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2016KO AZAROAREN 4AN UDALBATZAK EGINDAKO OHIKO OSO BILKURAREN 
AKTA.- 
 
BERTARATUAK: 
 
LEHENDAKARIA: 
Ibernalo Basterra Txasko and. 
 
ZINEGOTZIAK: 
Idoia Arenaza Sáenz del Burgo and. 
Zuriñe Sáenz Sáenz and. 
Manuel Muñoz Morentin jn. 
Eduardo Ruiz de Loizaga Sanz jn.  
Mikel Herrador Iriarte jn. 
Juanjo García de Acilu Pérez jn. 
María Asun Quintana Uriarte and. 
Susana Sáenz de Ugarte Corres and. 
 
 
IDAZKARIA: Miguel A. Olveira Barral; ekitaldiaren fede ematen du. 
 
 

Santikurutze Kanpezun, Kanpezuko Udal Ohoretsuaren Udaletxeko Bilkura 
Aretoan, bi mila eta hamaseiko azaroaren 4a izanda, arratsaldeko zazpiak eta bost zirela, 
goian esandako Zinegotziak lehen deialdian elkartu ziren Udalbatzaren ohiko osoko 
bilkura egiteko Ibernalo Basterra Txasko Alkate andrearen lehendakaritzapean, Idazkari-
Kontuhartzailea bertan egonda.  

 
Jarraian,  apirilaren 2ko 7/1985 Erregimen Lokalaren Oinarriak arautzen dituen 

Legearen 46.2.C) artikuluan eta azaroaren 28ko 2568/1986 onetsitako Tokiko 
Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Araudiko 90. 
artikuluan zehaztutakoaren arabera, behar besteko quoruma egiaztatzeari ekin diote, eta 
batzordea eratutzat jo da. Ondoren, gai-zerrendako aztergaiak aztertzen hasi dira. 

 
1.- AKTEN ONESPENA 

Lehendakari andreak galdetu du Udalbatzaren kideren batek esatekorik duen 
2016ko urriaren 4ko ohiko bilkuren aktari buruz. Horren kopia helarazi zitzaien Zinegotzi 
jaun-andre guztiei, oraingo bilkurarako deiarekin batera. 

 
Herrador jaunak adierazi du 7. Puntuan, Izkin egindako bilkuraren inguruan eman 

den informazia aipatzen den horretan, hura izan dela eta ez beste inor. 
 

 Aurkeztutako akta aho batez onartu egiten da, zuzenketa egin eta gero. 
Lehendakari andreak onartu direla adierazten du; eta haien transkripzioa Akten Liburura 
egitea agintzen du, A.J.A. 110.2 artikuluan ezarritakoaren arabera. 
 
2.- ALKATETZAREN DEKRETUAK 
Zkia.   Data Edukia 
166 2016/09/29 BANKU-TRANSFERENTZIA ONARTZEA 
167 2016/10/03 KIROL JARDUERAK ESLEITZEA 
168 2016/10/03 LUDOTEKAKO BEGIRALEA IZENDATZEA 
169 2016/10/03 ADMINISTRAZIO BATZARRAK JAIAK DIRU-LAGUNTZAK ESLEITZEA (SANTIKURUTZE ETA OTEO) 
170 2016/10/03 ADMINISTRAZIO BATZARRAK GASTU OROKORRAK DIRU-LAGUNTZAK ESLEITZEA (SANTIKURUTZE/OTEO) 
171 2016/10/03 E.J. GAZTE-EKIPAMENDURAKO DIRU-LAGUNTZAK AURKEZTEA 
172 2016/10/10 OBREN LIZENTZIA EMATEA FATXADA ETA TEILATUA BERRITZEKO MAYOR KALEAN 
173 2016/10/14 OBREN LIZENTZIA EMATEA LABORAL KUTXARI KUTXAZAINERAKO 
174 2016/10/19 OBREN LIZENTZIA EMATEA BARNE KONPONKETAK EGITEKO DESPEÑADERO KALEAN 
175 2016/10/20 IBILGAILUEN ZERGAN HOBARIA 
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176 2016/10/20 OBREN LIZENTZIA EMATEA BATZORDE EKONOMIKOARI SOTOAN KONPONKETAK EGITEKO 
177 2016/10/21 GAINBALIOAK LIKIDAZIOAREN ONARPENA 
178 2016/10/24 GAINBALIOAK LIKIDAZIOAREN ONARPENA 
179 2016/10/24 OBREN LIZENTZIA EMATEA IBERDROLARI SENDOGARRIA ALDATZEKO ESTACIÓN KALEAN  
180 2016/10/24 OBREN LIZENTZIA EMATEA TEILABERRITZEKO SOL DE ABAJO KALEAN 
181 2016/10/27 UDAL LANGILEAREN HIRURTEKOA ONARTZEA 
182 2016/10/28 ANTOÑANA ETA ORBISOKO ADMINISTRAZIO BATZARREI DIRU-LAGUNTZA EMATEA JAIENGATIK 
183 2016/10/28 ORBISOKO ADMINISTRAZIO BATZARRARI DIRU-LAGUNTZA EMATEA GASTUENGATIK 
184 2016/10/28 BANKU-BIDALKETA ONARTZEA 
185 2016/11/02 IBILGAILUEN ZERGAN HOBARIA 
186 2016/11/03 GAINBALIOAK AURKEZTEKO LUZAPENA EMATEA 
187 2016/11/03 GAINBALIOAK AURKEZTEKO LUZAPENA EMATEA 
188 2016/11/03 2016KO AZAROAREN 8KO OSOKO BILKURA DEIALDIA 
 
 

3.- ORDENANTZEN ALDAKETA ONARTZEA, EGOKIA BADA. 
Eraikinak berritzeko diru-laguntzen Ordenantza arautzailearen eta izapide 

administratibo edo zerbitzu publikoen tasak arautzen dituen Ordenantzaren aldaketari 
hasierako onarpena emateko Alkatearen proposamenez egindako espedientea ikusirik. 

 
Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauko 16tik 18rako 

artikuluak eta apirilaren 2ko 7/1985 Erregimen Lokalaren Oinarriak arautzen dituen 
Legearen eskumeneko 22 eta 47 artikuluak ikusirik. 

 
EZTABAIDA - PARTE-HARTZEA 

Alkateak zehatz-mehatz azaldu du aldaketarako proposamena, eraikinak 
birgaitzeari dagokionak ikuskapen teknikoak (itak) aurkeztu ondorengo beharrezko obrei 
erreparatuko diela, eta 2017an 2.000€ko diru-izandapena izango duela argituz. 

Bigarren aldaketak badu helburua azoka dela eta egiten diren kobrantzak, baita 
euskara eta ingelesaren tarifak ere arautzea. 

 
XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Bertaratuek aho batez onartu dute: 
LEHENA.-  Eraikinak berritzeko diru-laguntzen Ordenantza arautzailearen eta izapide 

administratibo edo zerbitzu publikoen tasak arautzen dituen udal 
ordenantza fiskalak aldatzeko behin-behinean onartzea. 

BIGARRENA.- Behin-behineko onarpenaren Akordioa ALHAOn argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera 30 eguneko epean Udal honen Iragarki-Taulan 
jendaurrean jarri, interesdunek espedientea aztertu eta egoki ikusten 
dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izateko. 

HIRUGARRENA.- Jendaurrean egon den tartea igaro ondoren, egokia den behin betiko 
erabakia hartuko da balizko erreklamazioak erantzunez.  

 Erabakiaren aurkako erreklamaziorik aurkeztuko ez badira, erabakia behin 
betiko bihurtuko da ordura arte behin-behinekoa izango den akordia. 

LAUGARRENA.- Behin betiko akordioa -baita behin betikoa bihurtutako behin-
behinekoa-, eta aldaketen testua oso-osorik argitaratuko dira ALHAOn 

 
ERANSKINA 

 
Kanpezuko eraikinak birgaitzerako diru-laguntzen ordenantza erregulatzailea 

 
SARRERA 
Ordenantza honen helburua da administrazio publikoak ekimen pribatua 

laguntzea egungo bizitegi eta hiri ondarearen mantenu, hobekuntza eta birgaitzea 
esparruetan  udalerrian. 

 
XEDAPEN OROKORRAK 
1. Artikulua 

1. Honako ordenantza hau arautegiak Udalari etxebizitza, ingurumen eta 
osasun publikoaren arloan ematen dizkion ahalmenak eta eskumenak baliatuz ezartzen 
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da, eta horiek hemen daude jasota: apirilaren 2ko 7/85 Legearen (Toki Erregimenaren 
Oinarriak arautzen dituena) 4.1.b eta 25. artikuluan, eta, diru-laguntza kontuetan, Toki 
Erakundeen Zerbitzuetarako Arautegiaren 23. artikulua eta hurrengoan, azaroaren 17ko 
38/2003 diru-laguntzei buruzko Lege orokorra, eta diru-laguntzen udal ordenantza 
arautzailea. 

 
2. Ordenantza honen helburua dirulaguntzak emateko irizpideak eta 

prozedurak egituratzea eta ezartzea da. Dirulaguntza horiek Zigoitiko hiri-lurzoruan 
dauden eraikinak birgaitzeko, mantentzeko eta berritzeko; bestalde, horiek lortzeko 
aukera berdina bermatuko zaie herritar guztiei. 

 

2. Artikulua 

Udalak, ordenantza honek biltzen dituen baldintzetan, ematen duen eta 
ekonomikoki balioztatu daitekeen edozein laguntza zuzen zein zeharkako da 
dirulaguntza.  

 
3. Artikulua.  
Dirulaguntzak emateko honako hauek hartuko dira kontuan:  
 
-Borondatezkoak eta aldi baterakoak izango dira, ordenantza honetan kontrakorik 

ezartzen ez bada.  
 
-Ezin izango da arrazoitzat eman aurrekoan jaso izana.  
 
-Ezin izango da izan, inolaz ere, Eraikinen Inspekzio Teknikoan (EIT) 

antzemandako hutsuneak zuzentzeko beharrezko obrak egiteko lizentzian ezarritako 
zergaren kuotako ehuneko 90a, gehinez 100,00 euro. 

 
-Ezin izango da eskatu dirulaguntza handitzerik edo berrikusterik.  

 
APLIKAZIO EREMUA  
4. artikulua.  
Kanpezuko hiri-lurzoruan dauden eraikinak birgaitzea, mantentzea eta berritzea, 

baldintza hauek betetzen baditu:  
a) Eraikinen Inspekzio Teknikoan (EIT) antzemandako hutsuneak zuzentzeko obrak 

egitera behartutato eraikinak.  
b) Udalean EIT erregistratzeko prozedura bukatuta izatea 2017ko ekainaren 27a 

baino lehen.  
c) Proposatzen den erabilerarako mugarik ez izatea, ez eta hirigintza 

antolamendutik kanpoko kalifikazioa edukitzea ere. 
 
5. artikulua.  
1.- Hona hemen zer ulertzen den birgaitzeko, mantentzeko eta berritzeko obra gisa, 

eraikinen inspekzio teknikoaren txostenaren erregistrotik eta inspekzioaren emaitzatik 
ondorioztatua, tartean:  

a) Eraikinaren egitura egokitzea (zimenduak, zutabeak, habeak, estalkiak, fatxadak 
finkatzea, eskailerak sendotzea, teilak berritzea). 

b) Fatxadak eta beste elementu komun batzuk zaharberritzea (akaberak, 
iragazgaiztea, pintura, ateburuak, leiho-isurkiak, ataria, eskailerak).  

c) Etxebizitza egokitzea barrualdean ezintasun fisikoa duten pertsonen 
mugikortasuna errazteko.  

d) Eraikinen Inspekzio Teknikoa arautzen duen Eusko Jaurlaritzaren 241/2012 
Dekretutik eratorritakoak; eta era berean, 2013ko urriaren 15eko Aginduaren eta 80/2014 
Dekretuaren aldaketak. 
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ESKATZAILEAK  
6. artikulua.  
1. Honako hauek eska ditzakete etxebizitzak birgaitzeko, mantentzeko eta 

berritzeko dirulaguntzak: beren jabetzakoa den eraikina Kanpezun duten pertsona 
fisikoak. 

2. Administrazio publikoarekiko zerga-betebeharretan egunean egon behar dira 
eskatzaileek; halaber, ezin izango dute bizilagun elkartearekin inolako zorra izan, hala 
badagokio.  

3. Eskatzaileek ordenantza honetan eskatutako gainerako baldintzak betetzen 
dituzten eta udalerrian dituzten etxebizitzak bezain beste diru-laguntza eskatzeko aukera 
izango dute.  

 
JARDUERA PROGRAMA  
7. artikulua.  
Udalak etxebizitzak birgaitzeko programarako halako kopuru bat ezarriko du 

urteroko aurrekontuetan, hura osatu baino lehen zehaztuko duena, eta 2017ko ekitaldian 
2.000,00 euro izango dena.  

 
Laguntzak emango dira aurkezpen ordenean ekitaldirako aurrekontuko 

kredituaren agortzera arte. 
 
8. artikulua.  
Dirulaguntzaren kopurua ezin izango da izan, inolaz ere, Eraikinen Inspekzio 

Teknikoan (EIT) antzemandako hutsuneak zuzentzeko beharrezko obrak egiteko 
lizentzian ezarritako zergaren kuotako ehuneko 90a, gehinez 100,00 euro. 

 
9. artikulua.  
Eskabideak aurkeztu beharko dira udaletxean EIT bat erregistratzeko aurkeztu 

ondoren, etxezitzaren jabeari esandako agiriak ezartzen dizkion hobekuntzak edo 
zuzenketa lanak egiteko obren lizentzia eskatzeko unean. 

 
KUDEAKETA ETA IZAPIDETZA  
10. artikulua.  
Honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte eskatzaileek:  
a) Alkateari zuzendutako eskabidea, bertan bere nortasun datuak, eraikinaren 

kokalekua, ITEk eskatzen dion obra mota, aurrekontua, obra gauzatzeko epea eta 
etxebizitzaren titulartasuna.  

b) Obra egingo duen kontratista edo industrialariak sinatutako aurrekontua. Gaian 
aditua den teknikari baten beharra izatekotan, proiektu teknikoa aurkeztuko da. 

 
11. artikulua.  
Udaleko zerbitzu juridiko, ekonomiko eta teknikoek egingo dute obraren 

egokitasunari, hirigintza arautegia betetzeari eta ordenantza honetan ezartzen dena 
betetzeari buruzko txostena. 

 
Alkatetzak erabakiko du dekretu bidez, Beharrezkoa den aurrekontu-kreditua 

ezarriko da horretarako.  
 
12. artikulua.  
Diru-laguntza jasoko da birgaitze, mantentze edo berritze lanak amaitu ondoren, 

teknikariak, edo egin duenak sinatutako obraren egiaztagiria lehenago aurkeztuta; edo 
faktura betiere proiektua ez bada beharrezkoa edo ez bada gaian aditua den udal 
teknikariaren balorazioa behar. Udal teknikariak esango du ea obra indarrean dagoen 
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hirigintza arautegira eta eskatu denera egokitzen den, eta baimena jasotzeko baldintza 
guztiak betetzen dituen. 

 
AZKEN XEDAPENA  
12 artikulu eta azken xedapena dituen Ordenantza hau ALHAOn osoa argitaratu 

behar da, eta indarrean sartuko da Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legearen 70.2 artikuluak finkatutako epea amaitzen denean. 

 

 

Zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasak arautzen dituen ordenantza 
 
6.4 Hizkuntzak. 
6.4.1. Helburua 
  Tasa honen helburua da Kanpezuko Udalak programatutako hizkuntzen 

jardueretan partehartzea eta izen ematea. 
 

6.4.2. Tarifak 
Ingelesa: 
URTEKO kuota, helduak:   URRIA-EKAINA……………200,00 euro 
HIRU HILEROKO kuota, helduak:  1. Hiruhilekoa………………..55,00 euro 
      2. Hiruhilekoa………………..82,50 euro 
      3. Hiruhilekoa………………..82,50 euro 
 
 
URTEKO kuota, haurrak:   URRIA-EKAINA……………152,00 euro 
HIRU HILEROKO kuota, haurrak:  1. Hiruhilekoa………………..41,80 euro 
      2. Hiruhilekoa………………..62,70 euro 
      3. Hiruhilekoa………………..62,70 euro 
 
 
Euskara: 
90,00 euro/hiruhilekoa (hileko hainbanaketaren aukera) 
 
6.5 Azokak 
6.5.1. Helburua 

Tasa honen helburua da Kanpezuko Udalak antolatuko dituen azoketan 
partehartzea eta izen ematea. 
 
6.5.2. Tarifak 
 - Azokako postuak: 15 euro/metro 
 - Karteletan edo bestelako euskarrietan publizitatea: 60 euro/iragarkia 
 
4.- FORU PLANEAN JASOTAKO OBREN (KIROL-EREMUAREN HOBEKUNTZA) 
LIZITAZIOA ADJUDIKATZEA, EGOKIA BADA. 
ZIOEN AZALPENA: 

Santikurutze Kanpezuko kirol-ekipamenduaren zonaldeko urbanizazioaren 
hobekuntza obrak egiteko kontratazioa egin behar dela ikusirik. 

 
Urriaren 4ko osoko bilkuran onartu ziren lizitazioa zuzendu behar duten 

Administrazio-baldintzen pleguak ikusirik. 
 
Lizitazio aldian  aurkeztu diren eskaintzak ikusirik. 
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Azaroaren 3an egindako kontratazio mahaia, eta ekonomikoki onuragarriena izaki 
Balgorza S. A.-ren aldeko proposamena ikusirik. 

 
Aurkeztutako dokumentazioa -behin betiko fidantza eta zerga betebeharretan eta 

Segurantza Sozialarekin egunean izatearen justifikazioa- ikusirik. 
 

Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutako Sektore 
Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren artikukuak, oraingo espedientearen 
dokumentazioa apirilaren 2ko 7/1985 Erregimen Lokalaren Oinarriak arautzen dituen 
Legearen eskumeneko 21.1.ñ) artikulua ikusirik. 
 
XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Bertaratuek aho batez onartu dute: 
LEHENA.- Santikurutze Kanpezuko kirol-ekipamenduaren zonaldeko urbanizazioaren 

hobekuntza obrak egiteko kontratazioa  A-01174515 IFZ  duen Balgorza 
S.A.  merkataritza konpainiari adjudikatzea EHUN ETA BERROGEITA 
HAMAHIRU MILA HIRUREHUN ETA HOGEITA HEMERETZI EURO eta 
BERROGEITA HIRU ZENTIMOAN (153.339,53€), BEZ kanpo, 
Administrazio-baldintza partikularren plegua eta aurkeztutako eskaintzaren 
arabera 

BIGARRENA.- Balgorza S.A.  merkataritza konpainiari eskatzea hamar eguneko epean 
agertzeko kontratua sinatzera. 

HIRUGARRENA.- Lizitazio prozeduran parte hartu dutenei eta udal web-orriko 
www.campezo.eus  kontratatzailearen profilean akordio honen berri eman. 

LAUGARRENA.- Alkateari ahalmena ematea kontratu hau burutzeko beharrezko 
dokumentuak sina ditzan. 

 
 
5.- ETXEBIZITZA SOZIALA ALOKAIRUAN ADJUDIKATZEA, EGOKIA BADA. 
ZIOEN AZALPENA: 

Alkateak jakinarazi ditu Eusko Jaurlaritzao eta Udalak ezarritako baremoak 
Subida al Castillo, 6-4.B etxebizitza adjudikatzeko orduan; oro har, hauek dira: 

 
- Adinduna edo emantzipatutako adingabea izatea. 
- Etxebizitza eskatzen duen bizikidetzako unitateak babes ofizialeko etxebizitza 

baten onuradun izateko oro har ezarritako etxebizitzaren premia izateko 
egoeretakoren bat egiaztatzea. 

-  Azken bi urteetan beste babes ofizialeko etxebitzaren esleipenduna ez 
izanaren agiria. 

- Urteko diru-sarrera haztatua 21.000 eurokoa edo txikiagoa eta 3.000 eurokoa 
edo handiagoa izatearen agiria. Ziurtatuko da, halaber, diru-sarrera haztatuak 
izango direla berdin edo 1,7 aldiz beherako lanbide arteko gutxieneko soldata 
(LGS) aplikagarria. Alokairuaren prezioa egiaztatu diren diru-sarreren arabera 
aldagarria izango da. 

- Ez da errolda irizpiderik izango hautaketa prozesuan parte hartzeko, baina 
eskera bat baino gehiago izatekotan, herrian aintzinatasun luzeagoko errolda 
lehenetsiko da. 

- Alokairu-kontratua sinatzeko konpromisoa 
- Etxebizitza ohikoa eta iraunkorra izateko konpromisoa. 
- Bi pertsonek osatuko dute bizikidetzako unitatea, gehienez. Hau da, 

etxebizitzan ezin izango dira bi pertsona baino gehiago bizi; horrek kontratua 
suntsiaraztea dakar berekin. 
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Aurkeztutako eskaerak balioetsi ondoren, hau ondorioztatu da: 
ONARTUAK: 
2. Eskaera 

 
BAZTERTUAK: 
1.Eskaera (diru-sarreren betekizuna ez du betetzen) 
3.Eskaera (diru-sarreren betekizuna ez du betetzen) 
4.Eskaera (diru-sarreren betekizuna ez du betetzen) 
 
XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Bertaratuek aho-batez onartu dute. 
LEHENA.-  Subida al Castillo, 6.-4.B-n dagoen alokairu sozialeko etxebizitza 2.eskaerari 

adjudikatzea, era berean, partehartzeile guztiei emaitza eta baztertua 
izanaren arrazoa jakinaraztea. 

BIGARRENA.- Esleipendunari eskatzea kontratua sinatzeko eta deialdian ezarritako 
betekizunak betetzeko. 

HIRUGARRENA.- Alkateari ahalmena ematea kontratu hau burutzeko beharrezko 
dokumentuak sina ditzan. 

 
6.- KANPEZUKO ETXEBIZITZA KOMUNITARIOA KUDEATZEKO KONTRATUAREN 
LIZITAZIOA ONARTZEA, EGOKIA BADA 
ZIOEN AZALPENA: 

Kanpezuko etxebizitza komunitarioaren osoko kudeaketa eta arreta zerbitzua 
kontratatzeko beharra ikusirik, non osoko zerbitzu batek horren ezaugarriekin bat 
datorren zerbitzua emateko beharrezko diren gestioak egingo dituen. 
  

Administrazio-baldintzen eta baldintza tekniko zehatzen pleguak ikusirik, Gizarte 
Ongizaterako Foru Zerbitzuko teknikariek ezarritako jarraibeen arabera adierazita. 

 
3/2011 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren artikukuak, 

apirilaren 2ko 7/1985 Erregimen Lokalaren Oinarriak arautzen dituen Legearen 
eskumeneko 21 eta 22 artikuluen araberako oraingo espedientearen dokumentazioa 
ikusirik. 

 
XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Bertaratuek aho-batez onartu dute. 
LEHENA.-  Kanpezuko etxebizitza komunitarioaren osoko kudeaketa eta arreta 

zerbitzua emateko administrazio-kontratua arautzen duten administrazio-
baldintzen eta baldintza tekniko zehatzen pleguak onartzea. 

BIGARRENA.- Kanpezuko etxebizitza komunitarioaren osoko kudeaketa eta arreta 
zerbitzuko gestioak kontratatzeko espedientea onartzea (tramitazio arrunta, 
prozedura ireki bidezko kontratazioa, hautaketa irizpide anitzak). 

HIRUGARRENA.- Esleipen-prozeduraren hasiera ezartzea 

LAUGARRENA.- ALHAOn eta udal web-orriaren (www.campezo.eus) kontratatzailearen 
profilean esandako pleguen onarpena eta lizitazio-iragarkia argitaratzea. 
Pleguen alegazio epean, baten bat egingo balitz, lizitazio-prozedura bertan 
behera utziko dela ulertuko da.   

 
7.- KANPEZUKO UDAL ERAIKINEN GARBIKETA KONTRATUAREN LIZATAZIOA 
ONARTZEA, EGOKIA BADA. 
ZIOEN AZALPENA: 

Kanpezuko udal eraikinen garbiketa egingo duen zerbitzua kontratatzeko beharra 
ikusirik. 
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Esandako zerbitzuaren kontratazioa arautuko duten baldintza-administratiboak eta 
baldintza tekniko zehatzen pleguak ikusirik. 

 
3/2011 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren artikukuak, 

apirilaren 2ko 7/1985 Erregimen Lokalaren Oinarriak arautzen dituen Legearen 
eskumeneko 21 eta 22 artikuluen araberako oraingo espedientearen dokumentazioa 
ikusirik. 

 
XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Bertaratuek aho-batez onartu dute. 
LEHENA.-  Kanpezuko Udaleko eraikinen garbiketa zerbitzuaren kontratazioa arautzen 

duten administrazio-baldintzen eta baldintza tekniko zehatzen pleguak 
onartzea. 

BIGARRENA.- Kanpezuko Udaleko eraikinen garbiketa zerbitzua kontratatzeko 
espedientea onartzea (tramitazio arrunta, prozedura ireki bidezko 
kontratazioa, hautaketa irizpide anitzak). 

HIRUGARRENA.- Esleipen-prozeduraren hasiera ezartzea 

LAUGARRENA.- ALHAOn eta udal web-orriaren (www.campezo.eus) kontratatzailearen 
profilean esandako pleguen onarpena eta lizitazio-iragarkia argitaratzea. 
Pleguen alegazio epean, baten bat egingo balitz, lizitazio-prozedura bertan 
behera utziko dela ulertuko da.   

 
8.- IBERNALOKO LANDETXEAREN KUDEAKETA-KONTRATUAREN LIZITAZIOA 
ONARTZEA, EGOKIA BADA 
ZIOEN AZALPENA: 

Ibernaloko landetxearen kudeaketa, ustiaketa eta mantentze-lanak egiteko 
kontratua egiteko beharra ikusirik. 
 

Esandako zerbitzuaren kontratazioa arautuko duten baldintza-administratiboak eta 
baldintza tekniko zehatzen pleguak ikusirik. 

 
3/2011 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren artikukuak, 

apirilaren 2ko 7/1985 Erregimen Lokalaren Oinarriak arautzen dituen Legearen 
eskumeneko 21 eta 22 artikuluen araberako oraingo espedientearen dokumentazioa 
ikusirik. 

 
XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Bertaratuek aho-batez onartu dute. 
LEHENA.-  Ibernaloko Landetxearen kudeaketa, ustiaketa eta mantentze-lanak egiteko 

kontratazioa arautzen duten administrazio-baldintzen eta baldintza tekniko 
zehatzen pleguak onartzea. 

BIGARRENA.- Kontratazioaren espedientea onartzea (tramitazio arrunta, prozedura ireki 
bidezko kontratazioa, hautaketa irizpide anitzak). 

HIRUGARRENA.- Esleipen-prozeduraren hasiera ezartzea 

LAUGARRENA.- ALHAOn eta udal web-orriaren (www.campezo.eus) kontratatzailearen 
profilean kontratazioaren iragarkia argitaratzea.  

 
9.- LEHENDAKARITZAREN TXOSTENA 
 Lehendakaritzak arlo desberdinetako Zinegotzi-Ordezkariei hitza eman die azken 
bileraren ostean egindako gestioak azal ditzaten. 

 
Saenz andreak, Kultura Zinegotzia den heinean, hurrengo igandean argitaratutako 

programa duen azoka egingo dela adierazi du, tartean, bertsoen emanaldia, txakur-
erakustaldia, e.a., eta boluntarioek partehartzeko eskatu du. 
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Polikiroldegiaren horman murala egingo da bisitariei ikustarazteko dauden 
aukerak, kultura diru-laguntzei egotzita. Lau mila euroko aurrekontua du, gutxi 
gorabehera.  

Azaroaren 29tik abenduaren 13ra ludotekan AZTERKOSTA erakusketa jarriko da. 
Euskararen eguna dela eta, zenbait esparruekin lanean ari da, eta abenduaren 

3ko jarduerez gain, institutuan bestelako jarduerak egingo dira, baita hilak 29ko 
sentsibilizazio prograrekin batera. Esandako asteburuan, hainbat jarduera egingo dira, 
tartean, jokoak, euskal pintxo-potea, bazkaria, herri-kirola, dantzak, e.a.  

Igandean, hilak 4, Kuadrillak udal guztiekin elkarlanean ignaziotar bidearen eguna 
egingo du. Hasiera Haranan izango da eta Santikurutzeraino, goizeko 9:30ean. 

Ludotekan, “Euskaraz blai” tailerra egingo da, eta garatu bitartean euskaraz 
arituko da, soilik. 

Macaria Iriarte ipuin-lehiaketaren X edizioa deituko da, ikastetxeekin batera. 
Abian jarri da era berean, gabon postalen lehiaketa, edozeini irekita. 
 
Arenaza andreak, Gizarte Gaietarako Zinegotzia den heinean, adierazi du 

Haurreskolen Patzuergoak zenbait neurri ezartzeko eskatu du; hortaz, zenbait lan egitea 
pentsatzen ari da udal teknikariekin bildu ondoren, eta langileekin, haiekin, haien 
ikuspuntutik hobekuntzak proposatzeko egin behar den bileraren zain. 

 
Kontsultagiari buruz, hormak kofratzen ari dira, eta egoki ari da lanean. 
A25 dela eta Eudelek ez du oraingoz adierazpen instituzionala igorri, eta hurrengo 

bilkuran aztertuko da. Egun horren aitzakian, Udalak puntu lilen kanpaina indartu nahi du. 
Azaroak 23, Zinezbak sustatutako zine-forum-a egingo da, eta elkarretaratzearen 

hitzordua zehazteko zain daude. 
Ikastetxeek hurbileko kontsumoa bultzatzen ari direla adierazi du. Orain arte, 

enpresa batek kudeatu ditu jantokiak, baina Maeztun eta Kanpezun osatu den talde 
batek, beste herriekin harremanetan, Gernika, kasu, hilak 19 bilera bat antolatu nahi du 
aurkeztu nahi duen mozioa azaltzeko. 

Saenz de Ugarte andreak adierazi du, a posteriori, gaia azaltzeko bilera egingo 
denez, logikoena litzatekeela horren zain egotea mozio osoago bat aurkezteko. 

Gaia eztabaidu, eta hurrengo mozioa aurkeztu da:0 
 
“Azken garai hauetan, luze eztabaidatzen ari da eskola-jantokien inguruan, 

funtzionatzeko erak eta haietan kontsumitzen diren elikagaien gainean. 
 
Aipaturiko kezkari erantzuteko, Udalak aztertu nahi ditu ikastetxean zerbitzu hau emateko 
balizko aukerak. 

 
 

Gure bertako produktuen kontsumitzeak ez dakar berekin menuaren prezioaren igoera, 
eta horregatik, Kanpezuko Udalak konpromisoa hartzen du: 

 
* Bertako produktuen kontsumoari lehentasuna emateko konpromisoari eusteko; haien 
artean, kalitate oneko produktu osasungarriak eta produktu elkologikoak. Horrela, bertako 
nekazaritzako elikagaien sektorea bultzatu, eta eskualdeko enplegua sustatuko du; eta 
bide horretan, familia eta lana bateragarri izango dira eta landa garapena erraztuko, 
lanpostuak mantentzen eta sortzen diren bitartean. 

 
* Gaia dinamizatzeko sortu den lantaldean parte-hartzeko.” 

 
 

Mozioa bozkatu egin da, eta bertaratuek aho-batez onartu dute. 
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Bukatzeko, bizilagunak proiektu barruan, hilak 20an, bazkari interkulturala egingo 
da; hortaz, bihar, 19:30ean bilera egingo da izena eman duten pertsonak eta beharrak 
ezagutzeko. Asmoa da leku publiko batean egitea, eta mahai-inguru bat bezala 
norberaren bizipenak azaltzeko. 
 

Muñoz jaunak, Ogasun eta Emplegu Zinegotzia den heinean, aipatu du bilkuran 
aurkeztu nahi zutela aurrekontuen proiektua, baina atzeratzea erabiko dutela hura 
balditza dezaketen laguntza batzuen zain baitaude. Hala ere, zenbait bilera eta gero 
nahiko aurreratuta dago. 

Ikastolen obrei dagokionez, adjudikazioa eginda dago, eta hurrengo bilkuretan 
patzuergoaren estatutuak onartu beharko dira, orain alegazioak aurkezteko epea zabalik 
dagoelako. 

Aste honetan hasiko dira lanean Lanbidek eman dituen diru-laguntzei esker 
kontratatutako 2 langileak, eta datorren astean falta diren beste bi lanpostuak eskainiko 
direla azaldu du. 

 
Ruiz de Loizaga jaunak, Hirigintza Zinegotzia den heinean, udaletxearen fatxadan 

egindako lanak azaldu ditu, aldamioak kentzea besterik ez da falta. 
Gasolindegia eta ingurabideko zubiaren arteko saneamenduko kolektoreari buruz, 

dagoen hoditeria aldatu, eta berria nahi dela esan du; AFAk orain aurkeztu den 
proeiktuari alegazioak aurkezteko 30 eguneko epea ireki du. 

HAPOren gainean (hiri-antolamenduko plan orokorra) adierazi du hilak 16an, 
19etan bilera egindo dela azalpenak emateko. 

Zirkulazio eta aparkalekuei buruz, urriaren 26an, araudia, seinaleak eta 
norabideak aldatzeko erabakia hartu zen, baina egindako proposamena jendaurrean 
jarriko da onartua izateko ekarri baino lehen. 

Bukatzeko, Oteorako errepideko bidegurutzean seinalea falta delako egindako 
galderari buruz, ezagutzen zela eta konponduko dela adierazi diote. 

 
10.- MOZIOAK, ESKARIAK ETA GALDERAK. 

Alkate andreak udal bozeramaileei galdetu die bestelako konturen bat adierazi 
nahi duten, honako hauek galdetu dituzte: 

Herrador jaunak aipatu du gazetak esaten duela Udalak futbol zelaiaren 
gastuaren %10, gehienez, hartuko zuela bere gain; baina, atzoko aurrekontuen bileran 80 
mila euro gordetzen zituzten. 

Muñoz jaunak adierazi du kontu bat dela aurreikusitakoa eta beste bat AFArekin 
eta Ejrekin egin behako den negoziazioa. 

Herrador jaunak esan du %10 hori ez direla 80 mila euro, baizik eta 36 mila euro 
inguru. 

Muñoz jaunak esan dio instituzioek aipatu dutena ez datorrela bat hasierako 
datuekin, eta datu ofizialen zain daudela. 

 
Eta aztertu beharreko gai gehiagorik ez dagoenez, Alkate andreak bilkura amaitutzat 

eman du egun bereko arratsaldeko zortziak eta bost minututan. Nik, Idazkariak, 
egiaztatzen dut. 

 


