EZ OHIKO GOBERNU BATZARRA
2018.11.14

Alkatea:
Olatz Peon Ormazabal

Bertaratutako zinegotziak:
Patxi Amantegi Zubiria
Nerea Letamendia Belloso

Tolosako Udaletxean, bi mila eta
hemezortziko azaroaren hamalauan,
08:00etan, Tokiko Gobernu Batzarra
bildu da ez ohiko bilera egiteko.
Mahaiburua alkatea izan da, eta alboko
zinegotziak agertu dira, eguneko gaizerrenda aztertzeko.
1.

Kontratazio-espedientea
onartzea,
Tolosako Bedaio
auzoan,
frontoiaren
ondoko
kalea berrurbanizatzeko obrak
esleitzeko eta lizitazioari hasiera
ematea.

2.

Gerorapena. HAPOko “12. San
Frantzisko hirigintza esparruko
“12.4 San Frantzisko 32-34-36”
azpi-esparruko
Exekuzio
Unitateko Kontzertazio Juntaren
eskaera.

Ez bertaratutako zinegotziak:
Jokin Azkue Arrastoa
Iñigo Alonso Sarasibar
Idazkaria:
Begoña Garmendia Vazquez

Kontuhartzailea:
Ainhoa Molinos Zubiaurre

1. KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ONARTZEA, TOLOSAKO BEDAIO AUZOAN,
FRONTOIAREN ONDOKO KALEA BERRURBANIZATZEKO OBRAK ESLEITZEKO
ETA LIZITAZIOARI HASIERA EMATEA.
1.- IDENTIFIKAZIO DATUAK
kontratuaren xedea:

Tolosako Bedaio auzoan
berrurbanizatze obra.

frontoiaren

ondoko

kalearen

Unitate sustatzailea: Hirigintza, Obra eta Zerbitzuak eta Ingurumeneko Departamentua.
Espedientea:

2018OASI004

Txosten hau ematen da 9/2017 Legeak, azaroaren 8koak, Sektore Publikoko Kontratuak
arautzen dituenak, bere Hirugarren Xedapen Gehigarriaren 8. atalean araututakoaren
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arabera, non Udal Idazkariari ematen zaion kontratazio-espedienteen aholkularitza
juridikoaren zeregina.

2.- Aurrekariak
Lehena.- Tolosako udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak, 2018ko martxoaren 12an
egindako bilkuran, besteak beste, Tolosako Bedaio auzoan frontoiaren ondoko kalearen
berrurbanizatze proiektua, aho batez onartu zuen. Proiektuarekin batera, ezinbestekoa
den zuinketa-akta jaso zen espedientean, urriaren 8ko 9/2017 Legeak, Sektore Publikoko
Kontratuak (SPKL hemendik aurrera) arautzen dituenak, bere 236. artikuluan
xedatutakoaren arabera.
Laburbildurik, proiektuaren helburuak ondorengo hauek dira:
- Auzotar eta kanpotarrei zerbitzuak eskuragarri jartzeko errepidea zabaltzea eta
horrenbestez aparkalekuak irabaztea, honela, erabilpen publikoa duten eraikinak
argiztapen berriaz lotzen dira.
- Ur-hornidurako sarea berritzea.
- Gaur egun dagoen argiteria eskasa hobetzea, eraikin eta zerbitzuen arteko lotura
osatuz.
SPKLren 232.1.c) eta 5. artikuluan, hau xedatzen da: “Clasificación de las obras. 1. A los
efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y
naturaleza, en los grupos siguientes:
a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran
reparación.
b) Obras de reparación simple.
c) Obras de conservación y mantenimiento.
d) Obras de demolición.
...
5. Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las obras
necesarias para su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las obras de
mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de conservación.”.
Beraz aurrekoa aintzat harturik, proiektaturiko lanak, kontserbazio eta mantentze lanak
direla ondorioztatu da, ondorengo hauek kontuan hartuta:
- Egingo diren lanak, erabileratik sorturiko mantenu soila ez dute gainditzen.
- Lan horiek ezin dira kalifikatu konponketa gisa, SPK Legeak bere 232.4 artikuluan
xedatutakoaren arabera: “Se consideran como obras de reparación las necesarias para
enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o
accidentales.”.
- Erreformako lanak ondorengo era honetan definitu dira SPK Legearen 232.3 artikuluan:
“El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora,
modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente.”.
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Beraz, onarturiko proiektua aztertu ondoren, eta SPKLren 231. eta 232. artikuluetan
xedaturikoa kontuan hartuz, Tolosako Bedaio auzoan frontoiaren ondoko kalearen
berrurbanizatze obra, kontserbazio eta mantentze lanak direla esan daiteke.
Horretarako, egoki diren kudeaketak eta beharrezkoa den hasierako dokumentazioa
eginda, izenpetzaileak organo eskudunaren onespenerako jartzen ditu aipaturiko
kontratuari dagokion espedientea, jarraian jasotako txostenaren eta proposamenaren
arabera.

3.- Kontratazio-espedientea, kontratuaren izaera eta kaudimena
9/2017 Legeak, azaroaren 8koak, Sektore Publikoko Kontratuak arautzen dituenak, bere
116.1 artikuluan xedaturikoa kontuan hartuz, esleipen-jardunbidea osatzen duten
izapideak hasi baino lehen, kontratazio-espedientea osatu behar da. Espedientea,
aipatutako Legearen 116.3 artikuluak ezarritakoaren arabera egin da eta 117 artikuluak
xedatzen duenaren arabera onartu beharko da, esleipen-jardunbideari hasiera emanez.
Espedientea aztertu ondoren, honako dokumentuok dituela egiaztatu da:
 Espedienteari hasiera emateko Alkatetzaren Probidentzia.
 Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak eta Ingurumeneko Departamentuko Arduradunak
egindako kontratazio-proposamena.
 Proiektua: Memoria, Preskripzio Teknikoen Orria eta Aurrekontua.
 Administrazio Baldintza Zehatzen Agiria
Halaber, espedientea osatu beharko da Kontuhartzailearen txostenarekin.
Kontratu honek administrazio-izaera du 9/2017 Legeak, azaroaren 8koak, Sektore
Publikoko Kontratuak arautzen dituenak, bere 25.1 artikuluaren a) atalean
xedaturikoarekin bat, obra kontratua hain zuzen ere, aipatu Legearen 13. artikuluan
xedaturikoaren arabera. Izan ere, SPKLren 13.1 artikuluan araututakoaren arabera, obra
kontratuaren xedea, I. Eranskinean aurreikusitako lanen bat exekutatzea izango dela
ikusirik, burutu nahi diren lanak aipaturiko Eranskinaren 45.21 atalean sailkaturikoak
agertzen dira: “construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil
(puentes, túneles, etc.).”.
Bestalde, obra kontratu honetan ondokoa kontuan izan behar da:
Lehena: SPKLren 99.3 artikuluak hau xedatzen du loteetan banaketari buruz: “Siempre
que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose
reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.”.
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Kontratu honetan aurreikusitako balio zenbatetsia, 9/2017 Legeak, azaroaren 8koak,
Sektore Publikoko Kontratuak arautzen dituenak, bere 101.1.a). artikuluak xedaturikoa
aintzat hartuta, 114.474,80 eurokoa dela, kontratazio honetan ez da loteetan banaketarik
aurreikusi, eta hori justifikatu da espedientean.

Urtea
2018
2019
Guztira

Balio zenbatetsia
61.934,09 €
52.540,71 €
114.474,80 €

Urteko kuota (BEZa barne)
74.940,25 €
63.574,26 €
138.514,51 €

Bigarrena.- Hori horrela, nahiz eta obra kontratuak 9/2017 Legeak, azaroaren 8koak,
Sektore Publikoko Kontratuak arautzen dituenak (SPKL), bere 19. artikuluaren arabera,
araudi armonizatuari loturik egon daitezkeen kontratuak izan, kasu honetan, 20.1
artikuluak xedatzen duen kontratuaren balio zenbatetsia gainditzen ez duenez (5.548.000
€), ez zaio araudi horri lotzen. Halaber, kontratazioari buruzko errekurtso berezia ezin
izango da tartekatu, aipatu Legearen 44.1a) artikuluak xedaturikoaren arabera, balio
zenbatetsiak 3.000.000 euroko kopurua ez duelako gainditzen.

Hirugarrena.- Bestalde, Baldintza Administratiboen Pleguaren I tituluaren IV Kapituluan
eta honen I. Eranskinaren 11, atalean jasotzen dira kaudimenari buruzko baldintzak,
SPKL-k bere 86, 87, eta 88. artikuluetan xedatutakoaren arabera.
Kasu honetan, kontuan hartu behar da kontratuaren balio zenbatetsiak ez duela
gainditzen 500.000 euroko kopurua. Beraz:
• Enpresa berriek parte har dezakete lizitazioan (88.2 artikulua).
• Lizitatzaileen gaitasunari dagokionez, lizitatzaileen sailkapena ez da nahitaezkoa
izango (77.1.a) artikulua). Hala ere, sailkapenak gaitasuna eta kaudimena
egiaztatuko ditu botere esleipendunaren aurrean (artikulu bera, bigarren
paragrafoa)
Halaber, eta ordainagirien ordainketari dagokionez, kontuan hartu beharko da aipatu
legearen 198.4 artikuluan xedaturikoa: “La Administración tendrá la obligación de abonar
el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de
lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de
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plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación
del servicio.”.

4.- Espediente mota
SPK Legeak bere 116., 119. eta 120. artikuluetan xedatutakoaren arabera, kontratazioespedienteak hiru eratakoak izan daitezke, hain zuzen, arruntak edo ohikoak, presazkoak
eta larrialdietakoak. Presazkoak, 119. artikuluan arautzen dira honakoaren arabera:
“geroraezinak edo, herri-onuraren arrazoiengatik, lehenbailehen esleitu beharrekoak
diren kontratuen espedienteak presaz tramitatu ahal izango dira. Horretarako,
espedienteak presa adierazpena eduki beharko du, kontratazio-organoak eginda eta
behar bezala arrazoituta”. Halaber, presakotzat jotzeak legean zehaztutako lehentasunondorioak eta epeen murrizketa dakartza.
Larrialdietakoak aldiz, 120. artikuluan arautzen dira, ondorengoaren arabera: “hondamen
gertaeretan, arrisku handia eragiten duten egoeretan edota nazio-defentsari eragiten dien
beharrei erantzuteko, Administrazioak berehala erantzun behar izaten duen kasuetan…”
Kasu honetan, ez da Legearen 119 eta 120. artikuluek xedaturiko ziorik beraz,
kontratazio-espediente hau ohiko tramitazioaren bidez izapidetuko da, Administrazio
Baldintza Zehatzen Agiriaren 18. klausulan xedatzen den legez eta kontratu honen
unitate sustatzaileak adierazitakoarekin bat etorriz.

5.- Kontratuaren ezaugarriak
Obra kontratua gauzatzeko gehienez LAU HILABETE ezarri dira, zuinketaren egiaztapen
akta sinatu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.
Lizitazio prezio orokorra ondoko hau izango da: 138.514,51 euro, horietatik
114.474,80 € printzipala eta 24.039,71 euro B.E.Z.-ari dagozkionak.
Bestalde, garrantzitsua da aipatzea, kontratuaren xede diren lanak, udal aurrekontupartida honen kargura finantzatuko direla: 0700.601.07.414.00
Beraz, Udalak kreditu egokia eta nahikoa du kontratua gauzatzeak eragingo dizkion
betebehar ekonomikoei aurre egiteko aipaturiko aurrekontu-partidaren kargura.

6.- Esleipena egiteko jardunbidea eta modua
Proposatutako kontratazioari SPKLn jasotako esleipenerako jardunbide eta moduak
ezarriko zaizkio; hain zuzen ere, 131.2 artikuluak xedatzen dituenak. Artikulu horrek
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honela dio: “La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando una pluralidad de
criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y
utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido...”
Kontratu honen organo eskudunaren erabakiaren kalterik gabe, bidezkoa da espediente
honetan jardunbide ireki sinplifikatua erabiltzea, gardentasuna, publizitatea,
eraginkortasuna eta diskriminazio ezaren printzipioak bermatzeko, hala proposamen
tekniko eta batik bat ekonomiko onuragarriagoak jasoko direla iritzi delako, lehia
printzipioan oinarrituta. Hori betiere, SPKLren 156., 157., 158. eta 159. artikuluetan
aurreikusitakoari jarraiki egin beharko da.
Bestalde, kontratuaren ezaugarriak kontuan izanik, esleipena irizpide bat baino gehiago
erabiliz egitea proposatu da, Administrazio Baldintza Zehatzen Agiriaren 20. klausulan eta
bere I. Eranskinaren 10 eta 19 idatz-zatietan zehaztutako irizpideen arabera balioetsiko
da, SPKLren 145. eta 159. artikuluek aurreikusitakoa betez, kontratuaren xedearekin
lotura dutenak hain zuzen ere. Kasu honetan, balio-judizioetan oinarritutako irizpideek
%20a suposatzen dute; beraz, SPKLren 159.1.b) artikuluan (balio-judizioetan
oinarritutako irizpideak %25a ez gainditzea) xedaturikoa bete da.
Azkenik, berme-epeari dagokionez, SPK Legearen 111.5 azken idatz-zatian xedaturikoa
betez, 6 hilabeteetan finkatu da, kontratuaren balio zenbatetsiak ez duelako 1.000.000 €ko kopurua gainditzen. Kasu honetan, aipatu Legearen 243.3 atalean xedaturiko kasu
bereziaren aurrean gaudela iradoki du Idazkari honek.
7.- Administrazio baldintza zehatzen agiria eta preskripzio teknikoen orria
Kontratazio-espedientearekin batera, kontratu hau araupetzeko proposatu den
Administrazio Baldintza Zehatzen Agiria eta Preskripzio Teknikoen Orria aztertu dira, SPK
Legearen 122. eta 124. artikuluetan eta Herri Administrazioen Kontratuen Legearen
Araudi Orokorra arautzen duen urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 67. eta 68.
artikuluetan ezarritakoa kontuan harturik, araututako xedapenekin bat datorrela egiaztatu
delarik.
8.- Kontratazio-organoa
Kontratazio-organoa zehazteko, kontratazio arloan Toki Erakundeei aplikatu beharreko
arau espezifikoak jasotzen dituen xedapenak hartuko dira kontutan, SPK Legearen II.
Xedapen Gehigarriaren 1. atalean xedaturikoak hain zuzen ere. Hori kontuan izanik, eta
ezarritako zenbatekoak gainditzen ez direnez, printzipioz, eskumena AlkateUdalburuarena da. Hala ere, Tolosako udalaren kasuan, udal honetako AlkateUdalburuak 2015eko uztailaren 28an emandako Dekretua kontutan hartuz, eskumena
Tolosako Tokiko Gobernu Batzarrari dagokiola ondorioztatu du Idazkari honek.
Aipatu behar da kontratazio-organoari dagozkiola, besteak beste, kontratua esleitzea,
kontratua interpretatzea, kontratuan sor daitezkeen zalantzak ebaztea, herri-onurako
arrazoiengatik kontratua aldatzea, kontratuari amaiera ematea eta amaiera horren
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ondorioak zehaztea, hori guztia SPK Legearen 190 eta 191. artikuluen arabera eta haren
Araudi Orokorrean ezarritako muga, baldintza eta ondorioei eutsiz.

Aurreko guztia aintzat harturik eta udal teknikariak egindako proposamena aztertu
ondoren, Gobernu Batzar honek, aho batez eta alkateak emandako ahalmenez baliatuta,

ERABAKI DU

LEHENA.- Tolosako Bedaio auzoan frontoiaren ondoko kalearen berrurbanizatzeko,
Hirigintzako buruak egindako txostenean aurreikusitako obrak kontratatzeko espedientea
onartzea.
BIGARRENA.- Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua onartzea, ondokoaren arabera:
Lizitazio prezio orokorra 138.514,51 euro, horietatik 114.474,80 € printzipala eta
24.039,71 euro B.E.Z.-ari dagozkionak.

Urtea
2018
2019
Guztira

Balio zenbatetsia
61.934,09 €
52.540,71 €
114.474,80 €

Urteko kuota (BEZa barne)
74.940,25 €
63.574,26 €
138.514,51 €

HIRUGARRENA.- Kontratazio honen xede diren obrak gauzatzeko gehieneko epea lau
hilabetekoa izango da, obraren zuinketa egiaztapeneko akta izenpetu sinatu eta
hurrengo egunetik hasita.
LAUGARRENA.- Kontratua gauzatzeko erabiliko diren Administrazio Baldintza Zehatzen
Agiria eta Preskripzio Teknikoen Orria onartzea.
BOSTGARRENA.- Kontratazio-jardunbideari hasiera ematea (jardunbide ireki
sinplifikatua) eta dagokion iragarkia argitaratzea Tolosako udaleko kontratugilearen
profilean, lizitatzaileek beren proposamenak hogei egun naturaleko epean aurkez
ditzaten, iragarkia kontratugilearen profilean argitaratzen den biharamunetik zenbatzen
hasita.
SEIGARRENA.- Erabaki horiek Kontuhartzailetza Departamentuari jakinaraztea.
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2. GERORAPENA. HAPOKO “12. SAN
FRANTZISKO
HIRIGINTZA
ESPARRUKO
“12.4
SAN
FRANTZISKO
32-34-36” AZPIESPARRUKO
EXEKUZIO
UNITATEKO
KONTZERTAZIO
JUNTAREN ESKAERA.

2. APLAZAMIENTO. SOLICITUD DE LA
JUNTA DE CONCERTACIÓN DE LA
UNIDAD
DE
EJECUCIÓN
DEL
(SUB)ÁMBITO “12.4 PASEO SAN
FRANCISCO 32-34-36” DEL ÁMBITO
URBANÍSTICO
“12.SAN
FRANCISCO” DEL P.G.O.U. DE
TOLOSA.

HAPOko “12. San Frantzisko hirigintza
esparruko “12.4 San Frantzisko 32-3436” azpi-esparruko Exekuzio Unitateko
Kontzertazio Juntak, 2018ko urriaren
9an (erreg. zbk. 7759), 100.000,00
euroko hasierako ordainketa egin
ondoren,
geratzen
zaion
zorra
ordaintzeko, 128.153,57 euro, lau
hilabeteko gerorapena eskatu zuen.

La Junta de Concertación de la Unidad
de ejecución del (Sub)Ámbito “12.4
Paseo San Francisco 32-34-36” del
ámbito urbanístico “12.San Francisco”
del P.G.O.U. de Tolosa solicita el día 9
de Octubre de 2018, nº de registro de
entrada 7759, que tras un pago inicial de
100.000,00 euros, se le conceda un
aplazamiento a cuatro meses del resto
de la deuda, que ascienden a
128.153,57 Euros.

Aurrekariak:

Antecedentes:

1.- Aipatutako Juntaren lehendakariari
2018ko
irailaren
24an
jakinarazi
zitzaion, 1771 Alkatetza Dekretuak
(2018ko irailaren 17koa) xedatutakoa,
kontzeptu hauek direla eta: (i)
200.153,57 euro ordaindu behar
zituztela lagatzen diren lursailen
hirigintzako gainbalioengatik eta (ii)
28.000,00 euroko ordainketa egin behar
zutela
leku-dotazioen
defizitaren
balioaren kontzeptuaren pean, izan ere,
ez dira betetzen hirigintza araudiko
estandarrak “12.4 San Frantzisko 32-3436” azpi-esparruko ordenazioan. Hala,
ordaindu beharreko zor guztia honako
hau da: 228.153,57 euro.

1.- Que al Presidente de dicha Junta de
Concertación se le notificó con fecha 24
de Septiembre de 2018 el Decreto de
Alcaldía n.º 1771, de fecha 17 de
Septiembre de 2018, en virtud del cual,
se les requería (i) el pago de 200.153,57
Euros, en concepto del valor de las
plusvalías urbanísticas que resultan
objeto de cesión, y (ii) el pago de
28.000,00 Euros, en concepto de valor
del déficit de las dotaciones locales que
conforme a los estándares urbanísticos
de la normativa urbanística no se
cumplen
en
la
ordenación
del
(sub)ámbito “12.4 Paseo San Francisco
32-34-36”. Siendo el total de la deuda a
pagar de 228.153,57 Euros.

2.- Aipatutako Dekretuaren arabera,

2.- Que conforme a dicho Decreto se les
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ordainketa osoa egiteko 15 eguneko
epea ematen zitzaion.

concedía un plazo de 15 días para
realizar dicho pago en su totalidad.

3.- Zergak eta Udal Zuzenbide
Publikoaren
bestelako
sarrerak
kudeatzeko eta biltzeko Ordenantza
Orokorraren
II.
Eranskinean
ezarritakoaren
arabera,
100.000
eurotako ordainketa zatikatzea edo
geroratzea
egiteko
ondorengo
baldintzak bete beharko dira:

3.- Que en la Ordenanza General de
gestión y recaudación de los tributos y
otros ingresos de derecho público
locales, en su anexo II recoge que en el
caso de fraccionamiento o aplazamiento
de deudas superiores a 100.000 Euros
se deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a) Zorraren % 20aren aurrerakina.

a) Anticipo del 20% de la deuda.

Betetzat jotzen da, 100.000 euroko
hasierako
ordainketa
bat
egitea
proposatzen baitute, eta kopuru hori
zorraren % 20a baino gehiago da.

Se daría por cumplido ya que proponen
realizar un pago inicial 100.000 euros,
importe superior al 20% de la deuda
total.

b) Eman dakiokeen gehienezko epea:
Gobernu Batzarraren eskumena.

b) Plazo máximo a conceder: potestad
de la Junta de Gobierno.

Zergak eta Udal Zuzenbide Publikoaren
bestelako sarrerak kudeatzeko eta
biltzeko Ordenantza Orokorraren II.
Eranskinean ezarritakoaren arabera,
100.000 eurotako ordainketa zatikatzea
edo geroratzeko baimena ematea
Gobernu Batzarraren eskumena da.

En la Ordenanza General de gestión y
recaudación de los tributos y otros
ingresos de derecho público locales, en
su anexo II recoge que es potestad de la
Junta de Gobierno Local fijar el plazo
máximo para el fraccionamiento o
aplazamiento de deudas superiores
100.000 Euros.

Horregatik,
Gobernu
Batzarraren
eskumena izanik, atal honetan ez dago
eragozpenik 4 hilabeteko geroratzea
onartzeko.

Por ello, al ser potestad de la Junta de
Gobierno local la decisión del plazo no
se vería inconveniente en este apartado
para la concesión de un aplazamiento a
4 meses.

c) Bermea: banku-abala.

c) Garantía: aval bancario.

Diru-bilketa Erregelamenduak beste
40.1 artikuluan azaltzen du: “zorren
geroratzea bermatzeko bere aldeko abal

Tal y como señala el art. 40.1 del
Reglamento de Recaudación: “Para
garantizar
los
aplazamientos
de
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solidarioa eratzeko kreditu-erakunde
baten, elkar bermatzeko sozietate baten
edo kauzio-aseguru baten ziurtagiria
eska dezake”.

deudas….podrá exigir que se constituya
a su favor aval solidario de entidad de
crédito o sociedad de garantía recíproca
o certificado de seguro de caución”.

Abalaren kopuruari dagokionez, 40.3.
artikuluan
zera
dio:
“Bermeak
borondatezko epearen barruan dagoen
zorraren kopurua beteko du eta baita
geroratzeak sortzen dituen berandutzeinteresak ere, gehi bi partiden
guztizkoaren % 25a”.

En cuanto al importe del aval, en el
art.40.3 se señala que: “La garantía
cubrirá el importe de la deuda en período
voluntario y de los intereses de demora
que genere el aplazamiento, más un
25% de la suma de ambas partidas.”

Hori horrela, geroratzeko eskatzen den
diru-sarrera ikusita eta kontu-hartzailetzak
egindako proposamena aztertu ondoren,
Gobernu Batzar honek, aho batez eta
alkateak emandako ahalmenez baliatuta,

Por todo ello, la Junta de Gobierno,
debido al tipo de ingreso que se
propone aplazar y la propuesta del
Departamento de Intervención, , por
unanimidad y en uso de las facultades
delegadas al efecto por la alcaldía,

ERABAKI DU

ACUERDA

LEHENA.Aipatutako
zorra
geroratzeko eskaera onartzea, eskaera
egiten denetik LAU HILABETEKO epea
emanez eta dagozkion interesak barne.

PRIMERO.- Conceder el aplazamiento
del pago de la deuda mencionada
solicitada a CUATRO MESES a partir de
la fecha de entrega de la solicitud con
sus respectivos intereses.

Zuzenbide publikoko zorra izanik,
aplikatu beharreko interesa diruaren
legezko interesa izango da. Hau dela
eta, ordaindu beharreko interesak
honako hauek lirateke:

Al ser una deuda de derecho público el
interés a aplicar será el interés legal del
dinero. Por lo que los intereses a pagar
ascenderían a la cantidad de:

Geroratutako zergaz besteko zorra:
128.153,57 €.

Deuda no tributaria aplazada:
128.153,57 €.

Indarrean dagoen legezko interesaren

Porcentaje interés de legal vigente: 3 %
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portzentajea: % 3.
Geroratze hilabeteak: 4
Ordaindu
beharreko
guztizkoa: 1.306,11 €.

Meses aplazamiento: 4
interesaren

Total interés a abonar: 1.306,11 €.

Zorra
eta
dagozkion
interesak
ordaintzeko gehienezko epea: 2019ko
otsailaren 9a.

Plazo límite de pago de la deuda con
sus intereses: 9 de Febrero de 2019

Zorra epea baino lehen ordaintzeak
epeak aurrez betetzea ekarriko du eta
dagozkion interesen kalkulu berria.

El pago anticipado de la deuda
provocará
el
correspondiente
vencimiento anticipado de plazos y el
nuevo cálculo de intereses de demora
que resulten procedentes.

Geroratzea ematea ondorengo bi
baldintza hauek betetzearekin loturik
egongo da:

La concesión del aplazamiento estará
condicionada al cumplimiento de los dos
siguientes requisitos:

a)
100.000,00
euroko
hasierako
ordainketa bat egitea, geroratzea
onartzen zaiola jakinarazten zaion
momentuan, Udalak Kutxabank-en duen
kontu korrontean:
ES45.2095.5067.10.1060024816.

a) Pago inicial de 100.000,00 Euros en el
momento de la notificación de la
concesión de aplazamiento mediante
ingreso en la c/c municipal de Kutxabank
ES45.2095.5067.10.1060024816.

b)
Geroratzea
onartzen
zaiola
jakinarazten
zaion
momentutik
zenbatzen hasita, hilabeteko epean,
161.824,60 €-ko banku-abala entregatu
beharko du.

b) Entrega de aval bancario por un
importe total de 161.824,60 €. en el plazo
de un mes desde la notificación del
acuerdo de concesión del aplazamiento.

Bermea gauzatu gabe aipatutako epea
igaro ezkero, geroratzea bertan behera
geldituko da.

Transcurrido dicho plazo sin formalizar la
garantía, quedará sin efecto el acuerdo
de concesión.

Kasu horretan, berehala hasiko da epe
exekutiboa, eta zorra eta dagokion epe
exekutiboaren errekargua exijituko dira.

En tal caso, se iniciará inmediatamente
el período ejecutivo y se exigirá la deuda
y el recargo del período ejecutivo que
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corresponda.
BIGARRENA.- Erabaki honen berri
ematea
interesatuari
eta
Kontuhartzailetzari.

SEGUNDO.- Dar cuenta del acuerdo al
interesado y a Intervención.

Eta besterik gabe, bilera amaitutzat jo da 08:45ean.

ALKATEA

IDAZKARIA
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