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1. 2018. URTEKO 3. AKTEA ONARTZEA  
 

Jon Iñaki Unanue jaunak esan dau, aurreko batzarrean, estatutuetan dagoen 
kontraesan bat komentatu zala eta ez dala batu aktan. Komentatu zan, plantila 
organikoaren onarpenari buruz, estatutuetan kontraesana dagoela gehiengo 
sinpleagaz edo gehiengo osoagaz onartzeko. Jon Iñaki Unanue jaunak esan dau, ados 
dagozala gehiengo sinplegaz onartzeko baina eztabaidatutako gai hau aktan agertzea 
eskatzen dabela, estatutuak zuzendu egin behar izango diralako. 

 
J.Ramon Alberdi jaunak esan deutso, aurreikusita dagoela estatutuen zuzenketa 

eta lehenengo pausuak emoten ari dirala eskuordetzak onartuz etab... 
 

 Zehaztasun hau eginda, 2018. urteko 3. aktea aho batez onartu dabe 
batzarkideek. 
 
 

Hurrengo gaiekaz jarraitu aurretik, Benito Ibarrolaza jaunak azaldu dau, EAJek 
eskari bat egin dauala eta ez dala batzorde honetan sartu gai zerrenda sinatu danean 
oraindik ez daualako euki idaztia. Azaldu dau, idazti hau Udalean sartu dabela eta 
alkatetzan jaso dala baina ez Patronatuan. Azaldu dau, zergaitik ez dan heldu aztertu 
dabenean, ikusi dabela, kopia moduan heltzen diran dokumentuak karpeta elektroniko 
baten jartzen dabezala eta orain arte ez dala euki karpeta honen barri. Esan dau, 
informatikoek atzo instalatu dabela karpeta hau Patronatuko errejistroko 
ordenagailuan. 

 
J.Ramon Alberdi jaunak esan dau, informatikoek esan dabela, Patronatuko bi 

ordenagailutan instalatuta egon dala karpeta hau, bata gizarte zerbitzuen 
antolakuntzarako teknikariarena eta bestea administrari batena. Esan dau, lehenengoa 
eszedentzia bategaz egon dala eta besteak ez daukala karpeta honen barri euki. 

 
Benito Ibarrolaza jaunak arazoa zuzenduta dagoela adierazi dau eta parkamena 

eskatu dau. Esan dau, hurrengo batzordeko gai zerrendan sartuko dala gai hau. 
 
Idurre Bideguren andreak esan dau, arazorik ez egoteko egokia izango litzatekela 

errejistro bakar bat eukitea Udalean, Berh@z bulegokoa, hain zuzen ere. 
 
Jon Iñaki Unanue jaunak esan dau, eskaria EAJ, GUZAN eta IZARTU BERMEO 

taldeek egin dabela batera eta ale bi aurkeztu ebela. Esan dau, ulertzen dabela 
gertatutakoa eta ondo legokela errejistro bakar bat egotea, alkateak esan dauan 
moduan, batez be herritarrek egiten dabezan eskariekaz arazorik ez eukiteko. 
 
 

2. GIZARTE ONGIZATERAKO UDAL PATRONATUKO BATZORDE 
ZUZENTZAILEAK HAINBAT ESKUMEN LEHENDAKARIORDEARI 
ESKUORDETZEA ONARTZEA 

 
Xedea 
Batzorde Zuzentzailearen hainbat eskumen lehendakariordeari eskuordetzea onartzea. 
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Aurrekariak 
Lehenengoa: Estatutuen 12. artikuluaren arabera, Patronatu honetako 
lehendakariordeari ondorengo eskumenak jagokoz: 
 
“ 

Lehendakariordeak Patronatuko lehendakaritza betearazlea eukiko dau eta, 
lehendakaria ordezkatzetik aparte (plaza hutsik badago, etorri ez bada edo gaixorik 
dagoalako),  eginkizun honeek be eukiko dauz. 

 
a) Batzordeko batzarrak deitzea, zuzentzea, bertan behera ixtea eta egitea, 

erabagiak zuzentzea eta kalidadeko botoagaz bardinketak ebaztea, 
patronatuko lehendakariari jagokozan ahalmenei kalte egin barik. 

b) Zerbitzuaren ikuskapen nagusia eta zuzendaritzea. 
c) Batzordeko hitzarmenak bete daitezan hartu beharreko erabagiak hartzea. 
d) Langileen buruzagi nagusia izatea. 
e) Udal Ogasunak arautzen dauzan 39/88 Legeko 167. artikuluan ezarritakoaren 

arabera, ordainketak antolatzea. 
f) Larrialdi kasuetan lege eta administrazino egintzak egitea eta zuzendaritza 

batzordeari jakinarazotea egingo dauen hurrengo batzarrean. 
g) Obrak, zerbitzuak eta hornidurak kontratetea, Zuzendaritza batzordeak 

baimendutako gehienezko zenbatekoaren arabera.  
h) Larritasunagaitik baldintzek batzorderako deia egitea galarazoten dabenean, 

preminazko neurriak hartzea, eta batzordeari horreen barri emotea. 
i) Zuzendaritza batzordeak emoten deutson beste edozein eginkizun. 
j) Aurrekontuaren kontu orokorraren eta ondarearen administrazino kontuaren 

barri emotea. 
k) Gizarte Ongizateko batzordearen batzar deiak egitea. 

 
Bigarrena: Estatutuen 10. artikuluaren arabera, Patronatu honetako Batzorde 
Zuzentzaileari ondorengo eskumenak jagokoz:  
“ 

Zuzendaritza batzordeari jagokoz hurrengo eskumenak: 
 

1) Barne araudiko arauak eta zerbitzuen funtzionamentu erregelamentuak 
onartzea, gai bakotxa arautzen daben lege arauen arabera, eta udalera bialtzea 
behin betiko onartu daizan. 

2) Erakunde autonomoari atxikitako ondasunak administretea eta ondasunok 
hobatzeko, kontserbatzeko, jagoteko eta konpontzeko behar diran obrak egitea. 

3) Hornikuntzak, zerbitzuak eta obrak kontratetea, eta bere ondasunak 
prestetea. Ondasunak doako tituluan besterendu zein eskuratu ahal izateko, 
kostu handiko baldintza edo modalidaderen bat eskatzen badau, udalaren 
onarpena beharko dau. 

4) Udalari emakidak egiteko proposatzea, zerbitzuari lotutako ondasunen 
aprobetxamenturako. Udalari jagoko aitatutako emakidak bideratzea eta 
onartzea. 

5) Ordezkapenak eta eskuordetzak emotea, aginduriko zerbitzuetako 
administrazinoaren eta araubidearen zereginetarako. 

6) Patronatuko aurrekontuaren proiektua proposatzea, Udalaren Osoko 
Bilkureak onartu daian, eta aitatutako proiektua ekitaldi bakotxean garatzea. 

7) Udalaren Osoko Bilkureari kreditu egintzak egiteko proposatzea. 
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8) Udalari eskainitako zerbitzuei jagokezan prezio publikoak eta tasak 
onartzeko, eta ordenantzak euren arauketarako onartzeko proposatzea. 

9) Patronatuko langileen plantillea osotzea eta onartzea, eta lan baldintzak 
eta ondasunak finkatzea. Oinarrien agiria onartzea eta langileak aukeratzea, 
izentetea, zuzentzea, saritzea eta zigortzea, indarrean dagozan legezko 
erabagiek, erregelamentuek eta patronatuko hitzarmenek ezarritakoaren arabera, 
udalari jagokozan ahalmenei kalte egin barik. 

10) Estatutu honeetako 2. artikuluan ezarritako ahalmen juridikoaren arabera, 
egintzen oinarri guztien ekitaldia. 

11) Patronatuko inbentarioaren hasikerako onarpena, toki erakundeetako 
ondasunen erregelamentuan adierazotakoaren arabera, eta udalari horren barri 
emotea, behin betiko onartu daian. 

12) Zuzendaria, patronatuaren menpe dagozan zerbitzuak eta arduradun kargu 
guztiak izentetea eta, bajagoko, aldatzea. 

13) Daukazan helburuak beteteko era guztietako zerbitzu profesionalak 
kontratetea profesionalakaz, adituakaz, enpresakaz, erakundeakaz eta 
orokorrean pertsona fisiko zein juridikoakaz. 

14) Egintzen urteko egutegiari jagokozan proiektuak, programak eta jarduketa 
oinarriak onartzea, egindako lanaren memoria egitea, kudeaketa ekonomikoaren 
barri emotea eta jagokozan agiriak udalaren esku ixtea. 

15) Estatutuen aldaketak udalaren onarpenaren menpe ixtea. 
16) Patronatuari atxikitako zerbitzuen funtzionamentu egokia eta helburuak 

beteteko behar diran ganerako ahalmenak egitea. 
 

17) Egoiliarren batzordea arautzea. Egoitzearen funtzionamentuari jagokonez, 
batzorde horrek egoitzan aterpea hartu dabenen ordezkaritzea eukiko dau 
sorrerako hitzarmenean jasotako gorabeheretarako. 

18) Patronatuari jagokozan ahalmen guztiak, beste organo bati ez bajakoz 
esleitu.” 

 
Hirugarrena: Batzordeak hilero egiten dira baina hainbat gai epez tramitatzeko eta 
arintzeko, beharrezkoa da gai honeek batzorde egunari itxaron barik onartzea. 
 
Laugarrena:: Ondoren zehazten dira aipatutako ohiko gaiak: 
 

- Etxez etxeko zerbitzuko eskarien ebazpenak egitea. 
- Zaharren Egoitzako zerbitzuko eskarien ebazpenak egitea. 
- Ezinduentzako aparkatzeko txartelen eskarien ebazpenak egitea. 
- Beste erakunde batzuei diru laguntza eskariak egitea. 
- Kontabilidadeko dokumentuak sinatzea: baimendutako ordainketa-agirien 

zerrenda, ordainketen aginduaren zerrenda kontablea,  burututako ordainketen 
erlazio kontablea, etxez etxeko, zaharren egoitza eta jantoki soziala zerbitzuen 
sarreren onarpenak, pertsonal gastuen onarpena, Elkarkidetza gastuaren 
onarpena. 

- 10.000 eurora arteko Obrak, zerbitzuak eta hornidurak kontratatzea. 
- Langileria arloko eskarien ebazpenak: sindikatu eskubideak egikaratzeko, lan 

prebentzioko eskubideak, oporrak, kontsumorako maileguak, lizentziak, nomina 
aurrerapenak, diziplina espedienteak, langileen aurre erreklamazioak, 
antzinatasun eskariak, lan murrizketak, eta langileen kontratak sinatzea. 
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Argudioak 
Batzorde Zuzentzaileari jagoko Batzorde Ordezkapenak eta eskuordetzak emotea, 
aginduriko zerbitzuetako administrazinoaren eta araubidearen zereginetarako. 
(Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuko estatutuetako 10.5 artikulua) 
 

Batzorde Zuzentzaileak aho batez ERABAGI dau: 
1. Gizarte Ongizateko Udal Patronatuko zuzendaritza batzordeak 

lehendakariordeari, Benito Ibarrolaza Munitiz jaunari.eskuordetzan ematon 
deutsoz hurrengo eskumenak: 

 
- Etxez etxeko zerbitzuko eskarien ebazpenak egitea. 
- Zaharren Egoitzako zerbitzuko eskarien ebazpenak egitea. 
- Ezinduentzako aparkatzeko txartelen eskarien ebazpenak egitea. 
- Beste erakunde batzuei diru laguntza eskariak egitea. 
- Kontabilidadeko dokumentuak sinatzea: baimendutako ordainketa-agirien 

zerrenda, ordainketen aginduaren zerrenda kontablea,  burututako ordainketen 
erlazio kontablea, etxez etxeko, zaharren egoitza eta jantoki soziala zerbitzuen 
sarreren onarpenak, pertsonal gastuen onarpena, Elkarkidetza gastuaren 
onarpena. 

- 10.000 eurora arteko Obrak, zerbitzuak eta hornidurak kontratatzea. 
- Langileria arloko eskarien ebazpenak: sindikatu eskubideak egikaratzeko, lan 

prebentzioko eskubideak, oporrak, kontsumorako maileguak, lizentziak, nomina 
aurrerapenak, diziplina espedienteak, langileen aurre erreklamazioak, 
antzinatasun eskariak, lan murrizketak, eta langileen kontratak sinatzea. 

 
2. Ausentzia kasuetan lehendakariordean eskuordetutako eskumenak 

lehendakariariak, Idurre Bideguren Gabantxo andreak, burutzea ahalmentzen 
da. 

3. Eskumena daukan batzorde zuzentzaileak egoki deritzonean eskumena 
berreskura dezake. 

4. Ebazpenetan eta ekintzetan eskuordetzan sinatzen dela adierazi behar da 
Zuzendaritza Batzordea eskumenduna dela zehaztuz. 

5.  Eskuordetzak eragina du akordio hartzen den momentutik. 
6. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu behar da erabaki hau. 

Jon Iñaki Unanue jaunak esan dau, honelako gaietan, egokia izango 
litzatekeela gai zerrendagaz batera jasotzea proposamena, batzorde aurretik 
aztertu ahal izateko. 

 
 Benito Ibarrolaza jaunak esan dau, proposamenean agertzen diranak 
eguneroko gaien tramiteak dirala. 
 
 Sergio Ugalde jaunak esan dau, lan bateragarritasunagaz laguntzeko, emailez 
bidali ahal dirala beharrezko dokumentuak. 
 
 J.Ramon Alberdi jaunak adierazi dau, legeak esaten dauala batzordea baino 48 
ordu espedienteak prest egon behar dirala nahi dauanak aztertu ahal izateko eta hau 
bete egiten dala. Esan dau, espedienteak berton egindako dokumentuetatik aparte 
beste dokumentu batzukaz ere osotuta dagozala. 
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3. ZAHARREN EGOITZAREN ETORKIZUNARI BURUZKO INFORMAZIOA 
EMOTEA 

 
Benito Ibarrolaza jaunak esan dau, martxoaren 1ean batzarra egin zala eta 

prestatu behar zan idaztia banatu dala EAJek eskatutako datuekaz. Emondako datuak 
aztertuta, esan dau, aste santua pasata barriro batzartuko dirala aurreikusitako 
kronogramaren arabera martxan hasteko. 

 
Jon Iñaki Unanue jaunak esan dau, zalantza batzuk idatziz bialduko deutsozala 

J.Ramon Alberdi jaunari lana arintzeko eta erantzunak prestatzeko. 
 
 

4. ZAHARREN EGOITZAKO HARRERA ZERBITZUAREN ESLEIPENERAKO 
ESPEDIENTEARI HASIERA EMOTEA: AURREKONTUA, BALDINTZAK ETA 
PROZEDURA ONARTZEA 

 
Xedea 
Zaharren Egoitzako Harrera zerbitzuaren esleipen espedientea.. 
 
Aurrekariak 
Lehenengoa: Zaharren Egoitzako harrera zerbitzu kontratua 2018ko otsailaren 28an 
amaitu da. 
Bigarrena: Zerbitzua barriro esleitu behar da eta aurrekontua urte baterako 41.410,00 
eurotakoa da BEZ barik. BEZari dagokion zenbatekoa 8.696,10 eurokoa da. 
 
Argudioak 
Esleipena prozedura irekia bidez egingo da publizidadea bermatzeko. 
 
Batzorde Zuzentzaileak aho batez ERABAGI dau: 

1. Zaharren Egoitzako harrera zerbitzua  prozedura irekia bidez esleitzeko 
espedienteari hasiera emotea onartzea. 

2. Zerbitzu hau esleitzeko 41.410,00 eurotako aurrekontua onartzea urte 
baterako. BEZari dagokion zenbatekoa 8.696,10 eurokoa da. 

3. Baldintza administratiboak eta teknikoak onartzea. 
 
 
5. GIZARTE HEZIKETARAKO ESKU HARTZE ZERBITZUAREN 

ESLEIPENERAKO ESPEDIENTEARI HASIERA EMOTEA: AURREKONTUA, 
BALDINTZAK ETA PROZEDURA ONARTZEA 

 
Xedea 
Gizarte Heziketarako Esku Hartze Taldearen zerbitzua kontratatzeko, prozedura irekia 
bidezko esleipen espedientea. 
 
Aurrekariak 
Lehenengoa: Gizarte Heziketarako Esku Hartze Taldearen zerbitzu kontratua 2018ko 
otsailaren 28an amaitu da.  
Bigarrena: Zerbitzua barriro esleitu behar da eta aurrekontua urte baterako 173.215,00 
eurotakoa da BEZa kanpo. BEZari dagokion zenbatekoa 13.857,20 eurokoa da. 
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Argudioak 
Aurrekontuaren arabera prozedura irekia bidez egin behar da esleipena. 
 
Batzorde Zuzentzaileak aho batez ERABAGI dau: 

1. Gizarte Heziketarako Esku Hartze taldearen zerbitzua  prozedura irekia bidez 
esleitzeko espedienteari hasiera emotea onartzea. 

2. Zerbitzu hau esleitzeko 173.215,00 eurotako aurrekontua onartzea urte 
baterako. BEZari dagokion zenbatekoa 13.857,20 eurokoa da. 

3. Baldintza administratiboak eta teknikoak onartzea. 
 

 
6. ZAHARREN EGOITZAKO BEZEROEN ESKU HARTZE INTEGRALA 

ZERBITZUAREN ESLEIPENERAKO ESPEDIENTEARI HASIERA EMOTEA: 
AURREKONTUA, BALDINTZAK ETA PROZEDURA ONARTZEA 

 
Xedea 
Zaharren Egoitzako bezeroen esku hartze integrala zerbitzuaren esleipen espedientea. 
 
Aurrekariak 
Lehenengoa: Zaharren Egoitzako bezeroen esku hartze integrala zerbitzu kontratua 
2018ko martxoaren 31n amaitzen da.  
Bigarrena: Zerbitzua barriro esleitu behar da eta aurrekontua urte baterako 78.262,00 
eurotakoa da BEZ barik. BEZari dagokion zenbatekoa 6.260,96  eurokoa da. 
 
Argudioak 
Esleipena prozedura irekia bidez egingo da publizidadea bermatzeko. 
 
Batzorde Zuzentzaileak aho batez ERABAGI dau: 

1. Zaharren Egoitzako bezeroen esku hartze integrala zerbitzua  prozedura irekia 
bidez esleitzeko espedienteari hasiera emotea onartzea. 

2. Zerbitzu hau esleitzeko 78.262,00 eurotako aurrekontua onartzea urte 
baterako. BEZari dagokion zenbatekoa 6.260,96  eurokoa da. 

3. Baldintza administratiboak eta teknikoak onartzea. 
 
 
 

7. SUKALDARITZA ETA JATETXE-ARLOKO ZIKLOKO PRAKTIKAK 
EGITEKO, IMFPB BERMEO OLHUI INSTITUTUTIK EGINDAKO ESKARIA 
ONARTZEA 

 
Xedea 
Sukaldaritza eta jatetxe-arloko zikloko praktikak egiteko, IMFPB Bermeo OLHUI 
institututik egindako eskaria onartzea. 
 
Aurrekariak 
Lehenengoa:  Bermeo OLHUI institutuko ikasle batek, sukaldaritza eta jatetxe-arloa 
praktikak egin nahi dauz Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuko Sancti 
Spiritus Egoitzan. 
Bigarrena:  Bermeo OLHUI institutuak praktika honek egiteko eskaria egin dau. 
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Argudioak 
Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatua ahal dauan neurrian beti dago prest 
praktikak egin beharrean dagozan  ikasleei laguntzeko. 
 
Batzorde Zuzentzaileak aho batez ERABAGI dau: 
Sukaldaritza eta jatetxe-arloko zikloko praktikak egiteko, IMFPB Bermeo OLHUI 
institututik egindako eskaria onartzea eta institutu horretako ikasle batek praktikak 
egitea apirilaren 9tik ekainaren 4ra, 08:00etatik 15:00etako ordutegian. 
 

 
8. LANGILERIA ARLOKO GAIAK 
8.1.ETXEZ ETXEKO LANGILEEN ESKARIARI ERANTZUNA EMOTEA 

 
Xedea 
Etxez Etxeko zerbitzuko jai egunen aldaketa.  
 
Aurrekariak 
Lehenengoa: Etxez Etxeko zerbitzuko laguntzaileek jai egunen aldaketaren eskaera 
aurkeztu dabe: 
 

- Lan egitea: irailaren 8an, urriaren 12an eta abenduaren 6an 
- Jai egunak izatea; martxoaren 31n, irailaren 10ean, abenduaren 24an eta 

abenduaren 31n.  
 
Bigarrena: Etxez Etxeko zerbitzuko arduradunak eskaria aztertu ondoren adierazi dau, 
2018. urterako, Udaleko egutegian irailaren 8a lan eguna izatea eta irailaren 10a jai 
eguna izatea adostu dala, beraz, eskatu daben egun horeetan ez da aldaketarik egin 
behar. 
Eskatutako beste aldaketak egiteak ez dau suposatzen inongo arazorik 
zerbitzuarenzako. 
 
Argudioak 
Eskatutako aldaketek ez dabe kalterik suposatzen etxez etxeko zerbitzuan.  
 
Batzorde Zuzentzaileak aho batez ERABAGI dau: 
Etxez etxeko langileen eskaria onartzea, hau da, urriaren 12an eta abenduaren 6an lan 
egitea eta martxoaren 31n, abenduaren 24an eta abenduaren 31n jai egitea. 
 
 

8.2. AZKEN KONTRATAZIOEI BURUZKO INFORMAZIOA EMOTEA 
 

2018KO URTARRILEKO NOMINA 
  
BAJAK Gertakizun Arruntengaitik : 19 egon dira urtarrilean eta beste 10 datoz aurreko 
hileetatik. Danatara urtarrilean 29langile honeek, 451 egun igaro dabe bajan. 
 
BAJAK LAN-ISTRIPUAGAITIK: 1 egon da urtarrilean eta beste 2 aurreko hileetatik 
datoz. Danatara urtarrilean 3 langile honeek, 51 egun igaro dabe bajan. 
 
Etxez-etxeko laguntzaile ebentualak : 13 kontratu egin behar izan dira.  
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Bulegoetako langile ebentualak: Administrari languntzaile 1 eta Gizarte Langile bat 
kontratatu behar izan dira. 
 
Zaharren Egoitzako Ebentualak:   
DUE: 4 kontratu egin behar izan dira. 
Osasun Laguntzaileak: 32 kontratu egin behar izan dira. 
Garbitasun Laguntzaileak: 9 kontratu egin behar izan dira. 
Sukaldari laguntzaileak: 3 kontratu egin behar izan dira. 
 

            
            URTARRILEKO ABSENTISMOA 

 

   

 BAJAK  

BULEGOA                     -   
€  

18,01% 

SUKALDEA                     -   
€  

0,00% 

ETXEZ-ETXEKO             10.103 
€  

20,68% 

OSASUN LAG             18.525 
€  

19,44% 

MANTENU                     -   
€  

0,00% 

GARBITASUN LAG.               7.109 
€  

32,33% 

DUE                  950 
€  

4,15% 

   

GUZTIRA             36.686 
€  

13,52% 

   
Datuak 2018/01/01 – 2018/01/31 
% Guztira                 %18,42 
Absentismoaren kostua guztira             36.686 € 
 
 
 

8.3. 42/2018 DEMANDAREN BARRI EMOTEA 
 

E.L.E langileak jarritako 42/2018 demandaren barri emon da. 
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9. GIZARTE ONGIZATERAKO UDAL PATRONATUKO PRESIDENTEAREN 
DEKRETUEN BARRI EMOTEA (19. zenbakitik 41. zenbakira) 

 
Ondorengo dekretuen barri emon da: 
 

19. BIZKAIKO FORU ALDUNDIAGAZ HITZARTUTAKO ZAHARREN 
EGOITZAKO PLAZAN SARTZEKO, M.C.C JAUNAREN ESKARIA 
ONARTZEA 

 
20. V.A.A ANDREARI EGOITZA BAJA EMOTEA 

 
21. P.U.I ANDREARI EGOITZAN BAJA EMOTEA 

 
22. ZAHARREN EGOITZAKO EGOILEEN URTARRILEKO ORDAINKETAK 
 
23. ETXEZ ETXEKO ERABILTZAILEEN URTARRILEKO ORDAINKETAK 

 
24. BIZKAIKO FORU ALDUNDIAGAZ HITZARTUTAKO ZAHARREN 

EGOITZAKO PLAZAN SARTZEKO, C.A.B JAUNAREN ESKARIA 
ONARTZEA 

 
25. JANTOKI SOZIALEKO ERABILTZAILEEN URTARRILEKO ORDAINKETAK 

 
26. S.G.G ANDREAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN 

USTEKO TXARTELAREN ESKARIA ONARTZEA 
 

27. 2018KO OTSAILAREN 12KO GIZARTE ONGIZATERAKO UDAL 
PATRONATUKO BATZORDE ZUZENTZAILEAREN DEIALDIA 

 
28.       2018KO URTARRILEKO NOMINAREN ORDAINKETA 

 
29.       M.G.M.A LANGILEAREN LAN JARDUNALDIAREN LIBERAZIO   

PARTZIALA ONARTZEA 
 

30. A.I.U JAUNAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN UZTEKO 
TXARTELAREN ESKARIA ONARTZEA 

 
31. GIZARTE ONGIZATERAKO UDAL PATRONATUKO LEHENDAKARIAK 

HAINBAT ESKUMEN LEHENDAKARIORDEARI ESKUORDETZEA 
 
32. 2018KO OTSAILAREN 28KO GIZARTE ONGIZATERAKO UDAL 

PATRONATUKO BATZORDE ZUZENTZAILEAREN DEIALDIA 
 

33. 2018KO OTSAILEKO ELKARKIDETZAREN ORDAINKETA 
 
34. M.P.A.F ANDREAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN 

UZTEKO TXARTELAREN ESKARIA ONARTZEA 
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35. M.C.A.B ANDREAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN 
UZTEKO TXARTELAREN ESKARIA ONARTZEA 

 
36. BIZKAIKO FORU ALDUNDIAGAZ HITZARTUTAKO ZAHARREN 

EGOITZAKO PLAZAN  SARTZEKO,  D.J.A ANDREAREN  ESKARIA 
ONARTZEA 

 
37. BIZKAIKO FORU ALDUNDIAGAZ HITZARTUTAKO ZAHARREN 

EGOITZAKO PLAZAN  SARTZEKO,  M.N.C.A ANDREAREN  ESKARIA 
ONARTZEA 

 
38. M.D.Z.S  ANDREAREN   ZAHARREN EGOITZAKO JANTOKI SOZIALEAN 

ALTA EMATEKO ESKARIA ONARTZEA 
 

39. M.A.F ANDREAREN OTSAILEKO NOMINAKO AURRERAPENAREN 
ESKARIA ONARTZEA 

 
40. KREDITU TRANFERENTZIA ONARTZEA 
 
41. M.T.L.B LANGILEARI UDAKO APARTEKO ORDAINSARITIK 

AURRERAPENA EGITEA ONARTZEA 
 
 
Jon Iñaki Unanue jaunak esan dau, 40. dekretuan zeri buruzko kreditu 

transferentzia dan jarri beharko litzatekeela.  
 
J.Ramon Alberdi jaunak azaldu dau, Gutxiengo Etnikoak partidako 41.000 euro 

Gizarte Heziketarako Esku Hartzea partidara pasatu dirala, zerbitzuak bateratu 
diralako eta zerbitzu bakar moduan esleituko dalako. 

 
 
 

10. IDAZTI DESBARDINAK 
 

- SINDROME DOWN FUNDAZIOA: Fundazioaren 2018. urteko zerbitzuen 
memoria eta diru laguntza eskaria jaso da. 

 
-  MINBIZIAREN AURKAKO ELKARTEA: 2017. urtean jasotako diru 

laguntzaren justifikazioa jaso da. 
 

- BIDEBARRIETA 15 ETXEBIZITZA: Etxebizitza honetan sutea egon zan eta 
Patronatutik hartu diran neurriak azaldu dira: 

 
J.Ramon Alberdi jaunak azaldu dau, kaltetuak identifikatu zirala eta Udalaren 

emergentzietarako etxebizitzan familia unitate bateri ostatu emon jakola. Azaldu dau, 
etxebizitzen arazoari buruzko eskaria egin jakola Eusko jaurlaritzari baina honek ez 
deutsola erantzunik emon arazoari. Esan dau, bigarren familia unitate bati 
Patronatuarena dan etxebizitza baten emon jakola ostatua. Hala ere, esan dau, bi  
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familia unitate honeei beste baliabide batzuk emon behar deutsiela, momentu 
honetakoak ez diralako egokienak, urgentziakoak baino. 

 
Esan dau, Caritas, Rezikleta eta Azpiegiturak erakundeei ere eskariak egin 

deutsiezala erropak, altzariak etab izateko. 
 
Idurre Bideguren andreak esan dau, Alokabidek adierazi dauala gai hau 

kudetzen ari dala baina ez dauala irtenbide errezik ikusten. Hau dala eta, egoera hau 
asko luzatzen ari dala esan dau alkateak. 

 
Benito Ibarrolaza jaunak esan dau, gurutz gorriara ere jo dabela baina 

momentu honetan ez daukiela etxebizitza hutsik. 
 
Beste alde batetik, Bizkaiko Foru Aldundira ere jo dabela esan dau. Azaldu dau, 

IFASena dan etxebizitza bat uzteko tramiteak egiten ari dirala eta aste honetarako edo 
hurrengorako konponduta egongo dala uste dauala. 

 
Benito Ibarrolaza jaunak esan dau, Bizkaiko Foru Aldundiko Foru Diputatua dan 

Isabel Sanchez andreari idazti bat bialdu behar jakola eskerrak emoten, bere 
konpetentzia ez izanda IFASen etxebizitzaren kudeaketa erraztu daualako. 

 
Esan dau, Alokabidegaz ahaleginak egin behar dirala ahalik eta arinen kaltetuei 

behin behineko ostatua emoteko, Alokabideren konpetentzia dalako. 
 
Idurre Bideguren andreak esan dau, helburua obrak ahalik eta arinen egitea 

dala, kaltetuak euren etxeetara bueltatu ahal izateko. Esan dau, obra honeek 
aseguruen bitartez egingo dirala. 

 
 
 

11. ESKARIAK ETA GALDERAK 
 

Inork ez dau eskari galderarik egin. 
 
Eta aztertzeko gai gehiago barik, Presidenteak amaitutzat emoten dau goizeko 
zortzirak eta berrogeita bost minutu diranean; hau guztia, Idazkari legez ziurtatu dot, 
eta nigaz batera Presidente eragileak izenpetu dau. 

 
Bermeon, 2018ko martxoaren 7an 

 
PRESIDENTE ERAGILEA                                    BEHIN-BEHINEKO IDAZKARIA 
Benito Ibarrolaza Munitiz                                    Jurdana Uriarte Lejarraga       


