 

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

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

 

 

 

 




