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ARTZINIEGAKO UDALA 

 
AKTA 

 
Bilkura: Ohiko Osoko Bilkura 
Eguna: 2020ko maiatzaren 14a 
Ordua: 10:00– 11:45 
Lekua: Udal Bilkura Aretoa 
 

Bertaratuak: 
Joseba Mirena Vivanco Retes 
Zuriñe Frutos Gutierrez-Barquín 
Unai Gotxi Kastrexana 
Arkaitz San Jose Martínez 
Encina Castresana Astarloa 
Miren Izaskun Pérez Barragán 
Jose Miguel Vadillo Ribacoba 
Joseba Elejalde Ribacoba 

 
Mª Ascensión Hormazabal Meabe, Idazkari kontu-hartzailea. 
 
Bilkurari hasiera eman zaio eta alkatetzak 10:10ean publiko egin du. Ondoren, gai-

zerrendako gaiak aztertuko dira, honako erabaki hauek hartzen. 
Alkatea: Kaixo egun on. Ongi etorri maiatzako ohiko udalbatzara, Udalbatza oso berezia, 

ateak itxita eta ezohiko egoera batean. Gaurkoa ez da ohituta gauden Udalbatza bat izango, 
baina bizitza jarraitzen duen bezala, Udalak ere funtzionatu behar du. Guztiok ikusteak pozten 
nau. Hala ere, Osoko Bilkura hau aprobetxatu nahiko nuke Udalaren eta Udalbatza honen 
izenean gure elkartasuna eta afektua adierazteko, modu batean edo bestean COVID19 honen 
afekzioa jasan duten pertsona eta familiekiko, eta bereziki haren ondorioz bizia galdu duten 
herriko pertsonekiko. 

 
Bilkurako puntuekin hasi baino lehen, Encina tabernako pleguen aldaketa sartzea bozkatuko 

dugu, erabaki-proposamen berria bidaltzen dizuegu, baina ez dago deialdian sartuta, eta argi 
dago premiazkoa dela. 

Gaia gai-zerrendan sartzeko bozketa egin da: 
Aldeko botoak:  
Joseba Mirena Vivanco Retes, Zuriñe Frutos Gutierrez-Barquín, Unai Gotxi Kastrexana eta 

Arkaitz San Jose Martínez EHBilduko alderditik (4); Encina Castresana Astarloa, Miren Izaskun 
Pérez Barragán eta Jose Miguel Vadillo Ribacoba EAJ-PNVko alderditik (3);Joseba Elejalde 
Ribacoba P.P.ko alderditik (1); 

Aurka: 
Inor. 
Abstentzioak: 
Inor. 

Presakoa dela onartzen da. 

 

1.- 2020ko martxoaren 5ean eta 9an egindako bilkuren aktak onartzea. 
 

Alkatea: Aktari buruz zerbait esan nahi baduzue. 
 
2020ko martxoaren 5eko akta bozkatzen da. 
Aldeko botoak:  
Joseba Mirena Vivanco Retes, Zuriñe Frutos Gutierrez-Barquín, Unai Gotxi Kastrexana eta 

Arkaitz San Jose Martínez EHBilduko alderditik (4); Encina Castresana Astarloa, Miren Izaskun 
Pérez Barragán eta Jose Miguel Vadillo Ribacoba EAJ-PNVko alderditik (3);Joseba Elejalde 
Ribacoba P.P.ko alderditik (1); 
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Aurka: 
Inor. 
Abstentzioak: 
Inor. 

Onartzen da. 

 
Alkatea: Orain, 2020ko martxoaren 9ko bilkurako akta onartzea bozkatuko dugu.  
 
Aldeko botoak:  
Joseba Mirena Vivanco Retes,Unai Gotxi Kastrexana eta Arkaitz San Jose Martínez 

EHBilduko alderditik (3); Encina Castresana Astarloa, Miren Izaskun Pérez Barragán EAJ-
PNVko alderditik (2);Joseba Elejalde Ribacoba P.P.ko alderditik (1); 

Aurka: 
Inor. 
Abstentzioak: 

Zuriñe Frutos Gutierrez-Barquín EH Bilduko alderditik (1), eta Jose Miguel Vadillo Ribacoba 
EAJ-PNVko alderditik (1), ez zirelako bilkurara joan. 

Onartzen da. 

 

2.- Artziniegako hornidura-sarean dauden zuntz-zementuzko hodiak 
berritzeko obren ikus-onespena behin betiko onartzea. 1. Fasea. 
 

Alkateak Natura- eta hiri-inguruneari, energiari, urari, mendiei, ingurumenari, obrei eta 
hondakinen kudeaketari buruzko informazio-batzordearen 2020ko maiatzaren 6ko irizpena 
irakurtzen du.  
 

“NATURA- ETA HIRI-INGURUNEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN 

IRIZPENA,2020KO MAIATZAREN 6KOA 
 
GAIA: Artziniegako hornidura-sarean dauden zuntz-zementuzko hodiak berritzeko obren 

oniritzia behin betiko onartzea (1. Fasea),  
Artziniegako hornidura-sarean dauden zuntz-zementuzko hodiak berritzeko behin betiko 

proiektua ikusita (1. fasea), C eta P bideetako ingeniariak, XXX XXX XXX jaunak, idatzia,  
2020ko martxoaren 23an aurkeztu zena (sarrera: 781), eta obraren aurrekontua seiehun eta 
laurogeita sei mila laurehun eta hogeita bost euro eta hogeita zortzi zentimokoa da (686.425,28 
€). 

 
Ikusita Udalbatzak hasierako onespena eman ziola proiektuari 2019ko urriaren 3an egindako 

bilkuran, jendaurrean jarri zela eta 2020ko otsailaren 6an behin betiko onartu zela. 
 
Ikusita Toki Administrazioko Departamentuak, Foru Planak, Errepide Departamentuak eta 

URAk aldaketak egiteko errekerimenduak egin dituztela, baina aldaketa horiek ez dira 
funtsezkoak, behin betiko eta ikus-onetsitako dokumentu honetan jasotzen direla, eta ez diote 
eragiten haien trazatuari eta, beraz, aldi berean izapidetutako desjabetze-espedienteari. 

 
Arabako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako Sailak 2020ko martxoaren 25ean egindako 

balorazio-txostena (791 sarrera) ikusita, obrak egiteko nahitaez okupatu beharreko ondasun eta 
eskubideak desjabetzeari dagokionez, zenbatekoa hogeita hamahiru mila hirurehun eta hogeita 
hiru euro eta hirurogeita hamar zentimokoa izanez (33.323,70 €). 

 
KONTUAN HARTUZ.- Toki Araubidearen Arloko Xedapenen Testu Bategina onartzen duen 

apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren 94. artikuluan xedatutakoa. 
KONTUAN HARTUZ.- Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 

177. eta 178. artikuluetan eta horiekin bat datozenetan xedatutakoa. 
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KONTUAN HARTUZ.- Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen 
duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuan eta Lurzoruaren Legearen 
Balorazioen Erregelamendua onartzen duen urriaren 24ko 1492/2011 Errege Dekretuan 
xedatutakoa. 

Udalbatzak, 2020ko maiatzaren 16ko osoko bilkuran,  
 

ERABAKITZEN DU: 
 
LEHENENGO.- Artziniegako hornidura-sarean dauden fibrozementuzko hodiak berritzeko 

proiektu bisatua onartzea (1. fasea), XXX XXX XXX jaunak idatzia, 2020ko martxoaren 23ko 
datan aurkeztuta (sarrera-erregistroa: 781), seiehun eta laurogeita sei mila laurehun eta hogeita 
bost euro eta hogeita zortzi zentimoko aurrekontuarekin (686.425,28 €), bertan jasotako obrak 
onura publikokoak direla deklaratzea inplizituki kontuan hartuta, baita desjabetze-
ondorioetarako ukitutako lursailak okupatu behar direla ere.   

 
BIGARREN.- Proiektuak eragindako ondasun eta eskubideen balorazioaren zenbatekoa 

onartzea, eragindako lurzati bakoitza ados jartzeko, Arabako Foru Aldundiko Hirigintza Sailak 
egina hogeita hamahiru mila hirurehun eta hogeita hiru euro eta hirurogeita hamar zentimoko 
zenbatekoan (33.323,70 €). 

 
HIRUGARREN.- Interesdunei jakinaraztea martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak 

alarma-egoera deklaratzean eta haren hirugarren xedapen gehigarriaren arabera, baldintzak 
eteten dira eta desjabetze-espedientea izapidetzeko epeak eteten dira. Alarma-egoerak edo, 
hala badagokio, haren luzapenak indarra galtzen duenean ekingo zaio berriro epeen 
zenbaketari. 

 
LAUGARREN.- Alarma-egoera eta balizko luzapenak galtzen direnean, alkateak ahalmena 

izango du prozedura hau izapidetzen jarraitzeko behar diren egintzak egiteko, eta, bereziki, 
lurren gaineko eskubideen titularrekin adiskidetasunezko akordioak lortzeko, berehala okupatu 
ahal izateko. 

 
BOSTGARREN.- Erabaki hau pertsonalki jakinaraztea proiektuak ukitutako ondasun eta 

eskubideen titularrei.” 
 
Izaskun Perez Barragánek Vital Kutxari Hiriko Ateko partzelaren erosketaren egoeraz 

galdetzen du, Dekretua ikusi duela horren berri emateko aurkeztutako dekretuen zerrendan. 
Alkateak erantzuten dio eskritura publikoa formalizatzeko zain dagoela. Hain zuzen ere, gaur 

Vital Kutxatik deitu dute, baina Amurrioko notariotzara deitu genuen eta esan ziguten berandu 
joango zirela etxebizitzen sustapen bat eskrituratzen ari zirelako. Orduan, beste notario batera 
joango gara. 

 
Besterik gabe, bozkatzen da: 

 
Aldeko botoak:  
Joseba Mirena Vivanco Retes, Zuriñe Frutos Gutierrez-Barquín, Unai Gotxi Kastrexana eta 

Arkaitz San Jose Martínez EHBilduko alderditik (4); Encina Castresana Astarloa, Miren Izaskun 
Pérez Barragán eta Jose Miguel Vadillo Ribacoba EAJ-PNVko alderditik (3);Joseba Elejalde 
Ribacoba P.P.ko alderditik (1); 

Aurka: 
Inor. 
Abstentzioak: 
Inor. 

Onartzen da. 

 

3.- Artziniegako Udaleko langileen ordainsari-igoera onartzea, 2020rako. 
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Alkateak kontuen, langileen eta herrien informazio-batzorde bereziak 2020ko maiatzaren 
6an emandako irizpena irakurtzen du.  
 

“KONTU, LANGILE ETA HERRIEI BURUZKO INFORMAZIO-BATZORDE BEREZIAREN 
IRIZPENA, 2020KO MAIATZAREN 6KOA. 

 
- Artziniegako Udaleko langileen ordainsari-igoera onartzea, 2020rako 

 
2020ko urtarrilaren 22an, urtarrilaren 21eko 2/2020 Errege Lege Dekretua argitaratu zen 19. 

zenbakiko BOEn, sektore publikoko ordainsarien arloko premiazko neurriak onartzen dituena. 
 
KONTUAN HARTUTA Errege Lege Dekretu horrek 2020. urterako langile publikoen ordainsari-
igoerak arautzen dituela eta soldata-igoera finkoa aurreikusten duela, gehi ekonomiaren 
hazkundeari lotutako igoera-ehuneko gehigarri bat. 
 
KONTUAN HARTUTA Errege Lege Dekretuak 3.Bi artikuluan honako hau xedatzen du: 
 

- 2020. urtean, sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen ordainsariek ezingo dute 
ehuneko 2ko igoera orokorra gainditu 2019ko abenduaren 31n indarrean zeudenekin 
alderatuta, alderaketaren bi aldietarako homogeneotasunari dagokionez, bai langile 
kopuruari dagokionez, bai antzinatasunari dagokionez. Ondorio horietarako, 2019ko 
ordainsarietan, BPGren bilakaerari lotutako ehuneko 0,25eko igoera kontuan hartuko da, 
urteko zenbaketan. Gizarte-ekintzako gastuak, oro har, eta ondorio horietarako gizarte-
ekintzako gastuak kontuan hartu gabe, 2020an ezingo baitute igoerarik izan 2019koen 
aldean. Horri dagokionez, gizarte-ekintzako gastuak egindako lanaren kontraprestazioak 
ez diren beste onura, osagarri edo hobekuntza batzuk direla jotzen da, sektore 
publikoaren zerbitzura dauden langile horien inguruabar pertsonalen ondoriozko behar 
jakin batzuk asetzea helburu dutenak. 

 
- Aurrekoaz gain, 2019ko Barne Produktu Gordinaren (BPG) igoera prezio konstanteetan 

ehuneko 2,5era iristen bada edo hortik gorakoa bada, soldata-igoera beste ehuneko 1 
gehituko da, 2020ko uztailaren 1etik aurrerako ondorioekin. Adierazitako ehuneko 
2,5etik beherako gehikuntzaren kasuan, gehikuntza proportzionalki murriztuko da 
ehuneko 2,5 horren gainean izandako murrizketaren arabera, horrenbestez, honako 
hauek izango dira guztizko igoerak: 

BPG berdin 2,1: %2,20 
BPG berdin 2,2: %2,40 
BPG berdin 2,3: %2,60 
BPG berdin 2,4: %2,80 

 
Paragrafo honetan xedatutakoaren ondorioetarako, BPGren igoerari dagokionez, Estatistikako 
Institutu Nazionalak (INE) argitaratutako urte bakoitzeko BPGren aurrerapena hartuko da 
kontuan. INEk BPGren aurrerapena argitaratu ondoren, eta Enplegu publikoa eta lan-baldintzak 
hobetzeko akordioaren 2018ko martxoaren 9ko Jarraipen Batzordeari jakinarazi ondoren, 
Ministroen Kontseiluaren Erabakiaren bidez, hala badagokio, igoera aplikatzea onartuko da. 
Akordio horren berri emango zaie autonomia-erkidegoei, hiri autonomoei eta Espainiako 
Udalerrien eta Probintzien Federazioari.  
-Gainera, soldata-masaren ehuneko 0,30eko igoera gehigarria baimendu ahal izango da, 
besteak beste, produktibitatea edo eraginkortasuna hobetzeko planak edo proiektuak 
ezartzeko, antzeko eginkizunak dituzten lanpostuen arteko berariazko osagarriak berrikusteko, 
destino-osagarriak homologatzeko edo pentsio-planetarako ekarpenak egiteko. 
IKUSITA 22/2020 Errege Lege Dekretuaren 3.Bi artikulua, Udalbatzari honako erabaki hau 
hartzea proposatzen zaio: 
 
Lehenengo.- 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, langileen ordainsariak legez 
baimendutako gehieneko kopurura igotzea, hau da, 2019ko abenduaren 31n indarrean 
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zeudenekiko % 2,00, konparazioaren bi aldietarako homogeneotasunari dagokionez, bai langile 
kopuruari bai antzinatasunari dagokienez. 
 
Bigarren.- 2020ko uztailaren 1etik aurrerako ondorioekin, Barne Produktu Gordinaren 
gehikuntza ehuneko 2,5era iristen bada, soldata-ordainsariak beste ehuneko 1 igoko dira, eta 
hori proportzionalki murriztuko da ehuneko 2,5 horren murrizketaren arabera, Errege Lege 
Dekretuak ezartzen dituen ehunekoen arabera. 
 
Hirugarren.- Soldata-masaren ehuneko 0,3ko aurrekontu-superabitaren egoeraren araberako 
gehikuntza gehigarria baimentzea. Gehikuntza hori 3.Bi artikuluko azken lerrokadan aipatzen 
diren legezko formulen bidez banatuko da, edo aplikagarri den beste edozein formularen bidez, 
hori guztia udal-autonomiaren eta negoziazio kolektiboaren esparruan. 
 
Laugarren.- Adierazitako igoerak aplikatzearen ondorioz sortutako eta jaso ez diren atzerakinak 
ordaintzea. 
 
Bostgarren.- Erabakiaren berri ematea ordezkari sindikalari eta Udaleko Kontu-hartzailetza eta 
Diruzaintzari.” 

 
Alkatea: Hau da Eudelek bidali zuen proposamena. 
Joseba Elejalde: Zer gertatuko da, entzuten den bezala, funtzionarioei soldatak jaisten 

bazaizkie? 
Ascen: Bada, soldaten jaitsierari buruzko erabakia hartu beharko da Osoko Bilkuran; 

Artziniegako Udalean, orain, udal-aurrekontua behin betiko onartu ondoren hartzen da 
erabakia. Udal batzuek aurreko hilabeteetan aplikatu dute igoera; nolanahi ere, arauren batek 
jaitsiera onartzen badu, Udalbatzak beste erabaki bat hartu beharko du. 

Bozkatzen da: 
 
Aldeko botoak:  
Joseba Mirena Vivanco Retes, Zuriñe Frutos Gutierrez-Barquín, Unai Gotxi Kastrexana eta 

Arkaitz San Jose Martínez EHBilduko alderditik (4); Joseba Elejalde Ribacoba P.P.ko alderditik 
(1); 

Aurka: 
Inor. 
Abstentzioak: 
Encina Castresana Astarloa, Miren Izaskun Pérez Barragán eta Jose Miguel Vadillo 

Ribacoba EAJ-PNVko alderditik (3). 
Onartzen da. 

 

4.- Udal Igerilekuak berritzeko obren 1. ziurtagiria onartzea. 
 

Alkateak kontuen, langileen eta herrien informazio-batzorde bereziak 2020ko maiatzaren 
6an emandako irizpena irakurtzen du. 
 

“KONTU, LANGILE ETA HERRIEI BURUZKO INFORMAZIO-BATZORDE BEREZIAREN 

IRIZPENA, 2020KO MAIATZAREN 6KOA. 

 
Ikusita Udalbatzak, 2019ko abenduaren 19an egindako ezohiko bilkuran, GALITEC 

DESARROLLOS TECNOLOGICOS enpresari esleitu ziola udal-igerilekuak egokitzeko obren 
kontratua, 327.661,82 euro gehi BEZaren 68.808,82 euro (396.469,89.- €). 
 

Ikusita GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS enpresa esleipendunak, 2020ko 
apirilaren 22an (919 sarrera), 57.089,78 euro gehi BEZaren 11.988,85 euroko (69.078,63.- €) 
lehen ziurtagiria aurkeztu zuela. 
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Ikusita GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS enpresa esleipendunak, 2020ko 
apirilaren 22an (920 sarrera), 00076 zenbakidun faktura aurkeztu zuela aipatutako 
zenbatekoagatik. 
 

Ikusita 2020ko maiatzaren 6an (985 sarrera), obra-zuzendari XXX XXX XXX jaunak 
txostena aurkeztu zuela, exekuzioan zehar egindako aktei buruzkoa, baina ez zuen 
ondorioztatu lanak proiektuarekin bat datozen ala ez. 
 

Kontu, langile eta herriei buruzko Informazio Batzorde Bereziak, 2020ko maiatzaren 
6an egindako bilkuran, Bildu eta PP taldeen aldeko botoarekin, ondorengo ERABAKI-
PROPOSAMENA erabaki du: 

 
LEHENENGO.- Udal Igerilekuak Egokitzeko Lanen lehen ziurtagiria onartzea, GALITEC 

DESARROLLOS TECNOLOGICOS enpresak aurkeztu zuena 2018ko urriaren 22an (919. 
sarrera). Ziurtagiri horren zenbatekoa 57.089,78 eurokoa da guztira, eta BEZa 11.988,85 
eurokoa (69.078,63.- €). 
 

BIGARREN.- Erabaki honen berri ematea Ekonomiaren Garapen eta Lurralde Oreka 
Sailari (Foru Plana), dagozkion ondorioak izan ditzan.” 

 
Izaskun Perez Barragán dokumentazio guztia ondo aurkeztu den galdetu du. 
Idazkaria, bai, obra zuzendariarekin hitz egin nuen eta zuzen zegoen. 

 
Aldeko botoak:  
Joseba Mirena Vivanco Retes, Zuriñe Frutos Gutierrez-Barquín, Unai Gotxi Kastrexana eta 

Arkaitz San Jose Martínez EHBilduko alderditik (4); Encina Castresana Astarloa, Miren Izaskun 
Pérez Barragán eta Jose Miguel Vadillo Ribacoba EAJ-PNVko alderditik (3);Joseba Elejalde 
Ribacoba P.P.ko alderditik (1); 

Aurka: 
Inor. 
Abstentzioak: 
Inor. 

Onartzen da. 

 

5.- 1/2020 kredituaren judizioz kanpoko onarpena onartzea. 
 

Alkateak kontuen, langileen eta herrien informazio-batzorde bereziak 2020ko maiatzaren 
6an emandako irizpena irakurtzen du.  
 

“Kontuen Informazio Batzorde Bereziaren irizpena, 2020ko maiatzaren 

6koa. 

IKUSITA Idazkaritzaren txostena, 2020ko apirilaren 30ekoa, hurrengo kreditua, 2019ko 

ekitaldiari dagokiona, judizioz kanpo aitortzeko prozedurari eta aplikatu beharreko legeriari 

buruzkoa:  

Bitartekoa: INSEL Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones S.L. (B-48756944) 
Erregistro-data: 2020ko apirilaren 24ko 929 zenbakia 
Zenbatekoa 663,08 euro 
Gaia: 2019ko abenduaren 26ko 2019/298 faktura 

Kontzeptua: Unitate 1 Argi apaingarrien konponketa eta probak, saski-kamioiarekin. 

(Oharra: Goiko Plazako 5 zenbakian "La Pequeña Suiza" filma filmatzean kamioi batek farola 

bat jo zuenez, farola hori konpontzeari buruzko faktura). 

KONTUAN HARTUTA Kontu-hartzailetzaren 2020ko apirilaren 30eko txostena, non ezartzen 

baitzen posible zela aitorpen hori egitea. 
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KONTUAN HARTUTA apirilaren 20ko 500/1990 Errege Dekretuaren 60.2 artikuluak Osoko 

Bilkurari emandako eskumena, Kontuen Batzorde Informatibo Bereziak, 2020ko maiatzaren 6an 

egindako bilkuran, osoko bilkurari honako erabaki hau hartzea proposatu dio: 

AKORDIOA 

LEHENENGO. Hurrengo kredituaren judizioz kanpoko onarpena onartzea, 2019ko ekitaldiari 

dagokiona: 

Bitartekoa: INSEL Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones S.L. (B-48756944) 
Erregistro-data: 2020ko apirilaren 24ko 929 zenbakia  
Zenbatekoa 663,08 euro 
Gaia: 2019ko abenduaren 26ko 2019/298 faktura. 

Kontzeptua: Unitate 1 Argi apaingarrien konponketa eta probak, saski-kamioiarekin. 

(Oharra: Goiko Plazako 5 zenbakian "La Pequeña Suiza" filma filmatzean kamioi batek farola 

bat jo zuenez, farola hori konpontzeari buruzko faktura). 

BIGARREN. 2020ko ekitaldiko aurrekontuaren kargura, dagokion kreditua aplikatzea, 
gastuari aurre egiteko, 2020ko aurrekontuan nahikoa aurrekontu-esleipen badago, 459.216.000 
aurrekontu-aplikazioan. "Obrak. Azpiegituretako konponketak", gastuari aurre egiteko.” 

Alkatea, Iazko faktura bat da, baina ez zuten bidali, eta orain onartu egin behar da, bozkatu 
egiten dugu:  

 
Aldeko botoak:  
Joseba Mirena Vivanco Retes, Zuriñe Frutos Gutierrez-Barquín, Unai Gotxi Kastrexana eta 

Arkaitz San Jose Martínez EHBilduko alderditik (4); Encina Castresana Astarloa, Miren Izaskun 
Pérez Barragán eta Jose Miguel Vadillo Ribacoba EAJ-PNVko alderditik (3);Joseba Elejalde 
Ribacoba P.P.ko alderditik (1); 

Aurka: 
Inor. 
Abstentzioak: 
Inor. 

Onartzen da. 

 

6.- La Encina tabernaren errentamendurako baldintza-pleguak aldatzea. 
  

“OSOKO BILKURARAKO PROPOSAMENA 
 

IKUSITA Artziniegako Udalaren Osoko Bilkurak, 2020ko martxoaren 5eko ohiko bilkuran, 
aho batez erabaki zuen Artearen Tabernaren ustiapena errentamendu-kontratu baten bidez 
egiteko baldintza administratiboen plegua onartzea. 

KONTUAN HARTUTA baldintza administratiboen agiriko 1. puntuan errentamendu-
kontratuaren iraupena ezarri zela, 2020ko uztailetik urrira arte. 

IKUSITA Gobernuak martxoaren 14an Alarmaren egoera deklaratu eta Lehendakariaren 
maiatzaren 10eko 8/2020 Dekretua indarrean jarri ondoren, Espainiako Gobernuarekin 
adostutako aldaketak, zabaltzeak eta murrizketak Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan 
aplikatzeko arauak ezartzen dituena, alarma-egoera deklaratu ondoren ezarritako murrizketak 
malgutzeari dagokionez, Normalizazio Berrirako Trantsiziorako Planaren 1. fasea aplikatuz, 
Euskadiko osasun-larrialdiaren bilakaerara egokitzeko, ostalaritza-establezimenduak ireki ahal 
izango dira.  

 
Udalbatzari honako akordio hau hartzea proposatu zaio: 
 

AKORDIOA: 
 

 LEHENENGO.- Artearen Tabernaren ustiapenerako errentamendu-kontratuaren 
iraupena aldatzea, eta, beraz, puntu horretako Baldintzen Agiria aldatzea. Kontratuaren 
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iraupena lau hilabetekoa izango da uztailaren 1etik urriaren 31ra, betiere deseskaladako 
faseetan adierazitako eskakizun guztiak bete badaitezke.  

 
BIGARREN.-  

 

ARTEAREN LANDAKO TABERNAREN OSTALARITZA-ERRENTAMENDUA ETA  
-USTIAPENA ESLEITZEKO PROZEDURA ARAUTZEN DUTEN KLAUSULA EKONOMIKO 
ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN PLEGUA. 
 
 I. KLAUSULA- KONTRATUAREN XEDEA. 
 
 Agiri honen xedea da Artearen landako tabernaren errentamendua eta ustiapena 
prozedura irekiaren bidez esleitzeko baldintzak arautzea, ARTEA, 2. ZENBAKIAN, ondare-
ondasun gisa kalifikatua eta Ondasunen Inbentarioan 14-9/000 erreferentziarekin agertzen 
dena. 
 
Lokalarekin batera, baldintza-agiri honen amaieran aipatzen diren altzariak jartzen dira 
esleipendunaren eskura, eta itzuli egin beharko da kontratua amaitutakoan, entregatzen den 
baldintza berberetan, kontuan hartu gabe erabilera egokiaren ondoriozko higadura. 
 
Kontratuan, errentariak honako prestazio hauek ematen ditu: 
 
- Tabernak erabiltzeko instalazioen ustiapena. 
- Eraikuntza-elementuak kontserbatzea eta mantentzea. 
- Errenta agiri honetan ezarritako moduan eta baldintzetan ordaintzea. 
 
II. KLAUSULA- KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA. 
 
Esleipenduna Artziniegako Udalarekin lotuko duen harremanaren izaera negozio-lokala 
errentan emateko kontratu zibil bati dagokiona izango da, lokal bat alokatzen baita, eta helburu 
nagusia izango da lokal horretan ostalaritza-jarduera bat egitea. 
 
Kontratua Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 9.2 artikuluan 
xedatutakoaren arabera arautuko da, kontratuaren prestakuntzari eta esleipenari dagokienez, 
klausula-orri hauetan eta lege horretan eta lege hori garatzeko xedapenetan ezarritakoaren 
arabera, eta, osagarri gisa, administrazio-zuzenbideko gainerako arauak aplikatuko dira. 
Ondorioei eta azkentzeari dagokienez, zuzenbide pribatuak arautuko du; lehenik eta behin, agiri 
honetan xedatutakoak, eta, halakorik ezean, Hiri Errentamenduen Legean xedaturikoak, eta, 
osagarri gisa, Kode Zibilean xedaturikoak.  
 
Errentamenduaren esleipendunak bere gain hartuko du errentan emandako higiezinaren 
ustiapena bere gain, bere kontura eta kontura izango dira lokala behar bezala ustiatzeko 
beharrezkoak diren gastuak. Ez du inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango 
ustiapenak eragindako matxurengatik edo kalteengatik, ez eta errentamendua iraungi delako 
ere, indarraldia amaitu ondoren. 
 
III. KLAUSULA- ESLEIPENDUNARI ESKATUTAKO LIZITAZIO- ETA INBERTSIO-ERRENTA 
TIPOA. 
 
Oinarrizko errenta edo lizitazio-tasa finkatu da, eta lizitatzaileek goraka hobetu ahal izango dute 
hileko 50 eurotan, gehi dagokion BEZa.  
 
Errentariak aurkeztutako proposamenaren arabera ordaindu beharreko errenta lau hilekotan 
ordaindu beharko da, uztailetik urrira bitartean, Artziniegako Udalak zehaztutako kontu 
korrontean. Ordainketa aldez aurretik egingo da, hil bakoitzeko lehen bost egunetan. Hileko 
soldata kontratua hasten denetik ordaindu beharko da.  
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Lokala ixteak edo kontratua indarrean dagoen bitartean edozein arrazoirengatik ez ustiatzeak 
ez du esleipenduna salbuetsiko errenta ordaintzeko kontratu-betebeharretik, horrek kontratua 
ez betetzeagatik kontratua suntsiaraztea ekar dezakeela alde batera utzi gabe. 
 
IV. KLAUSULA- HAUTATZEKO ETA ESLEITZEKO PROZEDURA. 
 
Errentamendu-kontratua prozedura irekiaren bidez esleituko da, eta prezioa izango da 
ekonomikoki abantailatsuena den eskaintzari esleitu beharreko esleipenaren oinarri bakarra. 
 
Interesdun orok aurkeztu ahal izango du proposamen bat, eta kanpoan geratuko da 
kontratuaren baldintzak lizitatzaileekin negoziatzea, Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 
Legearen 156. artikuluaren arabera. 
 
Kontratazio-organoak ezin izango du lizitazio bat esleitu gabe utzi, baldin eta baldintza-agiri 
honetan jasotako irizpideen arabera onargarria den eskaintza edo proposamenen bat badago. 
 

V. KLAUSULA- KONTRATATZAILEAREN PROFILA.  
 
Artziniegako Udaleko kontratatzailearen profila web orrian dago: www.artziniegakoudala.eus, 
kontratazio-prozedura honi buruzko informazioaren gardentasuna eta irispide publikoa 
bermatzeko, hargatik eragotzi gabe beste publizitate-bide batzuk erabiltzea. 
 

VI. KLAUSULA- KONTRATAZIO-ORGANOA.  
 
9/2017 Legearen Bigarren Xedapen Gehigarriaren lehen atalean xedatutakoarekin bat etorriz, 
kontratazio-organoa Udalbatzako Alkatea izango da. 
 
VII. KLAUSULA- IRAUPENA.   
 
Kontratuak lau hilabete iraungo du, 2020ko uztailetik urrira. 
 
VIII. KLAUSULA- ERRENTARIAREN BETEBEHARRAK. 
 
Errentariak betebehar hauek bete beharko ditu:  
 
Udalaren jabetzako taberna ustiatzea.  
 

a) Taberna asteburu eta jaiegun guztietan egongo da irekita goizez eta arratsaldez, 
eta errentariak erabakiko du zein ordutegia izango den astelehenetik ostiralera. 
b) Artziniegako Udalari hilero ordaintzea, kontratuan adierazitako kontuan, 
esleipenean finkatutako errentamendua, tabernaren funtzionamenduak oro har eragiten dituen 
gastu guztiak bere gain hartzea, eta negozioaren ustiapena zergapetzen duten mota guztietako 
zergak ordaintzea. 
c) Errentariaren kontura izango da ur-horniduren ordainketa, bai eta enpresa 
hornitzaileei zuzenean ordainduko zaien beste edozein ere.  
d) Errentariak bere arrisku eta menturan kudeatzen du taberna, eta ez du galerak, 
matxurak edo bestelako kalteak direla-eta kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango. 
e) Pertsona oro zerbitzua erabiltzeko onartzea, inolako bereizkeriarik gabe. 
f) Higiezina, instalazioak eta ekipamendua zaintzea, eta funtzionamendu-, 
garbiketa- eta higiene-egoera ezin hobean edukitzea, harik eta errentamendua amaitu ondoren 
entregatu behar diren arte, behar bezala emateko beharrezkoak diren instalazio guztiekin 
batera. 
g) Errentariaren kontura izango da ondoko eraikineko komunetako lokalak 
larunbat, igande eta jaiegun guztietan garbitzea; halaber, bere kontura izango dira 
erabilitako garbiketa-produktuak. 

http://www.artziniegakoudala.eus/
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h) Lokala eta instalazioak kontserbatzeko eta berritzeko beharrezkoak diren 
konponketak egitea, bere kontura eta kargura, kontratua amaitzen den unean, eskura jarri 
zaizkionen antzeko baldintzetan. 
i) Ezingo da obrarik egin errentan emandako lokalean, Artziniegako Udalaren 
berariazko baimena izan ezean. Edonola ere, errentariak egiten dituen edozein motatako obrak 
edo hobekuntzak higiezinaren barruan sartuko dira, eta Artziniegako Udalaren jabetzara 
igaroko dira errentamendu-kontratua azkentzean, inolako kalte-ordainik ordaindu beharrik gabe. 
j) Hirugarrenen aurrean erantzutea tabernaren funtzionamenduak eragin 
ditzakeen kalteei buruz. Horretarako, kontratuaren indarraldi osoan erantzukizun zibileko 
eta/edo arrisku anitzeko poliza bat eduki beharko du, errentatzailearen eta hirugarrenen 
aurrean behar bezala estaliko dituena gauzatuko duen jardueraren ondoriozko arriskuak, bai 
eta jarduera garatzen den higiezinetik eta haren instalazioetatik eratorritakoak ere. Poliza 
horiek, primen ordainagiriekin batera, Udalari erakutsi beharko zaizkio, hala eskatzen zaionean. 
Baldintza horiek ez betetzea suntsiarazteko arrazoia izango da. 
k) Errentariak, Artziniegako Udalaren alde, arrisku orotako aseguru-poliza bat 
sinatuko du, Udalak entregatutako higiezina eta instalazioak behar bezala mantenduko direla 
bermatzeko. Poliza horrek 30.000 euroko gutxieneko zenbatekoa izango du edukiagatik eta 
60.000 eurokoa edukitzaileagatik, bai eta erantzukizun zibileko aseguru bat ere hirugarrenen 
aurrean, gutxienez 300.000 eurokoa. 
l) Artziniegako Udalak agiri honetako klausulak betetzen dituela kontrolatzea eta 
tabernaren funtzionamendua ikuskatzea ahalbidetzea, une oro. 
m) Tabernaren ustiapena, aurkeztutako proposamena errespetatuz, eta esleipena, 
dedikazio osoarekin eta lokalean fisikoki egonda, ez lagatzea edo hirugarrenei eskualdatzea, 
Artziniegako Udalaren berariazko baimenik gabe. 
n) Errentaria negozioaren ustiapenaren titular gisa agertuko da eta jardungo du, eta, 
beraz, ez da lan-harremanik ezarriko Artziniegako Udalarekin, ez errentariarekin, ez tabernaren 
ustiapenerako hark kontratatzen dituen pertsonekin.  
o) Errentaria behartuta dago zerga-, lan-, gizarte-segurantza-, segurtasun- eta higiene-
arloetan indarrean dauden arauak betetzera, bai eta taberna instalatzeko dagokion osasun-
araudia ere, eta Artziniegako Udala ez-betetze horren erantzukizunetik salbuetsita geratuko da. 
Lanean ari direla langileei istripuren bat edo kalteren bat gertatzen bazaie, indarrean dauden 
arauetan xedatutakoa beteko du, bere erantzukizunpean, eta Administrazioak ez du inola ere 
erantzukizunik izango. 
p)  Errentamendua amaitzean, esleipendun-errentariaren zerbitzura dauden langile 
guztiek udal-instalazioak utzi beharko dituzte harekin batera. 
q) Errentariak, jarduera hasi aurretik, jarduera garatzeko behar diren lizentzia edo baimen 
guztiak lortu beharko ditu, eta aplikagarri zaion araudi sektoriala bete beharko du. 
 

IX. KLAUSULA- ERRENTARIAREN ESKUBIDEAK. 
 
Errentariak eskubidea izango du tabernara bideratutako lokala erabiltzeko, bai eta lokala 
ustiatzeko udal-jabetzako altzariak eta gainerako tresnak ere, agiri hauen amaieran 
deskribatzen den inbentarioan zerrendatzen direnak. 
 
X. KLAUSULA- LOKALAREN ETA INSTALAZIOEN ENTREGA. 
 
Administrazio kontratatzaileak errentariaren esku jarriko ditu, esleipena jakinarazi eta hurrengo 
hamabost egunen barruan, errentamenduari lotuta geratzen diren klausula teknikoen agirian 
deskribatutako higiezina, makineria, altzariak eta instalazioak, zamak, kargak eta erabilera 
askekoak, taberna ustiatzen hasteko.  
 
Instalazioak, makinak eta altzariak entregatzen diren egoeraren inbentario-akta egingo da, eta 
bi aldeek izenpetuko dute, bi aletan. 
 
Kontratua amaitu aurreko hamar egunen barruan, Artziniegako Udalak eta esleipendunak akta 
egingo dute instalazio, makina eta ondasun higigarri guztiak zein egoeratan dauden jasotzen 
duen txostenarekin, eta akta kontratuaren hasieran sinatutakoarekin alderatuko da. 
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Esleipendunari egotz dakiokeen eta denboraren poderioz erabilera normalari, arduratsuari edo 
norberaren zahartzeari egotz ezin dakiokeen atzerapenen bat ikusten bada, espediente bat 
hasiko da, eta bertan esleipendunari entzunaldia emango zaio Administrazioari ordaindu 
beharreko zenbatekoa zehazteko, behin betiko bermea konfiskatuz edo, nahikoa ez bada, 
dagokion kalte-ordaina erreklamatuz.  
 
XI. KLAUSULA- KONTRATATZEKO GAITASUNA. KAUDIMENA. 
 
Kontratatzeko gaitasuna dute jarduteko gaitasun osoa duten eta SPKLTBren 71. artikuluan 
kontratatzeko debekutzat jotzen diren inguruabarren eraginpean ez dauden pertsona natural 
edo juridikoek, espainiarrek zein atzerritarrek. 
 
Enpresaburuek, halaber, kontratuaren xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko eska 
daitekeen enpresa- edo lanbide-gaikuntza izan beharko dute. 
 
Lizitatzaile bakoitzak proposamen bakarra aurkeztu ahal izango du, eta aldi baterako 
taldekatzeko proposamenik ere ezin izango du sinatu beste batzuekin, banaka egin badu. 
Printzipio hori urratzen bada, automatikoki ezetsiko dira berak aurkeztutako proposamen 
guztiak. 
 
Proposamena aurkezteak presuntzio egiten du baldintza-agiri honetako klausulak, klausula 
teknikoen agiria eta gainerako kontratu-agiriak baldintzarik gabe onartzen direla, oso-osorik eta 
inolako salbuespenik gabe, baita erantzukizunpeko adierazpena ere, aurkeztutako datu guztiak 
zehatzak direla eta kontratazioaren xede diren prestazioak kontratatzeko eskatzen diren 
baldintza guztiak betetzen dituela egiaztatzen duena. 
 
XII. KLAUSULA- BEHIN BETIKO BERMEA. 
 
Behin-behineko bermea ematetik salbuesten da. 
 
Behin betiko bermea 300,00 eurokoa izango da kontratu-epe osoan, eta Sektore Publikoko 
Kontratuen 9/2017 Legearen 108. artikuluan aurreikusitako edozein modutan eratu ahal izango 
da. 
 
Behin betiko bermea eratu dela egiaztatu beharko da esleipena jakinarazi eta hurrengo HAMAR 
egun baliodunetan. 
 
XIII. KLAUSULA- PROPOSAMENEN AURKEZPENA. AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA, 
FORMALITATEAK ETA DOKUMENTAZIOA. 
 
 XIII.1- Dokumentazio eta informazio osagarria. 
 
Baldintza ekonomiko-administratiboen agiria Artziniegako Udalaren bulegoetan egongo da 
eskuragarri (Plaza Garay, 1, Artziniega), 08:00etatik 14:00etara, astelehenetik ostiralera, eta 
kontratatzailearen profilean: www.artziniegakoudala.eus. 
 
Lizitatzaileak, proposamenak aurkeztu aurretik, Artziniegako Udalarekin harremanetan jarri ahal 
izango dira, lizitazio honetan dauden inguruabar espezifikoak kontsultatzeko.  
 
 XIII.2.- Aurkezteko lekua eta epea. 
 
Eskaintzak Artziniegako Udalaren bulegoetan aurkeztuko dira (Garay Plaza, 1, Artziniega), 
jendaurreko ordutegian, 08:00etatik 14:00etara, astelehenetik ostiralera, iragarkia 
kontratatzailearen profilean argitaratu eta hurrengo HAMABOST egun naturaletan. Azken 
eguna larunbata edo jaieguna bada, hurrengo egun baliodunera aldatuko da. 
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Proposamenak postaz, telefaxez edo bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoen bidez 
aurkeztu ahal izango dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 
1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako tokietako edozeinetan. 
 
Proposamenak postaz bidaltzen direnean, enpresariak posta-bulegoan bidalketa egin den 
eguna justifikatu beharko du, eta kontratazio-organoari jakinarazi beharko dio egun berean 
bidali duela eskaintza telex, fax edo telegrama bidez, kontratuaren xedearen titulu osoa eta 
lizitatzailearen izena jasota. 
 
Aipatutako telexa, faxa edo telegrama jaso izana egiaztatzeko, udal-idazkariak eginbide bat 
egingo du bertan. Bi baldintza horiek betetzen ez badira, proposamena ez da onartuko, baldin 
eta kontratazio-organoak lizitazio-iragarkian adierazitako epea amaitu ondoren jasotzen badu. 
Nolanahi ere, egun horretatik aurrera hamar egun igarotzen badira dokumentazioa jaso gabe, 
ez da onartuko. 
  
Baliabide elektroniko, informatiko eta telematiko erabilgarriek, gainera, Sektore Publikoko 
Kontratuen 9/2017 Legearen testu bateginaren hamaseigarren xedapen gehigarrian ezarritako 
baldintzak bete beharko dituzte. 
 
 XIII.3.- Formalitateak. 
 
Proposamenak identifikatutako bi gutun-azal itxitan aurkeztuko dira, lizitatzaileak sinatuta eta 
jakinarazpenetarako helbidea adierazita, eta gutun-azalaren izena eta "Artziniegako Artearen 
Landako Tabernaren errentamendu-kontratua esleitzeko proposamena" legenda jasoko dira. 
 
Gutun-azalen izena honako hau da: 
 
 «A» gutun-azala: Dokumentazioa. 
 
«B» gutun-azala: Proposamen ekonomikoa. 
 
Gutun-azal bakoitzean sartu beharreko dokumentuek jatorrizkoak edo kopia kautotuak izan 
beharko dute, indarrean dagoen legediaren arabera. 
 
Gutun-azal bakoitzaren barruan, dokumentu hauek sartuko dira: 
 
A) «A» GUTUN-AZALA, ADMINISTRAZIO-DOKUMENTAZIOA. 
 
 Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena izan beharko du, Administrazioarekin 
kontratuak egiteko legez ezarritako baldintzak betetzen dituela adierazten duena.. 
 
Eredu honen arabera aurkeztuko da: 
 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAREN EREDUA 
 
_________________________ jaun/andrea, _____________, ____________________ kalea, 
___ zenbakia jakinarazpenetarako helbideaz, _________ IFK zenbakiarekin, 
___________________ erakundearen ordezkari gisa, _________ IFK zenbakiarekin, 
Artziniegako Udalean lizitazioan parte hartzeko. 
 

BERE ERANTZUKIZUNPEAN DEKLARATZEN DU: 
 
Lehenengo.- Artziniegako Udalak kontratatzailearen profilean argitaratutako iragarkiaren berri 
duela, Artziniegako Artearen landako tabernaren ostalaritzako errentamendu- eta ustiapen-
kontratua prozedura ireki bidez esleitzeko eta izapidetze arrunta egiteko. 
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Bigarren.- Administrazio-klausula zehatzen agiria eta erantsitako inbentarioa aztertu eta 
ezagutzen dituela. 
 
Hirugarren.- Halaber, ezagutzen ditu kontratazio honi aplikatu beharreko lege- eta 
erregelamendu-testuak. 
 
Laugarren.- Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 140. artikuluaren lehen 
zenbakian eskatzen diren aurretiazko betekizun guztiak betetzen dituela, eta berariaz aitortzen 
duela legez eta baldintza administratiboen eta dokumentazio teknikoaren agirietan ezarritako 
gaitasun- eta kaudimen-baldintza guztiak betetzen dituela, kontratazio honi aplika dakizkioke 
esleipendun izateko, eta Administrazioak eskatzen duenean ekarpena egiteko konpromisoa 
hartzen du. 
 
Gaitasun- eta kaudimen-baldintzei buruzko betekizun horiek proposamenak aurkezteko 
pleguetan ezarritako epea amaitu baino lehen betetzen direla. 
 
 ___________n, 2020ko __________ren ___________a 
 
Sinatuta: ____________________________ 
 
NAN: _____________________________ 
 
 
B) «B» GUTUN-AZALA, PROPOSAMEN EKONOMIKOA. 
 
Proposamen bakarra izango du, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatuta, eta honako honen 
arabera aurkeztuko da:  
 

PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 
_________________________ jauna/andrea, _____________, ____________________ kalea, 
___ zenbakia jakinarazpenetarako helbideaz, _________ IFK zenbakiarekin, 
___________________ erakundearen ordezkari gisa, _________ IFK zenbakiarekin, 
Jakinarazten dut ezagutzen dudala Artziniegako Artearen landako tabernaren ostalaritza-
errentamendu eta -ustiapenerako kontratuaren oinarri den agiria, eta osorik onartzen dut, 
lizitazioan parte hartuta, hitzeman egiten: 
 
a) Eskaintza honen xede den lokalaren errentamenduari __________ euroko hileko errenta 
ordaindu zaio (letraz eta zenbakiz adierazi behar da), eta horri dagokion BEZa ( % 21) gehitu 
behar zaio. Zenbateko hori hileko lehenengo bost egunetan ordainduko da. 
 
Prezio horietan sartzen dira edozein zerga-arlotako gainerako kontzeptu, zerga, gastu, tasa eta 
arielak. 
 
b) Artziniegako Artearen Landako Tabernaren ustiapena eta mantentzea, baldintza-agirian 
ezarritako baldintzak betez. 
 
___________n, 2020ko __________ren ___________a 
 
Sinatuta: ____________________________ 
 
NAN: _____________________________ 
 
 
XIV. KLAUSULA- KONTRATAZIO-MAHAIA. 
 
Kontratazio-mahaia honela osatuko da: 
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- Presidentea: Artziniegako Udaleko alkatea edo hark eskuordetutako korporazioko 
kidea. 
- Batzordekideak: Karrerako funtzionario bat eta Udaleko idazkari-kontu-hartzailea.  
- Idazkaria: Funtzionario bat edo, halakorik ezean, kontratazio-organoaren mendeko 
beste langile mota bat. 
 
XV. KLAUSULA- PROPOSAMENEN IREKITZEA. 
 
Kontratazio-mahaia proposamenak aurkezteko epea amaitu eta bosgarren egun baliodunean 
eratuko da, 9:00etan, "A" gutun-azala irekiko du eta bertan jasotako administrazio-
dokumentazioa kalifikatuko du.  
 
Pertsona juridikoek, lizitaziorako onartuak izateko, beren estatutuen edo sorrerako arauen bidez 
egiaztatu behar dute kontratu honen xede diren prestazioak beren helburuen, xedearen edo 
jarduera-eremuaren barruan daudela. 
 
Artziniegako Udalak ofizioz eta proposamen ekonomikoak ireki aurretik egiaztatuko du enpresa 
lizitatzaile guztiek udal honekiko zerga-betebeharrak betetzen dituztela, eskaintzak aurkezteko 
epea amaitzen den egunari dagokionez. Kontratazio-mahaiak onartezintzat joko ditu 
Artziniegako Udalarekiko betebeharrak egunean ez dituzten lizitatzaileen proposamenak. 
 
Beharrezkoa izanez gero, Mahaiak gehienez ere hiru eguneko epea emango dio lizitatzaileari 
aurkeztutako dokumentazioan antzemandako akats edo omisio zuzentzaileak zuzentzeko. 
 
Ondoren, proposamen ekonomikoak jasotzen dituzten "B" gutun-azalak ireki eta aztertuko ditu. 
 
Proposamen horiek irakurri ondoren, Mahaiak, egoki iritziz gero, beharrezkotzat jotzen dituen 
txosten tekniko guztiak eskatu ahal izango ditu, agiri honetan ezarritako irizpide eta haztapenen 
arabera baloratzeko. 
 
Aurkeztutako proposamen ekonomikoen balorazioa ikusita ("B" gutun-azala), Kontratazio 
Mahaiak kontratuaren esleipendun gisa proposatuko du eskaintza ekonomiko onuragarriena 
aurkeztu duen lizitatzailea. 
 
XVI. KLAUSULA- DOKUMENTAZIOAREN ESKAERA.  
 
Alkatetzaren dekretu bidez, eskaintzarik onuragarriena aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko 
zaio, hamar egun balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera, 
Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 140. artikuluan aipatzen diren aurretiko 
betekizunak betetzen dituela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkez dezan, zerga-
betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea edo kontratazio-organoari 
baimena ematea zuzenean egiazta dezan; 9/2017 Legearen 665. artikuluaren arabera 
kontratua gauzatzeko erabiliko edo atxikiko zituen baliabideak benetan eskura izatea, eta 
bidezko den behin betiko bermea eratzea.  
 
Administrazioarekin kontratuak egiteko eskatzen diren gaitasun- eta kaudimen-baldintzak 
betetzen direla egiaztatzeko une erabakigarria proposamenak aurkezteko epea amaitzen 
denean izango da. 
 
Errekerimendua behar bezala eta emandako epean betetzen ez bada, lizitatzaileak bere 
eskaintza erretiratu duela ulertuko da, eta dokumentazio bera eskatuko zaio hurrengo 
lizitatzaileari, eskaintzak sailkatu diren ordenaren arabera. 
 
XVII. KLAUSULA- ERRENTAMENDUAREN FORMALIZAZIOA. 
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Eskatutako dokumentazioa jaso ondoren, kontratazio-organoak kontratua esleituko du eta 
esleipenaren berri emango die kontratatzailearen profilean argitaratuko den lizitazioko parte-
hartzaileei.  
 
Jakinarazpenean, nolanahi ere, beharrezko informazioa jaso beharko da, baztertutako 
lizitatzaileak esleipen-erabakiaren aurka behar bezala oinarritutako errekurtsoa jartzeko aukera 
izan dezan. Zehazki, honako hauek adieraziko ditu: 
 
- Esleipendun ez diren lizitatzaileei dagokienez, hautagaitza ezesteko arrazoien azalpen 
laburra. 
- Esleipen-prozeduratik kanpo geratu diren lizitatzaileei dagokienez, baita haien 
eskaintza ez onartzeko arrazoiak ere, laburbilduta. 
 
Nolanahi ere, esleipendunaren izena, eta esleipendunaren proposamenaren ezaugarriak eta 
abantailak, esleipendunaren eskaintza hautatua izateko erabakigarriak, onartu zaizkien 
gainerako lizitatzaileek aurkeztutakoen aurretik. 
 
Jakinarazpenean eta kontratatzailearen profilean adieraziko da zein epetan formalizatu behar 
den. 
 
XVIII. KLAUSULA- KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA. 
 
Administrazioak eta kontratistak administrazio-agirian formalizatu beharko dute esleipen-
kontratua, kontratazio-organoak erabakitako esleipena jakinarazi eta hamabost egun 
balioduneko epean, eta titulu hori nahikoa izango da edozein erregistrotan sartzeko. Nolanahi 
ere, administrazio-kontratua eskritura publiko bihurtu ahal izango da, kontratistak eskatuta eta 
haren kontura. 
 
Kontratistak, kontratuaz gain, administrazio-klausula zehatzen agiria sinatu beharko du, baldin 
eta bertan sartuta ez badago, bai eta baldintza teknikoen agiria ere. 
 
XIX. KLAUSULA- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO. 
 
Esleipendunaren kontura izango dira honako gastu hauek: 
 
a) Lizitazioa eta kontratua prestatzeko eta formalizatzeko iragarkiak. 
 
b) Kontratutik eratortzen diren estatuko, udaletako eta eskualdeetako tributuak. 
 
c) Hala badagokio, baldintza-agiri honetan eskatutako aseguru-polizak kontratatzeko 
gastuak eta esleipen-kontratua jendaurrean formalizatzekoak. 
 
XX. KLAUSULA- KONTRATUAREN EBAZPENA. 
 
 Kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da baldintza-agiri honetan eta kontratuan 
aurreikusitako edozein betebehar ez betetzea, eta, nolanahi ere, errentamendu-kontratuen 
araudi zibilean suntsiarazteko arrazoi gisa ezarritakoez gain: 
 
a) Finkatutako errenta edo errentariak bere gain hartutako edozein gastu ez 
ordaintzea. 
 
b) Irekitzeko eta ixteko ordutegia behin eta berriz ez betetzea. 
 
c) Tabernaren, lizentzien, administrazio-baimenen eta zaraten jarduerari buruz 
indarrean dagoen araudia ez betetzea. 
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d) Kontratua azpierrentan ematea, eskualdatzea edo lagatzea udalaren berariazko 
baimenik gabe. 
 
ARTEKO TABERNAREN ALTZARIEN INBENTARIOA, 2020KO OTSAILAREN 26KOA  
 
Balioa ……………………………………..  2.325,00 € 
 
 
- ONTZI-GARBIGAILUA saskia 40X40 altuera utila 29 zm. altzairu herdoilgaitza 8 
platerentzako saskiarekin eta edalontzietarako saskia, ontzien eta plateren altuera erabilgarria, 
gehienez 29 zm. Neurriak A470x 515x680. Saskiaren neurriak: 400xx400. Potentzia 2,60 KW 
230V Zikloaren iraupena 120 segundu. Edalontzietako saski 1 + platerreko saski 1 …. 
………………………….………………………………………………………………1.340,00€ 
- HARRASKA osatuta kubeta bat + xukagailu 1, altzairu herdoilgaitzan, neurriak A1200x 
F550x H850, baita txorrota mononomatzen ere, ur bero eta hotzerako  eta konketaren txorrota 
pedal bidezko eragingailuarekin, instalatzeko eta hustubideetara konektatzeko behar den 
material guztia barne. 
………………………………………………………………………………….985,00€ 
 
BIGARREN. Lizitazio-prozesua irekitzea, interesdunei dei eginez, iragarki hau 
kontratatzailearen profilean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera HAMABOST egun 
balioduneko epean eskaintzak aurkez ditzaten.” 
 
Encina Castresanak galdetu du ea norbait instalazio horiek erabiltzen ari den orain. 
 
Alkateak ezetz erantzun du, eta besterik gabe, bozkatzen da: 
 
 

Aldeko botoak:  
Joseba Mirena Vivanco Retes, Zuriñe Frutos Gutierrez-Barquín, Unai Gotxi Kastrexana eta 

Arkaitz San Jose Martínez EHBilduko alderdikoak (4); Encina Castresana Astarloa, Miren 
Izaskun Pérez Barragán eta Jose Miguel Vadillo Ribacoba EAJ-PNVko alderditik (3);Joseba 
Elejalde Ribacoba P.P.ko alderditik (1); 

Aurka: 
Inor. 
Abstentzioak: 
Inor. 

Onartzen da. 

 

7.- P.P.ren mozioa, udalerrian banatzeko maskara kirurgikoak erosteko 
eskatuz. 
 

Joseba Elejaldek mozioa irakurtzen du: 
“Toki Erakundeen Antolamendu, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren 

Erregelamenduaren 97.2 artikuluan xedatutakoaren babesean, P.P.ko Udal Taldeak 
"Udalerriko biztanleen artean banatzeko maskaren erosketa" proposamena aurkeztu du, 
eztabaidatu eta, hala badagokio, onartzeko. 

 
ARRAZOIEN AZALPENA 

 
Bizi dugun osasun-larrialdiko egoera dela eta, Udal Talde Popularrak premiaz aurkezten 

du mozio hau, eta alkateari eta Gobernu Taldeari eskatzen die maiatzerako aurreikusitako 
hurrengo ohiko osoko bilkuraren gai-zerrendaren amaieran sar dezatela. 

Egoera horren aurrean, babes-material jakin batzuen hornidura-gabezia handia dugu, hala 
nola maskarena, hain beharrezkoak baitira une honetan, bai eta pixkanaka eta modu 
ordenatuan nolabaiteko normaltasuna berreskuratu dezakegun unean ere. Adituen arabera, 
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maskarak erabiltzea, autobabeserako beste neurri batzuez gain, bizi-gomendioetako bat da eta 
izango da; beraz, uste dugu Artziniegako Udalak badituela bitartekoak bizilagun bakoitzeko 
gutxi gorabehera bi maskara erosteko, eta, beraz, 3.680 maskara inguru izango lirateke. 

Talde Popularretik, gobernu-taldeari jakinarazi genion 3.680 unitate erosteko aukera 
SKBAGS & GIFTS SL (Cadiz) enpresari, Europar Batasunak eskatutako kalitate-berme guztiak 
betez, eta unitateak 2,40 euroko zenbatekoa zuela. Guztira, 8.832 euro izango lirateke, gutxi 
gorabehera, eta gure bizilagunak Covid-19tik babesteko erabiliko lirateke. Maskarak udaletxetik 
banatuko lirateke, doain, bizilagunentzat. 

Horregatik guztiagatik, P.P.ko Udal Taldeak honako erabaki hauek aurkeztu dizkio 
Artziniegako Udalbatzaren Osoko Bilkurari, eztabaidatu eta, hala badagokio, onar ditzan: 

LEHENENGO: 8.832,00 euroko kreditu-aldaketa bat onartzea, Covid-19tik babesteko 
maskarak erosteko. 

BIGARREN: Maskara banaketa Artziniegako bizilagunen eta auzoen artean.” 
 
Joseba Elejaldek Artziniegako bizilagun guztien segurtasuna bermatzeko aurkeztutako 

mozioa defendatzeko esku hartu du. 
 
Encina Castresana: Benetan, uste dut denok dakigula mundu osoan milaka pertsona hil eta 

kutsatu dituen birus baten aurrean gaudela, eta hala egiten jarraituko duela.  
Oraingoz, kutsadurari aurrea hartzeko, eskuak garbitzeko osasun-jarraibideak, segurtasun-
distantzia eta maskara nahitaezkoak erabili behar dira garraio publikoan, leku itxietan pertsona 
gehiagorekin, segurtasuneko bi metroak mantendu ezin badira, eta beti guztion erantzukizuna 
eta zuhurtzia eskatuz. 
 
EAJ-PNV Artziniega udal-taldetik pentsatzen dugu gure bizilagunei babes- eta prebentzio-
neurriak ematea esan nahi duen guztiak, oso txikiak diruditen arren, beti batzen dituela 
kutsatzeak saihesteko orduan. Suhiltzaileek egoitzetara desinfektatu dituzte, aglomerazio-
guneak garbitu dituzte, kaleak garbitu dituzte, eta Kuadrillak edukiontzien garbiketa indartu du. 
Era berean, oso garrantzitsua da herritarrei ezartzen diren osasun-jarraibideei buruzko 
informazio jarraitua ematea.  
 
Artziniegan arrisku-egoeran dauden taldeak ditugu, hala nola gure aitona-amonak edo 
gaixotasun kronikoak dituzten pertsonak, kalteberatasun sozial eta ekonomikokoak, eta horiei 
elikagaiak ematen dizkiegu… nola ez diegun maskararik ere emango!, haiei eta gainerako 
bizilagunei. Gure lehentasuna dira, eta gure betebeharra da birusa kutsatzea edo transmititzea 
saihesteko baliabideak ematea.  
 
EAJ-PNVtik ere pentsatu genuen haurrengan. Boluntario talde baten artean hainbat neurritako 
haurren maskarak egitea. Udalari zerrenda bat eskatzen diogu jakiteko zenbat haur dauden 
gure udalerrian adin bakoitzean, 3 eta 14 urte bitartean. Apirilaren 21etik gaude zerrendaren 
zain. Erraztasun guztiak.  
 
Hau ez da siglen kontua, ezta alderdien kontua ere. Osasun-jarraibideez ari gara munduko 
pandemia batean. Gure udalerriko pertsonen osasun, ongizate eta zaintza kontua da. Neurri 
hori dagoeneko gauzatu da lurraldeko beste udal batzuetan. 15.000 maskara kirurgiko eta 
31.000 FTTP2 banatu dira Okondon, Laguardian, Agurainen eta Añanan... horrela hogei 
udalerriraino...  
 
Horregatik, Artziniegako EAJ-PNV udal taldeak PPren mozioaren alde egiten du, eta Joseba 
Elejalde zinegotzia zoriondu du, gure udalerriko biztanleentzat hain onuragarria iruditzen zaigun 
ekimen hau hartu duelako. 

 
 
Alkatea: Udal Gobernu honek jada azaldu zuen mozio-proposamen hau PPko zinegotziak 

planteatu zuenean zegokion batzorde informatiboan, gaur egun, berriz diogu udal batek, kasu 
honetan, gureak, ez duela bere gain hartu behar herritar guztiei edozein motatako babes-
maskarak emateko ardura. 
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Lehenik eta behin, herritar guztiek maskarak erabiltzea gaur egun ez da inolako betebeharra, 
garraio publikoan bidaiatzeko izan ezik, lan profesionala egitea ezagutzen diren segurtasun-
distantziak mantendu ezin direnean eta, laster, eskola-eskoletara joateko, dirudienez. 
 
Gure ustez, Gobernuek beren betebeharra ezartzen badute, hornidura ez ezik, sarbidea ere 
bermatu behar dute. Alde batetik, horien prezio onargarria finkatu dute. Baina, bestalde, 
garraio-geltokietan doako milaka maskara banatzen diren bezala, Artziniegako gure autobus-
geltokian ere gauza bera egiteko eskatzen dugu, Bilboko Abandoko geltokian edo Gasteizko 
tranbian bezala. 
 
Bigarrenik, goragoko ezein administraziok ez du ezer ebatzi udalek beren biztanleei maskarak 
emateko edo hornitzeko derrigortasunari eta erantzukizunari buruz. Administrazio horiek ez 
badute erantzukizun hori beren gain hartzen, udalei helarazteko moduan! Atzo bertan entzun 
genituen espazio publikoetan ere erabil daitekeen ala ez jakiteko lehen gomendioak; bistan 
denez, kalerako irteeretan pilaketak gertatzen diren lekuetan ulertzen dugu, milaka biztanleko 
hiri edo udalerrietan, esaterako. Artziniegan, ez dugu uste arazo hori sortuko denik, ezta 
sentsazio hori izango dugunik ere. 
 
Hirugarrenik, gaur egun, gure udalerrian gutxienez hiru establezimenduk saltzen dituzte 
herritarrei zuzendutako maskarak, Espainiako Osasun Ministerioak agindutako prezioan, 0,96 
zentimo, edo euro batean, maskara bakoitzeko, oinarrizkoak. 
 
Laugarrena. Gure udalerritik paseatzen edo ibiltzen den edonor konturatuko da kalean maskara 
ohikotasunez daramaten pertsonen ehunekoa oso txikia dela. Arrazoia edozein dela ere, baina 
hala da, eta ez dugu uste inola ere zerikusirik duenik babes horiez hornitzeko gaitasun 
ekonomikorik ez izatearekin. Eta, gainera, ziur asko, hemen gaudenok ikusten dugu askotan 
gaizki erabiltzen dituela maskarak eramaten dituenak. 
 
Bosgarrena. Argi geratu dira PPren mozio honi EZEZKOA emateko gure argudioak eta 
arrazoiak. 
 
Eta seigarrena: Nolanahi ere, konpromisoa hartzen dugu Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen 
esku jarriko ditugula beste erakunde batzuetatik iristen zaizkigun maskara kirurgikoak, hala nola 
Eudeletik, Diputaziotik edo Espainiako Gobernuak agindutakoak eta, bide batez, oraindik jaso 
ez ditugunak, zerbitzu horien ustez onuradun izan daitezkeen pertsonei edo kolektiboei 
banatzeko. Gizarte-langileak eskularru hori jaso du, baina esan digu ez duela horren inguruko 
eskaerarik egon. Dena den, egoera hori denboran luzatuko da, eta baliteke uneren batean 
behar izatea.». 
 
 

Aldeko botoak:  
Encina Castresana Astarloa, Miren Izaskun Pérez Barragán eta Jose Miguel Vadillo 

Ribacoba EAJ-PNVko alderditik (3); Joseba Elejalde Ribacoba P.P.ko alderditik (1); 
Aurka: 
Joseba Mirena Vivanco Retes, Zuriñe Frutos Gutierrez-Barquín, Unai Gotxi Kastrexana eta 

Arkaitz San Jose Martínez EHBilduko alderditik (4). 
Abstentzioak: 
Inor. 

Ez da onartzen alkatearen kalitatezko botoagatik. 

 
 

8.- EHBilduren mozioa, toki-erakundeen finantzaketari buruzkoa. 
 
Arkaitz San Josek mozioa irakurtzen du: 
“TOKI-ERAKUNDEEN FINANTZAKETARI BURUZKO MOZIOA 
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Coronavirusak eragindako krisiak ondorio larriak eragin ditu Arabako gizartean. Egoera oso 
aldakorra da, eta, beraz, berehalako neurriak hartu behar dira, eta epe labur eta ertainerako 
bestelako neurriei buruz eztabaidatzen hasi. 

 
Osasun-krisi horrek, zalantzarik gabe, eragin zuzena izango du esparru sozioekonomikoan, 

bai eta diru-bilketan ere. Diru-bilketak behera egiten hasi da. Diru-bilketa gaizki doanean, toki-
erakundeak dira lehenengo kaltetuak. Oraingo honetan, ezin dugu horrela jokatu. Beharrezkoa 
da finantzaketa nahikoa bermatzea, toki-erakundeek herritarrei zuzendutako zerbitzuak bermatu 
ahal izan ditzaten.  

 
Gaur egun, Ekarpenen Legea berritu gabe dagoenez eta Toki Erakundeen Legeak 

aurreikusitako finantzaketa-sistema berria garatu gabe dagoenez, ezohiko neurriak hartu behar 
dira toki-erakundeei finantzaketa egokia bermatzeko. Neurri horiek hartzeko orduan, kontuan 
hartu beharko dugu Europako Batzordeak Egonkortasunaren eta Hazkundearen aldeko Ituna 
bertan behera utzi duela aldi baterako, defizitaren eta zorraren kontrola malgutuz, horrela 
Covid-19ren pandemiari erantzuteko behar den inbertsio publikoa errazteko. 

 
Bestalde, Arabako Foru Aldundiari dagokio toki-erakundeen finantza-babesaren eskumena. 

Babes hori Arabako toki-erakundeen aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari 
buruzko abenduaren 13ko 38/2013 Foru Arauak arautzen du. 

 
Horregatik guztiagatik, EH Bildu taldeak honako mozioa aurkezten du: 
 
1. Artziniegako Udalak Arabako Foru Aldundiari eskatzen dio aurkez dezala, 4 hilabeteko 

epean, zerga-erreforma bidezkoagoa eta progresiboagoa, diru-bilketaren beherakada arindu 
ahal izateko eta, beste batzuetan, aberastasun handientzako zerga berri bat ezartzeko. 
 

2. Artziniegako Udalak Arabako Foru Aldundiari eskatzen dio baimena eman dezala toki-
erakundeek dituzten geldikinak erabiltzeko, udalek beharrezko gizarte-inbertsioak egin ahal 
izan ditzaten Covid-19ren ondorioei aurre egiteko.  

 
3. Artziniegako Udalak Arabako Foru Aldundiari eskatu dio malgutu ditzala 2020ko 

aurrekontuetan ezarritako egonkortasun, zor eta gastu helburuak, udalek beharrezko neurri 
sozialak hartu ahal izan ditzaten. 

 
4. Artziniegako Udalak Arabako Foru Aldundiari eskatzen dio, diru-bilketaren 

murrizketaren ondorioz toki-erakundeek FOFELen diru-sarreretan izango duten jaitsiera 
arintzeko helburuarekin, abian jar ditzala Arabako Foru Aldundiaren eta toki-erakundeen artean 
egon daitezkeen konponbideak adosteko bitartekoak.” 

 
 
 
Encina Castresanak mozioaren zuzenketa irakurtzen du: 
 
“ENCINA CASTRESANA ASTARLOA andrea, EAJ-PNVren Udal Taldeko bozeramailea 

Artziniegako Udalean, indarrean dagoen araudiaren arabera, Toki-erakundeen finantzaketari 
buruzko EHBilduren mozioari honako zuzenketa hau aurkeztu dio: 

 
JUSTIFIKAZIOA 

 
Euskadiko erakunde-finantzaketaren eredua arrisku partekatuaren printzipioan oinarritzen 

da. Aurreikusitakoak baino diru-sarrera handiagoak eta urteko defizit posibleak eredu komun 
batean sartzen dira, eta eredu horrek, ereduaren arabera, erakunde-maila bakoitzari dagozkion 
ekarpenak banatzen ditu: Autonomikoa, lurraldekoa eta tokikoa. 
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Eredu horrek azken 40 urteetan izan duen eraginkortasuna erakutsi du, eta une bakoitzean 
Finantzen Euskal Kontseiluaren akordioekin gerta daitezkeen disfuntzioak konpentsatu ahal 
izan dira. 

 
Erakunde-mailen egoerari buruz egin zen azken azterlanak, Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean (ETEL) ezarritakoaren arabera, agerian uzten zuen toki-
erakundeen finantzaketa-maila egokia eta ereduaren osasuna. 

 
Covid-19 birusak eragindako pandemiaren ondorioz, gutxienez % 20 murriztuko dira udal-

finantzaketaren eredutik datozen diru-sarrerak, eta, horrekin batera, 2020rako onartutako udal-
aurrekontuetan izango du eragina.  

 
Diru-bilketaren jaitsiera horrek aurrekontu-partidak ahalik eta eperik laburrenean 

berrantolatzea ekarri behar du. Hala ere, lehentasuna eman beharko zaie pertsonei eta gizarte-
zerbitzuei zuzendutakoei.  Hori guztia, desberdintasun-egoerak saihesteko, eta konpentsazio 
gisa, hain premiazkoak ez diren edo baztergarriak ez diren jarduerak murriztea, bai eta 2020an 
gauzatuko ez direnak ere, normalizazio berriak ezartzen dizkigun neurriak eragozteagatik. 

 
Baimena behar da aurreko aurrekontuetatik geratzen diren baliabideak erabiltzeko. 2021. 

urtean susperraldi sozial eta ekonomikorako aurrekontuak egiteko behar besteko tartea duen 
baimena. 

 
Hori guztiagatik;  
 
EAJ-PNVko Udal Taldeak tokiko erakundeen finantzaketari buruz EH Bildu Udal Taldeak 

aurkeztutako mozioaren ORDEZKO ZUZENKETA hau aurkeztu du: 
 

ZUZENKETA  
 

1.- ARTZINIEGAKO UDALAK ERABAKI DU 2020 ekitaldirako onartutako udal-aurrekontuak 
ahalik eta lasterren birformulatzea. Horretarako, kontuan hartu behar dira Covid-19 birusak 
eragindako pandemiaren ondorioek eragin ditzaketen diru-sarreren murrizketak. 

 
2- ARTZINIEGAKO UDALAK ERABAKI DU udal-aurrekontuen birformulazio berrian 

murriztea edo kentzea hain premiazkoak ez diren edo baztergarriak ez diren jarduketak, bai eta 
2020an egingo ez direnak ere, normalizazio berriak ezartzen dizkigun neurriak eragozteagatik. 

 
3.- ARTZINIEGAKO UDALAK ERABAKI DU, aurrekontuak berrantolatzean, pandemiaren 

ondorioek gehien eragiten dieten pertsonei eta gizarte-eremuari zuzendutakoak gehitzea, 
desberdintasun-egoerak saihesteko, hori guztia Udalari eta/edo Eskualdeari atxikitako 
oinarrizko gizarte-zerbitzuekin koordinatuta. 

 
4.- ARTZINIEGAKO UDALAK Estatuko Gobernuari ESKATZEN DIO baimena eman dezala 

toki-erakundeek dituzten geldikinak erabiltzeko, udalek behar diren gizarte-inbertsioak egin ahal 
izan ditzaten, Covid-19ren ondorioei aurre egiteko, aurrekontu-egonkortasunari buruzko legea 
aldatuta. 

 
5.- ARTZINIEGAKO UDALAK Estatuko Gobernuari ESKATU DIO erakundeen 

egonkortasunaren, zorraren eta gastuaren helburuak malgutzeko, erakundeek baliabide 
ekonomikoak izan ditzaten eta krisi-egoerari kaudimen handiagoz erantzun ahal izan 
diezaioten.” 

 
Alkateak, zuzenketa ikusita, EAJ-PNVko zinegotziei galdetzen die ea prest dauden bi 

mozioak batu eta puntu guztiekin batera bat bozkatzeko. 
 
Izaskun Perez Barragán, Foru Aldundiak erreforma fiskal bidezkoagoa eta progresiboagoa 

aurkezteko 4 hilabeteko epea kentzea proposatu du. 
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Joseba Elejalde: Azken sei edo zortzi urteotan behin baino gehiagotan eskatu dugu 

Ekarpenen Legea aldatzeko, Eusko Jaurlaritzaren eta aldundien arteko banaketa-ehunekoak 
alda ditzaten, eta ez da ezer egin; horregatik uste dut goragoko esparruei eskatu behar zaiela 
toki-erakundeen finantzaketa hobetzeko erabakiak hartzeko. 

 
Izaskun Perez, EH Bilduren mozioaren lehen puntua kentzea proposatzen du. 
 
Azaldutakoa ikusita, alkateak bi mozioak bereizita bozkatzea proposatzen du. 
 
EH Bilduren mozioa bozkatzen da: 
Aldeko botoak:  
Joseba Mirena Vivanco Retes, Zuriñe Frutos Gutierrez-Barquín, Unai Gotxi Kastrexana eta 

Arkaitz San Jose Martínez EHBilduko alderditik (4).  
Aurka: 
Encina Castresana Astarloa, Miren Izaskun Pérez Barragán eta Jose Miguel Vadillo 

Ribacoba EAJ-PNVko alderditik (3);Joseba Elejalde Ribacoba P.P.ko alderditik (1); 
Abstentzioak: 
Inor. 
 

Alkatearen kalitatezko botoarekin onartzen da. 
 
EAJ-PNV taldeak aurkeztutako zuzenketa bozkatzen da: 
Aldeko botoak:  
 Encina Castresana Astarloa, Miren Izaskun Pérez Barragán eta Jose Miguel Vadillo 

Ribacoba EAJ-PNVko alderditik (3). 
Aurka: 
Joseba Elejalde Ribacoba P.P.ko alderditik (1); 
Abstentzioak: 
Joseba Mirena Vivanco Retes, Zuriñe Frutos Gutierrez-Barquín, Unai Gotxi Kastrexana eta 

Arkaitz San Jose Martínez EHBilduko alderditik (4). 
 

EAJ-PNVk aurkeztutako mozioaren zuzenketa onartzen da. 

 

9.- Alkatearen ebazpenen berri ematea. 

 
Alkateak, idazkaria bertan dela, esaten du 2020ko 56tik 86ra bitarteko dekretuak direla. 
 
 
Bertaratutako zinegotziak jakitun geratzen dira: Joseba Mirena Vivanco Retes, Zuriñe Frutos 

Gutierrez-Barquín, Unai Gotxi Kastrexana eta Arkaitz San Jose Martínez EHBilduko alderditik 
(4); Encina Castresana Astarloa, Miren Izaskun Pérez Barragán eta Jose Miguel Vadillo 
Ribacoba EAJ-PNVko alderditik (3);Joseba Elejalde Ribacoba P.P.ko alderditik (1); 
 

10.- Aurrekontuaren exekuzioaren berri ematea, 2019ko 4. hiruhilekoa. 
 

 
Bertaratutako zinegotziak jakitun geratzen dira: Joseba Mirena Vivanco Retes, Zuriñe Frutos 

Gutierrez-Barquín, Unai Gotxi Kastrexana eta Arkaitz San Jose Martínez EHBilduko alderditik 
(4); Encina Castresana Astarloa, Miren Izaskun Pérez Barragán eta Jose Miguel Vadillo 
Ribacoba EAJ-PNVko alderditik (3);Joseba Elejalde Ribacoba P.P.ko alderditik (1); 
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11.- Aurrekontuaren betearazpenaren berri ematea, 2020ko 1. hiruhilekoa. 
 

 
Bertaratutako zinegotziak jakitun geratzen dira: Joseba Mirena Vivanco Retes, Zuriñe Frutos 

Gutierrez-Barquín, Unai Gotxi Kastrexana eta Arkaitz San Jose Martínez EHBilduko alderditik 
(4); Encina Castresana Astarloa, Miren Izaskun Pérez Barragán eta Jose Miguel Vadillo 
Ribacoba EAJ-PNVko alderditik (3);Joseba Elejalde Ribacoba P.P.ko alderditik (1); 
 

12.- 2020ko 1. hiruhilekoaren batez besteko ordainketa-aldiaren 
txostenaren berri ematea. 

 
Bertaratutako zinegotziak jakitun geratzen dira: Joseba Mirena Vivanco Retes, Zuriñe Frutos 

Gutierrez-Barquín, Unai Gotxi Kastrexana eta Arkaitz San Jose Martínez EHBilduko alderditik 
(4); Encina Castresana Astarloa, Miren Izaskun Pérez Barragán eta Jose Miguel Vadillo 
Ribacoba EAJ-PNVko alderditik (3);Joseba Elejalde Ribacoba P.P.ko alderditik (1); 
 

13.- Galderak eta eskaerak. 
 
Alkateak aztertzen du puntu hori, udal-kudeaketa kontrolatu aurretik; adierazi duenez, bilkura 
ateak itxita egin denez, Artziniegako bizilagunek eskaerak aurkezteko aukera argitaratu zen. 
Gonzalo Otxoaren bat egon da, eta idatziz erantzungo zaio. 
 
11:00etan, Joseba Elejalde zinegotzia Osoko Bilkuren aretotik joan da, arrazoi 
profesionalengatik. 

 
14.- Udal-kudeaketaren kontrola. 
 
Alkateak hitza hartu du Joseba Elejaldek aurreko osoko bilkuran egindako bi galdera 
eguneratzeko, baina ez dago. Bata, azken haizetean Erretes Tudelako garbitegian izandako 
kalteei buruzkoa; bertan, argitzen da asegurura bidaltzeko zain gaudela, igerilekuetako 
palmondoetan haizeak egin zuen txikizioarekin batera, aurrekontu bat falta zaigula; izan ere, 
aseguruak esan digu hobe dela kalte guztien berri ematea, haiek istripua izapidetzeko. 
 
- Beste gaia Erretes Tudelako plazako labearen ondoan dagoen arte bati buruzkoa da, eta ahal 
bezain laster inausi egingo da. 
 
- Aurreko osoko bilkuraren beste kontu bat Axpen argiak jartzea da, iritsi dira eta Arenatzan 
jarriko den beste baten ondoan jartzea falta da.  
 

 
- Encina Castresana: 

1. Zer neurri sozioekonomiko hartuko dituzu gaur egungo egoeraren ondorioak arintzeko, udal-
zergen hobariez gain, aurten gastatzen ez ditugun aurrekontuetako partidak jarduerengatik, 
ekitaldiengatik, gastatzen ez direnengatik, zinegotzi guztiek dietei uko egiteagatik? Baduzu 
zerbait zehaztuta lan egiteko? Itzuli beharrik gabeko zuzeneko laguntzak?  
Ziurgabetasun egoeran gaude. Gure bizilagunek ziurtasuna behar dute. Udalaren aldetik 
ekintza argiak behar dituzte negozioak suspertu ahal izateko.  
Beste udalerri batzuetan gure herriarentzat hartzen ari diren neurriak egokitu daitezke: 
saltokientzako finantziazio-lerroak, laguntza zuzenak, bonuak...  
 Aldi baterako ezintasuneko egoeran dauden auzotarren egoera ere ezagutzea, kalteberatasun-
egoerak… 
Gure bizilagunek gauzak ondo egiten ari garen segurtasuna izan behar dute.  
 

Alkateak zehaztu ditu dagoeneko adostu diren neurriak, udal-tasa eta -zergekin zerikusia 
dutenak, eta azken bi hilabeteetan itxierak eragin dien saltoki eta negozioentzako zuzeneko 
laguntzei buruzko beste neurri batzuk aztertzen ari direnak. Merkatariak bilera batera deitzeko 
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asmoa ere aurreratu du, ostalariekin egin den bezala. Era berean, adierazi du Eusko 
Jaurlaritzak merkataritzarako bonu batzuk ateratzeko dituen neurriak ikusteko zain daudela, 
Vital Kutxak ere bai, agian hobe da itxarotea eta Udalak aurrerago egitea, kanpainak gainez ez 
daitezen. 
 
 

Arkaitz San José: Zalantzak ditugu laguntzak izapidetzeko gaitasunari dagokionez; beste 
udal batzuetan bulego espezifikoak ireki dituzte laguntza horiek izapidetzeko, eta, jakina, 
hemen ez dugu horretarako baliabiderik. 
 
 
2. Arteko taberna, erabiltzen jarraitzen da? zer erabilera du orain? Puntua osoko bilkuratik bi 
egunera sartu da. Zer egingo da?   
 

Alkatea: Musika taldeak hor daude, instrumentuak hor daude, baina Alarma egoerarekin 
ez dira entseatzen ari. 
 
 
3. Axpek argiztapenarekin dituen arazoak konpondu dira? 
 
 Lehen aipatu da.  
 
4. Bizilagun batzuek kexak helarazi dizkigute SR-1ean egindako obrekin: pitzadurak, espaloien 
erregistro bikainak,...  
Auzotarrek esan digute lanak ez direla behar bezala egin. Erregistro bikainak daudela 
espaloietan, pitzaduretan, pitzaduretan,… Gainera, arazoak dituzte zuhaitzetako hostoekin, 
estoldak oztopatzen dituztelako, kalea ez da behar bezala garbitzen eta aparkatzeko arazoak 
dituzte.  
 

Alkatea: Ez dakit ikusi duzuen Raul aparejadoreak egin duen txostena, obrak bukatutzat 
eman aurretik oraindik egiteke dauden erremate eta amaiera guztiak adieraziz. Hostoak erorita, 
aldian behin kimatzen diren ikusi behar dugu, fruituak eta hostoak ez erortzeko.  
Eta beste kontu bat da autoek espaloietan aparkatzen dutela, eta idatzi bat bidali dut kentzeko.   
 
5. Osoko bilkuren eta batzordeen maiztasuna. Normaltasuna ezartzen da? 
 

Alkatea: bai, horrela jarraituko da. 
 
6. Prestatu al duzu protokolorik jarduteko jarraibideekin, udalean aurrez aurreko lanean hasteko 
langileentzat beharrezkoak diren higiene- eta segurtasun-neurriei dagokienez? Prestatu al 
dituzu udal-instalazioak (igerilekuak, eskola, liburutegia, kiroldegia, etab.) irekitzeko neurri 
sanitarioak?   
 
Aktualitateak agintzen du. Kutsatzea eta COVID-19 ugaltzea saihesteko osasun-jarraibideak 
ezarri dira.  
Aurreikusten al da garbiketako langileak gehitzea? Nola garbituko dira igerilekuetako 
aldagelak? Frekuentzia. Aurreikusita al dago orain eskola irekitzea? Irailerako pentsatuta al 
dago zerbait? Udalean, zer protokolo ezarri dira? Pantailak, maskarak, telelana? 
 

Joseba Vivanco, irakasle batzuk baino ez dira joaten ikasleen eginbeharrak betetzeko 
materiala prestatzera eta fotokopiatzera, baina hemen ez dirudi aurrez aurreko eskoletara 
itzuliko direnik. 
Udaleko bulegoko langileak telelanean daude, eta oraingoz ez dago datarik bertara joateko. 
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Eta aztergai gehiagorik egon ez denez, bilkura bukatutzat eman da, adierazitako 
eguneko 11:45ean. Horren guztiaren fede ematen dut. 
 
 


