
KUDEATZEKO AGINDUA FORMALIZATZEKO TRESNA 

 

Irunen, 2015eko .............ak ..........  

 

Nire aurrean, Irungo Udaleko Idazkari Nagusi Juana Maria de Herrador 

 

BILDURIK 

 

Alde batetik, Irungo Udal Txit Goreneko Alkate-Lehendakari José Antonio Santano 

Clavero jauna,  

  

Eta bestetik, Agencia de Desarrollo del Bidasoa S.A. – Bidasoako Garapenerako 

Agentzia, S. A. edo Bidasoa Activa/ Bidasoa Bizirik izenaz ezagunagoa den elkarteko 

buru Miguel Ángel Páez Escamendi jauna. 

 

Alde biek, dagozkien erakundeen izenean eta hain ordezkari gisa, 

 

ADIERAZI DUTE 

1.- Irungo udalak tokiko ekonomia biziberritzeko eta sustatzeko politikak ahalik eta 

gehien sustatzeko interesa du Irungo egoera sozio-ekonomikoa eta bertako 

herritarren bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin. 

 

Irungo Udalak bere egituran ez du aipatu biziberritzeko eta sustatzeko jarduerak 

garatzeko moduko bitarteko tekniko espezializaturik. 

 

2.- Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 15. artikuluan xedaturikoari jarraiki, 

“administrazioko organoen edo Zuzenbide Publikoko erakundeen eskumeneko 

jarduera materialak, teknikoak eta zerbitzuzkoak administrazio bereko edo beste 

bateko organoen edo erakundeen eskuetan jar daitezke, eraginkortasunari begira 

komeni bada, edo jarduera horiek gauzatzeko baliabide tekniko egokirik ez badago". 

3.- Irungo Udalak interesa du Agencia de Desarrollo del  Bidasoa-Bidasoako  

Garapenerako  Agentzia, S.A. elkartearen esku uzteko haren esparruko proiektuen 

garapena, tokiko ekonomia biziberritzeko eta sustatzeko baldin badira, Irungo 



hiriaren egoera sozio-ekonomikoa eta bertako herritarren bizi kalitatea hobetzeko 

helburuarekin. 

 

4.- Bidasoa activa/Bidasoa bizirik Zuzenbide pribatuari atxikiriko eta kapital publikoko 

elkartea da, eta haren xedea da Bidasoaldea sustatzeko eta bultzatzeko 

interesgarriak diren jarduera guztiak burura eramatea. Irungo Udalaren berezko 

bitartekoa da Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko 30/2007 Legearen 24.1.6) 

artikuluaren arabera eta testu bereko 4.n) artikuluari jarraiki, Estatutuak egokitzeko 

2009ko urriaren 8ko Akziodunen Batzarrean adostu zen bezalaxe.  

 

Irungo egoera sozio-ekonomikoa hobetzea eta bertako herritarren bizi kalitatea 

hobetzea dira Garapenerako Agentziaren helburu nagusietako bi. 

 

5.- Sektore Publikoko Kontratuen 30/2007 Legearen 4 n) artikuluan xedaturikoari 

jarraiki, esparru horretatik at daude “24.6 artikuluan ezarritakoaren arabera, berezko 

bitarteko edo zerbitzu teknikoa den erakunde bati prestazio jakin bat eman dezan 

agintzeko diren negozio juridikoak". 

 

6.- Azaldutakoak aintzat harturik, alde biek honako KUDEAKETARAKO AGINDU hau 

emateko erabakia hartu dute jarraian azaltzen diren klausulen arabera: 

 

KLAUSULAK 

 

LEHENENGOA. Agindutako jarduera.  

 

Irungo Udalak Agencia de Desarrollo del Bidasoa/ Bidasoako Garapenerako Agentzia 

S.A. elkarteari agindu dio beharrezkoak diren kudeaketak egin ditzala tokiko 

ekonomia biziberritzeko proiektuak eta programak, Bidasoa Activa/ Bidasoa bizirik 

agentziaren jarduera esparrukoak, garatzeko, esate baterako, besteak beste 

ekonomiarekin, berrikuntzarekin, prestakuntzarekin eta enpleguarekin, turismoaren 

sustapenarekin, enpresen sorrerarekin eta euskararen normalizazioarekin lotuta 

daudenak.  

 

 BIGARRENA.- Aldeen eskubideak eta betebeharrak. 



 

Agencia de Desarrollo del Bidasoa/ Bidasoako Garapenerako Agentzia, S.A.  elkarteak 

bere egiten du Irungo hiriarentzat interes handikoak diren jarduera hauek burura 

eramateko konpromisoa. 

 

KUDEATZEKO AGINDUA     2015. URTEA 

 

 

 
1.- EKONOMIA, IKASKUNTZA ETA BERRIKUNTZA 

626.120,02 €-koa da eginkizun honetara bideratutako kopurua. Irungo Udalak jarriko 

ditu kopuru horretatik 276.897,37 €. 

 

- Enpresei laguntzeko zerbitzua: Esparru honetan funtsezkoa da nola enpresei hala 

Irungo merkataritzari beren lehiakortasunean hobetzeko eta beren garatzeko 

gaitasuna sendotzeko tresnak eta laguntza ematea.  

 

Horretarako, honako jarduera hauek bideratuko dira: 

 

-Irun Artekonomia, honako jarduera hauek biltzen dituena: 

 

 Artistentzako prestakuntza enpresa-kudeaketan: 40 parte hartzaile 

aurreikusten dira. 

 Denda eta enpresen prestakuntza sortzeko tresnen alorrean: 40 parte 

hartzaile aurreikusten dira. 

 Sormenezko esku hartzeak dendetako erakusleihoetan: 15 parte hartzaile 

aurreikusten dira. 

 MercaIrunen irudiaren hobekuntza. 

 Sormenezko pilulak dendetan. Ekintza zehazteke dago. 

 

-Belaunaldien arteko txandakatzea Irungo merkataritzan: 

 Negozioa eskuz aldatzeko bost kasuren azterketa txikizkako merkataritzaren 

sektorean eta beste lekuetan gertatutako antzeko bost kasurekin alderatzea. 

 Bost dendei zuzendutako hobekuntza plana eta lehentasuna duten ekintzak 

txertatzeko aholkularitza. 



 Denda eskuz aldatzeko udal zerbitzu bat ezartzeko metodologiaren 

aurrerapena. 

 

- Energiaren eraginkortasun diagnostikoak MercaIrunen: 19 diagnostiko 

 

-Zaurgarritasun egoeran dauden enpresei laguntzeko plana. Irungo 5 enpresak parte 

hartzen dute, eta EHUko adituekin batean aholkularitza ez ezik laguntza teknikoa ere 

emango zaie honako hauek lortzeko: 

 Premiazko bideragarritasun plan bat ezartzeko. 

 Kudeatzeko eredua zehazteko eta ezartzeko. 

 Ekoizpenaren alorreko lehiakortasunean aurrera egiteko. 

 

-Nazioartekotzeko plana:  

 Nazioartekotzeko aurre diagnostikoak egitea.  

 Prestakuntza jarduerak 

 Nazioartekotzeko lankidetza jarduerak 

 Osatzeko aldian dago. Behin plana osatu eta gero jasoko dira datuak. 

 

-Herri administrazioek ehun ekonomikoari bideratutako laguntzei eta diru-laguntzei 

buruzko informazio eta aholkularitza zerbitzua. Aurreko urteetako datuak kontuan 

harturik, 180 kontsulta daude aurreikusita. 

 

-Zerbitzu aurreratuak, diseinua eta digitalizazioa industria enpresa txiki eta 

ertainetan. 

 Zerbitzu aurreratuko enpresek elkarlanean jarduteko proiektuak prestatuko 

dituzte. Irungo 6 enpresak parte hartzea dago aurreikusita. 

 Enpresa txiki eta ertainen eta diseinuari eta digitalizazioari emandako zerbitzu 

aurreratuko enpresen arteko hibridazio ekintzak. 3 ekintza daude aurreikusirik 

Irungo enpresekin. 

 

-Laguntza teknikoa Irungo merkataritza biziberritzeko planari. Gainera, lankidetza 

Gipuzkoako Ganberarekin merkataritza dinamizatzeko jardueretan.  

 

-Energiaren sektoreko balioen katearen analisia.   



 

-Bidasoako hiri behatokia, Irungo informazio sozio-ekonomikoarekin eta beste 

lurralde esparruekiko erreferentziekin. Honako txosten hauek osatuko dira: 

 

-Irungo Udalak berariaz eskatzen dituen txostenak  

-Irungo Udalak egiten dituen informazio eskaerak 

-Irungo merkataritzaren bizitasunari buruzko hiru hilean behingo txostenak.  

-Irungo merkataritzaren bizitasunari buruzko urteko txostena. 

-Enplegu-aldizkariak: 12 

-Kontratazio-aldizkariak: 12 

-Sektoreen araberako unean-uneko aldizkariak: 8 

-Jardueren eta alor sozio-ekonomikoaren urteko txostena 

 

 Irungo Udalak 174.131,97 € jarriko ditu jarduera horiek burura eramateko.  

  

- Proiektu europarrak:  

-Europar Batasunaren 2014-2020 eperako programazioaren barruan Irungo 

udalerriarentzat interesgarriak izan litezkeen programak hautematea, esate 

baterako, Poctefa, Interreg Sud Ouest, Interreg Europe, Akitania-Euskadi, 

etab.   

 

-Laguntza teknikoa Irungo Udalari Europar Batasunaren 2014-2020 eperako 

programazioan aurkeztu beharreko proiektu europar berriak prestatzeko. 

 

- Bidasoa biziriken jardueren itxiera administratiboaren eta finantzarioaren  

kudeaketa eta laguntza teknikoa Irungo Udalari Resot proiektuaren egiaztagiri 

txostenak egiteko, Bidasoa bizirik eta Udala bazkide baitira aipatu proiektuan. 

 

- Innov-mugabe 2x2 proiektu europarraren koordinazioa. Proiektu horrek 

Irun-Hondarribiko eta Sud-Pays Basque osatzen duten udalerrietako enpresen 

artean harreman sendotzea eta lankidetza berriak sortzea bila du, eta bereziki 

aintzat hartzen ditu itsas jardueretarako industria, aisia-turismoa eta jan-

edatekoak eta tokiko produktuak bezalako sektoreak.  



 Jan-edatekoei emandako industria enpresetako energia aurrezteko eta 

modu eko-eraginkorrean ekoizteko plana. Irungo 2 enpresak parte 

hartuko dute aurreikuspenen arabera. 

 Irungo jan-edatekoen sektoreko enpresei zuzendutako mugaz gaindiko 

tailer 1. 

 Jan-edateko eta itsas sektorean berrikuntza sustatzeko proiektua 

(guztira 5 proiektu). 

 

Irungo Udalak 102.765,40 € jarriko ditu jarduera horiek burura eramateko.  

 

 

2.- ENPLEGUA ETA GIZARTE BERRIKUNTZA  

1.259.226,00 €-koa da eginkizun honetara bideratutako kopurua. Irungo Udalak 

jarriko ditu kopuru horretatik 372.453,17 €. 

 

- Gizarte berrikuntzarako jarduerak: Honako hauek egingo dira atal honen barruan:  

 

- Gaitasun profesionalen tailer berritzaileak. 150 tailer egingo dira Irungo 650 

lagunen parte hartzearekin. 

 

- Ekintzailetza berritzailerako sormenezko tailerrak. Diseinatzeko fasean dago 

ekintza hau. 

 

- Pertsonei zerbitzua emateko enpresen sektorea sendotzeko proiektua. 

Proiektu hori 2014an abiarazi zen Lab Hiria proiektuarekin, eta une honetan 

sendotzeko eta eredu bihurtzeko fasean dago berau. Irungo 9 enpresa ari dira 

parte hartzen. 

 

- Mendekotasun egoeran dauden pertsonei banan-banan laguntzeko ikastaroa 

Igaro Programa Eragilearen baitan. Ikasleek praktikak egiteko eta haiei 

laneratzen laguntzeko jarduerak. Irungo 12 lagunek parte hartuko dute. 

 



- Parte hartzea Cités des Métiers (Lanbideen Hiriak) Nazioarteko Sareak 

antolatutako Winter Schoolean, Bidasoa bizirik sare horretako kide baita 

Etorkizuna duten Lanbideetarako El Espaziorekin batean. 

 

- Etengabeko Ikaskuntza programa: pertsona helduei zuzendua, bizitza osoan 

zehar prestakuntza ekintza berritzaileak antolatzea eta dinamizatzea bila du. 

Aurreikuspenen arabera, Irungo udalerriko 200en bat lagunek parte hartuko 

dute jarduera honetan.  

 

Irungo Udalak 184.617,31 € jarriko ditu jarduera horiek burura eramateko.  

 

- Orientazio ekintzak eta Enplegu Zentroa:  

- Enplegua lortzeko orientazio ekintzak eta zerbitzuak, esate baterako, 

informazioa, laguntza, motibazioa eta aholkularitza. Irungo 550 langaberi 

zuzendua.  

- Enplegu Zentroak enplegua bilatzeko baliabideei buruzko informazioa 

emango du, eta laneratzeko bidean laguntza zerbitzua eskainiko du, enplegua 

lortzea errazten duten tresnak egokiro erabiltzen irakasteaz gain. 

Irungo Udalak 74. 903,18 € jarriko ditu jarduera horiek burura eramateko.  

 

- Enplegurako prestakuntza:  

- Ostalaritzaren eta informazioaren teknologien esparruan antolatutako 

prestakuntza ekintzak. Irungo 24 lagunek parte hartuko dute praktikak 

eginez, eta ikasleei laguntza emango zaie laneratzeko. 

- 2014an sukaldeko oinarrizko lanak egiteko Profesionaltasun Ziurtagiria 

emateko homologazioa lortu da, eta horrek aukera ematen du 2015ean 

Hobetuz-ekin elkarlanean jarduteko.    

 

- Lanpostuetan prestatzeko programa: 

Enpresetako lanpostuetan prestatzeko programa bat eramango da burura. 

Irungo 12 langabetuk parte hartuko dute hartan. 

  



Irungo Udalak 90.142,77 € jarriko ditu jarduera horiek burura eramateko.  

 

- Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa: segida emango zaie 2014. urtean 

honako alor hauetan hasitako ikastaroei: Sukalde-zerbitzuetarako langilea, ekipo 

mikroinformatikoak egokiro mantentzeko langilea eta Ile-apaintzaile laguntzailea, eta 

2015/2016 ekitaldirako deialdia prestatuko da. Irungo 57 gaztek parte hartuko dute. 

Irungo Udalak 13.748,90 € jarriko ditu jarduera horiek burura eramateko. 

 

 - Azterketa eta eskaintzak:  

-Laneko bitartekaritza jarduerak eta eskaintzen kudeaketa Irungo 80 

enpresarekin. 

-Enpleguari buruzko 2 asteren antolakuntza. Haietako bakoitzean 400 lagunen 

izen-ematea dago aurreikusita. 

Irungo Udalak 9.041,01 € jarriko ditu jarduera horiek burura eramateko.  

 

 

3.- TURISMOA  

441.902,57 €-koa da eginkizun honetara bideratutako kopurua. Irungo Udalak jarriko 

ditu kopuru horretatik 253.384,37 €. 

 

- Turismoaren sustapena eta marketinga:  

 

-Irun Dastatu ekimenaren sustapena. Irungo 8 establezimenduk parte hartzen 

dute honako jarduera hauen bidez: 

  - Irun Dastatu erromatar ekitaldiaren antolakuntza Dies 

Oiassonis-ean. 

  - Irungo Sukaldeen antolakuntza. 

  - Sustapena Iparraldean. 

  - Tokiko produktu gastronomikoa. 

 

-Irun berdearen sustapena, honako jarduera hauen bidez: 

  - Irungo eremu naturalean seinaleak jartzeko laguntza teknikoa. 

  - Sustapen ekintzetarako euskarrien garapena. 



-Teknologia berriko euskarrien garapena: app, errealitate 

birtuala... 

 

-Esperientzia turistikoen Diseinua eta Sustapena tokiko produktuen inguruan 

eta esperientzia gastronomikoen bidez. Irunen 3 esperientzia turistiko sortzea 

eta sustatzea dago aurreikusita.  

 

-MICE produktuaren sustapena: 

Ficobarekin elkarlanean, Irungo baliabide eta zerbitzuen fitxak egin Mice 

produktuari begira. 

 

-Itsas produktuen sustapena. Ur-kirolen ekitaldiak egiteko aukerari buruzko 

azterlanaren garapena. Irungo 3 enpresa ari dira parte hartzen.  

 

-Gipuzkoako turismoa sustatzeko Planean Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 

elkarlanean jardutea eta sustapen ekintzetan koordinatzea.  

 

-Aurreikuspenen arabera, Fitur, Navartur, Toulouse, Sevatur, Expovacaciones 

eta Intur azoketan eta Ficobako Erakustazokan izango direnetan izango gara: 

Euskal Kostaldea, Bioterra, Ganbara-hustea, Expogrow, etab. 

 

-Sare sozialen eta turismoari emandako web orriaren dinamizazioa.  

 

Irungo Udalak 93.807,03 € jarriko ditu jarduera horiek burura eramateko. 

 

-Turismoaren alorreko informazioa:  

 

- Hiriko turismo informazio bulegoa kudeatuko da. Aurreko urteetako datuak 

kontuan izanik, turistek 13.000 kontsulta egitea dago aurreikusita. 

 

- Irungo turismo informazioaren zabalkundea eskualdeko turismo informazio 

bulegoetara. Turismoaren alorrean dauden proiektuen inplikazioa: 

gastronomia, merkataritza... 

 



- Telefonoz eta interneten bidez kasu egin hiriko turismo informazioari 

buruzko kontsultei. 

 

- Kultur ikuskizunetarako sarreren salmenta. 

 

Irungo Udalak 86.790,94 € jarriko ditu jarduera horiek burura eramateko.  

 

- Lehiakortasuna: 

  

- Eskualdeko turismo-mahai publiko/pribatuaren koordinazioa. Honako hauek 

dira bertan parte hartzen dutenak: Irungo Udala, Irun Aloja, Ficoba, 

Mondragon Unibertsitatea, Mugan Merkataritza Elkartea, Mugan Ostalaritza 

Elkartea, Behemendi eta besteak beste, Hondarribiko Udala, Basquetour, 

Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundia. 

 

- Hiri mailan Basquetourren Marketing Planean zehaztutako ildoak 

dinamizatzea: Enogastronomia, Mendi-bideen Plana, Mice, Surfing, Euskal 

Kostaldea, eskualde mailako turismo produktuen elkarteen bidez. 

 

- Eusko Jaurlaritzarekin eta Euskalitekin elkarlanean, Helmugan Jardunbide 

Egokien programaren kudeaketa. 

 

Irungo Udalak 72.786,40 € jarriko ditu jarduera horiek burura eramateko. 

 

 
4.- AUTO-ENPLEGUA ETA ENPRESA ZENTROA  

 

245.070,74 €-koa da eginkizun honetara bideratutako kopurua. Irungo Udalak jarriko 

ditu kopuru horretatik 106.064,08 €. 

- Auto-enplegua:  

- Informazioa eta aholkularitza Irungo udalerriko ekintzaileei beren enpresa 

sortzeko prozesuan. Hona hemen aurreikuspenak:  

Enpresa-proiektuak: 360  



Enpresa-proiektuak gauzatzeko aurreikuspena: 108  

-Enpresa-kudeaketarako ikastaroak. Irungo 40 lagunek parte hartuko dute.  

-Irungo ikastetxeetan espiritu ekintzailea sustatzeko laguntza:  

Irungo La Salle: 25 ikasle (bi talde)  

Bidasoa Institutua: 2 jarduera 150 ikaslerekin eta bi ikastaro 8 

ikaslerekin (goi zikloko talde guztiak)  

Kunst Hall: 15 ikasle (talde 1)  

Plaiaundi: 60 ikasle (3 talde)  

-40 ekintzaileri eta Irunen sortu berri diren enpresei zuzendutako 

prestakuntza ikastaroak.  

-Finantzatzeko aukeren azterketa, pertsona eta elkarte ekintzaileei zuzendua.  

-Ideiak bizirik blogaren kudeaketa: 407 ekintzailek osatutako komunitatea. 

Ekintzailetzaren inguruko informazioaren berri emateko eta esperientziak 

trukatzeko. 

 

Irungo Udalak 88.694,80 € jarriko ditu jarduera horiek burura eramateko. 

 

- Enpresa zentroa: Irungo hiru enpresa zentroen kudeaketa: 

Enpresa zentroa Ficoban: 6 lokal 

Enpresa zentroa Zaisan: 7 lokal.  

Enpresa zentroa Arretxe Ugalden: 9 lokal.  

Coworking gela: kasu egitea hamabi enpresa proiekturi.  

 

Irungo Udalak 17.369,28 € jarriko ditu jarduera horiek burura eramateko.  

 

5.- EUSKERAREN ERABILERAREN DINAMIZAZIOA  

 

17.692,89 €-koa da eginkizun honetara bideratutako kopurua. Irungo Udalak jarriko 

ditu kopuru horretatik 14.038,01 €. 



-  Aurreikuspenen arabera, honako jarduera hauek eramango dira burura:  

Bidasoa bizirikeko langileek, agindu zaizkien zerbitzuak euskaraz 

burutu ahal ditzaten, beharrezko diren ekintzak bultzatu 

Haiekin euskaraz hitz egin daitekeela identifikatzeko euskarriak sortuko 

dira euskaldunentzat. 

Euskararen erabilera sustatzen duten jarduerak bultzatuko dira. 

 

Irungo Udalak ordainduko ditu agindu honek erakunde komisiodunari eragindako 

gastuak, Irungo hiriari eragiten baitiote. Gastu horiek milioi bat eta hogeita bi mila 

eta zazpiehun eta hirurogeita hamabi euro eta hogeita bi xentimoko kopuruan 

zehaztu da (1.022.837 €).  

-Aginduaren esparruko proiektuek uki litzaketen Udal Arlo eta Zerbitzuetako 

zuzendaritzekin harreman erraza izateko konpromisoa. 

HIRUGARRENA. Justifikazioa eta agindua ordaintzeko era 

 

Agencia de Desarrollo del Bidasoa/ Bidasoako Garapenerako Agentziak bere egiten du 

hiru hilean behin Irungo Udalari helburuak noraino bete diren jakinarazteko 

konpromisoa. Agindutako zereginetan aldaketak gertatuz gero, aldaketa horien berri 

emango da, eta horiek onartu egin beharko dira. 

Ekitaldia amaitutakoan eta agindutako jarduerak justifikatzeko memoria eta jarduera 

horiek gauzatzeko izandako gastuak justifikatzeko txostena aurkeztu eta gero 

kitatuko da agindu hau. Likidazio hau aurkeztu beharko da hurrengo ekitaldiko otsaila 

amaitu baino lehenago 

Irungo Udalak hilero ordainduko du agindu honetan finkatutako zenbateko 

ekonomikoaren (1.022.837 €) hamabirena konturako aurrerakin gisa, betiere Udal 

Altxortegiaren egoerak horretarako aukera ematen baldin badu.    

2015eko udal aurrekontuan, 1.08.10.433.01432.10 eta 1.08.10.433.01.433.10  

aurrekontu-aplikazioetan jasotzen dira gastuei aurre egiteko behar diren 

zenbatekoak. 

 

 



LAUGARRENA. Iraunaldia. 

Agindu hau dokumentu hau sinatzen den egunean jarriko da indarrean, eta 2015eko 

abenduaren 31n iraungiko da, osoko bilkurak honako agindu hau ezerezean uzteko 

eta urte askotan garatzeko erabakia hartzen ez badu. 

 

BOSGARRENA. Agindutako kudeaketaren izaera eta irismena. 

Bidasoa Activa/Bidasoa Bizirikek erabateko autonomiaz eta bere antolakuntza arauen 

arabera eskainiko ditu zerbitzuak. Hortaz, agindua betetzeko bitarteko materialak eta 

langileak ez dira inolaz ere Udalaren material eta langiletzat hartuko, eta hala behar 

badu, horixe azalduko diete bi aldeek hirugarrengoei. 

Irungo Udalaren Ogasun, Sustapen Ekonomiko eta Plan Estrategikoaren Arloko 

Zuzendaritzak emango ditu beharrezkoak diren gidalerro teknikoak, eta berorrek 

askatasun osoz jo ahal izango du Bidasoa Activa/Bidasoa Bizirikek agindutako 

esparruko proiektu bakoitzean izendatutako bitartekari teknikari edo 

administratiboengana, betiere gutxieneko esku hartzeko printzipioari eta besteren 

erakundearen aurreko begirunea edukitzeko printzipioari jarraiki. 

Eta adierazitako guztiaren aurreko adostasunaren erakusgarri, formalizatzeko tresna 

hau izenpetu dute goiburuan azaldutako lekuan eta egunean. 

 

IRUNGO UDALA                                            BIDASOA ACTIVA/BIDASOA BIZIRIK 

Sinatua: José Antonio Santano                         Miguel Angel Páez  

Irungo Alkatea     Bidasoa bizirikeko Lehendakaria 

 

 

 

 

 

 

 
Stua: Juana Maria Herrador 

Irungo Udaleko Idazkari Nagusia 


