
GOBERNU BATZARRA

2016. 09. 12

Alkatea:

Olatz Peon Ormazabal

Zinegotziak:

Patxi Amantegi Zubiria
Nerea Letamendia Belloso
Jokin Azkue Arrastoa
Iñigo Alonso Sarasibar

Idazkaria:

Jose Luis Unanue Ugalde

Kontuhartzailetzako Teknikaria:

Paulino Alonso Eraso

Tolosako  Udaletxean,  bi  mila  eta
hamaseiko  irailaren  hamabian,   goizeko
08:00etan  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.-Kondeaneko  Aldapako  11-15.3
azpiesparruan  babes  ofizialeko  11
etxebizitza  gauzatzeko  obren  1.
ziurtagiria (01/16 faktura).

3.-Musika  eskolako  zuzendari  eta
idazkariaren izendapen proposamena.

4.- Kontratazio prozedura bertan behera
uztea.

5.-28/2016   zenbakia  duen  faktura-
zerrenda.

1.- Aurreko  akta onartzea.

Alkateak bilerari hasiera eman ondoren, 2016ko irailaren 5ean egindako batzarraren akta
aztertu eta aho batez onartu da.

2.-  Kondeaneko  Aldapako  11-  15.3  azpiesparruan  babes  ofizialeko  11  etxebizitza
gauzatzeko obren 1. ziurtagiria (01/16 faktura).

Tolosako Udalak Kondeaneko Aldapa UTE-ri esleitu zion “Kondeaneko Aldapako  11- 15.3
azpiesparruan Babes Ofizialeko 11 etxebizitza” egiteko obren kontratua, eta 732.842,40€
izan zen esleipenaren zenbatekoa.

Orain arte obren inguruan ez da ziurtagiririk aurkeztu eta oraingoa da lehendabizikoa.

Ziurtagiri zenbakia……………..Faktura zenbakia…………… Zenbatekoa

1. ziurtaghiria………………….           01/16…………………….100.842,98€

GUZTIRA…………………………………………………………….100.842,98€



Ziurtagiri  hau  ikusita,  Gobernu  Batzar  honek,  aho  batez  eta  alkateak  emandako
ahalmenez baliatuta,

E R A B A K I    D U

LEHENA.- Onartzea “Kondeaneko Aldapako 11-15.3 azpiesparruan Babes Ofizialeko 11
etxebizitza” egiteko obren 1. ziurtagiria, 100.842,98€koa.

BIGARRENA.- Erabaki honen berri ematea adjudikaziodunari, Kondeaneko Aldapa UTE-ri
eta Kontuhartzailetzari.

3.- Musika eskolako zuzendari eta idazkariaren izendapen proposamena.

Musika  eskolako  Irakasle-Batzak  zuzendari  eta  idazkari  akademiko  berriak  izendatzeko
Udalari egiten dion proposamena aurkeztu da.

Proposamena  ikusita,  eta  Kultura  eta  Giza  Baliabidetako  Batzordeak  egindako
diktamenarekin  bat  etorriz,  Gobernu  Batzar  honek,  aho  batez  eta  alkateak  emandako
ahalmenez baliatuta,

E R A B A K I    D U

LEHENA.- 2016ko irailaren 1etik aurrera Zuzendari lanak egiteko Amaia Lizaso Bastarrika
izendatzea eta Mari Carmen Arizkorreta Baron, Idazkari lanak burutzeko.

BIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri  ematea  Musika  Eskolari,  Pertsonal  departamentuari,
Kultura departamentuari eta interesatuei.

4.- Kontratazio prozedura bertan behera uztea.

Gobernu  Batzarrak  2016ko  uztailaren
26an,  ondorengoa  onartu  zuen  “Tolosako
Udalerriko  eraikin  publikoak  eta  hiri
altzariak garbitzeko zerbitzua kontratatzeko
espedientea onartzea”. Baita adjudikatzeko
prozedurari hasiera ematea ere

La  Junta  de  Gobierno,  el  26  de  julio  de
2016,  acordó  aprobar  el  expediente  de
contratación  del  servicio  de  limpieza  de
edificios  municipales  y  mobiliario  urbano.
Asimismo,  acordó iniciar  el  procedimiento
de adjudicación del servicio referido.

Lizitazioa kontratista profilean, Gipuzkoako
Aldizkari  ofizialean,  Estatuko  Aldizkari
Ofizialean  eta  Europako  Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen.

Plikak  aurkezteko  epea  2016ko  irailaren
19an bukatzen da.

La licitación fué publicada en el  perfil  del
contratante,  en  el  Boletín  Oficial  de
Gipuzkoa, en el B.O.E. y en el D.O.U.E.
El plazo de presentación de plicas finaliza
el 19 de septiembre de 2016.
Durante la fase de licitación, una licitadora
presenta un escrito,  señalando la  nulidad



Lizitazio  epea  irekita  dagoela  lizitatzaile
batek  idatzi  bat  aurkeztu  du.  Bertan  dio
adjudikazio  irizpideetako  bat  ez  dela
baliogarria  (deuseza),  zehazki  5  puntutan
baloratzea  enpresak  “Bai  euskarari  edo
Bikain” izatea.

de uno de los criterios de adjudicaciòn, en
concreto,  la  valoración  en  5  puntos  del
certificado de “Bai Euskarari o Bikain”.
Al  respecto,  el  órgano  administrativo  de
recursos contractuales emitió la resolución
EB  2014/136,  por  la  que  anulaba  la
licitación  convocada  por  el  Ayuntamiento
de  Mungía  al  valorar  en  2  puntos  la
disposición  del  certificado  “Bai  Euskarari
edo Bikain”.

Bestalde,  lizitatzaile  batek  jakinarazi  dio
udal  honi  kontratuaren  zenbatekoa  ez
datorrela bat  merkatuko prezio errealekin.
Horregatik,  xedatutako  prezioa  ikerketa
ekonomiko  batean  oinarrituta  ez
dagoelako,  beharrezkoa  egiten  da  hau
zehazki  egotea,  kontratuaren  exekuzioa
bideragarria izan dadin.

Por  otra  parte,  se  ha  puesto  en
conocimiento  de  este  Ayuntamiento  por
parte  de  un  licitador  que  el  precio  de
licitación no se ajusta a los precios reales
de mercado.  Por ello,  en ausencia de un
estudio  económico  que  avale  el  precio
regulado,  es  necesario  proceder  a  un
estudio detallado del precio de licitación, a
fin de evitar la inviabilidad de la ejecución
del contrato.

Beraz,  baldintza  pleguan  dauden  akatsak
konpontzeko eta interes publikoa kontutan
hartuta, Gobernu Batzarrak beharrezkotzat
hartzen  du  adjudikazio  prozedura  bertan
behera  uztea  eta  kontratazio  espediente
berria egitea.
Kontratu Legearen Testu Bateratuaren 155.
artikuluak dio kontratazio prozedura bertan
behera  uzteko aukera  dagoela  baldin  eta
adjudikazio aurretik egiten bada. Bestalde,
bakarrik  onartzen da interes publiko egon
ezkero  eta  baldin  eta  zuzendu  ezinak
badira kontratazio espedientearen arauak,
prestakuntzakoak  nahiz  erregulatzaileak.
Adjudikazioaren  atzera  egiteak  ez  du
eragotziko lizitazio berria berehala martxan
jartzea.

Con el  fin  de poder  subsanar los errores
existentes  en el  pliego  y  por  razones  de
interés  público,  esta  Junta  de  Gobierno
considera  la  necesidad  de  acordar  el
desestimiento  del  procedimiento  de
adjudicación, así como el iniciar un nuevo
expediente de contratación. El artículo 155
y siguientes del Texto Refundido de la Ley
de Contratos, señala que el desestimiento
sólo  podrá  acordarse  por  el  órgano  de
contratación  antes  de  la  adjudicación;
asimismo,  que  sólo  será  por  razones  de
interés  público  y  fundado  en  lo  no
subsanable de las normas de preparación
y/o reguladoras del contrato. Asimismo, el
desestimiento  no  impedirá  la  iniciación
inmediata  de  un  nuevo  procedimiento  de
licitación.

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

En base a 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.-  Bertan  behera  uztea  Gobernu
Batzarrak  2016ko  uztailaren  26an
onartutako ondorengo kontratazio 

PRIMERO.-  Acordar  el  desistimiento  del
expediente  de  contratación  administrativa
del servicio de limpieza de edificios 



espedientea:  “Tolosako  udalerriko  eraikin
publikoak  eta  hiri  altzariak  garbitzeko
zerbitzua kontratatzekoa”.

municipales y mobiliario urbano, aprobado
en Junta de Gobierno de fecha 26 de julio
de 2016.

BIGARRENA.-  Atzerapen  pausu  horren
oinarritzat  hartzea  goian  aipatutako
arrazoiak eta interes publikoa.

SEGUNDO.-  Fundamentar  el  referido
desistimiento en las razones expuestas en
la parte expositiva del presente acuerdo y
por motivos de interés público.

HIRUGARRENA.-  Erabaki  honen  berri
ematea  prozeduran  parte  nolabait  hartu
izan duten interesatuei.

TERCERO.-  Nofificar  el  presente acuerdo
a los interesados que han realizado alguna
actuación en el procedimiento.

LAUGARRENA.- Erabaki hau argitaratzea
2016ko  irailaren  19A baino  lehenago,
erabide  hauetan:  Kontratistaren  profilean,
Gipuzkoako  Estatuko  eta  Europako
Aldizkari Ofizialetan.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo en
el perfil del contratante, en el B.O.G., en el
B.O.E.  y  en  el  DOUE,  antes  del  19  de
septiembre de 2016.

BOSGARRENA.-  Kontratazio  espediente
berria irekitzea, eta aldez aurretik ikerketa
ekonomikoa  egingo  da  lizitazio  prezioa
oinarritzeko,  eta  adjudikazio  irizpideak
berraztertu.

QUINTO.-  Acordar  el  inicio  de  un  nuevo
expediente de contratación,  en el  que se
realizará  el  correspondiente  informe
económico que fundamente la licitación y la
revisión de los criterios de valoración.

5.-28/2016  zenbakia duen faktura-zerrenda.

Kontuhartzailetzak  28/2016 faktura zerrenda aurkeztu du;  372.674,21 €-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.- 28/2016  faktura zerrenda onartzea. 

BIGARRENA.-  Onarpenaren berri ematea Kontu-hartzailetzari. 

Eta besterik gabe, bilera amaitutzat jo da 09:00etan.

 ALKATEA                                                                                IDAZKARIA

Olatz Peon Ormazabal                            Jose Luis Unanue Ugalde
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