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GOBERNU BATZAR IREKIA

2021.07.26

Alkatea:
Olatz Peon Ormazabal

Bertaratutako zinegotziak:
Xabier Balerdi Tolosa
Begoña Tolosa Mendia
Nerea Letamendia Belloso
Jose Mª Villanueva Telleria

Ez da bertaratu:
Patxi Amantegi Zubiria

Idazkaria:
Begoña Garmendia Vazquez

Jarduneko kontuhartzailea:
Paulino Alonso Eraso

Tolosako Udaletxean, bi mila eta hogeita
bateko  uztailaren  hogeita  seian,
10:00ean, Tokiko Gobernu Batzarra bildu
da. Tokiko Gobernu Batzar hau publikoa
da,  Osoko  Bilkurak  eskuordetutako
ahalmenez  baliatuta  jardungo  duelako.
Deialdiaren oinarria hau izan da: 2/2016
Legea,  apirilaren  7koa,  Euskadiko  Toki
Erakundeen buruzkoa (30. artikulua).
Mahaiburu  alkatea  izan  da  eta  alboko
zinegotziak  agertu  dira,  eguneko  gai-
zerrenda aztertzeko:

IZAERA PUBLIKOKO GAIAK:

1. Huts  deklaratzea  Tolosako  udalerrian
arlo sozioedukatiboan eta psikosozialean
esku-hartzeko  zerbitzu-kontratua
arautuko  duen  adjudikazioaren
kontratazio jardunbidea eta lizitazioa.

2. Onartzea Tolosako San Blas, Bedaio eta
Aldabako  udal  hilerrien  kudeaketa
integralaren  emakida  kontratuaren
luzapena.

3. Onartzea Tolosako San Blas, Bedaio eta
Aldabako  udal-hilerrien  kudeaketa
integralaren  zerbitzu-kontratuaren
adjudikazioa.

4. Tolosako udal eraikinak eta hiri-altzariak
garbitzeko  zerbitzu-kontratua
adjudikatzea.

- - - - - - - -
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IZAERA EZ PUBLIKOA

5. Akta  hau  onartzea:  2021eko  uztailaren
6ko ohiko bilkurakoa.

6. Onartzea  covid-19ak  sortutako
egoeragatik  eta  Osasun  Ministerioak
emandako  garbiketa  protokoloen
ondorioz, udal eraikinak eta hiri altzariak
garbitzeko  zerbitzu  kontratuan  2021.
urtean izandako gainkostuak ordaintzeko
eskaera eta kontratuaren aldaketa. 

7. Dekretu hauen berri ematea: 

2021/  1110  Dekretua:  2021/20  eta
2021/21 faktura zerrendak.

2021/  1167  Dekretua:  2021/22  eta
2021/23 faktura zerrendak.

2021/1228 Dekretua:  2021/24  faktura
zerrenda.

2021/1235 Dekretua:  2021/25  faktura
zerrenda.

IZAERA PUBLIKOKO GAIAK:

1. HUTS DEKLARATZEA TOLOSAKO UDALERRIAN ARLO SOZIOEDUKATIBOAN
ETA    PSIKOSOZIALEAN  ESKU-HARTZEKO  ZERBITZU-KONTRATUA  ARAUTUKO  
DUEN ADJUDIKAZIOAREN   KONTRATAZIO JARDUNBIDEA ETA LIZITAZIOA.      

ANTOLAKUNTZAKO BATZORDE INFORMATIBOAREN  2021EKO
UZTAILAREN  21EKO  IRIZPENA   

I.- IDENTIFIKAZIO DATUAK  

Kontratuaren xedea
Tolosako  udalerrian  arlo  sozioedukatiboan  eta  psikosozialean
esku-hartzeko zerbitzua.

Unitate sustatzailea Gizarte Zerbitzu eta Osasun Saila

Espedientea 2021SABI0006
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II.- AURREKARIAK  

Lehena.-  Espedientea eta Administrazio Baldintza Partikularren zein Preskripzio Tekniko
Partikularren  pleguak  2021ko  apirilaren  29an  onartu  zituen  Udalbatzak;  lizitazioaren
deialdia, berriz, hurrengo egunean argitaratu zen Euskadiko  Kontratatzailearen Profilean.

Bi  garrena.-   Proposamenak aurkezteko epean: NURA GIZARTE ELKARTEA (G20779187)
elkarteak bakarrik aurkeztu zuen bere eskaintza.

Hirugarrena.- 2021eko  ekainaren  15ean kontratazio  mahaia  bildu  zen lizitazioaren  “A”
gutun-azaleko  dokumentazioari  buruz  kontratazio  teknikariak  egindako  eginbidea
kalifikatzeko helburuarekin. Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren ikusi zen NURA
GIZARTE  ELKARTEAk  (G20779187)  ez  zuela  betetzen  Administrazio-Baldintza
Partikularren  Pleguko I.  eranskineko  11.  puntuak  xedatzen  duena.  Bertan,  kaudimen
ekonomikoa  eta  finantzarioa  egiaztatzeko,  SPKLren  87.1  artikuluko  a)  letran
xedatutakoarekin bat etorriz,  enpresariek egiaztatu beharko dutelako enpresaren  urteko
negozio-bolumena,  ekitaldi  onenari  dagokionez,  eskuragarri  dauden  azken  hiru
ekitaldietatik, gutxienez 627.000 eurokoa dela. Enpresak ez zuen negozio-bolumen hori
egiaztatu, eta, beraz, ez zuen egiaztatzen eskatutako gutxieneko kaudimen ekonomiko-
finantzarioa.

Laugarrena.-  Aurreko  guztia  aintzat  harturik,  kontratazio  mahaiak  proposatu  zion
kontratazio-organoari aurkeztutako enpresa bakarra lizitaziora ez onartzea eta aipatutako
kontratuaren lizitazioa huts deklaratzea, aurkeztutako proposamenak ez zutelako BAPPen
ezarritakoa betetzen.

III.- KONTRATAZIO-ORGANOA  
Kontratazio-organoa  zehazteko,  kontratazio  arloan  Toki  Erakundeei  aplikatu  beharreko
arau espezifikoak jasotzen dituen xedapenak hartuko dira kontutan, SPKLren Bigarren
Xedapen Gehigarriaren 1. atalean xedaturikoak hain zuzen ere. 

1. Toki-entitateetako alkateen eta lehendakarien eskumena izango dira, kontratazio-
organo diren neurrian, kontratu hauek guztiak: obra-kontratuak, hornidura-kontratuak,
zerbitzu-kontratuak,  obra-emakidako  kontratuak,  zerbitzu-emakidako  kontratuak  eta
administrazio-kontratu  bereziak,  baldin  eta  haien  balio  zenbatetsia  ez  bada
aurrekontuko baliabide arrunten ehuneko 10 baino handiagoa, eta ezta, inola ere, sei
milioi euro baino gehiago ere; berdin gertatuko da urte anitzeko kontratuen kasuan ere,
haien iraupena ez bada lau urtekoa baino luzeagoa,  balizko luzapenak barne,  eta,
betiere, urteroko guztien zenbateko metatua ez bada lehenengo ekitaldiko baliabide
arrunten 100eko 10 baino handiagoa, ez eta sei milioi euro baino gehiago ere.
2.  Osoko  Bilkuraren  eskumena izango  da,  kontratazio-organo  den  neurrian,  aurreko
apartatuan aipatutako kontratuak egitea kontratuaren balioagatik edo iraupenagatik toki-
entitateko  alkatearen  edo  lehendakariaren  eskumena  ez  denean  aurreko  apartatuak
xedatutakoarekin  bat.  Halaber,  Osoko  Bilkurari  dagokio  lege  honen  121.  artikuluan
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aipatzen diren administrazio-klausula orokorren agiriak onestea.

Kasu honetan,  kontratuaren balio  zenbatetsia 2.505.641,48 eurokoa denez,  aipatutako
aurrekontuko baliabide arrunten ehuneko 10 (2.656.409 euro) baino txikiagoa da; beraz,
alkate-lehendakariarena izango litzateke eskumena, baina kontratuaren iraupena lau urte
baino gehiagokoa denez, Udaleko Osoko Bilkura da kontratazio hau onartzeko organo
eskuduna. 

Baina behin kontratazio jardunbidea onartuta eta lizitazioari hasiera emanda, proposatzen
da  Osoko  Bilkuraren  eskumenak  Tokiko  Gobernu  Batzarrari  eskuordetzea,
kontratuaren bukaera arte,  eraginkortasun eta bizkortasun arrazoiengatik,  eta 7/1985
Legeak, apirilaren 2koak, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 22.4. artikuluan
xedatutakoaz baliatuz.

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
ondorioak zehaztea, hori guztia SPKLren 190. eta 191. artikuluen arabera eta haren Araudi
Orokorrean ezarritako muga, baldintza eta ondorioei eutsiz.

Aurreko guztia aintzat harturik, Tolosako Udaleko Antolakuntzako Batzorde Informatiboak,
2021eko uztailaren 21ean  egindako bilkuran, irizpen-proposamen hau aztertu eta bozkatu
zuen. 
Bozketaren emaitza honako hau izan zen:

Aldeko  botoak:  Xabier  Balerdi  Tolosa,  Begoña  Tolosa  Mendia,  Nerea  Letamendia
Belloso eta  Jose Mari Villanueva Telleria, Garbiñe Marzol Ormazabal eta  Kristina Pelaez
Errazkin. 

Irizpena aho batez onartu zen.

Beraz, aho batez, Tokiko Gobernu Batzarrak honako irizpen hau onartu du:

IRIZPENA

LEHENA.-  Huts  deklaratzea  aipatutako  zerbitzu-kontratuaren  lizitazioa,  2021eko
ekainaren 15ean kontratazio mahaiak proposatutakoari jarraituz.

BIGARRENA.- Huts deklaratu izanaren berri iragartzea kontratatzailearen profilean.

HIRUGARRENA.- Kontratazio-organoari proposatzea aipatutako xedea duen lizitazio berri
bat martxan jartzea.
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LAUGARRENA.- Erabakia  jakinaraztea  interesdunei,  Gizarte  Zerbitzuetako  Sailari eta
Idazkaritza Orokor, Kontratazio eta Ondarearen Azpisailari.

2. ONARTZEA TOLOSAKO SAN BLAS, BEDAIO ETA ALDABAKO UDAL HILERRIEN
KUDEAKETA INTEGRALAREN EMAKIDA KONTRATUAREN LUZAPENA.

ANTOLAKUNTZAKO BATZORDE INFORMATIBOAREN  2021EKO
UZTAILAREN  21EKO  IRIZPENA   

I.- IDENTIFIKAZIO-DATUAK

Xedea
Tolosako San Blas, Bedaio eta Aldabako udal hilerrien kudeaketa
integralaren  emakida kontratua.

Unitate sustatzailea Hirigintza Saila

Espedientea B.10.13/2011/0001

II.- AURREKARIAK  
Lehena.- Udalbatzak,  2021eko  apirilaren 29an egindako Osoko Bilkuran, onartu zituen
Tolosako San Blas, Bedaio eta Aldabako udal hilerrien kudeaketa integralaren zerbitzua
kontratatzeko adjudikazio prozedura arautzen zuten Administrazio Baldintza Partikularren
Plegua eta Preskripzio Tekniko Partikularren Plegua, eta lizitazioari hasiera eman zion.

Bigarrena.- Lizitazioaren  deialdia  apirilaren  30ean argitaratu  zen  Euskadiko
Kontratatzailearen Profilean eta  Europako aldizkarian.

Hirugarrena.- Gutun-azalak legez ezarritakoaren arabera ireki ondoren, eskaintza onena
egin duen HARGOI HILERRIA, SL enpresari errekeritu zaio dokumentazioa aurkez dezan
10 eguneko epean, kontratua adjudikatu ahal izateko.

Hirugarrena.- Aurreko lizitazioaren kontratua Servicios Funerarios Oria SL enpresarekin
sinatu  zen   2011ko  uztailaren  22an.  Ondoren,  2014ko  urtarrilaren  28an,  Funerarias
Oyarbide, SL enpresari transferitu zitzaion kontratua. Kontratua 2021eko uztailaren 31n
amaitzen da. 

Laugarrena.- Aurreko  prozedura  arautzen  zuten  Administrazio  Baldintza  Partikularren
Plegua eta Preskripzio Tekniko Partikularren Plegua Osoko Bilkuran onartu ziren 2011ko
maiatzaren hamabian, eta luzapena Gobernu Batzarrean delegatu zen.

Bosgarrena.- Beharrezkoa  da,  beraz,  Tokiko  Gobernu  Batzarrak  luzapena  onartzea,
aipatutako kontratu berria adjudikatu arte.
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III.- ZUZENBIDEZKO OINARRIAK  

9/2017 Legeak, azaroaren 8koak, Sektore Publikoko Kontratuak arautzen dituenak,  29.4
artikuluan  xedatutakoarekin  bat  etorriz,  kontratuaren  prestazioa  ez  eteteko  interes
publikoko arrazoiak daudenez, jatorrizko kontratua luzatu ahal izango da berria gauzatzen
hasten den arte, kontratuaren baldintzak aldatu gabe. 

Aurreko  guztia  aintzat  harturik,  idazkariaren  eta  kontuhartzailearen  aldeko  txostenak
ikusita,   Tolosako Udaleko Antolakuntzako Batzorde Informatiboak,  2021eko uztailaren
21ean  egindako bilkuran, irizpen-proposamen hau aztertu eta bozkatu zuen. 

Bozketaren emaitza honako hau izan zen:

Aldeko  botoak:  Xabier  Balerdi  Tolosa,  Begoña  Tolosa  Mendia,  Nerea  Letamendia
Belloso eta  Jose Mari Villanueva Telleria, Garbiñe Marzol Ormazabal eta  Kristina Pelaez
Errazkin. 

Irizpena aho batez onartu zuten.

Tokiko  Gobernu Batzarreko kideek,  aho batez,  aurreneko  puntuko ebazpena  zehaztu
dute, termino hauetan: kontratu berria izenpetu eta indarrean sartu arte, eta ez “irekita
dagoen lizitazioa adjudikatu arte”.

Beraz, aho batez, Tokiko Gobernu Batzarrak honako irizpen hau onartu du:

IRIZPENA

Lehena.-  2011ko uztailaren 22an Servicios Funerarios Oria SL enpresarekin sinatu zen
eta,  ondoren,  2014ko  urtarrilaren  28an  Funerarias  Oyarbide  SL  enpresari  transferitu
zitzaion  kontratua  luzatzea,  kontratu  berria  izenpetu  eta  indarrean  sartu  arte,  eta
gehienez, 2021eko azaroaren 1 arte.

Bigarrena.-  Luzapen  honetan  2011ko  uztailaren  22an  sinatutako  baldintza  berak
mantentzea.

Hirugarrena.-  Aipatutako  zerbitzua  0700.227.07.164.00   udal  aurrekontuko  partidaren
kargura finantzatzea; horretarako,  dagokion kredituaz hornitu beharko da.

Laugarrena.- FUNERARIAS  OYARBIDE  SL  enpresari  luzapenaren  berri  ematea,  eta
errekeritzea gehienez 15 eguneko epean kontratuaren luzapena formalizatzera bertaratu
dadin.
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Bosgarrena.- Luzapenaren formalizazio iragarkia Euskadiko Kontratatzailearen Profilean
argitaratzea. 

Seigarrena.- Erabaki  honen  berri  ematea  interesdunari,  Ogasun  eta  Administrazio
Finantza  Sailari,  Hirigintza  Sailari,  eta  Idazkaritza  Orokor,  Kontratazio  eta  Ondarearen
Azpisailari.

Zazpigarrena.- Luzapen  honen  oinarrizko  datuak  Sektore  Publikoko  Kontratuen
Erregistroari jakinaraztea.

3. ONARTZEA  TOLOSAKO  SAN  BLAS,  BEDAIO  ETA  ALDABAKO  UDAL
HILERRIEN  KUDEAKETA  INTEGRALAREN  ZERBITZU-KONTRATUAREN
ADJUDIKAZIOA.  

ANTOLAKUNTZAKO BATZORDE INFORMATIBOAREN  2021EKO
UZTAILAREN  21EKO  IRIZPENA   

I.- IDENTIFIKAZIO DATUAK  

kontratuaren xedea:
Tolosako San Blas, Bedaio eta Aldabako udal hilerrien kudeaketa
integralaren zerbitzu-kontratua.

Unitate sustatzailea: Hirigintza Saila

Espedientea: 2021SABI0003

II.- AURREKARIAK  
Lehena.-   Tolosako Udaleko Hirigintza Saileko teknikariak 2021eko martxoaren 1ean
egindako  txostenean,  aipatutako  xedea  duen  zerbitzu-kontratuaren  egoerari  buruzko
azalpenak eman zituen eta kontratazio jardunbideari hasiera eman zion.

Bigarrena.- 2021eko apirilaren 29an Ohiko Osoko Bilkurak, besteak beste, Tolosako San
Blas,  Bedaio  eta  Aldabako  uda  -hilerrien  kudeaketa  integralaren  zerbitzu-kontratuaren
espedientea onartu zuen eta hasiera eman zitzaion lizitazioari.

Hirugarrena.- Proposamenak aurkezteko epean, HARGOI HILERRIA, SL eta LANDARRI,
SL enpresek aurkeztu zituzten eskaintzak.
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Laugarrena.- Behin izapidetze guztia legearen arabera egin eta gero, 2021eko uztailaren
20an kontratazio-mahaiak hau proposatu zion kontratazio-organoari:  Tolosako San Blas,
Bedaio  eta  Aldabako  udal-hilerrien  kudeaketa  integralaren  zerbitzu-kontratua  HARGOI
HILERRIA,  SL enpresari adjudikatzea  honako  prezio  honetan:  printzipala,  386.890,00
euro, eta BEZa, 81.246,90 euro; guztira, 468.136,90 euro.

III.- KONTRATAZIO-ORGANOA  
Kontratazio-organoa  zehazteko,  kontratazio  arloan  Toki  Erakundeei  aplikatu  beharreko
arau espezifikoak jasotzen dituen xedapenak hartuko dira kontutan, SPKLren Bigarren
Xedapen Gehigarriaren 1. atalean xedaturikoak hain zuzen ere. 

1. Toki-entitateetako alkateen eta lehendakarien eskumena izango dira, kontratazio-
organo diren neurrian, kontratu hauek guztiak: obra-kontratuak, hornidura-kontratuak,
zerbitzu-kontratuak,  obra-emakidako  kontratuak,  zerbitzu-emakidako  kontratuak  eta
administrazio-kontratu  bereziak,  baldin  eta  haien  balio  zenbatetsia  ez  bada
aurrekontuko baliabide arrunten ehuneko 10 baino handiagoa, eta ezta, inola ere, sei
milioi euro baino gehiago ere; berdin gertatuko da urte anitzeko kontratuen kasuan ere,
haien iraupena ez bada lau urtekoa baino luzeagoa,  balizko luzapenak barne,  eta,
betiere, urteroko guztien zenbateko metatua ez bada lehenengo ekitaldiko baliabide
arrunten 100eko 10 baino handiagoa, ez eta sei milioi euro baino gehiago ere.
2.  Osoko  Bilkuraren  eskumena izango  da,  kontratazio-organo  den  neurrian,  aurreko
apartatuan aipatutako kontratuak egitea kontratuaren balioagatik edo iraupenagatik toki-
entitateko  alkatearen  edo  lehendakariaren  eskumena  ez  denean  aurreko  apartatuak
xedatutakoarekin  bat.  Halaber,  Osoko  Bilkurari  dagokio  lege  honen  121.  artikuluan
aipatzen diren administrazio-klausula orokorren agiriak onestea.

Kasu  honetan,  kontratuaren  balio  zenbatetsia  415.891,92  eurokoa  denez,  aipatutako
aurrekontuko baliabide arrunten ehuneko 10 (2.656.409 euro) baino txikiagoa da; beraz,
alkate-lehendakariarena izango litzateke eskumena, baina kontratuaren iraupena lau urte
baino gehiagokoa denez, Udaleko Osoko Bilkura da kontratazio hau onartzeko organo
eskuduna. 

Baina behin kontratazio jardunbidea onartuta eta lizitazioari hasiera emanda, proposatzen
da  Osoko  Bilkuraren  eskumenak  Tokiko  Gobernu  Batzarrari  eskuordetzea,
kontratuaren bukaera arte,  eraginkortasun eta bizkortasun arrazoiengatik,  eta 7/1985
Legeak, apirilaren 2koak, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 22.4. artikuluan
xedatutakoaz baliatuz.

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
ondorioak zehaztea, hori guztia SPKLren 190. eta 191. artikuluen arabera eta haren Araudi
Orokorrean ezarritako muga, baldintza eta ondorioei eutsiz.
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Aurreko guztia aintzat harturik, Tolosako Udaleko Antolakuntzako Batzorde Informatiboak,
2021eko uztailaren 21ean  egindako bilkuran, irizpen-proposamen hau aztertu eta bozkatu
zuen. 

Bozketaren emaitza honako hau izan zen:

Aldeko  botoak:  Xabier  Balerdi  Tolosa,  Begoña  Tolosa  Mendia,  Nerea  Letamendia
Belloso eta  Jose Mari Villanueva Telleria, Garbiñe Marzol Ormazabal eta  Kristina Pelaez
Errazkin. 

Irizpena aho batez onartu zuten.

Beraz, aho batez, Tokiko Gobernu Batzarrak honako irizpen hau onartu du:

IRIZPENA

Lehena  .-   Lizitazio-egintzaren baliozkotasuna deklaratzea.

Bigarrena.- Tolosako San Blas, Bedaio eta Aldabako udal hilerrien kudeaketa integralaren
zerbitzu-kontratua HARGOI HILERRIA SL enpresari adjudikatzea honako prezio honetan:
printzipala, 386.890,00 euro, eta BEZa, 81.246,90 euro; guztira, 468.136,90 euro.

Hirugarrena.- Kontratuaren  iraupena  bost urtekoa  izatea  kontratua  sinatzen  den
momentutik kontatzen hasita.

Laugarrena.- Adieraztea enpresak  lizitazioa arautzen duten pleguetan xedatutakoa bete
beharko duela, inolako erreserbarik gabe.

Bosgarrena.- Ohartaraztea ezen,  SPKLren 44.1  a)  artikuluak  xedaturikoaren arabera,
kontratazioari  buruzko  errekurtso  berezia  jarri  ahal  izango  dela, balio  zenbatetsiak
100.000,00 euroko kopurua gainditzen duelako, eta 153. artikuluan xedatutakoari jarraituz,
kontratua  ezingo  dela  formalizatu  adjudikazioaren  jakinarazpena  lizitatzaileei  eta
hautagaiei bidaltzen zaienetik hasita hamabost egun balioduneko epea igaro baino lehen.

Seigarrena.- Erabaki  horiek  jakinaraztea  Hirigintza  Sailari eta  Idazkaritza  Orokor,
Kontratazio eta Ondarearen Azpisailari.
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4. TOLOSAKO  UDAL  ERAIKINAK  ETA  HIRI-ALTZARIAK  GARBITZEKO
ZERBITZU-KONTRATUA ADJUDIKATZEA.

ANTOLAKUNTZAKO BATZORDE INFORMATIBOAREN  2021EKO
UZTAILAREN  21EKO  IRIZPENA   

I.- IDENTIFIKAZIO DATUAK  

kontratuaren xedea:
Tolosako  udal  eraikinak  eta  hiri-altzariak  garbitzeko  zerbitzu-
kontratua.

Unitate sustatzailea: Hirigintza Saila

Espedientea: 2021SABI00007

II.- AURREKARIAK  
Lehena.-   Tolosako Udaleko Hirigintza Saileko teknikariak 2021ko apirilaren 7an egindako
txostenean,  aipatutako  xedea  duen  zerbitzu-kontratuaren  egoerari  buruzko  azalpenak
eman zituen eta kontratazio jardunbideari hasiera eman zion.

Bigarrena.- 2021eko apirilaren 29an Ohiko Osoko Bilkurak, besteak beste, Tolosako udal
eraikinak eta hiri-altzariak garbitzeko zerbitzu-kontratuaren espedientea onartu zuen eta
hasiera eman zitzaion lizitazioari.

Hirugarrena.- Proposamenak aurkezteko epean, OHL SERVICIOS INGESAN SA, EULEN,
SA,  SERVICIOS  AUXILIARES  DE  MANTENIMIENTO  Y  LIMPIEZA  SL,  KELSALIM
ZERBITZUAK SL eta GARBIALDI SA enpresek aurkeztu zituzten eskaintzak.

Laugarrena.- Behin izapidetze guztia legearen arabera egin eta gero, 2021eko uztailaren
20an  kontratazio-mahiak  hau  proposatu  zion  kontratazio-organoari:  KELSALIM
ZERBITZUAK  SL  enpresari adjudikatzea  Tolosako  udal  eraikinak  eta  hiri-altzariak
garbitzeko zerbitzu-kontratua,  honako prezio  honetan:  printzipala,  831.063,82  euro eta
BEZa, 174.523,40 euro; guztira, 1.005.587,20 euro.

III.- KONTRATAZIO-ORGANOA  
Kontratazio-organoa  zehazteko,  kontratazio  arloan  Toki  Erakundeei  aplikatu  beharreko
arau espezifikoak jasotzen dituen xedapenak hartuko dira kontutan, SPKLren Bigarren
Xedapen Gehigarriaren 1. atalean xedaturikoak hain zuzen ere. 

1. Toki-entitateetako alkateen eta lehendakarien eskumena izango dira, kontratazio-
organo diren neurrian, kontratu hauek guztiak: obra-kontratuak, hornidura-kontratuak,
zerbitzu-kontratuak,  obra-emakidako  kontratuak,  zerbitzu-emakidako  kontratuak  eta
administrazio-kontratu  bereziak,  baldin  eta  haien  balio  zenbatetsia  ez  bada
aurrekontuko baliabide arrunten ehuneko 10 baino handiagoa, eta ezta, inola ere, sei
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milioi euro baino gehiago ere; berdin gertatuko da urte anitzeko kontratuen kasuan ere,
haien iraupena ez bada lau urtekoa baino luzeagoa,  balizko luzapenak barne,  eta,
betiere, urteroko guztien zenbateko metatua ez bada lehenengo ekitaldiko baliabide
arrunten 100eko 10 baino handiagoa, ez eta sei milioi euro baino gehiago ere.
2.  Osoko  Bilkuraren  eskumena izango  da,  kontratazio-organo  den  neurrian,  aurreko
apartatuan aipatutako kontratuak egitea kontratuaren balioagatik edo iraupenagatik toki-
entitateko  alkatearen  edo  lehendakariaren  eskumena  ez  denean  aurreko  apartatuak
xedatutakoarekin  bat.  Halaber,  Osoko  Bilkurari  dagokio  lege  honen  121.  artikuluan
aipatzen diren administrazio-klausula orokorren agiriak onestea.

Kasu honetan,  kontratuaren balio  zenbatetsia  2.694.183,39 eurokoa denez,  aipatutako
aurrekontuko baliabide arrunten ehuneko 10 (2.656.409 euro) baino altuagoa da; gainera,
kontratuaren iraupen osoa, luzapenak barne, bost urtekoa denez, Udaleko Osoko Bilkura
da kontratazio hau onartzeko organo eskuduna. 

Baina behin kontratazio jardunbidea onartuta eta lizitazioari hasiera emanda, proposatzen
da  Osoko  Bilkuraren  eskumenak  Tokiko  Gobernu  Batzarrari  eskuordetzea,
kontratuaren bukaera arte,  eraginkortasun eta bizkortasun arrazoiengatik,  eta 7/1985
Legeak, apirilaren 2koak, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 22.4. artikuluan
xedatutakoaz baliatuz.

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
ondorioak zehaztea, hori guztia SPKLren 190. eta 191. artikuluen arabera eta haren Araudi
Orokorrean ezarritako muga, baldintza eta ondorioei eutsiz.

Aurreko guztia aintzat harturik,Tolosako Udaleko Antolakuntzako Batzorde Informatiboak,
2021eko uztailaren 21ean  egindako bilkuran, irizpen-proposamen hau aztertu eta bozkatu
zuen. 

Bozketaren emaitza honako hau izan zen:

Aldeko  botoak:  Xabier  Balerdi  Tolosa,  Begoña  Tolosa  Mendia,  Nerea  Letamendia
Belloso eta  Jose Mari Villanueva Telleria, Garbiñe Marzol Ormazabal eta  Kristina Pelaez
Errazkin. 

Irizpena aho batez onartu zuten.

Beraz, aho batez, Tokiko Gobernu Batzarrak honako irizpen hau onartu du:

IRIZPEN  A      

Lehena  .-   Lizitazio-egintzaren baliozkotasuna deklaratzea.
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Bigarrena.- KELSALIM ZERBITZUAK SL enpresari adjudikatzea Tolosako udal eraikinak
eta  hiri-altzariak  garbitzeko  zerbitzu-kontratua,  honako  prezio  honetan:  printzipala,
831.063,82 euro, eta BEZa, 174.523,40 euro; guztira, 1.005.587,20 euro.

Hirugarrena.- Xedatzea kontratuaren iraupena bi urtekoa izango dela kontratua sinatzen
den momentutik kontatzen hasita, eta urtez urte, hiru urtetan luzatzeko aukera dagoela.

Laugarrena.- Adieraztea enpresak  lizitazioa arautzen duten pleguetan xedatutakoa bete
beharko duela, inolako erreserbarik gabe.

Bosgarrena.- Ohartaraztea ezen,  SPKLren 44.1  a)  artikuluak  xedaturikoaren arabera,
kontratazioari  buruzko  errekurtso  berezia  jarri  ahal  izango  dela, balio  zenbatetsiak
100.000,00 euroko kopurua gainditzen duelako, eta 153. artikuluan xedatutakoari jarraituz,
kontratua  ezingo  dela  formalizatu  adjudikazioaren  jakinarazpena  lizitatzaileei  eta
hautagaiei bidaltzen zaienetik hasita hamabost egun balioduneko epea igaro baino lehen..

Seigarrena.- Erabaki  horiek  jakinaraztea  Hirigintza  Sailari eta  Idazkaritza  Orokor,
Kontratazio eta Ondarearen Azpisailari.

- - - - - - - -

5. AKTA HAU ONARTZEA: 2021EKO UZTAILAREN 6KO OHIKO BILKURAKOA.  

Alkateak bilerari hasiera eman ondoren, 2021eko uztailaren 7an egindako batzarreko akta
aztertu dute. Batzarkideek aho batez onartu dute. 

6. ONARTZEA  COVID-19AK  SORTUTAKO  EGOERAGATIK  ETA  OSASUN
MINISTERIOAK  EMANDAKO  GARBIKETA  PROTOKOLOEN  ONDORIOZ,  UDAL
ERAIKINAK ETA HIRI  ALTZARIAK GARBITZEKO ZERBITZU KONTRATUAN 2021.
URTEAN  IZANDAKO  GAINKOSTUAK  ORDAINTZEKO  ESKAERA  ETA
KONTRATUAREN ALDAKETA.  

TOLOSAKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRARI EGITEN ZAION
PROPOSAMENA  

I.- IDENTIFIKAZIO-DATUAK  

Xedea Udal eraikinak eta hiri altzariak garbitzeko zerbitzu-kontratua.

Unitate sustatzailea Obra eta Zerbitzuetako Azpisaila

Espedientea: B.10.13/2016/0005
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II.- AURREKARIAK  
Lehena.- 2016ko uztailaren 26an egindako Tolosako Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak
udal eraikinak eta hiri altzariak garbitzeko zerbitzua  kontratatzeko adjudikazio prozedura
arautzen zuten Administrazio Baldintza   Partikularren Pleguak eta  Preskripzio Tekniko
Partikularren  Plegua onartu zituen. Adjudikazio prozedura, prozedura ireki  bidez egitea
onartu zen eta gainera, erregulazio harmonizatupeko kontratua zen. 

Bigarrena.- 2016ko  uztailaren  28an aipatutako  xedea  zuen  kontratazio  iragarkia,
Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean,  Estatuko  Aldizkari  Ofizialean,  Europar  Batasuneko
Aldizkari  Ofizialean  eta  Euskadiko  Kontratatzailearen  Profilean  argitaratu  zen,  Sektore
Publikoko  Kontratuen  Legearen  Testu  Bategina  onartu  zuen  azaroaren  14ko  3/2011
Legegintzako Errege Dekretuan aurreikusitakoa betez.

Hauek ziren oinarrizko datuak:  
- Xedea:  Udal eraikinak eta hiri altzariak garbitzeko zerbitzua.
- Kontratu mota: Zerbitzuak.
- Tramitazioa: Arrunta eta prozedura irekia.
- Epea: 2 urtekoa, beste 2 urteko luzapena aurreikusten zelarik
- Prezioa: 436.000,00 euro urtean (BEZa barne)

Hirugarrena.- Enpresek euren proposamenak aurkezteko epea irekita  zegoela,  2016ko
irailaren 12 egindako  Tokiko Gobernu Batzarrak erabaki zuen prozedura bertan behera
uztea, lizitatzaile batek adjudikazio irizpideetako bat baliogarria ez zela esan zuelako eta,
gainera, kontratuaren zenbatekoa merkatuko prezio errealekin bat ez zetorrelako. Erabaki
hori Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Euskadiko Kontratatzailearen Profilean argitaratu
zen.

Laugarrena.- 2016ko  irailaren  13an.  Obra  eta  Zerbitzuetako  koordinatzaile  zenak  eta
Obretako arduradunak txosten bat igorri zuten aipatutako xedea zuen kontratazioa berriz
ere martxan jartzeko. Txosten hark ikerketa ekonomikoa ere bazuen.

Bosgarrena.- 2016ko irailaren 19an egindako Tokiko Gobernu Batzarrak, berriro ere udal
eraikinak  eta  hiri  altzariak  garbitzeko  zerbitzua  kontratatzeko  adjudikazio  prozedura
arautzen  zuten  Administrazio  Baldintza   Partikularren  Plegua  eta  Preskripzio Tekniko
Partikularren  Plegua onartu zituen. Adjudikazio prozedura, prozedura ireki  bidez egitea
onartu zen eta gainera, erregulazio harmonizatupeko kontratua zen. 

Seigarrena.- Aipatutako xedea zuen kontratazio iragarkia, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean,
Estatuko  Aldizkari  Ofizialean,  Europar  Batasuneko  Aldizkari  Ofizialean  eta  Euskadiko
Kontratatzailearen Profilean argitaratu zen, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu
Bateratuak  onartzen  zuen  azaroaren  14ko  3/2011  Errege  Dekretu  Legegilean
aurreikusitakoa betez.
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Zazpigarrena.- Lizitaziora  hiru  enpresek  aurkeztu  zituzten  proposamenak:  Eulen  SA,
Garbialdi SA eta Comercial de Limpieza Villar SA. 

Zortzigarrena.- Behin kontratazio-jardunbide osoa egin ondoren, 2016ko abenduaren 19an
egindako Tokiko Gobernu Batzarrak Eulen SA enpresari adjudikatu zion udal eraikinak eta
hiri altzariak garbitzeko zerbitzu kontratua, baldintza nagusi hauetan:
- Prezioa: 445.684,97 euro urtean (368.334,69 euro printzipala eta 77.350,28 euro BEZa).
- Epea: bi urte kontratua sinatzen zenetik, beste bi urtez luzatzeko aukerarekin.

Bederatzigarrena.- Horiek  horrela,  2017ko  otsailaren  1ean,  Tolosako  Udaleko  alkate-
lehendakariak eta  Eulen  SA enpresaren  ordezkariak,  udal  eraikinak  eta  hiri  altzariak
garbitzeko  zerbitzu  kontratua  izenpetu  zuten,  aurretik  18.416,73  euroko  bermea  jarri
zutelarik,  aurreko  zatian  azaldutako  ezaugarri  nagusiekin.  Horren  berri  Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean, Estatuko Aldizkari Ofizialean, Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean
eta Euskadiko Kontratatzailearen Profilean argitaratu zen.

Hamargarrena.- Azaldu bezala, lehen lizitazioa bertan behera geratu zenez eta bigarrena
2017ko otsailaren 1ean hasi arte, 2017. urteko urtarrilean garbiketa zerbitzua mantendu
ahal  izateko,  2016ko abenduaren 30ean kontratua sinatu zen  Eulen SA enpresarekin,
hilabeteko epe horretan aurretik ematen zuten zerbitzua mantentzeko.

Hamaikagarrena.- 2018ko  abenduaren  28an,  Antonio  Rufo  Gómez jaunak,  Eulen  SA
enpresaren  izenean  eta  hura  ordezkatuz,  idatzi  bat  aurkeztu  zuen  udal  erregistroan
(sarrera-zenbakia:  10040),  non  udal  eraikinak  eta  hiri  altzariak  garbitzeko  zerbitzu
kontratua beste bi urtez luzatzeko eskera egiten zuen, 2019ko otsailaren 1etik 2021eko
urtarrilaren 31ra arte, hain zuzen ere.

Hamabigarrena.- Udal  ingeniariak  2018ko  abenduaren  21ean,  kontratuaren  luzapena
eskatuko  zela  aurreikusiz,  txosten  bat  igorri  zuen  ordainketen  zuzenketa  proposatuz,
hitzarmen  berria  indarrean  sartzearen  ondorioz.  Txosten  hartan  KPIaren  eguneraketa
proposatu  zuen,  eta hartarako,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko eta  Nafarroako  Foru
Komunitateko KPIekin media ponderatu bat  atera zuen,  % 0,45ekoa,  hain zuzen ere.
Halaber, kalkulu guztiak egin ondoren, pleguetan akats bat zegoela esan zuen eta jarraian
udal eraikin bakoitzagatik ordaindu beharrekoa zehaztu zuen.

Hamahirugarrena.-  Udal ingeniariak Eulen SA enpresak egindako lana ontzat eman zuen
eta  kontratua  luzatzearen  aldeko  proposamena  egin  zuen,  berak  egindako  prezioen
berrikuspenarekin.

Hamalaugarrena.- 2019ko urtarrilaren 4an kontratazio teknikariak zegokion lege-txostena
igorri zuen aipatutako luzapenaren berri emanez. Bertan, kontratuaren prezioa berrikusi
behar zela aipatu zuen.
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Hamabosgarrena.- 2019ko  urtarrilaren  17an,  kontuhartzaileak  zegokion  txostena  igorri
zuen eta bertan hau aipatu zuen:

La adjudicación en 2017 se realizó por importe de 445.684,97 conforme consta en la
primera de las columnas. A pesar de ello se ha detectado que en 2018 se ha reducido la
prestación  del  servicio  en  el  Ayuntamiento  y  en  E.P.A.  sin  que  se  haya  tramitado
modificación alguna del contrato.
Además de ello en octubre del 2018 el Ayuntamiento de Tolosa traspasó la gestión de
los frontones de Uzturpe y Beotibar a Tolosa Lantzen, S.A. sin que se hayan dejado de
recibir facturas por la prestación de servicios en dichas instalaciones y que constan con
el visto bueno del técnico correspondiente, no siendo prestaciones que se deban de
realizar al Ayuntamiento de Tolosa:
...
Deberán aclararse las diferencias existentes sobre el servicio adjudicado y el realmente
prestado y tramitarse la correspondiente modificación del contrato en su caso.
Asimismo deberá aprobarse la revisión de precios correspondiente una vez finalizada la
aplicación de las cláusulas cuarta y decimonovena.

Hamaseigarrena.- 2020ko urtarrilaren 21ean egindako Tokiko  Gobernu Batzarrak,  aho
batez  erabaki  zuen  erreferentzian  aipatutako kontratua luzatzea jarraian  aipatzen  den
moduan:

Lehena.- Udal  eraikinak  eta  hiri  altzariak  garbitzeko  zerbitzu  kontratuaren  luzapena
onartzea,  arestian  esan  bezala,  kontratuan  ezarritako  klausulekin  bat.  Era  berean,
kontratu  honen  eraginpean  geldituko  diren hurrengo  ekitaldietako  aurrekontuetan ere
beharrezko  diren  kredituak  gordetzeko  konpromisoa  hartuko  du  aurrekontu  gaietan
eskumen duen organoak.
Bigarrena.- Kontratuaren  luzapena,  gehienez,  2019ko  otsailaren  1etik  2021eko
urtarrilaren 31 bitartean egingo da.
Hirugarrena.- Kontratuaren  luzapenean  prezioa  berrikustea  ez  da  orain  erabakiko,
aurrekarietan azaldutako gorabeherak argitu behar baitira eta horiek erregularizatu egin
beharko dira dagokion jardunbideari jarraituz. 
Laugarrena.- Aipatutako zerbitzua udal kontu-hartzailearen txostenean aipatutako udal
aurrekontuko partidaren kargura finantzatuko da, horretarako eta aipatu bezala dagokion
kredituaz hornitu beharko da.
Bosgarrena.- Eulen, S.A. enpresari luzapenaren berri ematea eta kontratuaren luzapena
formalizatzea. Horretarako, eta aipatutako arrazoiengatik, nahiz eta prezioa errealitatera
egokitua ez dagoen,  hura sinatu ahal  izateko,  2019.  urtean (11 hilabete)  408.544,51
euroko zenbatekoa jartzen da. Hala ere, beharrezkoa izango da lehenbailehen, arestian
aipatutako  gorabeherak  erregularizatzea  eta  ondorioz,  dagozkion  erregularizazioak
egitea, beti ere prozedurari jarraituz.
Seigarrena.- Luzapenaren formalizazio iragarkia Euskadiko Kontratatzailearen Profilean
argitaratzea.
Zazpigarrena.- Erabaki honen berri Kontuhartzailetza Departamentuari ematea legezko
txostena igor dezaten.
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Zortzigarrena.- Luzapen  honen  oinarrizko  datuak,  Sektore  Publikoko  Kontratuen
Legearen  Testu  Bateratua  onartzen  duen  azaroaren  14ko  3/2011  Errege  Dekretu
Legegilearen  30.  eta  333.3  artikuluan  xedatzen  duena  betez,  Sektore  Publikoko
Kontratuen Erregistroari jakinaraztea.

Hamazazpigarrena.- 2019ko urtarrilaren 31n kontratuaren luzapena sinatu zen Udalaren
eta Eulen enpresaren artean.

Hemezortzigarrena.- 2020ko urtarrilaren 29an, 2020/194 Alkatetzaren Dekretuaren bidez,
aipatutako xedea duen kontratua aldatu eta luzatu zen kontratu berria adjudikatu arte.

Hemeretzigarrena.- Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera,
COVID-19ak  eragindako  osasun-krisiaren  egoera  kudeatzeko  alarma-egoera  deklaratu
zen, eten egin ziren terminoak eta sektore publikoko erakundeen prozedurak izapidetzeko
epeak,  eta aipatutako Errege Dekretuak edo,  hala bazegokion,  Errege Dekretu horren
luzapenak indarra galtzen zuten unean hasiko zen berriz epeen zenbaketa. Terminoak eta
epeak etetea Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legean definitutako sektore publiko osoari aplikatuko zaio, eta horien artean dago
toki-administrazioa.

Hogeigarrena.-  COVID-19aren  inpaktu  ekonomiko  eta  sozialari  aurre  egiteko,  8/2020
Errege  Lege  Dekretuak,  martxoaren  17koak,  ezohiko  premiazko  neurriei  buruzkoak,
zenbait  neurri  ezarri  zituen kontratu  publikoak  eteteak  enpleguan  eta  enpresa-
bideragarritasunean  izan  zitezkeen  ondorio  negatiboak  saihesteko.  Xedapen  horiek
helburu zuten, batetik, ez zedila kontratu publikorik suntsitu, eta, bestetik, administrazioek
hartzen  zituzten  erabakiek  ez  zezatela  egiturazko  eragin  negatiborik  izan  ekoizpen-
sarearen  zati  horretan.  Neurri  horiek,  oro  har,  SPKLren  208.  artikuluaren  berariazko
aldaketa  ekarri  zuten,  bai  eta  emakiden  berroreka  ekonomikoari  buruzko  doktrinaren
aldaketa ere, baina horien aplikazio zehatza kontratu bakoitzerako zehazki aztertu behar
da.

Hogeita  batgarrena.- Horiek  horrela,  2020ko  apirilaren  21eko  2020/599  Alkatetzaren
Dekretuaren bidez, kontratuei buruzko instrukzioa onartu zen Tolosako Udalean eta hori
kontratista guztiei bidali zieten kontratuen udal arduradunek.

Hogeita bigarrena.- Aurrekoaren ondorioz, kontratu berriaren lizitazioa atzeratu egin  zen
eta 2021eko abenduaren 18an onartu zuen Udalbatzak lizitazio berria martxan jartzea.
Bitartean, COVID-19aren egoera dela eta, garbiketa beharrak handitu egin dira etengabe
eta horiei irtenbidea emateko hainbat bilera egin dira Udalaren eta enpresa kontratistaren
artean.  Gauzak  horrela,  2020ko  urriko,  azaroko  eta  abenduko  fakturak  ordaindu  ahal
izateko, Hirigintza Saileko teknikariak IO21006 txostena igorri  zuen, bertan hau jasotzen
zelarik:
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TXOSTENA:
Faktura berri horiek jasotzeko garaia heldu denez, eta abenduko fakturekin urte osoko
balorazioa likidatzen den bitartean, faktura hauek adierazten dituzten lanak gauzatu direla
baieztatzen du Tokiko Gobernuaren ebazpen proposamen honek. Hauek dira, urri, azaro
eta abenduari loturik jaso ditugun fakturak:...

Zehazten diren garbiketa lan guztiak egin dira, eta lan hauen aurrekontuak, zerrendan
azaltzen diren datarekin jasoak daude.
Ebazpen proposamen honi atxikiko zaizkio aurrekontu guztiak.

Bestalde, martxoaren 2020ko 14an, Gobernutik etxean geratzeko eman zen aginduarekin
bat, eraikinetako garbiketak birmoldatzeko erabakia hartu zen: 

• Eraikin batzuek beren zerbitzua bere horretan mantendu zuten, erabilera jeitsi
arren, garbiketa areagotzeak, gutxienez ohiko garbiketa mantentzea zekarrelako.

• Eraikin batzuetan, Udate eta Udaltzaingoan adibidez, garbiketa indartu egin zen,
txanda aldaketa bakoitzean, guneak garbituz.

• Eraikin batzuek zerbitzua emateari utzi zioten eta garbiketa eten zen.
• Gune batzuetan garbiketa bikoiztu egin zen, kaleko komunetan adibidez.
• Merkatuen beharrak asetzeko garbiketa gune berriak sortu ziren.
• Gaixotasunaren presentzia zen lekuetan, desinfekzioak egin ziren.
• Kontratuz garbitzen ez zen Brigadaren eraikina garbitzeko agindua eman zen

Idazkaritzatik eskatuta.
• Martxan jartzerako, eraikinen garbiketa sakona egin zen.
• Kulturatik eskatutako garbiketarik ere egin zen.

Martxotik abendura arte, hileroko ohiko ordainsariak ordaintzeko erabakia hartu zen, izan
ere,  udaberrian,  une  horretan  genuen  informazioarekin,  aurreikusi  baikenuen,  urria
heltzerako, egiten ari ziren garbiketa gehigarriak handiagoak izan zitezkeela egiten ez
zirenak baino. 
Erabaki  horri  heldurik,  martxotik irailera bitartean egindako (edo ez egindako)  ordu
kopuruen taula osatu zen eta Kontuhartzailearekin eta Euleneko ordezkariekin adostu
zen. 

Kontuhartzaileak,  orduak eta hauen ordainsariak  aztertu ondoren,  2021eko otsailaren
25ean,  bere  azterketaren  zenbatekoak,  positiboan  zein  negatiboan  (ordaindu  behar
dugun edo kobratzea tokatzen zaigunaren baitan) helarazi dit eta horrela geratzen dira:
- Normalean garbitzen diren eraikinak:

Udaletxea..........................8.705,76€
Musika-eskola...................7.003,33€
Komunak...........................9.847,76€
EHko apartamentuak.........1.497,62€
Iturritza..............................-1.200,21€
Emeterio Arrese................-2.056,87€
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Kultur etxea.......................-3.032,03€
Errota................................ -2.100,38€ (+) -5.090,93€
Aranburu............................-5.924,58€
Leidor.................................-3.205,50€
Epa........................................-703,69€
Oriaburu................................-459,42€
Haur Eskola........................-1.339,64€
Samaniego.........................-13.727,53 (+) -3.203,91€

- Berriak:
Brigada..............................3.671,50€

Hogeita hirugarrena: 2020ko abenduaren 18an, Udalbatzak Tolosako udal eraikinak eta
hiri-altzariak  garbitzeko  zerbitzu  kontratuaren  espedientea  onartu  (2020SABI0010)  eta
lizitazioari  hasiera eman zion.  Lizitaziora  hiru enpresa aurkeztu ziren,  baina pleguetan
jasotakoa bete ez zutenez, 2021eko apirilaren 20an egindako Tokiko Gobernu Batzarrak
huts deklaratu zuen lizitazioa eta kontratazio-organoari proposatu zion lizitazio berri bat
martxan jartzea.

Hogeita laugarrena: 2021eko apirilaren 29an, Udalbatzak Tolosako udal eraikinak eta hiri-
altzariak  garbitzeko  zerbitzu  kontratuaren  espedientea  onartu  (2021SABI0007)  eta
lizitazioari hasiera eman zion. Legearen arabera argitaratu zen lizitazioa kontratatzailearen
profilean eta egun proposamenak aurkezteko epea irekita dago.

Hogeita bosgarrena: udal arkitekto teknikoak 2021eko apirilaren 13an, maiatzaren 17an
eta maiatzaren 20an, IO21017, IO21018 eta IO21019 txostenak igorri ditu hurrenez hurren.
Bertan hau esaten du:

IO21018  

Urtarrilari,  otsailari,  martxoari eta apirilari  dagozkien lanak,  jada egin direnak dira, eta
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gainerako hilabeteei dagozkien lanak berriz, aurreikus daitezkeenak. Egin beharko diren
Leidorreko garbiketak eta higieneizazioak ezin baitira aurreikusi.

Leidorri  loturiko  lanak,  Kulturatik  eskatu  direnak  dira  (ikuskizunak,  kartelerak)  eta
fakturetan hala azalduko dira.

Abastoseko  garbiketa  berezia  ere  Jokin  Ansorenak  eskatu  zuen  eta  faktura  haren
eskaripean etorriko da.

Zerkausiko  garbiketa,  Berdintasun  Sailetik  Agurtzak  eskatu  zuen  eta  faktura  haren
izenean etorriko da.

ONDORIOA:

Aurrez adostu bezala, Covid egoerak beharturik,  eskatutako lan guztiak egin direnez,
fakturak dagozkienei heldutakoan, Eulenek egin dituen lan hauek kontuan har daitezen
eskatzen dut.  Kontuhartzaileak  aurreko txostenari  loturik,  martxo  arteko gastuetarako
erreserba egina zuen eta apirileko aurreikus zitezkeena ere (apirilaren 13ko txostenari
loturik), baina gainerako guztia ez beraz ondokoa eskatzen da Zerbitzuen atal honetatik:

1.- Kontuhartzaileak, orain arte egin duen erreserbaz gain, iraila arteko diru erreserba
egin dezala,  nahiz  aurreikus ezin  diren gastuak taulan islatuak ez dauden.  Kontuan
izanik,  oraindik  ez  dakigula  eraikinen  garbiketari  loturiko  pleguaren  kontratazioa  noiz
bukatuko den eta covid egoerak, egun, oraindik ez duela bukaera datarik.

2.- Kontuhartzaileak jada egin diren lanak ordaindu ahal izateko,  kontratazio sailaren
adostasuna eskatzen duela.

IO21019

Plaza Zaharra, 6A  - 20400  TOLOSA   -  Tel.: 943 65 44 66  -  Faxa: 943 69 75 10  -  e-mail: udate@tolosa.eus                     19
www.tolosa.eus  

EULENEN GARBIKETA GEHIGARRIAK 2021 URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA
HAUR ESKOLA 1.176,90 € 1.176,90 € 1.176,90 € 886,98 €
MUNIZIPALEN ALDAGELAK 1.412,28 € 1.412,28 € 1.412,28 € 1.412,28 €
SAMANIEGO 2.069,09 € 2.069,09 € 2.534,55 € 2.398,65 €
MUNIZIPALAK UDALETXEAN 1.059,20 € 1.059,20 € 1.059,20 € 1.059,20 €
KULTUR ETXEA 1.176,90 € 1.176,90 € 1.068,18 € 959,46 €
KOMUNAK 2.527,74 € 2.527,74 € 2.527,74 € 2.527,74 €
UDALETXEA 1.569,20 € 1.569,20 € 1.569,20 € 1.569,20 €
LEIDORREKO HIGIENIZAZIOAK 525,00 € 612,50 € 350,00 € 612,50 €
LEIDORREKO GARBIKETA BEREZIAK I 354,00 € 87,50 €
LEIDORREKO GARBIKETA BEREZIAK II 323,50 € 354,00 €
GOROSABEL 1.569,29 € 1.569,29 € 1.569,29 € 1.569,29 €
ARANBURU 470,75 € 470,75 € 470,75 € 470,75 €
GARBIGUNEA EH PLAZA 196,75 € 196,75 € 196,75 € 196,75 €
EPA 217,44 € 313,85 € 259,49 € 241,37 €
BRIGADA 588,45 € 588,45 € 588,45 € 588,45 €
HIGI MUSIKA ESKOLAN 191,20 € 191,20 €
HIG ARANBURUN 245,60 €
GARBI BEREZIA LEIDORREN 108,80 €
ABASTOSEKO GARBIKETA BEREZIA 63,42 €
HAINBAT HIGI. 408,00 €
ZERKAUSIKO GARBIKETA 138,05 €

15.349,79 € 15.323,12 € 15.331,83 € 15.037,82 €
totala 61.042,56 €
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Ikus  daitekeen  bezala,  hilean  15.000  euro  inguru  gastatzen  dira  ezohiko  garbiketa
gehigarrietan. Orain, 2021eko apirila arteko datu itxiak besterik ez ditugu, baina maiatzetik
abuztura arte beste 60.000 euro beharko dira (15.000 x 4) garbiketa gehigarriak egin ahal
izateko.

III.- ZUZENBIDEZKO OINARRIAK  

1.- Kontratuaren aldaketari dagokionez, Administrazio Baldintza Partikularren Pleguaren
22. klausulak Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina (TRLCSP) onartu
zuen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretura bidaltzen gaitu; beraz, esan
daiteke aurreikusitako aldaketarik ez dagoela. Horrenbestez, SPKLTBren 107. artikuluan
xedatutakoa izan behar da kontuan:

107. artikulua. Lizitazioa arautzen duten agirietan aurreikusi gabeko aldaketak. 

1.  Pleguetan  edo  lizitazio-iragarkian  aurreikusi  gabeko  aldaketak  egin  ahal  izateko,
beharrezkoa izango da ondorengo egoera hauetako bat dela behar bezala arrazoitzea:
a) Kontratatutako prestazioa desegokia izatea kontratuaren bidez erantzun nahi diren
beharrak asetzeko, proiektua edo zehaztapen teknikoak idaztean egindako akatsen edo
ez-aipatzeen eraginez. 
b)  Proiektua  edo  prestazioari  buruzko  zehaztapenak  desegokiak  izatea,  kausa
objektiboak  direla  medio  (geologia,  baliabide  hidrikoak,  arkeologia,  ingurumena  edo
antzekoak); betiere, kontratua esleitu ondoren agertu badira eta aurreikusezinak baziren
proiektua edo zehaztapen teknikoak modu profesionalean idazteko behar besteko arretaz
lan eginez. 
c) Ezinbestearen edo ezusteko kasuaren eraginez, prestazioa hasieran definitutako
baldintzetan egiterik ez izatea.
d) Prestazioa nabarmen hobetuko duten aurrerapen teknikoak sartzea komeni izatea,
aurrerapen  horiek  kontratua  esleitu  ondoren  jarri  badira  merkatuan  eskuragarri,
teknikaren egoera kontuan hartuta.
e)  Prestazioa  kontratua  esleitu  ondoren  onartutako  teknika-,  ingurumen-,
hirigintza-, segurtasun- edo irisgarritasun-beharrei egokitu behar izatea. 

2. Artikulu honetan xedatutakoaren arabera adostutako kontratu-aldaketak ezin izango
ditu lizitazioko eta esleipeneko funtsezko baldintzak aldatu; aldaketak egiteko beharra
eragin duen kausa objektiboari  erantzuteko ezinbestekoak diren aldaketak baino ezin
izango dira egin.

3.  Aurreko  paragrafoan  aurreikusitako  ondorioetarako,  ondorengo  kasu  hauetan
lizitazioaren eta esleipenaren funtsezko baldintzak aldatu direla ondorioztatuko da:
a)  Aldaketak  nabarmen  aldatzen  dituenean  hasieran  kontratatutako  prestazioaren
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funtzioa eta ezaugarriak. 
b) Aldaketak aldatu egiten duenean kontratatutako prestazioaren eta prezioaren arteko
harremana, esleipen-baldintzetan definitu zen moduarekin alderatuta. 
c) Aldatutako prestazioa emateko, hasierako kontratuan eskatuaz bestelako gaikuntza
profesionala behar denean, edo kaudimen- eta gaitasun-baldintza funtsean ezberdinak.
d)  Kontratu-aldaketek  kontratuaren  esleipen-prezioaren  100eko  10i  edo  gehiagori
eragiten diotenean,  gora edo behera;  hurrenez hurrengo aldaketen kasuan,  aldaketa
multzoak ezin izango du aipatutako muga gainditu.
e) Gainerako kasuetan, baldin eta honako presuntzio hau ezar badaiteke: beste interes
batzuek  ere  parte  hartuko  zuketela,  edo  prozesuan  parte  hartu  zuten  lizitatzaileek
eskaintza oso ezberdinak aurkeztuko zituzketela, aldaketaren berri aldez aurretik jakinez
gero. 

Kasu honetan, c) idatz-zatian aurreikusitakoa beteko litzateke, hau da, ezinbestearen edo
ustekabeko  kasuetan,  prestazioa  hasieran  zehaztutako  baldintzetan  egitea  ezinezkoa
denean  kontratua  aldatzea  onartzen  da.  Hori,  martxoaren  14ko  463/2020  Errege
Dekretuak, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera
deklaratzen duenak, baimentzen du:

Artículo 1. Declaración del estado de alarma.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), de la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se declara el estado
de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el
coronavirus COVID-19.

Hori dela eta, eraikinen eta hiri-altzarien garbiketa areagotu da 2020ko martxotik gaur arte
eta hemendik aurrera eta bukaera data zehatz bat orain aurreikusteko aukerarik gabe,
pandemiak baldintzatuko ditu egin beharreko lanen beharrak. Hori, dagoeneko onartu zuen
Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko martxoaren 3an egindako bileran.

2.- A  larma egoera      
Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren
egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen zuenak, honako hau adierazten du:

1.  Se  suspenden  términos  y  se  interrumpen  los  plazos  para  la  tramitación  de  los
procedimientos  de  las  entidades  del  sector  público.  El  cómputo  de  los  plazos  se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso,
las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución
motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar
perjuicios  graves  en  los  derechos  e  intereses  del  interesado  en el  procedimiento  y
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siempre  que  éste  manifieste  su  conformidad,  o  cuando  el  interesado  manifieste  su
conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que
hace  referencia  el  apartado  primero,  cuando  estos  vengan  referidos  a  situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.

Bestalde,  martxoaren  17ko  8/2020  Errege  Lege  Dekretuak  (gaur  indarrean  dagoen
bertsioan), COVID-19aren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko
neurriei buruzkoak, honako hau dio kontratazio publikoari buruzko 34. artikuluan:

Artículo 34. Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias
del COVID-19.
1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a
la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes
al Sector Público,  en el  sentido definido en el  artículo 3 de la Ley 9/2017,  de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español  las Directivas del  Parlamento Europeo y del  Consejo  2014/23/UE y
2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  cuya  ejecución  devenga  imposible  como
consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades
autónomas  o  la  Administración  local  para  combatirlo,  quedarán  suspendidos  total  o
parcialmente desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y
hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la
prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas
que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la
suspensión.
Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato
público  quedará  totalmente  en  suspenso,  la  entidad  adjudicadora  deberá  abonar  al
contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de
suspensión,  previa  solicitud  y  acreditación  fehaciente  de  su  realidad,  efectividad  y
cuantía por el contratista. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser
indemnizado serán únicamente los siguientes:
1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal
que  figurara  adscrito  con  fecha  14  de  marzo  de  2020  a  la  ejecución  ordinaria  del
contrato, durante el período de suspensión.
2.º  Los  gastos  por  mantenimiento  de  la  garantía  definitiva,  relativos  al  período  de
suspensión del contrato.
3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y
equipos  relativos  al  periodo de suspensión del  contrato,  adscritos  directamente a la
ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron
ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.
4.º  Los  gastos  correspondientes  a  las  pólizas  de  seguro  previstas  en  el  pliego  y
vinculadas al  objeto del contrato que hayan sido suscritas por el  contratista y estén
vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
En  caso  de  suspensión  parcial,  los  daños  y  perjuicios  a  abonar  serán  los
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correspondientes conforme al presente apartado de este artículo a la parte del contrato
suspendida.
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el  órgano de
contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera
apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación
descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al
órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha
devenido  imposible;  el  personal,  las  dependencias,  los  vehículos,  la  maquinaria,  las
instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los
motivos que imposibilitan el  empleo por el  contratista de los medios citados en otro
contrato.  Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la  solicitud  podrán ser
objeto  de  posterior  comprobación.  Transcurrido  el  plazo  indicado  sin  notificarse  la
resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.
No obstante, en caso de que entre el personal que figurara adscrito al contrato a que se
refiere el punto 1.º  de este apartado se encuentre personal afectado por el permiso
retribuido recuperable previsto en el  Real  Decreto Ley 10/2020,  de 29 de marzo,  el
abono por la entidad adjudicadora de los correspondientes gastos salariales no tendrá el
carácter de indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las
horas que sean objeto de recuperación en los términos del artículo tres del mencionado
Real Decreto Ley, a tener en cuenta en la liquidación final del contrato.
No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo lo
dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni
tampoco lo dispuesto en el artículo 220 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Además,  en aquellos  contratos públicos  de servicios  y de suministros de prestación
sucesiva,  cuando al  vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el  nuevo
contrato  que  garantice  la  continuidad  de  la  prestación  como  consecuencia  de  la
paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no pudiera
formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último
párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo
expediente.
La  suspensión  de  los  contratos  del  sector  público  con  arreglo  a  este  artículo  no
constituirá en ningún caso una causa de resolución de los mismos.
En  los  contratos  de  servicios  y  de  suministros  de  prestación  sucesiva  que  hayan
quedado suspendidos conforme a lo previsto en este apartado, el órgano de contratación
podrá conceder a instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de la
indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo pago o
mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se descontará de la
liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para efectuar el anticipo
que el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de garantía previstas en la
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
2. En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en el
apartado anterior, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por
las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad
como consecuencia  de  la  situación  de  hecho  creada  por  el  COVID-19,  cuando  el
contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato
como  consecuencia  del  COVID-19  o  las  medidas  adoptadas  por  el  Estado,  las
comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, y el mismo ofrezca el
cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso,
el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos,
igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro
menor. El órgano de contratación le concederá al contratista la ampliación del plazo,
previo informe del Director de obra del contrato, donde se determine que el retraso no es
por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del
COVID-19 en los términos indicados en el párrafo anterior. En estos casos no procederá
la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.
Adicionalmente, en los casos a que se refiere este apartado en su primer párrafo, los
contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que
efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del
COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato. Solo se
procederá  a  dicho  abono  previa  solicitud  y  acreditación  fehaciente  de  la  realidad,
efectividad y cuantía por el contratista de dichos gastos.
3. En los contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto
ley, que celebren las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en
el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siempre y cuando éstos no hubieran
perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-
19  o  las  medidas  adoptadas  por  el  Estado,  y  cuando  esta  situación  genere  la
imposibilidad  de  continuar  la  ejecución  del  contrato,  el  contratista  podrá  solicitar  la
suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su
prestación  y  hasta  que  dicha  prestación  pueda  reanudarse.  A  estos  efectos,  se
entenderá  que  la  prestación  puede  reanudarse  cuando,  habiendo  cesado  las
circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara
al contratista el fin de la suspensión.
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el  órgano de
contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera
apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación
descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al
órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha
devenido  imposible;  el  personal,  las  dependencias,  los  vehículos,  la  maquinaria,  las
instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los
motivos que imposibilitan el  empleo por el  contratista de los medios citados en otro
contrato.  Transcurrido  el  plazo  indicado  sin  notificarse  la  resolución  expresa  al
contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.
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No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo lo
dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208, ni en el artículo 239 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220, ni en el artículo 231 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
En aquellos contratos en los que, de acuerdo con el «programa de desarrollo de los
trabajos o plan de obra» estuviese prevista la finalización de su plazo de ejecución entre
el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el período que dure el
mismo, y como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las
medidas  adoptadas  por  el  Estado  no  pueda  tener  lugar  la  entrega  de  la  obra,  el
contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final siempre y cuando
ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial,
debiendo cumplimentar la correspondiente solicitud justificativa.
Acordada la suspensión o ampliación del plazo, solo serán indemnizables los siguientes
conceptos:
1.º Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la
ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.
Los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general del sector de
la  construcción  2017-2021,  publicado  el  26  de  septiembre  de  2017,  o  convenios
equivalentes pactados en otros ámbitos de la negociación colectiva, serán el salario base
referido en el  artículo 47.2.a del convenio colectivo del  sector  de la construcción,  el
complemento  por  discapacidad  del  artículo  47.2.b  del  referido  convenio,  y  las
gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b, y la retribución de vacaciones, o sus
conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de
la construcción.
Los  gastos  deberán  corresponder  al  personal  indicado  que  estuviera  adscrito  a  la
ejecución antes del 14 de marzo y continúa adscrito cuando se reanude.
2.º  Los  gastos  por  mantenimiento  de  la  garantía  definitiva,  relativos  al  período  de
suspensión del contrato.
3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y
equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados
para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior
al coste de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria,
instalaciones y equipos.
4.º  Los  gastos  correspondientes  a  las  pólizas  de  seguro  previstas  en  el  pliego  y
vinculadas al  objeto del contrato que hayan sido suscritas por el  contratista y estén
vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
El  reconocimiento del  derecho a las indemnizaciones y al  resarcimiento de daños y
perjuicios  que  se  contempla  en  este  artículo  únicamente  tendrá  lugar  cuando  el
contratista adjudicatario principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes
condiciones:
– Que el contratista principal,  los subcontratistas, proveedores y suministradores que
hubiera contratado para la ejecución del contrato estuvieran al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.
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–  Que  el  contratista  principal  estuviera  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos
en los artículos 216 y 217 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, a fecha 14
de marzo de 2020.
4. En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes
a  la  entrada  en  vigor  de  este  real  decreto-ley,  celebrados  por  las  entidades
pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017,
de  8  de  noviembre,  la  situación  de  hecho  creada  por  el  COVID-19  y  las  medidas
adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para
combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico
del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial
hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de
contenido económico incluidas en el contrato.
Dicho reequilibrio  en todo caso compensará a los concesionarios  por  la  pérdida de
ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los
posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a
los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios
durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo
se procederá  a  dicha  compensación  previa  solicitud  y  acreditación  fehaciente  de la
realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el  órgano de
contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución
del  contrato  como  consecuencia  de  la  situación  descrita  en  su  primer  párrafo  y
únicamente respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad.
5. Lo dispuesto en este artículo también será de aplicación a los contratos, vigentes a la
entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por entidades del sector público con
sujeción a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales o Libro I del Real
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos
de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
6. Lo previsto en los apartados anteriores de este artículo, con excepción de lo previsto
en el  penúltimo párrafo del apartado 1, no será de aplicación en ningún caso a los
siguientes contratos:
a)  Contratos de servicios o suministro sanitario,  farmacéutico o de otra índole,  cuyo
objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
b)  Contratos  de  servicios  de  seguridad,  limpieza  o  de  mantenimiento  de  sistemas
informáticos.
No obstante, en el caso de los contratos de servicios de seguridad y limpieza, sí será
posible su suspensión total o parcial, en los términos establecidos en el apartado 1 de
este artículo,  y  a instancia  del  contratista o de oficio,  si  como consecuencia  de las
medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración local
para combatir el COVID 19, alguno o algunos de sus edificios o instalaciones públicas
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quedaran cerrados total o parcialmente deviniendo imposible que el contratista preste la
totalidad o parte de los servicios contratados. En el supuesto de suspensión parcial, el
contrato quedará parcialmente suspendido en lo que respecta a la prestación de los
servicios vinculados a los edificios o instalaciones públicas cerradas total o parcialmente,
desde la fecha en que el edificio o instalación pública o parte de los mismos quede
cerrada y hasta que la misma se reabra. A estos efectos, el órgano de contratación le
notificará al contratista los servicios de seguridad y limpieza que deban mantenerse en
cada uno de los edificios. Asimismo, deberá comunicarle, la fecha de reapertura total del
edificio o instalación pública o parte de los mismos para que el contratista proceda a
restablecer el servicio en los términos pactados.
c)  Contratos  de  servicios  o  suministro  necesarios  para  garantizar  la  movilidad  y  la
seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.
d)  Contratos  adjudicados  por  aquellas  entidades  públicas  que  coticen  en  mercados
oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.
El régimen previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las medidas que pueda
adoptar  el  Ministro  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana,  como  autoridad
competente designada en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, para garantizar las prestaciones necesarias en orden a la
protección de personas, bienes y lugares. Dichas medidas podrán implicar, entre otras,
una modificación de los supuestos en los que procede la suspensión de los contratos.
7. A los efectos de este artículo sólo tendrán la consideración de «contratos públicos»
aquellos contratos que con arreglo a sus pliegos estén sujetos a: la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español  las Directivas del  Parlamento Europeo y del  Consejo  2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; o al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público; o a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; o Libro I del
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan
al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de
la contratación pública  en determinados sectores;  de seguros privados;  de planes y
fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales; o a la Ley 24/2011, de 1
de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.
También tendrán la consideración de “contratos públicos” los contratos de obras, los
contratos  de  servicios  o  consultorías  y  asistencias  que sean complementarios  a  un
contrato de obras principal y necesarios para la correcta realización de la prestación, así
como los contratos de concesión, ya sean de obras o de servicios, incluidos los contratos
de gestión de servicios públicos; celebrados por las entidades pertenecientes al Sector
Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre;
siempre que estén vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley y cualquiera
que sea la normativa de contratación pública a la que estén sujetos con arreglo al pliego.
En estos contratos, no resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el
presente artículo, además de las disposiciones señaladas en sus apartados 1 y 3, lo
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dispuesto en los artículos relativos a indemnizaciones por suspensiones de contratos en
la normativa de contratación pública anterior al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, que sea aplicable a los mismos, ni aquellas indemnizaciones por suspensión
previstas en los pliegos de contratos en el ámbito de la normativa de contratación pública
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
8. A los efectos de lo señalado en el presente artículo, los gastos salariales a los que en
él se hace alusión incluirán los relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social que
correspondieran.

Kontratuaren  xedearen  eta  irismenaren  definizioak  horretarako  aukera  ematen  badu,
kontratuaren prestazioak berrantolatu edo egokitu ahal izango dira, aldi baterako, alarma-
egoerak sortutako egoerara egokitzeko,  betiere funtsezkotzat  jotzen badira edo aurrez
aurre eman ezin badira (urrutitik …).

Kontratu bakoitzaren arduradunek gainbegiratuko dituzte berrantolaketa- eta doikuntza-
eginkizun horiek, bai eta egiaztatu ere ematen diren kontratuen harreretan, eta zehaztu
egin beharko dute zer salbuespenezko egoeratan egin diren. Horretarako, beharrezkotzat
jotzen duten informazio gehigarria eskatu beharko diete enpresa adjudikaziodunei.

3.-  Segidako   zerbitzu-kontratuak  eta  hornidura-kontratuak  gauzatzea  ezinezkoa  
denean.  
"Ex  lege"  automatikoki  etentzat  jotzen  dira  (ez  da  egiten  SPKLren  208.  artikuluan
aurreikusitako etete-aktarik)  "ezinezko"  kontratuak (termino hori  izaera murriztailearekin
interpretatzen da). Kasu horietan, ez da jarraituko kontratatutako zerbitzu edo hornidurarik
ematen. Kasu horietan, kontratistak egiaztatu beharko du ezin duela kontratua osorik edo
zati  batean  gauzatu,  eta  2020ko  martxoaren  14an  kontratua  gauzatzeari  atxikitako
bitartekoak  ere  egiaztatu  beharko  ditu.  Etendura  partzialaren  kasuan,  era  berean,
deskribatu beharko ditu data horretatik aurrera kontratua gauzatzeari atxikitako baliabide
materialak eta giza baliabideak, eta zehaztu beharko du gauzatzen ari den prestazioen
zatia ere.

4.- Osasun Ministerioaren garbiketa protokoloak  
2020ko martxoaren 23an, Osasun Ministerioak “Procedimiento de limpieza viaria ante la
pandemia  del  coronavirus  COVID-19”  izeneko  dokumentua  argitaratu  zuen.  Bertan,
garbiketa  protokoloak  identifikatu  eta  zehaztu  zituen.  Halaber,  2020ko  apirilaren  6an,
“Medidas higiénicas para la prevención de contagios COVID-19” izeneko beste dokumentu
bat igorri zuen Ministerioak, hartu beharreko neurriak zehaztuz. Aipatutako bi horietaz gain,
hainbat instrukzio eman ditu Ministerioak garbiketa protokoloei buruz, eta horiek zuzenean
aplikatu behar izan dira eguneroko garbiketan, eta horrek eraikinen garbiketa areagotzeko
beharra ekarri du.

Halaber,  44/2020  Dekretuak,  abenduaren  10ekoak,  lehendakariarenak,  zeinaren  bidez
prebentzio-neurri  espezifikoak testu bakar  batean bildu eta eguneratuko diren,  alarma-
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egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta
SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko, honela dio:

Jarduera  ekonomikoaren  titularrak  edo,  hala  badagokio,  zentro,  instalazio,  erabilera
publikoko espazio eta erakundeen zuzendariak edo arduradunak ziurtatu beharko du
garbiketa- eta desinfekzio-neurri egokiak hartzen direla dekretu honetan aipatzen diren
establezimendu,  lokal,  instalazio  edo  espazioen  ezaugarrietarako  eta  erabilera-
intentsitaterako. 

5.- Aldaketak  
2020ko urriaren 25ean 926/2020 Errege Dekretuaren bitartez Ministro Kontseiluak alarma
egoera deklaratu zuen SARS-CoV-2 eragindako infekzioen hedapena ekiditeko; alarma
egoera hori 2021eko maiatzaren 9an indargabetu da.

Hirigintza  Saileko  teknikariak  aipatutako  IO21017,  IO20018  eta  IO21019  txostenetan
aipatzen duen moduan, hainbat  aldaketa egin behar izan dira kontratuaren eguneroko
egikaritzean pandemiaren garapenaren arabera. Horrek erabat zaildu du planifikazio bat
egiteko aukera eta orain, 2021eko urtarrileko, otsaileko, martxoko eta apirileko fakturak
onartu behar dira. Horretarako Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko martxoaren 3an onartu
zuen, atzeraeraginez, kontratuaren aldaketa. Gainera, arestian aipatu bezala, maiatzeko,
ekaineko, uztaileko eta abuztuko fakturak ere ordaindu beharko dira horien zenbatekoa
ezagutzen denean. Kalkuluen arabera, hilean 15.000 euro inguru gastatzen dira ezohiko
garbiketa gehigarrietan; beraz, maiatzetik abuztura arte beste 60.000 euro beharko dira
(15.000 x 4) garbiketa gehigarriak egin ahal izateko.

Halaber aipatu behar da 2020ko urtarrilaren 29ko 2020/194 Alkatetza Dekretuaren bitartez
kontratua atzeraeraginez aldatu eta luzatu zela, eta 2020ko martxoaren 23ko 2020/563
Alkatetzaren  Dekretuaren  bitartez, udal  eraikinak  eta  hiri  altzariak  garbitzeko  zerbitzu
kontratuaren aldaketa onartu zela kontratuaren bukaera arte, 463/2020 Errege Dekretuak,
COVID-19k eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen
zuenak xedatutakoa kontuan hartuz.

Aipatutako aldaketak hauek izan dira:  
- Lehen aldaketa, 39.399,61 euro.
-  Bigarren  aldaketa,  IO21006  txosteneko  datuen
arabera, 72.770,66 euro.
- Hirugarren aldaketa, IO21017, IO21018 eta IO21019
txostenen arabera, 61.042,56 euro.
-  Azken  balizko  aldaketa  (maiatzetik  abuztura)
aurreikuspenen arabera, 60.000 euro.

Aldaketa horiek kontratuaren esleipen prezioarekin alderatu behar dira Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bategina (TRLCSP) onartzen zuen azaroaren 14ko 3/2011
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2. aldaketa 72.770,66
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aldaketaren %

balizko aldaketa 60.000,00
aldaketak guztira 233.212,83
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Legegintzako  Errege  Dekretuaren  107.  artikuluan  xedatutakoaren  arabera.  Horrela,
kontratuaren  prezioa  urtean  445.684,97  eurokoa  denez  (BEZa  barne)  eta  lau  urteko
iraupena  zuenez,  guztira  1.782.749,88  eurokoa  (BEZa  barne)  da  prezioa.  Halaber,
kontuan hartu behar da 2020ko urtarrilaren 29an 2020/194 Alkatetzan Dekretuaren bidez,
aipatutako xedea duen kontratua aldatu eta luzatu zela kontratu berria adjudikatu arte;
horrela, azken aurreikuspenen arabera, 2021eko abuztuaren 31n bukatuko da, hau da, 7
hilabete gehiago luzatuko da kontratua (259.982,90 euro gehiago, BEZa barne). Horrela,
esan daiteke kontratuaren prezioa epe osoan (BEZa barne) 2.042.732,78 eurokoa dela.
Beraz, planteatu diren aldaketa guztiak (233.212,83 euro), prezio osoaren % 11,42 dira,
hau da, legeak aurreikusitako % 10 baino altuagoak. Horrenbestez, legeak xedatutakoaren
arabera,  kontratua suntsiarazi  eta beste kontratu baten lizitazioa martxan jarri  beharko
litzateke.

Beraz, aurrekoa aintzat hartuta, hemen aztertu behar da covid-19tik eratorritako garbiketa
gehigarri horiek kontratuaren aldaketa diren edo ez.

6.- Aurreikusi ezin daitekeen arriskua.  
Kontzeptu hori aztertzeko, Auzitegi Gorenak taxututako esparru kontzeptuala hartu behar
dugu abiapuntutzat,  2016ko  uztailaren  20koa bezalako  epaietan,  non zehazten baitira
kontratuaren  finantza-berroreka  bidezkoa  izateko  beharrezkoak  diren  kasuak,
konpentsazio-kalte-ordain baten bidez. Auzitegiak uste du, arrisku- eta mentura-printzipioa
aplikatuz, ez dela nahikoa kontratuaren ekonomia aldatuta egotea; aitzitik, beharrezkoa da
aldaketa  horren  arrazoia  factum  principis edo  ius  variandi erabiltzea  izan  dela,
Administrazioari  egotz  dakizkiokeen  jarduerei  dagokienez,  edo  "aurreikusi  ezineko
gertakaritzat" jo daitezkeen inguruabarrei dagokienez.
Auzitegi horrek, oraingoan 2008ko apirilaren 18ko epaian, aurreikusi ezin den arriskuaren
doktrina aipatzen du. Aipatutako epaiak adierazi zuenez, doktrina hori rebus sic stantibus
klausularekin  lotzen  badugu,  honako  hau  eskatzen  du:  "Kontratua  egiteko  garaian
aurreikusi ezin izan zen arrisku bat agertzearen ondorioz, kontratua gauzatzeko baldintzak
funtsean  aldatzen  badira,  hitzartutako  prestazioa  alderdi  batentzat  hasieran  aurreikusi
zitekeena baino askoz garestiagoa izan dadin".

2008ko apirilaren 25eko Epaiak, era berean, aurreikusi ezinaren kontzeptua aipatzen du,
eta adierazten du "sucesos que sobrevienen con carácter extraordinario que alteran de
forma muy notable el  equilibrio  económico y contractual  existente en el  momento del
contrato  pues  sobrepasan  los  límites  razonables  de  aleatoriedad  que  comporta  toda
licitación.” 

Kontratuaren inguruabarrak aldatzearen ondorio juridikoak zehazteko, Auzitegi Gorenaren
arabera, Kode Zibilaren 3.2 artikuluko ekitate-printzipioak eta 7.1 artikuluko fede onaren
printzipioak  aplikatu  behar  dira,  alderdien  arteko  oreka  ekonomiko-finantzarioaren
printzipioa  mugatzen  duen  ezohiko  arrisku  bat  agertzen  delako,  baina  kontratazio
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publikoan funtsezkoa den arriskuaren eta menturaren printzipioari aurrez aurre eraso egin
gabe. 

Azken  batean,  Auzitegi  Gorenaren  iritziz  (2015eko  maiatzaren 9ko epaia),  Rebus  sic
stantibus klausula aplikatzeak honako hau eskatzen du:

a) ezohiko aldaketa baten aurrean gaude, 
b) neurriz kanpoko proportzio baten aurrean, kalkulu guztietatik kanpo, eta 
c) erabat ustekabekoak diren inguruabarrengatik gertatzen dena.

Hala, aipatutako epaian honako hau adierazten da: "(...) los hechos imprevisibles operan
cuando está en juego la continuidad del servicio y que, de no ser así, el que rige es el
principio de riesgo y ventura para el contratista; y añade que esta es la razón por la que la
jurisprudencia,  en orden las  pérdidas  del  contratista,  suele  acudir  a la  doctrina  de la
contratación privada inherente a la cláusula rebús sic stantibus”. ".

Klausula hori tresna bat da prestazioak berrorekatzea bidezkoa den ala ez erabakitzeko,
eta bidezkoa da honako kasu hauetan: "una alteración extraordinaria de las circunstancias
en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su
celebración,  b)  una  desproporción  exorbitante,  fuera  de  todo  cálculo,  entre  las
prestaciones de las partes contratantes que verdaderamente derrumben el contrato por
aniquilación  del  equilibrio  de  las  prestaciones  y  c)  que  todo  ello  acontezca  con  la
sobreveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles“. 

Ildo  beretik,  Andaluziako  CCCAren  3/2016  Irizpena  aipa  dezakegu.  Irizpen  horrek
aurreikusten ez den arriskua egoteko kontuan hartu beharreko baldintzatzat honako hauek
zehazten ditu: "la jurisprudencia de este Tribunal Supremo y la doctrina del Consejo de
Estado ha configurado los siguientes requisitos necesarios para que pueda ser apreciada
la  concurrencia  de  riesgo  imprevisible:  (1)  Una  circunstancia  o  riesgo  imprevista  y
razonablemente  imprevisible  en  el  momento  de  celebrar  el  contrato;  (2)  Que  las
circunstancias sobrevenidas generen la ruptura completa del equilibrio concesional o la
alteración sustancial de las condiciones de ejecución del contrato inicialmente pactadas;
(3) Que la alteración del equilibrio contractual se haya producido con ausencia de culpa de
las partes contratantes; y (4) Una insuficiencia de los mecanismos previstos en el contrato
para la recuperación del mecanismo contractual”.

Aipatutako  teoria  COVID-19aren  inguruan  hartutako  neurriek  eragindako  egoerari
aplikatuz,  erakunde  kontratatzaileak  zuzenean  hartzen  ez  dituen  kasuetan,  kontratua
berrorekatzea eragin dezakeen aurreikusi ezinezko arrisku bat dagoela aitortu beharko
litzateke, kontratua egiteko unean aurreikusi gabeko eta arrazoizko moduan aurreikusi ezin
daitekeen  egoera  edo  arrisku  bat  delako;  betiere,  oreka  ekonomikoaren  erabateko
haustura edo funtsezko aldaketa eragiten badu. Kontratua gauzatzeko hasieran itundutako
baldintzak  eta  kontratuan  kontratu-oreka  berreskuratzeko  aurreikusitako  mekanismoak
nahikoak ez izatea, alderdien errurik ez dagoelako
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Ondorioak  
Azaldutakoa  ikusita,  koronabirusagatik  hartutako  ohiz  kanpoko  neurrien  ondorioz  gaur
egun gauzatzen ari  diren zerbitzu-kontratuen baldintzak  aldatzeak  honako  hauek ekar
ditzake:

a)  Kontratua  etetea.  Neurriek  kontratuaren  gauzatzeari  eragiten  diotenean,  eta
beharrezkoa ez denean, partzialki edo osorik, eta iraupena kontuan hartuta, aldi baterako
edo behin betiko, kontratazio-organoak kontratua etetea erabaki ahal izango du.

b) Kontratua aldatzea. Hartutako neurriek prestazioaren baldintzak aldatzen badituzte,
kontratua  aldatu  ahal  izango  da  SPKLren  205.  artikuluan  xedatutako  kasuetan  eta
baldintzetan eta mugetan.

c)  Kontratatutako prestazioa zeharka aldatzen bada, eten gabe eta aldaketarik egin
behar izan gabe, honako kasu hauek har daitezke kontuan:

c.1)  factum  principis.  Erakunde  kontratatzaileak  aginduzko  eta  nahitaez  bete
beharreko  neurriak  hartzen  dituenean,  orokortasunaren  eta  aurreikusteko
ezintasunaren ezaugarriak dituztenak, eta kontratistari kalte berezia eragiten diotenak.

c.2)  Aurreikusi ezin den arriskua. Kontratua egiteko unean aurreikusi gabeko eta
arrazoizko moduan aurreikusi  ezin den egoera edo arrisku bat  gertatzen denean,
oreka ekonomikoa erabat haustea edo kontratua gauzatzeko hasieran hitzartutako
baldintzak  nabarmen aldatzea eragin  duena,  eta  kontratuan kontratu-mekanismoa
berreskuratzeko  aurreikusitako  mekanismoak  nahikoak  ez  izatea,  alderdi
kontratugileen errurik ez dagoelako.

Halaber, hitzartutakotik kanpo eta alderdien errurik gabe, eta gerora, kontratuaren oinarria
edo helburua zentzuz hornitu zuten inguruabarrak sakonki aldatzen direnean, alderdien
asmoak aldatu egin daitezke, eta hori, fede onaren printzipioaren arabera, espero daiteke
testuinguru  horretan,  egindako aldaketara  egokitzeko edo berrikusteko.  Kasu honetan,
pandemian inguruabar hauek gertatzen dira:

a.- Itundutakotik kanpo.
b.- Ez dago koronabirusaren pandemiaren eraginpean dagoelako errurik.
c.- Ustekabean gertatzen da.
d.- Ez zen aurreikus zitekeen arrisku bat. Ezin da aurreikusi.
e.- Birusaren ondorioen intzidentzia garrantzitsua eta larria da.
f.-  Ezohiko  beligerantziaz  agertzen  da,  kontratua  hitzartutakoaren  arabera  betetzeko
ezintasuna dela eta.
g.- Fede onaren printzipioak zehazten du birusak jotakoak fede onez jokatu zuela eta ez
zuela lagundu hitzartutakoaren arabera betetzeko ezintasunean.
h.-  Fede onaren printzipioaren eta  rebus sic  stantibus  klausularen arteko lotura hori
onartu du jada Auzitegi Gorenak, besteak beste, 2009ko maiatzaren 21eko Epaiaren
kasuan (1178/2004 zenbakia).

Beraz, aurreko guztia kontuan hartuz, aurreikusi ezin izan den arrisku baten aurrean gaude
kasu honetan, ez Udalak, ez kontratistak ez baitute inongo erabakirik hartu.
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7.- 2014/24/EB Zuzentaraua  
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/24/EB Zuzentarauak, 2014ko otsailaren
26koak,  Kontratazio  publikoari  buruzkoak  eta  2004/18/EE  Zuzentaraua  indargabetzen
duenak, hau zehazten du 72. artikuluan:

Artículo 72 
Modificación de los contratos durante su vigencia 
1. Los contratos y los acuerdos marco podrán modificarse sin necesidad de iniciar un
nuevo  procedimiento  de  contratación  de  conformidad  con  la  presente  Directiva  en
cualquiera de los casos siguientes: 
a) cuando las modificaciones, con independencia de su valor pecuniario, estuvieran ya
previstas en los  pliegos iniciales  de la  contratación,  en cláusulas  de revisión claras,
precisas e inequívocas, entre las que puede haber cláusulas de revisión de precios u
opciones.  Dichas  cláusulas  determinarán  el  alcance  y  la  naturaleza  de las  posibles
modificaciones  u  opciones,  así  como las  condiciones  en  que  pueden  utilizarse.  No
establecerán  modificaciones  u  opciones  que puedan  alterar  la  naturaleza  global  del
contrato o del acuerdo marco; 
b) para obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista original, que
resulten necesarias y que no estuviesen incluidas en la contratación original, a condición
de que cambiar de contratista:

i)  no  sea  factible  por  razones  económicas  o  técnicas  tales  como  requisitos  de
intercambiabilidad  o  interoperatividad  con  el  equipo  existente,  con  servicios  o  con
instalaciones adquiridos en el marco del procedimiento de contratación inicial, y
ii) genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el poder
adjudicador. 

No obstante,  el  incremento  del  precio  resultante  de  la  modificación  del  contrato  no
excederá del 50 % del valor del contrato inicial. En caso de que se introduzcan varias
modificaciones  sucesivas,  dicha  limitación  se  aplicará  al  valor  de  cada  una  de  las
modificaciones. Estas modificaciones consecutivas no deberán tener por objeto eludir las
disposiciones de la presente Directiva; 
c) cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

i)  que  la  necesidad  de  la  modificación  se derive  de circunstancias  que  un poder
adjudicador diligente no hubiera podido prever,
ii) que la modificación no altere la naturaleza global del contrato,
iii)  que el incremento del precio resultante de la modificación del contrato no
exceda del 50 % del valor del contrato o acuerdo marco inicial. En caso de que se
introduzcan varias modificaciones sucesivas,  esta limitación se aplicará al  valor  de
cada una de las modificaciones. Estas modificaciones consecutivas no deberán tener
por objeto eludir las disposiciones de la presente Directiva; 

d) cuando un nuevo contratista sustituya al designado en un principio como adjudicatario
por el poder adjudicador como consecuencia de: 

i) una opción o cláusula de revisión inequívoca de conformidad con la letra a),
ii)  la  sucesión  total  o  parcial  del  contratista  inicial,  a  raíz  de  una reestructuración
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empresarial,  en particular  por  absorción,  fusión,  adquisición  o insolvencia,  por  otro
operador  económico  que  cumpla  los  criterios  de  selección  cualitativa  establecidos
inicialmente,  siempre  que  ello  no  implique  otras  modificaciones  sustanciales  del
contrato ni tenga por objeto eludir la aplicación de la presente Directiva, o bien
iii)  la  asunción  por  el  propio  poder  adjudicador  de las  obligaciones  del  contratista
principal para con sus subcontratistas, siempre que esta posibilidad esté prevista en la
legislación nacional con arreglo al artículo 71; 

e) cuando las modificaciones, con independencia de su valor, no sean sustanciales a los
efectos del apartado 4. 

Beraz,  aurrekoaren  arabera  ikus  daiteke  Europako  Parlamentuaren  eta  Kontseiluaren
2014/24/EB  Zuzentarauak  aurreikusten  zituela  kontratuetan  aldaketak  %  50eko
atalasearekin  eta  Espainiako  Erresumak  ez  zuen  bere  ordenamendu  juridikora  egin
aipatutako zuzentarauaren trasposizioa. Honek ekartzen du Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen Testu Bategina (TRLCSP) onartu zuen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako
Errege  Dekretua  indarrean  egon  beharko  lukeen  legeria  baino  zorrotzagoa  izatea
aldaketak egiteko momentuan. Beraz, alde batetik, garbiketak areagotzeko aginduak eman
ditu Osasun Ministerioak eta, bestetik, berriz, kontratu horietan aplikagarria den legeriak
egin behar diren aldaketak murrizten ditu.

8.-   Ondorioak      
1.- Arestian aipatutako guztia aintzat hartuz ulertu dezakegu aurreikusi ezin den arrisku
baten  aurrean  gaudela,  hau  da,  oreka  ekonomikoa  erabat  haustea  edo  kontratua
gauzatzeko  hasieran  hitzartutako  baldintzak  nabarmen  aldatzea  eragin  duena,  eta
kontratuan kontratu-mekanismoa berreskuratzeko aurreikusitako mekanismoak nahikoak
ez izatea, alderdi kontratugileen errurik ez dagoelako.

2.- Halaber, ez zen Espainiako ordenamendu juridikora egin indarrean zegoen Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/24/EB Zuzentarauaren trasposizioa, eta horrek,
egikaritzen ari ziren kontratuetan aldaketak egiteko aukera asko murrizten zuen.

3.- Arestian esan bezala, bai Espainiako Gobernuak, bai Eusko Jaurlaritzak, garbiketak
areagotzeko aginduak eman dituzte, eta ulertu behar da martxoaren 17ko 8/2020 Errege
Lege  Dekretua,  lege  berezia  denez,  kontratuen  lege  orokorraren  aurretik  jartzen dela
aplikazio esparruan.

9.- Kontratuaren arduraduna  
Aipatutako IO21018 txostenean azaltzen da Kultura eta Berdintasun sailetako arduradunek
hainbat ez-ohiko garbiketa eskatu dituztela, baina Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
Testu Bateginak (TRLCSP) 51. eta 52. artikuluetan argi uzten du kontratazio-organoa eta
kontratuaren  arduraduna  direla  exekuzioa  gainbegiratu  eta  kontratua  modu  egokian
egikaritzeko instrukzioak eman ditzaketen bakarrak. Beraz, beste edozeinek ezin izango
ditu kontratutik kanpo dauden ez-ohiko lanak kontratatu.

Plaza Zaharra, 6A  - 20400  TOLOSA   -  Tel.: 943 65 44 66  -  Faxa: 943 69 75 10  -  e-mail: udate@tolosa.eus                     34
www.tolosa.eus  

E
S
K
U
a
b
2
3
b
f
f
4
-
f
3
a
7
-
4
6
6
e
-
9
7
0
9
-
7
8
4
d
5
5
a
f
0
e
c
3

mailto:udate@tolosa.eus
http://udala.tolosa.eus/eu


2021IGBA00017

IV.- KONTRATAZIO-ORGANOA  
Kontratu  honen  aldaketa ebazteko  eskumena  kontratazio-organoari  dagokio.  Kasu
honetan,  kontratazio-organoa  Tolosako  Udaleko  alkate-lehendakaria da,  Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011
Legegintzako  Errege  Dekretuaren  II.  Xedapen  Gehigarriaren  I.  atalean  eta  Sektore
Publikoko  Araubide  Juridikoa  arautzen  duen  urriaren  1eko  40/2015  Legearen  10.
artikuluan xedatutakoaren arabera: 

«1.  Alkateen  eta  toki-erakundeetako  presidenteen  eskumenekoak  izango  dira,
kontratazio-organo diren neurrian, kontratu hauek: obra-kontratuak, hornidura-kontratuak,
zerbitzu-kontratuak, zerbitzu publikoen kudeaketarako kontratuak, administrazio-kontratu
bereziak  eta  kontratu  pribatuak,  baldin  eta  beren  zenbatekoa  ez  bada  aurrekontuko
baliabide arrunten 100eko 10 baino handiagoa, eta ezta, inola ere, sei milioi euro baino
handiagoa;  orobat  izango dira haien eskumeneko mota horietako kontratuak,  zenbait
urterako direnean, betiere lau urte baino gehiago irauten ez badute eta urteroko guztien
zenbateko metatua ez bada lehenengo ekitaldiko baliabide arrunten 100eko 10 baino
handiagoa, ez eta sei milioi euro baino handiagoa ere».

Horiek horrela, kontratua arautzen duten pleguetan zehazten da Tokiko Gobernu Batzarra
dela kontratazio-organoa kasu honetan.

Beraz, aurreko guztia aintzat hartuta, eta udal teknikariak egindako proposamena aztertu
ondoren, zeinak udal idazkariaren eta kontuhartzailearen oniritzia duen, Gobernu Batzar
honek, aho batez eta alkateak emandako ahalmenez baliatuta, 

E R A B A K I   D U

LEHENA.  Onartzea udal  eraikinak  eta  hiri  altzariak  garbitzeko  zerbitzu  kontratuaren
aldaketa arestian aipatutako arrazoiengatik.

BIGARRENA.- Aurrekoaren  ondorioz,  onartzea  IO21017,  IO21018  eta  IO21019
txostenetan jasotako 2021eko urtarrila-apirila fakturen zenbatekoak eta, 2021eko maiatza-
abuzturako aurreikuspenen arabera, 60.000 euro gehiago atxikitzea garbiketa gehigarriak
egin ahal izateko.

HIRUGARRENA.- Aipatutako zerbitzua eraikin publikoetako garbiketa zerbitzuarekin
eragindako* udal  aurrekontuko  partiden  kargura  finantzatzea,  horretarako  eta  aipatu
bezala dagokion kredituaz hornituta.
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LAUGARRENA.- Erabaki honen berri ematea Ogasun eta Administrazio Finantza Sailari,
Hirigintza Sailari eta Idazkaritza Orokor, Kontratazio eta Ondarearen Azpisailari.

7. DEKRETU HAUEN BERRI EMATEA:

2021/ 1110      DEKRETUA: 2021/20 eta 2021/21 FAKTURA ZERRENDAK.      

Idazkariak 2021/1110 Dekretuaren berri eman du. Honelaxe dio:

ZINEGOTZI DELEGATUAREN DEKRETUA

BEGOÑA TOLOSA MENDIA andreak, Ogasun eta Finantza Administrazioko Azpisaileko zinegotzi
delegatuak, emana, Toki-Araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
21.1 eta 21.3 artikuluetan ezarritako eskumenekin bat etorrita eta  Alkatetzaren Dekretuak zinegotzi
delegatuei emandako eskumenez baliatuta.

21/2003  Foru  Arauak,  abenduaren  19koak,  Gipuzkoako  Lurralde  Historikoko  Toki  Erakundeen
aurrekontuei buruzkoak, bere 41.2 artikuluan xedatzen duenaren arabera, alkateak aintzatetsiko ditu
legez eskuratutako gastuen konpromisoetatik sortzen diren betebeharrak.

Hori  horrela,  zinegotzi  delegatuari  dagokio  onartzea gastuetatik  eratorritako  2021eko  honako
faktura-zerrenda hau:

20 zenbaki duena, 444.309,65 eurokoa.

21. zenbaki duena, 492 eurokoa.

Zerrenda horretan sartuta dauden fakturek oniritzi teknikoa daukate eta behar bezala fiskalizatuta
daude.

 

Horiek horrela, zinegotzi delegatuak honako hau

EBAZTEN DU:

LEHENIK.- Onartzea honako faktura-zerrenda hauetako faktura guztien eta bakoitzaren gastua eta
ordain ditzatela agintzea:

20 zenbaki duena, 444.309,65 eurokoa.

21. zenbaki duena, 492 eurokoa.

BIGARREN.-  Dekretu hau jakinaraztea Tolosako Udaleko kontuhartzaileari  eta Tokiko Gobernu
Batzarrari.

Zinegotzi delegatua

Begoña Tolosa Mendia

Nire aurrean,
idazkaria

Begoña Garmendia Vázquez
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Batzarkideak jakinaren gainean geratu dira.

2021/ 1167      DEKRETUA: 2021/22 eta 2021/23 FAKTURA ZERRENDAK.      

Idazkariak 2021/1167 Dekretuaren berri eman du. Honelaxe dio:

ZINEGOTZI DELEGATUAREN DEKRETUA

BEGOÑA TOLOSA MENDIA andreak, Ogasun eta Finantza Administrazioko Azpisaileko zinegotzi
delegatuak, emana, Toki-Araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
21.1 eta 21.3 artikuluetan ezarritako eskumenekin bat etorrita eta  Alkatetzaren Dekretuak zinegotzi
delegatuei emandako eskumenez baliatuta.

21/2003  Foru  Arauak,  abenduaren  19koak,  Gipuzkoako  Lurralde  Historikoko  Toki  Erakundeen
aurrekontuei buruzkoak, bere 41.2 artikuluan xedatzen duenaren arabera, alkateak aintzatetsiko ditu
legez eskuratutako gastuen konpromisoetatik sortzen diren betebeharrak.

Hori  horrela,  zinegotzi  delegatuari  dagokio  onartzea gastuetatik  eratorritako  2021eko  honako
faktura-zerrenda hau:

22. zenbaki duena, 48.628,05 eurokoa.

23. zenbaki duena, 142.824,36 eurokoa.

Zerrenda horretan sartuta dauden fakturek oniritzi teknikoa daukate eta behar bezala fiskalizatuta
daude.

 

Horiek horrela, zinegotzi delegatuak honako hau

EBAZTEN DU:

LEHENIK.- Onartzea honako faktura-zerrenda hauetako faktura guztien eta bakoitzaren gastua eta
ordain ditzatela agintzea:

22. zenbaki duena, 48.628,05 eurokoa.

23. zenbaki duena, 142.824,36 eurokoa.

BIGARREN.-  Dekretu hau jakinaraztea Tolosako Udaleko kontuhartzaileari  eta Tokiko Gobernu
Batzarrari.

Zinegotzi delegatua

Begoña Tolosa Mendia

Nire aurrean,
idazkaria

Begoña Garmendia Vázquez
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Batzarkideak jakinaren gainean geratu dira.

2021/ 1228      DEKRETUA: 2021/24 FAKTURA ZERRENDA.      

Idazkariak 2021/1228 Dekretuaren berri eman du. Honelaxe dio:

ZINEGOTZI DELEGATUAREN DEKRETUA

BEGOÑA TOLOSA MENDIA andreak, Ogasun eta Finantza Administrazioko Azpisaileko zinegotzi
delegatuak, emana, Toki-Araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
21.1 eta 21.3 artikuluetan ezarritako eskumenekin bat etorrita eta  Alkatetzaren Dekretuak zinegotzi
delegatuei emandako eskumenez baliatuta.

21/2003  Foru  Arauak,  abenduaren  19koak,  Gipuzkoako  Lurralde  Historikoko  Toki  Erakundeen
aurrekontuei buruzkoak, bere 41.2 artikuluan xedatzen duenaren arabera, alkateak aintzatetsiko ditu
legez eskuratutako gastuen konpromisoetatik sortzen diren betebeharrak.

Hori  horrela,  zinegotzi  delegatuari  dagokio  onartzea gastuetatik  eratorritako  2021eko  honako
faktura-zerrenda hau:

24. zenbaki duena, 840 eurokoa.

Zerrenda horretan sartuta dauden fakturek oniritzi teknikoa daukate eta behar bezala fiskalizatuta
daude.

 

Horiek horrela, zinegotzi delegatuak honako hau

EBAZTEN DU:

LEHENIK.- Onartzea honako faktura-zerrenda hauetako faktura guztien eta bakoitzaren gastua eta
ordain ditzatela agintzea:

24. zenbaki duena, 840 eurokoa.

BIGARREN.-  Dekretu hau jakinaraztea Tolosako Udaleko kontuhartzaileari  eta Tokiko Gobernu
Batzarrari.

Zinegotzi delegatua

Begoña Tolosa Mendia

Nire aurrean,
idazkaria

Begoña Garmendia Vázquez

Batzarkideak jakinaren gainean geratu dira.
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2021/ 1235      DEKRETUA: 2021/25 FAKTURA ZERRENDA.      

Idazkariak 2021/1235 Dekretuaren berri eman du. Honelaxe dio:

ZINEGOTZI DELEGATUAREN DEKRETUA

BEGOÑA TOLOSA MENDIA andreak, Ogasun eta Finantza Administrazioko Azpisaileko zinegotzi
delegatuak, emana, Toki-Araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
21.1 eta 21.3 artikuluetan ezarritako eskumenekin bat etorrita eta  Alkatetzaren Dekretuak zinegotzi
delegatuei emandako eskumenez baliatuta.

21/2003  Foru  Arauak,  abenduaren  19koak,  Gipuzkoako  Lurralde  Historikoko  Toki  Erakundeen
aurrekontuei buruzkoak, bere 41.2 artikuluan xedatzen duenaren arabera, alkateak aintzatetsiko ditu
legez eskuratutako gastuen konpromisoetatik sortzen diren betebeharrak.

Hori  horrela,  zinegotzi  delegatuari  dagokio  onartzea gastuetatik  eratorritako  2021eko  honako
faktura-zerrenda hau:

25. zenbaki duena, 307.359,25 eurokoa.

Zerrenda horretan sartuta dauden fakturek oniritzi teknikoa daukate eta behar bezala fiskalizatuta
daude.

 

Horiek horrela, zinegotzi delegatuak honako hau

EBAZTEN DU:

LEHENIK.- Onartzea honako faktura-zerrenda hauetako faktura guztien eta bakoitzaren gastua eta
ordain ditzatela agintzea:

25. zenbaki duena, 307.359,25 eurokoa.

BIGARREN.-  Dekretu hau jakinaraztea Tolosako Udaleko kontuhartzaileari  eta Tokiko Gobernu
Batzarrari.

Zinegotzi delegatua

Begoña Tolosa Mendia

Nire aurrean,
idazkaria

Begoña Garmendia Vázquez

Batzarkideak jakinaren gainean geratu dira.

Eta besterik gabe,  bilera amaitutzat jo dute 10:55ean.

ALKATEA                                              IDAZKARIA
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