
AK TE A

BE R ME O K O  UDAL E K O  TO K IK O  G O BE R NU BATZAR R A 

(2 0 1 9 -0 7 -0 9 /2 3 )

Bilkurea:  O hikoa

Deialdia 1 . deialdia

Datea: 2 0 1 9 -0 7 -0 9  (Asteartea)

L ekua: G IZ AR T E  E T A K U L T U R A E T X E K O  BAT Z AR  
G E L E A

Hasiera-ordua: 8 :1 0

Amaiera-ordua: 8 :3 0

L ehendakaria:   ABAR O A C ANTUAR IE NS E  AR ITZ  

Batz arkideak:
  P L ATAS  AR E NAZA M. IDO Y A 
  ZUME TA G AR R O  AL AZNE  
  L E G AR R E TA E R K IAG A IBO N    
  L E IZAO L A ZUL UE TA MAITANE  
  IR AS TO R ZA MUR UAG A ZIO R TZA 

Bertaratu ez  diranak:   L AR R O ZE A E TX E BAR R IA JO S E  MAR IA 

Idazkaria:   UR IAR TE  L E JAR R AG A JUR DANA
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Az tergaiak

1 .- Aurreko akta irakurri eta onestea: 2 0 1 9 -0 7 -0 2  TG B (2 2 )

2 .- Batzarkideek gai zerrendako puntuetan interes pertsonalik edo 

familiakorik daukaten adieraz tea.

3 . - E rtz illa kalea 2 2  eraikineko fatxada konpontzeko lizentz ia eskaera 

onartzea.

4 . - 2 1 .2  areako 5 . partzelan etxebiz itzak eraikitzeko Inmobioliaria Bekobaso 

S L ri emondako obra lizentz ian aldaketak onartzea.

5 . - Joshe Mari Tabernako audio ekipoaren inspekz ioaren ondoriozko 

errekerimendua egitea.

6 . - Bermeoko gaz te eta nerabeekin inguru irekian eta hezkuntza arloan 

mendekotasunaren prebentz iorako eta esku-hartze soz io-

hez itzailerakoprograma garatzeko zerbitzu kontratua esleitzea.

7 . - 3 0 6 6 4 1 9 4 -L  NAN z enbakidun langilearen lanaldiaren murrizketa eteteko 

eskaria onartzea.

8 . - 7 2 3 1 4 6 7 7 -D  NAN z enbakidun langilearen seme adingabea zaintzeko 

lanaldi murriz ketaren eskaria onartzea.

9 . - 6 7 /2 0 1 9  epai helegitean planteatutako badaezpadako neurriak 

ez ez tatzen dituen 7 6 /2 0 1 9  autoaren barri emotea.

1 0 . - Alkatetza Dekretuen barri emotea.

1 1 . - E skari eta itaunak.

Alkateak, legez ko kopuru nahikoa dagoala ikusita, bilkura hasi dau eta jarraian 

deialdiko az tergaien zerrendan jasota dagozan gaiei heldu deutsoe. E moitza 

honakoa izan da:

1 . – AUR R E K O  AK TA IR AK UR R I E TA O NE S TE A: 2 0 1 9 -0 7 -0 2  TG B (2 2 )

2 0 1 9  uz tailaren 2 ko aktea irakurrita, bertaratutako batzarkideek aho batez  onartzea 

erabagi dabe.
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2 . – BATZAR K IDE E K  G AI ZE R R E NDAK O  P UNTUE TAN INTE R E S  P E R TS O NAL IK  

E DO  F AMIL IAK O R IK  DAUK ATE N ADIE R AZTE A.

Batzarkideek adieraz i dabe ez  daukatela gai zerrendako puntuetan interes 

pertsonalik edo familiakorik.

3 . – E R TZIL L A K AL E A 2 2  E R AIK INE K O  F ATX ADA K O NP O NTZE K O  L IZE NTZIA 

E S K AE R A O NAR TZE A.

X edea 

E rtz illa kalea 2 2  eraikinaren fatxada konpontzeko obra lizentz ia.

Aurrekariak 

L ehenengoa:  2 0 1 9 ko maiatz aren 8 an, E rtz illa kalea 2 2 ko eraikina konpontzeko obra 

lizentz ia eskatu eben.

Bigarrena: 2 0 1 9 ko ekainaren 6 an udal arkitektoak aldeko txostena egin eban.

H irugarrena: 2 0 1 9 ko ekainaren 7 an Urigintzako AO Tak aldeko txostena egin eban.

L augarrena: 2 0 1 9 ko ekainaren 7 an Urigintzako AO Tak erabagi proposamena egin 

eban.

Argudioak

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

urigintza araudiagaz .

E rabagia 

Tokiko G obernu Batzar honek, aho batez , honakoa E R ABAG I DAU:
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L E HE NE NG O A: E skatutako liz entz ia emotea udal arkitektoak adierazotako baldintza 

honeek betetzeko baldintz apean:

 1 1 2 /2 0 1 2  DE K R E TUAK , ekainaren 2 6 koa, eraikuntza- eta eraispen-

hondakinen ekoiz pena eta kudeaketa arautzen ditu. Hondakinen kudeaketari 

dagokion aurrekontua H irigintza S ailean az tertu ostean, obrak hasi aurretik, 5 . 

artikuluan zehaz ten den fidantza ezarriko du Udalak. O bren sustatzaileak 

fidantza hori obrak hasi aurretik jarri beharko du , bestela obra baimenak ez  

du baliorik iz ango. 

 L anak direla eta, espaz io publikoan edo lur-azpian leudekeen instalaz ioetan 

kalteak eragingo balira, haien konponketa obra baimen hau eskatzen 

duenaren kontura izango da.

 L anak hasi aurretik haien zuinketa egiaz ta dezaten eskatu beharko zaie, Udal 

Zerbitz u Teknikoei. 

 Udaltz ainekin adostu beharko da kontainerra eta aldamuen kokapena.

 F atxadaren koloreak ez  dira proiektuan definitzen, beraz , fatxadek kolore 

aldetik izango duten konposiz ioa erabakitzen denean, udalari jakinaraz i 

beharko z aio bere oniritz ia eman dezan.

 E raikinean egingo diren lanetan, E K Tari dagokionez , martiaren 1 7 ko 

3 1 4 /2 0 0 6  dekretua beteko da.

  Azaroaren 8 ko 3 1 /1 9 9 5  L an-arriskuen P rebentz ioari buruzko legean 

oinarritutako eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloan gutxieneko 

xedapenak ez artz en dituen 1 6 2 7 /1 9 9 7  E rrege Dekretuaren eta 3 3 7 /2 0 1 0  

dekretuak eginiko moldaketak errespetatu beharko dira obrak dirauen artean 

eraikuntz a obretarako segurtasun eta osasun baldintza minimoak 

ezartz erakoan. 

BIG AR R E NA: Instalaz io obrak amaitutakoan, ondorengo z iurtagiriak aurkez tu 

beharko dira udaletxean:

 Instalaz ioei eta egindako lanei jagoken obra amaiera z iurtagiria eta 

likidaz inoa. O bra amaierako dokumentaz inoa obra-zuzendari izan diran 

Arkitektoak eta Arkitekto Teknikoak sinatuta aurkez tu beharko da, baita 

jagokon E lkargo O fiz ialak ikus-onetsia, non besteak beste ageriko dan, lanek, 

indarrean dagoan araudiagazko daukien egokiera eta Udalaren zuzenketa 

neurrien gauzatzea. 
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 1 1 2 /2 0 1 2  Dekretuaren 6 . artikuluan zehaz ten dan dokumentaz inoa, O bra 

handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta –materialak 

behar bez ala kudeatu dirala egiaz tatzeko.

1 .– O bra handietan sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla 

egiaz tatzeko, obraren zuzendaritza fakultatiboak sinaturiko txosten bat 

aurkez tu beharko du eraikuntza-hondakinen eta –materialen ekoiz leak. 

Txosten hori dekretu honen III. eranskinean zehaz tutako ereduari jarraikiz  

egin behar da, eta ingurumen-organoak akreditaturiko entitate 

independente batek egiaz tatu behar du, hargatik eragotz i gabe xedapen 

iragankor bakarrean ez artzen dena.

2 .– Aurreko ataletan aipatzen den azken txostenarekin batera, 

dokumentaz io hau aurkez tu behar da: 

a) L ur eta arroka ez  poluituak betelan bat egiteko erabiltzen badira, 

dagokion udalak betelana egiteko emandako lizentz iaren kopia aurkez tu 

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

baimenaren kopia, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta 

betelanak eginda ezabatzea arautzen duen E uskal Autonomia E rkidegoko 

araudian ez arritakoari jarraikiz . 

b) Hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaz tatzen duten z iurtagiriak, 

haiek egiteko baimena duten kudeatzaileek egindakoak, edo 

betelanetarako lur eta arroka ez  poluituak jaso dituz ten pertsona baimendu 

titularrek egindakoak. 

c) Hondakin baloriz atuen eta in situ erabilitako eraikuntza- eta eraispen-

materialen erabileraren eta kantitatearen z inpeko aitorpena. 

 Instalatzaileak emondako z iurtagiria, instalaz inoaren egokitasunarena. 

Industria ordez karitz ak abalatua.

HIR UG AR R E NA: O brearen aurrekontua 1 2 0 .8 9 4 ,6 6  € takoa da. O brak egiteko 

exekuz ino epea hiru hilabetekoa izatea, hasteko epea hilabetekoa izatea eta, etenik 

badago, epea hilabetekoa iz atea. 

L AUG AR R E NA: O bra liz entz ia honek balioa izateko, hondakinen kudeaketarako 

1 .2 9 0 ,4 5 € ko bermea ipini beharko da udal D iruzaintzan. Berme hori ipini arte ez ingo 

dira obreagaz  hasi. 
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BO S G AR R E NA: O brea egiteko lizentz iak balioa izateko, lizentz ia honeri erantsita 

doazan baldintz a orokorrak betetea.

S E IG AR R E NA: Interesdunari erabagi hau jakinaraz tea.

ZAZP IG AR R E NA: Hurrengo O soko Bilkuran erabagi honen berri emotea.

O BR A HANDIE TAN BE TE  BE HAR R E K O  BAL DINTZA O R O K O R R AK
O bra liz entz ia emoten dauen erabagian agertz en diran baldintz akaz  batera, beste baldintz a honeek 
be, bete beharko dira:

1 .- Dagokion arkitektoak idatz i eta jagokon alkargoak behar dan moduan oneretxia emonda 
aurkez tuko da proiektu teknikoa, eta, bai honi eta bai emoten dan liz entz iari be z ehatz  lotuta egingo 
dira obrak.

2 .- Berau kokaturik dagoan kaleko lerrokadura ofiz ialetara egokituko da eraikuntz ea. Udal arkitektoak 
az alduko dau horreek lerrokadurak z eintz uk diran.

3 .- O bra liz entz iaren kopia kanpotik ikusteko moduko leku baten egon beharko da lanak egiten diren 
bitartean, esaterako kolarreko kristalean, atarian, auz oko iragarki taulan…

4.- L iz entz ia eskatu eta lortu ostean, eskatz ailea honako honeetara egongo da behartuta:

a) Urigintz a arloko arauak eta ez arritako baldintz ak oso-osorik betetera. Honeen baldintz en 
artean, funtsez koa iz ango da, aplikagarria dan kasuetan, jarritako ildo ofiz ialetara z ehatz  
atxikitz ea obrea.

b) O rdenantz a fiskalek ez arten dabez an z ergak ordaintz era. E skaria egiten dan momentutik 
onartz en da betebehar hori.

c) L iz entz ia dala-eta, sortz en diran gastu guz tiak ordaintz era, bardin, bide publikoan, harri-
z oletan, pasealekuetan, espaloietan, urbideetan, faroletan eta abarrean be; orokorrean, jabari 
publikoko objektu narriagarrietan sortu leikez an kalteak ordaintz era.

d) Bai obrea burutz en dagoan bitartean, bai honen amaieran be, udal z erbitz uei ikuskapena 
egiteko aukerea emotera. E z arritako baldintz ak bete dirala frogatuko dabe honeek 
ikuskapenak.

e) Lanek irauten daben bitartean gertatu leikez an intz identz ia guz tien erantz ulea iz atera.

f) Indarrean dagoan legediak esijitutako ganerako betebeharrak betetera.

g) Ur kontagailua ipini beharko da, obrea burutz en dan bitartean kontsumitz en dan ura 
neurtz eko. Z uinketa Aktea iz enpetu aurretik jarri beharko da kontagailu hori, Ur Hornidurea eta 
Ur Z erbitz uaren Kudeaketarako E rregelamenduaren 78 . artikuluak xedatutakoa betez . 
Kontagailua ipinteko beharrez koa dan eskaria egin beharko da udaletxe honetan, 
erregelamendu horren 5 . artikuluak xedatz en dauenaren arabera.
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h) Biz kaiko Aldiz kari O fiz ialean 2016ko uz tailaren 19an argitaratu z an Bermeoko Udaleko Z aratei 
eta dardarei buruz ko Udal O rdenantz ea beteko da.

i) Hormigoi kamioiak ez in iz ango dira garbitu obran bertan, kamioiak garbitz ean sortz en dan 
z ementuz ko karesnedun ura kainu-z uloetara joaten dalako eta kainu-z uloak itxi egiten 
diralako.

j) Udalak obrea hartu orduko Udal Z erbitz uek kainu-z uloak ikuskatu egingo dabez , eta itxita 
egon ez kero, esleipendunak garbitu egin beharko dauz , beti be udalak obrea hartu baino 
lehenago.

k) Z uinketa aktan kalearen egoerea z ehaz tuko da (galtz ada-harriak eta espaloia), beharrez koa 
bada, biz igarritasuna emon baino lehen konpondu ahal iz ateko.

5 .- Horretarako legez  baimenduta dagoan pertsona baten z uz endaritz a fakultatibopean burutuko dira 
obrak; z uz endari fakultatibo horrek obran jarduteari iz ten badeutso, hiru egunen barruan eta jagokon 
alkargo ofiz ialak onetsitako ofiz io bidez , obren sekz inoari emongo deutso horren barri. Jabeak, 
orduan, z uz endari fakultatibo barria iz endatuko dau eta sekz inoari idatz iz  jakinaraz o enkargu-orri 
egokia eta oneretxia emondakoan. O brearen z uz endari fakultatiboak uko egin eta hiru egun igaro eta 
gero, iz apide hori oraindino bete ez  badau, O bra Sekz inoak lanen jarraipena etengo dau formalidade 
hori bete arte.

6 .- O break irauten dauen bitartean proiektuan aldaketarik sartz ea beharrez koa bada, aurretik obra 
printz ipalarentz at egin dan moduan, jagokon baimena eskatuko dau. Proiektua aurkez tu z anean 
eskatu bada edo egindako kitapenarena baino diru-kopuru handiagoa iz ateko arraz oirik eragiten ez  
bada, ez  da sortuko eskubiderik. Holan iz an ez ean, diferentz ia bakarrik ordainduko da.

7 .- E skatz aileak udaleko funtz ionarioen esku itz iko dauz  planoen aleak onartuta eta z igilua emonda.

8 .- Berehala erabiliko ez  diran hutsune guz tiak itxi egin beharko dira. Itxierea itxurosoa iz ango da eta 
ez  da onartuko barrualdea ikusteko modurik iz atea, ez ta leundu eta pintatu bako trenkadarik, 
oholtz arik edo antz eko materialik be.

9 .- Hasitako obrak ez in iz ango dira itz i amaitu barik. Hori gertatz en bada, udalak beharrez koak diran 
xedapenak aginduko dauz . Lanak amaitz ea agindu ahal iz ango dau, orubearen eta eraikinaren 
kargura.

10 .-O brak amaitu eta gero, jabeak jakinaren ganean ipiniko dau udala hamabost eguneko epe 
barruan. Jakinaraz pen honegaz  batera, obrea, onartutako proiektuaren arabera eginda dagoala 
frogatuko dauen obrako z uz endari fakultatiboaren z iurtagiria aurkez tu beharko dau.

11 .- E txebiz itz ak okupatu aurretik, Alkatetz eari eskatuko jako biz igarritasun-z edulea. Udal aginteak ez  
dau baimenduko altz ariak etxe-aldatz erik, ez ta establez imendua irekiterik be, aurreko esan-multz oan 
ez arri dan moduan, emondako eraikuntz a-liz entz iaren baldintz etara lotuta egin dirala obrak 
egiaz tatz en ez  bada.

E ra berean, solairu bakotxari ur-hornidurea moz ten ez  jakon arte ez  jako emongo liz entz iarik. G eroko 
erabiltz aileek formaliz atuko dabe udaletxeko bulegoetan ur z erbitz uan abonadua iz ateko inskripz inoa. 
Kontratisteak iz ango dau solairu bakotxean ur-hodia ebagiteko baldintz ea ez  betetearen 
erantz ukiz una.

12 .- O bra liz entz ia, kasu honeetan iraungiko da, ordaindutakoa itz ultz eko eskubide barik:
- Udalak ez arritako epe barruan obrak hasi ez  diranean.
- O brak hasi eta gero, sei hilebetetan etenda geratu diranean.
- Horretarako ez arri dan epe z ehatz ean, edo, egon leitekeen luz apenean obrak amaitu ez  

diranean.
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E peak amaitu aurretik, arraz oitutako geldiaraz pena edo berandutz ea jakinaraz o ez kero udalari, edo 
ez inbestekoagaitik iz an dala frogatu ez kero, ez  da kontuan hartuko epemugarik. 

13 .- Jabego eskubidea kenduta eta hirugarren pertsonen eskubideak gordeta emon dala baimena 
ulertuko da, eta onuradunak ez in iz ango dau erabili bere jardunean iz andako erantz ukiz un z ibila edo 
penala baz tertz eko z ein gitxitz eko.

14 .- L iz entz ia honetan aurreikusten ez  dan guz tirako, herriko arau subsidiarioek eta urigintz ako 
ordenantz ek xedatutakora egongo gara.

15 .- E uskerearen Normaliz az inorako Udal O rdenantz eak dinoana bete beharko da, era honetara: 
O brearen seinaleak eta moeta guz tietako oharrak, segurtasun arauen panelak… euskeraz  idatz ita 
egongo dira. E uskeraz  eta gaz telaniaz  idatz i ez kero, euskeraz ko testua bi aldiz  handiagoa iz ango da.

O brea egingo daben enpresek obran publiz idaderik egitekotan, euskeraz  egingo dabe; euskeraz  eta 
gaz telaniaz  egitekotan, lehentasun osoa emongo jako euskereari.

16 .- Beste baldintz a batz uk:
 E raikinaren barruan ipiniko da putz u septikoa eta 3 .3 . erregistro-tapea eukiko dau. 

E rkidegoaren jabetz ako tokietan (kolarrean edo atarian, garajean, arrapalan eta abarrean) 
jarriko da eta debekatuta dago loian ipintea. 

 100  metro koadru bakotxeko eta teilaturainoko airez tatz e-tximiniaz  horniduko da loiea. 
T ximinia barrukoa iz ango da eta ez  da joango inoiz  fatxadatik. E txebiz itz en airez tatz e-
hodietatik kanpo egongo da.

 O inaren okupaz inoa 100  metro koadrura heltz en ez  diran orube txikietan, aitatutako 
airez tatz e-tximinia aurreikusi beharko da, aurreko esan-multz oan az aldutako baldintz etan.

 C T E -DB-SI arauak ez arritakoa betez , kolar edo ataria, loia eta beste establez imendu 
enparaduetako ateak kanporantz  ireki beharko dira, kanpoko espaz io publikoaren gunean 
sartu barik.

 E skegita dagoz an erropak ikustea guz tiz  eragotz iko daben lamak edo saretak eukiko dabez  
eskegitokiek.

 Indarrean dagoan planeamenduko 4 .4 .4  puntua betez , babesteko hesi bat jarriko da obran, 
gitxienez  metro 2ko altuerea eukiko dauena. E uki leiken edo leikez an atea edo ateak 
barrurantz  z abalduko dira eta lanorduetatik kanpo itxita egongo dira. 

 Kontuan euki beharko da, oz topo arkitektonikoak kentz eari buruz  indarrean dagoan araudi 
guz tian ez arritakoa.

 E raikin barrien fatxadak kable edo linea ez arpenak ipintetik salbuetsita geratuko dira 
(elektriz idadea, telefonia, eta abar). Lurraz pikoak iz ango dira honeek nahitaez .

 O breagaz  hasi aurretik, eskatz aileak obraren eraginez  kaltetuta geratu leikez an kanaliz az ino 
eta z erbitz u guz tiak ez agutu beharko dauz , eta, horrretarako, hartu-emonak iz an beharko dauz  
kalteak jasan leikez an enpresa guz tiakaz , bakotxaren araudia kontuan iz ateko eta 
instalaz inoak z ehatz -mehatz  non dagoz an jakiteko. E skatz ailearen erantz ukiz una da 
aitatutakoak ez  ez agutz ea.

 Mueta honetako obrak egiten diran eraikinentz at indarrean dagoan araudi hau beteko da:
- C T E
- C T E -DB-SI
- C T E -DB-SE
- C T E -DB-SUA
- C T E -DB-HS
- C T E -DB-HE
- C T E -DB-HR
 O brak hasi aurretik, behar dan Z uinketa Aktea egin beharko da. Horretarako Bermeoko 

Udaleko Sail T eknikoari esan beharko jako, indarrean dagoan araudiak ez arten dauen 
moduan. 
Akta horretan, obran gastau daitekeen ura neurtz eko kontagailurik dagoan egiaz tatu beharko 
da. Kontagailurik ez  badago ez in iz ango da aktarik iz enpetu.
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 1/1998  eta 346 /2011  errege-dekretuek ez arritakoaren arabera, telekomunikaz inoetako 
az piegitura komunentz at proiektu berez ia agertu behar da obrak burutz eko proiektuan.

 G as kontagailua eraikinaren barru aldean ipiniko da. Kanpora aireatuko da eta sarbideko atea 
barru aldetik eukiko dau. G as instalaz inoa udaleko araudiari egokituko jako, sarbidea 
kolarretik edo ataritik eukiko dau eta banaketea, bertikala iz ango da, eskegitokietako barruko 
aldetik jarria; ez in iz ango da ikusi fatxadatik.

 1991ko apirilaren 22ko erabagia, industria eta meategiak administratz eko z uz endariarena, 
etxeetan, jendea batz en dan lokaletan eta dendetan, gas-instalaz inoen ikuskapenei buruz ko 
indarreko arau teknikoak ulertu eta apliketako behin betiko jarraibideak emoten dauz ena.

 O brearen hesian, kartel bat ipini beharko da, eta, bertan az alduko dira, lanaren hasierako 
datea, eta amaitz eko epea be, horren barri guz tiek iz ateko.

 O bra hondakinak eta lurrak mobitea.
 Az aroaren 8ko 31 /1995  Lan Arriskuen Prebentz iorako “Prevención de R iesgos Laborales” 

Legea eta baliokideak bete beharko da.

E raikitz e era eraiste lanetako hondakinak kudeatz ea: E kainaren 26ko 112 /2012  Dekretuak  ez arritakoa 
beteko da. Horrek esan gura dau, honeek hondakinak derrigorrez  eroan behar dirala legez tatutako 
obra-hondakindegira. Lanak hasi orduko, obra-hondakindegiko titularrak emondako baimen-
konpromisoa aurkez tu beharko da.    

Lurrak mobiteko lanetatik datoz en hatx edo lurren kasuan, lurrak bete eta egokitz eko be erabili leikez . 
Horretarako, E usko Jaurlaritz earen (H irigintz a, E txebiz itz a eta Ingurumen Saila) baimena beharko da 
eta udalarena be bai, 5 .000  m3tik beherako bolumenekoentz at.

L iz entz ia emoten dauen erabagia behin betikoa da administraz ino bidean, eta, erabagi horren aurka 
eta hemen jarritako edoz ein baldintz aren aurka, administraz inoarekiko auz i-errekurtsoa jarri ahal 
iz ango da Auz itegi Nagusiko E skumeneko Salan. Aitatutako errekurtsoa jarri aurretik, baldintz a legez , 
administraz ino honi holan egingo dala jakinaraz o beharko jako.

Administraz inoarekiko auz i-errekurtsoa ipinteko epea hilebete bikoa iz ango da, erabagi honen 
jakinaraz pena hartz en dan hurrengo egunetik hasita.

G uz ti hori, 1956ko abenduaren 27ko Administraz inoarekiko Auz ien Jurisdikz inoaren 58 . artikuluaren 
eta urriaren 1eko 39 /2015  Legearen 40 .2  artikuluan xedatutakoaren arabera. 

HIZ T E G IT XO A

Administraz ioarekiko auz i-errekurtsoa R ecurso C ontencioso-Administrativo
Airez tatz e-hodiak C onductos de ventilación
Airez tatz e-tximinia C himenea de ventilación
Arau subsidiarioak Normas subsidiarias
Araudia Normativa
Auz itegi Nagusiko E skumenaren Sala Sala de la Jurisdicción del T ribunal Superior de 

Justicia
Az piegiturea Infraestructura
Baldintz ea C ondición
Biz igarritasun-z edulea C édula de habitabilidad
E pemugea Vencimiento
E raikina E dificio
E rantz ukiz una R esponsabilidad
E san-multz oa Párrafo
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E skegitokia T endedero
Harri-z olea E mpedrado
Ildo ofiz ialak L íneas oficiales
Iraungi C aducar
Jabeen erkidegoa C omunidad de propietarios
Kitapena L iquidación
Legegintz ako E rrege-Dekretua R eal Decreto Legislativo
Lerrokadurea Alineación
Loiea Lonja
Meategia Mina
O bjektu narriagarria O bjeto que puede deteriorarse
O bra-hondakindegia E scombrera
O holtz ea T ablado
O ina Planta
O nuraduna Beneficiado
O rubea Solar
O z topo arkitektonikoak T rabas arquitectónicas
Salbuetsita E xento
Sarbidea Acceso
T renkadea Mampara, tabique
Urbidea C onducción de agua
Urigintz ea Urbanismo
Z ergea Impuesto
Z igilua Sello
Z uinketa Aktea Acta de R eplanteo

4 . - 2 1 .2  AR E AK O  5 . P AR TZE L AN E TX E BIZ ITZAK  E R AIK ITZE K O  INMO BIL IAR IA 

BE K O BAS O  S L -R I E MO NDAK O  O BR A L IZE NTZIAN, AL DAK E TAK  O NAR TZE A.

X edea

2 1 .2  areako 5 . partzelan etxebiz itzak eraikitzeko Inmobiliaria Bekobaso S L ri 

emondako obra lizentz ia. P roiektuaren aldaketak.

Aurrekariak 

L ehenengoa: 2 0 1 5 eko otsailaren 2 an Tokiko G obernu Batzarrak Inmobiliaria 

Bekobaso S L ri 2 1 .2  areako 5 . partzelan etxebiz itzak eraikitzek obra lizentz ia emotea 

erabagi eban.

Bigarrena: 2 0 1 9 ko maiatz aren 5 ean, Inmobiliaria Bekobaso S L ek, proiektuaren 

aldaketak egiteko eskaria aurkez tu eban. 

H irugarrena: 2 0 1 9 ko ekainaren 8 an udal arkitektoak txostena egin eban.

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E30002804400U8G6T9H3D0D0

Sinadurea eta datea
JURDANA URIARTE LEJARRAGA(P4802100J-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-IDAZKARI

NAGUSIA  -  11/07/2019
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE(P4802100J-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-BERMEOKO

ALKATEA  -  11/07/2019
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  11/07/2019

11:57:02

DOCUMENTO: 20190163908

Datea: 11/07/2019

Lekua: Bermeon

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia



Argudioak

L ehenengoa: 2 0 1 9 ko ekainaren 8 an udal arkitektoak egindako txostenean aipatzen 

dan lez , Inmobiliaria Bekobaso S L ek eskatutako aldaketak, ez  dabe H iri 

Antolamendurako P lan O rokorrak 4 .1 .2 9  artikuluan xedatutako betetzen ez ta, 2 1 .2  

areako 5 . partzelarako 2 0 1 4 ko apirilaren 1 0 ean behin betiko onartutako P lan 

Berez ia.

Honako hau jasotzen da udal arkitektoaren txostenean:

P roiektuaren aldaketa dokumentuan hurrengo esku hartzeak azaltzen dira:

- E K T-ak definitzen duen energia aurrezpenerako beharrezkoak diren 

eguzki plakak tokiz  aldatzen dira, eraikinaren estalkitik, eskailera kaxaren 

estalkira.

- Igogailuak lau geldialdi eduki beharrean bost izatera pasatuko litzateke, 

estalkiko plantan geldialdia gehituz .

- Igogailua estalkira heltzeko eskailera kaxaren gainean altuera gehitu 

behar iz an z aio igogailuaren egiturari. 

- Aurretik aipatutako elementu guz tiak estaltzeko hormigoizko G R C  plaka 

berriak jarri nahi dira eskailera kaxaren gainean, erremate bezala.

- E raikinaren atzealdean kokatutako aterpeetan aldaketak ageri dira.

P roiektuaren aldaketak onartu daitezkeen jakiteko az tertu beharko da Bermeoko 

HAP O aren 4 . tituluko lehenengo kapituluan azaltzen diren eraikuntza arauei buruzko 

xedapenak betetz en diren. 
Artikulua 4 .1 .29  _ E raikinen goialdeko erremate elementuak:

1 . E goera bakoitz ean finkatutako altueren gainetik eta bolumetriko eraginetarako z enbatuko ez  

diralarik, ondorengo elementuak bakarrik z ilegitz en dira: 

a) F rontoiak, karelak, balaustreak, estatuak, publiz itateko iragarkiak, edo, sinpleki, 

apainduraz ko edo estetiz kako beste arraz oi batz uk. Korporaz ioak egindako onarpena 

z uhurtz uriaz koa iz ango da, eta inolaz  ere ez  du gaindituko eraikinaren altuera 1 ,80  m. baino 

gehiago. 

b) T ximiniak eta airez tapen hodiak: Honeek, estalkia, bere funtz ionamendu z uz ena bermatuko 

dauan altuera libre nahikoa gainditu beharko dabe justifikatua kontsideratuko dalarik NT E ra 

egokitz en dan konponbidea. 

Dana dala, horren altuerak ez  dau gaindituko eraikinaren altuera 6  m. baino gehiagotan. 

c) E skilara eta igogailuetako erremate kasetoia: 

Sabaiaren forjaketaren az piko aurpegia az ken geldiuneko lurz orutik (z ilegitutako az ken 

solairuari jagokona) 6 ,20  metro edo distantz ia txikiagoan kokaturik egongo da. Bere iz ariak, 

solairuan, ez  dau eskilara kaxa, truin eta igigailuaren makinaria gela babestuko dauan 

beharrez ko az alera gaindituko. E skilara kaxa fatxadaren hormartean kokatuta dagoanean 

bakarrik z ilegituko da, eskilara kaxa hartuko dauan kasetoia, eta hori fatxadako 

lerrokaduragaz  bardinean etorriko da (hegalkin eta teilatu-hegal barrik). 
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d) T eilatu-hegala: 

Z ilegitutako hegaldura baino 50  z m gehiago hegaldu daiteke. 

Z ilegituriko altuera gainetik egiten diran eraiketak eraikin osoan erabili diran materialeen 

antz eko kalitateagaz  exekutatu beharko dira, eta berez iki fatxadak. 

e) E stalkiaren erremateak, igogailuen makina gelak, baita, eraikikorra dan altueraren gainetik 

kokatz en diran telbistako antenak ere: 45° inklinaz iodun plano lapranak definitutako galiboaren 

barruan, az ken solairuko sabaiaren gainean euskarriturik. T ximinien eta airez tapen 

isurbidearen erremateak galibo hori gainditu ahal iz ango dabe. 

2 . E stalkiaren faldoiak jarraikorrak edo malda eraberekoak iz ango dira, estalkiaren eraketak 

malda konposatuak esijitz en dauan kasuan iz an ez ik. E spresuki debekaturik geratz en da 

hormalde bertikalak eratz eko malda oz topatz ea, bilatz en daben konponbideak, baita txapitulak 

eta mansardak ere. Hormalde bertikala partz elako patioetan z ilegituko dira barruranz ko 

maldagaz  faldoiak ez artz ea posible ez  balitz , eta peto bertikalak fatxada planoa eta 

hegaldunen planoaren artean kokaturik; kasu bietan hormalde bertikalak hormatal itsuak 

iz ango dira inolako irekidura barik eta eraikinaren eta benetako inguratz aile maximoa gainditu 

barik. 

T eilatuko isurialde triangeluarren abiapuntua beherengo ertz a iz ango da, eta baimendutako 

az ken solairuko sabaiko forjatuaren eta fatxaden arteko elkargunearekin bat eginda dago. 

E lkargune horretako beherengo hegaleraino luz atuko da, baina ez  da haiz u plano bertikalen 

eta az ken forjatu horiz ontalaren arteko elkargunerik kalerako kanpoko fatxadaren aldean.  

Aipaturiko bi planoen arteko teilatupeko gune hori ahalik eta baxuena iz ango da, eskakiz un 

horien arabera. T eilatupekoaren altuera sabai aiz unerako aukerarik ez  duen hormigoiz ko 

forjatuen akaberen artean neurtuko da.

3 . Hornikuntz az ko erabilera daukien eraikinetan, onartu ahal iz ango dira konponbide 

ez bardinak elementu puntualentz at, behar dan moduan justifikatuak. 

4 . E raikuntz a industrialetan, jagoken jarduketaren tximiniak, z iloak, gordailu altuak eta 

gainontz eko tresneria libre, propio eta justifikatuak. 

5 . Benetako eraikiaren estalkiaz pian gertatz en diran hutsuneak, ondoren erabileretarako 

bakarrik erabiliko dira: 

a) E txebiz itz a bakoitz arentz at trasteleku bat, gehiengo 25  m2  az alera erabilgarria etxebiz itz a 

kolektiboak diranean, edo 16  m2  erabilgarriak trastelekuarentz at, bulego edo merkataritz ako 

eraikinetan 90  m2  erabilgarri bakoitz eko. 

b) E raikinaren instalakuntz a teknikoak (airegirotz e eta berotz ea, urgordailuak, igogailuaren 

makinaria, e.a.). 

E txebiz itz a bakarretan, habitagarri dan gune legez , erabilerak baimenduko dira estalkiaz pian, 

Araudi Partikularretan xedatutakoa iz an ez ik. 

E txebiz itz a kolektiboetan baimendu daiteke estalkipeko gune erabilera etxebiz itz arako, 

betiere, sarrera bada, horregaz  z atiez ina iz ateari loturik geratuko baita da. 

E stalkipeko gunea, etxebiz itz a edo habitagarri gunea legez  erabiltz en dan kasuan, argiz tapen 

eta airez tapeneko argiz uloen kopurua ez  da iz ango bat baino gehiago etxebiz itz a bakoitz eko, 

2  m2ko gehienez ko az alerarekin. 

c) G arbiketa, lehorketa, arropa lisaketa eta trasteleku-biltegia az aleraren mugarik gabe, 

egoitz a kolektiboentz at bakarrik diran eraikinetan. 
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d) Hornikuntz a eraikin esklusiboetan, horreez  gain, publikoan sartuko ez  dan erabilera 

laguntz ailea z ilegituko da, eta pertsonak egotea edo lantokia iz ango ez  dalarik. 

Aurreko c) eta d) az piataletan az aldutako guneak argiz tatz eko, argiz uloak onartuko dira, baina 

trasteleku bakoitz eko 0 ,25  m²-koa gehienez , edo hegalaren plano berean kokaturiko 

teilatupeko az alera erabilgarriko 25  m2  bakoitz eko.

Bere eremuko B.B.P .B.ren espez ifikoaren arabera arautuko dira alde z aharreko eraikinak.

Inola ere ez  dago baimenduta igogailuen geralekua erlaitz aren altueratik gora.

Bere eremuko B.B.P .B.ren espez ifikoaren arabera arautuko dira alde z aharreko eraikinak.

Inola ere ez  dago baimenduta igogailuen geralekua erlaitz aren altueratik gora.

Bestalde, Bermeoko Udalak 2 0 1 4 ko apirilaren 1 0 ean behin betiko onartu zuen 2 1 .2  

areako 5 . partz elaren ordenaz io xehatua definitzen duen P lan Berez ia. Hala, 

proiektuaren aldaketak ordenaz io xehatuan definiturikoa ere errespetatu beharko du.

H iri Antolamendurako P lan O rokorreko 4 .1 .2 9  artikuluan, batetik adieraz ten da, 

estalkiaren erremateak, igogailuen makina gelak, baita, eraikigarria dan altueraren 

gainetik kokatzen diren telebistako antenak ere, 4 5 ° inklinaz iodun planoak 

definitutako galiboaren barruan geratu beharko direla, azken solairuko sabaiaren 

gainean euskarriturik. S oilik, tximinien eta airez tapen isurbidearen erremateak galibo 

hori gainditu ahal iz ango dabe. 

G ainera, aipatutako artikuluan dio eskailera eta igogailuetako erremate kasetoiaren 

forjatuaren azpiko aurpegia azken geldiuneko lurzorutik (z ilegitutako azken solairuari 

dagokiona) gehienez , 6 ,2 0  metro edo distantz ia txikiagoan kokaturik egongo dela.

E rlaitzaren altueratik gora igogailuaren geralekurik inola ere ez  dela baimenduko ere 

badio. 

Beraz , proiektuan planteatz en diren aldaketak onartzerik ez  dago. E rremate guz tiak 

eta eguzki plakak, onartutako erremate elementuen 4 5 º-ko planoaren gainetik 

geratuko lirateke. E rlaitz aren altueratik gora igogailuaren geralekurik ez  dago 

baimentzerik eta proiektuaren aldaketan, igogailuaren sabaiaren altuerak gainditu 

egiten du gehienez ko distantz ia eta ez  dator araudiarekin bat. O ndorioz  ez  da 

posible aldaketa horiek baimentzerik, beraz , eraikuntza lanak egokitu beharko dira 

lizentz ia jaso duen proiektura itz uliz . 

Hala, igogailuaren azken geldialdia proiektuko etxebiz itzen azken plantan gauzatu 

beharko da, ez  estalkian. E guz ki-plakak hasierako proiektuan bezala estalkian jarri 

beharko dira, ez  eskailera kaxa gainean eta igogailuarentzako egindako adreiluzko 

kaxa kendu eta eskailera kaxa gainean kokatutako hormigoizko G R C  plakak kendu 

egin beharko dira.

G ainontz ean, 2 1 .2  areako  5 . partzelaren ordenaz io xehatuan definitzen den P lan 

Berez iarekin ere ez  dator bat aipaturiko aldaketa. 
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E san beharra dago, proiektuaren aldaketak azaltzen diren dokumentaz ioaren 

helburua estalkia eta eskailera kaxa gaineko erremateak definitzea dela. Halere,  

proiektua az tertuz , ulertz en da eraikinaren atzealdean kokatutako aterpeetan 

aldaketak daudela. Aldaketa horiek definituko dituen dokumentaz ioa aurkez tu 

beharko da, Udalak hirigintza arauak betetzen diren az tertzeko eta badin badagokio 

Udalak oniritz ia eman  diez aien.

G arrantz itsua da aterpeetan ageri diren aldaketak definituko dituen dokumentaz ioa 

ahalik eta lasterren aurkez tea, eraikuntza lanetan dagoeneko aldaketak eginda 

daudelako.

E rabagia

Tokiko G obernu Batzar honek, aho batez , honakoa E R ABAG I DAU:

L E HE NE NG O A: Inmobiliaria Bekobaso S L ek 2 1 .2  areako 5 . P artzelako proiekturi 

aurkez tutako aldaketak ez  onartzea.

BIG AR R E NA: E raikinaren atz ealdean kokatutako aterpeetan ageri diran aldaketak 

definitzeko dokumentaz ioa aurkez tu beharko da Udalean.

Alkateak proposatu du gaia mahai gainean uz tea, promotoreak arkitektoarekin hitz  

egin nahi duelako ez  daukatelako argi txostenaren zenbait kontu.

Aho batez  gaia mahai gainean utz i da.

5 . – JO S HE  MAR I TABE R NAK O  AUDIO  E K IP O AR E N INS P E K ZIO AR E N 

O NDO R IO ZK O  E R R E K E R IME NDUA E G ITE A.

X edea

Jose Mari tabernak sortzen dauazan zaratak dirala eta, tabernari egindako 

ikuskapena.

Aurrekariak 

L ehenengoa: 2 0 1 6 ko uz tailaren 1 ean, Maria Angeles Urrutia Mujika andreak, Zabal 

E der taberna (gaur egun Jose Mari izena dauaka) erreformatzeko jardueraren aurre-

komunikaz ioa eta obra lizentz ia aurkez tu eban.

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
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Bigarrena: 2 0 1 7 ko ekainaren 8 an ingurumen teknikariak jardueraren aurre-

komunikaz ioaren espedientea amaitutzat emoteko txostena egin eban.

H irugarrena: 2 0 1 9  maiatz aren 1 6 an, ingurumen teknikariak eta ikuskapena egiteko 

Udalak kontratatutako enpreseak, P HAS E  enpreseak, Jose Mari tabernaren 

ikuskapena egin eben.

L augarrena: 2 0 1 9 ko maiatzan P HAS E  enpresearen txostena jaso da.

Argudioak

L ehenengoa: 2 0 1 7 ko ekainaren 8 an ingurumen teknikariak jardueraren aurre-

komunikaz ioaren espedientea amaitutzat emoteko egindako txostenean honako hau 

jaso zan:

Maiatzaren 7 an, honako soinu iturriak identifikatu eta mugatu dira:

- E quipo de surround doméstico con amplificador integrado en el subwooffer: 

L ogitech Z-9 0 6  con subwoofer de 1 6 5  W y satélites de 5  x 6 7  W. L imitador 

E L AN S AP -1 0  mº X -0 0 3 4 7 3  anclado a 7 5 dB.

- Televisión S amsung serie 5 -5 1 0 0 , anclado a 7 5 dB con “modo hotel”.

Bigarrena: 2 0 1 9  maiatz aren 1 6 an egindako ikuskapenaren ondoren P HAS E  

enpreseak egindako txostenenean honako hau jaso da:

1 º E l E quipo de Audio que está funcionando en el momento de la inspección no 

coincide con el legaliz ado en el 2 0 1 7 :

- E l modelo del amplificador es diferente (P ioneer A1 0  en vez  de O mnitrinic 

E 3 0 0  MK -2 ”)

- L a mesa de mez clas legalizada no está conectada.

- No se aprecia L imitador de P otencia alguno (el modelo legalizado era un 

E L AN S AP -1 0 )

- L as televisiones (dos en vez  de una declarada en 2 0 1 7 ) no están conectadas 

al E quipo de Audio (si bien no están emitienod sonido en ele momento de la 

inspección)

2 ª E l L ímite de E misión S onora establecido como legal para este local no coincide 

con el declarado:

- No existe lim itador de potencia, por lo que es posible subir el volúmen de 

emisión hasta el lím ite físico del amplificador utilizado (pioneer A1 0 ).

- S e realiz an mediciones de nivel (mediante S onómetro Integrador 

promediador T ipo 1  C E S V A S C 3 1 0  con número de serie 1 1 2 4 7  debidamente 
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calibrado) y se recogen niveles medios de E misión de 9 2  dBA y pisocs de 1 1 6  

dBA en L Aeq de 3 0  segundos.

- L os Niveles de E misión recogidos son muy superiores a los establecidos 

legalmente.

3 º S e observa un E quipo de Audio adicional de mucha más potencia que el 

declarado, que no está sonando en el momento de la Inspección, listo para 

conectarles unos altavoces y poder funcionar (incluso hay tiradas de lineas de 

altavoz  preparadas).

H irugarrena: Ingurugiroa babesteko 3 /1 9 9 8  L egearen 6 4  artikuluak honako hau 

xedatzen dau:
 Artículo 64 .- Inspección y control:

1 .- Serán competencia municipal las funciones a desarrollar para la efectiva inspección y control 

de las actividades clasificadas, hallándose facultados los alcaldes o alcaldesas respectivos para 

decretar la suspensión o clausura de las actividades ilícitas, la revocación de las licencias y la 

imposición de las sanciones legalmente determinadas.

2 .- Advertidas deficiencias en el funcionamiento de una actividad, el alcalde o alcaldesa requerirá 

a la persona titular de la misma para que corrija aquellas en un plaz o determinado que, salvo 

casos especiales debidamente justificados, no podrá ser superior a seis meses.

3 .- C uando exista amenaz a inminente de que se produz can daños graves o irreversibles al medio 

ambiente o peligro inmediato para las personas o sus bienes, el alcalde o alcaldesa podrá, con 

carácter preventivo, imponer la adopción de medidas, incluida en su caso la suspensión de la 

actividad total o parcialmente, en tanto no desaparez can las circunstancias que generen la 

amenaz a o el peligro.

4 .- E n el supuesto del apartado anterior, cuando la persona titular de una actividad se niegue a 

adoptar alguna medida que le haya sido impuesta, la autoridad que haya requerido la acción, 

previo apercibimiento, podrá ejecutarla con carácter subsidiario, siendo a cargo de la persona 

titular los costes derivados, que serán exigibles por vía de apremio.

L augarrena: Jarduera hau z abalik egon ahal izateko, jardueraren aurre-

komunikaz ioa aurkez tu zanean ingurumen teknaikariak ezarritako baldintzak bete 

beharko dira. 

Beraz , 3 /9 8  L egearen 6 4  artikuluak xedatutakori jarrituz , epea bat emon behar jako 

jardueraren titularrrari, baldintz ak betetzeko. Baldintza horreek betetzen diranean 

Udalean jakinaraz i beharko dau dagokion ikuskapena egin ahal izateko.

P HAS E  enpreseak egindako txostenean adierazoten dan lez , soinu igorpen mailak 

L egez  ezarritakoak baino asko handiagoak dira. Hori dala eta, egoera horrek sortzen 
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dauazan kalteak ikusirik, emondako epean ez  badira baldintzak betetzen, jarduera 

zarratu egingo da baldintz a horreek bete arte.

Baldintza horreetariko bat aldatu bahi izanez  gero, Udalean horren inguruko 

dokumentaz ioa aurkez tu beharko da.

E rabagia

Tokiko G obernu Batzar honek, aho batez , honakoa E R ABAG I DAU:

L E HE NE NG O A: Jardueraren titularrari 1 5  eguneko epea emotea jardueraren aurre-

komunikaz ioa aurkez tu z anean ingurumen teknaikariak ezarritako baldintzak 

betetzeko. Baldintz a horreek betetzen diranean Udalean jakinaraz i beharko jako.

BIG AR R E NA: Jardueraren titularrari jakinarazotea, emondako epean ez  badira 

baldintzak betetzen, jarduera z arratu egingo dala baldintza horreek bete arte.

HIR UG AR R E NA: Baldintz a horreetariko bat aldatu nahi izanez  gero, Udalean horren 

inguruko dokumentaz ioa aurkez tu beharko dala jakinarazotea.

6 . – BE R ME O K O  G AZTE  E TA NE R ABE E K IN ING UR U IR E K IAN E TA HE ZK UNTZA 

AR L O AN ME NDE K O TAS UNAR E N P R E BE NTZIO R AK O  E TA E S K U-HAR TZE  

S O ZIO -HE ZITZAIL E R AK O  P R O G R AMA G AR ATZE K O  ZE R BITZU K O NTR ATUA 

E S L E ITZE A.

X edea

Bermeoko gaz te eta nerabeekin inguru irekian eta hezkuntza arloan 

mendekotasunen prebentz iorako eta esku-hartze soz io-hez itzailerako programa 

garatzeko beharrezkoa dan z erbitzuaren kontrataz inoa.

Aurrekariak 

L ehenengoa: Bermeoko gaz te eta nerabeekin inguru irekian eta hezkuntza arloan 

mendekotasunen prebentz iorako eta esku-hartze soz io-hez itzailerako programa 

garatzeko beharrezkoa dan z erbitzuaren kontrataz inoa bideratu behar da. 

K ontratuak xede bakar eta osoa dauka eta ez  dago loteetan banatuta. E ta xedearen 

arabera, z erbitzu administraz io-kontratua da.
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Bigarrena: Aukeratutako prozedura irekia da, SPKLren 156 . artikuluagaz  bat, 

zehaztutako baldintzak betetzen dauzan edozein enpresak emon daikelako zerbitzua 

eta, ondorioz , parte hartzerik handiena bermatzen dauan prozedurea dalako.

K ontratu honen balio estimatua, luzapenak barne, 7 1 .2 4 0  eurokoa da, BE Z  

salbuetsita.

Argudioak

L ehenengoa: K ontsignaz ino nahikoa dago gastu honetarako. R C  2 0 1 9 /4 0 0 .

Bigarrena: K ontratu administratibo baten aurrean gagoz , azaroaren 8 ko 9 /2 0 1 7  

S ektore P ublikoko K ontratuen L egearen 2 5 . artikuluaren arabera.

H irugarrena: S ektore P ublikoko K ontratuei buruzko L egearen 2 . X edapen 

gehigarriaren araberako Toki E ntitateetako K ontrataz iorako Arau espez ifikoak 

aplikatuko dira.

L augarrena: K ontratuaren iraupena, prez ioa eta erabiliko diran baloraz ino erizpideak 

kontuan hartuz , prozedura irekia jarraituko da Azaroaren 8 ko 9 /2 0 1 7  S ektore 

P ublikoko K ontratuen L egearen 1 5 6  artikulua eta ondorengoak jarraituz .

Bosgarrena: 2 0 1 9 ko ekainaren 2 5 ean, udal Idazkari nagusiak aldeko txostena igorri 

dau.

S eigarrena: 2 0 1 9 ko ekainaren 2 8 an, udal K ontu-hartzaileak ikuskatze mugatuaren 

aldeko txostena igorri dau.

Zazpigarrena: Az aroaren 8 ko S ektore P ublikoko K ontratuei buruzko 9 /2 0 1 7  

L egearen II. xedapen gehigarriaren arabera, eskumena alkateak dauka, baina 

2 0 1 9 ko ekainaren 2 1 eko 1 4 7 9 /2 0 1 9  zenbakidun dekretuaren arabera, eskumen hori 

Tokiko G obernu Batzarrera eskuordetu da.

E rabagia

Tokiko G obernu Batzar honek, aho batez , honakoa E R ABAG I DAU:
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L E HE NE NG O A: 7 1 .2 4 0  euroko (BE Z  salbuetsita) gastua baimentzea zerbitzu 

kontratua esleitz eko eta, indarreango udal aurrekontuaren 0 1 2 0 0 -3 3 4 2 1 -2 2 6 0 6 0 1  

partidan zorduntzea.

BIG AR R E NA: Baldintza P legu Tekniko P artikularrak, Administratibo P artikularrak eta 

horreen eranskinak onartz ea.

HIR UG AR R E NA: K ontratuaren iraupena urtebetekoa izango da, urtez  urte luzatzeko 

aukeragaz , gehienez  lau urtera arte (1 +1 +1 +1 ).

L AUG AR R E NA: Deialdia z abaltzea, jagokon iragarkia argitaratuz  Udaleko 

webguneko K ontratugilearen P rofilean.

BO S G AR R E NA: G az teria S ailari erabagi hau jakinarazotea.

S E IG AR R E NA: Hurrengo Tokiko G obernu Batzarrean eta O soko Bilkurean erabagi 

honen barri emotea.

7 . - 3 0 6 6 4 1 9 4 -L  NAN ZE NBAK IDUN L ANG IL E AR E N  L ANAL DIAR E N MUR R IZK E TA 

E TE TE K O  E S K AR IA O NAR TZE A.

X edea 

IE M andreak, umea zaintz eko egindako lanaldiaren murriz teka eskaria onartzea.

Aurrekariak 

L ehenengoa: 2 0 1 9 ko urtarrilaren 2 ean IE M andreak 2 0 1 9 . urterako, bere eguneroko 

lanaldian ordu bateko murriz keta luzatzeko eskaria egin du.

Bigarrena: 2 0 1 9 ko maiatz aren 8 an, L angileria teknikariak erabagi proposamena egin 

dau.

Argudioak  

L ehenengoa: Bermeoko udaleko funtz ionarioen lan baldintzak arautzen dituen 

akordioaren 5 6 . artikuluak honako hau ezartzen du:
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56 . artikulua.- Adin txikikoak edo ez indu fisikoak edo psikikoak z aintz eko liz entz ia 

1 . Hamabi urte baino gutxiago dituen ume bat edo soldatadun jarduerarik egiten ez  duen 

ez indu fisiko edo psikiko bat bere kargura daukan pertsonalak bere lanaldia heren batean 

edo erdian murriz teko aukera iz ango du, lanaldiaren hasieran edo amaieran, langile 

publikoak nahi duen moduan; langilearen ordainsariak z ati proportz ionalean murriz tuko 

dira, antz inakotasunari dagokiona ere bai. Z ortz i urte edo gutxiago dituen ume bat edo 

soldatadun jarduerarik egiten ez  duen ez indu fisiko edo psikiko bat bere kargura 

daukanak bere lanaldia gutxienez  1 /8  eta gehienez  erdian murriz teko aukera iz ango du, 

ordainsaria z ati proportz ionalean murriz tuz .

2 . Legez ko z aintz a ez  da bateragarria iz ango murriz ten den ordutegiaren barruan 

egindako soldatapeko beste edoz ein jarduerarekin.

3 . Behar bez ala arraz oitutako salbuespenez ko egoera jakin batz uk kenduta, liz entz i hau 

hamabi hilabeteko epeetan emango da; liz entz ia emateko arraz oiak asko aldatuz  gero, 

langile publikoak lanaldi murriz keta aldatu ahal iz ango du eta lanera itz uli baino 15  egun  

lehenago, E rakundeari horren berri eman beharko dio.”

Bigarrena: L angileari dagokio ordutegia zehaz tea, beti ere zerbitzuaren antolaketa-

beharrizanak kontuan hartuz , z erbitzuak kalterik izan ez  dezan.

H irugarrena: E nplegatu publikoaren oinarrizko E statutuaren testu bateratua onartzen 

duen urriaren 3 0 eko 5 /2 0 1 5  L egegintzako errege-dekretuaren 4 8 . artikuluak honako 

hau ezartz en du:  

“h) por  raz ones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algun 

menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación o de una 

persona con discapacidad que no desarrolle actividad retribuida, tendrá derecho a la 

reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que 

corresponda...”

L augarrena: Halaber, emakume eta gizonezkoen berdintasunerako 3 /2 0 0 7  L egearen 

hamazortz igarren xedapen gehigarrian honako hau ezartzen da:

“g) E l funcionario que, por raz ones de guarda legal, tenga a su cuidado directo de algun 

menor de doce años, persona mayor que requiera especial dedicación o a una persona 

con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la 

disminución de su jornada de trabajo...”

Bosgarrena:  L an-merkatuaren erreformarako premiatasunezko neurriei buruzko 

3 /2 0 1 2  L egearen L ehenengo xedapen gehigarriko 2 . atalean xedatzen du:
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“5 . Q uien por raz ones de guarda legal tenga a su cuidado directo algun menor de ocho 

años o una persona con discapacidad que física, psíquica o sensorial, que no desempeñe 

una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria , 

con la disminución proporcional del salario, entre, al menos un octavo y un máximo de la 

mitad de la duración de aquella...”

E rabakia

Tokiko G obernu Batzar honek, aho batez , honakoa E R ABAG I DAU:

L E HE NE NG O A: Bermeoko Udaleko funtz ionarioen lan baldintzak arautzen dituen 

akordioko 5 6 . artikuluan ez arritakoaren arabera, IE M andreak 2 0 1 8 .urterako lanaldia 

1 /8  murriz tea luz atzeko egindako eskaera onartzea, murrizketa hori lanaldiaren 

hasieran aplikatuko da, beti ere zerbitzuaren ordutegi-mugen barne.  

BIG AR R E NA: Interesdunari erabagia jakinaraz tea.

HIR UG AR R E NA: Hurrengo O soko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

8 . - 7 2 3 1 4 6 7 7 -D  NAN ZE NBAK IDUN L ANG IL E AR E N S E ME  ADING ABE A 

ZAINTZE K O  L ANAL DI MUR R IZK E TAR E N E S K AR IA O NAR TZE A.

X edea: 

Um ea z aintz eko lanaldiaren m urriz keta. Udalaren Musika E skolako flautako irakaslea den 

Naia Mandaluniz  E lgez abal andrearen eskaera.

Aurrekariak 

L ehenengoa: 2 0 1 9 ko m aiatz aren 9 an Udalaren Musika E skolako flautako irakaslea den Naia 

Mandaluniz  E lgez abal andreak, um ea z aintz eko lanaldiaren m urriz keta eskatu du:

“5  ordu lektibo eta 3  ordu ez  lektibo lan egitea nahiko nuke astearteetan.”

Bigarrena: Udalaren Musika E skolako flautako irakasleak honako ordutegi hau du astero:

E guna O rdutegia 

Klaustroa 1 1 :1 5  – 1 2 :1 5

1 3 :2 5  – 1 3 :5 5Asteartea
K lasea (Irakasle 2 )

1 4 :1 5  – 1 4 :4 5
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T utoretz a 1 4 :4 5  – 1 5 :1 5

Mintegia 1 5 :1 5  – 1 6 :1 5

T utoretz a 1 6 :1 5  – 1 6 :4 5

K laseak 1 6 :4 5  – 2 0 :4 5

Asteaz kena Klaseak 1 2 :3 0  – 1 5 :0 0

1 6 :1 5  – 2 0 :4 5

O steguna Klaseak 1 6 :4 5  – 2 0 :1 5

G uz tira astero 1 8 :3 0  ordu

Argudioak  

L ehenengoa: Berm eoko udaleko lan kontratudun lan baldintz ak arautz en dituen 

hitz arm enaren 5 6 . artikuluak honako hau ez artz en du:

“56 . artikulua.- Adin txikikoak edo ez indu fisikoak edo psikikoak z aintz eko liz entz ia 

1 . Hamabi urte baino gutxiago dituen ume bat edo soldatadun jarduerarik egiten ez  duen 

ez indu fisiko edo psikiko bat bere kargura daukan pertsonalak bere lanaldia heren batean 

edo erdian murriz teko aukera iz ango du, lanaldiaren hasieran edo amaieran, langile 

publikoak nahi duen moduan; langilearen ordainsariak z ati proportz ionalean murriz tuko 

dira, antz inakotasunari dagokiona ere bai. Z ortz i urte edo gutxiago dituen ume bat edo 

soldatadun jarduerarik egiten ez  duen ez indu fisiko edo psikiko bat bere kargura 

daukanak bere lanaldia gutxienez  1 /8  eta gehienez  erdian murriz teko aukera iz ango du, 

ordainsaria z ati proportz ionalean murriz tuz .

2 . Legez ko z aintz a ez  da bateragarria iz ango murriz ten den ordutegiaren barruan 

egindako soldatapeko beste edoz ein jarduerarekin.

3 . Behar bez ala arraz oitutako salbuespenez ko egoera jakin batz uk kenduta, liz entz i hau 

hamabi hilabeteko epeetan emango da; liz entz ia emateko arraz oiak asko aldatuz  gero, 

langile publikoak lanaldi murriz keta aldatu ahal iz ango du eta lanera itz uli baino 15  egun  

lehenago, E rakundeari horren berri eman beharko dio.”

Bigarrena: L angileari dagokio ordutegia z ehaz tea, beti ere legeak ez arritakoa betez  

z erbitz uaren antolaketa-beharriz anak kontuan hartuz , z erbitz uak kalterik iz an ez  dez an.

H irugarrena: E nplegatu Publikoaren O inarriz ko E statutuaren L egearen testu bateragina 

onartz en duen urriaren 3 0 eko L egegintz ako E rrege Dekretuaren 4 8 . artikuluak honako hau 

ez artz en du:  

“48 . artikulua. F untz ionario publikoen baimenak.

Baimen hauek iz ango dituz te funtz ionario publikoek:

(…)

h) Legez ko z aintz a dela-eta hamabi urtetik beherako adingaberen bat, arreta berez ia 

behar duen adindunen bat edo ordainpeko jarduerarik egiten ez  duen desgaituren bat 

bere z uz eneko z aintz apean daukan funtz ionarioak lanaldia murriz teko eskubidea iz ango 

du, ordainsariak neurri berean murriz tuta.
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F untz ionarioak eskubide bera iz ango du familiartekoren bat, odol- nahiz  ez kontz a-

ahaidetasunez ko bigarren gradura artekoa, ordaindutako lanik egiten ez  duena, z uz enean 

bere ardurapean hartu behar badu, adina, istripua edo gaixotasuna dela-eta, bere kabuz  

moldatz eko gai ez  delako.

(…)”

Udalaren Musika E skolako irakasleek lan kontratudun langileak dira, eta horri buruz , kontuan 

iz an behar dugu E nplegatu Publikoaren O inarriz ko E statutuaren L egearen testu bateragina 

onartz en duen urriaren 3 0 eko L egegintz ako E rrege Dekretuaren 5 1 . artikuluak ez artz en 

duena:

“51 . artikulua. Langile lan-kontratudunen lanaldia, baimenak eta oporrak.

Langile lan-kontratudunen lanaldia, baimenak eta oporrak arautz eko araubideari 

dagokionez , kapitulu honetan eta dagokion lan-legerian ez arritakoa hartuko da 

aintz akotz at.”

L augarrena: L angileen E statutuaren L egearen testu bategina onartz en duen urriaren 2 3 ko 

2 /2 0 1 5  L egegintz ako E rrege Dekretuaren 3 7 .6  eta 7 . artikuluak xedatz en dute:

“Artículo 37 . Descanso semanal, fiestas y permisos.

(…)

 6 . Q uien por raz ones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce 

años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá 

derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional 

del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

T endrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por raz ones de edad, 

accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad 

retribuida....”

7 . La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de 

lactancia y de la reducción de jornada, previstos en los apartados 4  y 6 , corresponderán 

al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. No obstante, los convenios colectivos 

podrán establecer criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada a que se 

refiere el apartado 6 , en atención a los derechos de conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral del trabajador y las necesidades productivas y organiz ativas de las 

empresas. E l trabajador, salvo fuerz a mayor, deberá preavisar al empresario con una 

antelación de quince días o la que se determine en el convenio colectivo aplicable, 

precisando la fecha en que iniciará y finaliz ará el permiso de lactancia o la reducción de 

jornada.”

Bosgarrena:  Halaber, L angileen E statutuaren L egearen testu bategina onartz en duen 

urriaren 2 3 ko 2 /2 0 1 5  L egegintz ako E rrege Dekretuaren 3 4 .8  artikuluak honako hau dio:

8 . Langileak eskubidea iz ango du, lanaldiaren iraupena eta banaketa egokitz eko, 

norberaren biz itz a, familia eta lana bateragarri egiteko duen eskubidea eraginkor 

bihurtz eko, negoz iaz io kolektiboan ez arritakoaren arabera, edo enpresaburuarekin 
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egindako akordioan ez arritakoaren arabera; az ken kasu horretan, hala denean, 

errespetatuko da negoz iaz io kolektiboan jasotakoa.

Horretarako, lanaldi jarraitua, ordutegi malgua edo lan- eta atseden-denbora antolatz eko 

beste modu batz uk erabiltz ea sustatuko da, ahalik eta bateragarrien iz an daitez en 

norberaren biz itz a,familia eta lana bateragarri egiteko eskubidea eta enpresaren 

produktibitatea hobetz eko xedea.”

Horren arabera, langileak eskubidea du bere ordutegia egokitz eko biz itz a, fam ilia eta lana 

bateragarri egiteko, bere beharriz an konkretuen arabera.

Seigarrena: Halaber, em akum e eta giz onez koen berdintasunerako 3 /2 0 0 7  L egearen 

ham az ortz igarren xedapen gehigarrian honako hau ez artz en da:

“g) E l funcionario que, por raz ones de guarda legal, tenga a su cuidado directo de algun 

menor de doce años, persona mayor que requiera especial dedicación o a una persona 

con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la 

disminución de su jornada de trabajo...”

Zaz pigarrena: Udalaren Musika E skolako z uz endariak inform atutakoaren arabera, langileak 

z ehaz tutako ordutegia egokiena da antolakuntz a aldetik, eta beraz , ez  dago argudio 

nahikorik langileak m urriz ketarako z ehaz tutako ordutegia ez  onartz eko. (TSJM: 6 2 /2 0 1 9  

E paia eta TSJC : E paia 2 5 5 /2 0 1 9 ).

E rabakia

Tokiko G obernu Batzar honek, aho batez , honakoa E R ABAG I DAU:

L E HE NE NG O A: L angileen E statutuaren L egearen testu bategina onartzen duen 

urriaren 2 3 ko 2 /2 0 1 5  L egegintzako E rrege Dekretuaren 3 7 .6  eta 7 . artikuluetan 

xedatutakoaren arabera Udalaren Musika E skolako flautako irakaslea den Naia 

Mandaluniz  E lgez abal andreak eskatutako lanaldiaren murrizketa eta aplikatzeko 

zehaz tutako ordutegia onartz ea.

9 . - 6 7 /2 0 1 9  E P AI HE L E G ITE AN P L ANTE ATUTAK O  BADAE ZP ADAK O  NE UR R IAK  

E ZE ZTATZE N DITUE N 7 6 /2 0 1 9  AUTO AR E N BAR R I E MO TE A. 

X edea

6 7 /2 0 1 9  epai helegitean planteatutako badaezpadako neurriak ezez tatzen dituen 

7 6 /2 0 1 9  autoaren barri emotea.
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Aurrekariak

E . B. jaunak tartekatutako 6 7 /2 0 1 9  epai helegitean, S an Migeleko auzoan daukan 

eraikuntzari buruzko espedientearen iraungipena eskatuaz , badaezpadazko neurriak 

eskatu ebazan.

E rabagia

E paitegiak hartutako erabagien berri eman da:

L E HE NE NG O A: 2 0 1 9 ko ekainak 4 ko Autoan, Administraz ioaren Auz ien Bilboko 5  

epaitegiak, E . B. jaunaren ordezkaritzak eskatutako badaezpadazko neurriak 

ezez tatzen ditu.

BIG AR R E NA: E z  du espedientearen behin behineko iraungipena onartzen ez  eta 

jaun honen eraikuntzaren ikuskaritzarik geldiaraz ten.

1 0 . – AL K ATE TZA DE K R E TUE N BAR R I E MO TE A.

Alkatetzearen dekretuen berri emon da,  konkretuki udal antolaketaren dekretua eta 

oporraldian eskumenak Udaleko Tokiko G obernu Batzarra jakitun geratu daiten.

2 0 1 9 /1 5 9 7  Alkatetza dekretua:
E spediente-z enbakia: 2019/IDA_DE K0679

Xedea

O porraldian z inegotz i delegatu eta T okiko G obernu Batz arraren eskumenak z ehaz tea.

Aurrekariak

Lehenengoa: 2019ko ekainaren 21ean Alkatetz ak 1479  dekretua onartu z uen, Alkatearen 

ahalmenak delegatz ea onartz eko. Dekretu horretan T okiko G obernu Batz arrarengan eta 

z inegoz ti delegatuengan z enbait eskumen eskuordetu z iren.

Bigarrena: Z inegotz iek eta z inegotz i delegatuek oporrak iz ateko eskubidea daukate.

H irugarrena: Z inegotz iak oporretan dauden bitartean, alkateak eskuordetutako eskumenak 

abokatu edota berantolatu behar dira.

Argudioak

Lehena: T oki E rregimenaren O inarriak arautz en dituen apirilaren 2ko 7 /1985  Legearen 21 .3  eta 

23 .4  artikuluak kontua hartu dira.
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Bigarrena: T oki E rakundeen Antolakuntz a, F untz ionamendua eta Araubide Juridikoa onartz en 

duen az aroaren 28ko 2568 /1986  E Daren 43  eta 44  artikuluak kontutan hartu dira H irugarrena: 

Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40 /2015  Legearen 9  eta 10 . artikuluan 

aintz at hartu dira.

E rabagia

G oian aitatutakoa kontuan hartuta, honako hau E R ABAG I dot:

LE HE NE NG O A: Legealdi honetako abuz tuetan T okiko G obernu Batz arrak ez  direla egongo 

adieraz tea. H ilabete horretan T okiko G obernu Batz arrari eskuordetutako eskumenak dagokion 

gaiaren arabera z inegotz i delegatuei eskuordetz ea. G ai orokorren inguruan alkateak abokatuko 

ditu eskumenak.

Beraz  abuz tuan T okiko G obernu Batz arraren eskumenen eskuordetz ak horrela geldituko 

lirateke:

Urigintz ako z inegotz i delegatua:

- Urigintz a eta Ingurumeneko liz entz iak onartz ea, obra txikiak iz an ez ik.

- O rdez ko exekuz ioa espedienteak hastea eta amaitz ea.

- E gite aginduak ematea.

- Urigintz a legalitatea berreskuratz eko espedienteak hastea eta amaitz ea.

- Urigintz ako instrumentuen onarpena:

o P laneamendu O rokorra garatz eko instrumentuen onarpena.

o Urigintz  kudeaketako instrumentuen onarpena.

o Urbaniz az io proiektuen onarpena.

E konomiako z inegotz i delegatua:

- Hurrengo gastuak onartz ea:

o D iru-laguntz ak emateko deialdiak onartz ea eta ebaz tea (AD faseak).

o D iru-laguntz a nominatiboak emateko erabakiak hartz ea.

o 15 .000  euro edo eurotik gorako gastuak (BE Z a kanpo) onartz ea eta xedatz ea.

Langileriako z inegotz i delegatua:

- Langileei diz iplina espedienteak z abaldu eta amaitz ea.

- Langileei E spediente informatiboak edo argitz e espedienteak z abaldu eta amaitz ea.

- Langileen eskari hauek ebaz tea:

o Lanaldi murriz ketak.

o E sz edentz ia eskariak.

o E doskitz e liz entz iak.

o Lanpostua aldatz eko eskariak

- Langileen lan egutegiak onartz ea.

Dagokion saileko z inegotz i delegatua:

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
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- 15 .000  euro edo eurotik gorako (BE Z a kanpo) kontrataz io espedientetako baldintz a agiri, 

deialdi eta esleipenen onarpena, kontratuen luz apenak ebaz tea eta kontrataz ioaren 

exekuz ioarekin lotutako besteko erabakiak hartz ea, esleipen proz eduran egon daitez ken 

galderak erantz utea iz an ez ik.

- Jabari publikoaren okupaz io liz entz iak ematea, beti ere, 3  egunetik gorako iraupena 

daukatenean, obra liz entz ia batekin lotura ez  badauka, ez ta kultur ekipamendu batekin.

- E gurren aprobetxamendurako liz entz ien eskariak ebaz tea.

- E raikinen lan egutegiak onartz ea.

- T abernen ordutegia onartz ea.

- O rdenantz en urraketen ondorioz , Udaltz aingoari ez  jagokez an bestelako z ehapen edo z igor 

espedienteak hasi eta amaitz ea.

- Lankidetz a hitz armenak onartz ea.

- Lehiaketen deialdiak eta irabaz leak ebaz tea.

- Protokoloak onartz ea.

- Proz edura eta inprimaki eredu normaliz atuak onartz ea.

Alkateak hurrengoko eskumenak abokatz ea:

- E makida espedienteak hasi eta esleipenak onartz ea, eta emakiden eskualdatz eak, bajak eta 

berreskuratz eak onartz ea.

- O ndasunen eskuratz ea onartz ea, eskuratz e modua edoz ein iz anda be.

- O ndasunen salmenta espedienteak hasi eta salmenta onartz ea, eta eskaerak ebaz tea.

- T okiko G obernu Batz arrak hartutako erabakien aurkako errekurtsoak ebaz tea.

BIG AR R E NA: Aritz  Abaroa C antuariense alkate jaunak abokatz ea eskuordetutako eskumenak 

legealdi honetako z inegotz i delegatuen oporraldietan eta ausentz ia kasuetan.

HIR UG AR R E NA: Dekretu honek eragina iz ango du onartu eta hurrengo egunetik z enbatz en 

hasita.

LAUG AR R E NA: Interesdunei eta udal sailei Dekretu honen barri emotea. E ta dekretu hau 

Biz kaiko Aldiz kari O fiz ialean argitaratz ea dagokion eraginetarako.

BO SG AR R E NA: Hurrengo O soko Bilkuran Dekretu honen barri emotea.

2 0 1 9 /1 5 9 5  Alkatetza dekretua:
E spediente-z enbakia: 2019/IDA_DE K0678

Xedea

Lurralde, herritarrak eta erakunde eta kontu batz orde berez iaren idaz kariak iz endatz ea eta 

udalaren barne funtz ionamendua onartz ea.

Aurrekariak

Lehena.- 2019ko martxoaren 28an O soko Bilkurak informaz io batz ordeen z enbateko eta egitura 

berria onartu du, hiru informaz io batz orde eratuz : lurralde informaz io batz ordea, herritarrak 

informaz io batz ordea eta erakunde eta kontu batz orde berez ia.

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
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Bigarrena.- Informaz io batz orde berrien idaz kariak iz endatu behar dira.

H irugarrena.- Koordinaz io tekniko-politikoa bermatz eko, lankidetz a handitz eko eta helburuen 

jarraipen bateratua egiteko udal antolaketa berria onartz ea komenigarri ikusten da.

Laugarrena.- Idaz kari nagusiak apirilaren 9an 24 /2019  txostena egin du, berretsi duena.

Argudioak

Lehena.- 2568 /1986  E rrege Dekretura eta 7 /1985  Legera1  jo behar dugu. Horien arabera, 5 .000  

biz tanle baino gehiagoko udalerrietan Informaz io Batz ordeak egongo dira.

Bigarrena.- Legeak ez  du z ehaz ki adieraz ten Informaz io Batz ordeetako idaz kariak nortz uk diren. 

Beraz , kontuan iz an behar dira 7 /1985  Legea2 , T oki E rakundeen Iz aera Naz ionaleko 

G aikuntz adun F untz ionarioen Araubide Juridikoa arautz en duen E rrege Dekretuak3  eta 

2568 /1986  E rrege Dekretua4 . Arau horiek eta jurisprudentz ia kontuan hartuz , udal idaz kariak 

proposatuko ditu informaz io batz ordeetako idaz kari aproposak nortz uk diren, ondoren, 

iz endatz eko. Proposamen hori egiteko Informaz io Batz orde bakoitz eko sailei lotutako pertsona 

egokiak kontuan iz ango dira, batz ordeetan aholkularitz a eta fede publikoa modu egokian egingo 

dutenak.

H irugarrena.- E gitura aldaketaren ondorioz  dedikaz io eta erantz ukiz un berriak sortz en badira, 

kontuan iz an behar dira ordainsariei buruz  E nplegatu Publikoaren O inarriz ko E statutuan 

jasotakoa5  eta F untz io Publikoaren E rreformarako Neurrien Legeak6  ez arritakoa.

Laugarrena.- 7 /1985  Legearen7  eta 2568 /1986  E rrege dekretuaren8  arabera, alkateak 

eskumena dauka udala antolatz eko eta z uz entz eko.

1  25 68 /1986  E rrege Dekretuaren eta 7 /1 9 85  Legearen 1 23  eta hurrengokoetara eta 20 .1 .c artikuluetara, hurrenez  

hurren O rgano horien helburua iz ango da osoko bilkuraren erabakipean jarriko diren gaiak

az tertz ea, horien gainean txostena egin z ein horietaz  aholkua em ateko, eta alkatearen, tokiko gobernu 

batz arraren eta eskuordetz an em andako eskum enak dituz ten z inegotz ien kudeaketaren jarraipena egitea.

2  7 /198 5  L egearen 92 .bis artikuluan

3  3 .2 . artikuluan fede publikoaren funtz ioak suposatz en duena adieraz ten da

4  Az aroaren 28 ko 258 6 /198 6  E rrege Dekretuaren 134  eta 137 . art

5  Urriaren 30 eko 5 /20 15  Legegintz ako E rrege dekretuaren 2 2 . eta 73 .2  art.

6  Abuz tuaren 2 ko 30 /19 84  Legea

7  Apirilaren 2ko 7 /1985  Legearen 2 1 .1 . a,d, h artikuluetan

8  Az aroaren 28 ko 256 8 /198 6  E rrege Dekretuaren 41 . 2  art

Erabakia

Aipatutako guz tia kontuan hartuta honakoa E R ABAG I dot:

LE HE NA: H iru Informaz io Batz ordeetako idaz kariak eta ordez koak iz endatz ea:

-Lurralde informazio batzordea:

Idaz karia: Urigintz ako sailburua. (Ainara E txebarria)

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
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Lehenengo ordez koa: Z erbitz uetako sailburua (Iñigo G onz alez )

-Herritarrak informazio batzordea:

Idaz karia: Antolakuntz a eta T eknologia berrien sailburua (Naiara Anasagasti)

Lehenengo ordez koa: G az teriako sailburua (Iñaki Lopez )

-Erakunde eta kontu batzorde berezia:

Idaz karia: Idaz karitz ako Administraz io O rokorreko T eknikaria (Miren Karmele Muñoa)

Lehenengo ordez koa: Arriskuetako sailburua (G aiz ka G ervasi)

Informaz io batz ordetako idaz karia eta ordez koa ez  dauden kasuetan bigarren ordez koa 

iz endatuko da, kasuan kasu egindako iz endapenaren bitartez .

BIG AR R E NA: Barne funtz ionamendurako egitura onartz ea, I. eranskinean ez arritako moduan.

HIR UG AR R E NA: Interesdunei ebaz pen hau jakinaraz tea eta hurrengo O soko Bilkuran 

ebaz penaren berri ematea.

1 1 . – E S K AR I E TA ITAUNAK .

E z  dago eskari eta itaunik.

E ta az tertz eko gai gehiago barik, lehendakariak amaitutzat emon dau 

batzarra goiburukoan aitatutako ordu, egun eta lekuan, eta ez tabaidautakoa eta 

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

dodanak, horren fede emoten dot, lehendakariaren oneretxiagaz .

Agiri hau E uskal Autonomia E rkidegoko toki administraz inoko ........(e)tik

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

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
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