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JABEEN BATZORDEAN ONARTZEKO AKORDIOAREN ZIURTAGIRIA  
izanik, egoitza soziala
ZIURTATZEN DUT
folioan, hemen kopiatzen dudana ageri dela
Etorri dira
Jaun/andrea
Solairua
% Partaidetza-kuota
Ordezkariak
Jaun/andrea
Solairua
% Partaidetza-kuota
Ez dira etorri
Jaun/andrea
Solairua
% Partaidetza-kuota
Lehenengo deialdian batzordeburuak horretarako deitutako batzar berezian ertzean zerrendatutako jabeak, erkidegoaren partaidetza- 
pisu/lokalaren jabe dena, izanik, bilera hasi zen:
Lehenik, ordaindu gabeko zor guztien ordainketan egunean ez egoteagatik botorik ez duten jabe pribatuen izenak, abizenak eta partaidetza-kuotak ezagutarazi ziren, zeinak lehenago deialdian ohartaraziak izan baitziren, eta hauek izan ziren:
 
erdi geroago egin zen, deialdian jaso zenez),
ordezkatzen dutenak, bilduta (lehenengoa baliozkoa izateko ez zen etorri behar beste jabe eta, beraz, ordu
batzordeburua 
Jaun/andrea
Solairua
% Partaidetza-kuota
Kuota ordaindu gabeko zorra
Ondoren deialdiko gai-zerrendaren puntuak jorratu ziren eta, azaldu, eztabaidatu eta bozkatu ondoren, erabaki hauek hartu ziren:
 
Lehenengoa.- Batzorde honetan aurkeztutako esku-hartze proposamenean jasotako birgaitzeko obrak egitea erabakitzen da 
teknikoak. Obren helmenean jarduera hauek sartzen dira:
Esku-hartzearen zenbateko ekonomikoa, obrak kontratatzeko aurrekontua eta dokumentuak idazteko ordainsari teknikoak
 eurokoa da (zergak kanpo).
Aginduaren babespean (Etxebizitzak eta Eraikinak birgaitzearen arloko laguntza-programa bat -Renove Programa- arautzen duen Agindua). Erkidego hau laguntza horien onuradun agertuko da, laguntzen Agindu horretatik datozen betebeharrak bere gain hartuz.
baimena ematea erabakitzen da, laguntza horien eskaera Agindu horretan zehaztutako
organoetan aurkez ditzan eta jabeen erkidego hau ordezkatuz.
Laugarrena.- Lehenengo puntuan planteatutako obrak gauzatzea erabakita egonik, jabeen erkidegoa gaitzen da dagozkion derramak bidal ditzan, pisu edo lokal bakoitzaren partaidetza ehunekoen arabera eta helburu horrexekin emandako diru-laguntzen zenbatekoa kendu ondoren.
 
Bosgarrena.- Galde-eskeak.
 
Azaldutako erabakien aldeko botoa eman duten jabeak hauek dira:
jaun/andre teknikaria da,
 eta esku-hartze hori bideratzek dokumentu
Hirugarrena.- 
Etorri dira
Jaun/andrea
Solairua
% Partaidetza-kuota
Ordezkariak
Jaun/andrea
Solairua
% Partaidetza-kuota
Sin. Idazkaria-Administratzailea                          
Sin. Batzordeburua                              
Sin. Etorritakoak
Jabeen erkidegoak hartutako erabakia etorri ez diren jabeei jakinarazi zaie eta erkidegoaren idazkariari euren desadostasuna adierazteko 30 egutegi-eguneko epea igarota, ez da jakin desadostasun hori jaso denik.
Eta jasota gera dadin eta bere ondorioak ekar ditzan, hau ematen dut batzordeburuaren oniritziarekin,
 
 
 
Sin. Batzordeburua
Sin. Idazkaria-Administratzailea                                
1.0
Ficha actuación de la solicitud de subvención.
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