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Tolosako  Udaletxean,  bi  mila  eta
hamaseiko  urriaren  hamazazpian,
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.-Bidebieta  auzoa  eta  Bizkaia  kalea
urbanitzatzeko obrak:

.Bidebieta  auzoko  lagabeharreko
zenbait  lursail  Tolosako  udalaren
izenean  inskribatzeko  espedienteari
hasiera ematea.

.Tolosako Udala eta Ur Kontsortzioaren
arteko  lankidetza  hitzarmena,  ur-
hornidura  eta  saneamendu  sareak
berritu eta finantzatzeko. Berri ematea.

. Proiektua eta kontratazio espedientea
onartzea.

3.-Kondeaneko  Aldapa  11-N  babes
ofizialeko  11  etxebizitza  gauzatzeko
obren 2. ziurtagiria (02/16 faktura).

4.-33/2016   zenbakia  duen  faktura-
zerrenda.

1.- Aurreko  akta onartzea.

Alkateak bilerari hasiera eman ondoren, 2016ko urriaren 10ean egindako batzarraren akta
aztertu eta aho batez onartu da.



2.- Bidebieta auzoa eta Bizkaia kalea urbanitzatzeko obrak:

.Bidebieta  auzoko  lagabeharreko  zenbait  lursail  Tolosako  udalaren  izenean
inskribatzeko espedienteari hasiera ematea.

 

Ikusita bai Hirigintza Teknikariak 2016ko
irailaren  27an  egindako  txostena  eta
baita Hirigintza batzordeak jaulki  duen
diktamena, Gobernu Batzar honek, aho
batez  eta  alkateak  emandako
ahalmenez baliatuta, 

Visto el informe emitido por el técnico
de  Urbanismo,  de  fecha  27  de
septiembre de 2016 y de conformidad
con el mismo así como con el dictamen
de  la  comisión  informativa  de
Urbanismo,  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.-  Hasiera  ematea,  Bidebieta
auzoan  nahitaez  laga  beharrekoak
diren  lursailak  Tolosako  Udalaren
izenean  erregistroan  inskribatu  ahal
izateko  espedienteari,  1093/1997
Errege  Dekretuak  30.2  artikuluan
aurreikusitako prozedura jarraituz.

PRIMERO.-  Dar  inicio  al  expediente
para proceder a la inscripción registral
a nombre del Ayuntamiento de Tolosa
de los terrenos de cesión obligatoria en
el  Barrio  de  Bidebieta,  siguiendo  el
procedimiento  establecido  en  el
artículo  30.2  del  Real  Decreto
1093/1997.

BIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri
ematea  Kontuhartzailetzari  eta
Hirigintza departamentuei.

SEGUNDO.-  Dar  cuenta  de  la
adopción  del  presente  acuerdo  a  los
departamentos  de  Intervención  y
Urbanismo respectivamente.

.-.-.-.-.-.-.---.-.-.-.-.-...-.-.-.--.

.Tolosako  Udala  eta  Ur  Kontsortzioaren  arteko  lankidetza  hitzarmena,  ur-
hornidura eta saneamendu sareak berritu eta finantzatzeko. Berri ematea.

Batzordeari  jakinarazten  zaio  Tolosako  Udalak  eta  Gipuzkoako  Ur  Kontsortzioak
hitzarmen bat sinatu dutela, Bidebieta eta Bizkaia kaleetako urbanizazio proiektuaren
barne ur-hornidura eta ur-saneamenduaren sareak berritu eta finantzatzeko.

Gobernu Batzarra, jakinaren gainean geratu da.

. Proiektua eta kontratazio espedientea onartzea.

Kontratazio-proposamena,  horrekin
batera  doan  dokumentazioa  eta
gaiarekin  lotutako  gainontzeko

Vista la  propuesta de contratación,  la
documentación que se acompaña, así
como  las  demás  circunstancias



gorabeherak  ikusita,  eta  Hirigintza
batzordeak jaulki  duen diktamenarekin
bat etorriz, Gobernu Batzar honek, aho
batez  eta  alkateak  emandako
ahalmenez baliatuta,

relacionadas con el tema, la Junta de
Gobierno,  a propuesta de la comisión
informativa  de  Urbanismo,  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.-  Onartzea  Bidebieta  eta
Bizkaia  kaleetako  urbanizazioaren
proiektua,  GIRDER  Ingenieros
enpresak idatzia 2016ko uztailean.

PRIMERO.-  Aprobar  el  Proyecto  de
urbanización  de  Bidebieta  y  Bizkaia
kalea,  redactado  por  GIRDER
Ingenieros, con fecha julio de 2016.

BIGARRENA.-  Espedientea  onartzea
aipatutako  proiektuan  jasotako  obrak
kontratatzeko,  lizitazio-tipoa  hau  da:
1.128.981,09€ BEZa barne.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  expediente
para  la  contratación  de  las  obras
contenidas  en  dicho  Proyecto,  cuyo
tipo  de  licitación  se  determina  en
1.128.981,09 € (IVA incluído).

HIRUGARRENA.-  1.128.981,09  €-ko
(BEZa  barne)  gastua  baliatzea
dagokion partidaren kargura.

TERCERO.-  Disponer  el  gasto  de
1.128.981,09€ (IVA incluído), con cargo
a la partida presupuestaria correspon-
diente.

LAUGARRENA.-  Onartzea  klausula
administratibo  partikularren  plegua,
aipameneko obrak kontratatzeko.

CUARTO.-  Aprobar  el  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares
para  la  contratación  de  los  referidos
trabajos.

BOSGARRENA.-  Adjudikatzeko proze-
durari hasiera ematea eta, horretarako,
lizitazioaren  deia  egitea  Gipuzkoako
Aldizkari  ofizialean  eta  kontratatzailea-
ren profilean.

QUINTO.-  Iniciar  el  procedimiento  de
adjudicación  y,  a  tal  efecto,  convocar
licitación  publicando  en  el  BO  de
Gipuzkoa y en el perfil del contratante.

SEIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri
ematea  Kontuhartzailetzari  eta
Hirigintza departamentuei.

SEXTO.- Dar cuenta de la adopción del
presente acuerdo a los departamentos
de  Intervención  y  Urbanismo  respec-
tivamente.

3.-  Kondeaneko  Aldapa  11-N  babes  ofizialeko  11  etxebizitza  gauzatzeko  obren  2.
ziurtagiria (02/16 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.

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

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



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

Orain aurkezturiko ziurtagiria, obrako bigarrena, honakoa da:

2. ziurtagiria………………….           02/16…………………….     76.294,90€

Ziurtagiria 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.n  Babes  Ofizialeko  11  etxebizitza”
egiteko obren 2. ziurtagiria, 76.294,90€koa.

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

4.-33/2016  zenbakia duen faktura-zerrenda.

Kontuhartzailetzak  33/2016 faktura zerrenda aurkeztu du; 244.231,62 €-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.- 33/2016  faktura zerrenda onartzea. 

 
BIGARRENA.-  Onarpenaren berri ematea Kontuhartzailetzari. 

Eta besterik gabe, bilera amaitutzat jo da 10:00etan.

 ALKATEA                                                                                Beh. Beh.IDAZKARIA

Olatz Peon Ormazabal                            Karmele Contreras Goikoetxea
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