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1. 2018. URTEKO 4. AKTEA ONARTZEA  
 
Jon Iñaki Unanuek esan dau, 4. aktako 2. puntuan zati batzuk bizkaieraz agertzen 

dirala eta beste batzuk batueraz. Testu osoa era bardinean jartzea eskatu dau. 
 
Beraz, erabagian, batueraz dagozan hitzak aldatuz, honela geratuko litzateke 

aipatutako puntu hau: 
 
 

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

lehendakariordeari, Benito Ibarrolaza Munitiz jaunari, eskuordetzan emoten 
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 leike. 

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

5.  Eskuordetzak eragina dauka akordioa hartzen dan momentutik. 
6. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu behar da erabaki hau.” 

 
Zuzenketa honek eginda, 2018. 4 aktea onartutzat emon da Sergio Ugalde Zabala 

jaunaren kontrako eritxiagaz. 
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2. EAJ, GUZAN ETA IZARTU BERMEO UDAL TALDEEN ESKARIARI 

ERANTZUNA EMOTEA 
 

Jon Iñaki Unanue jaunak esan dau, kudeaketa auditoritza bat eskatu dabela, 
jasangarritasuna bermatzeko helburuagaz. Esan dau, zerbitzu ona emoten dala baina 
hobekuntzarako, kudeaketan aldaketak egin behar badira jakin nahi dabela. 

 
J.Ramon Alberdi jaunak galdetu dau, ia nahi badabe batzarretik irtetzea. Jon Iñaki 

Unanue jaunak esan deutso, ez dala beharrezkoa, auditoritzaren eskaria ez dala bere 
gestioagaitik. 

 
Benito Ibarrolaza jaunak, Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuan azkenengo 

urteetan egin diran kanpoko kudeaketa auditoretzei buruzko ondorengo informazioa 
emon dau: 
 
Lehenengoa: GOUPan, azkenengo 15 urteetan zehar, kudeaketa hobetzeko 
helburuagaz, hiru auditoritza tekniko eta fiskal bat gauzatu dira: 
 

1. Hobakuntza PLana (2004-2005): 2002. urtean, Gizarte Zerbitzuen kudeaketan 
aditua dan Fernando Fantova Azcoagaren eskutik gauzatu zan. Auditoritza 
horretan, oinarrizko gizarte zerbitzuen ikuskapena gauzatu zan. Hau da, 
oinarrizko gizarte zerbitzuen egitura, antolaketa, barne funtzionamendua, lan 
egiteko barne prozedurak, komunikazio sistema, eguneroko lanaren azterketa 
eta deskribapena eta lan taldearen funtzionamendua eta erlazioak aztertu ziran 
zehatz-mehatz.  
 
Lan hori guztia Gizarte Zerbitzuetako legeak aurriskusten eta geroxeago 
eskatzen eban oinarrizko gizarte zerbitzuen eguneratzearen beharrizanari 
erantzuna emoteko izan zan. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak, oinarrizko gizarte 
zerbitzuen eraldaketa eta egokitzapenak gauzatzeko, urteetan zehar 
onuradunak izan garan diru laguntza argitaratu eban. 
 
Oinarrizko gizarte zerbitzuen azterketa sakon horren ondorio aipagarrienak 
besteak beste honakoak izan ziran: 
 

 Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak koordinatzeko eta antolatzeko figura barri 
baten beharrizana. 

 Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen prozedura guztiak identifikatzea eta 
deskribatzea. 

 Koordinaziorako esparru formalak antolatzea eta dinamizatzea. 
 

2. "Ekin Geroari" (2008-2011): Zaharren Egoitza eta Etxez Etxeko zerbitzuaren 
kudeaketa auditoritza orokorra. Auditoritza horretan, kontu ikuskapena, 
zerbitzuen antolaketa, lan egiteko prozedura eta sistemak, langileen 
ikuskapena, zerbitzuen errentagarritasuna, erosketak eta inbersioak egiteko 
prozeduren ikuskaritza... aztertu ziran. Horretarako, gaian erreferentzia eta 
adituak dan Grupo Mondragoneko LKS kontsultoria kontratau zan. 
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Zaharren Egoitzako zerbitzu guztiak aztertu ziran eta zerbitzuak emoten 
dabezan langileen parte hartze aktiboa bultzatu zan, bai azterketa 
gauzatzerakoan baita hobakuntzarako proposamenak lantzerakoan. Auditoritza 
horretan maila desbardinetako ikuskaritzak gauzatu ziran: Zaharren Egoitzako 
organigrama, Zerbitzuen aspektu teknikoa, zerbitzuetan emoten dan lana, lan 
hori gauzateko behar diran langile kopuruak, zerbitzuak kalidadezkoak izan  
daitezan bermatu beharreko baldintzak, zerbitzuen kostu errealak, gastua 
murrizteko aukerak... 
 
Auditoritza multifaktorial horren ondorio aipagarrienak honakoak dira: 

 Zaharren Egoitzako Zuzendaritza taldea indartzea, izan ere, lanpostu 
barri batekin  osatu zan. 

 Zaharren Egoitzarako eta Etxez Etxeko zerbitzurako Gizarte Langilearen 
figura barneratu zan. 

 Zaharren Egoitzak emoten dauzan zerbitzu guztietako lan prozedurak 
deskribatu ziran eta zerbitzuen etengabeko hobakuntzarako lan 
sistemak inplantatu ziran. 

 Zaharren Egoitzak emoten dauzan zerbitzuen kalidadea galdu barik 
zerbitzuen kudeaketa errentagarriagoa bilatzeko neurriak aztertu eta 
landu ziran. 

 
3. 2011.  urtean, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen organigrama eta prozesuen 

berrazteketa gauzatu zan eta horretarako LKS kontsultoria kontratu zan. 
 

4. 2014. urtean, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren fiskalizazio lana gauzatu zan.  
 
Guztira urte honeetan zehar gauzatutako auditoritza desbardinen kostua 170.037,53 
eurotakoa da. Gastu hau honela banatzen da lan desbardinen artean: 
 

 Hobakuntza Plana (2004-2005): 33.165,53 euro Fernando Fantova (Sartu) 

 Ekin Geroari Zaharren Egoitza eta Etxez Etxeko Zerbitzua (208-2011) eta 
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen berrazteketa (2011): 136.872 euro LKS 
Kontsultoria 

 
Benito Ibarrolaza jaunak esan dau EAJek bultzatu ebala azterketa sakon bat 

egitea eta oso onuragarria izan zala zerbitzurako. Zuzendaritza lan taldea indartu zan 
lanpostu barri bigaz eta arduradun politikoagaz asteroko bilerak egiten hasi ziran. Esan 
dau, honi esker zerbitzuen kalidadea hobetu zala eta alde guztien artean adostu ebela 
azterketa egitea eta hobekuntzak martxan jartzea. Esan dau, hortik aurrera sistema 
bardina jarraitu dala, azterketa sakon horretatik urtendako emaitzen arabera ezarritako 
sistema.. 

 
Hau dala eta, adierazi dau, ez dauala ulertzen zergaitik eskatzen dan 

kudeaketa auditoritza momentu honetan. Esan dau, pentsaten dauala gauzak ondo 
egiten ari dirala eta kontu hartzaileak eta idazkariak ere egiten dan guztia aztertzen 
dabela, beraz, ez dauala ikusten kudeaketa auditoritza bat egiteko beharrizanik. 

 
Esan dau, auditoritza honen helburua modeloa aldatzea bada, pribatizazioa 

bultzatuz adibidez, hori beste gauza bat dala baina gauzak ondo joanda ez dauala 
ulertzen zergaitik eskatzen dan auditoritza hau. 
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Sergio Ugalde jaunak esan dau, helburua modeloa aldatzea izango bazan, 

idaztian zehaztuta joango litzatekeela, baina helburua ez dala hori. Adierazi dau, iaz, 
zerbitzuen kostuen gainean hobekuntzak egiteko taller bat hasi zala eta azkenean 
absentismoa eta BFAk guztiaren errua daukala gaietan zentratu zirala. 

 
Benito Ibarrolaza jaunak esan deutso, egin dan lan talde bakarra absentismoari 

buruzkoa izan dala, ez dala ezer gehiago planteatu eta gaur egun gai hau lantzen 
jarraitzen dabela. 

 
J.Ramon Alberdik Sergio Ugalderi esan deutso, BFAgaz izandako batzar baten 

neurri batzuk planteatu zirala eta neurri horreek zer suposatuko leukien jakiteko datuak 
batzordean aurkezteko eskatu eutsiela. Esan dau, datu horreek aurkeztu zirala, 
ekonomikoki eta kalitatearen aldetik zer suposatzen eben ikusteko baina ez zala izan 
Lehendakaritzatik egin zan planteamendu bat, BFAko batzarrean planteatutako 
aldaketak baino. 

 
Azaldu dau, aurretiz LKSk egindako azterketaren emaitza baten ondorioz, 

absentismo altua dagoela ikusita, lan desbardinak egiten hasi zirala eta eztabaidagune 
batzuk proposatu zirala. Hilero absentismoari buruzko datuak emoten dira, 
proposamen desbardinak dagoz,... Esan dau, momentuz hori dala indarrean dagoen 
prozesua. 

 
Sergio Ugalde jaunak esan dau, hasieran zabalagoa zala. J.Ramon Alberdik 

esan deutso ezetz, hasieratik izan dala absentismo tasa jaisteko bakarrik. Esan dau, 
estrategi desberdinak erabiltzen hasi zirala, informazioa emon, langileekaz batzartu  
euren zailtasunak ezagutzeko, beti be modu parte-hartzaile baten, LKSn aholkuak 
jarraituz. 

 
Xabier Ortuzar jaunak galdetu dau, ia badagoz aipatutako azterketen txostenak. 

Benito Ibarrolaza jaunak esan dau, guztien artean banatzeko, J.Ramon Alberdiri 
txosten bat egiteko eskatu deutsola dagozan memorien eta txostenen laburpenak 
banatzeko.  Esan dau, LKS eta SARTUk egindako azterketei buruzko dokumentazioa 
ikusteko ez dagoela inongo arazorik, baina informazio bolumen handia dala dana 
kopietan banatzen hasteko eta eskuragarri dagozala espediente guztiak GOUPen.  

 
Sergio Ugalde jaunak galdetu dau, azterketak arreta zuzeneko 35 langileri 

buruz ia zer dinon. J.Ramon Alberdi jaunak esan deutso, jardunaldi zatitu asko 
dagozala beharrizanak estaltzeko, hau da, lan-zama handiko ordu puntuetan zerbitzua 
indartzeko. Esan dau, jardunaldi zatitu honeek zerbitzuarentzako onuragarriak dirala 
baina ulergarria dan moduan langileek jardunaldi osoak edo behintzat handiagoak nahi 
dabezala. Beraz, LKSren azterketak adierazi eban, efektibidadea galtzen bada ere, 
orokorrean errentagarritasuna lehenetsi barik, lan girorako onuragarria dala 
jardunaldiak osotzea. Beraz, proposatu zan 35 jardunaldi zatitutik 29 jardunaldi oso 
ataratzea. Baina argi izanda jardunaldi zatikatuen 6 lanpostu desagertzen dirala 
prozesu horretan. Azkenean antzeko orduak egingo dira baina danak %100ean 
dagozan langileengaitik. 

 
J.Ramon Alberdi jaunak esan dau, jardunaldi honeek osotzea martxan jarri zala 

baina baina ELA sindikatuak oztopoak jarri ebazala eta demanda baten ondorioz OPEa 
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gelditu egin zala. Beste alde batetik, gobernu zentraletik legeak aldatu ziran eta 
kontratazio barriak egiteko aukerak murriztu egin ziran. 

 
J.Ramon Alberdi jaunak zehaztu dau, lan jardunaldi osoko 29 lanpostuak, 

jardunaldi zatituko 35 lanpostuk baino kostu handiagoa suposatzen dabela. 
 
Amaia Elorza andreak esan dau, kostuetatik aparte, egoileen onura ere 

kontutan euki behar dala. 
 
Sergio Ugalde jaunak esan dau, egongo dala formularen bat konponbide bat 

aurkitzeko, erreleboekaz,... 
 
Benito Ibarrozala jaunak esan dau, ez dala erreza, adibidez EULENetik 

etorritako langileen jardunaldiak, sententzi abaten ondorioz ezin dirala aldatu. 
 
Jon Iñaki Unanue jaunak esan dau, orain 7urte hobekuntzak aplikatzen hasi 

zirala baina azterketak egin ziranetik denbora gehiago pasatu dala. Horregaitik, esan 
dau, hobekuntza batzuk iraungita dagozala eta modeloak asko aldatu dirala. Esan dau, 
auditoritza honen helburua hobekuntzak planteatzea dala, ez dala kudeaketa 
ekonomikoari buruzkoa.  

 
Beste alde batetik esan dau, pribatizazioa ez dala planteatu, iraungarritasuna 

bermatzeko hobekuntzak baino. Esan dau, jakin nahi dabela kudeaketa hobetu ahal 
bada edo ez. 

 
Idurre Bideguren andreak esan dau, azterketa nahiz eta 2008. urtean planteatu, 

lanean hasi eta 2011n burutu, hobekuntza prozesuak etengabe egiten dirala.  
 
Esan dau, zerbitzua etorkizunean sosteniblea izatea bermatzeko, legeak 

agintzen dauzan bakoitzaren konpetentziak hartzea bete behar dala. 
 
Esan dau, beti egongo dirala gauzak hobetzeko, dana hobetu ahal dala, 

Udaleko zerbitzu guztietan. Esan dau, hobekuntzak egiten jarraitzen daben bitartean, 
konpetentzien ardura erreklamatu ahal dabela, aldarrikapen hau ez dala gelditu behar 
hobekuntzengaitik.  

 
Galdetu dau, proposatzen dan  kudeaketa auditoretza hau amaitu arte, BFAri 

bere konpententzia dana bereganatzeko itxarotea proposatzen bada.  Galdetu dau, ia 
kudeaketa auditoretza honegaz zer itxaroten dan. Esan dau, arazo zehatz bat 
konpontzeko proposamenik badago, etengabeko hobekuntzan dagozalez, edozein 
momentutan egin ahal dabezala nahi beste proposamen. Esan dau, horretarako ez 
dala kanpoko enpresarik behar. 

 
Jon Iñaki Unanue jaunak, esan dau, eurek beste ikuspuntu bat daukiela, hau 

da, ez dabela esaten  gauzak txarto egiten dirala baina posible dala gauza batzuk 
hobetzeko beharrizana eukitea eta ez bakarrik jasangarritasuna bermatzeko, arlo 
gehiagotan ere bai, pertsonal arloan,... 

 
Idurre Bideguren andreak esan deutso, orduan eraginkortasuna bilatzen ari 

dirala, ez jasangarritasuna.  
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Jon Iñaki Unanue jaunak esan deutso, biak lotuta doazela. Aipatu dau, iaz, 
aportazio extra egin behar izan zala. 

 
 
Idurre Bideguren andreak esan deutso, aportazio extra hori Eusko Jaurlaritzak 

diru laguntza baten murrizketa handi egn ebalako izan zala. Esan dau, 2017. urtean ez 
dala arazorik egon. 

 
Idurre Bideguren andreak adierazi dau, BFAk bere konpetentzien ardura 

hartzen badau jasangarritasuna bermatuko dala. Azaldu dau, ez dala esaten guztiaren 
errua BFAk daukala, bertokoa defendatzen ari dirala baino. 

 
Sergio Ugaldek esan dau, hobekuntzak aztertzen hasi zirala eta absentismoan 

eta BFAn enfokatu dala guztia. 
 
Benito Ibarrolaza jaunak esan deutso, komitegaz adostuta, lan talde hau 

absentismoari buruz izan dala hasieratik. 
 
J.Ramon Alberdi jaunak azaldu dau, gauza desbardinak dirala: bata, BFAn egin 

zan batzarrean proposatutako aldaketei zenbakiak jartzea eta beste bat absentismoa, 
LKSren azterketaren ondorioz. 

 
Esan dau, aurrekontuaren %85a lehenengo kapituluari dagokiola eta 

ekonomikoki efizientzi handiagoa lortzeko esparru horretan dagoela helburua, 
absentismoagaitik. Esan dau, identifikatu eta proposamen desbardinak egin dirala eta 
horretan dabiltzela.  

 
Xabier Ortuzar jaunak esan dau, desglose orokor bat egin dala BFAk agintzen 

dauan zerbitzuen kostuena eta gastu extrana, testu bat prestatu dala datu horreekaz 
informazioa kaleratzeko, baina datuen gainean zalantzak agertu zirala... Esan dau, 
prozesu hau ezin dala paralizatu, ados dagozala aurrera jarraitzeko baina bitartean 
ahal dan guztia egiten jarraitu behar dabela, horregaitik planteatzen dala kudeaketa 
auditoritza bat, beharrezkoa ikusten dabela zalantza guztiak argitzeko azterketa 
sakona egitea. 

 
Benito Ibarrolaza jaunak esan deutso, zalantza guztiei erantzuteko datuak 

azken zentimorarte prestatu zirala hurrengo batzarretarako, ez dirala datu orokorrak 
aurkeztu, oso zehatzak baino, baina batzar bakoitzean datu barri ezberdinak eskatzen 
zirala. 

 
J.Ramon Alberdi jaunak esan dau, datu oso zehatzat emon dirala. Batzar baten 

BFAra eroandako datu guztiak aurretiz azaldu ziran eta hurrengo batzarrean datu 
guztiak idatziz aurkeztu zirala. Esan dau, datu zehaztk honeek aurkezteko ez dala 
auditoririk behar. Esan dau, behar daben datu guztiak eskatu ahal dabezala eta berak 
atarako eta aurkeztuko dauzala. 

 
Esan dau, kudeaketa auditoritza baten definizioa zein dan begiratzen badabe, 

ikusiko dabela helburua arazo nagusiak bilatzea dala, delitu susmoak, faltak, 
inefizientziak etab...  

 
Esan dau, informazioa nahi badabe berak emongo deutsiela, bera dala 

erantzule teknikoa. Epeekin malgutasuna eskatu dau, gero eta datu eta txosten 
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gehiago eskatzen diralako eta eguneroko kudeaketaren lan zama handiagaitik ezin 
dala eskari horreei arin erantzun.  

 
 
 
Sergio Ugalde jaunak esan dau, auditoritzaren beste funtzio bat soluzioak 

bilatzea ere ba dala. 
 
J.Ramon Alberdik esan dau, 2008-2011 urteetan egin zala eta horren ondorioz 

zuzendaritza taldea indartu zala eta hortik aurrera lana efizienteagoa dala. 
 
Adierazi dau, arazo bat dagoela, hori badakiela, baina ez dala auditoritza bat 

behar hori jakiteko. Esan dau, absentismoaren ordezkatze kostua dala arazo 
nagusiena baina hala ere ez dala hau erakundea ezaugarritzen dauana. Lan esparrua 
eta plantilaren ezaugarriak ere kontutan izan behar dirala eta administrazio publiko 
guztien gaitz endemikoa ere badala neurri handi batean. Esan dau, ez dala behar 
auditoritza bat arazo hau konpontzeko, neurriak hartzea baino. Era berean kontutan 
izan behar dala, halako prozesu baten kontratazioak suposatzen daben kostua. 

 
Esan dau, auditoritza hau planteatzean, bere lana kudeaketaren arduradun 

tekniko moduan zalantzan jartzen dala. Esan dau, Jon Iñaki Unanuek batzar hasieran 
ez dala horrela esan deutsola eta eskertzen deutsola hau argitzea. 

 
J.Ramon Alberdik esan dau, jasangarritasunaren eta eraginkortasunaren arazo 

handiena absentismoa dala. Hala ere, esan behar dauala zerbitzu ona emoten dala eta 
lan talde ona dagoela. 

 
Idurre Bideguren andreak esan dau, absentismoaren zati bat ezin dala murriztu 

lanaren ezaugarriengaitik, kargak etab... Beste zati bat aldiz murriztu ahal da baina 
neurri gogorrak aplikatuz, horregaitik momentuz ez dira neurri horreek aplikatu. 

 
Jon Iñaki Unanue jaunak, J.Ramon Alberdik esandakoaren gainean adierazi 

dau, ulertzen dauala biktimismo puntu bat baina ez dauala ondo ikusten zalantzan 
jartzea eurek badakite zer dan kudeaketa auditoritza bat. Esan dau, eskaria egin 
aurretik lan bat egin dala eta jakina badakiela zer dan kudeaketa auditoritza bat. 

 
J.Ramon Alberdi jaunak esan deutso, komentarioa ez dauala egin zentzu 

horretan, ez dala izan bere asmoa kudeaketa auditoritza bat zer dan ez dakitela 
adieraztea.  

 
J. Iñaki Unanue jaunak esan dau, ez dabela planteatu gauzak txarto egiten 

dirala, azaldu dau, zeozer txarto badago jakin nahi dabela zuzendu ahal izateko. 
 
Benito Ibarrolaza jaunak esan dau, eurek ez dagozala  ados auditoritza egiteko 

proposamenagaz. Esan dau, etengabeko hobekuntza egiten ari dirala eta gauzak ondo  
egiten ari dirala. Auditoritza batek suposatzen dauan kostu handia ere aipatu dau, bai 
denboran bai ekonomikoki. Esan dau, behar diran datu guztiak eskatu ahal dabezala. 

 
Idurre Bideguren andreak esan dau, hobekuntzak etengabekoak dirala eta 

edozein momentutan proposamenak egin ahal dirala.  
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Esan dau, auditoritza bat beharrezkoa ikusi badabe, zeozer txarto dagoela 

pentsatzen dabelako izango dala, beraz, zeozer aldatu behar dala pentsatzen badabe 
proposamenak egiteko gonbidapena luzatu deutsie batzarkideei. 

 
Esan dau, zentra egin behar dirala, erakunde bakoitzak bere konpetentziak 

hartzea lortzen. 
 
Sergio Ugalde jaunak galdetu dau, ia ahal bajako exijitu BFAri  bere eskumena 

hartzen. Benito Ibarrolaza jaunak esan deutso, aho batez erabagi zan moduan, 
errekerimendu bat egingo jakola BFAri eta legalki erantzun beharko dauala. 

 
Idurre Bideguren andreak esan deutso, gurea ez dan konpetentzia baten 

errekurtsoak gastatzea ez dala legezkoa. 
 
Kudeaketa auditoritza egitearen proposamena bozkatu da: ezezko botoak 

(Idurre Bideguren, Benito Ibarrolaza, Aingeru Astui eta Amaia Elortza), baiezko botoak 
(Jon Iñaki Unanue, Ziortza Irastorza, Xabier Ortuzar eta Sergio Ugalde). 

 
Gehiengo sinplerik ez dagoalez, proposamena EZ da onartu. 

 
 
3. MENDEKO PERTSONEI GIZARTE-ERAKUNDEETAN GIZARTE ETA 

OSASUN ARRETA EMOTEKO PRESTAKUNTZA EGITEN ARI DIRAN 
IKASLEEN PRAKTIKAK EGITEKO, BEHARGINTZAK EGINDAKO ESKARIA 
ONARTZEA 

 
Xedea 
Mendeko pertsonei gizarte-erakundeetan gizarte eta osasun arreta emateko 
prestakuntza egiten ari diren ikasleen praktikak egiteko, Behargintzak  egindako 
eskaria onartzea. 
 
Aurrekariak    
Lehenengoa: Behargintzako prestakuntza egiten ari diran bi ikaslek, praktikak egin 
nahi dabez Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuko Sancti Spiritus Egoitzan. 
Bigarrena: Behargintzak 120 orduko iraupena duten praktikak egiteko eskaria egin dau. 
Hirugarrena: Zuzendariak justifikazio memoria egin dau.  
Laugarrena: Udaleko idazkaritza saileko  administrazino orokorreko teknikariak txosten 
juridikoa egin dau.  
 
Argudioak 
Sektore Publikoaren Errejimen Juridikoa arautzen dauan 40/2015 Legean hitzarmenei 
izarritako baldintzak betetzen dira. 
 
Batzorde Zuzentzaileak aho batez ERABAGI dau: 
Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuan, Mendeko pertsonei gizarte-
erakundeetan, gizarte eta osasun arreta emateko prestakuntza egiten ari diren 
ikasleen praktikak egiteko, Behargintzak  egindako eskaria onartzea. 
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4. ZAHARREN EGOITZAREN ETORKIZUNARI BURUZKO INFORMAZIOA 
EMOTEA 

 
Benito Ibarrolaza jaunak esan dau, azken batzarrean datu zehaztuak aurkeztu 

zirala eta EAJek eta ELAk aurrera ez ebela egingo adierazi ebela. Esan dau, besteak 
jarraitu egingo dabela eta hasi dirala martxan. 

 
Esan dau, prestatu dan idaztian datu lar dagozala ikusi dabela eta informazioa 

emoteko datu sinplifikatua jarriko dala. 
 
Xabier Ortuzar jaunak galdetu dau, norbaitek datu guztiak ikusi nahi badauz ia 

aukera eukiko badau, enlaze baten bitartez adibidez. 
 
Benito Ibarrolaza jaunak esan dau, adibidez web orrian jarri ahal dirala nahi 

dauanak begiratzeko. 
 
Jon Iñaki Unanue jaunak esan dau, datu batzuk eskatu ebezala baina J.Ramon 

Alberdi datu honeek emoten aurreratu zala. Eskerrak emon deutsoz. 
 
 

5. NARDIZ TAR JON 51 ERAIKINAREN IKUSKARITZA TEKNIKOAREN BARRI 
EMOTEA 

 
Nardiz tar Jon eraikineko 2. pisua Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuarena da 

eta beste etxebizitza batzuekaz batera, Patronatuak Udalari egin eutson etxebizitza 
honen lagapena. 

 
Eraikin honen EIT egin da eta arkitektuaren txostena jaso dala barri emon da. 

Txosten hau Udalari emongo jako beharrezko kudeaketak egin ahal izateko. 
 
 

 
6. LANGILERIA ARLOKO GAIAK 
6.1. M.M.B LANGILEARI ZABALDUTAKO DIZIPLINA ESPEDIENTEAREN 

ONDORIOZ ZIGORRA IPINTEA ONARTZEA 
 
Xedea 
M.M.B langileari zabaldutako disziplina espedientearen ondorioz zigorra ipintea. 
 
Aurrekariak 
Lehenengoa: Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuko Batzorde 
Zuzentzailearen 2017ko urriaren 26ko akordio bidez, M.M.B langileak ustez egindako 
agintariek zerbitzuari buruz emondako aginduak edo oharrak ez betetzea eta 
agintariekiko errespetu falta larriengatik disziplina espedientea izapidatzea erabagi 
zan. 
Bigarrena: Behin espedientea izapidetuta, 2018ko otsailaren 8an, instruktoreak, 
erabagi proposamena egin eban eta interesdunari jakinarazo jakon. 
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Hirugarrena: 2018ko otsailaren 21ean, interesdunak, bere damua agertuz eta 
barkamena eskatzen idaztia aurkeztu eban. 
Laugarrena: 2018ko otsailaren 21ean, zerbitzuko arduradunak, M.M.B langilearen arau 
hausteak zerbitzuarengan izandako eraginaren gaineko txostena egin eban. 
 
Bosgarrena: 2018ko otsailaren 27an, interesdunak, instruktoreak egindako erabagi 
proposamenaren gaineko alegazinoak aurkeztu ebazan. 
Seigarrena: 2018ko martxoaren 5ean, Bermeoko Udaleko Idazkaritza saileko 
Administrazino Orokorreko teknikariak interesdunak aurkeztutako alegazinoak aztertu 
ebazan eta zigorraren gaineko proposamena egin eban. 
 
Argudioak 
Lehenengoa: Interesdunak, otsailaren 21ean aurkeztutako damu eta barkamen 
eskariaren idaztiak, eragina dauka zigorraren graduazinoan eta, bardin, egun berean 
zerbitzuaren arduradunak emondako txostenak, berehalako neurri eta erabagiak hartu 
ondoren, zerbitzuan eragin edo ondorio larririk egon ez zala adierazoten daualako. 
 
Hori horrela, zigorra ipinterakoan, faktore bi horreek hartuko dira kontutan. 
 
Bigarrena: Bestalde, interesdunak otsailaren 27an aurkeztutako alegazinoetan, 
besteak beste, adierazoten da, aplikatu beharreko zigorrak Euskal Funtzino 
Publikoaren 6/1989 Legean aitatzen diranak izan behar dirala, eta ez Enplegatu 
Publikoaren Oinarrizko Estatutua onartzen dauan 5/2015 EDk jasotzen dauzanak. 
 
Honen inguruan esan beharra daukagu 5/2015 EDa oinarrizkoa dala, hau da, 
administrazio guztietan aplikatu beharrekoa, enplegatu publikoen lan baldintzen 
bardintasuna eta bateratasuna bermatu daiten. 
 
Baina Errege Dekretu horren 2. Xedapen Gehigarriaren 2. atalak honakoa dino: “En el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco el presente Estatuto se aplicará de 
conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 
149.1.18.ª de la Constitución y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la 
que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Las facultades previstas 
en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 7 de abril, respecto a los funcionarios con 
habilitación de carácter nacional serán ostentadas por las Instituciones Forales de sus 
territorios históricos o por las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma, en 
los términos que establezca la normativa autonómica. 
 
Eta Euskal Autonomi Erkidegoko Autonomia Estatutuak honakoa dino bere 10. 
Artikuluan: “Euskal Herriko Komunitate Autonomoak ondoko gaiei dagozkienean 
konpetentzia esklusiboa du: 
 
 
(…) 4. Erregimen lokala eta Euskadiko eta bertako Administrazio Lokaleko 
funtzionarien Estatutoa, Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan jartzen denari kalterik 
egiteke”. 
 
Hori horrela, kasu honetan, Euskal Funtzio Publikoa arautzen dauan 6/1989 legeak 
lehentasuna edukiko dau, interesdunak alegatu dauan moduan. 
 



                                                                     5. AKTEA 
                                                                                                                                       2018/04/11       

 
Gizarte Ongizaterako Udal Patronatua. Areilza 4 - 48370 Bermeo  

Tel.: 94 617 9160 - Faxa: 94 688 20 97 - gizarteongizatea@bermeo.org / www.bermeo.org 

12 

Hirugarrena: Beraz, lehenengo argudioan adierazotako faktoreak kontutan hartuta eta 
interesdunak esan legez, 6/1989 Legea aplikatzen badogu lehendabizi, proposatutako 
zigorrak beherapen nabarmena eukiko leuke. 
 
Hasteko, ipini leiken zigorra, honeetako bat izango da: 
 
 

- Lan egitekoak kentzea, gehienez bi urtera arte. 
- Egoitzaz aldatuzko leku-aldaketa. 
- Ohartarazpena. 

 
Arau hauste larri bi egin ebazala kontutan eukita (agintariek zerbitzuari buruz 
emondako aginduak edo oharrak ez betetzea bata, eta agintariekiko errespetu falta  
 
 
larriaren bestea), ipini leikezan zigorretatik, gorena ipintea ikusten da egokien, hau da, 
lan egitekoak kentzea 2 urtera arte gehienez. 
 
Eta zigor horren barnean ipini beharreko epea zehazteko orduan, kontutan eduki 
beharreko erispideen arabera, honakoa esan leike: 
 
Asmoa: agindua ez betetzeko asmo nabarmena egon zan, eta halan adierazo eban 
ganera, hau da, ez ebala agindua beteko. 
 
Hori horrela, astungarri moduan hartu leike. 
 
Zerbitzuan sortutako nahasmena: arduradunak emondako txostenaren erabera, 
berehalako neurriak hartu ondoren, agindutakoa ez betetzeak ez dau eragin edo 
ondorio larririk euki zerbitzuan. 
 
Hori dala eta, aringarri moduan hartu leike. 
 
Administrazinoari edo administratuei egindako kalteak: Aurrekoagaz lotuta dagoenez 
eta ondorioa be bardina danez, ez da kontutan eukiko. 
 
Berriro hutsegitea: ez danez arrazoi honengaitik bestelako espedienterik zabaldu, ez 
da kontutan eukiko. 
 
Eskuhartze-maila: berak zuzenean eukitako jarreraren ondorioz izanda, esku-hartze 
maila gogorena egongo litzake eta, ondorioz, astungarri bat izando litzateke. 
 
Beraz, aringarri bat eta astungarri bi dagozala ilusita, baina aringarria, astungarriekaz 
konparatuta, kualifikatu legez hartu leikela eritsia, -zerbitzuaren ganeko eragina oso 
garrantzitsua dalako zaharren egotza batean-, Kode Penalaren 66. artikulua  
 
 
subsidiarioki aplikatuta, zigorra bere erdialdetik behera ipini beharko litzatekela eristen 
da. 
 
Eta, aurrerago esan legez, interesdunak damua erakutsi dauanez eta barkamena 
eskatu dauanez, zigor tramu horren barruan, beheko aldera jotzea egokia litzateke. 
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Ondorioz, egoera zein gertakizunak kontutan eukita, aste birako lan egitekoak eta 
ordainsariak kentzearen zigorra ipintea balotzaten da (astebete arau hauste 
bakotxeko). 
 
 
 
 
 
Batzorde Zuzentzaileak aho batez ERABAGI dau: 
M.M.B langileari, Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuko Batzorde 
Zuzentzailearen 2017ko urriaren 26ko akordio bidez zabaldutako disziplina 
espedientearen ondorioz, aste birako lan egitekoak eta ordainsariak kentzearen zigorra 
ipintea. 
 
 
 

6.2. AZKEN KONTRATAZIOEI BURUZKO INFORMAZIOA EMOTEA 
 

2018KO OTSAILEKO NOMINA 
  
Bajak gertakizun arruntengaitik : 5 egon dira otsailean eta beste 14 aurreko hileetatik 
datoz. Danatara otsailean 19 langile honeek 310 egun igaro dabe bajan. 
 
Bajak lan-istripuagaitik: 1 egon da otsailean eta beste 2 aurreko hileetatik datoz. 
Danatara otsailean 3 langile honeek 59 egun igaro dabe bajan. 
 
 
Etxez-etxeko laguntzaile ebentualak: 7 kontratu egin behar izan dira.  
 
 
 
Zaharren Egoitzako Ebentualak:   
 
DUE: Kontratu 1 egin behar izan da. 
Osasun Laguntzaileak: 26 kontratu egin behar izan dira. 
Garbitasun Laguntzaileak: 8 kontratu egin behar izan dira. 
Sukaldari laguntzaileak: 9 kontratu egin behar izan dira. 
 

 ABSENTISMOA OTSAILA   
    

 BAJAK %  

BULEGOA                                          -   €  17,56%  

SUKALDEA                                        369 €  2,86%  

ETXEZ-ETXEKO                                     7.144 €  14,92%  

OSASUN LAG                                   14.008 €  16,34%  

MANTENU                                          -   €  0,00%  
GARBITASUN 
LAG. 

                                    8.729 €  41,43% 
 

DUE                                          -   €  0,00%  
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GUZTIRA                                   30.250 €     

Datuak 2018/02/01--->2018/02/28   

% ABSENTISMOA GUZTIRA 16,83%  

ABSENTISMOAREN KOSTUA GUZTIRA         30.250 €   

% 16,83 langile guztiak kontuan izanda, hau da, 89 langile 

    

 
ABSENTISMOA - OROKORRA 

2018   

    

2017 PORTZENTAIA KOSTUA  

URTARRILA 18,42 36686  

OTSAILA 16,83 30250  

MARTXOA      

APIRILA      

MAIATZA      

EKAINA      

UZTAILA      

ABUZTUA      

IRAILA      

URRIA      

AZAROA      

ABENDUA      

GUZTIRA 17,63 66936  
 
 
 

6.3. M.G.M.A LANGILEAK JARRITAKO DEMANDAREN GAINEKO 100/2018 
SENTENTZIAREN BARRI EMOTEA 

 
M.G.M.A langileak jarritako demandaren gaineko 100/2018 sententziaren barri 

emon da. 
 
 

6.4. DELITU ARINEI BURUZKO JUDIZIOA 375/2016-K: JARDUKETEN 
ARTXIBOAREN BARRI EMOTEA 

 
Delitu arinei buruzko 375/2016-K judizioaren jarduketen artxiboaren barri emon 

da. 
 
 

6.5. GATAZKA KOLEKTIBOAREN ADISKIDETZE BILERAKO AKTAREN 
BARRI EMOTEA. B/061/2018 ESPEDIENTEA 

 
B/061/2018 espedientedun gatazka kolektiboaren adiskidetze bilerako aktaren 

barri emon da 
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6.6. BIZKAIKO LAN ETA GIZARTE SEGURANTZAKO IKUSKARITZA 
PROBINTZIALETIK JASOTAKO ZITAZIOAREN BARRI EMOTEA 

 
Bizkaiko lan eta gizarte segurantzako ikuskaritza probintzialetik jasotako 

zitazioaren barri emon da. 
 
 
 
 
7. GIZARTE ONGIZATERAKO UDAL PATRONATUKO PRESIDENTEAREN 

DEKRETUEN BARRI EMOTEA (42. zenbakitik 72. zenbakira) 
 
Ondorengo dekretuen barri emon da: 
 

 
42. I.T.I ANDREAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN UZTEKO 
TXARTELAREN ESKARIA ONARTZEA 

 
43. KLIBERM, S.L ENPRESARI ZAHARREN EGOITZAKO BEROGAILU ETA 

U.B.S INSTALAZIOEN PREBENTZIOZKO MANTENTZE LANEN GASTUA 
BAIMENTZEA, XEDATZEA ETA ESLEITZEA 
 

44. L.M.B ANDREARI ETXEZ ETXEKO ZERBITZUAN ALTA EMOTEA  
 

45. 2018KO URTARRILEKO GIZARTE SEGURANTZAREN ORDAINKETA 
 

46. 2018KO MARTXOAREN 7KO GIZARTE ONGIZATERAKO UDAL 
PATRONATUKO BATZORDE ZUZENTZAILEAREN DEIALDIA 

 
47. ETXEBARRIA TAR KRESENTZI 16 ETXEBIZITZAKO OBREN GASTUA 
ORDAINTZEA 

 
48. 2018KO OTSAILAREN 28KO LANUZTEA DALA ETA, “SANCTI SPIRITUS” 
ZAHARREN EGOITZAN EMON BEHARREKO GUTXIENGO ZERBITZUAK 

 
49. ZAHARREN EGOITZAKO EGOILEEN OTSAILEKO ORDAINKETAK 

 
50. ETXEZ ETXEKO ERABILTZAILEEN OTSAILEKO ORDAINKETAK 

 
51. 2018KO OTSAILEKO NOMINAREN ORDAINKETA 

 
52. JANTOKI SOZIALEKO ERABILTZAILEEN OTSAILEKO ORDAINKETAK 

 
53. J.I.L JAUNAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN UZTEKO 
TXARTELAREN ESKARIA ONARTZEA 

 
54. M.D.L.C ANDREAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN UZTEKO 
TXARTELAREN ESKARIA ONARTZEA 

 
55. J.M.E.B JAUNAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN UZTEKO 
TXARTELAREN ESKARIA ONARTZEA 
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56. L.C.M JAUNAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN UZTEKO 
TXARTELAREN ESKARIA ONARTZEA 

 
57. J.T.A.O ANDREAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN UZTEKO 
TXARTELAREN ESKARIA ONARTZEA 

 
 
 
 

58. A.M.O.A ANDREAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN 
UZTEKO TXARTELAREN ESKARIA ONARTZEA 

 
59. 2018KO MARTXOAREN 8KO GREBA DALA ETA, “SANCTI SPIRITUS” 
ZAHARREN UDAL EGOITZAN EMON BEHARREKO GUTXIENGO ZERBITZUAK 

 
60. MENDEKOTASUN EGOERAN DAGOZAN PERTSONEN ARRETA 
TEKNIKARIEN ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOKO PRAKTIKAK EGITEKO, 
GERNIKAKO INSTITUTUAK EGINDAKO ESKARIA ONARTZEA 
 
61. N.P.H JAUNAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN UZTEKO 
TXARTELAREN ESKARIA ONARTZEA 
 
62. J.L.M.O JAUNAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN UZTEKO 
TXARTELAREN ESKARIA ONARTZEA 
 
63. “BERMEOKO ANIZTASUN ETA ELKARBIZITZA PLANA (2016-2019)” 
PROIEKTUA BURUTZEKO ESLEIPENA BERTAN BEHERA UZTEA ETA EUSKO 
JAURLARITZATIK JASOTAKO DIRU LAGUNTZAREN ITZULPENA EGITEA. 
 
64. C.Y.M.S ANDREARI ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA EMOTEA ONARTZEA 
 
65. J.U.A ANDREAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN UZTEKO 

TXARTELAREN ESKARIA ONARTZEA 
 
66. A.B.R JAUNAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN UZTEKO 

TXARTELAREN ESKARIA ONARTZEA 
 
67. R.G.U JAUNAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN UZTEKO 

TXARTELAREN ESKARIA EZ ONARTZEA 
 
68. B.R.B ANDREAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN UZTEKO 

TXARTELAREN ESKARIA EZ ONARTZEA 
 
69. 2018. URTEKO MARTXOKO ELKARKIDETZAREN ORDAINKETA 
 
70. E.A.S ANDREAREN AUTOA EZINDUENTZAKO APARKALEKUAN UZTEKO 

TXARTELAREN ESKARIA ONARTZEA 
 
71. ZAHARREN EGOITZAKO GASTU TXIKIAK ONARTZEA 
 
72. 2018KO APIRILAREN 11KO GIZARTE ONGIZATERAKO UDAL 

PATRONATUKO BATZORDE ZUZENTZAILEAREN DEIALDIA 
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Jon Iñaki Unanue jaunak galdetu dau, 47. dekretuz onartutako obrak ia ze obra 

mota diran. J.Ramon Alberdi jaunak esan deutso, eraikineko fatxadako obrak dirala. 
Azaldu dau, obra honek 39.520,95 eurotako kostua daukala eta GOUPek %5,25ko 
partizipazio kuota daukalez 2.091,19 euro ordaindu behar izan dauala 

 
 
 
 
63. dekretuz, Bermeoko aniztasun eta elkarbizitza plana (2016-2019) proiektua 

burutzeko esleipena bertan behera uztea eta Eusko Jaurlaritzatik jasotako diru 
laguntzaren itzulpena egitea onartu da. Jon Iñaki Unanue jaunak erabagi honeri  
buruzko azalpena eskatu dau. 

 
J.Ramon Alberdi jaunak esan deutso, Euskal Herriko Unibertsitateko Ikuspegi 

behatokiaren lana atzeratu egin dala eta honen ondorioz ezin izan dabela aurkeztu 
2017ko fakturarik. Beraz, aurten barriro eskatuko dala diru laguntza hau, proiektua 
amaitu ahal izateko. 

 
Xabier Ortuzar jaunak galdetu dau 71. dekretuan onartutako gastu txikiak ia ze 

gastu diran. J.Ramon Alberdik azaldu deutso, eguneroko gastu txikiak dirala, 
kontableak 600 euroko txeke bat egiten dau eta tikeekaz justifikatzen dira gastu 
guztiak: etxez etxeko eta zaharren egoitzako ibilgailuen gasolina, dendetako erosketa 
txikiak,... 

 
 Sergio Ugaldek galdetu dau, ia ez bada posible ordainketa honek 

tarjeten bidez egitea. J.Ramon Alberdik esan deutso, ez dabela euki esperientzia ona 
tarjetakaz eta diruagaz ordaintzea eta tikeekaz justifikatzea garbiagoa dala. 
 
 

 
8. IDAZTI DESBARDINAK 

 
 

BESALDE: Bermeoko Sahararen aldeko elkarteak, Sahararen aldeko karabana 
solidarioa egitasmoaren bidez, eskualdean 6.306 Kg janari eta arropa batu dirala barri 
emon dau. Bermeoko Udalari eskerrak emon deutsoz, egitasmo honen aurran euki 
dauan jarrera eta jokabide prestu eta eskuzabalagaitik.  
 

 
9. ESKARIAK ETA GALDERAK 

 
Inork ez dau eskari galderarik egin. 

 
 
Eta aztertzeko gai gehiago barik, Presidenteak amaitutzat emoten dau goizeko 
bederatziak eta hogeita hamar minutu diranean, hau guztia, Idazkari legez ziurtatu dot, 
eta nigaz batera Presidente eragileak izenpetu dau. 

 
Bermeon, 2018ko apirilaren 11n 

 
PRESIDENTE ERAGILEA                                    IDAZKARI NAGUSIA 
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Benito Ibarrolaza Munitiz                                    Jurdana Uriarte Lejarraga       
 


