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Tolosako  Udaletxean,  bi  mila  eta
hamazazpiko  azaroaren  seian,  08:00etan,
Gobernu  Batzarra  bildu  da  ohizko  bilera
egiteko.  Mahaiburua  alkatea  izan  da  eta
alboko  zinegotziak  agertu  dira,  eguneko
gai-zerrendan  agertzen  diren  puntuak
tratatzeko. 

1.- Aurreko  akta onartzea.

2.-”Berazubiko  birilgunearen  eta
suhiltzaileeen  artean  irisgarritasuna
hobetzeko proiektua”-n jasotako obren 7.
ziurtagiria  (FV17/0015  eta  FV17/0016
faktura).

3.-“Bidebieta  auzoa  eta  Bizkaia  Kalea
urbanizatzeko  proiktua”n  jasotako
obren 6. ziurtagiria (V-17/0698 faktura).
 

4.-  56-57/2017  zenbakia  duten  faktura-
zerrendak.

1.- Aurreko  akta onartzea.

Alkateak bilerari hasiera eman ondoren, 2017ko urriaren 30ean egindako batzarraren akta
aztertu eta aho batez onartu da.

    2.-“Berazubiko biribilgunea eta suhiltzaileen artean irisgarritasuna hobetzeko 
proiektua”n jasotako obren 7. ziurtagiria (FV17/0015 eta FV17/0016 faktura).

“Berazubiko  biribilgunea  ta  suhiltzaileen  artean  irisgarritasuna  hobetzeko  proiektua”n
jasotako obren kontratua, 370.121,96€ (BEZ barne) izan zelarik esleipenaren zenbatekoa.

Hauexek dira orain arte ordaindu diren ziurtagiriak:

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



1. ziurtagiria(% 21ko BEZa)             FV 17/0002………………….     29.491,80€
1. ziurtagiria (BEZik gabe)                FV 17/0004.....................…      15.921,30€

2. ziurtagiria(%21ko BEZa)              FV 17/0005.......................…     55.236,90€
2. ziurtagiria (BEZik gabe)                FV 17/0006   ………………        2.378,04€

3. ziurtagiria (%21ko (BEZa)………  FV 17/0007………                     55.410,73€
3. ziurtagiria (BEZik gabe)…………  FV17/0008 ………….                  6.836,18€

4. ziurtagiria (%21ko BEZa)………. FV17/0009……………………… 46.273,95€
4. ziurtagiria (BEZik gabe)………… FV17/0010……………………… 12.229,08€

5. ziurtagiria (%21ko BEZa)………. FV17/0011………………………  31.244,44€
5. ziurtagiria (BEZik gabe)………… FV17/0012………………………    8.031,17€

6. ziurtagiria (%21ko BEZa)………. FV17/0013………………………  90.767,65€
6. ziurtagiria (BEZik gabe)………… FV17/0014………………………    1.162,12€

GUZTIRA……………………………………………………………….    354.983,36€

Orain, honako ziurtagiri hau aurkeztu dute:

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

7. ziurtagiria (%21ko BEZa)………. FV17/0015………………………  29.479,45€
7. ziurtagiria (BEZik gabe)………… FV17/0016………………………    9.292,23€

GUZTIRA……………………………………………………………………38.771,68€

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

E R A B A K I    D U

LEHENA.-  Onartzea  “Berazubiko  biribilgunea  eta  suhiltzaileen  artean  irisgarritasuna
hobetzeko proiektua”n jasotako obren 7. ziurtagiria, 38.771,68€-koa.

BIGARRENA.- Sinatutako hitzarmenaren arabera, ziurtagiri honi dagozkion 9.292,23€-tako
ordainketa eskatzea Gipuzkoa Urak enpresari.

HIRUGARRENA.-  Onartzea  “Berazubiko  biribilgunearen  eta  suhiltzaileen  artean
irisgarritasuna hobetzeko” proiektua”-n jasotako obren likidazioa, 393.755,04€.koa.



LAUGARRENA.- Fakturen ordainketa egitea.

BOSGARRENA.-  Erabaki  honen  berri  ematea  adjudikaziodunari,  Berazubi  UTE-ri,
Gipuzkoako Urak enpresari eta Kontuhartzailetzari.

3.-   “Bidebieta  Auzoa  eta  Bizkaia  Kalea  urbanizatzeko  proiektua”-n  jasotako  obren  6.
ziurtagiria (V-17/0698 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 €

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

5. ziurtagiria (%21ko BEZa)..................V-17/0698...............................90.984,71 €
5. ziurtagiria (BEZik gabe)....................V-17/0699..................................7.509,84 €

GUZTIRA...........................................................................................345.543,16 €
Orain 6. ziurtagiria aurkeztu dute, honakoa da:

6. ziurtagiria (%21eko BEZa)................V-17/0798..............................124.197,51 €
GUZTIRA .................................................................................................124.197,51 €

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 6. ziurtagiria onartzea:  Zenbatekoa 124.197,51 € -koa. 

BIGARRENA.- Fakturen ordainketa egitea.

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

4.- 58-/2017 zenbakia duen faktura-zerrenda.

Kontuhartzailetzak  58/2017 faktura-zerrenda aurkeztu du, 63.426,82 €-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.- 58/2017  faktura-zerrenda onartzea. 

 
BIGARRENA.-  Onarpenaren berri ematea Kontuhartzailetzari. 

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

    ALKATEA                                                      Beh. Beh. IDAZKARIA    
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