
GOBERNU BATZARRA

2017 09 11

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  irailaren  11n,  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.-  Iparragirre  2an  igogailua  jartzeko  diru

laguntza proposamena.
3.-  Tolosako  Berazubiko  biribilgunea  eta

suhiltzailetakoen  artean  irisgarritasuna
hobetzeko  obren  2.  eta  3.  faseak
kontratatzeko pleguak.

4.-  Etxez-etxeko  laguntza  zerbitzuaren
esleipena.

5.-   “Bidebieta  Auzoa  eta  Bizkaia  Kalea
urbanizatzeko  proiektua”-n  jasotako
obren  4.  ziurtagiria  (V-17/0587  eta  V-
17/0588 faktura),

 6.-  Iurreamendi  Egoitzak  aurkeztutako
12/2017 zka.duen  faktura zerrenda.

7.-  44-47/2017  zenbakia  duten  faktura-
zerrendak.

1.- Aurreko  akta onartzea.

Alkateak bilerari hasiera eman ondoren, 2017ko irailaren 4an egindako batzarraren akta
aztertu eta aho batez onartu da.

 2.- Iparragirre 2an igogailua jartzeko diru laguntza proposamena.

Tolosako   IPARRAGIRRE  AUZOA  2
zenbakidun Jabe Erkidegoak igogailua
jartzeko  dirulaguntzen  eskaera
aurkeztu  du,  arautegiak  eskatzen
dituen agiriekin batera.

La  Comunidad  de  Propietarios  de
IPARRAGIRRE  AUZOA  2  ha
solicitado  la  ayuda  a  la  instalación
de  ascensores, acompañada  por  la
documentación  requerida  por  la
normativa. 



Babestutako  obren  ezaugarriak
honakoak dira:

Obra  mota:  Oztopo  arkitektonikoak
kentzea. 

Obren Kostua: 50.013,27 Euro.

Diru Laguntza :  1.200,00 euro.
Obra  babestuaren  kostuaren  %10,
1.200,00 euroko mugarekin. 

Eskaerak  betetzen  ditu  2009ko
uztailaren  7an  Udalbatzak  onartutako
laguntza  ekonomikoen  arautegian
aurrikusitako baldintzak.

Hori  dela  eta,Gobernu  Batzar  honek,
aho  batez  eta  alkateak  emandako
ahalmenez baliatuta,

E R A B A K I   D U

LEHENA-  IPARRAGIRRE  AUZOA  2
Jabe  Erkidegoari  1.200,00  €-ko  diru
laguntza ematea.

BIGARRENA- Diru  laguntzen
ordainketa egitea,  ondoren adierazten
den  bukaerako  dokumentazioa
justifikatu ondoren:

 Obra  bukaerako  ziurtagiria,  obren
zuzendaria teknikoak izenpetuta.

 Obren  fakturak,  likidazioaren
zenbatekoarekin.

• Igogailuaren  bukaerako
egoeraren argazkiak.

HIRUGARRENA.- Ebazpena interesatuei
eta kontuhartzailetzari jakinaraztea.

Las  características  de  las  obras
protegidas son las siguientes:

Tipo  de obra:  Eliminación  de barreras
arquitectónicas.

Coste Obras:  50.013,27 Euros.

Ayuda económica : 1.200,00 euros
10% del costo de las obras protegidas
con  el  tope  establecido  de  1.200,00
euros.

La  solicitud  cumple  con  los  requisitos
establecidos en la normativa aprobada
por Pleno de fecha 7 de julio de 2009

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

ACUERDA

PRIMERO - Conceder la subvención de
1.200,00 € a la Comunidad de vecinos
de IPARRAGIRRE AUZOA 2.

SEGUNDO -  Proceder  al  abono de la
subvención,  habiendo  justificado  la
documentación  final  detallada  a
continuación:

 Certificado  final  de  obra,  suscrito
por el Técnico Director de la obra.

 Facturas  finales  de  la  obra,  con
expresión  del  importe  de
liquidación.

 Fotografías  del  estado  final  del
ascensor.

TERCERO.-  Dar  cuenta  de  la
adopción  de  éste  acuerdo  a  las
personas interesadas y a Intervención.



3.-    Tolosako  Berazubiko  biribilgunea  eta  suhiltzailetakoen  artean  irisgarritasuna
hobetzeko obren 2. eta 3. faseak kontratatzeko pleguak.

Ikusita  baldintza  administratibo  partikularren  plegua,  proiektu  hori  prozedura  ireki  bidez
kontratatzeko,  eta Hirigintza  Batzordeak honi  buruz egindako diktamenarekin  bat  etorriz,
Gobernu Batzar honek, aho bate zeta alkateak emandako ahalmenez baliatuta,

E R A B A K I    D U

LEHENA.- Proiektuaren separata onartzea.

BIGARRENA.- Espedientea onartzea Tolosako Berazubiko biribilgunea eta suhiltzailetakoen
artean  irisgarritasuna  hobetzeko  obren  (2.  eta  3.  faseak)  prozedura  ireki  bidez
kontratatzeko. Lizitazio-tipoa hau da: ehun eta bi mila ehun eta zortzi euro hogeita hamabost
zentimo, BEZarik  gabe, (102.108,35).

HIRUGARRENA.- Dagokion  gastua baliatzea partidaren kargura.

LAUGARRENA.-  Onartzea  Klau-sula  Administratibo  Partikula-rren  Plegua,  aipameneko
obrak kontratatzeko  prozedura irekia bidez.

BOSGARRENA.-  Adjudikatzeko prozedurari  hasiera ematea eta, horretarako, lizitazioaren
deia egitea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta kontratatzailearen profilean.

4.- Etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren esleipena.

Tolosako  Udala  Etxez  Etxeko  Laguntza  zerbitzua  ematen  ari  da  administrazio-emakida
bidez.

Ondorio hauetarako, Udalak Ilarki elkartearekin izenpetutako kontratua 2017ko abenduaren
31an bukatzen da.

Kontuan harturik beharrezkoa dela zerbitzua ematen jarraitzea gizarte zerbitzuen alorreko
premiei erantzun egokia emateko, herriaren interes orokorren alde,  Gobernu Batzar honek,
aho batez eta alkateak emandako ahalmenez baliatuta,



E R A B A K I   D U

Lehena.-  Kontratazio  gastua  eta  kontratua  arautzen  duten  baldintza  administratibo  eta
teknikoak onartzea.

Bigarrena.-  Hastea  prozedura  irekiaren  bidezko  esleitze  tramitazioa,   Sektore  Publikoko
Kontratuen  Legeko  Testu  Bateratuaren  azaroaren  14ko  3/2011  Errege  Dekretu
Legegileko 157 artikuluaren arabera.

Hirugarrena.-  Erabaki honen berri Gizarte Zerbitzuak departamentuari eta Kontuhartzailetza
departamentuari ematea.

5.-  “Bidebieta Auzoa eta Bizkaia Kalea urbanizatzeko proiektua”-n jasotako obren 4.
ziurtagiria (V-17/0587 eta V-17/0588 faktura).

Tolosako Udalak Altuna y Uria SA enpresari esleitu zion “Bidebieta auzoa eta Bizkaia
kalea  urbanizatzeko  proiektua”-n jasotako  obren  kontratua,  847.672,87  €  (BEZ
barne) izan zelarik esleipenaren zenbatekoa.

Orain  arte  aurkeztu  diren  ziurtagiriak  honakoak  dira,  ondorengoak  direlarik
zenbatekoak:

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

1. ziurtagiria (%21ko BEZa)..................V-17/0371................................14.251,27 €
1. ziurtagiria (BEZik gabe)....................V-17/0372..................................4.516,93 €

2. ziurtagiria (%21ko BEZa)..................V-17/0441................................33.207,58 €
2. ziurtagiria (BEZik gabe)....................V-17/0440..................................9.975,11 €

3. ziurtagiria (%21ko BEZa)..................V-17/0529................................58.215,24 €
3. ziurtagiria (BEZik gabe)....................V-17/0530..................................8.887,46 €

GUZTIRA.......................................................................................... 129.053,59 €

Orain 4. ziurtagiria aurkeztu da, honako da: 

4. ziurtagiria (%21ko BEZa)..................V-17/0587..............................131.440,40 €
4. ziurtagiria (BEZik gabe)....................V-17/0588................................16.554,62 €

GUZTIRA...........................................................................................147.995,02 €



Ziurtagiria  hau  azterturik,  Gobernu  Batzar  honek,  aho  batez  eta  alkateak  emandako
ahalmenez baliatuta, 

ERABAKI DU:

Lehena-    “Bidebieta auzoa eta Bizkaia kalea urbanizatzeko proiektua”-n jasotako
obren 4. ziurtagiria onartzea:  Zenbatekoa 147.995,02 € -koa. 

Bigarrena.- Sinatutako hitzarmenaren arabera, ziurtagiri honi dagozkion 16.554,62
€-ko ordainketa eskatzea Gipuzkoa Urak enpresari.

Hirugarrena.- Fakturen ordainketa egitea.

Laugarrena.-  Erabaki  honen  berri  ematea  adjudikaziodunari,  Altuna  y  Uria  SA
enpresari, Gipuzkoako Urak enpresari eta Kontuhartzailetzari.

 6.- Iurreamendi Egoitzak aurkeztutako 12/2017 zka.duen  faktura zerrenda.
Iurreamendi egoitzak 12/2017 faktura-zerrenda aurkeztu du, 26.338,51 €-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 12/2017  faktura-zerrenda onartzea. 

 
  BIGARRENA.-  Onarpenaren berri ematea Kontuhartzailetzari eta Iurreamendi Egoitzari.

7.- 44-47/2017 zenbakia duten faktura-zerrendak.

Kontuhartzailetzak  44/2017 faktura-zerrenda aurkeztu du,   287.079,33  €-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.- 44/2017  faktura-zerrenda onartzea. 



 
BIGARRENA.-  Onarpenaren berri ematea Kontuhartzailetzari. 

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

Kontuhartzailetzak  47/2017 faktura-zerrenda aurkeztu du, 739,86 €-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.- 47/2017  faktura-zerrenda onartzea. 

 
BIGARRENA.-  Onarpenaren berri ematea Kontuhartzailetzari. 

Eta besterik gabe, bilera amaitutzat  jo da 08:30tan.

    ALKATEA                                                      Beh. Beh. IDAZKARIA    


