
GOBERNU BATZARRA

2017 06 12

Alkatea:

Olatz Peon Ormazabal

Zinegotziak:

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

Beh. Beh. Idazkaria:

Karmele Contreras Goikoetxea

Kontuhartzailetza:

Ainhoa Molinos Zubiaurre

Tolosako  Udaletxean,  bi  mila  eta
hamazazpiko  ekainaren  hamabian,
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.- Iurreamendi Egoitzak aurkeztutako 6/2017
ka.duen faktura zerrenda.

    3.- Zezen plazaren egokitzapen 2. fasea.

4.-Tolosako  Oriaburu  eraikinaren  lehenengo
solairua egokitzeko barne egokitzapen obrak
kontratatzea.

5.-Azken  Muga  elkartearen  proiektuarekiko
hitzarmena eta dirulaguntza.

6.-30-31/2017  zenbakia  duten  faktura-
zerrendak.

1.- Aurreko  akta onartzea.

Alkateak bilerari  hasiera eman ondoren,  2017ko ekainaren 5ean egindako batzarraren
akta aztertu eta aho batez onartu da.

2.- Iurreamendi Egoitzak aurkeztutako 6/2017 ka.duen faktura zerrenda.

Iurreamendi egoitzak  6/2017 faktura-zerrenda aurkeztu du,  31.251,63  €-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.-  Iurreamendi Egoitzak aurkeztutako 6/2017  faktura-zerrenda onartzea. 

 
  BIGARRENA.-  Onarpenaren berri ematea Kontuhartzailetzari eta Iurreamendi Egoitzari.

3.- Zezen plazaren egokitzapen 2. fasea.

Kontratazio  proposamena,  horrekin
bateradoan  dokumentazioa  eta
gaiarekin  lotutako  gainontzeko
gorabeherak  ikusita,  Gobernu  Batzar
honek,  aho  batez  eta  alkateak
emandako ahalmenez baliatuta,

Vista  la  propuesta  de  contratación,  la
documentación  que  se  acompaña,  así
como  las  demás  circunstancias
relacionadas  con  el  tema,  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.-  Espedientea  onartzea
Tolosako  “Zezen  plazako  egokitzapen
proiektuaren  bigarrengo  faseko  obrak
kontratatzeko,  Lizitazio-tipoa  hau  da:
196.665,32 (BEZa barne)

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  para
la  contratación  de  las  obras  contenidas
en el  “Proyecto  de la  segunda fase del
proyecto de reforma de la Plaza de Toros
de  Tolosa”  cuyo  tipo  de  licitación  se
determina en 196.665,32€ (IVA incluído).

BIGARRENA.-  196.665,32  euroko
gastua  dagokion  partidaren  kargura
baliatzea.

SEGUNDO.-  Disponer  del  gasto  de
196.665,32€  con  cargo  a  la  partida
presupuestaria correspondiente.

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

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

LAUGARRENA.-  Adjudikatzeko proze-
durari hasiera ematea eta, horretarako,
lizitazioaren  deia  egitea  Gipuzkoako
Aldizkari  Ofizialean  eta  Kontratatzai-
learen profilean.

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

4.-  Tolosako Oriaburu eraikinaren lehenengo solairua egokitzeko barne egokitzapen obrak
kontratatzea.

Kontratazio-proposamena,  horrekin
batera  doan  dokumentazioa  eta
gaiarekin  lotutako  gainontzeko
gorabeherak  ikusita,  Gobernu  Batzar
honek,  aho  batez  eta  alkateak
emandako ahalmenez baliatuta,

Vista  la  correspondiente  propuesta  de
contratación  la  documentación  que  se
acompaña,  así  como  las  demás
circunstancias relacionadas con el tema,
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.-  Onartzea  Oriaburu
eraikinaren  lehenengo  solairua
egokitzeko barne egokitzapen proiektua,
Javier  Iriondo Silvan arkitektoak 2017ko
urtarrilean idatzia, hain zuzen ere.

PRIMERO.-  Aprobar  el  proyecto  de:
Reforma interior del edificio Oriaburu” de
Tolosa, redactado por el arquitecto Javier
Iriondo Silvan, con fecha enero de 2017.

BIGARRENA.-  Espediente  onartzea
Tolosako  “Oriaburu  eraikinaren
lehenengo  solairua  egokitzeko  barne
egokitzapen  obrak”  kontratatzeko,
Lizitazio-tipoa  hau  da:  112.465,79
(BEZa barne).

SEGUNDO.-  Aprobar el expediente para
la  contratación  de  las  obras  contenidas
en el Proyecto de la “Reforma interior del
edificio Oriaburu” de Tolosa cuyo tipo de
licitación  se  determina  en  112.465,79€
(IVA incluído).

HIRUGARRENA.-  112.465,79  €ko
gastua  dagokion  partidaren  kargura
baliatzea.

TERCERO.-  Disponer  del  gasto  de
112.465,79€   con  cargo  a  la  partida
presupuestaria correspondiente

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  pro-
zedurari  hasiera  ematea  eta,
horretarako,  dagozkion gonbidapenak
egitea.

QUINTO.-  Proceder  a  la  apertura  del
procedimiento  de  adjudicación  y,  a  tal
efecto,  cursar  las  invitaciones  que
correspondan.

5.- Azken Muga elkartearen proiektuarekiko hitzarmena eta dirulaguntza.

Iaz sortutako Azken Muga ekimenaren inguruko azalpenak eman dira Kultura batzordean
eta aurtengoan, bigarren edizioan alegia,  uda osoan zehar antolatuko dituzten ekitaldien
egitaraua azaldu da.

Iazkoan jardueren faktura batzuk bere gain hartu zituen udalak baina aurtengorako, elkarren
arteko hitzarmena adostu eta dirulaguntza bidez ordainketa egitea proposatu da.

Beraz, Kultura 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.- Azken Muga elkarteak aurkeztutako proiektua, hitzarmena eta %75dirulaguntza
onartzea, ondorengo dokumentuak aurkeztutakoan:

* Ogasunarekiko zein Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteta 
dituenaren ziurtagiriak.

BIGARRENA.-  Beste  %25  ematea  diruz  lagundutako  jardueren  memoria,  diru-kontuen
balantzea  (gastuak  zein  diru  sarrerak),  faktura  originalak  edota  berauen  fotokopia



konpultsatuak  eta  zerga  zein  Gizarte  Segurantzarekiko  betebeharrak  beteta  izatearen
ziurtagiri eguneratuak, beti ere hurrengo urteko urtarrilaren 31 baino lehen.

HIRUGARRENA.- Erabaki honen berri ematea Azken Muga elkarteari, Kontuhartzailetzari
eta Kultura departamentuari.

6.- 30  -31/2017   zenbakia duten faktura-zerrendak.

Kontuhartzailetzak  30/2017 faktura-zerrenda aurkeztu du, 3.010,81 €-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.- 30/2017  faktura-zerrenda onartzea. 

 
BIGARRENA.-  Onarpenaren berri ematea Kontuhartzailetzari. 

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

Kontuhartzailetzak  31/2017 faktura-zerrenda aurkeztu du,   240.564,61 €-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.- 31/2017  faktura-zerrenda onartzea. 

 
BIGARRENA.-  Onarpenaren berri ematea Kontuhartzailetzari. 

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

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

    ALKATEA                                                      Beh. Beh. IDAZKARIA    


