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AKTEA 
 

BERMEOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRA 

(2018-03-12/10) 

 
 

Bilkurea:  Ohikoa 

Deialdia 1. deialdia 

Datea: 2018-03-12 

Lekua: Gizarte eta Kultura Etxeko Batzar Gela 

Hasiera-ordua: 08:15 

Amaiera-ordua: 
 

09:00 

Bertaratuak  

Idurre Bideguren Gabantxo 

Lehendakaria:    

 
Batzordekideak: 

 
Benito Ibarrolaza Munitiz  
Irune Ormaetxea Legarreta  
Juan Karlos Agirre Santa Maria 
Amaia Elorza Elortegi  
Aingeru Astui Zarraga (ordezko legez) 

Bertaratu ez direnak Naia Bilbao Uriarte 
 

Idazkaria: Jurdana Uriarte Lejarraga 
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Aztergaiak 
 
1. 2018ko martxoaren 5eko aktea irakurri eta onestea. 

2. Gaztelugatxeko San Juanerako sarbidean hesi dinamiko bat ipinteko Foru 

Aldundiaren eskaria. 

3. Artike bidean Euskaltel enpreseak  ipinitako aireko linea legeztatzeko eskaria. 

4. Artike bidean Euskaltel enpreseak lizentzia barik ipinitako aireko linea dala-eta,  

zehapen espedientea zabaltzea. 

5. Oiaralda SLk egindako eskaria Udal azokako 14. zenbakidun mahaiaren 

jarduerea izteko.  

6. Arraun alkarteko kristalak konpontzeko kontratua esleitzea. 

7. Bermeoko txistulariei 2018rako zerbitzu kontratua esleitzea. 

8. Bermeoko andrazkoen eta gizonezkoen bardintasuneko diagnostikoa eta II. 

plana egiteko zerbitzu kontratua esleitzea. 

9. Preven CS/32 aplikazino informatikoaren urteko mantenimentu zerbitzu 

kontratua esleitzea. 

10. Udal eraikinetako kontainer eta alfonbra higienikoen mantenimentu kontratua 

esleitzea. 

11. Lan ordutegi kontrolerako sistemaren urteko mantenimentu kontratua 

esleitzea. 

12. Informatika Sailerako ICONOCE programaren urteko mantenimentu kontratua 

esleitzea. 

13. Hidrokarburoak xurgatzeko produktu organikoa hornitzeko kontratua 

esleitzea. 

14. Udal azokako eta herri eskoletako garbitze-makinen urteko mantenimentu 

kontratua esleitzea. 

15. Alkatetzearen dekretuak. 

16. Eskari eta itaunak. 

 

Alkateak, legezko kopuru nahikoa dagoala ikusita, bilkura hasi dau eta 

jarraian deialdiko aztergaien zerrendan jasota dagozan gaiei heldu deutsoe. 

Emoitza honakoa izan da: 

 

 



3  

1.- 2018KO MARTXOAREN 5EKO AKTEA IRAKURRI ETA ONESTEA. 

2018ko martxoaren 5eko 09/2018 aktea irakurrita, bertaratutako 

batzordekideek aho batez onartzea erabagi dabe. 

 

2.- GAZTELUGATXEKO SAN JUANERAKO SARBIDEAN HESI DINAMIKO 

BAT IPINTEKO FORU ALDUNDIAREN ESKARIA. 

Xedea  

Gaztelugatxeko San Juanerako sarbidean barrera dinamiko bat ipinteko Foru 

Aldundiaren eskaria. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2018ko martxoaren 1ean Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna 

eta Ingurume Naturala Zaintzeko Sailak, Gaztelugatxeko San Juanerako 

sarbidean barrera dinamiko bat ipinteko obra lizentzia eskatu eban. 

Bigarrena: 2018ko martxoaren 1ean udal arkitektoak aldeko txostena egin eban. 

Hirugarrena: 2018ko martxoaren 1ean Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: Aurkeztutako proiektuan definitzen diren lanak egiteko ez legoke 

eragozpenik. 

Ermu ingurutik Gaztelugatxera sartzeko bidea itxita dago, otsailaren 10etik. Izan 

ere, eurite gogor eta etengabeen ondorioz gertatu diren luizi eta asentamendu 

handiek kalteak eragin dituzte errepide honetan.  

Laburbilduz, obren bidez, egungo sestra aldatuko da, lubetari eusteko erreien 

pantaila bat jarriko da, eta orain dagoen pantailaren atzean drain bat ipiniko da. 

Bidearen behe aldera tamaina handiko harrizko blokeak jausten direnez eta 

jausten jarraitzeko arriskua dagoenez, barrera dinamiko bat jartzea aurreikusten 

da, baita harkaizt ezponda eusteko maila bat ere.  

Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak 

baimena eskatzen dio Bermeoko Udalari bere titulartasuneko bidean aipatutako 

obrak egiteko.  
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Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: Gaztelugatxeko San Juanerako sarbidean barrera dinamiko bat 

ipinteko baimena emotea, eskumena daukien beste herri-administrazio batzuen 

baimenen kalterik gabe. 

BIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

3.- ARTIKE BIDEAN EUSKALTEL ENPRESEAK  IPINITAKO AIREKO LINEA 

LEGEZTATZEKO ESKARIA. 

Xedea 

Artike Bidean Euskaltel SA enpreseak lizentzia barik egindako instalazioa. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2017ko urriaren 12an Artike Bidea 29ko auzokide batek udalean 

salatu eban, euren fatxadatik kable bat jarri izana jaube alakrtearen baimen barik. 

Bigarrena: 2018ko abenduaren 11n Urigintza, Obra eta Ingurumen Saileko 

zinegotziak idazti bat bialdu eutson Euskaltel enpreseari 15 eguneko epean 

aireko linea hori kentzeko. 

Hirugarrena: 2018ko otsailaren 23an Euskaltel enpreseak egindako instalazioa 

legeztatzeko obra lizentzia eskatu eban. 

Laugarrena: 2018ko martxoaren 1ean Zerbitzu Saileko teknikariak txostena egin 

eban. 

Bosgarrena: 2018ko martxoaren 6an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Zerbitzu Saileko teknikariak egindako txostenean azaltzen dan lez, 

Bermeoko Plan Orokorrak 6.10.e artikuluan xedatzen dau ezin izango dirala 

aireko lineak egin eta lurpeko sareak eraiki behar izango dira.Gainera txostenean 

esaten dan lez, Euskaltel enpreseak adierazotako eragozpenak ezin dira aitzakiak 
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izan araudia ez betetzeko, eta aireko kableak pasaian daukan eragina murrizteko 

proposamenak be ez dira onargarriak. 

Bigarrena: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 219. artikuluak 

xedatutakoaren arabera, horrelako jarduerak ezkutuko jarduketak dira. 

219. artikulua: 

Lege honen ondorioetarako, hauek izango dira ezkutuko jarduketak: 

lizentzia behar izanda, lege honek eskatzen duen administrazio-titulu 

legitimatzailerik gabe edo horiek alde batera utzita nahiz horien aurka 

egin direnak edo egiten ari direnak. 

220. artikulua: 

1.– Alkateak era batera edo bestera ezkutuko obra eta erabileren berri 

izaten badu, obra edo erabilera horiek berehala etetea aginduko du. 

2.– Eteteko agindua hausten bada, hertsatze-isunak ezarriko dira agindua 

hausten den bitartean: hilabete bakoitzeko bat. Halaber, ministerio 

fiskalera eramango da dagokion testigantza, baldin eta ekintza horiek 

desobedientzia-delitua direlako arrastorik baldin bada. Isun horietako 

bakoitzaren zenbatekoa, hain zuzen, jarraian adierazten diren 

zenbatekoetatik handiena izango da: ezkutuko jardueraren balioaren % 10 

edo 600 euro. 

221. artikulua: 

1.– Herri-administrazio batek, bereak dituen jarduerak edo bere 

ardurakoa den ikuskapena egiten ari den bitartean, ezkutukotzat jo 

daitezkeen ekintza edo jarduketen berri izaten badu, horren berri eman 

beharko dio jardueron tokiko udalari. Udalak, berriz, aurreko artikuluan 

adierazitako etendura agindu beharko du, eta ebazpen hori eginbideetan 

zuzeneko erantzule gisa ageri diren pertsonei jakinarazi beharko die.  

2.– Udalak ekintza edo jarduera bat ezkutuan egiten ari dela jakiten 

badu, eteteko agindua emango du alkateak, eta agindu hori higiezinaren 

jabeei jakinaraziko zaie. Jakinarazpen horretan, bestalde, deialdia 

egingo zaie, lehenago prozedura abiarazita, baldin eta ekintza edo 

jarduketa printzipioz legeztagarria bada, hura legeztatzeko eskaera 

aurkez dezaten gehienez ere hilabeteko epean, eta, hala dagokionean, 

baita hartarako proiektu tekniko nahikoa ere. Hori guztia egiteko, 

legeztatzeko kontuan izan behar den hirigintza-informazio guztia 

erantsiko zaio jakinarazpenari. 

3.– Aurrez proiektu teknikoa aurkeztea eskatzen duten obrak direnean, 
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legeztatzeko proiektuak etxe edo eraikin berri baten proiektu teknikoari 

eska dakizkiokeen agiri guztiak izango ditu bere baitan. Jarduketan 

lehendik zeuden erresistentzia-elementu batzuk kontserbatzea jasotzen 

bada, saioak egingo dira elementu horien eusteko ahalmena 

justifikatzeko. 

4.– Udal-administrazioak, legeztatzeko eskaera aurkeztu eta hiru 

hilabeteko epean, behin betiko ebazpena emango du, eta ekintza edo 

jarduketa hori legezta daitekeen ala ez jakinaraziko du. 

5.– Jarduketa legezta daitekeela adierazten bada, lege honetan 

aurreikusitako prozedurak eta ezarritako epeak beteko dira, kasu 

bakoitzean aplikatu beharreko kontrol-lanak egiteko. 

6.– Jarduera ezin dela legeztatu adierazten bada, edo legeztatzeko 

eskaera epez kanpo aurkeztu bada, honako hauek egiteko aginduko da, 

ezarri ahal izango diren zehapenak ere ahaztu gabe: 

a) Etxe, eraikin eta instalazioen obrak eraistea, eta lursaila 

jatorrizko egoerara leheneratzea, oin berriko obrak direnean. 

Interesdunak ordaindu beharko du hori. 

b) Erabilerak behin betiko etetea, hala dagokionean. 

c) Bide gabe eraitsitakoa berriro eraikitzea, monumentu modura 

katalogatu edo deklaratuta edo gune babestu batean kokatuta dauden etxe, 

eraikin edo instalazioak direnean. 

7.– Administrazioak, legeztatzeko errekerimenduen eraginkortasuna 

bermatzeko, kautelazko neurri hauek hartzea erabaki dezake: 

a) Egikaritzen ari diren ekintza edo jarduketak direnean, lanak etetea, 

eta, horrez gainera, tokitik irtetea, obran erabilitako materialak eta 

makinak erretiratzea, eta higiezinak eta obra-instalazioak ixtea. 

b) Gasaren, uraren eta elektrizitatearen hornidura etetea, kasu 

guztietan. Salbuespen izango dira etxebizitzaren lege-izaera duten 

higiezinak. 

8.– Ezkutuan egin diren hirigintzako ekintza edo jarduketak legeztatzeak 

ez du iraungitzen hirigintzako arau-haustea egin duten pertsonek izan 

dezaketen zehapen-erantzukizuna. 

9.– Legeztatzeko prozedurari amaiera ematen dion ebazpenak, gainera, 

ezkutuan egindako ekintza edo jarduketen ondorioz eta horiek 

legeztatzearen ondorioz eman beharreko kalte-ordainak adieraziko ditu. 

Kasu honetan, Artike Bidean Euskaltel SA enpreseak lizentzia barik egindako 
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instalazioa legeztatzeko, 2018ko otsailaren 23an Euskaltel enpreseak obra 

lizentzia eskatu eban. Baina, zerbitzu teknikariak egindako txostenean 

adierazoten dan lez, ezin dira legeztatu, Bermeoko Plan Orokorrean 

xedatutakoaren aurka doalako. 

Halanda ze, obrak legeztatzeko esakatutako lizentzia ezin badaiteke onartu, 

legalitatea berreskuratzeko espedientea hasi beharko da. Izapidetza honegaz: 

1.- Egiteko aginduaren hasikerea jakinarazo interesatuari eta 10 eta 15 egun 

bitarteko entzunaldi epea eskaini, espedientea aztertu eta berak gura dauena 

azaldu daian. Guztia zemendiaren 26ko 30/1992 Legeko (LRJPA) 84. artikuluaren 

arabera. 

2.- Entzunaldi epea amaitu ostean, Udalak eregitakoaren eraispena agindu 

beharko dau, eta horretarako epe bat emongo dau. Erabagi honetan, agindua 

emondako epean beteten ez bada, jagokon zigor espedientea hasiko dau udalak 

interesdunaren kontura, ordezko exekuzinoaren bidez, eta horren barri emongo 

deutso. 

3.- Ordezko exekuzinoari ekin aurretik, eraispen obretan aurreikusitako kostua 

jakinarazoko jako interesatuari, eta, horri buruz gura dauena azaldu daian, 10 eta 

15 egun bitarteko entzunaldi tramite bat edegiko da. Kostu hori aurretik eskuratu 

ahal izango dau udalak, jaubeen aldetik, kautelazko ordainarazpen legez. 

Hirugarrena: Obrak, horretarako beharrezkoa dan lizentzia barik egin dira, beraz, 

urigintza arloko arau-hauste bat dago. Ondorioz, Lurzoruari eta Urigintzeari 

buruzko 2/2006 Legeko 225. artikuluak eta hurrengoek xedatutakoari jarraituz, 

jagokon zehapen espedientea tramitatu beharko da. 

Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: Artike Bidean Euskaltel SA enpreseak lizentzia barik egindako 

instalazioa legeztatzeko eskaria ez onartzea. 

BIGARRENA: Lizentzia barik egindako obren legalitatea berreskuratzeko 

espedienteari hasikerea emotea eta, horretarako, lehenengo, 15 eguneko 

alegazino epea emotea.   

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 
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LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

4.- ARTIKE BIDEAN EUSKALTEL ENPRESEAK LIZENTZIA BARIK IPINITAKO 

AIREKO LINEA DALA-ETA,  ZEHAPEN ESPEDIENTEA ZABALTZEA. 

Xedea 

Artike Bidean Euskaltel enpreseak lizentzia barik ipinitako aireko linea dala eta,  

zehapen espedientea zabaltzea. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: Egindako ekintzen inguruan egokiak diran egiaztapenak egin 

ondoren, ekintza horreek lizentzia barik egin dirala egiaztatu da. 

Bigarrena: Horreetatik aurrekarietatik ondorioztatu geinkenez, aitatutako 

ekintzetan urigintza arloko honeek irregulartasunak gertatu dira: Artike Bidean 

aireko linea baten instalazioa. 

Hirugarrena: Honako honeek dira urigintza alorreko arau-hausteen ustezko 

erantzuleak: 

- obrearen sustatzailea 

- obren enpresaburua 

- higiezinen jaubea, sustatzailea ez bada 

- obren zuzendari teknikoa 

Laugarrena: Egitate horreek urigintza alorrean sailkaturik dagozan arau-hausteak 

dira. 

Bosgarrena: 2018ko martxoaren 6an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 207. artikuluaren 

arabera, horrelako ekintzak egiteko,  urigintza lizentzia behar da. 

Euskaltel enpreseak egindako instalazioa lizentzia barik egin da; halanda ze, 

Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 219. artikuluak xedatutakoaren 

arabera, ezkutuko jardueratzat hartzen dira. 
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Egitate horreek urigintza alorreko arau-hausteak dira Lurzoruari eta Urigintzeari 

buruzko 2/2006 Legeko 225. artikuluagaz bat etorriz: 

1.– Arau-hauste oso larriak honako hauek izango dira: 

a) Larritzat jotzen diren jokabideak, baldin eta sistema orokor gisa kalifikatutako 

lurzoruari eragiten badiote, edo babes-araubideren bat duten lurzoru 

urbanizaezinean edo legeria sektorialaren arabera jabari publikokoak diren 

lurzoruetan edo jabari publiko horren zortasun-zonetan egiten badira. 

b) Ondasunak suntsitzea, baldin eta ondasun horiek udalak katalogatu baditu, 

edo ondare historiko, kultural eta artistikoari buruzko legeriaren arabera interes 

kulturala izendatu bazaie.  

c) Hirigintzako partzelatze-ekintzak, baldin eta plangintza orokorrak eta bereziak 

babestutako lurzoru urbanizaezinean egiten badira. 

2.– Arau-hauste larriak honako hauek izango dira: 

a) Gaia honako hau duten arauak ez betetzea: partzelatzeak, babes-araubide bati 

lotuta ez dagoen lurzoru urbanizagarrian, urbanizaezinean edo hiri-lurzoruan 

egiten badira; lurzoruaren erabilera; altuera, azalera eta bolumen eraikigarria; 

etxebizitza-dentsitatea eta eraikuntzen egoera; eta finka, partzela edo orubeen 

azaleraren okupazio baimendua. 

b) Egiturazko elementuei eragiteagatik proiektu teknikoa behar dutelarik 

lizentziarik lortu ez duten obrak egitea. Salbuespen izango dira hiriko, 

landaguneko edo naturako paisaian aldaketa gutxi eragiteagatik, edo ondasun eta 

pertsonen segurtasun eta osasunari gutxi eragiteagatik, arau-hauste arintzat har 

daitezkeenak. 

c) Lizentziarik ez duten eta aplikatu beharreko hirigintza-antolamenduarekin bat 

ez datozen erabilerak. 

d) Antolamenduak baimentzen duen eraikigarritasun fisikoa kontuan hartuta, 

gehiegi eraikitzea. Eraikitako azalera eta eraikitako bolumena hartuko dira 

eraikigarritasuntzat. 

e) Plangintzak onartzen ez dituen sotoak, erdisotoak, teilatupeak edo 

solairuarteak eraikitzea, zeinahi delarik ere erabilera. 
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f) Antolamenduz kanpo dauden etxe, eraikin eta instalazioetan sendotzeko, 

modernotzeko edo balioa handitzeko obrak egikaritzea. 

g) Lurrak mugitzea eta lurpeko erauzketak egitea lizentziarik, urbanizazio-

proiekturik edo, hala badagokio, eskumena duen administrazioaren baimenik izan 

gabe. 

h) Obra-hondakinak eta bestelako hondakinak isurtzea, eta naturara eta 

landagunera bertakoak ez diren eta paisaia hondatzen duten materialak botatzea. 

Salbuespen izango dira paisaian kalte txikia eragiteagatik arau-hauste arintzat har 

daitezkeenak. 

i) Egikaritzeen arloko arau-hausteak, baldin eta administrazioak lehenengo 

errekerimendua egin ondoren zuzentzen ez badira. Orduan zuzentzen badira, 

arau hauste arintzat hartuko dira. 

j) Eragile urbanizatzaileak hirigintzako hitzarmenean izenpetutako konpromisoak 

ez betetzea, baldin eta interes publikoari edo hirugarrenei eragindako kaltea txikia 

dela frogatzen ez bada. 

k) Lurzoru-ondare publikoen osagai diren ondasun eta baliabideei buruz eta 

ondare horien xedeari buruz dauden arauak ez betetzea. 

l) Ikuskatze-lana oztopatzea. 

m) Administrazioaren eteteko errekerimendua jaso eta 72 orduko epean ez etetea 

obrak edo erabilerak. Salbuespena izango dira, aurretiaz baimena emanda, 

jendearen segurtasuna bermatzeko ezinbesteko direnak. 

3.–Arau-hauste arinak izango dira urbanizazio proiekturik, lizentziarik, baimenik 

edo hirigintza-txostenik gabe, edo horietan ezarritakoarekin bat etorri gabe, egiten 

diren ekintza eta jardueretatik, goian aipatu ez direnak. Arau-hauste arinak izango 

dira, halaber, arau-hauste larritzat edo oso larritzat jo gabe lege honetan zehaztu 

diren arau-hauste guztiak. 

Kasu honetan, 225.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz, arau haustea arintzat jo 

beharra dago. 

Bigarrena: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 228. artikuluaren 

arabera, urigintzako arau-haustearen erantzuleak honako honeek dira: 
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1.– Lizentziarik gabe edo baldintzei kasurik egin gabe egikaritzen edo garatzen 

diren lurzoruaren obra edo erabilerei dagokienez, erantzuleak honako hauek 

izango dira: obren sustatzaileak eta enpresariak, higiezinen jabeak –baldin eta 

sustatzaileak ez badira–, eta, egonez gero, obra horiek zuzendu dituzten 

teknikariak. Erantzuleak izango dira, halaber, erabileren edo ezarpenen titularrak, 

zuzendariak edo onuradunak diren pertsonak ere. 

Hirugarrena: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 226. artikuluaren 

arabera, urigintza alorreko arau-hausteak diran egitate horreei honako zehapenak 

jagokez: 

1.– Aurreko artikuluan zehaztutako arau-hausteetarako, zehapen hauek jarri ahal 

izango dira: 

a) Isuna. 

b) Urbanizatzeko eta eraikitzeko jarduketak esleitzeko lehiaketan parte hartzeko 

ezgaitzea. 

c) Arau-haustea, zehapena eta legeztatzeko neurriak argitaratzea. 

d) Lortutako onura edo emaitza ekonomikoa konfiskatzea. 

2.– Goian zehaztutako arau-hausteak zigortzeko, isun hauek jarri ahal izango 

dira: 

b) Arau-hauste arinak. Isuna, 500 eurotik 5.000 eurora. 

2/2006 Legeko 231. artikuluak, erantzukizuna mailakatzen daben, hau da, 

erantzukizuna larritzen edo arintzen daben kasuak xedatzen dauz. 

Laugarrena: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 232. artikuluak 

erantzukizuna salbuesteko edo zehapenak murrizteko kasuak xedatzen dauz: 

1.– Hirigintzako arau-hauste arin baten arduraduna erantzukizunetik erabat 

salbuetsi ahal izango da, baldin eta aldatutako errealitate fisikoa lehengoratzen 

badu, sortutako kalteak konpontzen baditu eta, behar izanez gero, legeztapena 

eskatzen badu. Hori guztia, hala ere, zehapen-jarduketei eta legezkotasuna 

babesteko jarduketei ekin baino lehen egin beharko du. 

2.– Arau-haustea, hain zuzen, legeztatutak izan daitezkeen jarduera, eraikin edo 

erabilerak baliatzerakoan izan bada, isunaren zenbatekoa % 30 murriztuko da, 
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baldintza hauek betetzen direnean:  

a) Isunaren zenbatekoaren gainerakoa hilabeteko  

epean ordaintzea, zehapena jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita. 

b) Arau-hausleak idatziz adieraztea ados dagoela ezarritako zehapenarekin eta 

berariaz uko egitea inpugnazio-egintzak abiarazteari. Lehenengo idatz-zatian 

ezarritako epean egin beharko du hori. 

c) Arau-hauslea jarduketa zehatua legeztatzeko izapideak egiten hastea eta 

beharrezko obra eta jarduketak egiteko fidantza jartzea –lan horien 

zenbatekoaren % 50ekoa izango da–. Lehenengo idatz-zatian ezarritako epean 

egin beharko du hori. 

Bosgarrena: Espediente hau izapidetu da Administrazino Prozedura arautzen 

dauzan 39/2015 Legeko 64, 75. artikulu eta hurrengoetan eta EAEko Herri 

Administrazinoen zigortzeko ahalmenari buruzko 2/1998 Legeko 1., 7., 9. eta 36. 

artikuluetan eta horreekaz bat datozan artikuluetan xedatzen danaren babespean 

eta agindutakoa betez. 

Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: Lizentzia barik egindako instalazioa dala eta administrazino 

erantzukizunik ete dagoan argitzeko EUSKALTEL, SA enpresearen aurka 

zehapen espedientea hastea. 

BIGARRENA: Ainara Etxebarria Agorria andrea izendatzea zehatze 

prozedurearen espediente-egile. Pertsona hau errefusatu egin ahal izango da 

Sektore Publikoko Araubide Juridikoa arautzen dauen 40/2015 Legeko 23. 

artikuluan xedatutakoa betez. 

HIRUGARRENA: Espedientea ebazteko eskumena daukana Alkatetzea dala 

jakinarazotea interesdunei. Halanda be, 2016ko urtarrilaren 25eko 43 Alkatetza 

Dekretuaren bidez, eskumena Tokiko Gobernu Batzarrari eskuordetu jakon. 

LAUGARRENA: Interesdunari 15 eguneko epea emotea gura dauzan agiri, 

alegazino eta informazinoak aurkeztu daizan, edo frogaldia zabaltzea eskatzeko 

edota erabiliko dauzan medioak zehaztuz frogak proposatzeko.  
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BOSGARRENA: Interesdunari jakinarazotea ebazpen adierazoa emoteko 

gehienezko epea 6 hilekoa dala, zehapen espedientea hasteko erabagia hartu 

dan egunetik zenbatzen hasita. Halanda be, prozedurea interesdunari egotzi 

dakikeon arrazoiren bategaitik gelditzen bada ebazteko eta ebazpena 

jakinarazoteko, epearen zenbaketea be, gelditu egingo da. 

Jakinarazoko jako, era berean, ebazpena emoteko gehienezko epea igaro eta 

ebazpen adierazoa jakinarazo ez badau, prozedurea iraungi egingo dala 39/2015 

Legeko 21. artikuluan arabera. Kasu horretan, iraungitea adierazoten dauen 

ebazpenak jarduketak artxibatzeko aginduko dau, eta 95. artikuluan xedatutako 

ondorioak izango dauz; hau da, prozedurea iraungiteak ez dau beste barik 

norbanakoen edo administrazinoaren akzinoen preskripzinoa ekarriko, ezta 

preskripzino-epearen zenbaketea geldituko be. 

SEIGARRENA: Interesdunari erabagi honen barri emotea eta jakinarazotea 

izapide hutsa dan egintzea dala, eta honen aurka ezin leitekeela errekurtsorik 

jarri. 

ZAZPIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

5.- OIARALDA SLK EGINDAKO ESKARIA UDAL AZOKAKO 14. 

ZENBAKIDUN MAHAIAREN JARDUEREA IZTEKO.  

Xedea 

Oiaralda, SLk, udal azokako 14. mahai finkoa lagatzeko egindako eskaria.  

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko urtarrilaren 17an, Oiaralda, SLk, Udal Azokako 14 mahai 

finkoaren esleipendunak, mahaia lagatzeko eskaera aurkeztu eban. 

Bigarrena: 2018ko otsailaren 22an, Zerbitzu Sailak txostena egin eban. 

Hirugarrena: 2002ko urtarrilaren 14an M.A.P. jaunak F.G. jaunaren  14 eta 15 

mahaien emakida bere izenean jartzeko eskatu eban. 

Laugarrena: Eskaera berean Miguel Angel Perezek 15 zenbakidun mahaiagaz 

geratuko zala adierazo eban eta Oiaralda, S.L. 14 zenbakidun mahaiagaz. 

Bosgarrena: 2018ko martxoaren 6an Behargintzako zuzendariak erabagi 
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prposamena egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: Oiaralda, S.L.k hilabete honen amaieran 14 zenbakidun  mahaiko bere 

jarduerea utziko dau. 

Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: Oiaralda S.L.k 14. zenbakidun mahaiko jarduera uzteko 

eskaerea onartzea. Hasierako esleipenagaitik, 500.000 pezeta (gaur egungo 

3.005,06€) ordaindu ziranez, aurreko puntuan azaldutakoaren arabera, 

eskatzaileari 1.502,03€ bueltatu behar jakoz. 

BIGARRENA: Interesdunari eta Ekonomia Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

6.- ARRAUN ALKARTEKO KRISTALAK KONPONTZEKO KONTRATUA 

ESLEITZEA. 

Xedea 

Arraun Elkartearen egoitzako kristalak konpontzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Ez dakigu ziur zelan gertatu dan, baina Arraun Elkartearen 

egoitzako kristalak apurtuta agertu dira.  

Bigarrena: 2017ko azaroaren 14an CRISTALERIA ORMAETXEAk, kristalak 

konpontzeko 544,94€-ko aurrekontua aurkeztu eban. 

Hirugarrena: Aseguruari honen barri emon geuntsan. 

Laugarrena: 2018ko otsailaren 22an Zerbitzu Saileko teknikariak erabagi 

proposamena egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Segurtasuna bermatzeko, beharrezkoa da konponketa hau egitea. 
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Bigarrena: Proposamen hau onartzeko eskumena Tokiko Gobernu Batzarrari 

jagoko (2016ko urtarrilaren 25eko 43. zenbakidun dekretuz). 

Hirugarrena: Gastuak, beharrezko atxikipena dauka. (2018/75). 

Laugarrena: Azaroaren 8ko 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

Legearen 29.8, 63.4 eta 118. artikuluak kontutan izanda. 

Bosgarrena: Lege bereko II. Xedapen gehigarriaren arabera, eskumena alkateak 

dauka, eskumen hori Tokiko Gobernu Batzarrak dauka eskuordetuta. 

Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: Arraun Elkartearen egoitzako kristalak konpontzeko 544,94 €-ko 

gastua onartzea. 

BIGARRENA: Arraun Elkartearen egoitzako kristalak konpontzea CRISTALERIA 

ORMAETXEA enpreseari esleitzea, 450,36 eurotan, BEZ kanpo. BEZri jagokon 

kopurua  94.58 euro da. (Guztira: 544,94€) 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Kontu- hartzailetzari honen barri emotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

*Idazkari nagusiak ohartarazo dau, ez dela justifikatu kontratuaren xedea ez dala 

moldatu ezta zatitu, ez dala aurreko baten jarraipena ezta aurreikusitakoa 

kontratazino arau orokorrak ekiditeko eta proposatutako enpresari azken gastua 

onartu eta urtebeteko epean ez zaiola bestelako kontratu txikirik esleitu. 

 

7.- BERMEOKO TXISTULARIEI 2018RAKO ZERBITZU KONTRATUA 

ESLEITZEA. 

Xedea 

Bermeoko Udalaren eta Bermeoko txistularien arteko 2018. urteko zerbitzu 

kontratua. 
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Aurrekariak 

Lehenengoa: Bermeoko txistulariak taldearen beharrizanaren justifikazinoa: 

Bermeoko txistulariekaz Udalbatzak 3 kalejira egingo dauz, 2018. urtean, herriko 

hainbat jai egunetan. 

Bigarrena: 2018ko martxoaren 5ean Bermeoko txistulariak taldearen 

proposamena jaso zan. Aurrekontuaren zenbatekoa, 700,00 €-koa da (ez dauka 

BEZrik, salbuetsita dago). 

Hirugarrena: 2018ko martxoaren 6an Kultura eta Hezkuntza batzordeak erabagi 

proposamena egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Gastuak, beharrezko atxikipena dauka (RC 2018/120). 

Bigarrena: Azaroaren 8ko 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 

29.8, 63.4 eta 118. artikuluak kontutan izanda. 

Hirugarrena: Lege bereko II. Xedapen gehigarriaren arabera, eskumena alkateak 

dauka, eskumen hori Tokiko Gobernu Batzarrak dauka eskuordetuta. 

Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: 700,00 €-ko gastua (A) baimentzea, 2018 urtean txistulariek 

Udalbatzagaz kalejirak egiteko kontratatzeko eta, indarrean dagoen udal 

aurrekontuaren 00400-33410-481.01.06 partida ekonomikoan zorduntzea. 

BIGARRENA: Udalbatzagaz txistularien kalejirak egiteko zerbitzu kontratu txikia, 

G-95579710 IFZ zenbakidun Bermeoko Txistulariak Taldeari esleitzea (D) 700,00 

€-tan (BEZrik ez dauka, salbuetsita dago). 

HIRUGARRENA: Ordainketa egingo dira, egokia dan faktura aurkeztu eta 

Bermeoko Udalak onetsi eta gero. 

LAUGARRENA: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko 

eta idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako 

idazkirik aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala. 

BOSGARRENA: Interesdunari eta Kultura Sailari erabagi hau jakinaraztea. 
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SEIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

*Idazkari nagusiak ohartarazo dau, ez dela justifikatu kontratuaren xedea ez dala 

moldatu ezta zatitu, ez dala aurreko baten jarraipena ezta aurreikusitakoa 

kontratazino arau orokorrak ekiditeko eta proposatutako enpresari azken gastua 

onartu eta urtebeteko epean ez zaiola bestelako kontratu txikirik esleitu. 

 

8.- BERMEOKO ANDRAZKOEN ETA GIZONEZKOEN BARDINTASUNEKO 

DIAGNOSTIKOA ETA II. PLANA EGITEKO ZERBITZU KONTRATUA 

ESLEITZEA. 

Xedea 

Bermeoko emakumeen eta gizonen berdintasuneko diagnostikoa eta II. Plana 

egiteko zerbitzu kontratua esleitzea.  

Aurrekariak 

Lehenengoa: Bermeoko emakumeen eta gizonen berdintasun aukeren aldeko I. 

Plana martxan jarri zen 2010-2013 epealdirako Gizarte Ongizaterako Udal 

Patronatutik.  

Bost urte beranduago berdintasun aukeren aldeko II. Plana garatzea erabaki da.  

Bigarrena: 2017ko abenduaren 22an, Bermeoko Udal berdintasun teknikariak  

hiru enpresa, euren proposamenak bidaltzeko, gonbidatu zituen: Oreka Sarea 

S.L, Farapi eta Elhuyar Aholkularitza.  

Hirugarrena: 2017ko abenduren 22an, Oreka Sarea S.L enpresak, lan zama 

handia dela eta, erabakitzen du bere proposamena ez aurkeztea.   

Laugarrena: 2018ko urtarrilaren 9an Farapi enpresak adierazten du momentu 

honetan ezin duela lana bere gain hartu, berez, proposamenik ez du aurkezten. 

Bosgarrena: 2018ko urtarrilaren 8an, Elhuyar Aholkularitza enpresak diagnostikoa 

eta plana egiteko proposamena aurkezten du.  

Seigarrena: 2018ko otsailaren 1ean Berdintasun teknikariak erabagi 

proposamena egin eban. 
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Argudioak 

Lehenengoa: Elhuyar Aholkularitza enpresa da berdintasunerako diagnostikoa eta 

II plana egiteko proposamena aurkeztu duen enpresa bakarrak. Horregatik eta 

proposamena egokia delako kontratua Elhuyar Aholkularitzari esleituko zaio.   

Bigarrena: Gastuak, beharrezko atxikipena dauka. (2018/127). 

Hirugarrena: Azaroaren 8ko 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

Legearen 29.8, 63.4 eta 118. artikuluak kontutan izanda. 

Laugarrena: Lege bereko II. Xedapen gehigarriaren arabera, eskumena alkateak 

dauka, eskumen hori Tokiko Gobernu Batzarrak dauka eskuordetuta. 

Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: 14.950,95 €-ko gastua baimentzea, udal Bermeoko emakumeen 

eta gizonen berdintasuneko diagnostikoa eta II. Plana egiteko zerbitzua 

kontratatzeko eta indarrean dagoen udal aurrekontuaren 00800-92014-2269957 

partidan zorduntzea. 

BIGARRENA: Bermeoko emakumeen eta gizonen berdintasuneko diagnostikoa 

eta II. Plana egiteko zerbitzu kontratu txikia,  B-20775581 IFZ zenbakidun 

ELHUYAR AHOLKULARITZA enpresari esleitzea 14.950,95 €-tan (BEZa barne). 

Esleipena bat dator 2018ko urtarrilaren 9ko aurrekontuarekin. 

HIRUGARRENA: Interesdunari, alkatetzari eta Kontu-hartzailetzari erabagi  

honen berri ematea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabaki honen barri ematea. 

 

9.- PREVEN CS/32 APLIKAZINO INFORMATIKOAREN URTEKO 

MANTENIMENTU ZERBITZU KONTRATUA ESLEITZEA. 

Planteatutako gaia  

PREVEN CS/32 aplikazino informatikoaren urteko mantenimendu zerbitzu 

kontratua. 
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Aurrekariak 

Lehenengoa: Informatika Sailak Prebentzio Zerbitzurako PREVEN CS/32 

aplikazino informatikoaren urteko mantenimendu zerbitzua kontratatzeko eskaria 

egin dau eta TECNOPREVEN SL –B62389986- enpresearen eskaintzea be 

txertatu dau. 

Bigarrena: TECNOPREVEN SL –B62389986- hornitzaileari eskatu jako 

aurrekontua eta azaroaren 14ko dataz aurkeztu eban email bidez. 

Contrato de servicios software Preven CS/32 periodo 01-01-2018 a 31-12-2018. El contrato de 

servicios incluye:  

Atención por parte de nuestro departamento de Help Desk, para asesorar en el uso del software. 

La atención sera exclusivamente telefónica, y en nuestro horario de oficina de lunes a viernes, 

excepto festivos. 

Lunes a Jueves: de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:15. Viernes: 08:00 a 15:00. Agosto: lunes a 

viernes de 08:00 a 15:00. 

Envio de las actualizaciones/nuevas versiones que de Preven CS/32 realice nuestro 

departamento de desarrollo. 

Descuento sobre nuestros servicios 

Atención prioritaria anuestros clientes con contrato de servicios. 

El contrato no incluye desplazamientos. 

Guztira: 1.064,34€, gehi %21eko BEZri jagokozan 223,51€. Danetara: 1.287,85€ 

Hirugarrena: Hornidura hau bideratzeko beharrizana dagoala ikusi da eta 

proposatutako hornitzaileak hornidura egiteko gaitasuna eta beharrezko 

prestakuntza profesionala daukala egiaztatu da. 

Bestalde, aurreko hamabost hilabeteetan beste kontratu txiki bat egin dira 

hornitzaile honegaz eta xede beragaz baina espedientean ageri den moduan, 

gastuen batuketeak ez dau gainditzen kontratu txikiaren kopuru-muga (2.555,42€ 

BEZ barne). Guzti honengaitik, kontratu txikia egin daiteke. 

Laugarrena: 2018ko martxoaren 5ean Erosketa Saileko administrariak txostena 

egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/18 
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Bigarrena: Kontratu administratibo baten aurrean gagoz, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko Legearen 25. artikuluaren arabera. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 2. xedapen 

gehigarriaren araberako Toki Entitateetako Kontrataziorako Arau espezifikoak 

aplikatuko dira. 

Laugarrena: TGB 2014-02-10/19. erabagiak onartutako kontratu txikietarako 

prozedurea bete da. 

Bosgarrena: Azaroaren 8ko 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

118.1. artikuluan xedatuta dago hornidura eta zerbitzuetako kontratu txikien 

mugak, hau da, 15.000,00 €-rainokoak BEZ BARIK, zuzeneko esleipen bidez 

gauzatu daitekezala. Xedapen hori eta gastu honen zenbatekoa kontuan izanda, 

legezkoa da zuzeneko esleipena. 

Seigarrena: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako 

idazkirik aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala. 

Zazpigarrena: 2016ko urtarrilaren 25eko 43 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, 

Tokiko Gobernu Batzarraren eta Ekonomiako Zinegotzi Delegatuaren artean 

honela banandu dira eskumenak gastuen faseak onartzeko: 

Tokiko Gobernu Batzarrak: AD faseak. 

Zinegotzi Delegatuek: AD faseak (600,00€-rainoko gastuetan). 

Kontu Batzordeko Zinegotzi Delegatua: OP faseak (edozein kopurutan). 

Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: 1.287,85 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua 

esleitzeko eta, indarreango udal aurrekontuaren 01300-92050-227.99.43 partidan 

zorduntzea. 

BIGARRENA: Mantenimendu zerbitzu hau TECNOPREVEN SL –B62389986-

enpreseari esleitzea ondorengo ezaugarriekaz: 

Xedea: Preven CS/32 aplikazino informatikoaren mantenimendu zerbitzu 

kontratua, eskaintzan zehaztutako baldintzetan. 
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Entrega epea: urtebete, 01-01-2018tik 31-12-2018ra 

Ordaintzeko epea: ohikoa. 

Gastu osoa: 1.287,85€ BEZ barne. 

Garraio kosturik: ez. 

Espediente zk.: 55-INF/18; 2018-45 kontratua. 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Informatika Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

*Idazkari nagusiak ohartarazo dau, ez dela justifikatu kontratuaren xedea ez dala 

moldatu ezta zatitu, ez dala aurreko baten jarraipena ezta aurreikusitakoa 

kontratazino arau orokorrak ekiditeko eta proposatutako enpresari azken gastua 

onartu eta urtebeteko epean ez zaiola bestelako kontratu txikirik esleitu. 

 

10.- UDAL ERAIKINETAKO KONTAINER ETA ALFONBRA HIGIENIKOEN 

MANTENIMENTU KONTRATUA ESLEITZEA. 

Planteatutako gaia 

Udal eraikinetako kontainer eta alfonbra higienikoen mantenimentu kontratua 

esleitzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Zerbitzu Sailak eskaria egin dau udal eraikinetako kontainer, 

alfonbra higienikoak, anbientadoreak, bakteriostatikoak eta ozonizagailuen urteko 

mantenimendua kontratatzeko eta SERKONTEN-SERVICIO DE 

CONTENEDORES HIGIENICO SANITARIOS SAU-A48148647 enpresearen 

eskaintza be txertatu dau. 

Bigarrena: SERKONTEN-A48148647 hornitzaileari eskatu jako aurrekontua eta 

prezioak mantentzen dauzala agertu dau: 

2018rako prezioak 

ARTIKULUA unitateak 
HIRUHILEKO 
PREZIOA 

urteko 
gastua 

BEZ % 
BEZ € DANETARA 

konten. Higienik. 12 HILAB 20 9,6300 770,40 10 77,04 847,44 
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konten. Higienik OPORREKIN 24 8,0250 770,40 10 77,04 847,44 

alfonbra higienikoak 150X250 3 32,5980 391,18 21 82,15 473,32 

alfonbra higienikoak 115X180 3 30,0900 361,08 21 75,83 436,91 

alfonbra higienikoak85X150 2 24,0720 192,58 21 40,44 233,02 

alfonbra higienikoak 85X300 4 27,5830 441,33 21 92,68 534,01 

ozonizagailuak 2 37,6130 300,90 21 63,19 364,09 

bakteriostatikoak 8 18,0540 577,73 21 121,32 699,05 

ambientadoreak 7 20,2500 567,00 21 119,07 686,07 

      
   

5.121,35 

 

Momentu honetan honeek dira kontratatuta dagozanak baina urtean zehar 

aldaketak eta gehiketak izan ohi dira eta ondorioz, onartzeko planteatutako 

gastua zeozer gehiago izaten da, aurrikusi ezinen gastuei aurre egiteko. 

Hirugarrena: Hornidura hau bideratzeko beharrizana dagoala ikusi da eta 

proposatutako hornitzaileak hornidura burutzeko gaitasuna eta beharrezko 

habilitazino profesionala daukala egiaztatu da. 

Bestalde, aurreko hamabi hilabeteetan beste kontratu txiki bat egin da hornitzaile 

honegaz eta xede beragaz baina espedientean ageri den moduan, gastuen 

batuketeak ez dau gainditzen kontratu txikiaren kopuru-muga (10.291,71€ BEZ 

barne). Guzti honengaitik, kontratu txikia egin daiteke. 

Laugarrena: 2018ko martxoaren 2an Erosketa Saileko administrariak txostena 

egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/28 

Bigarrena: Kontratu administratibo baten aurrean gagoz, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko Legearen 25. artikuluaren arabera. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 2. xedapen 

gehigarriaren araberako Toki Entitateetako Kontrataziorako Arau espezifikoak 

aplikatuko dira. 

Laugarrena: TGB 2014-02-10/19. erabagiak onartutako kontratu txikietarako 

prozedurea bete da. 

Bosgarrena: Azaroaren 8ko 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 
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118.1. artikuluan xedatuta dago hornidura eta zerbitzuetako kontratu txikien 

mugak, hau da, 15.000,00 €-rainokoak BEZ BARIK, zuzeneko esleipen bidez 

gauzatu daitekezala. Xedapen hori eta gastu honen zenbatekoa kontuan izanda, 

legezkoa da zuzeneko esleipena. 

Seigarrena: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako 

idazkirik aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala. 

Zazpigarrena: 2016ko urtarrilaren 25eko 43 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, 

Tokiko Gobernu Batzarraren eta Ekonomiako Zinegotzi Delegatuaren artean 

honela banandu dira eskumenak gastuen faseak onartzeko: 

Tokiko Gobernu Batzarrak: AD faseak. 

Zinegotzi Delegatuek: AD faseak (600,00€ rainoko gastuetan). 

Kontu Batzordeko Zinegotzi Delegatua: OP faseak (edozein kopurutan). 

Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: 5.376,04 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua 

esleitzeko eta, indarreango udal aurrekontuaren 00600-92040-227.26.02 partidan 

zorduntzea. 

BIGARRENA: Mantenimendu Zerbitzu hau SERKONTEN-SERVICIO DE 

CONTENEDORES HIGIENICO SANITARIOS SAU–A48148647- enpreseari 

esleitzea ondorengo ezaugarriekaz: 

Xedea: Udal eraikinetako kontenedore, alfonbra higienikoak, ambientagailuak, 

bakteriostatikoak eta ozonizagailuak mantentzeko zerbitzuaren urteko 

kontratazioa. 

Entrega epea: urtebete, 2018-01-01tik 2018-12-31ra 

Ordaintzeko epea: Ohikoa. 

Gastu osoa: gehienez 5.376,04€ BEZ barne. 

Garraio kosturik: Ez. 

Espediente zk.: 2018-21 
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HIRUGARRENA: Interesdunari eta Informatika Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

*Idazkari nagusiak ohartarazo dau, ez dela justifikatu kontratuaren xedea ez dala 

moldatu ezta zatitu, ez dala aurreko baten jarraipena ezta aurreikusitakoa 

kontratazino arau orokorrak ekiditeko eta proposatutako enpresari azken gastua 

onartu eta urtebeteko epean ez zaiola bestelako kontratu txikirik esleitu. 

 

11.- LAN ORDUTEGI KONTROLERAKO SISTEMAREN URTEKO 

MANTENIMENTU KONTRATUA ESLEITZEA. 

Planteatutako gaia  

Lan ordutegi kontrolerako sistemaren urteko mantenimendua. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Informatika Sailak udal langileen lan ordutegi kontrolerako 

sistemaren urteko mantenimendu zerbitzua kontratatzeko eskaria egin dau eta 

PANGLAR SL–B95133054- enpresearen eskaintzea be txertatu dau. 

Bigarrena: PANGLAR SL–B95133054- hornitzaileak bere aurrekontua aurkeztu 

dau azaroaren 17an: 

Mantentze-lanak: epea 2018-01-01etik 2018-12-31ra. 

Guztira: 2.090,00€ gehi %21eko  BEZri jagokozan 438,90€. Danetara:2.528,90€ 

Hirugarrena: Hornidura hau bideratzeko beharrizana dagoala ikusi da eta 

proposatutako hornitzaileak hornidura egiteko gaitasuna eta beharrezko 

prestakuntza profesionala daukala egiaztatu da. 

Bestalde, aurreko hamabost hilabeteetan beste kontratu txiki bat egin da 

hornitzaile honegaz eta xede beragaz baina espedientean ageri den moduan, 

gastuen batuketeak ez dau gainditzen kontratu txikiaren kopuru-muga (5.033,60€ 

BEZ barne). Guzti honengaitik, kontratu txikia egin daiteke. 

Laugarrena: 2018ko martxoaren 2an Erosketa Saileko adminitrariak txostena egin 

eban. 
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Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/11 

Bigarrena: Kontratu administratibo baten aurrean gagoz, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko Legearen 25. artikuluaren arabera. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 2. xedapen 

gehigarriaren araberako Toki Entitateetako Kontratazinorako Arau espezifikoak 

aplikatuko dira. 

Laugarrena: TGB 2014-02-10/19. erabagiak onartutako kontratu txikietarako 

prozedurea bete da. 

Bosgarrena: Azaroaren 8ko 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 118.1 

artikuluan xedatuta dago hornidura eta zerbitzuetako kontratu txikien mugak, hau 

da, 15.000,00 €-rainokoak BEZ BARIK, zuzeneko esleipen bidez gauzatu 

daitekezala. Xedapen hori eta gastu honen zenbatekoa kontuan izanda, legezkoa 

da zuzeneko esleipena. 

Seigarrena: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako 

idazkirik aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala. 

Zazpigarrena: 2016ko urtarrilaren 25eko 43 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, 

Tokiko Gobernu Batzarraren eta Ekonomiako Zinegotzi Delegatuaren artean 

honela banandu dira eskumenak gastuen faseak onartzeko: 

Tokiko Gobernu Batzarrak: AD faseak. 

Zinegotzi Delegatuek: AD faseak (600,00€ rainoko gastuetan). 

Kontu Batzordeko Zinegotzi Delegatua: OP faseak (edozein kopurutan). 

Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: 2.528,90 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua 

esleitzeko eta, indarreango udal aurrekontuaren 01300-92050-227.99.40 partidan 

zorduntzea. 

BIGARRENA: Mantenimendu zerbitzu hau PANGLAR SL–B95133054-enpreseari 
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esleitzea ondorengo ezaugarriekaz: 

Xedea: Lan ordutegia kontrolatzeko sistemaren urteko mantenimendua 

kontratatzea. 

Entrega epea: 2018/01/01tik 2018/12/31ra. 

Ordaintzeko epea: Ohikoa. 

Gastu osoa: 2.528,90€ BEZ barne. 

Garraio kosturik: Ez. 

Espediente zk.: 07-PER/18; 2018-07. 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Informatika Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

*Idazkari nagusiak ohartarazo dau, ez dela justifikatu kontratuaren xedea ez dala 

moldatu ezta zatitu, ez dala aurreko baten jarraipena ezta aurreikusitakoa 

kontratazino arau orokorrak ekiditeko eta proposatutako enpresari azken gastua 

onartu eta urtebeteko epean ez zaiola bestelako kontratu txikirik esleitu. 

 

12.- INFORMATIKA SAILERAKO ICONOCE PROGRAMAREN URTEKO 

MANTENIMENTU KONTRATUA ESLEITZEA. 

Planteatutako gaia  

Informatika Sailerako ICONOCE programearen urteko mantenimendua. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Informatika Sailak ICONOCE programaren urteko mantenimendua 

kontratatzeko eskaria egin dau eta  SARENET SAU –A48714489-  enpresea 

proposatu dau. 

Bigarrena: SARENET SAU –A48714489- hornitzaileak zuzenean bere faktura 

aurkeztu dau, P18010217 zenbakiduna: 

- Servicio de informacion iconoce Sentio “Alerta redes sociales” Periodo 

facturado 01/01/2018 a 31/12/2018. 
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- Servicio de información iconoce “Alerta prensa digital”. Periodo facturado 

01/01/2018 a 31/12/2018. 

Guztira: 1.307,04€, gehi %21eko BEZri jagokozan 274,48€. Danetara: 1.581,52€ 

Hirugarrena: Zerbitzu hau bideratzeko beharrizana dagoala ikusi da eta 

proposatutako hornitzaileak hornidura egiteko gaitasuna eta beharrezko 

prestakuntza profesionala daukala egiaztatu da. 

Bestalde, aurreko hamabost hilabeteetan beste kontratu txiki bat egin da 

hornitzaile honegaz eta xede beragaz baina espedientean ageri den moduan, 

gastuen batuketeak ez dau gainditzen kontratu txikiaren kopuru-muga (3.163,04€ 

BEZ barne). Guzti honengaitik, kontratu txikia egin daiteke. 

Laugarrena: 2018ko otsailaren 28an Erosketa Saileko administrariak txostena 

egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/117 

Bigarrena: Kontratu administratibo baten aurrean gagoz, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko Legearen 25. artikuluaren arabera. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 2. xedapen 

gehigarriaren araberako Toki Entitateetako Kontrataziorako Arau espezifikoak 

aplikatuko dira. 

Laugarrena: TGB 2014-02-10/19. erabagiak onartutako kontratu txikietarako 

prozedurea bete da. 

Bosgarrena: Azaroaren 8ko 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 118.1 

artikuluan xedatuta dago hornidura eta zerbitzuetako kontratu txikien mugak, hau 

da, 15.000,00 €-rainokoak BEZ BARIK, zuzeneko esleipen bidez gauzatu 

daitekezala. Xedapen hori eta gastu honen zenbatekoa kontuan izanda, legezkoa 

da zuzeneko esleipena. 

Seigarrena: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako 

idazkirik aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala. 

Zazpigarrena: 2016ko urtarrilaren 25eko 43 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, 
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Tokiko Gobernu Batzarraren eta Ekonomiako Zinegotzi Delegatuaren artean 

honela banandu dira eskumenak gastuen faseak onartzeko: 

Tokiko Gobernu Batzarrak: AD faseak. 

Zinegotzi Delegatuek: AD faseak (600,00€ rainoko gastuetan). 

Kontu Batzordeko Zinegotzi Delegatua: OP faseak (edozein kopurutan). 

Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: 1.581,52 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua 

esleitzeko eta, indarreango udal aurrekontuaren 01300-92050-227.99.43 partidan 

zorduntzea. 

BIGARRENA: Mantenimendu zerbitzu hau SARENET SAU –A48714489- 

enpreseari esleitzea ondorengo ezaugarriekaz: 

Xedea: ICONOCE programaren urteko mantenimendua. 

- Servicio de informacion iconoce Sentio “Alerta redes sociales” Periodo 

facturado 01/01/2018 a 31/12/2018. 

- Servicio de información iconoce “Alerta prensa digital”. Periodo facturado 

01/01/2018 a 31/12/2018. 

Entrega epea: urtebete. 2018/01/01tik 2018/12/31ra. 

Ordaintzeko epea: ohikoa, helbideratuta. 

Gastu osoa: 1.581,52€, BEZ barne. 

Garraio kosturik: ez. 

Espediente zk.: 2018-25; 42-INF/18 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Informatika Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

*Idazkari nagusiak ohartarazo dau, ez dela justifikatu kontratuaren xedea ez dala 

moldatu ezta zatitu, ez dala aurreko baten jarraipena ezta aurreikusitakoa 

kontratazino arau orokorrak ekiditeko eta proposatutako enpresari azken gastua 
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onartu eta urtebeteko epean ez zaiola bestelako kontratu txikirik esleitu. 

 

13.- HIDROKARBUROAK XURGATZEKO PRODUKTU ORGANIKOA 

HORNITZEKO KONTRATUA ESLEITZEA. 

Planteatutako gaia  

Hidrokarburoak xurgatzeko produktu organikoa hornitzeko kontratua esleitzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Zerbitzu Sailak hidrokarburoak xurgatzeko produktu organikoaren 

100 kiloko hornidura kontratatzeko eskaria egin dau. 

Bigarrena: Hiru enpresari eskatu jake aurrekontua; A&B LABORATORIOS -

A01316637-,  INTEMAN LABORATORIOS -A01018654– eta TRANSQUIMICA-

A48073191- hornitzaileei eskatu jake aurrekontua. Ondorengo eskaintzak 

aurkeztu dira: 

 

ARTIKULOA KOPURUA PREZIOA ZENBAT BEZ%21 DANETARA 

SPAHG SORB 10KG SAKUA 10 66,3000 663,00 139,23 802,23 

KENBI SORB 6KGko BOTEAK 17 38,1500 648,55 136,20 784,75 

 

Eskaintza bietan aurkeztu dira fitxa teknikoak eta produktua egokia dala egiaztatu 

da. Beraz, abantaila handieneko eskaintza INTEMAN LABORATORIOS -

A01018654– enpresearena izan da. 

Hirugarrena: 2018ko martxoaren 2an Erosketa Saileko administrariak txostena 

egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/122 

Bigarrena: Kontratu administratibo baten aurrean gagoz, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko Legearen 25. artikuluaren arabera. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 2. xedapen 

gehigarriaren araberako Toki Entitateetako Kontrataziorako Arau espezifikoak 

aplikatuko dira. 

Laugarrena: TGB 2014-02-10/19. erabagiak onartutako kontratu txikietarako 
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prozedurea bete da. 

Bosgarrena: Azaroaren 8ko 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 118.1 

artikuluan xedatuta dago hornidura eta zerbitzuetako kontratu txikien mugak, hau 

da, 15.000,00 €-rainokoak BEZ BARIK, zuzeneko esleipen bidez gauzatu 

daitekezala. Xedapen hori eta gastu honen zenbatekoa kontuan izanda, legezkoa 

da zuzeneko esleipena. 

Seigarrena: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako 

idazkirik aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala. 

Zazpigarrena: 2016ko urtarrilaren 25eko 43 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, 

Tokiko Gobernu Batzarraren eta Ekonomiako Zinegotzi Delegatuaren artean 

honela banandu dira eskumenak gastuen faseak onartzeko: 

Tokiko Gobernu Batzarrak: AD faseak. 

Zinegotzi Delegatuek: AD faseak (600,00€-rainoko gastuetan). 

Kontu Batzordeko Zinegotzi Delegatua: OP faseak (edozein kopurutan). 

Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: 784,75 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua esleitzeko 

eta, indarreango udal aurrekontuaren 00600-92040-212.01.00 partidan 

zorduntzea. 

BIGARRENA: Hornidura hau INTEMAN LABORATORIOS -A01018654– 

enpreseari esleitzea ondorengo ezaugarriekaz: 

Xedea: 100kg KENBI SORP produktuaren hornidura. 6 kiloko 17 poto. 

Entrega epea: berehala 

Ordaintzeko epea: ohikoa. 

Gastu osoa: 784,75€ BEZ barne. 

Garraio kosturik: ez. 

Espediente zk.: 103-ZER/18 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Zerbitzu Sailari erabagi hau jakinarazotea. 
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LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

*Idazkari nagusiak ohartarazo dau, ez dela justifikatu kontratuaren xedea ez dala 

moldatu ezta zatitu, ez dala aurreko baten jarraipena ezta aurreikusitakoa 

kontratazino arau orokorrak ekiditeko eta proposatutako enpresari azken gastua 

onartu eta urtebeteko epean ez zaiola bestelako kontratu txikirik esleitu. 

 

14.- UDAL AZOKAKO ETA HERRI ESKOLETAKO GARBITZE-MAKINEN 

URTEKO MANTENIMENTU KONTRATUA ESLEITZEA. 

Planteatutako gaia  

Udal azokako eta herri eskoletako garbitzaile makinen urteko mantenimentu 

kontratua esleitzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa:  Zerbitzu Sailak udal azokako eta herri eskoletako garbitze-makinen 

urteko mantenimendua kontratatzeko eskaria egin dau eta NILFISK ADVANCE 

SA –A08362030- enpresearen eskaintzea be txertatu dau. 

Bigarrena: NILFISK ADVANCE SA –A08362030- hornitzaileari eskatu jako 

aurrekontua eta email bidez aurkeztu dau 2018ko otsailaren 16ko dataz: 

Oferta de renovacion de mantenimiento anual para las fregadoras del colegio y 

mercado municipal.  

CM BASIC BA531(COLEGIO….372,95€ 

CM FULL BA611 (MERCADO)..1.493,44€ 

Guztira: 1.866,39€ gehi BEZ%21ari jagokozan 391,94€. Danetara: 2.258,33€ 

Hirugarrena: Hornidura hau bideratzeko beharrizana dagoala ikusi da eta 

proposatutako hornitzaileak hornidura egiteko gaitasuna eta beharrezko 

prestakuntza profesionala daukala egiaztatu da. 

Bestalde, aurreko hamabost hilabeteetan beste kontratu txiki bat egin da 

hornitzaile honegaz eta xede beragaz baina espedientean ageri den moduan, 

gastuen batuketeak ez dau gainditzen kontratu txikiaren kopuru-muga (4.472,83€ 

BEZ barne). Guzti honengaitik, kontratu txikia egin daiteke. 
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Laugarrena: 2018ko otsailaren 19an Erosketa Saileko administrariak txostena 

egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/29 

Bigarrena: Kontratu administratibo baten aurrean gagoz, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko Legearen 25. artikuluaren arabera. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 2. xedapen 

gehigarriaren araberako Toki Entitateetako Kontrataziorako Arau espezifikoak 

aplikatuko dira. 

Laugarrena: TGB 2014-02-10/19. erabagiak onartutako kontratu txikietarako 

prozedurea bete da. 

Bosgarrena: Azaroaren 8ko 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 118.1 

artikuluan xedatuta dago hornidura eta zerbitzuetako kontratu txikien mugak, hau 

da, 15.000,00 €-rainokoak BEZ BARIK, zuzeneko esleipen bidez gauzatu 

daitekezala. Xedapen hori eta gastu honen zenbatekoa kontuan izanda, legezkoa 

da zuzeneko esleipena. 

Seigarrena: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako 

idazkirik aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala. 

Zazpigarrena: 2016ko urtarrilaren 25eko 43 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, 

Tokiko Gobernu Batzarraren eta Ekonomiako Zinegotzi Delegatuaren artean 

honela banandu dira eskumenak gastuen faseak onartzeko: 

Tokiko Gobernu Batzarrak: AD faseak. 

Zinegotzi Delegatuek: AD faseak (600,00€ rainoko gastuetan). 

Kontu Batzordeko Zinegotzi Delegatua: OP faseak (edozein kopurutan). 

Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: 2.258,33 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua 

esleitzeko eta, indarreango udal aurrekontuaren 00600-92040-227.26.02 partidan 
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zorduntzea. 

BIGARRENA: Mantenimendu zerbitzu hau NILFISK ADVANCE SA –A08362030- 

enpreseari esleitzea ondorengo ezaugarriekaz: 

Xedea: udal azokako eta herri eskoletako garbitze-makinen urteko 

mantenimendua kontratatzea. 

Entrega epea: urtebete, 2018/02/01tik 2019/01/31ra. 

Ordaintzeko epea: ohikoa. 

Gastu osoa: 2.258,33€, BEZ barne. 

Garraio kosturik: ez. 

Espediente zk.: 2018-35; 49-ZER/18 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Antolakuntza Sailari erabagi hau 

jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

*Idazkari nagusiak ohartarazo dau, ez dela justifikatu kontratuaren xedea ez dala 

moldatu ezta zatitu, ez dala aurreko baten jarraipena ezta aurreikusitakoa 

kontratazino arau orokorrak ekiditeko eta proposatutako enpresari azken gastua 

onartu eta urtebeteko epean ez zaiola bestelako kontratu txikirik esleitu. 

 

15.- ALKATETZEAREN DEKRETUAK. 

Alkatetzearen dekretuen barri emon da, Udaleko Tokiko Gobernu Batzarra 

jakitun geratu daiten. 

 

16.- ESKARI ETA ITAUNAK. 

Ez daude. 
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Eta aztertzeko gai gehiago barik, lehendakariak amaitutzat emon dau 

batzarra goiburukoan aitatutako ordu, egun eta lekuan, eta eztabaidatutakoa eta 

erabagitakoa jasota geratu daiten, nik, idazkariak, agiri hau egin eta izenpetzen 

dodanak, horren fede emoten dot, lehendakariaren oneretxiagaz. 

 

 

 

 

Oneretxia 

Alkatea, Idazkaria, 

 

 

Idurre Bideguren Gabantxo Jurdana Uriarte Lejarraga 

 

 

Agiri hau Euskal Autonomia Erkidegoko toki administrazinoko ........(e)tik 

.......(e)ra arteko zenbakidun paperean jaso da. 

 

 


