
2021EKO AZAROAREN 23AN UDALBATZARRAK EGINDAKO OHIZKO BILKURAREN 

AKTA. 

  

Udaletxeko Bilkura Aretoan, idazpuruko eguneko arratsaldeko seiak eta hogeita hamar 

minutu direnean, Alkateak deituta eta lehen deialdian, Udalbatzarra elkartzen da, jarraian 

adierazten gai zerrendarekin ohizko bilkura egiteko: 

 

1.- ORMAZPEI S.L. LUDOTEKA ETA GAZTELEKUA EGOKITZEKO LANEN LEHEN FAKTURA ETA LAN 

EGIAZTAGIAREN ONARPENA. 

 

2.- BAKE EPAILE TITULAR ETA ORDEZKOA AUKERATZEKO PROZEDURA BIDERATZEARI BURUZKO 

ERABAKIA. 

 

3.- ERAKUNDE EZ GUBERNAMENTALEN ARTEAN LAGUNTZAK BANATZEARI BURUZKO ERABAKIA. 

 

4.- ALKATETZAREN ERABAKIAK. 

 

5.- GALDE ERANTZUNAK. 

 

ETORRITAKO UDALBATZARKIDEAK: 

 

ALKATE-LEHENDAKARIA 

 

Joseba Izagirre Arozena jn. (Zegama Lantzen). 

 

ZINEGOTZIAK 

 

Izaskun Igoa Arizcorreta and. (Zegama Lantzen). 

Iñaki Xabier Albizu Ormazabal jn. (Zegama Lantzen) 

Julian Iraola Lapizondo jn. (Zegama Lantzen). 

Imanol Garmendia Iruretagoiena jn. (EH Bildu).  

Iosune Azurmendi Telleria and. (EH Bildu). 

Aritz Agirre Garikano jn. (EH Bildu). 

Jose Luis Azurmendi Larrea jn. (EH Bildu).  

 

EZ ETORRITAKO UDALBATZARKIDEAK: 

 

Ibon Zabaleta Urbizu jn. (Zegama Lantzen). Ez etortzearen arrazoia ematen da. 

 

Idazkaria, Igor Alustiza San Vicente.  

 

1.- ORMAZPEI S.L. LUDOTEKA ETA GAZTELEKUA EGOKITZEKO LANEN LEHEN FAKTURA 

ETA LAN EGIAZTAGIAREN ONARPENA. 

 

Alkateak, 2021eko azaroaren 11n emandako 07/1121 Ebazpenaren berri ematean da: 



 

“ Espedientea ikusirik. 

 

Udalbatzarrak, 2021eko uztailaren 20an   egin zuen bilkuran Zegamako udalerrian 

ludoteka eta gazteleku erabilera izango duten beheko solairuko lokalak egokitzeko 

obrak kontratatzeko administrazio administrazio pleguak onartu zituen, prozedura 

irekiz eta ohiko tramitazioarekin. 

 

Zegokion espedientea izapidetu ondoren, eta Kontratazio Mahaiak, 2021eko irailaren 

14an, egindako proposamena jarraituz, urriaren 5eko Alkatetzaren erabakiaren 

bidez, erreferentziako kontratua honakoaren arabera esleitzea ebatzi zen: 

 

ORMAZPEI, S.L.PABLO VI AUZUNEA, 18 BEHEA-AZPEITIA (NIF.- B20630513) enpresari 

esleitzea, 251.769,61 eurotan gehi 52.871,62 euro BEZaren %21ari dagozkionak 

(guztira, 307.852,48  euro BEZ barne), baldintzen pleguetan eta aurkeztutako 

proposamenaren arabera. 

 

Horren arabera, adierazitako kontratua 2021eko urriaren 19an sinatutako kontratuan 

formalizatu zen. 

 

Udalbatzarrak 2021eko azaroaren 2an egindako bilkuran, azaldutako Alkatetzaren 

erabakia berretsi zuen. 

 

Une honetan, Ormazpei S.L. enpresak, lan horien lehen lan egiaztagiria eta faktura 

(05/2021 zenbakia dueña) aurkeztu du, honen zenbatekoa, 132.311,71 eurokoa BEZ 

barne delarik. 

 

Faktura horrek erantsita duen gastua, presazko izaerarekin bideratzea komeni delarik, 

eta gastua bideratzeko kreditu nahikoa eta egokia jasota dagoela egiaztatuz, 

indarrean dagoen araudiak ematen dizkidan aginpideak erabiliz, honako hau 

erabakitzen dut:  

 

Lehena.- Adierazitako faktura onartzea. 

  

Bigarrena.- Fakturaren gastuak onartzea, 2021eko Aurrekontu Orokorraren 

1.0000.622.01.334.00.2021 eta 1.0000.622.01.334.00.2020 aurrekontu sailei 

egotziz, eta ordainketa bideratuz. 

 

Hirugarrena.- Ebazpen hau, Udalbatzarrak egingo duen hurrengo bilkuran berretsi 

dadin aurkeztea.” 

 

Ebazpena ikusirik, Udalbatzarrak, Zegama Lantzen taldeko etorritako lau zinegotzien 

eta EH bildu taldeko etorritako lau zinegotzien aldeko botoekin,  aho batez, ebazpena 

berrestea erabakitzen du. 

  
 

2.- BAKE EPAILE TITULAR ETA ORDEZKOA AUKERATZEKO PROZEDURA BIDERATZEARI 

BURUZKO ERABAKIA. 

 

Udalerri honetako Bake Epailea den Mikel Berasategi Asurmendiren lau urtetarako 

izendapena bukatzear dagoenez, Udal Osoko Bilkurak Bake Epaile titular eta Ordezko 

Bake-Epaile berriak izendatzeko prozedurari hasiera ematea proposatzen du Alkateak. 

 



Zentzu honetan, espedientean jasotakoaren arabera Udalbatzarrak, Zegama Lantzen taldeko 

etorritako lau zinegotzien eta EH bildu taldeko etorritako lau zinegotzien aldeko botoekin,  

aho batez, honako hau erabakitzen du: 

 

Lehena.-  Aukeraketa horri hasiera emango dion iragarkia bideratzea eta argitaratzea 

honakoaren arabera: 

 
Zegamako bake-epaile titularra eta ordezkoa hautatzeko deialdia. 

 
Zegamako Udalak jakitera ematen du Udalbatzari dagokiola udalerri honetako bake-epailea (titularra eta ordezkoa) 

izendatzea, honako lege eta araudietan ezarritakoarekin bat: Aginte Judizialaren Lege Organikoa, 99. artikulutik 

103. artikulura bitarte; 1995eko ekainaren 7ko 3/95 Bake Epaileen Araudia.       
 

Eskaerak Zestoako Udalaren Erregistro Nagusian aurkeztuko dira, deialdiaren iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI 

OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik hogei laneguneko epean.                

 
Interesdunek zinpeko aitorpena aurkeztu beharko dute, non adieraziko duten deialdi honetan eskatzen diren baldintza 

guztiak betetzen dituztela, eta legeak xedatutako ezgaitasun eta bateraezintasunik ez dutela.             

 
Halaber, interesdunek hautaketa prozesuari begira egoki iritzitako merituak aurkeztu beharko dituzte, eta baita 

Curriculum Vitaea ere.  Curriculumean euskararen ezagutza maila  adieraziko dute, eta hori egiaztatzeko tituluak 

aurkeztuko dituzte. 

 
Eskaerak aurkezteko epea amaitu ondoren, Udalbatzak eskaera aurkeztu dutenen artean bake epaile titularra eta 

ordezkoa aukeratuko ditu, betiere ezarritako legezko betebeharrak betetzen badituzte. Eskaerarik ez badago, 

Udalbaltzak askatasunez aukeratuko ditu bake epaile titularra eta ordezkoa, prozeduraren baldintza berberen 

arabera, eta erabakiaren berri emango dio eskumena duen Jurisdikzio Organoari. 

 
1.    Bake Epaile izateko betebeharrak. 

 
— Espainiar herritartasuna izatea eta adinez nagusia izatea. 
— Eginkizun judizialerako ezgaitua ez izatea, ez fisikoiki ez psikikoki. 
— Eskubide zibil guztien jabe izatea. 
— Maltzurkeriazko delituengatik kondenatua ez egotea, birgaitasuna lortzen ez den bitartean. 
— Maltzurkeriazko delituengatik, auzipetu edo errudun ez izatea, askapena edo largespena lortzen ez den bitartean. 

 
2.    Gaitasun eta bateragarritasun baldintzak. 

 
— Interesdunek bermatu beharko dute Botere Judizialaren Lege Organikoko 101. artikuluan eta ondorengoetan eta 

1995eko ekainaren 7ko Bake Epaileen 3/95 Erregelamenduan jasotzen diren bateragarritasun eta gaitasun-

baldintzak betetzen dituztela. 

— Ez da titulazio berezirik eskatzen, bake epailearen betebehar eta eginikizunak betetzeko behar adinako gaitasuna 

izatea baizik. 

— Jarduera profesionalak edo merkataritza-jarduerak egiteko bateragarritasuna dute, baldin eta horiek inolako 

aholkularitza juridikorik eskatzen ez badute, eta jarduera horren izaerak inpartzialtasuna edo independentzia ekidin 

edo murrizten ez badu, eta betebehar judizialak aurrera eramatea galarazten ez badu. 

 

 
— Ezingo dute alderdi politiko edo sindikatutetako partaide izan edo horien zerbitzura egon, ez udal hauteskundeetan 

edo hauteskunde legegileetan parte hartu, ezta Botere Judizialeko kide gisa inolako ekintza edo bilera publikoetan 

parte hartu ere, horiek izaera judiziala ez baldin badute. 

 
3.    Eskubide eta betebeharrei daogkionez. 

 
— Udalerrian bizi beharko dute, Justiziako Epaitegi Gorenak arrazoi sendoengatik beste herri batean bizitzea 

baimendu ezean.   
— Epaileak finkatuko ditu entzunaldiak. 
— Agintaldiak irauten duen bitartean, mugiezinak izango dira.       
— Beren karguagatik ezagutzen dituzten ekintza edo berriak gordetzera behartuta daude. 



— Arlo zibil eta penalaren barnean legeak eskuduntza ematen dien prozesuak ezagutuko dituzte. 
— Erregistro Zibilari dagozkion eginkizunak eta legeak ezartzen dizkien beste batzuk beharko dituzte. 
— Epaile kargua lau urterako izango da. 
— Legez ezarritako sistema eta kopuruaren arabera ordainduko zaie. 
— Erantzunkizun penal edo zibilaren menpe egongo dira, beren eginkizunak betetzerakoan delitu, falta edo kalte eta 

galerak sortuz gero dolo edo erru bidez. 
— Legez ezarritako lizentzia eta baimenak izango dituzte, beren karguaren izaeragatik eta profesionaltasun ezagatik 

eratorritakoetan izan ezik. 
Guztiek jakin dezaten adierazten da. 
 
Bigarrena.- Iragarkia GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik hogei 

laneguneko epea zabaltzen da interesa dutenek eta legeak jarritako baldintzak betetzen 

dituztenek, idatziz Alkatetza honi eska dezaioten.  

 

Hirugarrena.- Udaletxeko idazkaritzan espedientea aztertu daiteke eta beste datuen berri 

ere jaso, hala nola, baldintzak, karguaren iraupena, ordainsariak, etab. 

  

Laugarrena.- Eskaerak aurkezteko epea amaiturik, Osoko Bilkurak eskatu dutenen artean, 

Bake-Epaile titularra eta ordezkoa aukeratuko ditu, beti ere ezarritako legezko 

betebeharrak betetzen badituzte, eskaerarik ez balego, Korporazioaren Osoko Bilkurak 

modu askean aukeratuko ditu prozeduraren baldintza berdinekin eta Lehen Instantzietako 

Epaileari jakinaraziko dio erabakia.  

 

3.- ERAKUNDE EZ GUBERNAMENTALEN ARTEAN LAGUNTZAK BANATZEARI BURUZKO 

ERABAKIA. 

 

Udalbatzarrak, 2020ko azaroaren 24an egindako bilkuran, herrialde behartsuenekiko 

lankidetza programa eta dirulaguntzak banatzeko araudia onartu zuen. 

 

Horren arabera, onartutako araudian jasotako baloraketaren erizpideak jarraituz, 2020ko 

ekitaldiari dagokionez, 4.750,00 euro banatuko ziren eskatutako baldintzak betetzen zituzten 

erakunde ez-gubernamentalen artean. 

 

Honela, egindako eskariak aztertu eta baloratu ondoren, eta Gizarte Zerbitzuetako 

Lantaldeak egindako proposamena jarraituz, Udalbatzarrak, Zegama Lantzen taldeko 

etorritako lau zinegotzien eta EH bildu taldeko etorritako lau zinegotzien aldeko botoekin,  

aho batez, honako hau erabakitzen du: 

 

Lehena.- Udalak onartutako “Herrialde behartsuenekiko lankidetza programa eta 

dirulaguntzak banatzeko araudia” jarraituz, honako modu honetan banatzea 4.750,00 

euroko dirulaguntza: 

 

 

Mundu Solidarioa    

Taupadak GGKE 

Elikagaien bankua                                          

Ortzadar     

 

GUZTIRA                                      4.750,00  euro. 

                                                            

  650,00 € 

  650,00  € 

2.800,00 € 

   650,00 € 

 

 

 

Bigarrena.- Erabaki hau adierazitako erakundeei jakinaraztea laguntzen araudia 

ezarritakoaren arabera honako hau bete beharko dutela adieraziz: 

 



“ Dirulaguntza justifikapena: 
 

Erakunde onuradunek ondoren aipatzen diren agiriak aurkeztu beharko dizkiote Udalari:  

 

a)Programa burutzeko arduradun izendatuko pertsonari dirua transferitu zaiolako 

frogagiria. 

 

b)Aurrera eramandako programa edo iharduerari buruzko Memoria xehea. 

 

c)Emandako dirulaguntzaren zenbatekoaren eraberako gastuen jatorrizko egiaztagiriak 

edo fotokopia konpultsatuak. 
 

Justifikatzeko epea: 

 

Aurreko arikuluan exijitutako agiriak gehienez honako epe hauetan aurkeztuko dira:  

a)Aurreko artikuluan lehenengo ataleko egiaztagiria, dirulaguntza jaso eta 2 hilabeteko 

epean.  

 

b)Hurrengo atalekoak (b eta c) eskatutako egiaztagiriak, iharduera subentzionatua bukatu 

eta 3 hilabeteko epean gehienez. 

 

Ez betetzearen suposamendua: 

 

Agindu honetan aurreikusitako betebeharretakoren bat ez betetzeak, hura berrikustea 

ekarriko du eta hala behar izanez gero, emandako dirulaguntza deuseztea, gutxitzea edo 

itzularaztea.” 

 

4.- ALKATETZAREN ERABAKIAK. 

 

Idazkariak, azkeneko ohiko bilkuratik, Alkateak hartutako ebazpenen berri ematen du: 

 
- 01/01121 erabakia, azaroaren 2koa, kreditu transferentzia bidezko kreditu aldaketa onartuz. 

 

- 02/01121 erabakia, azaroaren 2koa, gazteleku zerbitzurako hezitzaile baten kontratazioa (Zerki) 

bideratzeko gastua xedatzea onartuz. 

 

- 03/01121 erabakia, azaroaren 2koa, herri argiteria egokitzeko horniduraren esleipena (Leycolan) 

bideratzeko gastua xedatzea onartuz. 

 

- 04/01121 erabakia, azaroaren 8koa, Zegamako haur eta gazteen artean euskara hizkuntza 

errefortzuko zerbitzua Ttakun Kultur Elkarteari esleituz. 

 

- 05/01121 erabakia, azaroaren 9koa, 24 zenbakidun fakturen erlazioa (azaroa) -guztira 44.098,88 

euro- onartuz. 

 

- 06/01121 erabakia, azaroaren 11koa, arma txartela bideratzea onartuz. 

 

- 07/01121 erabakia, azaroaren 11koa, Ormazpei S.L. enpresak aurkeztutako  05/2021 faktura 

onartuz. 

 

- 08/01121 erabakia, azaroaren 11koa, herri-argiteriaren tentsio baxuko zenbait instalazioen azterketa 

teknikoa egitea esleituz.  

 

- 09/01121 erabakia, azaroaren 12koa, Herri Eskolako Guraso Elkarteari azaroaren 14an ekintzak 

bideratzeko baimenak emanez. 

 



- 010/01121 erabakia, azaroaren 15ekoa, Aranzadi Zientzia Elkarteak aurkeztutako F2100453 faktura 

onartuz. 

 

- 011/01121 erabakia, azaroaren 17koa, Etxeraia kaleanko katutako etxebizitza tasatu baten salmenta 

borondatearen jakinarazpenari buruzkoa. 

 

- 012/01121 erabakia, azaroaren 22koa, 25 zenbakidun fakturen erlazioa (azaroa 2) -guztira 

35.607,42 euro- onartuz. 

 

- 013/01121 erabakia, azaroaren 22koa, taxi lizentzia eskuz-aldatzeko eskaera jaso ondoren, dagokion 

espedientea bideratzeko aginduz. 

 

- 014/01121 erabakia, azaroaren 22koa, taxi lizentzia eskuz-aldatzeko eskaera jaso ondoren, 

eskatzaileak dagozkion baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko aginduz. 

 

- 015/01121 erabakia, azaroaren 23koa, egurra ateratzeko baimen eskaera eta fidantza jartzeari 

buruzkoa. 

 

5.- GALDE ERANTZUNAK. 

 

- Imanol Garmendia Iruretagoiena zinegotziak (EH Bildu), Etxeraia kalean, aurreko 

izenaren plaka oraindik ere jarrita dagoela azaltzen du. Hori horrela dela azaldu 

ondoren, eta legez aldatzea dagokiolarik, Alkateak azaltzen du, hau kendu aurretik 

etxeko bizilagunei aurretiazko jakinarapen idatzi bat bideratuko zaiela. 

 

- Imanol Garmendia Iruretagoiena zinegotziak (EH Bildu), beste urte batzuetan ere 

eskatutakoaren arabera, orain arratsaldetan laster iluntzen duenez frontoia argia 

jartzeko eskaera egiten du (tenporizadore baten bitartez adibidez). Alkateak 

erantzuten du Guraso Elkartetik ere eskaera hori jaso dutela, aztertu eta Guraso 

Elkartearekin elkartuko direla zer eskatzen duten ikusteko 

 

- Imanol Garmendia Iruretagoiena zinegotziak (EH Bildu), azaltzen du San Martinetan 

Uztarangoa eta Muñokoa, hil berriak, aipatzea ahaztu zela. Alkateak, horrela dela 

dio, aurreikusita bazegoen ere, esateko momentuan ahaztu zela adieraziz. 

Bilkurakideak San Martin eguneko gazta banaketa eta sari banaketa (saridun batzuk 

ez egotearen arazoa aipatuz) luzatu egin zela azaltzen dute, gaiari buruz 

eztabaidatuz. 

 

Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, hasieran aipatutako eguneko zazpiak eta bost minutu 

direnean Alkateak bilkurari amaiera ematen dio, esandakoa jasoarazteko, nik egiaztaturiko 

eta Alkateak sinaturiko akta hau egiten dudalarik. 

 
Eginbidea. 

 

Aurrean transkribaturiko akta, ............... orri dituela jasotzeko, 

zenbakidun paperan .................. zenbakitik ......................... 

zenbakira eta Udalak emandako zenbakietan, .................. 

zenbakitik .......................... zenbakira jasota geratu delarik. 

 

Zegama, 2022ko ....................k ....... 

Diligencia.  

 

Para hacer constar que el acta que antecede tiene .......... 

folios, numerados del ........................ al ................. en número de 

papel timbrado y del .................. al ....................... en 

numeración dada por el Ayuntamiento. 

 

  

Zegama a ......... de ...................... de 2022. 

O.E./ VºBº 

ALKATEAK/EL ALCALDE                                                                     IDAZKARIAK/ EL SECRETARIO 

 

 

 


