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2017KO OTSAILAREN 14AN 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. (behin bilkura hasita azaldu da) 
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 hamazazpiko otsailaren 14a 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 
urtarrilaren 10eko ohiko bilkuraren aktari buruz. Horren kopia helarazi zitzaien Zinegotzi 
jaun-andre guztiei, oraingo bilkurarako deiarekin batera. 

 
 Aurkeztutako akta aho batez onartu egiten da. 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 
2 2017/01/10 GAINBALIOEN LUZAPENA 
3 2017/01/12 OBRA-LIZENTZIA EMATEA SOLAIRUA BIRGAITZEKO PEDRO ANTON KALEAN 
4 2017/01/13 GAINBALIOEN LUZAPENA 
5 2017/01/20 ERABILERARAKO LIZENTZIA EMATEA ARRABAL KALEKO BILTEGIKO ESTALKIA BIRGATZEKO 
6 2017/01/20 ERABILERARAKO LIZENTZIA EMATEA CENTRO KALEKO BILTEGIKO ESTALKIA BIRGAITZEKO 
7 2017/01/20 OBRA-LIZENTZIA EMATEA BEHEKO SOLAIRUA BIRGAITZEKO SUBIDA AL FRONTON KALEAN 
8 2017/01/26 DIRU-LAGUNTZA ESKATZEA E.J. LANDAGUNEAK 
9 2017/01/26 OBRA-LIZENTZIA EMATEA BIRGAITZEKO ERAIKITZEKO I.FASEA, ALTO DEL CASTILLO KALEAN 
10 2017/01/27 BANKU-TRANSFERENTZIEN BIDALKETA ONARTZEA 
11 2017/02/06 OBRA-LIZENTZIA EMATEA TRESNERIA MEKANIKOA KENTZEKO ARRABAL KALEAN 
12 2017/02/09 ZUZENEKO DIRU-LAGUNTZA EMATEA KORRIKARI 
13 2017/02/09 ZUZENEKO DIRU-LAGUNTZA EMATEA ARABAKO BAKELEKUA PROIEKTUARI 
14 2017/02/09 2017KO OTSAILAREN 14KO OSOKO BILKURA DEIALDIA 
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Quintana andreak 13. zenbakiagatik galdetu du, eta Alkateak azaldu dio 
saharauiar errefuxiatuen kanpalekuetako haurrak ekartzeko proiektua dela, Vacaciones 
en Paz programa barruan. 
 
 
3.- IBERNALO LANDETXEA KUDEATZEKO KONTRATUA ESLEITZEA, EGOKIA 
BADA 
ZIOEN AZALPENA: 
 Ibernalo Landetxearen kudeaketa, ustiapena eta mantenua egiteko kontratzeko 
beharra ikusirik. 
 

Azaroaren 8an, Osoko Bilkuran onartu ziren lizitazioa zuzendu behar ditzuten 
Administrazio-baldintzen eta baldintza tekniko zehatzen pleguak ikusirik. 

 
Lizitazio epean aurkeztu diren eskaintzak ikusirik. 
 
Urtarrilaren 9an bildu zen kontratazio-mahaiak EKOOPAZO, S.C. enpresaren alde 

(eskaintza ekonomikoki onuragarriena izateagatik) egin zuen proposamena ikusirik. 
 
Aurkeztu den dokumentazioa ikusirik: behin betiko fidantza eta zerga-

betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatearen agiria. 

3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko Legearen testu bategina ikusirik, baita oraingo espedientearen 
dokumentazioa, eta apirilaren 2ko 7/1985 Erregimen Lokalaren Oinarriak arautzen dituen 
Legearen eskumeneko 21.1.ñ) artikuluak ezartzen dituen eskuduntzak ikusirik. 
 

XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Bertaratuek aho batez onartu dute. 
LEHENA.- Ibernalo Landetxearen kudeaketa, ustiapena eta mantenua egiteko kontratua 

F-01554203 IFZ duen EKOOPAZO, S.C. enpresari esleitzea, hilean laurehun 
eta hogei euroan – 420,00€- administrazio-baldintzen zehatzen pleguan eta 
aurkeztu den eskaintzan jaso bezala. 

BIGARRENA.- EKOOPAZO, S.C. 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. 

 
4.- IGERILEKUEN 2017KO LIZITAZIOA ETA PLEGUAK ONARTZEA, EGOKIA BADA. 
ZIOEN AZALPENA: 
 Aurtengo udan, udal igerilekuen kudeaketa osoaren zerbitzua eskaintzeko 
kontratatu beharra ikusirik, zerbitzua kontratatzeko espedientea hasi zen. Egikaritze-epea 
2017ko ekainaren 16tik irailaren 10era izango da (biak barne). 
 
 Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutako Sektore 
Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 5. eta 19. artikukuak, oraingo 
espedientearen dokumentazioa apirilaren 2ko 7/1985 Erregimen Lokalaren Oinarriak 
arautzen dituen Legearen eskumeneko 21.1.ñ) artikulua ikusirik. 
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XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Bertaratuek aho batez onartu dute. 
LEHENA.- Administrazio baldintza zehatzen plegua eta preskripzio tekniko zehatzen 

plegua onartzea 2017ko udaroan udal igerilekuetako zerbitzuak kudeatzeko 
(kudeaketa, zaintza, garbiketa, mantenua, artatzea, sorospena, baita 
tabernaren ustiapena). 

 
BIGARRENA.- Esandako zerbitzua kontratatzeko espedientea onartzea (ohiko 

tramitazioa, prozedura irekia, proposamen ekonomikoa onuragarriena). 
 
HIRUGARRENA.- Esleipen prozeduraren esleipena ezartzea 
 
LAUGARRENA.- Esandako pleguen onarpenaren eta esleipenaren iragarkiak 

argitaratzea ediktoen taulan, ALHAOn eta udal web-orriaren 
(www.campezo.eus) kontratatzailearen profilean.  

 
5.- FUTBOL-ZELAIAREN PLEGUAK ETA LIZITAZIOA ONARTZEA, EGOKIA BADA 
ZIOEN AZALPENA: 
 Belar artifizialeko futbol-zelaiaren proiektua egiteko kontratazioa egiteko beharra 
ikusirik, berau idazteko eta burutzeko kontratazio espedientea hasi da. 
 
 Ogasun  zinegotziak egin duen proiektuari buruzko aurkezpena ikusirik. 
 

Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutako Sektore 
Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 5. eta 19. artikukuak, oraingo 
espedientearen dokumentazioa apirilaren 2ko 7/1985 Erregimen Lokalaren Oinarriak 
arautzen dituen Legearen eskumeneko 21.1.ñ) artikulua ikusirik. 

 
Une horretan, Herrador zinegotzi jauna azaldu zen bilerara. 

 
XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Bertaratuek aho batez onartu zuten: 
LEHENA.- Administrazio baldintza zehatzen plegua eta preskripzio tekniko zehatzen 

plegua onartzea belar artifizileko futbol-zelaiaren proiektua idazteko eta 
burutzeko kontraturako. 

 
BIGARRENA.- Esandako zerbitzua kontratatzeko espedientea onartzea (ohiko 

tramitazioa, prozedura irekia, proposamen ekonomikoa onuragarriena). 
 
HIRUGARRENA.- Esleipen prozeduraren esleipena ezartzea 
 
LAUGARRENA.- Esandako pleguen onarpenaren eta esleipenaren iragarkiak 

argitaratzea ediktoen taulan, ALHAOn eta udal web-orriaren 
(www.campezo.eus) kontratatzailearen profilean.  

 
 
6.- TXAKUR ABANDONATUAK EDO KALEKO TXAKURRAK BILTZEKO, ZAINTZEKO 
ETA MANTENTZEKO FORU ALDUNDIARI KUDEAKETA MANDATUA ONARTZEA, 
EGOKIA BADA. 
ZIOEN AZALPENA: 

 
 
2013ko abuztuaren 1ean, Diputatuen Kontseiluaren 26/2013 Foru Dekretuan 

ezarritako baldintzekin bat eginez, Udaleko Udalbatzak adostu zuen Foru Aldundiko 
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Nekazaritza Sailari kudeaketa mandatua egitea Kanpezuko txakur abandonatuak edo 
kaleko txakurrak bildu, zaintzeko eta mantentzeko zerbitzu egin dezan.  

 
Ikusirik kudeaketa mandatuarekin ondorioz, eta Nekazaritza Sailak berak 

hitzartutako ABZn txakurrak hartu, zaindu eta mantentzeko zerbitzua emateagatik zor 
zaion diru-kopurua (sorrarazten dituzten ohiz kanpoko gastuak eta txakurren titularrei 
egin zaizkien eta huts egin duten espedienteetatik ondorioztatutako gastuak -tasak eta, 
hala denean, berandutze-interesak-) jakinarazi eta gero, horiek ordainduko dira 
hilabeteko gehieneko epean, eta bestela, baimena emango da Arabako Foru Aldundiko 
edozein Sailetatik egin beharreko ordainketa eta dirulaguntzetatik zenbateko nagusia eta 
jakinarazten den egunetik sortutako legezko interesak atxikitzeko. 

 
Ikusirik kudeaketa mandatuak Nekazaritza Saila eskuordetzea dakarrela, jabeak 

txakurra abandonatzen duenean zehapen espedienteak bideratzeko. 
 
Ikusirik txipa duten txakurren titularrei egin zaizkien eta huts egin duten 

espedienteetatik ondorioztatutako gastuak bere gain hartzen duela Arabako Foru 
Aldundiak. 

 
Ikusirik kudeaketa mandatuak hurrengo ekitaldietarako etengabe emantzat joko 

da, kudeatzeko gomendioaren ondorioak dituen aurreko ekitaldiko abenduaren 31 baino 
3 hilabete lehenago hitzarmena deuseztatuko dela beren-beregi jakinarazi ezean. 

 
Ikusirik apirilaren 2ko 7/1985 Erregimen Lokalaren Oinarriak arautzen dituen 

Legearen eskumenak. 
 

XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Bertaratuek aho batez onartu dute. 
LEHENA.- Txakur abandonatuak edo kaleko txakurrak biltzeko, zaintzeko eta 

mantentzeko foru aldundiari kudeaketa mandatua onartzea 
 
BIGARRENA.- Arabako Foru Aldundiari komunikatu dagokion hitzarmena gauzatzeko. 
 
 
HIRUGARRENA.- Esandako hitzarmena udal web-orriko gardentasun ataria delako 

atalean argitaratu (www.campezo.eus)  
 
7.- GIZARTE ZERBITZUAK EMATEKO AFAK EGINDAKO ESKAERA ONARTZEA, 
EGOKIA BADA. 
ZIOEN AZALPENA: 
 Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 42. artikuluan jasotakoaren 
arabera (hemendik aurrera, GZL), Udalari dagokio honako eginkizun hauek gauzatzea: 
 
(...) 
 
3) 29. artikuluan aurreikusitako gizarte-zerbitzuak sortzea, antolatzea eta kudeatzea. 
 
4) Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazioen eta Zerbitzuen Katalogoko lehen mailako 
arretako gizarte-zerbitzuak hornitzea, 22. artikuluaren 1. paragrafoan araututa dagoenaren 
arabera, telelaguntza zerbitzua izan ezik. 
 
Bestalde, GZLren 2. artikuluak finkatzen du gizarte-zerbitzuetarako eskubide subjektiboa 
2016ko abenduaren 26an hobetuko dena. 
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Araudiko eskakizun horiek aurki indarrean jarriko direnez, Kanpezuko Udaleko Osoko 
Bilkurak hau egiaztatzen du:  
 

a) GLZren 42. artikuluak, Legean jasotako beste arau-erreferentzia batzuek bezala, 
bereizi egiten dituela udalaren eskumena dena, batetik, eta zerbitzua zehazki ematea, 
bestetik.  

b) Udalari dagozkion gizarte-zerbitzuen prestazioa taldeka eman ahal izatea dela 
GZLren helburu garbi eta erabakigarria (GZLren 28.2 artikulua eta 29.4 artikulua). 

c) Helburu hori bereziki nabarmena dela Arabako Lurralde Historikoan. Izan ere, bertan, 
Vitoria-Gasteizek izan ezik, udal bakar batek ere ez du gainditzen 20.000 biztanleko 
kopurua, ezta Kanpezuko udalerriak ere. 

d) Partekatutako prestazio hori GZLren 36.5 artikuluan ere agertzen dela, hain zuzen, 
Gizarte Zerbitzuen Mapa aplikatzeko foru- eta toki-administrazioek erabakitako muga 
geografikoak erabiliko dituela zehazten duenean. Garai batean Arabako Lurralde 
Historikoko Gizarte Zerbitzuen Mapa onetsi ondoren, oraindik ere zehaztu gabe dago 
une honetan udal-mugapea gainditzen duen lurralde-esparruan egin beharreko 
gizarte-zerbitzuak egiteko modua. 

e) Kanpezuko Udalak ezin duela bere kabuz gizarte-zerbitzu horien prestazioa hartu 
bere gain, eskalari eta Lurralde Historikoaren Mapa egokitzeari dagozkion arrazoi 
objektiboak direla-eta.  

f) Oraindik ez dela adostu partekatutako kudeaketaren formula, gizarte-zerbitzu horiek 
bazkidetuta edo beste instituzio-bide baten bitartez gauzatzeko aukera emango 
duena. 

g) Gaur egunera arte, Arabako Foru Aldundia bere kabuz ari dela udal-zerbitzuen 
funtsezko zati bat bere gain hartzen, akordioen bitartez; hala ere, finkatutako 
aurreikuspenen arabera, zerbitzu horiek udalaren eskumenekoak dira. 

h) GZLn berariaz adierazten dela administrazioen artean elkarlanean eta koordinatuta 
aritzeko betebeharra, diseinatu den gizarte-zerbitzuen sistema integratuari berez 
dagokion zerbait baita.  

i) Horrez gain, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 2 a) artikuluak 
aurreikusten duenez, foru-aldundien helburuetako bat dela “udal-eskumeneko 
zerbitzuak probintziako lurralde osoan erabat eta egoki eman daitezen ziurtatzea”. 

Hori dela eta, aipatutako gizarte-zerbitzuak bere kabuz edo partekatutako formula 
baten bidez eskaintzeko dagoen ezintasun materiala ikusita, Kanpezuko Udalak honako hau 
erabaki du:  

 
Arabako Foru Aldundiak igorritako 2016ko abenduaren 26an Akordioaren bidez, 

onetsi egin da Lurralde Historikoko udalei proposamen hau jakinaraztea: 2016ko abenduaren 
26tik aurrera gizarte-zerbitzuak kudeatzen jarraitzea, orain arte Foru Aldundiak eta 20.000 
biztanletik beherako Arabako Lurralde Historikoko udalerriek kudeatu izan duten moduan, 
behin-behinean eta aldi baterako.  
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Aintzat hartu da beharrezkotzat jotzen dela, lehen adierazi bezala, udal-eskumeneko 
zerbitzuak ematen jarraitzea eta lankidetzaren ildoan lanean jarraitzea, era horretan, Gizarte 
Zerbitzuen Legean, Zorroa arautzen duen Dekretuan eta Plan Estrategikoan xedatuta 
dagoena bete ahal izateko. Hori guztia, ikuspegi teknikotik, juridikotik eta finantza-
nahikotasunekotik aintzat hartuta, eta gaur egungo Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemarekin 
bat etorrita. 
 
Lehenago adierazitakoaren arabera, ondo bermatu behar da 2016ko abenduaren 26an 
udalerri honetako herritarrek Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako prestazioak eta zerbitzuak 
eskuratzeko duten eskubide objektiboa, eta, horrenbestez, erabat bermatu behar da 
Aldundiak eta udalerri honek egin eta kudeatu izan duten eran. 
 
Eta, arauzko datuan oinarrituta, aipatutako akordioaren bigarren puntuaren arabera, horren 
eraginkortasuna baldintzatuta dago, udal bakoitzak hartu behar baitu, eta, gero, eskumeneko 
udal-organoaren adostasunaren ziurtagiria jakinarazi behar baitio Arabako Foru Aldundiari. 

 
 

XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Bertaratuek aho batez onartu dute. 
LEHENA.- Kanpezuko Udala bat datorrela Diputatuen Kontseiluko 2016ko abenduaren 

26ko Akordioarekin. Akordio horren bidez, onetsi egin da 2016ko 
abenduaren 26tik aurrera gizarte-zerbitzuak ematen jarraitzea, orain arte 
Foru Aldundiak eta Arabako Lurralde Historikoko 20.000 biztanletik 
beherako udalek kudeatu izan duten moduan, behin-behinean, eta 24 
hilabeteko aldi iragankorrean. Epe horretan, Mapa egiteko osatutako 
Erakunde arteko Mahaiak gizarte-zerbitzu guztiak eraginkortasunez 
emateko behar diren baliabide teknikoak, ekonomikoak eta juridikoak 
proposatuko ditu, bakoitzari dagokion eta aipatutako aldian arian-arian 
ezarriko den eskumen-esparruaren barruan. 

 
BIGARRENA.- Alkateari ahalmena ematen zaio, akordio honetan xedatutako guztia gara 

eta kudea dezan. 
 
 
HIRUGARRENA.- Arabako Foru Aldundiari akordio honen berri emango zaio, 

aipatutako testuaren bigarren xedapenean aurreikusitako ondorioak izan 
ditzan. 

 
 
6.- LEHENDAKARITZAREN TXOSTENA 

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

 
Saenz andreak, Kultura Zinegotziak, hiruhilabeteko jarduera kulturalak banatu 

direla adierazi du, tartean Inauteriak, Lardero osteguna, ostiralean ikastolan, larunbatean 
askaria eta puzgarriak, baita afaria ere non karaoke eta bingo izango diren. Ondoren, 
hilak 28, asteartea, Toribio ospatuko da txokolate jana eta epaiketa barne eta lunch txiki 
bat. 

Sukaldaritza ikastaroari dagokionez, abian dago eta 13 lagunek hartzen dute 
parte, oraingoz oso pozik. 

Herrador jaunak galdetu du ea kuota osagaiak ere estaltzen ditu, eta baietz diote. 
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Saenz de Ugarte andreak adierazi du bestelako aukerak ere kontuan hartu behar 
direla, esaterako, egun solteak izena emateko aukera edo programa berezia duten 
bestelako egunak. 

Zinegotzia andreak azaldu du zaila dela modu horretan kudeatzea, lekua kontuan 
hartuta, adibidez. Baina, emaitza ikusita bestelako aukerak balora daitezke. 

Saenz de Ugarte andreak galdetu du ea ikastaroa autofinantziatzen den, erantzun 
diote aurrekontua egin izan dela 30 euroko kuota ezarrita, baina, azkenean, uste dela 
gutxigatik bada ere, ez dela autofinantziatuko.  

Korrikari buruz, azaldu du martxoaren 31ean, goizeko 6:00etan pasako dela 
herritik, eta horren inguruan hainbat jarduera antolatuko direla, esaterako: martxoaren 
5an, hitzaldia, hilak 12, paiasoak, hilak 25, frontenis eta 31ean Korrika eta txokolate jana 
La Cepan eta Korrika txikia. 

 
Arenaza andreak, Gizarte arloko Zinegotziak, aipatu du igaro azaroan Bizilagunak 

egitasmoaren barruan bazkaria egin zela, eta ondoren Gasteizen izan zen bilera. Baina, 
bihar, zurrumurruen kontra proeiktuaren lehenengo bilera izango dela; eta horrela, 
otsailaren 18an Gasteizen bilera egin ahal izatea. Esandako proiektua lotuta dago 
aurreko urtean garatu zenarekin. 

Esan du, era berean, martxoaren 8ko eguna dela eta kartel lehiaketa abian 
dagoela, eta Asociación de la mujer Campezanak bazkaria egingo du. 

 
Muñoz jaunak, Ogasun eta Enplegu zinegotziak, adierazi du hilaren amaieran 

aurreko ekitaldiaren behin betiko kontuak izango direla. 
Halaber, esan du atzo batzar ekonomikoaren azken bilera egin zela, eta 

estatutuak noiz argitaratuko zain dagoela lehenbailehen abiatzeko; martxoaren edo 
apirilaren amaieran espero. 

Garcia de Acilu jaunak galdetu du nola dagoen botoen ehunekoa. Azaldu diote 
aldatzen duela ikasleen eta gutxieneko kide kopuruaren arabera. 

 
Ruiz de Loizaga jaunak, Hirigintza Zinegotziak, azaldu du EITri buruzko bilera 

egin izan dutela non 50 lagunek parte hartu zuten, eta betebeharrak eta prozedurak 
azaldu ziren. 

Garcia de Acilu jaunak galdetu du gure udalerriko zenbat etxebizitzetan izango 
duen eragina, eta erantzun diote gutxi gorabehera 190 direla. 

Santa Elenan kokatu diren edukiontzien inguruan adierazi du erantzuna idatziz 
bidali diotela, eta Administrazio Batzarrari ere jakinarazi diotela. 

Herrador jaunak galdetu du ea kokapena aldatuko den, esan diote egitura 
aldatuko den arren edukiontziak dauden lekuan geratuko direla. 

Aurreko osoko bilkuran Bergillako arekei buruz egin zen galderari erantzunez, 
adierazi du topografia-aztelana eskatu dutela lurzatien muga zuzenak zedarritzeko, izan 
ere, leku batzuetan uholdeekin arazoak dituzte, eta horiek Berguillako araztegian eragin 
dute. Ondoren, kaltetuekin elkartu dira adostasunik lortu gabe, hortaz arekak berriz itxi 
ziren aurreko egoerara itzuliz. Bestaldetik, egin zitezkeen akatzak onartu nahi dituzte; 
eta, hortaz, jabeek eskubide osoa dute erreklamazioa aurkezteko izandako kalteengatik. 
Horiek ahal den neurrian erantzungo dira, zeren neurketetan oinarritutako lanak egin 
diren lursail horietako zenbait tarte lursail publikoan egon litzeke, aurkeztu dituen lursail 
batzuen mugen ereduen arabera. 

Garcia de Acilu jaunak adierazi du haren taldeak jakin nahi duela ekimen horrek 
nolako gastua izan duen udalarentzat, eta galdetu du ea mugarriak mugituak edo 
aldatuak zeuden. 
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9.- ESKARIAK ETA GALDERAK 
Bi talde politikoek batera aurkeztu dute hurrengo mozioa eztabaidatua izateko. 
 
9.1. ESKOLETAKO JANTOKIEI BURUZKO MOZIOA 

 
EAE-ko ikastetxe publikoetako eskola-jangelak arautzen dituen araudiak (2000ko 

martxoaren 22ko Agindua) ez ditu asetzen hezkuntza-komunitateen eskaerak. 
 
 Gaur egungo gizarteak, ikastetxeek eta Udaletxeak,  eskola-jangela osasuntsuak, 

bertakoak eta justuak eskatzen dituzte, funtzio hezitzaile bat beteko dutenak. 
 
Horregatik, hauxe eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailari: Eusko 

Legebiltzarrak pasa den otsailean eskatutakoa bete dezala eta intensifikatu ditzala lanak  
inplikatuta  eragileekin. Helburua da indarrean dagoen kontratuan zehar aztertzea eta 
erabakitzea eman beharreko pausoak; horrela, dagokionean, ikastetxe bakoitzak erabaki 
ahal izateko nola kudeatu nahi duen bere jangela. 

 
Eredu berriak baldintza hauek beteko lituzke:  
 
-Menuek bertako elikagaiak, garaikoak eta agroekologikoak eskainiko dituzte.  
-Eredu integral bat sortuko da hezkuntza-komunitate osoaren parte-hartzearekin 
-Jantokia eremu hezitzailea izango da eta hori lortzeko baldintzak bermatuko dira.  
 
 

Bozkatu eta aho batez onartu da. 
 
 

Alkateak udal bozeramaileei galdetu die bestelako konturen bat adierazi nahi duten; 
Saenz de Ugarte andreak galdetu du hamaiketako osasungarria programari buruz; 
hasteko haur eta lehen hezkuntza jarri dutela martxan, eta parte hartzea borondatezkoa 
dela azaldu diote. 
 
 

Eta aztertu beharreko gai gehiagorik ez dagoenez, Alkate andreak bilkura amaitutzat 
eman du egun bereko zortzietan. Nik, Idazkariak, egiaztatzen dut. 

 

 


