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UDALAREN OSOKO BILKURA
2018ko otsailaren 22ko ohiko bilkura
BERTARATUAK

Leioako Udaletxean, bi mila eta
hamazazpiko abenduaren hogeita hemezortziko
arratsaldeko zazpiak eta bost minutu direnean,
Elizate honetako Udalbatza ohiko bilkura egiteko
bildu da, Alkate Udalburu Mª CARMEN
URBIETA GONZALEZ andrea izan da
bileraren burua eta IDAZKARI NAGUSI
CHIARA CAMARON PACHECO andreak
lagundu dio. Haiekin batera, orriaren ertzean
agertzen diren zinegotziek hartu dute parte, eta
izatez zein eskubidez Udalbatza osatzen duten
kideen gehiengoa dira. Alkate Udalburu andreak
aurretik egin die ohiko bileran parte hartzeko deia,
guztia Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen
apirilaren 2ko 7/85 Legearen 46.1 artikuluan
xedatutakoa eta aipatutako Legearen 21.1.c
artikuluan ezarritakoa aintzat harturik, udalbatzak
2013ko ekainaren 27ko osoko bilkuran onartutako
eta urte horretako irailaren 23an 182 zk. BAOan
argitaratutako Leioako Udal Araudi Organikoaren
22 eta hurrengo artikuluekin ados.
Adierazitako orduan, lehenengo deialdian,
Presidentetzak bilkura irekitzat eman du, eta
jarraian gai-zerrendako gaiak aztertzeari ekin
diote.

ALKATE UDALBURUA
Mª CARMEN URBIETA GONZÁLEZ
ZINEGOTZIAK
Euzko Abertzaleak
IBAN RODRÍGUEZ ETXEBARRIA
ESTIBALIZ BILBAO LARRONDO
FCO. JAVIER ATXA ARRIZABALAGA
IKER AGIRRE BARTZENA
IDOIA BLASCO CUEVA
XABIER LOSANTOS OMAR (1)
ARANTXA DIAZ DE JUNGITU TUDANKA
DIONI ANDRES BLANCO (2)
Esnatu Leioa
RUBEN BELANDIA FRADEJAS
DESIREÉ ORTIZ DE URBINA MARÍN (3)
Mª DOLORES LOZANO MUÑOZ
EH-Bildu Leioa:
JOKIN UGARTE EGURROLA
ARITZ TELLITU ZABALA
Euskal Sozialistak:
JUAN CARLOS MARTÍNEZ LLAMAZARES
ENARA DIEZ OYARZUN
ALFONSO LÓPEZ AREVALILLO
Leioako Alderdi Popularra:
XABIER OLABARRIETA ARNAIZ
JAZAEL MARTÍNEZ ESTEBAN
EZ DA BERTARATU:
NAIARA GOIRIENA ZILLONIZ
EUSKARA ITZULTZAILEA
JAIONE ARREGI
KONTU-HARTZAILEA
EIDER SARRIA GUTIERREZ
IDAZKARIA
CHIARA CAMARÓN PACHECO

(1) 22:04ean joan zen, 14. puntuan
(2) 21:57an joan zen, 12. puntuan
(3) 20:53an joan zen, 10. puntuaren eztabaida hasita

I.- ERABAKITZEKOAK
Gai-zerrendan jarritako gaiei heldu aurretik, Udaleko Idazkari Orokorrak udalbatzari EHBildu Leioa udal taldeko zinegotzi Naiara Goiriena Zilloniz andreak – amatasun baimenagatik
bertan ez dagoena- aurkeztutako idazkiaren berri eman zion, non botoa talde bereko zinegotzia
den Aritz Tellitu Zabala jaunaren esku uzteko eskatzen duen, apirilaren 7ko Euskadiko Toki
Erakundeetako 2/2016 Legearen 25.6 artikuluan ezarritakoa betez.
1.- HURRENGO AKTA HONEN ONARPENA:
- 2018.01.25eko osoko bilkura.

Aipatu bilkuraren akta onartzeke zegoela aipatu da eta Osoko Bilkurak onartzeko ezarri
da.
BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Osoko Bilkurako kide guztiek, aho batez, onartu egin zuten 2018ko urtarrilaren 25ean
egindako saioaren akta, haren gaineko iruzkinik gabe.
2.- “LEIOAK ALTXOR BAT DAUKA” PROGRAMA DELA ETA EGINDAKO
LURPERATZEARI BURUZKO UDAL KONPROMISOA BERRITZEA:
Alkatetzaren proposamena irakurrita eta 2.018ko utarrilaren 31ko Hezkuntza eta
Herritarren Partaidetzako Informazio Batzordean emandako 7 zk. irizpena kontuan hartuta
(2018/AI/02/024 ESP), zeinaren ziurtagiria espedientean jasotzen den,
BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatzeko ezarrita, osoko bilkurako kide guztiek, aho batez, -Naiara
Goriena Zilloniz zinegotzi andrearen kasuan Aritz Tellitu Zabala zinegotziak du eskuordetuta
botoa, apirilaren 7ko Euskadiko Toki Erakundeetako 2/2016 Legearen 25.6 artikuluan
ezarritakoa betez- jarraian hitzez hitz ematen den Alkatetzaren proposamena onartu zuten.
2001eko urriaren 18an izandako Osoko
Considerando que el Ayuntamiento Pleno, en
Bilkuraren saioan, jarraian hitzez hitz ematen sesión celebrada el día 18 de octubre de 2001,
den erabakia hartu zen:
aprobó acuerdo cuya parte material señala lo que
a continuación se reproduce:
“Leioako Udalak, gure Herria sortu zeneko 475.
“El Ayuntamiento de Leioa, con ocasión de la
urteurrena dela-eta, eta efemeride horiek ospatzeko conmemoración del 475 aniversario de la creación de
egitarau
zabalaren
barruan,
eskolaumeentzat nuestro Pueblo, y en el contexto de un programa más
“LEIOAK ALTXOR BAT DAUKA” izena amplio de celebración de estas efemérides, ha puesto en
daukaten jarduera batzuk abian jarri ditu.
marcha una serie de actividades con escolares bajo la
denominación
“LEIOA
TIENE
UN
SOLASGUNE taldeak dinamizatu behar dituen
TESORO”.
jolas batzuk egin dira. Horiek datorren urriaren 31n
Con la dinamización del colectivo
amaituko dira: egun horretan, bereziki prestatutako
SOLASGUNE, se han desarrollado distintos juegos
leku batean, umeek aukeratu eta ekarriko dituzten
que concluyen el próximo día 31 de octubre procediéndose
objektu edota mezu batzuk lurperatuko dira, ospakizun
al enterramiento, en un espacio específicamente habilitado
horren adierazpen eta oroigarri gisa, Leioaren
al efecto, de distintos objetos y/o mensajes seleccionados y
errealitatearen eta etorkizunerako aukerak izateko
aportados por los niños, como expresión y recordatorio de
gogoaren adierazpen eta oroigarri gisa, hain zuzen.
esta celebración, de la realidad que es hoy Leioa y de su
Hori guztia dela-eta, Leioako Udalak Leioako deseo de proyectarla al futuro.
neska-mutilek “LEIOAK ALTXOR BAT
En razón a todo ello, el Ayuntamiento de
DAUKA” jolasaren barruan utzi dituzten oroigarri, Leioa asume el compromiso de guardar y custodiar
objektu eta mezuak gordetzeko eta behar bezala adecuadamente, para su conservación, los recuerdos,
zaintzeko konpromisoa hartu du.
objetos y mensajes depositados por los niños y niñas de

Gauza horiek beste leku batera eramango dira soil- Leioa dentro del juego “LEIOA TIENE UN
soilik ezinbesteko arrazoiengatik edo premia TESORO”.
larriengatik, eta delako beste leku horrek ere izaera
Sólo en caso de fuerza mayor o urgente
sinbolikoa izango du.
necesidad dichos elementos serán trasladados a otro
espacio, que contará con análogo carácter simbólico.
Halaber, Leioako Udalak gure udalerriaren 500.
Así mismo, el Ayuntamiento de Leioa se
urteurrenean objektu horiek lurpetik ateratzeko
compromete a que dichos objetos serán desenterrados con
konpromisoa hartu du. Orduan ere, une horretako
ocasión del 500 Aniversario de nuestro municipio,
eskolaumeek hartuko dute parte.
contado –también- con la participación de los escolares del
Konpromiso
hori
ondorengo
Udalbatzei momento.
transmitituko zaie.”
Este compromiso se transmitirá a las sucesivas
Corporaciones Municipales.”
Ondorengo udalbatzek “Leioak altxor bat
Considerando
que
posteriores
dauka” programa dela eta egin zen lurperatzeari corporaciones acordaron la renovación del
buruzko udal konpromisoaren berritzea erabaki compromiso municipal sobre el enterramiento
zuten.
realizado con ocasión del programa “Leioa tiene
Bestalde, Herrigune proiektuaren garapena un Tesoro”.
eta urte hauetan zehar aipatutako propiektuaren
Considerando el desarrollo del proyecto
markoan hainbat ekintza burutu dira.
Herrigune y las diferentes acciones llevadas a
cabo en el marco del referido proyecto a lo largo
Aurreko guztia aintzat hartuta,
de estos años.
El Pleno municipal acuerda la renovación
Udal Osoko Bilkurak “Leioak altxor bat del
compromiso
municipal
sobre
el
dauka” programa dela eta egindako lurperatzeari enterramiento realizado con ocasión del
buruzko udal konpromisoa berritzea onartzen programa “Leioa tiene un Tesoro”.
du.

3.- BIDE GARBIKETAKO ETA HONDAKIN
KONTRATUAREN PREZIOEN BERRIKUSKETA:

SOLIDOEN

BILKETAKO

Aztergaia irakurrita, Osoko Bilkurak onartzeko ezarri zen Ogasun eta Ondare Informazio
Batzordeak eta Kontuen Informazio Batzorde Bereziak 2018ko otsailaren 13an emandako 7 zk.
irizpena, zeinaren ziurtagiria espedientean jasotzen den.
BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena irakurri eta bozkatzeko jarri ondoren, Osoko Bilkurak honako erabaki hau
hartu du gehiengoz (aldeko hamabi boto, Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotziek eta
Euskal Sozialistetako hiru zinegotziek emandakoak; eta bederatzi abstentzio, Esnatu Leioako lau
zinegotziek, EH-Bildu Leioako hiru zinegotziek –kasu honetan, Naiara Goriena Zilloniz andreak
Aritz Tellitu Zabala jauna eskuordetu du bere botoa emateko, Euskadiko Toki Erakundeei
buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 25.6 artikulua aplikatuta–) eta Leioako Talde
Popularreko bi zinegotziek emandakoak):
OINARRIA: ENVISER SAU merkataritza-etxeak bide garbiketako eta hondakin
solidoen bilketako kontratuaren prezioa berrikusteko eskaera aurkeztu du. Kontratu hori 09/2013
zenbakiko kontratazio espedientearen bidez tramitatu zen. Kontratazio hori eraentzen duten
agiriak Osoko Bilkuraren 2013ko apirilaren 25eko erabakiaren bidez onetsi ziren. Eskaintzak

aurkezteko epea 2013ko maiatzaren 23an amaitu zen, adjudikazioa Osoko Bilkuraren urte bereko
azaroaren 28ko erabakiaren bidez egin zen, eta kontratua 2014ko otsailaren 3an gauzatu zen.
OINARRIA: Kontratu horrek izaera administratibo berezia zeukan, kontrataziorako
oinarri erabili ziren agirietan xedatutakoaren arabera, eta haren klausuletan zehazten zen kanona
urte natural bakoitzaren hasieran berrikusiko zela eta hori aldatuko zela, Euskal Autonomia
Erkidegoko kontsumoko prezioen indizearen gehikuntzaren ala gutxitzearen arabera,
SPKLTBren 90. artikuluan ezarri bezala.
GERTAERA: Gainera, enpresa adjudikaziodunak bere idazkian eskatu du udalerriko
eremu berriak (orainaldiko edo etorkizuneko hirigintza garapenaren xede direnak) gehitzeko, gaur
egun horietan garbiketa eta bilketa egiten baitira (osorik edo zati batean); eremu horiek
eskaintzaren xede izan ziren kontratuan, Agindu Teknikoen Agiriaren III. eranskinean ondorio
horietarako eskatutakoaren arabera. Enpresak kontratua betearazteko portzentajea zehaztu du
eremu horietako batzuetarako, honela: 38. sektorea - Leioandi arloa: % 30; 44. sektorea –
Torresolo: % 100; eta EHUren bide mugakideak: % 100.
GERTAERA: (Adjudikatutako kontratuan aurreikusitako) garapen bideko eremu horiek
edo beste batzuk gehitzeko ondorioetarako, udal arkitektoak txostena egin du, eta bertan zehaztu
du (kontratuan aurreikusitako) eremu horiek edo beste batzuk gehitu egin direla denborak aurrera
egin ahala, honela:

NOIZTIK

2015/01

2015/06

2015/08

2016/04

2016/06

2016/08

2016/09

S38 Leioandi

16,70%

16,70%

20,86%

20,86%

20,86%

32,90%

32,90%

S44 Torresolo

39,95%

47,16%

47,16%

47,16%

51,54%

51,54%

100,00%

EHU

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

S35b Larrakoetxe

----------

----------

----------

----------

----------

28,89%

28,89%

OINARRIA: Udaleko Zerbitzu Teknikoek egindako txostena aztertu da. Honako hau dio,
hitzez hitz:
1.- Proposatutako berrikuspenari aplikatu beharreko araubide juridikoa
OINARRIA: Espainiako Ekonomiaren Desindexazioaren martxoaren 30eko 2/2015 Legeak (hemendik
aurrera, EEDL) testu berria eman dio Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen testu bategina (hemendik aurrera,
SPKLTB) onetsi duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 89. artikuluari, eta bere xedapen
iragankorrean, diru balioak berrikusteko araubideari buruzkoan, honako hau zehazten du:
«Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen
testu bateginaren aplikazio eremuaren barnean dauden kontratuen prezioak berrikusteko araubidea agirietan ezarritakoa
izango da, baldin eta haien kontratazio espedientea lege honen 4. artikuluak aipatzen duen Errege Dekretuak indarra
hartu baino lehen abiarazi bada. Ondorio horretarako, ulertuko da kontratazio espedienteak abiarazi direla, kontratua
adjudikatzeko prozeduraren deialdia argitaratu bada. Publizitaterik gabeko prozedura negoziatuari dagokionez, noiz
abiarazi den zehazteko, kontuan hartuko da zein egunetan onetsi diren agiriak».

OINARRIA: EEDLren 4. artikuluak aipatzen duen errege dekretua Espainiako Ekonomiaren
Desindexazioaren martxoaren 30eko 2/2015 Legea garatu duen otsailaren 3ko 55/2017 Errege Dekretua da, 2017ko
otsailaren 5ean indarra hartu zuena. Beraz, agirietako prezioen berrikuspenari buruzko arauketari jarraitu behar zaio,
baita Estatuko 2014rako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 22/2013 Legearen laurogeita zortzigarren
xedapen gehigarriak berekin ekarri zuen aldaketaren aurretik SPKLTBren 89. artikuluak zeukan testuari ere;
aipatutako aldaketa horrek indarra hartu zuen 2014ko urtarrilaren 1ean, eta ez zeukan eraginik jada abiarazita zeuden
kontratazio espedienteen gainean. Horretarako, argitzen zuen ulertzen zela kontratazio espedienteak abiarazitzat jo behar
zirela, kontratua adjudikatzeko prozeduraren deialdia argitaratu bazen; publizitaterik gabeko prozedura negoziatuari
zegokionez, noiz abiarazi zen zehazteko, kontuan hartu behar zen zein egunetan onetsi ziren agiriak. Prozedura honetan
deialdia 2013ko 87 zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, maiatzaren 8koan, argitaratu zenez, hau da, 22/2013
Legeak berekin ekarri zuen aldaketak indarra hartu baino lehen, errepikatu behar da, kontratu honen prezioei buruzko
berrikuspenaren arauketaren ondorioetarako, agirietako arauketari jarraitu behar zaiola, baita SPKLTBren 89.
artikuluak Estatuko 2014rako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 22/2013 Legearen laurogeita
zortzigarren xedapen gehigarriak berekin ekarri zuen aldaketaren aurretik zeukan testuari ere (gauza bera adierazi zuen
Estatuko Administrazio Kontratazioaren Batzorde Aholku-emaileak 2015eko maiatzaren 19an prezioak berrikusteko
araubide juridiko berriaren aplikazioari buruz emandako Gomendioak).
2.- Lehenengo urteko bazterketa, gauzatzetik aurrera zenbatuta
SPKLTBren 89.1 artikuluaren arabera, Administrazio Publikoetako kontratuetako prezioen berrikuspena
egingo da haien zenbatekoaren 100eko 20 gutxienez gauzatu bada eta kontratua gauzatu zenetik urtebete igaro bada.
Apartatu berean ezartzen da zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuetan prezioen berrikuspena egin ahalko dela
kontratua gauzatu zenetik urtebete igaro ondoren, prestazioaren 100eko 20 gauzatzea beharrezkoa ez dela.
Hizpide dugun kontratuak zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuen oinarrizko izaera du, haren xedea
ikusita, TAOLren 26.1.a) artikuluan xedatutakoaren arabera. Kontratuaren oinarrizko xedeari honako prestazio hau
gehitu zaio: kontratuaren xederako erabiltzen den ibilgailuen atala berritzea, hori kontratu administratibo berezi gisa
tramitatzeko arrazoietako bat izan dela. Hala ere, uste dugu horrek ez lukeela desitxuratuko kontratuaren xede nagusia
den zerbitzu publikoaren izaera nagusia (hiri hondakin solidoen bilketa eta bide garbiketa).
Estatuko Administrazio Kontratazioaren Batzorde Aholku-emaileak 2015eko martxoaren 11n “Iraupen
luzeko kontratuen prezioen berrikuspena”ri buruz emandako 68/04 txostenean honako hau ondorioztatu zuen:
“Zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuetan prezioen berrikuspena bat etorri behar da aurretik azaldu diren
irizpideekin, agiriaren determinazioek eraentzen baitute, eta, nolanahi ere, Legearen 103.1 artikuluan ezarritako
atalaseetatik urteari dagokiona baino ez baita aplikatuko, eta ez zenbatekoari lotutakoa, agirian bestelakoa zehaztu
ezean.”
Administrazio Klausulen Agiriaren A.3 klausulan ezarritakoaren arabera: “Kanona urte natural bakoitzaren
hasieran berrikusiko da eta hori aldatuko da, Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumoko prezioen indizearen
gehikuntzaren ala gutxitzearen arabera, SPKLTBren 90. artikuluan ezarri bezala (EAEko aurreko urteko KPI,
Estatistikako Institutu Nazionalak adierazitakoaren arabera)”.
Horren ondorioz, gauzatzen denetik igarotzen den lehenengo urtean berrikuspenetik baztertuta egongo dira. Eta
kontuan hartu behar da kontratua 2014ko otsailaren 3an gauzatu zela. Hori dela eta, egun horretatik 2015eko otsailaren
3ra bitarteko aldian ezin da preziorik berrikusi.
3.- Berrikusteko aldia
SPKLTBren 91.3 artikuluaren arabera, prezioen berrikuspena data bakoitzean zehaztuko da:
•

Kontratuaren adjudikazio datari dagokionez, baldin eta adjudikazioa hiru hilabeteko epean egiten bada
eskaintzak aurkezteko epea amaitzen denetik, edo

•

Hiru hilabeteko epea amaitzen den egunari dagokionez, baldin eta adjudikazioa ondoren egiten bada.
Hala eta guztiz ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen testu bategina (hemendik aurrera,
SPKLTB) onetsi duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 19. artikuluak zehazten du,

hizpide dugun gaiari buruz, kontratu administratibo bereziak, beren ondorioei dagokienez, beren berariazko
arauek, SPKLTBk eta garatzeko xedapenek eraentzen dituztela lehenik eta behin, eta, modu osagarrian,
administrazio zuzenbideko gainerako arauak aplikatuko dira, eta, horien ezean, zuzenbide pribatuko arauak.
Agiriak adierazten du (A.3 klausula) kanona urte natural bakoitzaren hasieran berrikusiko dela eta hori
aldatuko dela, Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumoko prezioen indizearen gehikuntzaren ala gutxitzearen arabera,
SPKLTBren 90. artikuluan ezarri bezala (EAEko aurreko urteko KPI, Estatistikako Institutu Nazionalak
adierazitakoaren arabera)”. Agiriak ez du beren-beregi arautzen berrikusteko aldia, baina bai haren “dies a quo” (urte
natural bakoitzaren hasiera). Beraz, SPKLTBren 89.1 eta 91.3 artikuluetan adierazitakoa aplikatuta –kontratuari
aplikatu beharreko testuan–, kontratua gauzatzen denetik igarotzen den lehenengo urtean berrikustetik baztertuta egongo
da. Hortaz, kontratua gauzatu zen egunetik aurrera zenbatu behar da: 2014ko otsailaren 3a; horrenbestez, 2014ko
otsailaren 3tik 2015eko otsailaren 2ra bitarteko aldia ez litzateke berrikusteko modukoa izango. “Dies a quo” eguna
2015eko otsailaren 3a izango da, eta “dies ad quem”, berriz, abenduaren 31. 2016an “dies a quo” urtarrilaren 1a izango
da, eta “dies ad quem”, berriz, abenduaren 31. Aplikatu beharreko EAEko KPI aldi bakoitzaren hasierako egunaren
eta amaierakoaren arteko aldearen arabera kalkulatuko litzateke. Beraz, 2015/02/03tik 2015/12/31ra bitarteko
berrikusteko aldirako oinarri hartuko den ehunekoa EAEko KPIk 2014an izandako aldakuntza izango da, eta horrela
jokatuko da berrikusteko aldi bakoitzean; oinarri hori horren gainean % 85eko koefizientea aplikatuz egokituko da,
SPKLTBren 90.3 artikuluan ezarritakoaren babesean. Honako hau da emaitza:

BERRIKUSTEKO ALDIA

OINARRIZKO KPI

APLIKATU
%

2015/02/03-2015/12/31

-0,9

-0,765

2016/01/01-2016/12/31

+0,3

+0.255

2017/01/01-2017/12/31

+1,5

+1,275

BEHARREKO

GERTAERA: Aurrekoa eta enpresa adjudikaziodunaren eskaintza ekonomikoa kontuan hartuta,
kontratuaren aldi bakoitzerako prezioa proposamen honen eranskinean kalkulatu diren zenbatekoetara
egokitu beharko da.
GERTAERA: Aurrekoa oinarri hartuta, Administrazio Kontratazioko Arloko teknikari abokatuak
proposamen horrekin bat etorriz erantzun du, eta, gainera, udal kontu-hartzailearen fiskalizazio txostena
gehitu da espedientera.

LEHENENGOA.- Bide garbiketako eta hondakin solidoen bilketako kontratuaren
prezioak proposamen honen azalpen zatian eta eranskinetan ezarritako zenbatekoetan eta
ehunekoetan berrikustea onestea. Beraz, zerbitzu horrengatik egin diren edo aldi horretan egin
beharreko hileko fakturak egokitu beharko dira, Administrazio Klausulen Agiriaren A.3 atalean
ezarritakoaren arabera, hau da, EAEko KPIren arabera; KPI hori egokitu egingo da SPKLTBren
90.3 artikuluan aipatzen den eta une horretan indarrean dagoen formularen arabera (erreferentziaindize horren % 85ean egokitzea dakar).
BIGARRENA.- Osoko Bilkuraren erabaki hau jakinaraztea interesdunei.

4.-KONTU-HARTZAILETZAREN
TXOSTENA
ETA
DIRUZAINTZAREN
TXOSTENAREN LABURPENA, UZTAILAREN 5EKO MERKATARITZAKO
ERAGIKETETAN BERANKORTASUNAREN AURKAKO NEURRIEI BURUZKO
15/2010 LEGEA BETEZ EGINAK, BAITA AURREKONTUAREN BETEARAZPEN
EGOERA,
AURREKONTU
EGONKORTASUNAREN
BETETZEA
ETA
GASTUAREN ERREGELA ERE, 2017KO LAUGARREN HIRUHILEKOARI
DAGOZKIONAK:

Gai-zerrendako gaia irakurrita, Osoko Bilkurari, Kontu Hartzailetzaren eta Diruzaintzaren
txostenen berri eman zaio, uztailaren 5eko 15/2010 Legeak, Merkataritza eragiketetan
berankortasunaren aurkako neurriei buruzkoak xedatutakoa betez eta ondoko edukiarekin:
ORDAINKETA EPEAK
Aipatu txostenetan, besteak beste, 2017ko LAUGARREN HIRUHILEKOAN (urriaren 1etik
abendaren 31ra):
•
•

1.438 fakturetatik, 4.401.541,28 euroko zenbatekoarekin, 1.412 faktura epe barruan ordaindu dira
4.153.640,10 euroko zenbatekoan, zeinak zenbateko osoaren %94,37 suposatzen duen.
Epez kanpo ordaindutako 26 fakturetatik (%5,63), honako zirkunstantzia hau nabarmentzen da:
-

Faktura horietatik 24 epez kanpo adostu ziren, hortaz, ekonomia arloan legez ezarritako
epetik kanpo hartu ziren, eta hau hiruhilekoko fakturazio osoaren %5,47 da.

Diruzaintzan dauden hornitzaileei egindako ordainketa likidoetatik honako datu hauek ateratzen dira:
EPEAN

EPEZ KANPO
Epez kanpo
adostuak

Epe barruan

Epez kanpo

Ordainketa
Epez kanpo

FAKTURA
KOPURUA

1.412

26

24

2

Zenbatekoa
Ehunekoa

4.153.640,10€
94,37 %

247.901,18€
5,63 %

240.930,13€
5,47 %

6.971,05€
0,16 %

Bizkaiko Foru Aldundiari, finantza-tutoretzako organoa den aldetik, jakinarazi zaion laugarren
hiruhilekoari dagokion ordainketa global finkatuaren epea (Udala -13,94 egun, Soinu-Atadia -20,77 eta
Euskararen Erakundea -20,15) -14,06 egunekoa da.
Honek esan nahi du Leioako Udaletxean ondorio horretarako dagoen erregistroan faktura bat sartzen
denetik hura ordaintzen den arte, soilik 16 egun pasatzen direla.
Gogora dezagun gaur egungo legediarekin 30 egun daudela erregistratzen denetik oniritzia ematen den arte
eta beste 30 oniritzia eman eta ordaintzen den arte.
Leioan 2017ko laugarren hiruhilekoan prozesu guztia 16 egunetan burutu da, posible diren 60etatik.

FAKTUREN ERREKERIMENDUA
Legeak ezartzen dituen arloetan 30 egun baino gehiago onartu gabe dauden fakturen errekerimendua
dela eta, 2017/12/31eko datarekin ez dago erantzunik izan ez duen fakturarik Udal Kontu-Hartzailetzak
informazioaren errekerimendua egin ondoren.
Kontabilitatean erregistratutako 3 fakturetatik hurrengo arloetan onartzeke daude: 1 hirigintzan, 1
kulturan eta 1 giza-baliabideetan.
-

Fakturetako 1, kultura arloari lotuta, 2018/02/1eko 297/18 Alkatetza Dekretuaren bidez onartu
zen ordainketen laugarren proposamenean sartu da jadanik haren ordainketa egiteko.
Fakturetako 1, hirigintza arloari lotuta, galduta zegoen arloan eta hari buruz galdetuta, izapidetzea
berraktibatu da lehenbailehen ordainketa egiteko.
Fakturetako 1, giza-baliabideen arloari lotuta, egiaztatze fasean dago sailaren aldetik.

AURREKONTUA BETEARAZTEA
Udalean metatutako datuak, kapituluen mailan (arrunta soberakinik gabe), 2017/12/31eko datarekin
hurrengoak dira:
DIRU-SARRERAK
KAPITULUAK
1.- Zerga zuzenak
2.- Zeharkako zergak
3.- Tasak eta bestelako diru-sarrerak
4.- Transferentzia arruntak
5.- Ondarezko diru-sarrerak
6.- Inbertsioak besterentzea
7.- Kapitalaren transferentziak
8.- Aktibo finantzarioak
GUZTIRA

HASIERAKO
BEHIN BETIKO
KREDITUA
KREDITUA
7.813.796,00
7.813.796,00
450.000,00
450.000,00
4.114.842,73
4.326.276,31
18.067.241,52
18.087.241,52
325.024,90
325.024,90
827.879,60
827.879,60
2.414.793,47
2.414.793,47
0,00
3.472.711,95
34.013.578,22

37.717.723,75

AITORTUTAKO
ESKUBIDE
LIKIDOAK
7.553.369,89
622.815,39
4.528.915,21
17.812.669,80
303.095,26
0,00
308.648,00
0,00
31.129.513,35

GASTUAK
KAPITULUAK
1.- Pertsonal gastuak
2.- Ondasun arruntak eta zerbitzuak
3.- Finantza gastuak
4.- Transferentzia arruntak
5.- Kreditu globala eta ustekabekoak
6.- Inbertsio errealak
7.- Kapitalaren transferentziak
8.- Aktibo finantzarioak
GUZTIRA

HASIERAKO
KREDITUA
10.233.579,34
16.585.480,15
5.000,00
3.555.500,89
85.000,00
3.449.017,84
100.000,00
0,00

BEHIN BETIKO
KREDITUA
10.233.579,34
17.264.776,09
5.000,00
3.652.400,89
0,00
3.444.913,52
100.000,00
0,00

AITORTUTAKO
OBLIGAZIOAK
9.182.014,56
15.866.957,33
2.292,20
3.266.624,16
0,00
1.135.026,93
0,00
0,00

34.013.578,22

34.700.669,84

29.452.915,18

Urtarrilaren 19an eta 26an Bizkaiko Foru Aldundira bidalitako aurrekontuko eta ekonomia
informaziotik eratortzen denez, ordainketako batez besteko epeari buruz eta hiruhilekoaren informazioa,
hurreznez hurren, Leioako Udalak 2017 urteko laugarren hiruhilekoan legez ezarritako aurrekontu
egonkortasunaren eta gastu –arauaren helburuak betetzen ditu.

Udalbatza jakitun gelditu da.
5.- ITXITAKO EKITALDIETAKO SOBERAKINEN ARAZKETA ESPEDIENTEA.
Osoko Bilkurak onartzeko ezarri da 2018ko osailaren 13ko Ogasun eta Ondare
Informazio Batzordean eta Kontu Berezien Informazio Batzordean emandako 9 zk. irizpena,
berorren ziurtagiria espedientean jasotzen delarik.
BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena irakurrita eta bozkatzeko ezarri ondoren, osoko bilkurak, hamabi aldeko
botoren gehiengoz, Euzko Abertzaleak udal taldeko bederatzi zinegotzienak eta Euskal
Sozialistak udal taldeko hiru zinegotzienak, bederatzi abstentziorekin, Esnatu Leioa udal taldeko
lau zinegotzienak, EH-Bildu Leioa udal taldeko hiru zinegotzienak –kasu honetan Naiara Goriena
Zilloniz andreak Aritz Tellitu Zabala jaunar eskuordetu zuen, apirilaren 7ko Euskadiko Toki
Erakundeei buruzko Legearen 25.6 artikulua betez- eta Alderdi Popularreko bi zinegotzien
botoekin, onartu egin zuen itxitako ekitaldietako soberakin-arazketaren espedientea, udal kontuhartzailearen txostenean oinarrituta, non 2016 eta aurreko urteetako eskubide eta aitortutako
obligazioen arazketa-espedientean jasotzen diren zenbatekoak jasotzen diren, hurrengo
zehaztasun honen arabera araztu behar direnak:
1.-GASTUAK. 2017. URTERA GEHITUTAKO SOBERAKIN-ARAZKETA (AD).
ARLOAK

ARLOAREN TITULUA

ARAZTU
BEHARREKO
ZENBATEKOA

501 ARLOA

HEZKUNTZA, HEZ. ZENTROAK ETA HEZ. EKIN.

5.028,73 €

502 ARLOA

EKONOMIA SUSTAPENA ETA ENPLEGUA

6 ARLOA

OSASUNA

7 ARLOA

HIRIGINTZA

8 ARLOA

INBERTSIOAK

9 ARLOA

KULTURA

330.729,55 €

10 ARLOA

KIROLAK

40.435,84 €

11 ARLOA

ZERBITZU OROKORRAK

12.236,16 €
3.569,35 €
28.360,39 €

1.957,17 €
1.198,08 €

GUZTIRA

423.515,27 €

2.- DIRU-SARRERAK. AITORTUTAKO ESKUBIDEEN ARAZKETA (AE) (ITXIAK).

Udalaren alde aitortutako eskubideen arazketa diru-biltzaileak proposatutako bajaespedienteen arabera (bere espedienteen lau hilabeteko onarpenetan barne hartuak), Ogasun eta
Ondare Arloaren proposamenez edo justifikazio txikiagoaren kausaz hasieran onartutako dirulaguntzetan.
PARTIDAK
KONTZEPTUA
112.02.01
HIRI-ONDASUN HIGIEZINEN ZERGA (ITXIAK)

ZENBATEKOA
85,89 €

112.02.00

HIRI-ONDASUN HIGIEZINEN ZERGA IMPTO.

3.894,68 €

113.00.00

TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN ZERGA

3.549,96 €

114.00.00

HIRI LURZORUEN GAINEKO ZERGA

136,27 €

130.01.01

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA. ITXIAK

456,71 €

282.00.00

OBREN INST. ERAIK. ZERGA IMPTO.

937,35 €

310.01.00

HONDAKIN SOLIDOAK BILTZEKO ZERBITZUA

130,48 €

310.02.00

ESTOLDERIA ZERBITZUA

310.10.00

SAKONETAKO KIROL INSTALAZIOAK

536,63 €

312.01.00

HIRIGINTZA-LIZENTZIAK

842,25 €

312.01.01

ESTOLDERIA. SUTE ITXIA. UDAL TASA

11,53 €

321.03.01

BIDE PUBLIKOAN EDUKIONTZIAK JARTZEA

23,60 €

322.01.00

IBILGAILUEN SARBIDEKO APARKALEKUAREN ERRETSERBA

2.363,82 €

410.07.00

EUSKO JAURLARITZA. DIRU-LAG. HIRIGINTZA INGURUMENA

8.898,12 €

412.01.02

LANBIDE EKONOMIA SUST. ENPLEGU SOR.

13.448,84 €

412.01.03

LANBIDE ENPLEGU ORIENTAZIOA

18.652,50 €

710.00.00

EUSKO JAURLARITZA DIRU-LAG.

710.07.02

EUSKO JAURLARITZA DIRU-LAG. HIRIGUNE

11.340,00 €

GUZTIRA

69.738,97 €

36,90 €

4.392,84 €

(a) Ia denak diru-biltzailearen kontuan lehen eta bigarren lauhilekoan onartutako bajei dagokie:
-

2017ko lehen lauhilekoa 1.415/2017 Akatetza Dekretuz onartua, 4.065,98 euroko zenbatekoa.

-

2017ko bigarren lauhilekoa 2.320/2017 Alkatetza Dekretuz onartua, 3.116,34 euroko zebatekoa.
Gainerako espedientak ondorengo erlazioetan sartutako errenten baja zuzenak dira: 14/2017
(11,70 euro), 1/2017 (15,71 euro), 6 eta 1/2016, 3.226,58 euro eta 87,70 euro, hurrenez hurren.
Kasu bietan 2015 urtearekin lotutako espedienteei dagokie.

(b) Eraikuntza zergen kontzeptuko baja ere diru-biltzailearen kontuetatik eratortzen da, lehen eta
bigaren lauhilekoak, 832,35 euro eta 120,27 euro, hurrenez hurren. Eraikuntza, instalazio eta
obretako zergan 158.500 euroko zenbatekoa onartu zen.
(c) Tasen gainerako bajak -3. kapitulua- onartuta daude dagozkien errenten erlazioetan edo dirubiltzailearen kontuetan. Ezeztapenen zenbateko osoa 3.945,81 eurokoa da.

(d) Leioako Udala kontzeptu desberdinengatik aurkeztu den diru-laguntza desberdinen deialdietako
likidazio negatiboetatik eratorritako murriztapenei dagokie: ikastetxeetako obrak, enpleguprogramak, kontsumoa…, azkenean hasieran aurreikusitako zenbatekoa baino txikiagoagatik
justikikatu direnak.

EUSKARAREN ERAKUNDEA – ORGANISMO AUTONOMOA
1.- GASTUAK. . 2017. URTERA GEHITUTAKO SOBERAKIN-ARAZKETA (AD).
PARTIDA
33501/480.02.96

PARTIDAREN IZENA

ARAZTU BEHARREKO
ZENBATEKOA

Euskara zerbitzuak; euskara ikasteko diru-laguntzak

16.254,69 €

GUZTIRA

16.254,69 €

6.- 2018/01/29KO 251, 252 ETA 253 DEKRETUEN BERRI EMATEA, UDALAREN
AURREKONTUAREN LIKIDAZIOAK ETA SOINU ATADIA ETA EUSKARAREN
ERAKUNDEARENAK ONARTZEN DITUZTENAK.
Gai-zerrendako gaia irakurri ondoren, 2018/01/29ko 251, 252 eta 253 Alkatetza
Dekretuen berri ematen zaio osoko bilkurari. Aipatu dekretuetan, 2017ko ekitaldiko udal
aurrekontuaren Soinu Atadia Fundazio Publikoaren aurrekontaren eta Euskararen Erakundea
Organismo Autonomoaren aurrekontuaren aurrekontu-emaitzak eta diruzaintza-soberakinak
onartzen dira, guztiak Kontu-hartzailetzaren txostenekin eta jarraian hitzez hitz ematen direnak:

251/2018 DEKRETUA
2018ko ekitaldiko Udal Aurrekontuaren Aurrekontu Emaitza eta Diruzaintza Soberakina ikusita,
ondorengo laburpenaren arabera:
AURREKONTUAREN EMAITZA
Aitortutako eskubide garbiak
Aitortutako betebehar garbiak
Ordaintzeke dauden obligazioen saldo murrizketa
Kobratzeke dauden eskubideen saldo murrizketa
Aurrekontu arruntaren emaitza
Aurrekontu emaitza itxia
AURREKONTU EMAITZA
Finantzaketa desbideratze positiboak (-)
Finantzaketa desbideratze negatiboak (+)
(*)Gastos financiados con remanentes de tesorería (*)
AURREKONTU EMAITZA DOITUA

31.129.513,55
30.676.293,01
0,00
-69.738,97
453.220,54
-69.738,97
383.481,57
-302.708,26
0,00
1.679.035,87
1.759.809,18

(*)Aurreko ekitaldietatik gehitutako soberakinen eta OR fasera heldu diren aurreko ekitaldiko diruzaintzasoberakina ez hitzartuarekin finantzatu diren kreditu aldaketen batuketa islatzen du.

DIRUZAINTZA SOBERAKINAREN EMAITZA
Ekitaldi amaieran ordaindu ez duten zordunak
a) Aurrekontu arrunta
b) Aurrekontu itxia
c) Aurrekontutik kanpoko operazioak
d) Kobrantza zalantzagarriko zordunak (-)
e) Aplikatzeke dauden diru-sarrerak (-)
Ekitaldi
amaieran
kobratu
ez
duten
hartzekodunak
a) Aurrekontu arrunta
b) Aurrekontu itxia
c) Aurrekontutik kanpoko operazioen hartzekodunak
d) Diru-sarrerak itzultzea. Hartzekodunak
e) Aplikatzeke dauden ordainketak
Diruzaintzako azken funts likidoak
a) Ekitaldi amaieran kutxan dagoena
b) Diruzaintza Soberakinak
DIRUZAINTZA SOBERAKIN OSOA
a) Azken kobrantzaren zain dauden hartzekodunak
b) Azken ordainketaren zain dauden hartzekodunak
c) Diruzaintzako azken funts likidoak
Diruzaintza Soberakina eraginpean
Diruzaintza Soberakina, gastu orokorrak

987.207,79
1.060.773,97
1.731.806,99
66.307,39
1.731.806,99
139.873,57
2.310.183,90
1.170.332,96
0,00
1.139.850,94
0,00
0,00
33.631.324,49
33.631.324,49
0,00
32.308.348,38
987.207,79
2.310.183,90
33.631.324,49
5.559.030,40
26.749.317,98

OHARRA: Kontuan hartu behar da 32.308.348,38 €-ko Diruzaintzako soberakin osotik badaudela
jadanik hurrengo ekitaldirako konprometituta dauden 8.861.426,43 €-ko gastu batzuk (hauetatik,
6.727.466,47€ Udalaren Lurzoru-Ondareari dagokio), eta hori dela eta Diruzaintzako soberakin erabilgarria
23.446.921,95 €-koa da.
Abenduaren 10eko Bizkaiko Lurralde Historikoko aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren
49 artikuluak ezartzen du Toki Erakundearen Presidenteak onartu behar duela aurrekontuaren likidazioa
eta ondoren osoko bilkurari jakinarazi behar zaiola.
HONEN BIDEZ, ontzat jotzen dut:
1.
onartzea.
2.

2017 ekitaldiko udal aurrekontuaren aurrekontu-emaitza eta diruzaintza-soberakina
Onarpen hau hurrengo osoko bilkuraren gai-zerrentan sartzea.

252/2018 DEKRETUA:
Soinu Atadia Fundazio Publikoaren 2017ko ekitaldiko aurrekontuaren emaitza eta diruzaintza
soberakina ikusita, ondorengo laburpenaren arabera:
AURREKONTUAREN EMAITZA
Aitortutako eskubide garbiak
Aitortutako obligazio garbiak
Kobratzeke dauden obligazioen saldo murrizketa
Kobratzeke dauden eskubideen saldo murrizketa
Aurrekontu arruntaren emaitza
Aurrekontu emaitza itxiak
AURREKONTU EMAITZA
Finantzaketa desbideratze positiboak
Finantzaketa desbideratze negatiboak
Diruzaintzako soberakinarekin finantzatutako gastuak (*)
AURREKONTU EMAITZA DOITUA

2.211.128,95
2.177.777,18
0,00
0,00
33.351,77
0,00
33.351,77
0,00
0,00
12.203,55
45.555,32

(*)Aurreko ekitaldietatik gehitutako soberakinen eta OR fasera heldu diren aurreko ekitaldiko diruzaintzasoberakina ez hitzartuarekin finantzatu diren kreditu aldaketen batuketa islatzen du.

DIRUZAINTZA SOBERAKINAREN EMAITZA
Ekitaldi amaieran ordaindu ez duten zordunak
a) Aurrekontu arrunta
b) Aurrekontu itxia
c) Aurrekontutik kanpoko operazioak

6.791,48
6.965,28
7.464,60
0,00

d) Kobrantza zalantzagarriko zordunak (-)
e) Aplikatzeke dauden diru-sarrerak (-)
Ekitaldi
amaieran
kobratu
ez
duten
hartzekodunak
a) Aurrekontu arrunta
b) Aurrekontu itxia
c) Aurrekontutik kanpoko operazioen hartzekodunak
d) Diru-sarrerak itzultzea. Hartzekodunak.
e) Aplikatzeke dauden ordainketak
Diruzaintzako azken funts likidoak
a) Ekitaldi amaieran kutxan dagoena
b) Diruzaintza soberakinak
DIRUZAINZTZA SOBERAKIN OSOA
a) Azken kobrantzaren zain dauden hartzekodunak
b) Azken ordainketaren zain dauden hartzekodunak
c) Diruzaintzako azken funts likidoak
Diruzaintza Soberakina eraginpean
Diruzaintza Soberakina, gastu orokorrak

-7.464,60
173,80
150.481,31
34.362,98
0,00
116.118,33
0,00
0,00
220.871,95
220.871,95
0,00
77.182,12
6.791,48
150.481,31
220.871,95
77.182,12

OHARRA: Kontuan hartu behar da 77.182,12 €-ko Diruzaintzako soberakin osotik badaudela jadanik
hurrengo ekitaldirako konprometituta dauden 13.990,76 €-ko gastu batzuk eta hori dela eta Diruzaintzako
soberakin erabilgarria 63.191,36€-koa da.
Abenduaren 10eko Bizkaiko Lurralde Historikoko aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 49
artikuluak ezartzen du Toki Erakundearen Presidenteak onartu behar duela aurrekontuaren likidazioa eta
ondoren osoko bilkurari jakinarazi behar zaiola.
HONEN BIDEZ, ontzat jotzen dut:
1.
2017 ekitaldiko Soinu Atadia Fundazio Publikoaren aurrekontu-emaitza eta diruzaintzasoberakina onartzea.
2.
Onarpen hau hurrengo osoko bilkuraren gai-zerrentan sartzea.
253/2018 DEKRETUA:
Euskararen Erakundea erakunde autonomoaren (Mastitxu Udal Euskaltegiak eta Euskara
Zerbitzuak osatutakoa) 2017ko ekitaldiko aurrekontuaren emaitza eta diruzaintza soberakina ikusita,
ondorengo laburpenaren arabera:
AURREKONTUAREN EMAITZA
Aitortutako eskubide garbiak
Aitortutako obligazio garbiak
Kobratzeke dauden obligazioen saldo murrizketa
Kobratzeke dauden eskubideen saldo murrizketa
Aurrekontu arruntaren emaitza
Aurrekontu emaitza itxiak
AURREKONTU EMAITZA
Finantzaketa desbideratze positiboak

1.040.994,16
983.938,26
0,00
0,00
57.055,90
0,00
57.055,90
0,00

Finantzaketa desbideratze negatiboak
Diruzaintzako soberakinarekin finantzatutako gastuak (*)
AURREKONTU EMAITZA DOITUA

0,00
5.813,66
62.869,56

(*)Aurreko ekitaldietatik gehitutako soberakinen eta OR fasera heldu diren aurreko ekitaldiko diruzaintzasoberakina ez hitzartuarekin finantzatu diren kreditu aldaketen batuketa islatzen du.

DIRUZAINTZA SOBERAKINAREN EMAITZA
Ekitaldi amaieran ordaindu ez duten zordunak
a) Aurrekontu arrunta
b) Aurrekontu itxia
c) Aurrekontutik kanpoko operazioak
d) Kobrantza zalantzagarriko zordunak (-)
e) Aplikatzeke dauden diru-sarrerak (-)
Ekitaldi
amaieran
kobratu
ez
duten
hartzekodunak
a) Aurrekontu arrunta
b) Aurrekontu itxia
c) Aurrekontutik kanpoko operazioen hartzekodunak
d) Diru-sarrerak itzultzea. Hartzekodunak.
e) Aplikatzeke dauden ordainketak
Diruzaintzako azken funts likidoak
a) Ekitaldi amaieran kutxan dagoena
b) Diruzaintza soberakinak
DIRUZAINZTZA SOBERAKIN OSOA
a) Azken kobrantzaren zain dauden hartzekodunak
b) Azken ordainketaren zain dauden hartzekodunak
c) Diruzaintzako azken funts likidoak
Diruzaintza Soberakina eraginpean
Diruzaintza Soberakina, gastu orokorrak

68.192,24
66.614,60
389,20
1.577,64
-389,20
0,00
58.488,53
8.851,25
0,00
49.637,28
0,00
0,00
337.582,31
337.582,31
0,00
347.286,02
68.192,24
58.488,53
347.286,02
0,00
347.286,02

OHARRA: Kontuan hartu behar da 347.286,02€-ko Diruzaintzako soberakin osotik badaudela jadanik
hurrengo ekitaldirako konprometituta dauden 21.340,09€-ko gastu batzuk eta hori dela eta Diruzaintzako
soberakin erabilgarria 325.945,93 €-koa da.
Abenduaren 10eko Bizkaiko Lurralde Historikoko aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 49
artikuluak ezartzen du Toki Erakundearen Presidenteak onartu behar duela aurrekontuaren likidazioa eta
ondoren osoko bilkurari jakinarazi behar zaiola.
HONEN BIDEZ, ontzat jotzen dut:

1.

2017 ekitaldiko Euskararen Erakundea erakunde autonomoaren (Mastitxu Udal Euskaltegiak eta
Euskara Zerbitzuak osatutakoa) aurrekontu-emaitza eta diruzaintza-soberakina onartzea.
2.

Onarpen hau hurrengo osoko bilkuraren gai-zerrentan sartzea.

Osoko Bilkura jakitun gelditu da.

7.-2017-2020KO DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOAREN ALDAKETA,
2018KO AURREKONTUAREKIN BATERA ONARTUTAKO TRANSFERENTZIA
ARRUNTEN ERANSKINERA EGOKITZEKO.
Gai-zerrendako gaia irakurri ondoren, Osoko Bilkura onartzeko ezarri da 2018ko
otsailaren 13ko saioan Ogasun eta Ondare Informazio Batzordean eta Kontu Berezien
Informazio Batzordan emandako 11 zk. irizpena, espedientean honen ziurtagiria jasotzen delarik.
BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena irakurrita eta bozkatzeko ezarrita, osoko bilkurak, aldeko hamasei botoren
gehiengoz, Euzko Abertzaleak udal taldeko bederatzi zinegotzienak eta Esnatu Leioa udal taldeko
lau zinegotzienak, eta bost abstentzio, bertaratutako EH-Bildu Leioa udal taldeko hiru
zinegotienak –kasu honetan, Naiara Goiriena Zilloniz andreak Aritz Tellitu Zabala jauna
eskuordetu du, apirilaren 7ko Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 25.6 artikulua betezeta Leioako Alderdi Popularraren udal taldeko bi zinegotzienak, honako hau onartu zuen:
Oinarria: Leioako Udaleko alkateak egindako proposamena.
Oinarria: Udal kontu-hartzailearen txostena.
Oinarria: 2017ko urtarrilaren 26ko Osoko Bilkurak, 3. erabakiaren bidez, 2017-2020 aldirako
Diru-Laguntzen Plan Estrategikoari buruz alkateak egindako proposamena onartu zuen. Proposamen hura
2017ko apirilaren 27ko osoko bilkuraren 5. erabakiaren bidez aldatu zen, Gizarte Zerbitzuetako Arloak
egindako proposamena bertan sartzeko ondorioetarako, EDEX FATH enpresen aldeko bi diru-laguntza
nominatiboen esleipena onartzeko helburuarekin, 40.000 eta 31.000 euroko zenbatekoan, hurrenez hurren.
Oinarria: Diru-laguntzen gaian ezarrita dagoen araudia, besteak beste, azaroaren 17ko Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Legeak ezartzen du diru-laguntzen plan estrategikoa egiteko beharra, dirulaguntzen emakidaren eraginkortasuna hobetzeko ondorioetarako. Aipatu plan estrategikoak lortu nahi
diren helburu eta efektu eta aurreikusten diren kostu eta finantzazio iturrien arteko konexioa sartu behar
du, honen xedea diru-laguntzen bidez bete behar diren behar publikoak baliabide erabilgarrien
aurreikuspenetara egokitzea da, behar horiek sortu baino lehen.
Oinarria: Legediak Diru-laguntzen Plan Estrategikoa politika publikoen plangintza-baliabide
moduan ezartzen du, politika horien xedea onura publikoa duten jarduerak, edo interes soziala edo
helburu publikoaren sustapena bultzatzea izan behar duelarik.
Oinarria:
Oinarria: Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorrak beste urrats bat egin du sistema ekonomikoa hobetu eta
arrazionalizatzeko prozesuan. Legea arautzen duten printzipioetako bat gardentasunarena da. Printzipio
horrek, legean egituratzen diren beste askotariko tresnekin batera, zuzenean eragiten du diru-laguntzen
gastu publikoaren kudeaketako eraginkortasun- eta efizientzia- mailak handitzea.
Oinarria: Urtero berrikusi/eguneratu behar da, udal-aurrekontuen kapitalaren eta diru-laguntza
arrunten eranskinen arabera.

Oinarria: 2017ko abenduaren 28ko osoko bilkuran hartutako erabakiaren bitartez 2018ko
ekitaldirako indarrean dagoen aurrekontu orokorrarekin batera onetsitako transferentzien eranskinean
xedatutakoa.
LEHENENGOA.- 2017-2020 urteetako Diru-laguntzen Plan Estrategikoa aldatzea, eta indarrean
dagoenaren I. eta II. Eranskinak eguneratzea, hurrenez hurren, eta 2018ko ekitaldirako onetsitako
aurrekontu orokorren edukiarekin bat etorriz.
BIGARRENA.- 2017-2020 urteetako Diru-laguntzen Plan Estrategikoa argitaratzea Leioako
Udalaren gardentasun-atarian (LeioaZabalik), bai eta udal iragarki-taulan ere, eta eragina izango duten udalunitateei onetsi dela jakinaraztea eta erakunde autonomoei ere bai.

8.-KREDITUAK ALDARAZTEKO 1/2018 ESPEDIENTEA,
GABEKO DIRUZAINTZAKO GERAKINAREN KARGURA

KONPROMETITU

Udalbatzaren onespenaren menpe jarri zen 2018ko otsailaren 13ko Ogasun, Ondare eta
Kontuen Informazio Batzorde Berezian emandako 12. irizpena (egiaztagiria espedientean
jasotzen da).
UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena irakurri eta bozkatu da, eta Udalbatzak, bertaratutakoek aho batez bozkatu
ondoren, –Naiara Goriena Zilloniz andrearen kasuan Aritz Tellitu Zabala jaunak izan du
bozkatzeko eskumena, Euskadiko Tokiko Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen
25.6. artikuluan ezarritakoa aplikatuz–, honako hau erabaki du:
Udaleko kontu-hartzailearen nahitaezko txostena aztertu da. Horren bidez, 2018ko ekitaldiko
aurrekontuen bilakaera kontuan hartuta eta gai horretako legezko aurreikuspenekin bat etorrita, udal
zerbitzuen beharrizanak aurrekontuan hasieran aurreikusitako gastu-aurreikuspenetara egokitzeko
kredituak aldarazteko espedientea bideratzea beharrezkoa dela adierazi da
Gaia
Hain zuzen ere, planteatu da prozedura ireki baten bitartez “Sabino Arana kalea berrurbanizatzeko obra.
3/18 Kontratazio espedientea” kontrata prozedura abiaraztea, eta aurreikusitakoaren arabera Hirigintza eta
Etxebizitzako; Obra eta Zerbitzuetako; Mugikortasuna eta Ingurumeneko Informazio Batzordearen hurrengo bileraren
gai-zerrendan jasoko da. Irizpena eman eta jakinarazi ostean, Udalbatzari bidaliko zaio espedientea, edukiagatik eta
zenbatekoagatik onesteko eskumena duen organoa baita.
Oinarria: LKS ingeniaritzak (elkargoko 13.137 zenbakia duen Portu, Bide eta Kanalen ingeniariak sinatuta
eta 17.370 ingeniari zibilak sinatuta) idatzitako proiektuan jasotako lizitazio-oinarriko aurrekontua, udaleko Bulego
Teknikoaren oniritzia duena eta 3.803.952,19 euroko zenbatekoa duena (BEZ barne), xehetasun honekin:

Egikaritze materialeko aurrekontua
Gastu orokorren % 6
Industria-etekina % 13
Lizitazio-oinarriaren aurrekontua
gabe
BEZa (%21)
Lizitazio-oinarriaren aurrekontua

2.641.816,92 €.
158.509,02 €.
343.436,20 €.
BEZ 3.143.762,14 €.
660.190,05 €.
3.803.952,19 €.

Oinarria: 2018ko aurrekontu orokorrean (Udalbatzaren 2017ko abenduaren 28ko 3 Erabakia. Hasieran
2018/01/10eko 7. zenbakidun BAOn argitaratu zen eta jendaurrean jartzeko aldian ez zen inolako erreklamaziorik
erregistratu; ondorioz, behin betiko bihurtu zen, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Entitateetarako Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 15. artikuluaren lehenengo atalean xedatuaren arabera)
“00800/45900/609.00.02 “Auzoak Eraikiz; Sabino Arara oinezkoentzat egitea” aurrekontu-aplikazioa dagoela
400.000 euroko hasierako kredituarekin.
Oinarria: LKS proiektuarekin ekarritako kopurua dela eta, kreditu gehigarria gehitu beharra dago kreditu
egokia dagoela eta planteatzen den gastuari aurre egiteko nahikoa dela ziurtatu ahal izateko.
Horrenbestez, lehenengo kreditu gehigarriko modalitateko aurrekontu-aldaketa bat izapidetzea proposatu nahi da,
diruzaintzako gerakinarekin finantzatuta eta Alkatetzaren 2018ko urtarrilaren 29ko 251/18 Dekretuaren bitarrez
onetsitako aurreko ekitaldiko likidazioarekin konprometitu gabe. 3.403.952,19 euroko zenbatekoa izango du, eta LKSk
idatzitako proiektuaren araberako obraren lizitazioaren oinarri-aurrekontua kentzetik sortuko da, aurtengo ekitaldirako
onetsitako aurrekontu orokorrean aurreikusitako kontsignazioa.
Oinarria: Alkatetzaren 2018ko urtarrilaren 29ko 251/18 Dekrtuaren bidez, udalaren likidazioa onetsi da,
23.446.921,25 euroko gastu orokorren finantzaketarako eskuragarri dagoen diruzaintzako gerakinarekin, eta
proposatutako aldaketa eta aurrezki positibo garbia finantzatzeko baliabide nahikoak daude.
Oinarria: Udalak gaur egun % 0ko zorra du finantzarioak ez diren diru-sarreren zorraren bolumenaren gainean,
hau da, Bizkaiko Foru Aldundiak 2018ko ekitaldirako zehaztutako zenbatekoaren % 60an.
Oinarria: Era berean, hornitzaileei ordaintzeko ezarritako legezko epeak betetzen ditu.
Jakinarazi da aurrekontu-aldaketa honek ez duela Leioako Udalaren finantza-iraunkortasuna konprometitzen,
abenduaren 20ko 9/2013 Lege Organikoan ezarritako baldintzetan.
Aurrekontua Betearazteko Arauaren E) atalaren zazpigarren oinarrian xedatutakoaren arabera, kreditualdaketaren espedientea onesteko eskumena Udalbatzari dagokio, salbu eta urteko zenbateko osoak entitatearen
aurrekontuko eragiketa arruntengatik baliabideen % 5 gainditzen ez badu eta horrela jasota badago Aurrekontua
Betearazteko Arauan jasota badago. Hori guztia lehen aipatutako abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 34.3
artikuluaren hirugarren atalean xedatuakoarekin bat etorriz.
Sailkapen ekonomikoa2018Ko diru-sarreren egoera
1. kapitulua- Zuzeneko zergak

7.663.000,08 €

2. kapitulua- Zeharkako zergak

686.750,00 €

3. kapitulua.- Tasak eta bestelako diru-sarrerak

4.308.564,49 €.

4. kapitulua.- Transferentzia arruntak

20.401.694,19 €.

5. kapitulua.- Ondare-sarrerak

66.356,00 €.

Guztira

33.126.364,76 €.

Gertaera: 2018. urtean 1.656.318,23 euro da modalitate horretako espedientea onesteko eskumena duten bi
organoen arteko eskumenaren muga.
Araudi arautzailea
-

10/2003 Foru Araua, abenduaren 2koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Erakundeen arautzen
duena:
“34. artikulua. Kreditu gehigarriak.
1. Zainpeturiko ordainketa krediturik eduki gabe edo, kreditua egonaz, berau askieza eta zabalezina bada,
gasturen bat egin behar izan eta arau honetan araupetutako aldarazpen erregimenaren bidez ezin bete
denean, kreditu gehigarria emateko izapideari eutsiko zaio, hurrengo ataletan adieraziko diren arauen
arabera.
2. Kreditu gehigarriari buruzko espedientea, Kontu hartzailetzak txostena eman ondoren, izapidetuko da,
gutxienez, honako agiri hauek eduki behar dituelarik:
a) Gastua beharrezkoa edo premiazkoa dela dion justifikazioa, udalburuak emana.
b) Proposatutako gastua finantzatu behar duen baliabidearen eta aurrekontu partidaren zehaztapena,
behar bezala zehaztutakoa, gehitu beharrekoa. Honi dagokionez, finantzaketatzat, Diruzaintzaren
gerakina, aurrekontu arruntean aurreikusitako sarrera osoen gainean likidatutako berriak eta
handiagoak, betiere sarrera oso horiek normaltasun osoz egiten direla frogatzen denean, helbururen bat
izan behar edo badute ezik, eta aurreko artikuluan aipatutako ordainketa kredituen baliogabetzearen
ziozko baxak hartuko dira. Halaber, salbuespen gisa, Udal Erregimenari buruzko Oinarriei buruzko
apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 47.3. artikuluan ezarritako quorumaz hartutako erabakien bitartez,
eragiketa arrunten zioz, beharrezkoak eta presazkoak direla adierazita dauden gastu berriak edo
handiagoak finantzatzeko benetan erabil daitezkeen baliabidetzat, kreditu eragiketetatik datozenak
hartuko dira, betiere batera honako baldintza hauek betetzen dituztenean.
- Urteko zenbateko osoa ezin da izan erakundearen aurrekontuko eragiketa arrunten ziozko
baliabideen %5 baino gehiago.
- Erakundearen finantza zama osoa, proiektupeko eragiketetatik datorrena barne, ez da baliabide
horien %25 baino handiagoa izango.
- Eragiketak kitatzea horiei buruzko erabakia hartu duen Udalbatza berritu aurretik.
3. Kreditu gehigarriaren espedientea, sinatu eta jakinarazi ondoren, Udalbatzako Osoko Bilkurara eramango
da, onesteko. Aplikagarriak izango dira arau horren 15., 17. eta 18. artikuluek aipatzen dituzten
Aurrekontu Nagusien informazio, erreklamazio, publizitate eta errekurtsoei buruzko arauak. Ekitaldi
bakoitzeko aurrekontua betearazteko arauan hala ezartzen bada, udalburuak eskumena izango du honako
baldintza hauek betetzen dituzten kreditu gehigarriak onartzeko:
a) Ez daitezela finantzatu artikulu honetako hirugarren paragrafoko bigarren atalean aipatutako
kreditu eragiketen bidez.
b) Urtean zehar pilaturik ez dezatela aurrekontuaren hasierako kredituen %5a baino gehikuntza
handiagoa ekarri.
Salbuespen kasu honetan ez dira aplikatuko atal honetako aurreko paragrafoan aipatzen diren
informazio, erreklamazio eta argitarapen eta baliabideei buruzko arauak.

4. Lazeria handiak edo denon intereseko antzekoak gertatzen direnean, kreditu gehigarriak eman nahi dituzten
Toki erakundeen erabakiak berehalaxe betearazi ahal izango dira, beraien aurka eragin litezkeen
erreklamazioen kaltetan gabe, berauek aurkeztu eta hurrengo zortzi egunen barruan bururatu behar
direlarik, epe horren barruan errekurtsogileari ebazpenik jakinarazten ez zaionetan, gaitziritzitzat hartuz.
KREDITU-ALDAKETARAKO LEHENENGO ESPEDIENTEA, 2017. URTEKO KONPROMETITU
GABEKO DIRUZAINTZAKO GERAKINAREN KARGURA
Kredituarenhelburuzko aplikazioa
Kredituarenjatorrizkoapli
kazioa
Euroak
Euroak

870/01
konprometitu gabeko
gerakina

3.403.952,19 €

GUZTIRA

3.403.952,19 €

00800/45900/609.00.02
A.E – Sabino Arana oinezkoentzat egitea

3.403.952,19 €

3.403.952,19 €

LEHENENGOA.- Kredituak aldarazteko lehenengo espedientea onestea, 2017ko konprometitu
gabeko gerakinaren kargura, irizpen honetan adierazi dena.
BIGARRENA.- Espedientea jendaurrean azaltzea 15 eguneko epean, eta, horretarako, horri
buruzko iragarkia argitaratzea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean. Epe horretan, interesdunek espedientea
aztertu eta egoki deritzen erreklamazioak egin ahal izango dituzte. Espedientea jendaurrean azaltzeko
epean alegaziorik aurkeztuko ez balitz, berori behin betiko onetsitzat hartuko litzateke, hori guztia
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru
Arauan, Toki Ogasunen testu bat egina arautu duen martxoaren 5eko 2/2004 Errege Dekretuan eta berau
garatzen duen apirilaren 29ko 500/1990 Errege Dekretuan aurreikusitakoa aintzat hartuta

9.- SABINO ARANA ETORBIDEA BERRURBANIZATZEKO PROIEKTUARI
BURUZKO ALKATETZAREN PROPOSAMENA ONESTEA:
Udalbatzaren onespenaren menpe jarri zen 2018ko otsailaren 13ko Hirigintza eta
Etxebizitza, Obra eta Zerbitzu, Mugikortasun eta Ingurumeneko Informazio Batzordean
emandako 5. irizpena (egiaztagiria espedientean jasotzen da).
UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena irakurri eta bozkatu da, eta Udalbatzak, bertaratutakoek aho batez bozkatu
ondoren, –Naiara Goriena Zilloniz andrearen kasuan Aritz Tellitu Zabala jaunak izan du
bozkatzeko eskumena, Euskadiko Tokiko Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen
25.6. artikuluan ezarritakoa aplikatuz– antolamendu juridikoan eta zehazki Tokiko Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2. ñ) artikuluan ezarritako
eskumenak erabiliz, bai eta Sektoreko Publiko Kontratuei buruzko Legearen testu bategina onetsi
duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. xedapen gehigarrian jasotako
ere, honako hau erabaki du:

«Sabino Arana Etorbidearen Berurbanizazio
Proiektuaren Onespena»ri buruzko Alkatetzaren
Proposamena kontuan hartuta

Considerando la Propuesta de Alcaldía de
"Aprobación del Proyecto de Reurbanización de la
Avenida Sabino Arana" y que será llevada al
siguiente Pleno.

Martxoaren 21eko 658/16 Alkatetzaren
Dekretuaren bidez, LKS INGENIERIA S.COOP.
-ri Sabino Arana Etorbidearen Berurbanizazio
Proiektuaren lanak egitea esleitu zitzaiola kontuan
hartuta.

Considerando que mediante Decreto de
Alcaldía 658/16, de 21 de marzo, se adjudicó a
LKS INGENIERIA S.COOP. los trabajos de
redacción del Proyecto de Reurbanización de la
Avenida Sabino Arana.

Proiektua egin den bitartean egondako
Partaidetza Prozesuan auzokideek, merkatariek eta
udal talde politikoek egindako proposamenak
kontuan hartuta.

Considerando las aportaciones recibidas por los
vecinos, vecinas, comerciantes y grupos políticos
municipales durante el Proceso Participativo
llevado a cabo durante los trabajos de redacción
del Proyecto.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu
bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011
Legegintzako Errege Dekretuaren 121. artikuluak
dioena aintzat harturik,

Visto lo dispuesto en el artículo 121 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

Udal Arkitektoak 2018ko otsailaren 07an
gaiaren inguruko txostena kontuan hartuta,

Considerando el contenido del informe emitido
por el Arquitecto Municipal con fecha de 07 de
febrero de 2018

LEHENENIK: Sabino Arana
Berurbanizazio Proiektua onartzea.

PRIMERO: Aprobar el Proyecto
Reurbanización de Sabino Arana Etorbidea.

Etorbideko

BIGARRENIK: Dagokion Kontratazio agiria
hastea.»

de

SEGUNDO: Iniciar el correspondiente
expediente administrativo de Contratación."

10º.- APROBACION DE LA PROPUESTA DE PLIEGOS DE CONDICIONES PARA
SABINO ARRANA ETORBIDEA BERRURBANIZATZEKO PROIEKTUAREN
OBRAK KONTRATATZEA, KREDITU EGOKIA ETA NAHIKOA DAGOELA
BALDINTZATUTA:
Udalbatzaren onespenaren menpe jarri zen 2018ko otsailaren 13ko Hirigintza eta
Etxebizitza, Obra eta Zerbitzu, Mugikortasun eta Ingurumeneko Informazio Batzordean
emandako 6. irizpena (egiaztagiria espedientean jasotzen da).
UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena irakurri eta bozkatu da, eta Udalbatzak, antolamendu juridikoan eta zehazki
Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2. ñ)
artikuluan ezarritako eskumenak erabiliz, bai eta Sektoreko Publiko Kontratuei buruzko Legearen
testu bategina onetsi duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. xedapen
gehigarrian jasotako ere, aldeko botoen gehiengoarekin (hogei, Euzko Abertzaldeak taldeko
bederatzi zinegotziena, Esnatu Leioako lau zinegotziena, EH-Bildu Leioako hiru zinegotziena –
Naiara Goriena Zilloniz andrearen kasuan Aritz Tellitu Zabala jaunak izan du bozkatzeko

eskumena, Euskadiko Tokiko Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 25.6.
artikuluan ezarritakoa aplikatuz–, Euskal Sozialistak taldearen hiru zinegotziena eta Leioako
Alderdi Popularraren hiru zinegotziena), eta, gainera, Esnatu Leioako Desireé Ortiz de Urbina
Marín andrearen abstentzioarekin, Toki erakundeen antolaketa, jarduera eta araubide juridikoaren
araudiari onesten duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 100.artikuluan eta
Udaleko Araudi Organikoaren 53.3. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, ez baitzen bertan egon gai
hori eztabaidatzen hasi zirenean eta bozkatzeko unean, honako hau erabaki du:
Sabino Arana etorbidearen berurbanizatzeko
lanen proiektuan aipatzen diren obrak
kontratatzeko dela eta prestatutako baldintza
pleguen proposamena onartzea, beti egoki eta
gutxienezko kreditua egonez gero

Aprobar la propuesta de pliegos de
condiciones para la contratación de las obras
del proyecto de reurbanización de Sabino
Arana etorbidea, condicionado a la existencia
de crédito adecuado y suficiente.

11.-ALKATETZAREN PROPOSAMENA, BIDAIARIAK GARRAIATZEKO HIRIKO
UDAL-ZERBITZU KOLEKTIBOA EZARTZEARI BURUZKOA:
Udalbatzaren onespenaren menpe jarri zen 2018ko otsailaren 13ko Hirigintza eta
Etxebizitza, Obra eta Zerbitzu, Mugikortasun eta Ingurumeneko Informazio Batzordean
emandako 7. irizpena (egiaztagiria espedientean jasotzen da).
UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena irakurri eta bozkatu da, eta Udalbatzak, antolamendu juridikoan eta zehazki
Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2. ñ)
artikuluan ezarritako eskumenak erabiliz, bertaratutako hogei kideek aho batez alde bozkatu
dutelarik –Naiara Goriena Zilloniz andrearen kasuan Aritz Tellitu Zabala jaunak izan du
bozkatzeko eskumena, Euskadiko Tokiko Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen
25.6. artikuluan ezarritakoa aplikatuz–, hauxe erabaki du:
«Udal hiri-garraio publikoaren zerbitzua
martxan
jartzeko»
Alkatetzaren
Proposamena kontuan hartuta

Considerando la Propuesta de Alcaldía de
"establecimiento del servicio municipal de
transporte colectivo urbano de viajeros.

Leioako udalerriaren esparruan bidaiarien
hiri-garraio publikoa ezartzeko beharra dago,
gaur egun haiei estaldura emango dien
hiriarteko garraio zerbitzurik ez duten auzoak
elkarrekin lotzeko, hala Leioako auzokideen
mugikortasunari mesede eginez.

Considerando
la
necesidad
de
establecimiento de un transporte colectivo
urbano de viajeros en el ámbito municipal de
Leioa para la interconexión de barrios que
actualmente carecen de servicio de transporte
interurbano que dé cobertura a aquellos,
favoreciendo la movilidad de los vecinos y
vecinas de Leioa,
Considerando la normativa fundamental de
aplicación y en concreto, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, la
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones

Gaiaren funtsezko araudi aplikagarria
honako hau da: apirilaren 2ko 7/1985 Legea,
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituena, apirilaren 7ko 2/2016 Legea,

Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa, eta
martxoaren 18ko 4/2004 Legea, Errepideko
Bidaiari-Garraioarena eta apirilaren 3ko
51/2012 Dekretua, Errepideko BidaiariGarraioaren Erregelamendua onartzen duena.

Locales de Euskadi, y la Ley 4/2004, de 18 de
marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera
(LTVC) y el Decreto 51/2012, de 3 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Transporte
de Viajeros por Carretera.

Leioako Udaleko biztanleria erroldatua
31.195 pertsonatakoa da 2017/01/01 datan,
Estatistikako Institutu Nazionalaren arabera.

Considerando que el municipio de Leioa,
cuenta con una población empadronada a fecha
01/01/2017 de 31.195 personas, según el
Instituto Nacional de Estadística.

Apirilaren 2ko Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen Legearen 25.2 g)
artikuluak hiri garraio kolektiboari buruz
jasotzen dituen udal eskumenak erabiliz,

En ejercicio de la competencia municipal en
materia de transporte colectivo urbano recogida
en el art. 25.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local,

Eta aintzat harturik apirilaren 7ko 2/2016
Legeak,
Euskadiko Toki
Erakundeei
buruzkoak 17.1.18 artikuluan berezko
eskumentzat jasotzen duela «Bidaiarien hiri
barruko garraio publikoa –garraiobidea edozein
dela– antolatzea, planifikatzea, programatzea,
kudeatzea eta sustatzea, eta horien inguruko
diziplina ezartzea, betiere garraioa udalerriaren
barruan egiten bada osorik.», hala nola
Errepideko
Bidaiari-Garraioaren
Legea,
ezartzen duenean «Udalek eskumena izango dute,
herri barruko garraioaren arloan, bidaiari-garraio
publikoaren zerbitzuak antolatu, kudeatu eta
ikuskatzeko eta dagozkion zehapenak ezartzeko;
orobat, dagozkion titulu gaitzaileak esleitzeko eta
tarifa-araubidea finkatzeko, gai horri buruzko
legeria aplikagarrian xedatutakoari jarraituz. Era
berean, bidaiari-geltokien inguruan IX. Kapituluan
ezartzen diren eskumenez ere baliatuko dira».

Considerando que el art. 17.1.18 de la Ley
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales
de Euskadi recoge como competencia propia la
“Ordenación, planificación, programación, gestión,
disciplina y promoción de los servicios urbanos de
transporte público de personas que, por cualquier modo
de transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro de sus
respectivos términos municipales”, así como la Ley de
Transporte de Viajeros por Carretera, establece
que “Los ayuntamientos son competentes, dentro del
ámbito del transporte urbano, para la ordenación,
gestión, inspección y sanción de los servicios de transporte
público de viajeros, otorgamiento de los correspondientes
títulos habilitantes y fijación del régimen tarifario con
sujeción a lo dispuesto en la legislación aplicable al
respecto. Igualmente, ostentarán las competencias que se
establecen en el capítulo IX, en relación con las
estaciones de viajeros”

Idazkaritzak zerbitzua ezarri eta ondoren
martxan jartzeko prozedurari buruz, hiri
garraioari buruzko udal eskumenaren gai
orokorrei buruz eta zerbitzuaren ezarpenaren
inguruan txostena eman zuen 2017ko
ekainaren 14an.

Considerando en lo que se refiere al
procedimiento para el establecimiento y
posterior puesta en funcionamiento del servicio,
los informes de secretaría emitidos en la
materia, sobre cuestiones generales de la
competencia municipal sobre transporte urbano
y sobre el establecimiento del servicio, de fecha
14 de junio de 2017,

Garraio, Mugikortasun eta Lurralde
Antolaketako Diputatuaren 2017/917 Foru
Aginduaren bidez, aldez aurretiko onespena
ematen zaio Leioako Udalari hiri garraio

Considerando la Orden Foral 917/2017, del
Diputado de Transportes, Movilidad y
Cohesión del Territorio, por la se otorga la
previa conformidad para el establecimiento por
el Ayuntamiento de Leioa el servicio regular

kolektiboko zerbitzu iraunkorra ezartzeko.

permanente de transporte colectivo urbano,

Halaber, Leber Planificación e Ingeniería
enpresak egindako proposamen teknikoa
esleitua izan da.

Considerando
la
propuesta
técnica
adjudicada y elaborada por Leber Planificación e
Ingeniería,

Azkenik, kontu-hartzailetzaren txostena
eta espedientean jasotzen diren bestelakoak
ebazpen honen oinarri dira. Aurreko guztia
AINTZAT HARTURIK,

Considerando el informe de intervención y
demás informes obrantes en el expediente y que
sirven de motivación a la presente resolución,

Behin Udal Osoko Bilkurak 2017
azaroaren 30ean hartutako erabakiaren
arabera: «Leioako bidaiaren hiri garraio
kolektiboaren
udal
zerbitzua
jartzeko
aurreproiektua onestea» eta araudiaren arabera
beharrezkoak diren tramiteei hasiera emateko
akordio hartu zela.

Considerando que el Ayuntamiento en pleno
en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2017,
acordó: “aprobar el anteproyecto de establecimiento del
servicio de transporte colectivo urbano de Leioa” y
realizar diferentes trámites establecidos por la
normativa,

Udal Idazkairak egindako ziurtagiariaren
arabera, behin jendaurreko epea bukatuta ez
dela alegaziorik aurkeztu kontuan hartuta,

Transcurrido el periodo de información
pública y audiencia sin que se hayan presentado
alegaciones al respecto, tal y como consta en el
expediente en certificado expedido por la
secretaria municipal,

Behin aurretiko txostenak lortuta,

Recabados los informes preceptivos,

LEHENIK.Leioako
auzokideei
mugikortasuna errazteko eta hiriarteko
garraio-zerbitzuren bidez loturak ez dituzten
auzoen arteko interkonexioa hobetzeko Udal
hiri-garraio publikoaren zerbitzua martxan
jartzea onestea.

PRIMERO.- Acordar la procedencia de
establecer el servicio de transporte colectivo
urbano de viajeros, para la interconexión de
barrios que actualmente carecen de servicio de
transporte interurbano que dé cobertura a
aquellos, favoreciendo la movilidad de los
vecinos y vecinas de Leioa.

BIGARRENIK.- Leioako hiri-garraio
publikoaren zerbitzua martxan jartzeko
proiektua onartzea, 2017 azaroaren 30ean
ospatutako osoko bilkuran hartutako
erabakian aldaketarik egin gabe, erabaki
honetan eranskin moduan atxikitzen dena,
honako eduki honekin:

SEGUNDO.- Aprobar el proyecto de
establecimiento del servicio de transporte
colectivo urbano de Leioa sin modificaciones
respecto del anteproyecto que se aprobó en
sesión celebrada el 30 de noviembre de 2017,
que se acompaña como anexo al presente
acuerdo, con el siguiente contenido:

1.- Zerbitzuaren beharraren eta berau martxan
jartzearen bidezkotasunaren justifikazio-memoria,
mugikortasun, bideragarritasun eta jasangarritasun
ekonomikoaren eskaera.

1.- Memoria justificativa de la necesidad del servicio y
de la procedencia de su establecimiento, demanda de
movilidad, viabilidad y sostenibilidad económica.

2.- Burutu beharreko trafikoen deskribapen zehatza
eta aurreikusten diren ibilbideen planoa, bertan
barne hartzen diren herrietako datu nagusiekin eta
geralekuekin, hala nola jadanik existitzen diren

2.- Descripción detallada de los tráficos a realizar y
plano de los itinerarios previstos, con los datos
principales de las poblaciones comprendidas en el
mismo, y de los puntos de parada, así como de las

beste zerbitzu batzuen ibilbideekin dauden
kointzidentzia garrantzitsuekin, egin beharreko
bidai kopurua eta horien egutegia.

coincidencias relevantes de itinerario con otros servicios
preexistentes, el número de expediciones a realizar y el
calendario de las mismas.

3.- Zerbitzua emateko beharrezkok diren baliabide
materialen zerrenda, ibilgailu kopuruari, ibilgailuen
ezaugarriei, eskaini beharreko eserlekuen kopuruari
eta behar diren instalazio finkoei dagokienez.

3.- Relación de los medios materiales necesarios para la
prestación, con referencia al número de vehículos,
características de los vehículos, número total de plazas
que hayan de ofrecerse y a las instalaciones fijas
precisas.

4.- Zerbitzuaren ustiapena emateko aurreikusitako
epea.

4.- Plazo previsto para la concesión de explotación del
servicio.

5.- Zerbitza eman nahi den trafikoen bolumenaren
ebaluazioa,

5.- Evaluación del volumen de los tráficos que se
pretenden servir.

6.- Ustiapenaren baldintzen azterketa ekonomikoa,
non beraren kostuen egitura eta inbertsioen
amortizazio epeak islatuko diren, hala nola
aurreikusitako
okupazio-indizea,
ibilgailukilometroko eta bidaiari-kilometroko kostuak
zehaztuz. Zerbitzu publikoaren obligazioak argi
definituko dira eta modu objetibo eta gardenean
ezarriko dira konpentsazioa kalkulatzeko oinarri
diren parametroak, hala badagokio, eta edozein
eskubide esklusiboren irismena eta izaera,
gehiegizko konpentsazioa saiheste aldera Europako
Parlamentu eta Kontseiluaren 2007ko urriaren
23ko 1370/2007 Erregelamenduan ezarritako
terminoetan trenbideetako eta errepideko bidaiarigarraio publikoaren zerbitzuari buruz.

6.- Estudio económico de las condiciones de
explotación, en el que se reflejará la estructura de costes
del mismo, los plazos de amortización de las
inversiones, así como el índice de ocupación previsto,
determinándose los costes vehículo-kilómetro y viajerokilómetro. Se definirán claramente las obligaciones de
servicio público y se establecerán de modo objetivo y
transparente los parámetros sobre cuya base ha de
calcularse la compensación, si procede, y la naturaleza
y el alcance de cualesquiera derechos exclusivos, de
manera tal que se evite una compensación excesiva en
los términos establecidos en el Reglamento (CE)
1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos
de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera.

7.- Administrazio eskudunaren organoak
zehaztuko duen zerbitzuaren beharra zehazteko
beharrezko diren ustiapen erregimena, esleipen-mota
eta gainerako zirkunstantziak.

7.- Régimen de explotación, tipo de adjudicación y
demás circunstancias precisas para determinar la
necesidad del servicio que el órgano de la
administración competente determine.

HIRUGARRENIK.- Ebazpen honen
berri
udal
hirigintza-sailari
ematea,
izapidetzeari hasiera eman diezaion.»

TERCERO.- Dar cuenta de la resolución al
departamento de urbanismo municipal para su
tramitación."

II.- OSOKO BILKURAK UDAL GOBERNUKO KUDEAKETARI
EGINDAKO KONTROLA ETA JARRAIPENA
12.- ALKATETZA-UDALBURUTZAREN DEKRETUAK ETA TOKIKO GOBERNU
BATZARREAN
HARTUTAKO
EBAZPENAK,
2018-01-18TIK
2018-02-04RA
BITARTEAN:
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 46.2.e)
artikuluan xedatutakoari erreparatuz, apirilaren 21eko 11/1999 Legeak eta Toki Korporazioen

Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoko Araudiaren 42. artikuluak (azaroaren 28ko
2586/1986 Errege Dekretuak onartua) emandako idazketan, osoko bilkurako espedientean
honako hau jasota dago, azter dadin: idazpuruan aipatutako epean alkatetzak emandako
dekretuen kopia, dagokion tokian ondoren artxibatzeko aukera alde batera utzi gabe.
Osoko bilkura jakitun geratu da.
13.- PRESAZKO MOZIOAK
Idatz-zati honetan ez da premiazko moziorik aurkeztu.
14º.- GALDERAK ETA ESKAERAK
Eta arratsaldeko hamarrak eta hogeita bost minutu direnean, Alkatetza-Udalburutzak
ekitaldia bukatutzat eman du, eta Idazkaritza honi dagokion akta egiteko agindu dio, adostutako
eran onetsi dena. Hori guztia ziurtatu dut idazkari nagusia naizen honek.
O.E.
IDAZKARI NAGUSIA

