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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

BARRUNDIAKO UDALA

San Juan Bataiatzalearen parrokiaren lankidetza hitzarmenaren behin betiko onarpena

Udal honek, 2021eko uztailaren 6ko bilkuran, ondoren adierazten den hitzarmenari hasierako 
onarpena eman zion. Espediente hori jendaurrean egon den bitartean erreklamaziorik aurkeztu 
ez denez gero, behin betiko onartzen da.

Denek jakin dezaten jendaurreratzen da.

“Lankidetza-hitzarmena, Barrundiako udalaren, Kilimak Guraso-Elkartearen eta Gasteizko 
San Juan Bataiatzailearen parrokiaren artekoa, aldi baterako lagatzeko Ozaetako aterpetxearen 
erabilera Barrundiako eskola publikoko hainbat jardueratarako.

Parte hartzen dute

Raul Alonso Argotek (IFZ:), Vitoria-Gasteizko San Juan Bataiatzailearen parrokiako parrokia; 
horretarako, Gasteizko Polborin Zaharra kaleko 2. zenbakian du helbidea.

Higiezinaren jabea den Ozaetako San Juan Bataiatzailearen parrokiaren (IFZ) eta hura 
administratzen duen Gasteizko San Juan Bataiatzailearen parrokiaren (IFZ) izenean eta haiek 
ordezkatuz esku hartu du, eta horretarako ahalmena du Ekonomia Gaietarako Elizbarrutiko 
Kontseiluak 2021eko... aren.... (e) (a) n egindako bilkuran hartutako erabakiaren bidez, Gasteizko 
Gotzaindegiko idazkari nagusiaren ziurtagiriaren bidez egiaztatzen den bezala (dokumentu honen 
eranskina: 1 zenbakia).

Igor Medina Isasa, (IFZ:) Barrundiako alkateak, ondore hauetarako helbidea…………………..

Barrundiako Udalaren (IFZ) izenean eta hura ordezkatuz esku hartu du, Udalbatzaren 
2021eko uztailaren 6ko erabakiaren bidez, Udaleko idazkariak agiri honi 2. eranskineko doku-
mentu gisa erantsi zaion ziurtagiriaren bidez egiaztatzen den bezala.

Ainara Saez de Ocariz Albizu, (IFZ) Kilimak Elkarteko presidenteak, Barrundia Eskola Txikia 
Guraso Elkartekoa, eta, ondorio horietarako, honako hau duena:

AMPA Kilimak, Barrundia Eskola Txikia Guraso Elkartearen (IFZ) izenean eta hura ordezka-
tuz parte hartu du, Zuzendaritza Batzordearen/Bazkideen Batzarraren 2021eko ekainaren (e) ko 
erabakiaren arabera, hala egiaztatzen baita Batzordearen Idazkariaren ziurtagiri bidez. Ziurtagiri 
hori dokumentu honi erantsi zaio 3. eranskineko dokumentu gisa.

Alderdi guztiek elkarri aitortzen diote dokumentu hau sinatzeko behar den gaitasuna, esku 
hartzen duten ordezkaritzan, eta

AZALDU DUTE

I. Familiek eta Barrundiako Udalak bi urtez lan handia egin ondoren, 2020ko maiatzaren 
29an, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ikastetxe berria sortu zela jakinarazi zien, “Barrundia 
Eskola Txikia” izenarekin eta 010723 zenbakidun kodearekin.

2020ko irailean 18 haur matrikulatu ziren: 12 haur-hezkuntzan eta 6 lehen hezkuntzan. Une 
honetan, ikastetxeak haur-hezkuntzako bi gela, lehen hezkuntzako gela bat, erabilera anitzeko 
gela bat, laguntza-gela bat eta irakasle-gela bat ditu, bai eta bi bulego ere: bata zuzendaritzakoa 
eta bestea idazkariarena.
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II. Eskolako eraikinak ez duela jangelarik hartzeko gaitasunik; beraz, beharrezkoa da garraia-
tutako haurrek duten eta etxera itzultzen ez diren behar horri erantzutea.

Horrela, bada, Barrundiako Udala Gasteizko San Juan Bataiatzailearen parrokiarekin harre-
manetan jarri zen. Hark kudeatzen du Ozaetako San Juan Bataiatzailearen parrokiaren jabetzako 
eraikina, Elejalde kalean eta Ozaetako parrokia-elizaren ondoan dagoena, eta elizbarrutiko 
pastoral jardueretarako erabili ohi dena, ahal dela asteburu eta jaiegunetan.

III. Eraikina bisitatu ondoren, eta eskolako jantoki-zerbitzua hartzeko beharrezko baldintzak 
betetzen dituela eta erabilera hori gaur egun duen erabilera pastoralarekin bateragarria izan 
daitekeela egiaztatu ondoren, aldi baterako erabilera lagatzeko hitzarmena adosteko elkarri-
zketak hasi dira.

Azaldutakoari jarraiki, eta alderdi sinatzaileak aldi baterako erabilera-lagapena arautzen du-
ten moduan eta baldintzetan ados daudenez, lankidetza hitzarmen honen bidez formalizatzen 
dute, klausula hauen arabera:

Hizpaketak

Lehenengoa. Raúl Alonso Argotek, esku hartzen duen ordezkaritzan, Barrundiako Udalari 
eta Kilimak Elkarteari utzi die Elejalde kalean eta Ozaetako parrokia-elizaren ondoan dagoen 
eraikinaren beheko solairua eta erdisotoko solairua erabiltzeko (Erreferentzia katastrala 1. poli-
gonoa, 117. partzela, B azpipartzela, 1. eraikina), Barrundiako eskola publikoko jantoki eta eskolaz 
kanpoko jardueretarako areto gisa erabili ahal izateko (bazkari-txandaren aurreko eta ondo-
rengo uneetarako programatuak), eta Igor Medina Isasak eta Ainara Sáez de Ocáriz Albizuk, 
esku hartzen duten ordezkaritzan, onartzen dute, Barrundiako Udalak eta kilimakek nahitaez 
bete beharreko honako baldintza hauekin:

1) Erabilera lagatzea doakoa da, eta 2021-2022 ikasturterako egiten da, hau da, 2021eko irai-
laren 1etik 2022ko ekainaren 30era, aurreko paragrafoan aurreikusitako erabileretarako soilik, 
eta 2021-2022 ikasturteko eskola-egutegian agertzen diren eskola-egunetan eta bazkaltzeko 
ordutegietan. Egutegi hori 4. eranskin dokumentu gisa erantsi da.

Barrundiako Udalaren kontura bakarrik izango dira aurreko paragrafoan deskribatutako 
jantokiko eta eskolaz kanpoko jardueretarako beharrezkoak diren lizentziak eta baimenak lortzea 
eta horien kostua.

Eskola-egutegian jasotako eskola-egun eta ordutegi horietatik kanpo, Gasteizko San Juan 
Bataiatzailearen parrokiak higiezina erabiltzen jarraitu ahal izango du egokitzat jotzen dituen 
jardueretarako, eta, horretarako, Kilimak Elkarteak garbituko ditu erabilitako espazioak. Nolanahi 
ere, konpromisoa hartzen du higiezina egoera ezin hobean gera dadin parrokiaren jarduereta-
rako, ostiral edo jaiegun bezperako 17: 00etatik aurrera.

Erabilera lagatzeko epea amaitzen denean, hurrengo ikasturteetarako lankidetza-hitzarmen 
berriak adostu ahal izango dira, eskola-egutegi berrien arabera.

2) Barrundiako Udalak higiezina, haren instalazioak eta altzariak erabilera-baldintza ezin ho-
beetan jasotzen ditu, eta erabilera-lagapenaren epean egoera onean gordeko ditu, kontuan har-
tuta ondorio horietarako egiten diren gastuak finkaren onurarako egindakotzat hartuko direla, 
eta, horregatik, ez dela inolako eskubiderik sortzen Udalaren aldeko kalte-ordainik jasotzeko, ez 
erabilera-lagapenaren epe hori amaitzean, ez eta hura indarrean dagoen bitartean ere.

San Juan Bataiatzailearen parrokiak ordainduko ditu pastoral jardueretan eraikinak jasan 
daikezan kalteen ondoriozko aparteko gastuak.

3) Barrundiako Udalak eta Kilimak Elkarteak erantzukizun solidarioa dute erabiltzen den 
higiezinean egingo duten jardueraren ondorioz sortzen diren arriskuei eta kalteei dagokienez. 
Horretarako, istripuetarako, erantzukizun zibilerako eta egokitzat jotzen duten beste edozerta-
rako aseguruak kontratatzen dituzte, eta aseguru-primak ordaintzen dituzte.
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Ozaetako eta Gasteizko San Joan Bataiatzailearen parrokien kontura izango da higiezinaren 
arrisku anitzeko asegurua, erantzukizun zibila barne.

Barrundiako Udalak eta Kilimak Elkarteak San Juan Bataiatzailearen parrokia salbuetsi dute 
Barrundiako Udalak eta Kilimak Elkarteak higiezina erabiltzean eragindako kalteengatik.

4) Barrundiako Udalak higiezina egokitzeko obrak egin ahal izango ditu itundutako erabile-
rarako hobeto erabiltzeko, kontuan hartuta, nolanahi ere, egiten den edozein obra Gasteizko 
Elizbarrutiko Obra Sailak berariaz eta idatziz baimendu beharko duela, eta egindako inbertsioa 
finkaren onurarako egindakotzat joko dela (betiere higiezinari kalterik egin gabe kendu ezin 
bada), eta, horregatik, ez dela inolako eskubiderik sortzen lagapen-epea amaitzeko, ezta udala-
ren aldeko kalte-ordainik jasotzeko ere.

5) Barrundiako Udalaren eta Kilimak Elkartearen kontura izango dira, modu solidarioan, 
higiezinean sortzen diren edozein motatako gastu guztiak, hala nola ur-hornidura, argia eta 
berokuntza, eta lagapena indarrean dagoen bitartean dagozkion zergak eta tasak.

Halaber, bere kontura izango dira jantokirako eta programatutako eskolaz kanpoko jardue-
retarako behar diren tresnak eta gainerako elementuak.

6) Aurreko klausulak erabilera-lagapenaren epean betetzea nahitaezko baldintza izango 
da lagapen horren indarraldirako. Horiek ez betetzea nahikoa arrazoi izango da une horretatik 
bertatik iraungitzat jotzeko erabilera-lagapeneko kontratu hau.

Bigarrena. Raúl Alonso Argotek, esku hartzen duen ordezkaritzan, ekitaldi honetan higiezi-
naren eta haren instalazioen giltzak entregatu ditu Barrundiako alkate Igor Medina Isasari, eta, 
ondorioz, Barrundiako Udala arduratu da giltzak zaintzeaz eta ondo erabiltzeaz.

Aurrekoa irakurrita, eta hitzartutako guztiarekin ados daudela adierazteko, bertaratuek 
lankidetza-hitzarmen honen hiru ale sinatu dituzte, goiburuan adierazitako tokian eta egunean.”

Ozaetan, 2021eko abuztuaren 16an

Alkatea
IGOR MEDINA ISASA
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