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Arartekoaren 2015NI-2552-14 Ebazpena, 2015eko uztailaren 23koa. Horren bidez, 
Bilboko Udalaren gizarte laguntzen kontrol eta berrikuspen aurreikuspenak salatzen 
zituen kexa batean bere jarduna amaitu du.

Aurrekariak

1.-Arartekoak kolektibo ezberdinen kexak jaso ditu Bilboko Udalak kudeatzen 
dituen gizarte laguntzen kontrol eta berrikuspenerako iragarri duen prozedurarekin 
lotuta.

Prozedura horri dagozkion aurreikuspenetan azaldu denez, zigor prozedura bati 
hasiera emango zaio epe barruan prestazio ekonomiko gisa jasotako kopuruaren 
osotasuna justifikatu ez den kasuetan, edo Gizarte Larrialdiko Laguntzak oker jaso 
badira, edota begizko ikuskaritza baten bidez egoera irregularra sumatzen bada, 
edo fakturak adostutako laguntzaren helburuarekin bat ez doazela egiaztatzen 
denean.

Era berean, laguntza emateko momentuan bere etxera sartzeko baimena ematen 
duen pertsonaren etxean sartzea aurreikusten da.

Baita ere aurreikusi da udaltzaingoak bizikidetza txosten bat egitea, erroldako 
datuen eta etxebizitza baten egoera errealaren artean kontraesanak ematen diren 
egoeretan, ikertutako etxebizitzan benetan zenbat pertsona bizi diren eta beraien 
arteko harremana zein den.

Horregatik guztiagatik, Arartekoak ofiziozko jardun bati hasiera eman eta Bilboko 
Udalari prozeduraren aurreikuspenak betetzeko jarraitu beharreko prozedurari 
dagozkion alderdi batzuen inguruan informazioa eskatu zion, eta aurretiko gogoeta 
batzuk helarazi ziren, errepikakorrak ez izateko aurrerago erreproduzituko 
ditugunak.

Gai hauen gainean eskatu zen informazioa:

a) Zein da prozedura zehatzailea hasteko eta izapidetzeko aplikatuko den 
araudia? Zein jokamolde tipifikatuko dira arau-haustetzat? Badago 
mailaketarik? Zein zigor aurreikusi da arau-hauste bakoitzerako? Zein 
prozedura jarraituko da zigorra jartzeko?

b) Hasi al da prozedura zehatzailerik jada? Zenbat? Zein zigor adostu da?
c) Etxebizitza batera sartzeko baimena eskatuko den moduari buruzko 

informazioa, altzarien eta etxetresna elektrikoen gastuetarako laguntzak 
eskatzen diren kasuetan. Laguntzak eskatu dituen pertsonak bere etxera 
sartzeko baimena emateko aurkeztu duen dokumentuaren kopia.

d) Onartzen al da gizarte behar larrietarako laguntzen eskaria, eskarian bertan 
onespenik ematen ez bada?
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e) Zein da aurreikusten den araudia, prestazioak emateko betekizun gisa, 
etxebizitzan sartzeko onespenari dagokionean?

f) Zein prozedura jarraituko da faktura bat entitate pribatuekin elkarlanean 
faltsutu ahal izan dutela erabakitzeko? Aipatu entitate pribatuek odontologia 
edota optometria zerbitzuak ematen dituzten kasuetan, edota altzariak eta 
etxetresna elektrikoak saltzen eta alokatzen dituztenetan. Edota, bestela, 
jasotako fakturak ez datozenean bat odontologoen eta optometristen 
profesionalen elkargoek zehaztutako zenbatekoekin.

g) Zein prozedura jarraituko du udaltzaingoak txostena egiteko orduan?
h) Aurreikusten al da aurretiko entzuterik egitea, udaltzaingoak txostena egin 

ondorengo edo fakturak faltsutzat jo ondorengo itzultze edo prozedura 
zehatzaileari ekin aurretik?

i) Aurretiazko idazki honen bidez helarazitako gogoetei eta proposamenei 
buruzko zure iritzia.

2.-Udalak gizarte laguntzen kontrol eta berrikuspen prozedura aurrera eramateko 
oinarritzat izan dituen legezko aurreikuspenen berri emanez erantzun digu, eta 
urratsak ezartzeko arrazoiak azaldu dizkigu.

Jakinarazi dute udaleko Gizarte Ekintza Sailetik Gizarte Larrialdiko Laguntzen 
kontrol eta berrikuspen prozedura bat martxan jarri dutela errekurtso hau 
optimizatzeko eta laguntzak legeak ezarritako baldintzak benetan betetzen 
dituzten pertsonengana heltzeko helburuarekin, iruzurrak ahalik eta gehien 
saihestuz.

Neurri hauek ondorengo legegintzan oinarritzen dira:

 Gizarte larrialdietarako laguntzen gaineko urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretua.
 Diru-sarrerak bermatzeko errenta diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko 

abenduaren 23ko 18/2008 Legea (azaroaren 24ko 4/2011 Legeak aurreko 
hori aldatu zuen).

 Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko maiatzaren 25eko 
147/2010 Dekretua.

 Ordezko araudia (18/2008 Legearen Laugarren Azken Xedapena).
 Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura 

Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 Diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra.
 Uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, diru-laguntzen lege orokorraren 

araudia.
 Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari 

buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legea.

Horrela, Gizarte Larrialdiko Laguntzen urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuaren 17.2 
artikuluaren arabera “Udalak eskabidearen edukia eta aurkeztutako dokumentazioa 
egiaztatuko ditu, baita gizarte-larrialdietarako laguntzak emateko baldintza 
espezifikoak betetzen ote diren ere. Horretarako, beharrezkoak diren datu eta 
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txosten guztiak eskatu ahal izango dizkie beste erakunde eta entitate publiko eta 
pribatuei edo eskatzaileari berari…”.

“En base a ello, el Área de Acción Social del Ayuntamiento mantiene 
comunicación con Lanbide para intercambio de la necesaria información sobre, 
entre otras cuestiones, las causas de suspensión de la RGI ya que las AES son 
subsidiarias a las prestaciones económicas de derecho subjetivo, y es necesario 
saber las causas de suspensión o extinción de la RGI para analizar 
adecuadamente el expediente de AES” gaineratu dute.

“Siguiendo esta misma línea de comprobación de los documentos aportados en 
los expedientes de AES, cuando desde el Negociado de Prestaciones Económicas 
se detecta que una factura presentada tiene evidentes signos de haber sido 
manipulada (tiene faltas de ortografía, tachones, se combina la escritura manual y 
la mecanográfica...) se solicita a la entidad emisora una verificación de los datos 
de la factura, en caso de que la entidad nos corrobore que alguno de los datos 
esenciales de la factura no es correcto, se envía una carta al usuario indicándole 
el motivo por el que se le va a denegar la ayuda solicitada y se le concede un 
plazo de 10 días para que formule alegaciones, si no las formula o las mismas 
son desestimadas se le deniega la Ayuda de Emergencia Social.

Por el contrario, si el usuario está en fase de justificación de la ayuda ya 
concedida, se considera la ayuda como NO JUSTIFICADA por el importe de la 
factura irregular y se le inicia el consiguiente Procedimiento de Reintegro en 
base a los artículos 25 a 28 del Decreto 4/2011 de 18 de enero” esanez jarraitu 
du.

Udalaren ustez, “Consideramos que, en este punto, el Área de Acción Social no 
produce indefensión en los usuarios puesto que se les abre la posibilidad de 
alegación o audiencia previa tanto antes de la denegación de la AES como en el 
procedimiento de reintegro.

En este sentido hemos de recordar que, si bien una factura es un documento 
mercantil y las posibles incongruencias en la misma se deben resolver entre el 
emisor y el receptor en el ámbito del Derecho Privado, utilizar dichas facturas de 
manera dolosa ante la administración pública para justificar la concesión de una 
ayuda económica o intentar que se conceda dicha ayuda puede llegar a constituir 
un delito de falsedad documental, que nos llevaría, en su caso, a su puesta en 
conocimiento del Ministerio Fiscal paralizando nuestro procedimiento 
administrativo a la espera de lo que se resolviera en vía judicial correspondiente 
para con posterioridad finalizar nuestro procedimiento de acuerdo a la sentencia 
judicial”.

Udaltzaingoaren bizikidetza txostenei dagokienez:

Bilboko Udalak adierazi duenez: “…para comprobar aspectos como el número de 
personas que viven en un domicilio, la relación que existe entre ellas o la 
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situación real de una vivienda los informes de convivencia son elementos 
adecuados para facilitar esta información, ya que la concesión de una ayuda de 
emergencia social está condicionada no sólo al empadronamiento, sino también a 
la residencia efectiva, a cuántos miembros forman la unidad de convivencia o a 
cuántas unidades de convivencia hay en una vivienda. Estos informes de 
convivencia tienen presunción de legalidad y de veracidad, tal y como se les 
reconoce en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, y así van a 
ser considerados por el Área de Acción Social. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que las consideraciones que el Ararteko ha realizado sobre la forma en la que 
debe estar elaborado el informe para ser considerado como documento público 
administrativo con valor de prueba plena, son útiles y clarificadoras, desde el Área 
de Acción Social se han trasladado dichas consideraciones a la Policía Municipal a 
los efectos oportunos”.

Gizarte larrialdiko laguntzen justifikazioaren kontrolari dagokionez, “…el Área de 
Acción Social en cumplimiento de la normativa vigente, tiene la obligación de 
iniciar un procedimiento de reintegro a todos los usuarios que no han justificado 
en plazo o han justificado indebidamente las ayudas de emergencia social. 
Actualmente, de manera potestativa el Ayuntamiento de Bilbao está enviando 
cartas informativas previas al procedimiento de reintegro para dar la opción a que 
los usuarios puedan justificar o reintegrar la cantidad indebidamente percibida en 
el año 2013. Esta fase previa se está realizando con el objeto de dar la opción de 
regularizar esta situación a los beneficiarios de AES que han podido tener 
dificultades para justificar la ayuda de 2013, pero que deseen evitar los perjuicios 
que un procedimiento de reintegro les podría ocasionar ya que en último término 
cuando la deuda pase a vía ejecutiva puede dar lugar a un futuro embargo de 
cuentas bancarias o de bienes de los usuarios.

Igualmente, la Disposición Adicional del Decreto 4/2011 de 18 de enero en 
materia de infracciones y sanciones contenidas en el título VIl de la Ley 18/2008 
de 23 de diciembre, donde se establece que será de aplicación en procedimiento 
sancionador lo previsto en el Capítulo VIl del Decreto 147/2010 de 25 de mayo, 
de Renta de Garantía de Ingresos, con la salvedad de que en el caso de las 
ayudas de emergencia social, la administración competente para el inicio, trámite 
y resolución del procedimiento es el ayuntamiento correspondiente. En este 
sentido actualmente se está realizando la fase previa al procedimiento de 
reintegro y no se ha llegado a incoar ningún procedimiento sancionador, en su 
caso dicho procedimiento seguirá la normativa anteriormente citada” jakinarazi 
dute.

“Dentro de las medidas que se desean poner en marcha para el mejor control 
de las ayudas de emergencia social está la comprobación de la compra o 
adquisición de bienes para los que se ha otorgado al usuario una ayuda de 
emergencia social (compra de electrodomésticos, mobiliario...)” gaineratu dute.

Uda lak  ad ie raz i  duenez :  “…para ello es condición indispensable el 
consentimiento del usuario para que se pueda acceder a su domicilio”.
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“…dicha medida está en fase de estudio por el Área de Acción Social, por 
ese motivo consideramos de gran utilidad las referencias que el Ararteko hace 
encuadrando esta actividad dentro del plan de intervención individualizado que 
los profesionales de referencia puedan hacer con los usuarios. En cualquier caso, 
las visitas domiciliarias son práctica habitual y obligada de los y las profesionales 
del Área tanto de trabajo como de educación social. En ese marco el incorporar 
la adecuada gestión de las ayudas económicas recibidas dentro del apoyo en la 
gestión de la economía familiar puede ser uno de los objetivos de este abordaje” 
esanez jarraitu du

Azkenik, kontzeptuen kopuruei lotuta, udalak “…debemos tener en cuenta que el 
presupuesto destinado por Gobierno Vasco a cada ayuntamiento para las ayudas 
de emergencia social es un presupuesto limitado y que si bien es cierto que en la 
Orden anual de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco 
se establecen las cuantías máximas a conceder para cada concepto, dichas 
cuantías marcan el techo a conceder por cada tipo de ayuda pero teniendo en 
cuenta el aumento significativo de solicitantes de AES en el Municipio de Bilbao, 
el Ayuntamiento ha tenido que minorar las cuantías a conceder por cada 
concepto, en base al artículo 11.2 del Decreto 4/2011 de 18 de diciembre, para 
que las ayudas lleguen por igual al mayor número de solicitantes posibles. A la 
hora de minorar las cuantías el Área de Acción Social busca utilizar un criterio lo 
más objetivo posible y que sea fiel a la realidad del mercado actual, en este 
sentido se considera que los colegios profesionales pueden servirnos como 
referente a la hora de fijar cuantías a conceder en gastos derivados de 
necesidades dentales u oftalmológicas” jakinarazi du

Gogoetak

1.-Aurrena, errepikatzea Arartekoak positiboki baloratu duela prestazioen helmuga 
erregulatzen duen araudian aurreikusitakoa dela egiaztatzeko beharrezko kontrolak 
ezartzea.

Kontrol hauek Zuzenbide Estatu baten printzipioei egokitu behar zaizkie eta 
funtzionario publikoen jardunari lotutako bermeak eta aurreikuspenak errespetatu 
behar dituzte eta gizarte zerbitzuen esku-hartze printzipioen araberakoak izan behar 
dira. Era berean, prestazio ekonomikoen onuradunen estigmatizazioa ekidin behar 
dute, horrek egoera ahulean dauden biztanleengan aurreiritziak eta diskriminazioa 
sor dezakeelako.

Zentzu honetan, errepikatu behar ditugu gure aurreko idatzian mantendu beharreko 
bermeekin lotuta egin genituen gogoetak. Errepikatu nahi genituzke:

a)Gizarte behar larrietarako laguntzak eskatzean, bizitokira sartu ahal izateko 
aurkeztu beharreko onespenari dagokiona.
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Oinarrizko eskubide bati eragiten dion aurreikuspena da; Europako Erkidegoa, 18.2. 
artikulua: “Bizilekua bortxaezina da. Ez dago hartan sartzerik edo erregistrorik 
egiterik titularraren baimenik edo ebazpen judizialik gabe, ageri-ageriko delituaren 
kasuan salbu”.

Bizitokian sartzeko onespena laguntzak eskatzen diren une berean eskatzeak 
pertsonaren erabaki askea bortxatu dezake.

Gainera, kontuan hartu beharra dago Udaleko Gizarte Zerbitzuek kudeatzen 
dituztela laguntza horiek. Udaleko Gizarte Zerbitzuen eta gizarte-langileen 
eginkizunak pertsonen eskubideei eta beraien beharrizanen artapen integralari 
daude lotuta. Gizarte-zerbitzuei buruzko 8/2008 Legeak aurreikuspen mota horiekin 
bat ez datozen printzipioak ezartzen ditu. Beste alde batetik, araudian bertan, 
ondorio berberera eraman dezaketen tresnak daude aurreikusita. Tresna horiek 
erreferentziazko langile batek emandako arretari, banan-banako arreta planari, edo 
betekizun hori gizarte dimentsio batetik burutzea ahalbidetuko duen artapenaren 
komunitate-ikuspegiari daude lotuta. Hau da, erabiltzailearen eta erreferentziazko 
gizarte-laguntzailearen arteko harremana dute oinarri. Langile horien esku-hartze 
planaren barruan etxeko bisitak egon daitezke.

Horretaz gain, gizarte-zerbitzuen erabiltzaileek gizarte-zerbitzuetara baldintza 
beretan, duintasunez eta pribatutasunez, sartzeko eskubidea dutela ezartzen du 
aipatu legeak; eta autonomiarako eskubidea dutela. Horren arabera, modu 
burujabean ekiteko eta pentsatzeko aukera daukate, bizitza pribatuari dagokionean. 
Horren baitan, neurtutako arrisku maila jakina hartzeko ahalmena dago; gaitasun 
juridikoa eta horrela jokatzeko gaitasuna baldin badaukate, indarrean dagoen 
araudian aurreikusitako moduan.

Azken finean, ulertzen dugu gizarte lanean existitzen direla funtzio hau betetzera 
daramaten beste instrumentu batzuk ere, baina uste dugu balorazio mota hauek 
pertsonekiko gizarte lana zailtzen dutela, konfiantza eza sortzen duelako. Kontuan 
hartzen badugu gizarte laneko lanabesik garrantzitsuena gizarte langilearen eta 
zerbitzuko erabiltzailearen arteko harremana dela, konfiantza eza aipatutako lege 
esparruan agindutako funtzioak garatzeko oztopo handia litzateke.

Bilboko Udalak adierazi digu neurri hau berrikusten ari direla. Beraz, oraingoz haren 
inguruko gure esku-hartzea bertan behera utziko dugu, Bilboko Udalak azkenean 
hartzen duen erabakiaren arabera berriro ere berrartzeari kalterik egin gabe.

b)Azalpenen zenbatekoei dagokiena.

Fakturak bidaltzen dituzten pertsonekin faktura horien egiazkotasuna alderatzeko 
aurreikuspena, edota profesionalen elkargoarekin horien zenbatekoa egiaztatzekoa 
ere ez datoz gizarte-lanarekin bat.

Zentzu horretan, azalpen bakoitzerako gehienezko zenbatekoa emateak funtzio 
bera izan dezakeela uste dugu. Kanpo-kontrola gizarte-lanetik kanpoko agente 



 7
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net

 

pribatuekin egiteak ondorio sozial estigmatizatzailea dauka gizartean; ez dio gizarte-
kohesioari mesederik egiten, eta zalantzan jartzen du gizarte-babeserako 
sistema.Laguntzen erabilera onean kontrola erraztea da kontua, eta horrek ez luke 
kolektibo guztia susmopean egotea ekarri behar. Beraz, hartu beharreko neurriak 
erreferentzia egiten dieten kontzeptuak egoki adierazten ez dituzten fakturak 
aurkezten dituztela susmoa dagoen norbanakoei ezarri behar zaizkie.

c)Udaltzaingoaren txostenari dagokiona.

Bidalitako erantzunean erakunde honi adierazi zaio udaltzaingoari txosten hauek 
egin beharreko moduari dagozkion gogoetak helarazi zaizkiola, positiboki baloratzen 
duguna.

Zentzu honetan, espero dugu udaltzaingoak egiten dituen txostenen kalitatea 
hobetzeko balio izango dutela. Batez ere kontuan izanda herritarren segurtasunaren 
eta esku-hartze sozialaren arteko koordinazioak dakartzan zailtasunak, filosofia eta 
jarduteko modu ezberdinei dagozkienak.

Gure informazio eskarian errolda datuen eta etxebizitza bateko bizikidetza egoera 
errealaren artean kontraesanak existitzen diren egoeretarako aurreikusitako 
bizikidetza txostenak izan beharreko edukiaren gainean aipatutakoa errepikatzen 
dugu.

“Garrantzitsua da kontuan izatea funtzionarioak gai horietan aditua izan behar 
duela, eta kasu bakoitzari ezarritako betekizunak behatu beharko direla bere 
jardueran. Izan ere, administrazio-prozeduretan frogatzat erabiliko diren txostenak 
egingo baititu, eta baliteke prestazioen itzulketa hitzartzea prozedura horietan.

Aipatu txostena funtzionario publiko batek egin duenez, legezkotasun eta 
egiatasun ustekizuna du txosten horrek. Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak honakoa ezartzen du 
137.3. artikuluan: “Agintaritza aitortzen zaien funtzionarioek egitateei emandako 
sinestamenduek, legez behar diren betekizunak dituen agiri publikoan jasotzen 
badira, froga-balioa izango dute; baina herritarrek ere beti adierazi edo aurkez 
ditzakete frogak, beren eskubideak edo interesak aldezteko”.

Era berean, zera ezartzen du aurreko araudiko 46.4. artikuluak: “Administrazio-agiri 
publikotzat joko dira herri-administrazioetako organoek balioz emandako agiriak”.

Kontuan har dadin, eskatutako formalitateak beteta eduki beharko ditu.

Administrazioko dokumentu publikoa denez, egitatearen, ekintzaren edo jasotzen 
diren gauzen egoeraren froga osotzat hartuko da. Gainera, dokumentazio hori egin 
den data, bai eta fede-emaileen eta bertan esku-hartu duten gainerako pertsonen 
nortasuna ere hartuko dira froga osotzat (Prozedura Zibilaren Legea, 319.1. 
artikulua).
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Herri-administrazioak egiaztatu dituen datuak islatzen dituzten dokumentuak 
bakarrik joko dira froga osotzat. Kontrara, txostenak noizean behin jaso ditzakeen 
interpretazio edo iritziak ez dira froga osotzat hartuko. Jurisprudentziak dio 
dokumentu publikoek frogatu egiten dutela bai berau emateko data bai bere egileak 
nortzuk izan diren. Alabaina, ez da horrelaxe gertatzen bertan jasotako 
deklarazioekin, berezko egiazkotasunari dagokionean. Izan ere, indargabetu egin 
ditzakete gainerako froga bideek.

Horregatik arrazoitu behar dute auzitegiek zergatik uste duten egitateak frogatuta 
daudela, eta zein frogatan oinarritu diren horretarako.

Azken batean, funtzionarioak in situ egiaztatutako egitate objektiboetatik egin 
ditzake txostenak frogak. Aipatu ezaugarririk ez duten egitateetara zabaltzen bada 
horren eraginkortasuna, zilegi da txostenaren egileari frogok adierazi dutena 
ziurtasunez adieraztera eraman duten frogak edo elementuak azaltzeko eskatzea.

Ildo horretan, txostenak hainbat pertsonaren arteko harremana azalduko badu, in 
situ egiazta ezin daitekeen harremana izaki, funtzionarioa uste oso hori edukitzera 
eraman duten elementu edo frogen azalpena eduki beharko luke txostenak.

Hortaz, bereizi egin behar dira duten objektibotasunagatik funtzionarioak modu 
zuzenean hauteman ditzakeen egitateak eta horietatik berehala ondoriozta 
daitezkeenak edo txostenak jaso beharreko frogen bidez ziurtatu daitezkeenak. Hau 
da, ezin daiteke uler txostenak jaso duen guztiak egiazkotasun ustekizuna izan 
behar duenik, funtzionario publiko batek igorri izanagatik.

Ondorioz, txostenak egozketa-froga balioa izan dezan, hurrengo betekizunak bildu 
behar ditu. Lehenik eta behin, in situ ezagutu dituen datuak jaso behar ditu. 
Bigarrenik, balioztatzerik duen informazioari dagokionez, funtzionarioa uste oso hori 
edukitzera bideratu duten frogak jaso beharko lituzke txostenak. Izan ere, 
egiazkotasun ustekizunak ez dira balioztatze orokorretara edota edozein iritzitara 
zabaltzen. Hirugarrenik, bere eskubideei eragingo dion ebazpena hitzartu baino 
lehen informatu beharko da egitate eta balioztatze horiek eragiten dioten pertsona.

Laburbilduz, legezko betekizunak bete beharko ditu txostenak, egitateak egiatzat jo 
daitezen. Bestetik, eragindako pertsonak frogak aurkezteko aukera eduki beharko 
du, bere eskubideen eta interesen defentsan. Horrela, beste froga batzuk 
balioztatuko lirateke elkarrekin, erabakia hartu aurretik.

Txosten horien irismenak pertsonen interesei eragiten die, prestazioak itzuli behar 
izatea eta prozedura zehatzailea hastea eragin dezakete-eta. Beraz, beharrezkoa 
litzateke, batetik, dokumentu publiko horiek hobeto eta gehiago arautzea, bestetik, 
balizko edukia zehaztea, egiazkotasun ustekizunak hartzen dituen muturrak 
zehazteko, eta, azkenik, txostenak egiteko modua finkatzea. Gainera, kontraesanak 
egoteko aukera aztertu beharko litzateke; hau da, bai pertsona aurretiaz entzuna 
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izateko aukera bai txostenaren edukiarekiko desadostasuna adierazi ahal izateko 
aukera.

2.-Bilboko Udalak erantzun digu Arartekoak bizikidetza-unitatearen osaketa 
egiaztatzeko egin beharreko txostenen edukiari lotuta helarazitako gogoetak 
kontuan izango dituela.

Era berean, adierazi du emandako laguntzek aurreikusitako helburua betetzen duten 
kontrolatzeko modua oraindik aztertzen ari direla, hau da, aurretiko laguntzak 
izapidetzerakoan baimena emateari dagokionean.

Bidalitako informaziotik ondorioztatu dugunaren arabera, aztertzen ari den 
jarduketa protokoloa da. Beraz, ez da behin betikoa.

Ondorioak

Kexa-espediente hau itxiko da berrikusten ari den prozedura bat den heinean, 
aurrerago Bilboko Udalak azkenean adostutako urratsak ezagutzeko berriz 
irekitzeari, edo norbanakoen kexak izapidetzeak hura aztertzeari kalterik egin gabe.


