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Tolosako  Udaletxean,  bi  mila  eta
hamabosteko  maiatzaren  hogaita  bian
goizeko  10:00etan  Gobernu  Batzarra
bildu  da  ohizko  bilera  egiteko.  Mahai-
burua  alkatea  izan  da  eta  alboko
zinegotziak  agertu  dira,  eguneko  gai
zerrendan   agertzen  diren  puntuak
tratatzeko. 

1.- Aurreko akta onartzea.

2.- Tolosako Udala eta Tolosako Erraldoi
eta  Buruhandien  konpartsaren  arteko
hitzarmena onartzea.

3.-  Bedaioko  Abadetxe  etxean  sendotze
eta  lurreztatze  obrak  egiteko
kontratuaren  3.  ziurtagiria-likidazioa
(15/2015 faktura).

4.-Uzturre  Zentroko  apartamentua.-
Adjudikatzeko proposamena.

5.-  Nazioarteko  Elkarlana.-  Larrialdietako
dirulaguntza. NEPAL.

6.-Udal  Lankidetza.-  2015.  urteko
dirulaguntzak.-  Oinarrien  proposa-
mena.

7.-Abegi  Elkarteari  2.  hiruhilabeteko
dirulaguntza emateko proposamena.

8.-Ondasun  Higiezinen  gaineko  zerga.
Errekargua.  Bizigarritasun  baldintzak:
M.S.Z.O.en eskaera.

9.-Ondasun  Higiezinen  gaineko  zerga.
Errekargua.  Bizigarritasun  baldintzak:
M.D. Z. A.ren eskaera.

10.-Ondasun  Higiezinen  gaineko  zerga.
Errekargua. Egoitza: P.A.L. ren eskaera.

11.-Ondasun  Higiezinen  gaineko  zerga.



Errekargua. Egoitza: P.N.D.en eskaera.

12.-Ondasun  Higiezinen  gaineko  zerga.
Errekargua. Besteak.

13-12/2015  zenbakia  duen  faktura-
zerrenda.

 

1.- Aurreko  akta onartzea.

Alkateak bilerari  hasiera eman ondoren,  2015eko maiatzaren 15ean egindako batzarraren
akta aztertu eta aho batez onartu da.

2.- Tolosako Udala eta Tolosako Erraldoi eta Buruhandien konpartsaren arteko hitzarmena
onartzea.

Tolosako Erraldoi eta Buruhandien Konpartsak Tolosako festetan parte hartu ohi du, festei
herri kutsua emanez.

Ildo  horretatik,  ohitura  horrek  jarraitzea  nahi  du  udalak.  Izan  ere,  ohitura  hori  herrian
sustraiturik dago eta herriak harrera ona egiten dio.

Aipatutakoa  kontuan  izanik,  Gobernu  Batzar  honek,  aho  batez  eta  alkateak  emandako
ahalmenez baliatuta,

E R A B A K I   D U

LEHENA.- Udalaren eta Tolosako Erraldoi eta Buruhandien Konpartsaren arteko hitzarmena
onartzea, hauek izango direlarik gutxieneko xedapenak: 

1.-Konpartsa gutxienez honela osatuta egongo da beti: 6 erraldoi, 7 buruhandi eta bi
gaitari banda.

2.-Konpartsak urtean zazpi aldiz jardungo du Tolosan, Udalak eskatzen dien egunetan.
Udalak garaiz egingo die eskaera.

3.-Tolosako Udalak 2.500 euro ordainduko dizkio konpartsari aipaturiko 7 irteeretarako
bakoitzagatik 2015.urtean. Konbenioak irauten duen hurrengo urteetan kopuru honi
KPI-a gaineratuko zaio.

4.-Konpartsak gehiagotan jardun behar  badu,  lehenbiziko  hiru alditan 1.250na euro
izango dira.

5.-Udalak  ferialekuan  lokal  egokitu  bat  utziko  dio  prekarioan,  bertan  lan  egin  eta
jarduerak eskatzen duen materiala jaso dezaten. 



6.- Konbenioaren iraupena hau izango da: 2016ko abenduaren 31ra arte.

BIGARRENA.-Alkateari ahalmena ematea aipatutako konbenioa sinatzeko.

HIRUGARRENA.-  Akordio honen berri  ematea kontuhartzailetzari,  Tolosako Erraldoi  eta
Buruhandien Konpartsari eta festetako arduradunari.

3.-  Bedaioko  Abadetxe  etxean  sendotze  eta  lurreztatze  obrak  egiteko  kontratuaren  3.
ziurtagiria-likidazioa (15/2015 faktura).

Bi mila eta hamabosteko urtarrilaren 30n, Construcciones Francisco Aierbe, S.l., enpresari
esleitu  zitzaion  Bedaioko  Abaetxe  Etxean  sendotze  eta  lurreztatze  obran  proiektua,
259.548,61€ (BEZa barne) izan zelarik esleipenaren zenbatekoa.

Bi mila eta hamabosteko maiatzaren 12an, obra zuzendaritzak aurkeztu du 3. ziurtagiria,
96.202,64 €-koa.

Hortaz,  ziurtagiri  hau  aztertuta  eta  kontuan  izanik  Udal  teknikoak  oniritzia  eman  diola,
Gobernu Batzar honek, aho batez eta alkateak emandako ahalmenez baliatuta,

E R A B A K I    D U

LEHENA.-  Onartzea “Bedaioko Abadetxe etxean sendotze eta lurreztatze obrak egiteko
prozedura irekiaz kontratatzeko lehiketa”ren kontratuaren 3. ziurtagiria, 96.202,64 eurokoa
(BEZ barne).

BIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri  ematea  Construcciones  Francisco  Aierbe,  S.l.,
enpresari eta Kontuhartzailetzari.

4.- Uzturre Zentroko apartamentua.- Adjudikatzeko proposamena.

N.M.G. jaunari Uzturre Zentroko 4-A7 apartamentua adjudikatzeko proposamena dela eta,
bere  gizarte  langileak  egin  duen  txostena  ikusita  eta  Gizarte  Politikak  eta  Osasuna
batzordeak egin duen proposamenarekin bat etorriz, Gobernu Batzar honek, aho batez eta
alkateak emandako ahalmenez baliatuta,

E R A B A K I   D U

LEHENA.-  N.M.G. jaunari Uzturre Zentroko 4-A7 apartamentua alokairuan adjudikatzea eta
dagokion alokairu hitzarmen egitea.

BIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri  ematea  Kontuhartzailetzari,  Uzturre  Zentroko
arduradunari, Gizarte Zerbitzuetako departamentuari eta N.M.G. ri.



5.- Nazioarteko Elkarlana.- Larrialdietako dirulaguntza. NEPAL.

Nepal-ek jasan dituen lurrikarak direla eta, Udalak eta “Pueblos del Sur”ek egindako prentsa
aurrekoari  buruzko  informazioa  eman  da.   Nepaleko  herritarrei  laguntza  eskaintzeko
hainbeste eskaera ikusi ondoren, udala ere prest agertu da dirulaguntza emateko ROKPA
EUSKADI ELKARTEARI, aurkeztutako larrialdiko proiektua kofinantziatzeko.

Gainera, Udala alde dago herritarrei proiektu horretarako lankidetza eskatzeko eta ekarpen
ekonomikoa egiteko ROKPA Euskadi elkarteak ireki duen kontuaren bidez.

Azkenik, Udala ere ados dago “Pueblos del Sur” elkarteak antolatutako dirubilketa babesteko.

Aipatutakoa  kontuan  izanda  eta  Gizarte  Politikak  eta  Osasuna  batzordeak  jaulki  duen
diktamenarekin  bat  etorriz,  Gobernu  Batzar  honek,  aho  batez  eta  alkateak  emandako
ahalmenez baliatuta,

E R A B A K I    D U

LEHENA.- ROKPA EUSKADI ELKARTEAri 6.000 euroko dirulaguntza ematea, aurkeztu duen
larrialdiko proiektua kofinantziatzeko, eta herritaren lankidetza eskatzea.

BIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri  ematea  Kontuharzailetzari,  Osasun  eta  Gizarte
Zerbitzuetako departamentuari eta ROKPA EUSKADI ELKARTEARI.

6.- Udal Lankidetza.- 2015. urteko dirulaguntzak.- Oinarrien proposamena.

Tolosan  2015.urtean  Gizarte  Politikak  eta  Osasuna  alorren  lan  egiten  duten  talde  edo
entitateentzako dirulaguntzak emateko oinarrien proposamena aurkeztu da. Gobernu Batzar
honek, aho batez eta alkateak emandako ahalmenez baliatuta,

E R A B A K I    D U

LEHENA.- Oinarriak onartzea eta prozedura irekitzea.

BIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri  ematea  Kontuhartzailetzari  eta  Osasun  eta  Gizarte
Zerbitzuetako departamentuari.

7.- Abegi Elkarteari 2. hiruhilabeteko dirulaguntza emateko proposamena.

Ikusiz  Abegi  Elkarteak  aurkeztutako  dituen  memoria,  balantzea  eta  fakturak,  eta  Gizarte
Politikak  eta  Osasuna  batzordeak  egin  duen  diktamenarekin  bat  etorriz,  Gobernu  Batzar
honek, aho batez eta alkateak emandako ahalmenez baliatuta,

E R A B A K I    D U



LEHENA.-  Abegi  Elkarteari  bigarren  hiruhilekoari  dagokion  17.075  euroko  dirulaguntza
ematea.

BIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri  ematea  Kontuhartzailetzari,  Osasun  eta  Gizarte
Zerbitzuetako departamentuari eta Abegi elkarteari.

8.-Ondasun  Higiezinen  gaineko  zerga.  Errekargua.  Bizigarritasun  baldintzak:
M.S.Z.O.en  eskaera.

Uztailaren 4ko 4/2012 Foru Arauak
aldaketa batzuk sartu zituen tokiko
zerga-ordainketan  eta  2012ko
uztailaren 10eko 131 zk.ko GAOn
argitaratu zen.

La  Norma  Foral  4/2012,  de  4  de  julio,
que introdujo varias modificaciones en el
pago de impuestos locales, fue publicada
en  el  BOG  nº  131,  de  10  de  julio  de
2012.

Udalbatzak, 2013ko azaroaren 8an
egindako  osoko  bilkuran,  eta
2014ko  ekitaldirako
ondorioetarako,  Ondasun
Higiezinen  gaineko  Zergaren
Ordenantza  Fiskalari  dagokionez,
eta  goian  aipatutako Foru  Arauko
1.  artikuluan  xedatutakoan
babestuta,  %50eko  errekargua
mantentzea erabaki zen aipatutako
Zergaren kuota likidoaren gainean,
baldin  eta  bizitoki  erabilerarako
ondasunak  subjektu  pasiboaren
edo  errentagatik  edo  erabilera-
lagapenagatik hirugarrenen ohizko
bizitoki ez badira.

La  Corporación  Municipal,  en  sesión
celebrada el 8 de noviembre de 2013, y a
efectos del ejercicio de 2014, en cuanto
a  la  Ordenanza  Fiscal  del  Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, y amparándose
en  lo  dispuesto  en  el  artículo  1º  de  la
mencionada  Norma  Foral,  acordó
mantener  el  recargo  del  50%  sobre  la
cuota líquida de dicho impuesto, siempre
y cuando los bienes de uso residencial
no  sean  residencia  habitual  del  sujeto
pasivo ni  de terceros por alquiler  o por
cesión de  uso.

Bizileku  erabilerako  ondasun
higiezin bat ohiko bizilekutzat joko
da,  biztanleen  erroldan  jasota
badago  ondasun  higiezina
pertsona  batek  edo  gehiagok
okupatuta dagoela.

Un  bien  inmueble  de  utilización
residencial  se  considerará  vivienda
habitual,  siempre  que  conste  en  el
padrón  municipal  que  el  bien  inmueble
está ocupado por una o más personas.

Hala  ere,  errekargua  ez
aplikatzeko  ondorengo  egoera
onartu zen:

Aún  y  todo,  se  aprobó  el  siguiente
supuesto de no aplicación del recargo:



“Gutxieneko  bizigarritasun
baldintzak  betetzen  ez  dituztela
frogatzen  duten  etxebizitzei  ez
zaie errekargua ezarriko”. 

“A  las  viviendas  que  prueben  que  no
cumplen  las  condiciones  mínimas  de
habitabiliad no se les aplicará recargo”.

M.S.Z.O.ek Kale Nagusia 17-3 ezk.
Etxebizitzak  bizigarritasun
baldintzak betetzen ez dituela edo
bete ez ditzakela ez du frogatu.

M.S.Z.O.  no  ha  justificado  que  la
vivienda sita en Kale Nagusia 17-3º izda
no cumple o  no pueda cumplir  con las
condiciones mínimas de habitabilidad.  

Beraz, Gobernu Batzar honek, aho
batez  eta  alkateak  emandako
ahalmenez baliatuta,

Por todo ello, la Junta de Gobierno, por
unanimidad y  en  uso de las  facultades
delegadas al efecto por la alcaldía,

E R A B A K I    D U A C U E R D A

LEHENA.-  Aplikatzea  aipatutako
zergaren  kuotaren  %50eko
errekargua  kale  Nagusia  17-
3.ezk.etxebizitzari,  zeren  biziga-
rritasun  baldintzak  betetzen  ez
dituela edo bete ez ditzakela ez du
frogatu.

PRIMERO.- Aplicar a la vivienda de kale
Nagusia  17-3º  izda el  recargo del  50%
sobre la cuota líquida de dicho impuesto,
ya que no se ha justificado que la citada
vivienda no cumple o no pueda cumplir
con  las  condiciones  mínimas  de
habitabilidad.

BIGARRENA.- Erabaki honen berri
ematea  Kontuhartzailetzari  eta
pertsona interesatuari.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la adopción
del presente acuerdo al departamento de
Intervención y a la persona interesada.

9.-Ondasun Higiezinen gaineko zerga. Errekargua. Bizigarritasun baldintzak: M.D. Z. A.ren
eskaera.

Uztailaren  4ko  4/2012  Foru  Arauak
aldaketa  batzuk  sartu  zituen  tokiko
zerga-ordainketan  eta  2012ko
uztailaren  10eko  131  zk.ko  GAOn
argitaratu zen.

La Norma Foral  4/2012,  de 4 de julio,  que
introdujo varias modificaciones en el pago de
impuestos locales, fue publicada en el BOG
nº 131, de 10 de julio de 2012.

Udalbatzak,  2013ko  azaroaren  8an
egindako osoko bilkuran,  eta  2014ko
ekitaldirako  ondorioetarako,  Ondasun
Higiezinen  gaineko  Zergaren
Ordenantza Fiskalari  dagokionez,  eta
goian  aipatutako  Foru  Arauko  1.

La  Corporación  Municipal,  en  sesión
celebrada el  8  de noviembre de 2013,  y  a
efectos del ejercicio de 2014, en cuanto a la
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles,  y amparándose en lo  dispuesto
en  el  artículo  1º  de la  mencionada  Norma



artikuluan  xedatutakoan  babestuta,
%50eko  errekargua  mantentzea
erabaki zen aipatutako Zergaren kuota
likidoaren gainean,  baldin eta bizitoki
erabilerarako  ondasunak  subjektu
pasiboaren  edo  errentagatik  edo
erabilera-lagapenagatik  hirugarrenen
ohizko bizitoki ez badira.  

Foral,  acordó mantener el  recargo del 50%
sobre  la  cuota  líquida  de  dicho  impuesto,
siempre  y  cuando  los  bienes  de  uso
residencial  no  sean  residencia  habitual  del
sujeto pasivo ni de terceros por alquiler o por
cesión de  uso. 

Bizileku  erabilerako  ondasun  higiezin
bat  ohiko  bizilekutzat  joko  da,
biztanleen  erroldan  jasota  badago
ondasun higiezina pertsona batek edo
gehiagok okupatuta dagoela. 

Un  bien  inmueble  de  utilización  residencial
se  considerará  vivienda  habitual,  siempre
que  conste  en  el  padrón  municipal  que  el
bien inmueble está ocupado por una o más
personas.

Hala  ere,  errekargua  ez  aplikatzeko
ondorengo egoera onartu zen:

Aún y todo, se aprobó el siguiente supuesto
de no aplicación del recargo:

“Gutxieneko  bizigarritasun  baldintzak
betetzen ez dituztela frogatzen duten
etxebizitzei  ez  zaie  errekargua
ezarriko”. 

“A  las  viviendas  que  prueben  que  no
cumplen  las  condiciones  mínimas  de
habitabiliad no se les aplicará recargo”.

Usabal  auzoa  37Y-n   aurkitzen  den
etxebizitzak (6087651 zenbaki finkoa)
ez  ditu  biigarritasun  baldintzak
betetzen edo ezin ditu bete.

La vivienda sita en Usabal auzoa 37Y (nº fijo:
6087651) no cumple o no puede cumplir con
las condiciones mínimas de habitabilidad.

Beraz,  Gobernu  Batzar  honek,  aho
batez  eta  alkateak  emandako
ahalmenez baliatuta,

Por  todo  ello,  la  Junta  de  Gobierno,  por
unanimidad  y  en  uso  de  las  facultades
delegadas al efecto por la alcaldía,

E R A B A K I    D U A C U E R D A

LEHENA.-  EZ  aplikatzea  aipatutako
zergaren kuotaren %50eko errekargua
Usabal  auzoa 37Y (6087651 zenbaki
finko)ari  zeren  ez  ditu   bizigarritasun
baldintzak betetzen edo ezin ditu bete.

PRIMERO.- NO aplicar a la vivienda sita en
Usabal  auzoa  37Y  (nº  fijo:  6087651) el
recargo del  50% sobre  la  cuota  líquida  de
dicho  impuesto,  ya  que  no  cumple  o  no
puede cumplir con las condiciones mínimas
de habitablidad.

BIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri
ematea  Kontuhartzailetzari  eta
interesatuari.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la adopción del
presente  acuerdo  al  departamento  de
Intervención y a la interesada.



10.- Ondasun Higiezinen gaineko zerga. Errekargua. Egoitza: P.A.L. ren eskaera.

Uztailaren 4ko 4/2012 Foru  Arauak
aldaketa  batzuk  sartu  zituen  tokiko
zerga-ordainketan  eta  2012ko
uztailaren  10eko  131  zk.ko  GAOn
argitaratu zen.

La Norma Foral 4/2012, de 4 de julio,
que introdujo varias modificaciones en
el  pago  de  impuestos  locales,  fue
publicada en el BOG nº 131, de 10 de
julio de 2012.

Udalbatzak,  2013ko  azaroaren  8an
egindako osoko bilkuran, eta 2014ko
ekitaldirako  ondorioetarako,
Ondasun  Higiezinen  gaineko
Zergaren  Ordenantza  Fiskalari
dagokionez,  eta  goian  aipatutako
Foru  Arauko  1.  artikuluan
xedatutakoan  babestuta,  %50eko
errekargua mantentzea erabaki  zen
aipatutako Zergaren kuota likidoaren
gainean,  baldin  eta  bizitoki
erabilerarako  ondasunak  subjektu
pasiboaren  edo  errentagatik  edo
erabilera-lagapenagatik
hirugarrenen  ohizko  bizitoki  ez
badira.

La  Corporación  Municipal,  en  sesión
celebrada el 8 de noviembre de 2013,
y a efectos del  ejercicio  de 2014,  en
cuanto  a  la  Ordenanza  Fiscal  del
Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  y
amparándose  en  lo  dispuesto  en  el
artículo  1º  de  la  mencionada  Norma
Foral, acordó mantener el recargo del
50% sobre  la  cuota  líquida  de  dicho
impuesto, siempre y cuando los bienes
de uso residencial no sean residencia
habitual  del  sujeto  pasivo  ni  de
terceros  por  alquiler  o  por  cesión  de
uso. 

Bizileku  erabilerako  ondasun
higiezin  bat  ohiko  bizilekutzat  joko
da,  biztanleen  erroldan  jasota
badago ondasun higiezina pertsona
batek  edo  gehiagok  okupatuta
dagoela. 

Un  bien  inmueble  de  utilización
residencial  se  considerará  vivienda
habitual,  siempre  que  conste  en  el
padrón municipal que el bien inmueble
está ocupado por una o más personas.

Hala ere, errekargua ez aplikatzeko
ondorengo egoera onartu zen:

“Zahar  etxeetan  erroldatutako
pertsonen  etxebizitzak.  Kasu
hauetan,  zahar  etxcean  erroldatu
baino lehen zuten ohiko etxebizitzak
bakarrik izango du salbuespena.”

Aún  y  todo,  se  aprobó  el  siguiente
supuesto de no aplicación del recargo:

“Las  viviendas  de  personas
empadronadas  en  residencias  de
ancianos.  En  estos  asos,  solamente
será  exenta  la  vivienda  habitual  que
poseían antes de empadronarse en la
residencia de ancianos.”

P.A.L.k Enperadore kaleko 25 3 esk
eta  ezk.  dauden  etxebizitzei

P.A.L.solicita  que no se  le  aplique el
recargo a las viviendas de Enperadore



errekargua ez aplikatzeko eskatu du.
Baina,  etxebizitza  horiek  ez  ziren
P.A.L.ren  ohiko  etxebizitza  zahar
etxean erroldatu aurretik.

kale  25-3º  dcha  e  izq.  Sin  embargo,
dichas  viviendas  no  eran  vivienda
habitual de P.A.L. antes de ingresar en
una residencia.

Beraz,  Gobernu Batzar  honek,  aho
batez  eta  alkateak  emandako
ahalmenez baliatuta,

Por todo ello, la Junta de Gobierno, por
unanimidad y en uso de las facultades
delegadas al efecto por la alcaldía,

E R A B A K I    D U A C U E R D A

LEHENA.-Aplikatzea  aipatutako
zergaren  kuotaren  %50eko
errekargua  Enperadore  kalea  25-
3.esk.  eta  ezk.  etxebizitrari,  zeren
etxebizitza  horiek  ez  zirelako
P.A.L.ren  ohiko  etxebizitza  zahar
etxean erroldatu aurretik.

PRIMERO.- Aplicar a las viviendas de
Enperadore kalea 25-3º dcha e izq,  el
recargo del 50% sobre la cuota líquida
de  dicho  impuesto,  ya  que  dichas
viviendas no eran vivienda habitual de
P.A.L. antes  de  ingresar  en  una
residencia. 

BIGARRENA.-  Erabaki  honen berri
ematea  Kontuhartzailetzari  eta
pertsona interesatuari.

SEGUNDO.-  Dar  cuenta  de  la
adopción  del  presente  acuerdo  al
departamento  de  Intervención  y  a  la
persona interesada.

11.- Ondasun Higiezinen gaineko zerga. Errekargua. Egoitza: P. N.D.en eskaera.

Uztailaren  4ko  4/2012  Foru  Arauak
aldaketa  batzuk  sartu  zituen  tokiko
zerga-ordainketan  eta  2012ko
uztailaren  10eko  131  zk.ko  GAOn
argitaratu zen.

La Norma Foral 4/2012, de 4 de julio, que
introdujo varias modificaciones en el pago
de impuestos locales, fue publicada en el
BOG nº 131, de 10 de julio de 2012.

Udalbatzak,  2013ko  azaroaren  8an
egindako  osoko  bilkuran,  eta  2014ko
ekitaldirako  ondorioetarako,  Ondasun
Higiezinen  gaineko  Zergaren
Ordenantza  Fiskalari  dagokionez,  eta
goian  aipatutako  Foru  Arauko  1.
artikuluan  xedatutakoan  babestuta,
%50eko errekargua mantentzea erabaki
zen  aipatutako  Zergaren  kuota
likidoaren  gainean,  baldin  eta  bizitoki
erabilerarako  ondasunak  subjektu
pasiboaren  edo  errentagatik  edo
erabilera-lagapenagatik  hirugarrenen

La  Corporación  Municipal,  en  sesión
celebrada el 8 de noviembre de 2013, y a
efectos del ejercicio de 2014, en cuanto a
la  Ordenanza  Fiscal  del  Impuesto  sobre
Bienes  Inmuebles,  y  amparándose  en lo
dispuesto  en  el  artículo  1º  de  la
mencionada  Norma  Foral,  acordó
mantener  el  recargo  del  50%  sobre  la
cuota líquida de dicho impuesto, siempre y
cuando los bienes de uso residencial  no
sean residencia habitual del sujeto pasivo
ni de terceros por alquiler o por cesión de
uso.



ohizko bizitoki ez badira.

Bizileku  erabilerako  ondasun  higiezin
bat  ohiko  bizilekutzat  joko  da,
biztanleen  erroldan  jasota  badago
ondasun  higiezina  pertsona  batek  edo
gehiagok okupatuta dagoela.

Un bien inmueble de utilización residencial
se considerará vivienda habitual, siempre
que conste en el padrón municipal que el
bien  inmueble  está  ocupado  por  una  o
más personas.

Hala  ere,  errekargua  ez  aplikatzeko
ondorengo egoera onartu zen:

Aún  y  todo,  se  aprobó  el  siguiente
supuesto de no aplicación del recargo:

“Zahar  etxeetan  erroldatutako
pertsonen  etxebizitzak.  Kasu  hauetan,
zahar  etxcean  erroldatu  baino  lehen
zuten ohiko etxebizitzak bakarrik izango
du salbuespena.”

“Las  viviendas  de  personas
empadronadas  en  residencias  de
ancianos. En estos asos, solamente será
exenta  la  vivienda  habitual  que  poseían
antes de empadronarse en la  residencia
de ancianos.”

P.N.D.ek zahar etxean erroldatuta dago. P.N.D.  se  encuentra  empadronada  en
residencia de ancianos.

Beraz,  Gobernu  Batzar  honek,  aho
batez  eta  alkateak  emandako
ahalmenez baliatuta,

Por  todo ello,  la  Junta  de Gobierno,  por
unanimidad  y  en  uso  de  las  facultades
delegadas al efecto por la alcaldía,

E R A B A K I    D U A C U E R D A

LEHENA.-  EZ  aplikatzea  aipatutako
zergaren kuotaren  %50eko  errekargua
Amarotz  1-5.D.ri  etxebizitzari,  jabea
zahar etxean erroldatuta dagoelako.

PRIMERO.-  NO aplicar a la vivienda sita
en  Amarotz  1-5ºD   el  recargo  del  50%
sobre la cuota líquida de dicho impuesto,
ya  que  su  titular  se  encuentra
empadronada  en  una  residencia  de
ancianos.

BIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri
ematea  Kontuhartzailetzari  eta
interesatuari.

SEGUNDO.-  Dar  cuenta  de  la  adopción
del presente acuerdo al departamento de
Intervención y a la interesada.

12.- Ondasun Higiezinen gaineko zerga. Errekargua. Besteak.

Uztailaren  4ko  4/2012  Foru  Arauak
aldaketa batzuk sartu zituen tokiko zerga-
ordainketan  eta  2012ko  uztailaren  10eko

La Norma Foral  4/2012,  de 4 de julio,
que  introdujo  varias  modificaciones  en
el  pago  de  impuestos  locales  fue



131zk.ko GAOn argitaratuta zen. publicada en el BOG nº 131, de 10 de
julio de 2012.

Udalbatzak,  2014ko  azaroaren  7an
egindako  osoko  bilkuran,  eta  2015eko
ekitaldirako  ondorioetarako,  ondasun
Higiezinen  gaineko  Zergaren  ordenantza
Fiskalari dagokionez, eta goian aipatutako
Foru  arauko  1.  artikuluan  xedatutakoen
babestuta,  %50eko  errekargua
mantentzea  erabaki  zen  aipatutako
zergren  kuota  likidoaren  gainean,  baldin
eta  bizitoki  erabilerarako  ondasunak
subjektu pasiboaren edo errentagatik edo
erabilera-lagapenagatik  hirugarrenen
ohizko bizitoki ez badira.

La  Corporación  Municipal,  en  sesión
celebrada el 7 de noviembre de 2014, y
a  efectos  del  ejercicio  de  2015,  en
cuanto  a  la  Ordenanza  Fiscal  del
Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  y
amparándose  en  lo  dispuesto  en  el
artículo  1º  de  la  mencionada  Norma
Foral,  acordó  mantener  el  recargo  del
50%  sobre  la  cuota  líquida  de  dicho
impuesto, siempre y cuando los bienes
de  uso  residencial  no  sean  residencia
habitual del sujeto pasivo ni de terceros
por alquiler o por cesión de uso.

Bizileko erabilerako ondasun higiezin bat
ohiko  bizilekutzat  joko  da,  biztanleen
erroldan jasota badago ondasun higiezina
pertson  batek  edo  gehiagok  okupatut
dagoela.

Un  bien  inmueble  de  utilización
residencial  se  considerará  vivienda
habitual, empre que conste en el padrón
municipal  que  el  bien  inmueble  está
ocupado por una o más personas.

Espedientean  azaltzen  diren  zergaduak
ez  daude  bertan  azaltzen  diren
etxebizitzetan  erroldatuta.  Ondorioz,
errekargua aplikatzea proposatzen da.

Los  contribuyentes  que  figuran  en  el
expediente no están empadronados en
dicha vivienda, por lo tanto, se propone
aplicar el recargo.

Hala  ere,  errekargua  ez  aplikatzeko
ondorengo egoera onartu zen:

Aún  y  todo,  se  aprobó  el  siguiente
supuesto de no aplicación del recargo.

“Errekargu honen helburuen espiritu  eta
irizpideekin  bat  datorren  kasuetan,
Gobernu  Batzordeak  erabakiko  du
errekarguaren  salbuespen  onartzea  ala
ez”.

“En los casos que estén de acuerdo con
el espíritu y criterios de los objetivos de
este recargo, la Comisión de Gobierno
decidirá la admisión o no de la exención
del recargo”.

Beraz,  aipatutakoa  kontuan  izanik,
Gobernu  Batzar  honek,  aho  batez  eta
alkateak emandako ahalmenez baliatuta,

Por todo ello, la Junta de Gobierno, por
unanimidad y en uso de las facultades
delegadas al efecto por la alcaldía,

E R A B A K I   D U A C U E R D A

LEHENA.-EZ  aplikatzea  zergaren  kuota
likidoaren  %50eko  errekargua  I
eranskinean azaltzen diren zergadunei.
Zergadun horien zenbaki finkoak hauxek
dira:  6111651  (B.A.J.) eta  103540
(O.A.S.).

BIGARRENA.- Aplikatzea zergaren kuota
likidoaren  %50eko  errekargua,  II
eranskinean azaltzen den zergadunari.

PRIMERO.-  NO  aplicar  el  recargo  del
50%  sobre  la  cuota  líquida  de  dicho
impuesto  a  los  contribuyentes  que
figuran en el anexo I y cuyos nºs fijos se
corresponden con el 6111651 (B.A.J.) y
103540 (O.A.S.) del IBI

SEGUNDO.- Aplicar el recargo del 50%
sobre la cuota líquida de dicho impuesto
al contribuyente que figura en el anexo



Zergadun  horren  zenbaki  finkoa  hauxe
da: 3158986 (A.E.L.C.).

II  con el nº fijo 3158986 (A.E.L.C.)  del
IBI

HIGUGARRENA.-  Erabaki  honen  berri
ematea  Kontuhartzailetza  departamen-
tuari eta interesatuei.

TERCERO.- Dar cuenta de la adopción
del  presente  acuerdo  al  departamento
de Intervención y a los interesados.

13- 12/2015 zenbakia duen faktura- zerrenda.

Kontuhartzailetzak 12/2015 faktura zerrenda aurkeztu du;  117.610,82 €-koa, hain zuzen ere.

Hortaz,  zerrenda  azterturik,  Gobernu  Batzar  honek,  aho  batez  eta  alkateak  emandako
ahalmenez baliatuta,

E R A B A K I   D U

LEHENA.- 12/2015 faktura zerrenda onartzea. 

BIGARRENA.-  Onarpenaren berri ematea Kontuhartzailetzari. 

Gai zerrendatik aparte eta daukaten premia kontuan izanik, ondoren aipatzen diren gaiak
tratatzen dira:

Nazioarteko Lankidetzaren oinarriak.-

Gobernu Batzarrean aurkeztu da Nazioarteko Lankidetza programaren dirulaguntzak emateko
araudia.

Bertan, xedatzen dira balorazio irizpideak eta dagokion prozedura.

Hau kontutan izanik,  Gobernu Batzar honek,  aho batez eta alkateak emandako ahalmenez
baliatuta,

E R A B A K I    D U

LEHENA.- 2015. urteari dagokion Nazioarteko Lankidetza programari buruzko dirulaguntzak
emateko arauak onartzea.

BIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri  ematea  Kontuhartzailetza  departamentuari  eta  Gizarte
Politikak eta Osasuna departamentuari.



Tolosako Udalaren eta Tolomendiren arteko Lankidetza-Hitzarmena Tolosako Zerkausiko
azoka dinamizatzeko.-

Tolosako  Udala  eta  Tolomendiren  artean  lan  esparru  komun  bat  dago  sortuta  2012ko
urtarrilaren  25ean  sinatutako  lankidetza-hitzarmenarekin,  Tolosako  azoka  tradizionalen
kudeaketa etengabe hobetzeko. Aipatutako Hitzarmenean oinarrituz, 2014ko ekainaren 26an,
dinamizazio proiektu bat gauzatu zen Tolosako azokan.

Dinamizazio proiektu honek bi atal nagusi ditu:

1.- Tolomendik egindako dinamizatzaile baten kontratazioa urte baterako
eta jardun erdian.

2.-Dinamizazio  ekintzak:  Zerkausian  bertan  sukaldatzeko  postua
martxan jartzea.

Hasiera  batean aurrekontua,  bi atalak bateratuta,  31.000 eurokoa izan zen. Tolosako Udalak
beregain hartu zuen  kopuru horren %35. ordaintzea.

Dena den, ekintzen barruan aurreikusitako postu iraunkorrean egingo zen inbertsioa, Lur-Lan
enpresak  egin du; ondorioz, postua martxan jarri da, gastua murriztuz. (11.045,53 euro).

Bestalde,  Tolomendik uko egin dio ekintza honi dagokion dirulaguntzaren %35 jasotzeari.

 Azkenik esan, Hitzarmena sinatutakoan Tolosako Udalak 5.425 euroko lehen ordainketa egin
ziola Tolomendiri,  eta,  orain,  Hitzarmenaren indarraldia amaitu denez,  beste erdia ordaindu
beharko lukeela. 

Beraz, aipatutakoa kontuan izanik, Gobernu Batzar honek, aho batez eta alkateak emanako
ahalmenez baliatuta,

E R A B A K I   D U

LEHENA.- Onartzea Tolomendik egindako uko eskaria.

BIGARRENA.-  Tolosako  Udalak  Tolomendiri  1.559,06  euroko  ordainketa  egitea  bigarren
ekarpen gisa eta behin betiko izaerarekin,  gastuak aurrikusitakoak baino murritzagoak izan
direlako.   

HIRUGARRENA.- Erabaki honen berri ematea Tolomendiri  eta Kontuhartzailetzari.

Eta besterik gabe, bilera amaitutzat jo da 11:30etan.

    ALKATEA                                                      IDAZKARIA    


