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AKTEA 
 

BERMEOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRA 

(2018-03-19/11) 

 
 

Bilkurea:  Ohikoa 

Deialdia 1. deialdia 

Datea: 2018-03-19 

Lekua: Gizarte eta Kultura Etxeko Batzar Gela 

Hasiera-ordua: 08:15 

Amaiera-ordua: 
 

09:00 

Bertaratuak  

Idurre Bideguren Gabantxo 

Lehendakaria:    

 
Batzordekideak: 

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

Bertaratu ez direnak Benito Ibarrolaza Munitiz  
Naia Bilbao Uriarte 
 

Idazkaria: Jurdana Uriarte Lejarraga 
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Aztergaiak 
 
1. 2018ko martxoaren 12ko aktea irakurri eta onestea. 

2. Kontratu txikiak bideratzeko inprimaki ereduak onartzea. 

3. Nagusien antzerkia,“Txarriboda” izenburuko antzezlanaren gastua onartzea eta 

kontratua esleitzea.  

4. Bermeoko Erraldoien Konpartsaren 2018. urteko ekitaldiei jagokon zerbitzu 

kontratua esleitzea. 

5. Euskal Herriko Itzuliaren kirol ikuskizuna Bermeora ekartzeko kontratu pribatua 

esleitzea. 

6. Idazkaritzarako El Consultor egunkariaren eta El Consultor de los 

Ayuntamientos 360 on-line plus urteko harpidetza onartzea. 

7. Udaltzaingorako Web de Trafico y Seguridad Vial BD urteko harpidetza 

onartzea. 

8. Udal lorezaintza zerbitzurako hainbat artikulu inbentariaezinen hornidura 

kontratua esleitzea. 

9. Erandioko Enplegu eta Kualifikazino zentroagaz hezkuntza lankidetzarako 

hitzarmena sinatzea onartzea. 

10. Euskal Herriko Unibertsitateko Letren fakultatea ikastegiagaz hezkuntza 

lankidetzarako hitzarmena sinatzea onartzea. 

11. Alkatetzearen dekretuak. 

12. 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: 

 

1.- 2018KO MARTXOAREN 12KO AKTEA IRAKURRI ETA ONESTEA. 

2018ko martxoaren 12ko 10/2018 aktea irakurrita, bertaratutako 

batzordekideek aho batez onartzea erabagi dabe. 

 

2.- KONTRATU TXIKIAK BIDERATZEKO INPRIMAKI EREDUAK ONARTZEA. 

Xedea 

Kontratu txikiak bideratzeko inprimaki ereduak onartzea.  
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Aurrekariak  

Lehenengoa: 2018ko martxoaren 9an, 2017ko azaroaren 8ko Sektore Publikoko 

Kontratuen 9/2017 Legea sartu da indarrean eta, horren ondorioz, kontratu txikiak 

bideratzeko inprimaki ereduak prestatu dira.   

Bigarrena: 2018ko martxoaren 13an, Idazkaritza Saileko AOTk erabagi 

proposamena emon dau. 

Argudioak   

Lehenengoa: Prestatutako ereduak, Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 

Legearen 118. artikulua xedatzen dauana eta 118. artikuluaren ganean Estatuko 

Kontratazino Publikoaren Aholku-batzordeak emondako 41/2017, 42/2017 eta 

5/2018 zenbakidun txostenek jasotakoak betetzen dira. 

Bigarrena: Prozedura eta ereduak onartzeko ahalmena alkateari jagoko Toki 

Erregimena arautzen dauan 7/1985 Oinarri Legearen 21.1.s) artikuluaren arabera, 

baina 2018ko martxoaren 5eko 244 zenbakidun Alkatetza Dekretuz onartutako 

delegazinoen ondorioz, ahalmen hori Tokiko Gobernu batzarrarengan dago 

delegatuta.  

Erabagia 

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

LEHENENGOA: Kontratu txikiak bideratzeko I. eranskinean agertzen diran 

inprimaki ereduak onartzea. 

BIGARRENA: ATB Sailari inprimakiak kodifiketako agindua emotea. 

HIRUGARRENA: Bermeoko Udaleko sail guztieri, erabagi hau hartzen dan 

momentutik aurrera, onartutako inprimaki horreek erabiltzeko agintzea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran Dekretu honen barri emotea. 

 

3.- NAGUSIEN ANTZERKIA,“TXARRIBODA” IZENBURUKO 

ANTZEZLANAREN GASTUA ONARTZEA ETA KONTRATUA ESLEITZEA.  

Xedea 

“Txarriboda” izenburuko antzezlanaren gastua onartzea eta kontratua esleitzea. 
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Aurrekariak 

Lehenengoa: Kulturako teknikari-koordinatzaileak martxoko kultur eta jai 

egitarauari buruzko azalpenak emon dauz. 

Bigarrena: 2018ko otsailaren 23an Kultura eta Hezkuntza batzordeak erabagi 

proposamena egin eban. 

Hirugarrena: 2018ko martxoaren 15ean Kulturako teknikari-koordinatzaileak 

erabagi proposamena egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Gastuak beharrezko atxikipena dauka. RC (2018/98) 

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

29.8, 63.4 eta 118. artikuluak kontutan izanda. 

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

dauka, baina eskumen hori 2018ko martxoaren 5eko 244. zenbakidun Alkatetza 

Dekretuz Tokiko Gobernu Batzarrak dauka eskuordetuta. 

Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzarrak, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: 3.872,00 €-ko gastua baimentzea (A) eta, indarreango udal 

aurrekontuaren 00400-33000-226.99.22 partida ekonomikoan zorduntzea. 

BIGARRENA: 2018ko martxoaren 10ean, “Txarriboda” izenburuko antzezlana 

egiteko kontratu txikia, B-20194106 IFK zenbakidun Hika Antzerki Taldea SLri 

esleitzea 3.872,00 €-tan (BEZ barne), 2018ko otsailaren 16ko 1. zenbakidun 

aurrekontuagaz bat etorriz eta takillako diru-sarrerea be, Hika Antzerki 

Taldearentzat izango da. 

HIRUGARRENA: Esleipendunei jakinarazotea udalagaz izango dabezan ahozko 

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

idazkirik aurkeztu behar dabenean, euskeraz aurkeztu beharko dabezala. 

LAUGARRENA: Interesdunari eta Kultura Sailari erabagia jakinaraztea. 

BOSGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 
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4.- BERMEOKO ERRALDOIEN KONPARTSAREN 2018. URTEKO EKITALDIEI 

JAGOKON ZERBITZU KONTRATUA ESLEITZEA. 

Xedea 

Bermeoko Erraldoien Konpartsaren 2018. urteko ekitaldiei jagokon zerbitzu 

kontratua. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Bermeoko Erraldoien Konpartsaren beharrizanaren justifikazinoa: 

Bermeoko erraldoien eta buruhandiekaz ekitaldiak egingo dauz, 2018. urtean, 

herriko hainbat jai egunetan. 

Bigarrena: Bermeoko Erraldoien Konpartsaren proposamena jaso da. 

Aurrekontuaren zenbatekoa, 4.000,00 €-koa da (ez dauka BEZrik, salbuetsita 

dago). 

Hirugarrena: 2018ko otsailaren 21ean izandako Kultura eta Hezkuntza 

batzordeak erabagi proposamena egin eban. 

Laugarrena: 2018ko martxoaren 15ean Kulturako teknikari-koordinatzaileak 

erabagi proposamenga egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Gastuak beharrezko atxikipena dauka (RC 2018/119). 

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

29.8, 63.4 eta 118. artikuluak kontutan izanda. 

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

dauka, baina eskumen hori 2018ko martxoaren 5eko 244. zenbakidun Alkatetza 

Dekretuz Tokiko Gobernu Batzarrak dauka eskuordetuta. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: 4.000,00 €-ko gastua(A) baimentzea, 2018 urteko Bermeoko 

erraldoien eta buruhandien ekitaldiak kontratatzeko eta, indarrean dagoen udal 

aurrekontuaren 00400-33410-481.01.06 partida ekonomikoan zorduntzea. 
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BIGARRENA: 2018 urteko Bermeoko erraldoien eta buruhandien ekitaldiak 

kontratetako, G-95441424 IFZ zenbakidun Bermeoko Erraldoien Konpartsari 

esleitzea (D), 4.000,00 €-tan (BEZrik ez dauka, salbuetsita), 2018ko martxoaren 

9ko aurrekontuagaz bat etorriz. 

HIRUGARRENA: Ordainketak egingo dira, egokiak diran fakturak 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 erabagia jakinaraztea. 

SEIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

5.- EUSKAL HERRIKO ITZULIAREN KIROL IKUSKIZUNA BERMEORA 

EKARTZEKO KONTRATU PRIBATUA ESLEITZEA. 

Xedea 

Euskal Herriko Itzuliaren kirol ikuskizuna Bermeora ekartzeko kontratu pribatua 

esleitzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Asociación Organizaciones Ciclistas Euskadi Txirrindularitza 

Antolakuntza Elkarteak, Euskal Herriko Itzuliaren kirol ekimena antolatzen dau 

eta, kirolaren praktika eta afizinoa bultzatzeaz gain, turismoa sustatzeko ekimen 

garrantzitsu legez ikusten da. Hori horrela, aitatutako kirol ikuskizuna Bermeora 

ekarri gura da. 

Kirol ekimen hau Bermeora ekarteko, finantziatuko duten enpresak hauexek dira: 

Construcciones Intxausti, Eroski, Campos, Urremendi elkartea eta BFA. 

Bigarrena: 2018ko martxoaren 14an Turismo teknikariak erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Aitatutako ikuskizuna Bermeora ekartzeko kontratu pribatua sinatu 

beharra dago eta, Bermeoko Udalak ordainduko dauan kopurua ikusirik -15.000 
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euro baino gitxiago-, kontratu txiki legez izapidetu leike, Sektore Publikoko 

Kontratuen 9/2017 Legearen 26.2 eta 118. artikuluekaz bat. 

Bigarrena: Gastuak, beharrezko atxekipena dauka. RC (2018/151) 

Hirugarrena: Kontratua eta bere esleipena onartzeko ahalmenari jagokonez, 

Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 2. Xedapen Gehigarrian 

jasotakoaren arabera, hitzarmena sinatzeko ahalmena alkateari jagoko. Baina 

2018ko martxoaren 5eko 244. zenbakidun Alkatetza Dekretuz onartutako 

delegazinoen ondorioz, ahalmen hori Tokiko Gobernu Batzarrengan dago 

delegatuta. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: 12.100€ko gastua baimentzea, Euskal Herriko Itzuliaren kirol 

ikuskizuna Bermeora ekartzeko, eta indarrenango udal aurrekontuaren 0100-

43200-2260606 partidan zorduntzea. 

BIGARRENA: Euskal Herriko Itzuliaren kirol ikuskizuna Bermeora ekartzeko 

kontratu pribatuaren gastua onartu, xedatu eta Asociación Organizaciones 

Ciclistas Euskadi Txirrindularitza Antolakuntza Elkarteari (IFZ G20993804) 

esleitzea 10.000€tan BEZa kanpo (Danatara 12.100,00€). 

Hala ere, gastua guztia 60.000 euro+BEZa denez, udalak bestelako 

finantziaziorik lortzen badu, 12.100 euroko zenbateko hori murriztuko da, lortutako 

finantziazioaren arabera. 

HIRUGARRENA: Interesdunari erabagi hau jakinaraztea, kontratu pribatua sinatu 

daian. 

LAUGARRENA: Kontu hartzailetzari eta Osoko Bilkurari honen barri emotea. 

 

6.- IDAZKARITZARAKO EL CONSULTOR EGUNKARIAREN ETA EL 

CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS 360 ON-LINE PLUS URTEKO 

HARPIDETZA ONARTZEA. 

Planteatutako gaia  

Idazkaritza Sailerako EL CONSULTOR egunkariaren eta EL CONSULTOR DE 
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LOS AYUNTAMIENTOS 360 ON-LINE PLUS urteko harpidetza. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Idazkaritza Sailettik eskaria egin eben EL CONSULTOR 

egunkariaren eta EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS 360 ON-LINE 

PLUS datu basearen urteko harpidetza burutzeko. Harpidetza hau kontratatzeko 

WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA –A58417346- argitaletxearen eskaintzea 

txertatu da. 

Bigarrena: WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA –A58417346- hornitzaileak 

aurkeztu dau urteko eskaintza 2018-91000351 zenbakiduna: 

Revista el consultor de ayuntamientos y juzgados suscripción periodo 07-2018 a 06-2019 

IDAZKARITZA …………….755,00€ gehi BEZ%4ari jagokozan 30,20€. Danetara: 785,20€ 

BD EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS 360 ON-LINE PLUS suscripción 

periodo 07-2018 a 06-2019 IDAZKARITZA …………….1.705,00€ gehi BEZ%21ari 

jagokozan 358,05€. Danetara: 2.063,05€ 

Guztira: 2.848,25€ 

Hirugarrena: 2018ko martxoaren 6an Erosketa Saileko administrariak txostena 

egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2017/598 

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, 
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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: 2018ko martxoaren 5eko 244 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: 2.848,25 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua 

esleitzeko eta, indarreango udal aurrekontuaren 00300-93110-220.02.00 partidan 

zorduntzea. 

BIGARRENA: Erosketa hau WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA –A58417346-

enpreseari esleitzea ondorengo ezaugarriekaz: 

Xedea: EL CONSULTOR egunkariaren eta EL CONSULTOR DE LOS 

AYUNTAMIENTOS 360 ON-LINE PLUS urteko harpidetza. 

Entrega epea: 2018/07/01tik 2019/06/30era. 

Ordaintzeko epea: Ohikoa. 

Gastu osoa: 2.848,25€ BEZ barne. 

Garraio kosturik: Ez. 

Espediente zk.: 2018-15 harpidetzak. 15-ID/18 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Idazkaritza Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 
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7.- UDALTZAINGORAKO WEB DE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL BD 

URTEKO HARPIDETZA ONARTZEA. 

Planteatutako gaia  

Udaltzaingorako WEB TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL BD urteko harpidetza. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Udaltzaingotik eskaria egin eben WEB TRAFICO Y SEGURIDAD 

VIAL datu basearen urteko harpidetza burutzeko. Harpidetza hau kontratatzeko 

WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA –A58417346- argitaletxearen eskaintzea 

txertatu da. 

Bigarrena: WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA –A58417346- hornitzaileak 

aurkeztu dau urteko eskaintza 2018-91000352 zenbakiduna: 

BD WEB TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL suscripción periodo 10-2018 a 09-2019 dto.9,09% 

UDALTZAINGOA…………….727,28€ gehi BEZ%21ari jagokozan 152,73€. 

Danetara: 880,01€ 

Hirugarrena: 2018ko martxoaren 6an Erosketa Saileko administrariak txostena 

egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2017/598 

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 
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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: 2018ko martxoaren 5eko 244 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: 880,01 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua esleitzeko 

eta, indarreango udal aurrekontuaren 00300-93110-220.02.00 partidan 

zorduntzea. 

BIGARRENA: Erosketa hau WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA –A58417346-

enpreseari esleitzea ondorengo ezaugarriekaz: 

Xedea: WEB TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL datu basearen urteko harpidetza. 

Entrega epea: 2018/10/01tik 2019/09/30era. 

Ordaintzeko epea: Ohikoa. 

Gastu osoa: 880,01€ BEZ barne. 

Garraio kosturik: Ez. 

Espediente zk.: 2018-15 harpidetzak. 16-UD/18 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Udaltzaingoari erabagi hau jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 
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8.- UDAL LOREZAINTZA ZERBITZURAKO HAINBAT ARTIKULU 

INBENTARIAEZINEN HORNIDURA KONTRATUA ESLEITZEA. 

Planteatutako gaia  

Udal lorazaintza zerbitzurako hainbat artikulu inbentariaezinen hornidura 

kontratatzea. Lora konpasaketak. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Zerbitzu Sailak eskaria egin dau udal lorazaintzarako hainbat 

artikulu inbentariaezinen hornidura kontratua burutzeko eta GARAIA SCOOP–

F48222459- enpresaren eskaintzea be txertatu dau. 

Bigarrena: GARAIA SCOOP–F48222459- hornitzaileari eskatu jako aurrekontua 

2018-02-26ko dataduna: 

ARTIKULOA KOPURUA BEZ% OINARRIA ZENBAT 
 tepe flor compuesto c5 90 10 10,80 972,00 
 tepe flor compuesto c6 75 10 10,80 810,00 
 tepe flor simple s12 30 10 9,90 297,00 
 tepe flor simple s17 30 10 9,90 297,00 
 tepe flor simple s18 15 10 9,90 148,50 
 tepe flor simple s19 30 10 9,90 297,00 
 portes 1 21 100,00 100,00 
 OINARRIA BEZ ZENBAT   
 2.821,50 10 282,15 3.103,65 
 100,00 21 21,00 121,00 
 

   
303,15 3.224,65 DANETARA 

 

Guztira: 3.103,65€ gehi BEZari jagokozan 303,15€. Danetara: 3.224,65€ 

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 batzuk egin dira 

hornitzaile honegaz eta xede beragaz baina espedientean ageri den moduan, 

gastuen batuketeak ez dau gainditzen kontratu txikiaren kopuru-muga 

(10.005,05€ BEZ barne). Guzti honengaitik, kontratu txikia egin daiteke. 

Laugarrena: 2018ko martxoaren 6an Erosketa Saileko administrariak txostena 

egin eban. 
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Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/32 

Bigarrena: Kontratu administratibo baten aurrean gagoz, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 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: 2018ko martxoaren 5eko 244 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: 3.224,65 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua 

esleitzeko eta, indarreango udal aurrekontuaren 00600-17100-221.13.00 partidan 

zorduntzea. 

BIGARRENA: Hornidura hau GARAIA SCOOP–F48222459- enpreseari esleitzea 

ondorengo ezaugarriekaz: 
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Xedea: lora konposaketak; goiko kuadroan zehaztutako kopuruetan. 

Entrega epea: berehala 

Ordaintzeko epea: Ohikoa. 

Gastu osoa: 3.224,65€ BEZ barne. 

Garraio kosturik: Ez. 

Espediente zk.: 2018-14; 145-LAM/18 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Zerbitzu Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

9.- ERANDIOKO ENPLEGU ETA KUALIFIKAZINO ZENTROAGAZ 

HEZKUNTZA LANKIDETZARAKO HITZARMENA SINATZEA ONARTZEA. 

Xedea 

Erandioko Enplegu eta kualifikazio zentroaren eta Bermeoko Udalaren arteko 

Hezkuntza-lankidetza hitzarmena sinatzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Lankidetza hitzarmen honen bidez ikasleei praktikak egiteko aukera 

ematen zaie eta Bermeoko Udalak, ahal duen heinean, horrelako praktikak 

egiteko aukera ematea interesgarri ikusten du, formakuntza egokia lortzeko 

beharrezkoa baita. 

Bigarrena:Erandioko Enplegu eta kualifikazio zentroak orain dela gutxi amaitu du 

Gune irekien eta industri instalazioen garbiketaren kualifikazio ziurtagiria lortzeko 

ikasturtea. Hori dela-eta, zentroak ikasle batek praktikak egiteko eskaintza 

aurkeztu dio udalari, 80 orduko formakuntza, hain zuzen ere. 

Hona hemen kualifikazioari buruzko informazioa: 

- Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales (RD1179/2008, 

de 11 de julio) 

- Konpetentziak: 

 Gune irekietan garbiketa lanak 

 Industri instalazio eta ekipamenduetan garbiketa lanak 
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Hirugarrena: 2018ko urtarrilaren 31n Langileria batzordeak izandako batzarrean 

gaia eztabaidatu da eta kide guztiak adostasuna agertu dute. 

Laugarrena: 2018ko martxoaren 9an Langileria teknikariak erabagi proposamena 

egin eban. 

Bosgarrena: 2018ko martxoaren 14an Idazkaritzako AOTk txostena egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Herri Administrazinoen Prozedura Administratibo Orokorra onartzen 

dauan 39/2015 Legearen 86. artikulua kontutan hartu da. 

Bigarrena: Hitzarmena onartzeko ahalmenari jagokonez, Toki Erregimena 

arautzen dauan 7/1985 Oinarri Legearen 21.1.s) artikuluan jasotakoaren arabera, 

hitzarmena sinatzeko ahalmena alkateari jagoko, baina 2018ko martxoaren 5eko 

244. zenbakidun Alkatetza Dekretuz onartutako delegazinoen ondorioz, ahalmen 

hori Tokiko Gobernu Batzarrarengan dago delegatuta. 

Erabagia 

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

LEHENENGOA: Erandioko Enplegu eta kualifikazio zentroaren eta Bermeoko 

Udalaren arteko Hezkuntza-lankidetza hitzarmena onartzea eta, horretarako, 

alkatea ahalmentzea. 

BIGARRENA: Interesdunari eta Langileria Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

10.- EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO LETREN FAKULTATEA 

IKASTEGIAGAZ HEZKUNTZA LANKIDETZARAKO HITZARMENA SINATZEA 

ONARTZEA. 

Xedea 

EHUko Letren Fakultatea Ikastegiaren eta Bermeoko Udalaren arteko Hezkuntza-

lankidetza hitzarmena sinatzea. 

Aurrekariak  

Lehenegoa: Lankidetza hitzarmen honen bidez ikasleei praktikak egiteko aukera 

ematen zaie eta Bermeoko Udalak, ahal duen heinean, horrelako praktikak 
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egiteko aukera ematea interesgarri ikusten du, formakuntza egokia lortzeko 

beharrezkoa baita. 

Bigarrena: 2018ko urtarrilaren 31n Langileria batzordeak izandako batzarrean 

gaia eztabaidatu da eta kide guztiak adostasuna agertu dute. 

Hirugarrena: 2018ko otsailaren 19an Langileria teknikariak erabagi proposamena 

egin eban. 

Laugarrena: 2018ko martxoaren 14an Idazkaritzako AOTk txostena egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Herri Administrazinoen Prozedura Administratibo Orokorra onartzen 

dauan 39/2015 Legearen 86. artikulua kontutan hartu da. 

Bigarrena: Hitzarmena onartzeko ahalmenari jagokonez, Toki Erregimena 

arautzen dauan 7/1985 Oinarri Legearen 21.1.s) artikuluan jasotakoaren arabera, 

hitzarmena sinatzeko ahalmena alkateari jagoko, baina 2018ko martxoaren 5eko 

244. zenbakidun Alkatetza Dekretuz onartutako delegazinoen ondorioz, ahalmen 

hori Tokiko Gobernu Batzarrarengan dago delegatuta. 

Erabagia 

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

LEHENENGOA: EHUko Letren Fakultatea Ikastegiaren eta Bermeoko Udala 

erakundearen arteko Hezkuntza-lankidetza hitzarmena onartzea eta, horretarako, 

alkate andrea ahalmentzea. 

BIGARRENA: Interesdunari eta Langileria Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

11.- ALKATETZEAREN DEKRETUAK. 

Alkatetzearen dekretuen barri emon da, Udaleko Tokiko Gobernu Batzarra 

jakitun geratu daiten. 
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12.- ESKARI ETA ITAUNAK. 

Ez dago. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18  

I. ERANSKINA 

 
 
KONTRATU TXIKIAK (5.000 eurotik behera)          IN-E 54/04-18 
 

ESKARIA EGITEN DAUEN SAILA: 
 

ESKARIA ETA BEHARRIZANAREN TXOSTENA. ESPEDIENTEA HASTEKO 
ONESPENA 
 

Ezaugarriak: 
…………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Beharrizanaren justifikazinoa: 
………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Honen bidez, espedientea hastea onartzen da. 
 
 
 

Saileko zinegotzi delegadua 
Izen-abizenak 

DATEA: ............................................. 

 

PROPOSATUTAKO PARTIDA ZK. (halan bajagoko): .............................................    

 

AURREKONTUA (BEZa kanpo, BEZari jagokon zenbatekoa eta guztira):  
(Aurrekonturik balego, erantsi) 
 

 

KONTRATUAREN ARDURADUNAREN ADIERAZPENA: 
 
Ez dira ekidin kontratazinoaren orokorrak: kontratuaren xedea ez da moldatu, ezta 
zatitu eta ez da aurreko baten jarraipena, ezta aurreikusitakoa. 

 
Egiaztatu da hautatutako enpreseak kontratua beteteko gaitasuna eta gaikuntza 
profesionala daukazala. 

 
 
 

Kontratuaren arduraduna 
Izen-abizenak 

 
 
 
 

DATEA: ............................................. 
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KONTRATATZEA PROPOSATZEN DAN ENPRESEARI ESLEITUTAKO KONTRATU 
TXIKIAK, AZKENENGO GASTUA ONARTU BAINO URTEBETE LEHENAGOKO EPEAN:   
 
 

 Ez jako bestelako kontratu txikirik esleitu. 
 Honeek kontratuak esleitu jakoz eta, danetara, kontratu hau barne, ez dira 
15.000/40.000* euro gainditu: 

- ……………………… kontratua. Prezioa: ………………. euro. 
- ……………………… kontratua. Prezioa: ………………. euro. 
-  

 
 

Kontabilitateko arduraduna 
Izen-abizenak 

DATEA: ............................................. 
 

*40.000 euro obra kontratuetan, 15.000 euro beste danetan. Azkeneko gastua onartu zanetik urtebete 
baino gehiago pasatu bada, ez da kontuan eukiko. 

 
KONTSIGNAZINO TXOSTENAK: 

 

 
 
 
*RC agiria erantsiko da. 

 

HAUTATUTAKO ESLEIPENDUNA ETA BALDINTZAK: 
Aurrekontuaren datea eta zenbakia:  
Esleipenduna:  
Kontratuaren prezioa: 
Kontratua beteteko epea: 
Ordaintzeko epea: ohikoa 
Bestelako baldintzak: 

*Obra kontratuetan: obrea, erantsitako  ................................datadun aurrekontuaren eta, 

jagokonean, obra proiektuaren arabera exekutatuko da. 

 

Gastua onartzeko erabagia: 
Organoa: Tokiko Gobernu Batzarra edo zinegotzi delegadua (alkatearen delegazinoz) 
 
 
 

Data: ............................................. 
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INPRIMAKIA BETETEKO AZALPENAK 

 

1.- Eskaria eta beharrizanaren txostena: kontratuaren objektua, ezaugarriak eta beharrizana 

justifikatuko dira (hala nola, zerbitzu kontratuetan udalak baliabide materialik eta pertsonalik ez 

daukala kontratuari aurre egiteko. Beharrizana ez da kontratuaren helburua).  

 

2.- Aurrekontua: esleipendun izateko proposatutakoaren aurrekontua badago, kopurua ipinteaz 

gain, aurrekontua erantsiko da. 

 

3.- Kontratuaren arduradunaren adierazpena: kontratu txiki legez bideratzeko lege betebeharrak 

dagozala adierazo behar da, baita be, ez dala objektuaren zatiketarik egon, ez dala moldatu 

mugen barne sartzeko, ez dala aurretik datorren baten jarraipena edo ez dala urtero errepikatzen. 

 

Ganera, hautatutako enpreseak kontratua beteteko gaitasun nahikoa daukala eta gaikuntza 
profesionala daukazala bermatu behar danez, halan adierazoko da. 
 

4.- Esleipendunak kontratu txikien mugak urtebeteko epean ez dauzala gainditzen adierazotea: 

urtebeteko epean, enpresa bakotxari ezin jakoz esleipenak egin kontratu txikien muga 

ekonomikora artekoak baino, kontratu mota bakotxeko.  

 

Hori holan dala, epemuga horretan, kontratu mota bakotxeko (kontratu motak honeek dira: 

hornidurak, zerbitzuak eta obrak), 15.000 eurora arte esleitu ahal izango jakoz, hornidura edo 

zerbitzu kontratuetan, eta 40.000 eurora arte obra kontratuetan.  

 

Beraz, enpresa bati, gehienez, 15.000 eurora arteko hornidurak esleitu ahal izango jakoz, gehi 

15.000 eurora arteko zerbitzuak, gehi 40.000 eurora arteko obrak, kontratu mota horreek guztiak 

egiteko ahalmena badauka bere estatutuen arabera. 

 

Urtebeteko epea kontatzeko modua honakoa da: egin gura dan esleipenaren aurretik enpreseari 

onartutako azken gastuaren datatik urtebete atzera eginda. Hori, beti be, azkenengo gastua 

onartu zanetik eta egin gura dan esleipenaren artean urtebeteko epea igaro ez bada. Urtebeteko 

epea igaro bada, zerotik zenbatzen hasiko da barriro 15.000 euro edo 40.000 euroko mugea. 

 

5.- Kontsignazino txostenak: kontu-hartzaile eta Kontabilidade arduradunaren txostenak jasoteaz 

gain, RC agiria nahitaez erantsiko da. 

 

6.- Organo eskuduna: egungo delegazinoen arabera, Tokiko Gobernu Batzarra da 601 eurotik 

gora, eta zinegotzi delegadua 600 eurora arte. 
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KONTRATU TXIKIAK (5.000 eurotik gora)                    IN-E 230/01-18 
 

ESKARIA EGITEN DAUEN SAILA: 
 

ESKARIA ETA BEHARRIZANAREN TXOSTENA. ESPEDIENTEA HASTEKO 
ONESPENA 
 

Ezaugarriak: 
…………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Beharrizanaren justifikazinoa: 
………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Honen bidez, espedientea hastea onartzen da. 

 
 
 

Saileko zinegotzi delegadua 
Izen-abizenak 

DATEA: ............................................. 

 

PROPOSATUTAKO PARTIDA ZK. (halan bajagoko): .............................................    

 

AURREKONTUA (BEZa kanpo, BEZari jagokon zenbatekoa eta guztira):  
(Aurrekonturik balego, erantsi) 
 

 

KONTRATUAREN ARDURADUNAREN ADIERAZPENA: 
 
Ez dira ekidin kontratazinoaren arau orokorrak: kontratuaren xedea ez da moldatu, ezta 
zatitu eta ez da aurreko baten jarraipena, ezta aurreikusitakoa.  

 
 
 

Kontratuaren arduraduna 
Izen-abizenak 

 
 
 

DATEA: ............................................. 
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AURREKONTUAK ESKATU JAKEZAN ENPRESAK: 
- ……………………………. 
- ……………………………. 
- ……………………………. 

JASOTAKO AURREKONTUAK: 
- ……………………………. 
- ……………………………. 
- ……………………………. 

HAUTAKETAREN JUSTIFIKAZINOA: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Egiaztatu da hautatutako enpreseak kontratua beteteko gaitasuna eta gaikuntza 
profesionala dauzakala. 

 
 
 

Kontratuaren arduraduna 
Izen-abizenak 

DATEA: ............................................. 
 

KONTRATATZEA PROPOSATZEN DAN ENPRESEARI ESLEITUTAKO KONTRATU 
TXIKIAK, AZKENENGO GASTUA ONARTU BAINO URTEBETE LEHENAGOKO EPEAN:  
 
 

 Ez jako bestelako kontratu txikirik esleitu. 
 Honeek kontratuak esleitu jakoz eta, danatara, kontratu hau barne, ez dira 
15.000/40.000* euro gainditu: 

- ……………………… kontratua. Prezioa: ………………. euro. 
- ……………………… kontratua. Prezioa: ………………. euro. 
-  

 
 

Kontabilitateko arduraduna 
Izen-abizenak 

DATEA: ............................................. 
 

*40.000 euro obra kontratuetan, 15.000 euro beste danetan. Azkeneko gastua onartu zanetik urtebete 
baino gehiago pasatu bada, ez da kontuan eukiko.  

 
KONTSIGNAZINO TXOSTENAK: 

 

 
 
 
 
 
*RC agiria erantsiko da. 
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AUKERATUTAKO ESLEIPENDUNA ETA BALDINTZAK: 
Aurrekontuaren datea eta zenbakia:  
Esleipenduna:  
Kontratuaren prezioa: 
Kontratua beteteko epea: 
Ordaintzeko epea: ohikoa 
Bestelako baldintzak: 

*Obra kontratuetan: obrea, erantsitako ................................... datadun aurrekontuaren eta, 

proiektuaren arabera exekutatuko da. 

 

Gastua onartzeko erabagia: 
Organoa: Tokiko Gobernu batzarra (alkatearen delegazinoz) 

Data: ............................................. 
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INPRIMAKIA BETETEKO AZALPENAK 

 

1.- Eskaria eta beharrizanaren txostena: kontratuaren objektua, ezaugarriak eta beharrizana 

justifikatuko dira (hala nola, zerbitzu kontratuetan udalak baliabide materialik eta pertsonalik ez 

daukala kontratuari aurre egiteko. Beharrizana ez da kontratuaren helburua).  

 

2.- Aurrekontua: esleipendun izateko proposatutakoaren aurrekontua badago, kopurua ipinteaz 

gain, aurrekontua erantsiko da. 

 

3.- Kontratuaren arduradunaren adierazpena: kontratu txiki legez bideratzeko lege betebeharrak 

dagozala adierazo behar da, baita be, ez dala objektuaren zatiketarik egon, ez dala moldatu 

mugen barne sartzeko, ez dala aurretik datorren baten jarraipena edo ez dala urtero errepikatzen. 

 

4.- Eskatutako aurrekontuen laburpena: 5.000 eurotik gorako kontratu txikietan hiru aurrekontu 

eskatuko dira gitxienez, eta egindako eskari eta jasotako erantzunen laburpena jasoko da 

inprimakian. Hiru aurrekontu eskatzea ezinezkoa edo desegokia dala ereisten bada, eskatu ez 

izana justifikatu beharko da. 

 

Ganera, hautatutako enpreseak kontratua beteteko gaitasun nahikoa eta gaikuntza profesionala 
daukazala bermatu behar danez, halan adierazoko da. 
 

5.- Esleipendunak kontratu txikien mugak urtebeteko epean ez dauzala gainditzen adierazotea: 

urtebeteko epean, enpresa bakotxari, ezin jakoz esleipenak egin kontratu txikien muga 

ekonomikora artekoak baino, kontratu mota bakotxeko.  

 

Hori holan dala, epemuga horretan, kontratu mota bakotxeko (kontratu motak honeek dira: 

hornidurak, zerbitzuak eta obrak), 15.000 eurora arte esleitu ahal izango jakoz, hornidura edo 

zerbitzu kontratuetan, eta 40.000 eurora arte obra kontratuetan.  

 

Beraz, enpresa bati, gehienez, 15.000 eurora arteko hornidurak esleitu ahal izango jakoz, gehi 

15.000 eurora arteko zerbitzuak, gehi 40.000 eurora arteko obrak, kontratu mota horreek guztiak 

egiteko ahalmena badauka bere estatutuen arabera. 

 

Urtebeteko epea kontatzeko modua honakoa da: egin gura dan esleipenaren aurretik enpreseari 

onartutako azken gastuaren datatik urtebete atzera eginda. Hori, beti be, azkenengo gastua 

onartu zanetik eta egin gura dan esleipenaren artean urtebeteko epea igaro ez bada. Urtebeteko 

epea igaro bada, zerotik zenbatzen hasten da barriro 15.000 euro edo 40.000 euroko mugea. 

 

6.- Kontsignazino txostenak: kontu-hartzaile eta Kontabilidade arduradunaren txostenak jasoteaz 

gain, RC agiria nahitaez erantsiko da. 

 

7.- Organo eskuduna: egungo delegazinoen arabera, Tokiko Gobernu Batzarra da. 

  

 


