SINATZAILEA
ALKATE ANDREA,
ESP.: 2019/AI/03/33

UDALAREN OSOKO BILKURA
2019ko otsailaren 28ko ohiko bilera
BERTARATUTAKOAK:
ALKATE-UDALBURUA
Mª CARMEN URBIETA GONZÁLEZ
ZINEGOTZIAK
Euzko Abertzaleak
IBAN RODRÍGUEZ ETXEBARRIA
ESTIBALIZ BILBAO LARRONDO
FCO. JAVIER ATXA ARRIZABALAGA
XABIER LOSANTOS OMAR (1)
ARANTXA DIAZ DE JUNGITU TUDANKA
DIONI ANDRES BLANCO (2)
IDOIA BLASCO CUEVA( 3)
IKER AGIRRE BARTZENA
Esnatu Leioa
RUBEN BELANDIA FRADEJAS
DESIREÉ ORTIZ DE URBINA MARÍN (4)
Mª DOLORES LOZANO MUÑOZ
JOSE IGNACIO VICENTE MARTÍNEZ
EH-Bildu Leioa:
JOKIN UGARTE EGURROLA
ARITZ TELLITU ZABALA
NAIARA GOIRIENA ZILLONIZ (5)
Euskal Sozialistak:
JUAN CARLOS MARTÍNEZ LLAMAZARES
ENARA DIEZ OYARZUN
ALFONSO LÓPEZ AREVALILLO
Leioako Talde Popularra:
XABIER OLABARRIETA ARNAIZ
JAZAEL MARTÍNEZ ESTEBAN
EZ DA BERTARATU / EZ DA BERTARATU, ARRAZOIA
AZALDUTA:

Leioako Udaletxean bi mila eta
hemeretziko
otsailaren
hogeita
zortziko
arratsaldeko zazpiak eta hamaika minutuan bildu
da elizate honetako Osoko Bilkura, alkate
udalburua,
Mª
CARMEN
URBIETA
GONZALEZ andrea, bertan delarik, eta
ertzean aipatu diren zinegotziak bertan direla,
Udalbatza zuzenbidez eta berez osatzen duten
kideen gehiengo legala osatuz, eta bertan izan da
CHIARA CAMARÓN PACHECO idazkari
nagusi andrea, ohiko saioa egite aldera, Toki
araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 7/85 Legearen 46.1. artikuluan aurreikusitako
ondorioetarako, aldez aurretik alkate udalburu
andrearen ekimenez horretarako deitu dena,
aipatutako legearen
21.1.c) artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz, eta Leioako Udaleko
Herritarrek Parte Hartzeko eta Udal Araudi
Organikoko 22. artikuluan eta hurrengoetan
ezarritakoari jarraiki, 182. BAOn argitaratu zena
2013ko irailaren 23an, urte horretako ekainaren
27ko Osoko Bilkuraren erabakiz onartutakoa.
Ordu horretan, lehenengo deialdian,
Udalburutzak ekitaldiari hasiera eman dio eta,
jarraian, ohiko bilkura honen gai zerrendari heldu
zaio.

EUSKARA ITZULTZAILEA
MAITANE URIARTE AND.
KONTU HARTZAILEA
EIDER SARRIA GUTIERREZ AND.
IDAZKARITZA
CHIARA CAMARÓN PACHECO AND.
(1) 22:14an joan da, 10. puntua eztabaidatzen ari zirela
(2) 22:08an joan da, 10. puntua eztabaidatzen ari zirela
(3) 22:23an joan da, 10. puntua eztabaidatzen ari zirela
(4) 22:10ean joan da, 10. puntua eztabaidatzen ari zirela
(5) 21:29an joan da, 8. puntua eztabaidatzen ari zirela

I.- EBAZPEN ATALA
1.- HONAKO AKTA HAU ONESTEA: 2019.01.31ko OHIKO BILKURA

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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Aipatutako saioko akta onartzeke zegoela aipatu zen, eta Osoko Bilkurari aurkeztu
zitzaion onar zezan.
OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Osoko Bilkurak, bilkurara bertaratutako kide guztiek aho batez hala erabaki baitzuten,
aipatutako osoko bilkurako akta onetsi zuen; horri buruzko oharrik ez zen egin.

2.- 408., 409. eta 410. DEKRETUEN BERRI EMATEA, 2019/01/31KOAK; HORIEN
BITARTEZ ONARTU EGIN DIRA UDALEKO ETA SOINU ATADIA ETA
EUSKARAREN ERAKUNDEA ERAKUNDE AUTONOMOEN AURREKONTUEN
LIKIDAZIOAK.
Alkatetzaren 408., 409. eta 410. Dekretuen berri eman da, 2019/01/31koak; horien bitartez
onartu egin dira Udal Aurrekontuko emaitzak eta diruzaintzako gerakinak, baita Soinu Atadia
fundazio publikoaren aurrekontuarenak eta Euskararen Erakundea erakunde autonomoaren
aurrekontuarenak ere, 2018ko ekitaldikoak; Udal Kontu Hartzailetzak horien guztien berri eman
du eta jarraian jaso dira; Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Bereziari horren
berri eman zaio 2019ko otsailaren 19an, eta horren ziurtagiria ageri da espedientean.
DE RETU

408 2019

Ikusi dira 2019ko ekitaldiko udal aurrekontuaren aurrekontu-emaitza eta diruzaintza-gerakina; hona hemen
laburpena:
AURRE

TUARE

Aintzatetsitako eskubide garbiak
Aitortutako betebehar garbiak
Ordaindu gabeko obligazioen saldoa gutxitzea
Kobratu gabeko eskubideen saldoa gutxitzea
Aurtengo aurrekontuaren emaitza
Itxitako aurrekontu-emaitza
AURREKONTUAREN EMAITZA
Finantzazioko desbideratze positiboak(-)
Finantzazioko desbideratze negatiboak(+)
Diruzaintzako gerakinekin finantzatutako gastuak (*)
AURRE
TU E AIT A D ITUA

E AIT A
37.434.867,92
32.342.794,31
0,00
-364.617,03
5.092.073,61
-364.617,03
4.727.456,58
-700.862,49
0,00
2.559.371,72
6 585 965 81

(*) Honako hauek ere batu dira: aurreko ekitaldietako gerakinak eta kreditu-aldaketak ("OR fasera heldu eta aurreko
ekitaldiko konprometitu gabeko diruzaintza-gerakinekin finantzatu direnak)

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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DIRU AI T A

GERA I ARE

E ita di!bu aera& 'bratu gabe ' )'rdu&a
a) Aurtengo aurrekontua
b) Itxitako aurrekontua
c) Aurrekontutik kanpoko eragiketak
d) Zalantzazko kobrantzako zordunak (-)
e) Aplikatzeke dauden diru-sarrerak (-)
E ita di!bu aera&
'rdai&du
gabe '
hart)e 'du&a
a) Aurtengo aurrekontua
b) Itxitako aurrekontua
c) Aurrekontutik kanpoko eragiketen hartzekodunak
d) Diru-sarrerak itzultzeko hartzekodunak
e) Aplikatu gabeko ordainketak
Bu aera ' diru)ai&t)a ' fu&ts i id'a
a) Ekitaldi-bukaeran kutxan dagoena
b) Diruzaintzako soberakinak
DIRU AI T A
GERA I A GU TIRA
a) Bukaeran kobratu gabeko zordunak
b) Bukaeran ordaindu gabeko hartzekodunak
c) Bukaerako diruzaintzako funts likidoak
Eragindako diruzaintzako gerakina
Gastu nagusien diruzaintzako gerakina

E AIT A
2 327 288 30
2.408.858,25
1.503.855,07
69.967,02
1.503.855,07
151.536,97
2 864 600 78
1.704.750,35
0,00
1.159.850,43
0,00
0,00
37 801 069 36

37.801.069,36
0,00
37 263 756 88
2.327.288,30
2.864.600,78
37.801.069,36
5.790.895,45
31 472 861 43

HARRA Kontuan hartu behar da diruzaintzako gerakina guztira 37.263.756,88 eurokoa bada ere, hurrengo
ekitaldian zenbait gastu egiteko konpromisoa hartu dela jada, 12.204.790,58 euroko gastua egiteko konpromisoa hain
zuzen ere (kopuru horretatik 3.599.546,29 euro Lurzoruaren Udal Ondareari dagozkio); horrenbestez erabil daitekeen
diruzaintzako gerakina 25.058.966,30 eurokoa da.
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 10eko 10/2003 Foru
Arauaren 49. artikuluak dio likidazioa Tokiko Erakundeko presidenteak onetsi behar duela, eta osoko bilkurari
jakinarazi.
HONEN BITARTEZ, honako hau erabaki dut:
1. Onetsi egingo dira 2018ko ekitaldiko udal aurrekontuaren aurrekontu-emaitza eta diruzaintzako gerakina.
2. Onespen hau Udalaren osoko bilkurak egingo duen hurrengo bileraren aztergai-zerrendan sartuko da.

DE RETU

409 2019

Soinu Atadia Erakunde Autonomoaren 2018ko ekitaldiko aurrekontuaren aurrekontu-emaitza eta
diruzaintzako gerakina aztertu dira; hona hemen laburpena:

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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AURRE

TUARE

E AIT A

Aintzatetsitako eskubide garbiak
Aitortutako betebehar garbiak
Ordaindu gabeko obligazioen saldoa gutxitzea
Kobratu gabeko eskubideen saldoa gutxitzea
Aurtengo aurrekontuaren emaitza
Itxitako aurrekontu-emaitza
AURREKONTUAREN EMAITZA
Finantzazioko desbideratze positiboak
Finantzazioko desbideratze negatiboak
Diruzaintzako gerakinekin finantzatutako gastuak (*)
AURRE
TU E AIT A D ITUA

2.289.851,77
2.250.137,52
0,00
0,00
39.714,25
0,00
39 714 25
0,00
0,00
13.741,76
53 456 01

(*) Honako hauek ere batu dira: aurreko ekitaldietako gerakinak eta kreditu-aldaketak ("OR fasera heldu eta aurreko
ekitaldiko konprometitu gabeko diruzaintza-gerakinekin finantzatu direnak)
DIRU AI T A

GERA I ARE

E ita di!bu aera& 'bratu gabe ' )'rdu&a
a) Aurtengo aurrekontua
b) Itxitako aurrekontua
c) Aurrekontutik kanpoko eragiketak
d) Zalantzazko kobrantzako zordunak (-)
e) Aplikatzeke dauden diru-sarrerak (-)
E ita di!bu aera&
'rdai&du
gabe '
hart)e 'du&a
a) Aurtengo aurrekontua
b) Itxitako aurrekontua
c) Aurrekontutik kanpoko eragiketen hartzekodunak
d) Diru-sarrerak itzultzeko hartzekodunak
e) Aplikatu gabeko ordainketak
Bu aera ' diru)ai&t)a ' fu&ts i id'a
a) Ekitaldi-bukaeran kutxan dagoena
b) Diruzaintzako soberakinak
DIRU AI T A
GERA I A GU TIRA
a) Bukaeran kobratu gabeko zordunak
b) Bukaeran ordaindu gabeko hartzekodunak
c) Bukaerako diruzaintzako funts likidoak
Eragindako diruzaintzako gerakina
Gastu nagusien diruzaintzako gerakina

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

E AIT A
20 039 02
20.271,09
7.617,66
0,00
-7.617,66
232,07
151 099 26
26.497,20
0,00
124.602,06
0,00
0,00
247 803 35
247.803,35
0,00
116 743 31
20.039,02
151.099,26
247.803,35
116.743,31

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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OHARRA: Kontuan hartu behar da diruzaintzako gerakina guztira 116.743,31 eurokoa bada ere, hurrengo ekitaldian
zenbait gastu egiteko konpromisoa hartu dela jada, 10.939,49 euroko gastua egiteko konpromisoa, hain zuzen ere;
horrenbestez, erabil daitekeen diruzaintzako gerakina 105.803,82 eurokoa da.
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 10eko 10/2003 Foru Arauaren
49. artikuluak dio likidazioa Tokiko Erakundeko presidenteak onetsi behar duela, eta osoko bilkurari jakinarazi.
H

E

BITARTE , honako hau erabaki dut:

1. Onetsi egingo dira 2018ko ekitaldiko Soinu Atadiaren udal aurrekontuaren aurrekontu-emaitza eta diruzaintzako
gerakina.
2. Onarpena Osoko Bilkurak egingo duen hurrengo saioaren aztergaien zerrendan jasoko da, Artezkaritza Kontseiluan
aztertu ondoren.

DE RETU

410 2019

Euskararen Erakundea Erakunde Autonomoaren 2018ko ekitaldiko aurrekontuaren aurrekontu-emaitza eta
diruzaintzako gerakina aztertu dira (erakundea Mastitxu Udal Euskaltegiak eta Euskara Zerbitzuak osatzen dute);
hona hemen laburpena:
AURRE

TUARE

E AIT A

Aintzatetsitako eskubide garbiak
Aitortutako betebehar garbiak
Ordaindu gabeko obligazioen saldoa gutxitzea
Kobratu gabeko eskubideen saldoa gutxitzea
Aurtengo aurrekontuaren emaitza
Itxitako aurrekontu-emaitza
AURREKONTUAREN EMAITZA
Finantzazioko desbideratze positiboak
Finantzazioko desbideratze negatiboak
Diruzaintzako gerakinekin finantzatutako gastuak (*)
AURRE
TU E AIT A D ITUA

1.049.302,84
998.465,85
0,00
1.174,62
50.836,99
-1.174,62
49.662,37
0,00
0,00
11.714,44
61 376 81

(*) Honako hauek ere batu dira: aurreko ekitaldietako gerakinak eta kreditu-aldaketak ("OR fasera heldu eta aurreko
ekitaldiko konprometitu gabeko diruzaintza-gerakinekin finantzatu direnak)
DIRU AI T A

GERA I ARE

E ita di!bu aera& 'bratu gabe ' )'rdu&a
a) Aurtengo aurrekontua
b) Itxitako aurrekontua
c) Aurrekontutik kanpoko eragiketak
d) Zalantzazko kobrantzako zordunak (-)
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

E AIT A
63 862 55
59.580,36
0,00
4.282,19
0,00

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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e) Aplikatzeke dauden diru-sarrerak (-)
E ita di!bu aera&
'rdai&du
gabe '
hart)e 'du&a
a) Aurtengo aurrekontua
b) Itxitako aurrekontua
c) Aurrekontutik kanpoko eragiketen hartzekodunak
d) Diru-sarrerak itzultzeko hartzekodunak
e) Aplikatu gabeko ordainketak
Bu aera ' diru)ai&t)a ' fu&ts i id'a
a) Ekitaldi-bukaeran kutxan dagoena
b) Diruzaintzako soberakinak
DIRU AI T A
GERA I A GU TIRA
a) Bukaeran kobratu gabeko zordunak
b) Bukaeran ordaindu gabeko hartzekodunak
c) Bukaerako diruzaintzako funts likidoak
Eragindako diruzaintzako gerakina
Gastu nagusien diruzaintzako gerakina

0,00
65 971 44
10.970,96
0,00
55.000,48
0,00
0,00
399 446 48
399.446,48
0,00
397 337 59
63.862,55
65.971,44
397.337,59
0,00
397 337 59

OHARRA: Kontuan hartu behar da diruzaintzako gerakina guztira 397.337,59 -koa bada ere, hurrengo ekitaldian
zenbait gastu egiteko konpromisoa hartu dela jada, 26.961,28 -ko gastua egiteko konpromisoa, hain zuzen ere;
horrenbestez, erabil daitekeen diruzaintzako gerakina 370.376,31 -koa da.
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 10eko 10/2003 Foru Arauaren
49. artikuluak dio likidazioa Tokiko Erakundeko presidenteak onetsi behar duela, eta osoko bilkurari jakinarazi.
H

E

BITARTE , honako hau erabaki dut:

1º Onetsi egingo dira Euskararen Erakundea Erakunde Autonomoaren 2018ko ekitaldiko aurrekontuaren aurrekontuemaitza eta diruzaintzako gerakina (erakundea Mastitxu Udal Euskaltegiak eta Euskara Zerbitzuak osatzen
dute).
2. Onarpena Osoko Bilkurak egingo duen hurrengo saioaren aztergaien zerrendan jasoko da, Artezkaritza Kontseiluan
aztertu ondoren.

Udalaren osoko bilkura jakinaren gainean geratu da.
3.- ITXITAKO EKITALDIEN GERAKINAK GARBITZEKO ESPEDIENTEA
Udalbatzaren onespenaren menpe jarri zen 2019ko otsailaren 19ko Ogasun, Ondare eta
Kontuen Informazio Batzorde Berezian emandako 8. irizpena (egiaztagiria espedientean jasotzen
da).
OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Ikusi da 10/2003 Foru Araua, abenduaren 2koa; horren 32. artikuluan dakarrenez,
gehitutako gerakinei eta ondorengo tratamenduei dagokienez, gehitu ahalko dira, hala badagokie,
tokiko erakundearen edo bertako erakunde autonomoen aurtengo ekitaldiaren aurrekontuari,
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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aurreko ekitaldian aurrekontu horietan zeuden gastuen egoera-orrien barruan zeuden ordainketakredituak, aitortzen diren betebeharrak betetzearen mende ez badaude eta honako kasu
hauetakoren bati badagozkio:
a) Baimenpeko transferentziaren xede izan diren kredituak eta kreditu gehigarriak, betiere,
kasu bietan, ekitaldiko azken hiruhilekoan emanak direnean.
b) Erabilitako gastuei dagozkien kredituak, betiere, justifikatutako arrazoiak direla bide,
beraietarako betebeharra ezin hartua denean.
c) Emandako kredituak eta lotutako sarreren menpeko beste kreditu batzuk.
d) Kapital eragiketen ziozko kredituak.
Gehitutako kredituak jatorrizko aurrekontuan egongo balira bezala jasoko dira, helburu berarekin,
eta gehitzea beti egongo da horretarako aski finantza baliabide egotearen mende.
Azkenik, erantsitako kredituak eransketa izan deneko ekitaldiaren barruan egin beharko dira, eta
ez da bidezkoa ondoz ondoko eransketak egitea, salbu eta sarrera finalistekin finantzaturiko
kapital eragiketak badira.
Era berean, sar daitezkeen eta ekainaren 30ean dagozkien aurrekontuetan sartu ez diren kredituak
deuseztatu egingo dira, aipatutako foru arauan jasotako xedapenak direla bide.
Udal kontu-hartzaileak txostena egin du, eta txosten horretan zehazten dira 2017an eta aurreko
urteetan aitorturiko eskubide eta obligazioak garbitzeko espedientean jasotzen diren kopuruak eta
aipatutakoaren arabera garbitu behar direla dio.
Proposamena bozkatu da, eta Udalbatzak, aldeko hamabi botorekin, Euzko Abertzaleak
taldeko bederatzi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak taldeko hiru zinegotzienak, eta bederatzi
abstentziorekin, Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak, EH-Bildu Leioa taldeko hiru
zinegotzienak eta Leioako Talde Popularreko bi zinegotzienak, honako hau erabaki du:
Bakarra.- Itxitako ekitaldien gerakinak garbitzeko espedientea onestea, oinarritzat hartuz
udal kontu-hartzaileak egindako txostena; txosten horretan zehazten dira 2017an eta aurreko
urteetan aitorturiko eskubide eta obligazioak garbitzeko espedientean jasotzen diren zenbatekoak;
aipatutakoaren arabera garbitu beharko dira.
1.- GASTUAK: 2018. URTEARI GEHITUTAKO GERAKINAK GARBITZEA (AD).
ARLOAK

ARLOAREN IZENBURUA

GARBITU
BEHARREKO
ZENBATEKOA

003 ARLOA

ARLO JURIDIKOA

501 ARLOA

HEZKUNTZA, IKASTETXEAK ETA PARTE HARTZEA

502 ARLOA

ENPLEGU ETA EKONOMIA SUSTAPENA

6 ARLOA

OSASUNA

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

6,74 €.
6.259,61 €.
16.304,84 €.
9.798,58 €.
ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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7 ARLOA

HIRIGINTZA

13.746,51 €.

8 ARLOA

INBERTSIOAK

27.395,64 €.

9 ARLOA

KULTURA

17.286,44 €.

10 ARLOA

KIROLA

2.193,22 €.

11 ARLOA

ZERBITZU OROKORRAK

2.273,57 €.

Guztira

95.265,15 €.

2.- DIRU SARRERAK AITORTUTAKO ESKUBIDEAK (AE) (ITXIAK) GARBITZEA.
Udalaren alde aitortutako eskubideak garbitzea, Ondare eta Ogasun ataleko diru bilketak
proposatutako baja espedienteen arabera (espedienteen lau hilekoko onarpenetan jasotakoak) edo hasieran
emandako diru-laguntzetan justifikazio baxuagoak direla medio.
ZENBATEKOA

AURREKONTU
APLIKAZIOA

KONTZEPTUA

1. kapitulua
112.02.01

Zuzeneko zergak (a)
HIRI ONDASUNEN GAINEKO ZERGA - itxita

112.02.00

HIRI ONDASUNEN GAINEKO ZERGA

113.00.00

TRAKZIO
MEKANIKOZKO
GAINEKO ZERGA

220.568,24 €.
7.909,86 €.
8.041,36 €.

114.00.00

HIRI-LURREN
BALIO
GANEKO ZERGA

IBILGAILUEN
34.737,21 €.

GEHIKUNTZAREN
20.917,42 €.

130.01.00

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA

130.01/00/01

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA itxiak

92.206,87 €.

190.01/00/02.02
/06.00

LIZENTZIAK - itxiak

2. kapitulua
282.00.00

Zeharkako zergak (b)
ERAIKUNTZA,
INSTALAZIO
GAINEKO ZERGA

3. kapitulua

912,68 €.

Tasak eta bestelako diru-sarrerak (c)

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

55.842,84 €.

82.449,19 €.
ETA

OBREN
82.449,19 €.
16.541,95 €.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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SINATZAILEA
ALKATE ANDREA,

310.01.00

ZABORRA BILTZEKO ZERBITZUA (*)
609,89 €.

310.02.00

ESTOLDERIA ZERBITZUA (*)

310.03.00

UDAL HILERRIA

978,59 €.
447,51 €.
310.10.00

DIRU-SARRERAK KIROL INSTALAZIOAK (*)
1.299,10 €.

311.01.00

ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIA

312.01.00

HIRIGINTZAKO LIZENTZIAK

1.564,69 €.
8.021,31 €.
312.01.01

ESTOLDERIA UDAL TASA /SUTEAK- itxiak
750,00 €.

312.02.00

HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA

312.99.00

HIRIGINTZA ZERBITZUAK EMATEA

321.03.01

EDUKIONTZIAKBIDE
PUBLIKOAREN
OKUPAZIOA
APARKALEKUEN ERRESERBA IBILGAILUEN
SARRERA
SAKONETAKO KIROL INSTALAZIOAK

705,38 €.
157,38 €.

322.01.00
341.01.00

95,90 €.
985,16 €.
20,92 €.

351.05.00
393.00.01

APARKALEKUEN ERRESERBA
SARTZEKO
BERANDUTZA-INTERESAK- itxita

IBILGAILUAK
61,16 €.
252,36 €.

399.07.00

ZEHAZTUGABEAK
592,60 €.

4. kapitulua
410.04.01

Transferentzia ARRUNTAK (d)
EJ DIRU-LAG. UDAL LIBURUTEGIA

116,92 €.
116,92 €.

7. kapitulua
710.00.00

KAPITAL transferentziak (e)
DIRU-LAG. EUSKO JAURLARITZA

720.00.00

DIRU-LAG. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

44.940,73 €.
40.000,00 €.
4.940,73 €.

Guztira

364.617,03 €.

(a) (b) (c) Oro har bat dator 2018/01/01etik 2018/05/31ra arteko aldiari dagokion Diru Bilketako
kontuan onartutako bajekin (Leioako Udalean diru bilketako lizitazio berria indarrean sartzearekin

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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SINATZAILEA
ALKATE ANDREA,
bat etorriz; Gesmunpal enpresari dagokio), 2018/08/29ko 2.370/2018 Alkatetza Dekretuaren
bidez. Aurretik esandakoaren haritik, udal diruzainak honako hau jakinarazi zuen:
Diru bilketa arduradunak, Vicente Ramiro Díez Sáez jaunak, diru bilketako kontua aurkeztu zuen,
2018ko urtarrilaren 1etik 2018ko maiatzaren 31ra artekoa (kontratu berriaren hasiera data), baina
horri dagokion faktura ere.
Bertan baja proposamena ageri da, 331.737,29 euroko kopuruan. Baja proposamen hori horrela bana
daiteke:
a) Espediente handiak: 193.944,05 euro. Bukatutako hartzekodunen konkurtsoen
espedienteak, banatutako enpresak, etab.
b) Garbiketa: 124.006,98. Iraungitako espedienteak (ez preskribatuak), jarduketa bera
errepikatu denean baina kobratzea ezinezkoa izan denean.
c)

Baja arruntak: 13.786,26 euro. Bajak titularra aldatu delako, ogasunaren proposamenak,
etab.

Ordainketa eta kargu datuak bat datoz diruzaintza honek dituenarekin; hortaz, honako hau
proposatzen dut: a)Kontua eta proposatutako bajak onartzea".
Gainerako espedienteak zenbaki hauen zerga zerrendetan jasotako errenten zuzeneko bajak dira:
5/2018, 6/2018, 2/2018, 4/2018, 14/2018 eta 121/2018.
(d) eta (e) Bat dator Leioako Udalean zenbait kontzeptu direla medio aurkeztutako diru-laguntzen
deialdien likidazio negatiboetatik eratorritako beherakadarekin, kontzeptuen artean izanik obrak
ikastetxeetan, enplegu programak, edota kontsumoa, hasieran aurreikusitako kopuruan baino baxuago
justifikatu badira:


Eskubideak baliogabetzea, 116,92 euroko kopuruan, irakurzaletasuna sustatzeko Eusko
Jaurlaritzaren diru-laguntzara lotutakoa.



Eskubideak baliogabetzea, 40.000,00 euroko kopuruan, Lamiakoko BEBPBko akustika
hobetzeko proiekturako Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzara lotutakoa.



Eskubideak baliogabetzea, 4.940,73 euroko kopuruan, bosgarren edukiontziaren
hirugarren fasea ezartzeari lotuta Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzari dagokionez.

EUSKARAREN ERAKUNDE AUTONOMOA
1.- DIRU SARRERAK. 2018. URTEARI GEHITUTAKO GERAKINAK GARBITZEA .
AURREKONTU
APLIKAZIOA

APLIKAZIO KONTZEPTUA

340.01.00

Ikasleen kuotak 2015

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

GARBITU
BEHARREKO
ZENBATEKOA
389,20 €.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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340.01.00

Ikasleen kuotak 2017

785,42 €.

Guztira

1.174,62 €.

2.- GASTUAK. 2018. URTEARI GEHITUTAKO GERAKINAK GARBITZEA .
AURREKONTU
APLIKAZIOA

APLIKAZIO KONTZEPTUA

33501/480.00.97

Euskara ikasteko laguntzak

GARBITU
BEHARREKO
ZENBATEKOA
9.625,65 €.

Guztira

9.625,65 €.

SOINU ATADIA ERAKUNDE AUTONOMOA
1.- GASTUAK. 2018. URTEARI GEHITUTAKO GERAKINAK GARBITZEA (AD).
AURREKONTU
APLIKAZIOA

APLIKAZIO KONTZEPTUA

629.00.97

Musika tresnak

GARBITU
BEHARREKO
ZENBATEKOA
249,00 €.

GUZTIRA

1.174,62 €.

4.- 2019ko AURREKONTUA BETEARAZTEKO ARAUAK EZARRITAKOAREKIN BAT
ETORRIZ
INDARREAN
DAUDEN
KONTRATURIK
GABEKO
FAKTUREN
ERAGOZPENA BERTAN BEHERA UZTEA

Udalbatzaren onespenaren menpe jarri zen 2019ko otsailaren 19ko Ogasun, Ondare eta
Kontuen Informazio Batzorde Berezian emandako 9. irizpena (egiaztagiria espedientean jasotzen
da).
BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena irakurri eta bozkatu ondoren, Osoko Bilkurak aldeko hamabi botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien eta Euskal Sozialistak taldeko
hiruen botoak), kontrako lau botorekin (Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzienak) eta bost
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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SINATZAILEA
ALKATE ANDREA,

abstentziorekin (EH Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko
bienak), honako hau ERABAKI DU:
Kontuan hartu da 2018ko abenduaren 13ko Osoko Bilkuraren 1. Erabakia, 2019ko Aurrekontu
Orokorrari hasierako onespena eman ziona, behin betiko argitaratu zena 2019ko otsailaren 7ko 27. BAOn.

Kontuan hartu da Seigarren Titulua, Aurrekontua Betearazteko Arauaren Gastu Kontrola
eta Fiskalizazioa, Udal Aurrekontuaren nahitaezko eranskina, abenduaren 2ko 10/2003 Foru
Arauan xedatutakoaren arabera, Bizkaiko toki erakundeen aurrekontuarena; hala, Osoko
Bilkuren eskumena izango da iraungitako kontratuetan oinarrituz fakturak onartzeari dagozkion
eragozpenak bertan behera uztea. Kasu hauetan kontratuaren babesetik kanpo jasotako lehen
fakturaren eragozpena bertan behera uztea Osoko Bilkuraren esku utziko da, eta egoera
berberetan edo antzekoetan gertatuko diren hurrengoak ebaztea Alkatetza/Udalburutzaren esku
utziko da. Azken atal horri dagokionez, 2019ko ekitaldian egingo den lehenengo Osoko Bilkuran,
aurrekontua betearazteko arau hau dagoeneko indarrean badago, aztergaien zerrendako puntu
gisa jasoko da ordura arte iraungitako kontratuen fakturen eragozpena bertan behera uztea eta
ondorengoak Alkatetzaren esku uztea. Inguruabar hori errepikatu egin beharko da udalbatzan
aldaketaren bat gertatzen bada, hauteskunde prozesuaren ondoren gertatzen denean bezala.
118

I ARRIA ! AURRETI

FIS A4I A I

UGATUA

Udalaren Osoko Bilkurak, 2006ko martxoaren 30ean egindako batzarrean, udal kontu-hartzaileak
proposatuta, aho batez erabaki zuen 10/2003 Foru Arauaren 71. artikuluan aurreikusitako fiskalizazio
mugatuaren ezarpena onestea. Bertan adierazten da gaien aurretiko fiskalizazioa honako alderdiak egiaztatzeko
bakarrik egingo dela. Aurrekontua betearazteko honako arau hau 2015eko Udal Aurrekontuaren eranskin
modura onetsi zen, eta haren bitartez C atala gehitu zen, gastu-betebeharra daukaten agiriei buruzkoa.
Aurretiazko fiskalizazio mugatuaren betebehar hau hedagarria da Leioako Udalaren mende dauden erakunde
autonomoei dagokienez: Soinu Atadia eta Euskararen Erakundea.
Derrigorrez aurretiko fiskalizazio mugatua jasan behar duten edukiak
A- Aurrekontuetan krediturik dagoen ala ez, eta proposatzen dena egokia den ala ez hartu nahi den
gastuaren edo eginbeharraren izaerarako.
B.- Betebeharrak edo gastuak eskumena daukan organoak sorrarazitakoak direla.
C.- Betebeharra edo gastua eusten duten agiriek beharrezko sinadurak eta baldintzak dauzkatela. Horren
harira, gastuaren betebeharra aitortzeko euskarri den dokumentuak zerbitzua, hornikuntza, inbertsioa edo
gastua behar bezala eman dela egiaztatzeko edo oniritzia emateko arduradunaren sinadura jasoko du.
D.- Kudeaketaren prozesuan daukaten garrantzia dela eta, Osoko Bilkuran zehazten diren bestelako
puntuak.
Kontu-hartzailetza organoak komenigarritzat jotzen dituen ohar osagarriak egin ahal izango ditu, baina
horiek ez dute inolaz ere ondoriorik izango dagozkien espedienteen izapidetzeak eteteko.
Horrez gain, betebehar osagarri horiei dagokienez, ez da desadostasun-planteamendurik aplikatuko.
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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Udal Kontu-hartzailetzak ahalmena izango du material inbentariaezinen gastuak eta kontratu txikiak
aurretiaz hartuko diren ala ez erabakitzeko; era berean, segidako traktukoen inguruan erabaki ahal izango
du, egintza edo kontratu sortzailearen edo bere aldarazpenen hasierako epealdiko gastuaren kontu hartu
ondoren. Nolanahi ere, atal kudeatzailearen ardura izan ahalko da kasuan kasuko aurrekontu partidetan
kreditua dagoela egiaztatzea eta alkatetzak-udalburutzak horri dagokionez onartutako jarraibideak
ziurtatzea; edonola ere, azken horiek gailenduko dira.
Geroagoko fiskalizazioa
10/2003 Foru Arauaren 71. artikuluko 2. atalak aipatutako aurretiko fiskalizazio mugatua egiteko duten
obligazio edo gastuei beste fiskalizazio oso bat egin ahal izango zaie ondoren, fiskalizazio hori sorrarazi zuten
egintzak, agiriak edo espedienteak ordezkatzen dituen laginketa baten gainean, laginketa edo auditoriako
teknikak erabilita; betiere, kasuan kasuko aplikatu beharreko xedapenen araberakoak diren egiaztatu eta
kredituen kudeaketan legezkotasuna noraino bete den zehazteko denean. Emaitza barne-kontrolari buruzko
urteko txostenean jasoko da. Txostena, ahal dela, kasuan kasuko ekitaldiko kontu orokorra onestean
aurkeztuko da erakundearen osoko bilkuran.
Eragozpenak eta horien izapidetzea
Kontu-hartzailetzaren zereginak egin bitartean kontu-hartzailetza organoak aztertutako ekintza, agiri edo
espedienteen mami edo itxurarekin ados ez dagoela adierazten badu, idatziz aurkeztu beharko ditu erag')pe&
horiek, erabakia edo ebazpena hartu aurretik, abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 70. artikuluak
araututakoari jarraikiz.
Zehazki, aurretiazko fiskalizazio mugatuan aintzat hartutako alderdiak aztertzean erakunde kontu
hartzaileak argudiatzen badu egiaztatu beharreko alderdiak ez direla bete, idatziz jakinarazi beharko dio arlo
kudeatzaileari; azken hori eragozpenarekin ad's agertu) ger', espedientea zuzendu ahalko da, edo
espedientea izapidetzea bertan behera utzi ahalko da.
Espedientea zuzenduz gero, espedientea berriz ere kontu hartzailetza organo berera bideratuko du.
Arlo kudeatzailea ad's e) badag', eragozpen txostena emango du. Kasu horretan, eragozpena gehienez bost
eguneko epean eman beharko da, eta eragozpen txostenaren kopia igorri beharko da bai kontu hartzailetza
organora, bai gastua onartzeko eskumena duen organora (Alkatetza edo osoko bilkura, izapidetzea nori
dagokion kontuan hartuta, eragozpen objektuaren arabera eta bertan behera utzi bada edo ez aintzat hartuz).
Hala hurrengo bi egoerak izango ditugu:
I- Osoko bilkuran ebatzi beharreko eragozpenei dagokienez (“aurretiko fiskalizazio mugatuak derrigorrez jaso
behar dituen edukiak” epigrafearen A eta B atalak), ebazpenak halabeharrez egin beharko du aldaketaren bat
aurrekontuan gastu hori estaltzeko. Hau da, honako bi kasu hauetan horrela jokatu beharko litzateke:
a) Kreditua nahikoa edo egokia ez delako, edo organoa eskuduna ez delako, sortzen direnean.
b) Eragozpenak osoko bilkurak onartu beharreko obligazioei edo gastuei buruzkoak direnean.
c) Iraungitako kontratuetan oinarritutako fakturak onartzeari dagokio. Kontratuaren babesetik kanpo jasotako
lehen fakturaren eragozpena bertan behera uztea Osoko Bilkuraren esku utziko da, eta egoera berberetan edo
antzekoetan gertatuko diren hurrengoak ebaztea Alkatetza/Udalburutzaren esku utziko da. Azken atal horri
dagokionez, 2019ko ekitaldian egingo den lehenengo Osoko Bilkuran, aurrekontua betearazteko arau hau
13

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
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dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

SINATZAILEA
ALKATE ANDREA,
dagoeneko indarrean badago, aztergaien zerrendako puntu gisa jasoko da ordura arte iraungitako kontratuen
fakturen eragozpena bertan behera uztea eta ondorengoak Alkatetzaren esku uztea. Inguruabar hori errepikatu
egin beharko da udalbatzan aldaketaren bat gertatzen bada, hauteskunde prozesuaren ondoren gertatzen denean
bezala.
II.-Alkatetza-udalburutzak ebatzi beharreko eragozpenen izapideei dagokienez, azken horrek egokitzat jotzen
dituen txostenak galdegin ahalko ditu, horien irizpideen arabera ebazteko. Hori horrela, Kontu Hartzailetzaren
oharrek edo eragozpenek etete-eraginik ez badute, ez zaizkie kudeaketa-organoen iritziei gailenduko, ez eta
Alkatetza-udalburutzak finantza-babesean eskudun den kontrol-organoari eska diezazkiokeen txostenei ere.
Kontuan izanik oharrak egiten dituzten Kontu-hartzailetzako txosten guztiak kasuan kasuko dekretuari
gehitzen zaizkiola Alkatetzak hori izenpetu aurretik, eta goiburuan aipatzen direla, ondorio egokiak izan ditzan
txostena organo eskudunari emateko izapidea egindakotzat jotzen da.

Jarraian jasotako kontratuen iraungitze datak kontuan hartuta, ikusi da kontratuok
dagoeneko iraungi egin direla eta, horrenbestez, indarrean dagoen kontratu bati legeak ematen
dion babesetik kanpo daudela une honetan.
Horietako batzuen kasuan ez da arloa arautzeko araudiak ezarritakoarekin bat datorren
lizitazio prozedurarik izapidetu.
Kontuan hartu behar da enpresek zerbitzuak ematen jarraitzen dutela eta, hortaz,
egindako lanei dagokien faktura igortzen dutela. Horren froga da taula honetan jasotako fakturan
eta kontzeptuak, espedienteari atxikitakoak.
Oinarritzat hartu da aurkeztutako fakturak ordaintzearen aldeko txostenak egin dituztela
arloko arduradunek, zerbitzu horiek egiaz eman direla argudiatuz.
Oinarritzat hartu da ut supra erantsitako zerrendan deskribatutako zerbitzuak eman
zituzten enpresek aurkeztutako faktura ordaintzeko proposamenari 2019ko otsailaren 13an
eragozpen oharra egin zion udaleko Kontu Hartzailetzak; izan ere, dakarrenez, agortutako
kontratuen zerbitzuak jasotzen jarraitzea “ordaintzeko betebeharrak aitortzeko funtsezko
betekizun edo izapiderik espedientean ez agertzea” dakar. Hala ere, era berean jakinarazi zen
egikaritutako prestazioa ordaintzen ez bada, toki erakundea bidegabeki aberastuko dela.
Oinarria: Sektore publikoan kontratazioa arautzen duen araudiak ezarritako erregulazioa
(urriaren 30eko 30/2007 Legea eta azaroaren 8ko 9/2017 Legea), bai eta Bizkaiko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak ezarritakoa ere, eta
Aurrekontua Egikaritzeko Arauak, indarrean dagoen 2019. urterako Aurrekontu Orokorraren
eranskin gisa onartutakoa.
LEHENENGOA- Udal Kontu hartzailetzak jarraian jasotako fakturak ordaintzeko
proposamenari egindako eragozpena bertan behera uztea, Udal Zerbitzu Teknikoek horretarako
prestatutako aldeko txostenarekin bat etorriz (eta/edo kasuan kasuko faktura sinatuz):
Indarrean dauden kontratuen babesik ez duten kontratuei lotutako fakturen zerrenda _Otsaila´19

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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1

Faktura
zk.

Zk. eta
erregistro data
Kontuhartzailetza

Hornitzailea

Zenbatek
oa
(BEZik
gabe)

Azalpena

2019/2

0130
(2019/01/15)

Hirurok
Zerbitzuak S.L.
IFK_B95146486
.

798,93 €.

Kultur Leioako Auditorium eta Ambigú
aretoetan leihatilan, eserlekua ematen eta
ikusleak kontrolatzeko langileak eta
oinarrizko azpiegitura” kontratuaren
babesean egindako zerbitzuak, 2018ko
abenduan.

0337
(2019/01/28)

OMA 3
IFK_B95010070

10.674,73
€.

LEIOA aldizkariaren 188. alea idaztea,
diseinatzea, inprimatzea eta banatzeko
zerbitzuak, 2019ko urtarrilekoak, eta
argazkilaritza zerbitzuak, Leioako
Udalarentzat.

19/0003
0

0374
(2019/01/31)

Tarima Logística
y Espectáculo
S.L. Trm
soluciones
técnicas creativas
IFK_B48294995

11.427,46
€.

Ekoizpen Teknikoaren Zerbitzua.
2019ko urtarrilean laguntza teknikoa eta
langileen eta talde teknikoaren hornidura.

BAI

P-009.19

0394
(2019/1/31)

Alaiki Zerbitzu
Gizakulturalak
S.L.
IFK_B48910525

2.101,49 €.

Pinueta Kulturguneko ludoteka
dinamizatzeko zerbitzua 2019ko
urtarrilean.

BAI

0393
(2019/01/31)

Alaiki Zerbitzu
Gizakulturalak
S.L.
IFK_B48910525

10.078,29
€.

Leioa Gaztegune Aterpearen kudeaketa,
Leioako Udaleko kultura eta gazteria
arloko zerbitzua, 2019ko urtarrilean.

BAI

444
(2019/2/4)

Etorkintza
Fundazioa
IFK_G4816988
2.

2.170,99 €.

Leioa udalerrian droga mendekotasuna
prebenitzeko programa kudeatzea eta
garatzea 2019ko urtarrilean.

BAI

2

3

4

5

52

P-008.19

6

006

IO/Izapidetzea
dagokion
arloko
arduradunaren
txostena

BAI

BAI

BIGARRENA- 42.573,02 euroko (BEZ barne) kopuru osoaren gastua onartzea.
HIRUGARRENA.- Horrenbestez, aipatutako sei fakturak ordaintzea onartzea,
37.251,89 euroko (BEZ gabe) kopuruan.
LAUGARRENA.- Hala badagokio, hornitzaile eta kontzeptu berbera duten ondorengo
eragozpen kasuak Alkatetzak ebatziko ditu, 2019ko Aurrekontua Betearazteko Arauan jasotako
eskuordetza dela bide.
MERKATARITZA ERAGIKETETAN BERANKORTASUNAREN AURKA
BORROKATZEKO
NEURRIEN
UZTAILAREN
5EKO
15/2010 LEGEAN
XEDATUTAKOA
BETETZEKO
EGINDAKO
KONTU-HARTZAILETZAKO
3.-

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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TXOSTENA ETA DIRUZAINTZAKO TXOSTENAREN LABURPENA, BAITA
2018KO LAUGARREN HIRUHILEKOARI DAGOZKION EGIKARITZEEN
EGOERAK, AURREKONTU EGONKORTASUNAREN BETETZE MAILA ETA
GASTU ARAUA ERE:
Merkataritza eragiketetan berankortasunaren aurka borrokatzeko neurrien 5eko 15/2010 Legeak
ezarritakoa betez Diruzaintza eta Kontu Hartzailetzako txostenak ikusi dira, Ogasun, Ondare eta Kontuen
Informazio Batzorde Berezian jakinarazitakoak, 2019ko otsailaren 19koak (egiaztagiria espedientean
jasotzen da).
ORDAINTZEKO EPEAK
Txosten horietan, besteak beste, adierazi da 2018ko LAUGARREN HIRUHILEKOAN (urriaren 1etik
abenduaren 31ra):
•

5.170.248,24 euro batzen dituzten 1.510 fakturetatik epe barruan 4.104.186,66 euro ordaindu dira
(1.419 faktura), hau da, faktura guztien % 79,38.

•

Epez kanpo ordaindutako 91 fakturetatik (zenbatekoaren % 20,62), ondorengo egoera
nabarmendu behar da:
-

Faktura horietako 71ri onespena epez kanpo eman zitzaien eta, beraz, arlo ekonomikoan
legearen arabera finkatutako epetik kanpo jaso ziren, hau da, hiruhilekoko faktura guztien
% 20,12.

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

Faktura kopurua

Zenbatekoa:
Ehunekoa

Epean
1.419
4.104.186,66 €.
% 79,38

EPEZ KANPO
Epez kanpo
91
1.066.061,58 €.
% 20,62

Epez kanpo
ordaindutakoak
71
1.040.073,91 €.
% 20,12

Epez kanpo
egindakoak
20
25.987,67 €.
% 0,50

Bizkaiko Foru Aldundiari jakinarazitako bigarren hiruhilekoari lotuta finkatutako ordainketa
orokorraren batezbesteko epea (Udala -8,27, Soinu Atadia -18,34 eta Euskararen Erakundea -3,88),
finantza tutoretza egikaritzen duen organoa izanik, – 8,36 egunekoa da.
FAKTURAK ESKATZEA
Legeak behartutako arloetan 30 egun baino gehiagoz adostasuna eman gabe jarraitzen duten
fakturak eskatzeari dagokionez, jakinarazi behar da, Udaleko Kontu-hartzailetzak informazioa
eskuratzeko eskaera egin ostean, 2018-12-31n ez dagoela erantzunik jaso gabeko fakturarik.
Hirigintza (3), kultura (1), kirola (1), eta zerbitzu orokorrak (2) arloetan adostasuna emateke
dauden kontabilitateko 7 fakturetatik:
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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-

4 ordaindu dira dagoeneko.
2 faktura baliogabetu egin dira ordainketa haiekin bat ez etortzeagatik.
Giza Baliabideen Saila fakturetako bat egiaztatzen ari da.

AURREKONTUA BETEARAZTEA

Udaletik batutako datuak, kapituluen mailan (arrunta, geldikinik gabe), 2018/12/31n,
honako hauek dira:
DIRU-SARRERAK:
KAPITULUAK
1.- Zuzeneko zergak
2.- Zeharkako zergak
3.- Tasak eta beste diru-sarrera
batzuk
4.- Transferentzia arruntak
5.- Ondare sarrerak
6.- Inbertsioak besterentzea
7.- Kapital-transferentziak
8.- Finantza aktiboak
Guztira

AITORTUTAKO
HASIERAKO
BEHIN BETIKO
ESKUBIDE LIKIDOAK
AURREIKUSPENA AURREIKUSPENA
7.663.000,08
7.663.000,08
8.583.961,96
686.750,00
686.750,00
1.675.116,20
4.308.564,49
4.308.564,49
5.049.603,87
20.401.694,19
66.356,00
1.134.975,01
859.232,07
0,00

20.413.899,19
66.356,00
1.134.975,01
859.232,07
3.403.952,19

21.127.617,23
276.839,60
269.921,82
451.807,24
0,00

35.120.571,84

38.536.729,03

37.434.867,92

GASTUAK
KAPITULUAK
1.- Langileria gastuak
2.- Ondasun arruntak eta zerbitzuak
3.- Finantza gastuak
4.- Transferentzia arruntak
5.- Kreditu orokorra eta ustekabeak
6.- Inbertsio errealak
7.- Kapital-transferentziak
8.- Finantza aktiboak
Guztira

HASIERAKO
KREDITUA
10.380.972,39
17.404.759,75
5.000,00
3.640.135,69
100.000,00
3.489.704,01
100.000,00
0,00

BEHIN BETIKO
KREDITUA
10.380.972,39
17.404.759,75
5.000,00
3.652.340,69
100.000,00
6.893.656,20
100.000,00
0,00

AITORTUTAKO
BETEBEHARRAK
9.410.041,48
15.981.202,18
2.929,78
3.338.473,82
0,00
1.744.828,12
31.308,00
0,00

35.120.571,84

38.536.729,03

30.558.783,38

Udalaren osoko bilkura jakinaren gainean geratu da.
6.- LEIOAKO HAPO ALDATZEKO PROPOSAMENAREN HASIERAKO
ONESPENA, UDALERRIKO IKASTETXEEN SAREARI ETA SAKONETAKO
EREMUA BERRIZTEARI DAGOKIONEZ:
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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Udalbatzaren onespenaren menpe jarri zen 2019ko otsailaren 19ko Hirigintza eta
Etxebizitza, Obra eta Zerbitzu, Mugikortasun eta Ingurumeneko Informazio Batzordean
emandako 7. irizpena (egiaztagiria espedientean jasotzen da).
BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena irakurri eta bozkatu ondoren, Osoko Bilkurak, antolamendu juridikoak
ezarritako eskumenak erabiliz eta bereziki Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legearen 22.2 c) artikuluan ezarritakoa erabiliz, aldeko hamalau botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak, Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak eta Alderdi Popularreko bi zinegotzienak), kontrako zazpi botorekin
(Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzien botoak eta EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzienak),
honako hau ERABAKI DU:
“Behin ikusita 2017ko ekainaren 20an eta
uztailaren
27an
egindako
Hirigintzako
Batzordeetan, hainbat Ikastetxe eta Sakoneta
Hutsik 24A Aldeari buruzko Plan Orokorraren
aldaketaren lehen zirriborroaren berri izan zutela
bertara hurbildu ziren zinegotziek. HAPOren
aldaketa-proposamen hori Udalaren Bulego
Teknikoak idatzi zuen.

“Visto que en las Comisiones Informativas
celebradas el 20 de junio y el 27 de julio de 2017se
expuso a los concejales presentes el primer esbozo de
una propuesta de Modificación del PGOU Leioa
relativa a los centros escolares y el Área 24A.Sakoneta Vacante elaborado por la Oficina Técnica
del Ayuntamiento.

Behin ikusita abuztuaren bateko 1944/17
Dekretuaren bidez BASOINSA, S.L. enpresari
honako lanak egitea esleitu eta adjudikatu egin
ziola: Leioako Hiri Antolamendu Plan
Orokorraren hainbat eremuetan proposatzen
diren aldaketei direla eta Sinplifikatutako
Ingurumen
Ebaluaketa
Estrategikoaren
dokumentuak egiteko", 13.128,50 euroko
aurrekontuarekin (BEZ barne).

Visto que mediante Decreto 1944/17, de uno de
agosto, se consignó y adjudicó a la empresa
BASOINSA, S.L. la ejecución de los siguientes
trabajos: Elaboración de los documentos para el
trámite de Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada de la modificación puntual de diversos
sectores del Plan General de Ordenación Urbana en
Leioa, por importe de 13.128,50 euros (I.V.A.
incluido).

Behin ikusita 2018ko apirilaren 16an egindako
txosten teknikoa baina Plan Orokorraren
aldaketaren zirriborroaren edukiera, apirilaren
18ko 1112/18 Dekretuaren bidez akordio hau
hartu zela: hainbat ikastetxe eta Sakoneta Hutsik
24A Aldeari buruz Hirigintza Antolamendu Plan
Orokorraren Aldaketa egitea; Herritarrek Parte
hartzeko Programa proposamena onartzea; eta
Herritarrek Parte hartzeko Programari hasiera
ematea.

Visto el informe técnico emitido con fecha de 16
de abril de 2018 y el contenido del borrador de
propuesta de modificación del Plan General, mediante
Decreto 1112/18, de 18 de abril, se acordó: la
formulación de la Modificación del Plan General de
Ordenación Urbana relativa a varios Centros
Escolareas y al Área 24A.- Sakoneta Vacante,; aprobar
la propuesta de Programa de Participación Ciudadana;
y dar inicio al proceso de Participación Ciudadana de
la mencionada Modificación del Plan General de
Ordenación Urbana.

Behin ikusita 2018ko apirilaren 24an bai Udal
Plangintzarako Aholku Batzordean baita
dagokion Batzordean HAPoren aldaketaren

Visto que con fecha de 24 de abril de 2018 se dio
cuenta en el Consejo Asesor de Planeamiento como
en la Comisión Informativa correspondiente del

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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zirriborroaren eta Herritarrek Parte hartzeko
Programaren proposamenen berri eman zela.

contenido del borrador de la propuesta de
modificación del PGOU así como del Programa de
Participación Ciudadana.

Behin
ikusita
2018ko
irailaren
26koEBAZPENAren
bidez,
Ingurumen
Administrazioaren zuzendariarena, Leioako Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketari
buruzko ingurumen-txosten estrategiko formulatu
zela, ikastetxeetarako eta 24c Sakoneta Hutsik
eremurako dena.

Visto que mediante RESOLUCIÓN de 26 de
septiembre de 2018, del Director de Administración
Ambiental, se formuló informe ambiental estratégico
de la modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Leioa, relativa a los centros escolares y el
área 24c Sakoneta Vacante.

Behin ikusita, Herritarren iradokizunak
kontuan hartuta, Bulego Teknikoak Hainbat
Ikastetxe eta Sakoneta Hutsik 24A Aldeari
buruzko Plan Orokorraren aldaketa prest izan
zuenean eta horri hasierako onespena eman
aurretik, 2018ko azaroaren 06an Hirigintza
Aholku Batzordeari bidali zen, baita Hirigintza eta
Etxebizitza; Lan eta Zerbitzuak; Mugikortasuna
eta Ingurugiro Informazio Batzordeari ere, horren
inguruan txostena eta baiezko irizpidea eman
zezaten.

Visto que, teniendo en cuenta las aportaciones
ciudadanas, y habiendo completado la Oficina Técnica
los trabajos de redacción de la modificación del
PGOU en relación con los centros escolares y el Área
24A.- Sakoneta Vacante, con fecha de 06 de
noviembre de 2018 se elevó al Consejo Asesor de
Planeamiento y a La Comisión Informativa de
Urbanismo y Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad y
Medio Ambiente, para su informe y dictamen
favorable previa a su aprobación.

Behin ikusita Osoko Bilkurak, 2018ko
azaroaren 29ko 5. akordioaren bidez, Hainbat
Ikastetxe eta Sakoneta Hutsik 24A Aldeari
buruzko
Plan
Orokorraren
aldaketa
proposamenari hasierako onespena eman ziola.

Visto que el Ayuntamiento-Pleno, mediante
acuerdo nº 5, de 29 de noviembre de 2018, procedió a
la aprobación inicial de la propuesta de Modificación
del Plan General relativa a los centros escolares y el
Área 24A.- Sakoneta Vacante.

Behin ikusita 2019ko urtarrilaren 03ko datan
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean dagokion iragarkia
argitaratu zela, bai prentsan baita udal
Gardentasun eta Gobernu Irekiaren Atarian,
“Izapidetze
fasean
dauden
hirigintzaespedienteak” atalean ere.

Visto que con fecha de 03 de Enero de 2019 se
publicó el correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de Bizkaia, así como en prensa y en el apartado
"Expedientes del área de urbanismo en
exposición/información pública” del Portal de
Transparencia y Gobierno Abierto municipal.

Udal Arkitektoak 2019ko otsailaren 12an
egindako txostena kontuan hartuta, non jasotako
alegazioei eta txostenei buruz iritziak ematen
diren eta akordio hau hartzeko proposamena
egiten den, 2019ko otsailaren 19an Hirigintza
Aholku Batzordeari bidali zen, baita Hirigintza eta
Etxebizitza; Lan eta Zerbitzuak; Mugikortasuna
eta Ingurugiro Informazio Batzordeari ere, horren
inguruan, eta onartu aurretik, txostena eta
irizpidea eman zezaten, baiezkoa izan dena.

Considerando el contenido del informe emitido
por el Arquitecto Municipal con fecha de 12 de
febrero de 2019, en relación con las alegaciones e
informes recibidos, y que sirve de motivación al
presente acuerdo, con fecha de 19 de febrero de 2019
se elevó al Consejo Asesor de Planeamiento y a La
Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda;
Obras y Servicios; Movilidad y Medio Ambiente, para
su informe y dictamen previo a su aprobación, el cual
ha sido favorable.

LOrdenamendu juridikoak eta zehatz-mehatz,
apirilaren 2ko 7/1985 Toki Araubidearen
Oinarriak arautu dituen Legearen 22.2 c)
artikuluak ematen dizkidan eskumenak erabiliz:

En uso de las atribuciones establecidas por el
ordenamiento jurídico y en concreto, la establecida por
el art. 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local:

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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LEHENIK.-. Alegazio hauek partzialki aintzat
hartu: 11 eta 18, 2019ko otsailaren 12an egindako
txosten teknikoaren arabera.

PRIMERO.- Estimar las alegaciones nº 11 y 18, en
los términos recogidos en el informe técnico emitido
con fecha de 12 de febrero de 2019.

BIGARRENIK.- Alegazio hauek deuseztatu:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23 eta 24, 2019ko otsailaren 12an
egindako txosten teknikoaren arabera.

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones nº 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
23 y 24, en los términos recogidos en el informe
técnico emitido con fecha de 12 de febrero de 2019.

HIRUGARRENIK.Jasota
txosten
sektorialetan aipatzen diren gogoetak, 2019ko
otsailaren 12an egindako txosten teknikoaren
arabera.

TERCERO.Estimar
las
consideraciones
recogidas en los informes sectoriales recibidos en los
términos recogidos en el informe técnico emitido con
fecha de 12 de febrero de 2019.

LAUGARRENIK.- Hainbat Ikastetxe eta
Sakoneta Hutsik 24A Aldeari buruzko Plan
Orokorraren aldaketari behin-behineko onespena
ematea, aintza hartuta: aurkeztutako alegazioen
erantzuna, txosten sektorialen erantzuna eta
2019ko otsailaren 12an egindako txosten
teknikoa.

CUARTO.Aprobar
provisionalmente
la
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana
relativa a varios Centros Escolareas y al Área 24A.Sakoneta Vacante, de acuerdo con la resolución de las
alegaciones presentadas, los informes sectoriales
recibidos y el informe técnico emitido con fecha de 12
de febrero de 2019.

BOSGARRENIK.Alegazioa
aurkeztu
dutenei akordioi hau jakinaraztea, baita horiei
emandako banakako erantzuna. Erantzun horiek,
2019ko otsailaren 12an egindako txosten
teknikoan daude.

QUINTO.- Notificar individualmente a cada uno
de los alegantes el presente acuerdo, así como la
respuesta individual recogida en el informe técnico
emitido con fecha de 12 de febrero de 2019.

SEIGARRENIK.- Behin Bulego Teknikoak,
aurreko akordioak kontuan harturik, behinbehineko dokumentua prestatuta, beharrezkoa
den dokumentazio bidaliko da Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako
Batzordeari. Batzordeak txostena egingo du plan
orokorra
lurralde-antolamenduko
tresnei
egokitzeari dagokionez eta, aplikagarri den
araudiaren arabera eta onartutako udalez gaineko
proiektuen arabera, Estatuko, Autonomia
Erkidegoko edo lurraldeko administrazioaren
eskumeneko diren alderdi sektorial guztiei
egokitzeari dagokionez.”

SEXTO.- Una vez que, en base a los acuerdos
anteriores, la Oficina Técnica prepare el documento
de Aprobación Provisional, remitir la documentación
oportuna a la Comisión de Ordenación del Territorio
del País Vasco para que emita informe en lo referente
a la acomodación del plan general a los instrumentos
de ordenación territorial y a todos aquellos aspectos
sectoriales que, con arreglo a la normativa aplicable y a
proyectos de carácter supramunicipal aprobados,
resulten de la competencia de la Administración
estatal, autonómica o foral, incluido el informe de
evaluación ambiental.”

7.UBEDENE
39.
SEKTOREKO
PLAN
PROPOSAMENA BEHIN BETIKO ONESTEA

PARTZIALA

ALDATZEKO

Udalbatzaren onespenaren menpe jarri zen 2019ko otsailaren 19ko Hirigintza eta
Etxebizitza, Obra eta Zerbitzu, Mugikortasun eta Ingurumeneko Informazio Batzordean
emandako 8. irizpena (egiaztagiria espedientean jasotzen da).
BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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ALKATE ANDREA,

Proposamena irakurri eta bozkatu ondoren, Osoko Bilkurak, antolamendu juridikoak
ezarritako eskumenak erabiliz eta bereziki Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legearen 22.2 c) artikuluan ezarritakoa erabiliz, aldeko hamabi botoren
gehiengoarekin (Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzien botoak eta Euskal Sozialistak
taldeko hiru zinegotzienak), eta bederatzi abstentziorekin (Esnatu Leioa taldeko lau zinegotzien
botoak, EH-Bildu Leioa taldeko hiru zinegotzienak eta Leioako Talde Popularreko bi
zinegotzienak), honako hau ERABAKI DU
“Behin ikusita Udalbatzak 2008ko irailaren 18ko
bilkuran hartutako 9. erabakiaren bidez, behin betiko
onartu zela hiri-antolamenduko plan orokorreko 34.
sektorearen (Ubedene) plan partziala.

“Visto que mediante acuerdo plenario número 9
adoptado en la sesión celebrada el 18 de septiembre
de 2008, se procedió a la aprobación definitiva del
Plan Parcial del Sector 34 del P.G.O.U.-Ubedene.

Behin ikusita Udalbatzak 2017ko martxoaren 30eko
bilkuran hartutako 3. erabakiaren bidez, Leioako Hiri
Antolamendurako Plan Orokorraren 34. Sektorearen
(Ubedene) Hirigintza Garapenerako Hitzarmena onetsi
zela.

Visto que mediante acuerdo plenario número 3
adoptado en la sesión celebrada el 30 de marzo de
2017, se acordó aprobar el Convenio para el
Desarrollo Urbanístico del Sector 34-Ubedene, del
Plan General de Ordenación Urbana de Leioa.

Behin ikusita Construcciones Sukia Eraikuntzak,
S.A. enpresak, 2017ko uztailaren 18an eta 8.225
erregistro zenbakiarekin, Plan Partzialaren aldaketaren
proposamenari dagokion sinplifikatutako ingurumen
ebaluazio estrategikoaren hasierako eskaria aurkeztu
zuela.

Visto que la empresa Construcciones Sukia
Eraikuntzak, S.A., con fecha de 18 de julio de 2017 y
registro de entrada nº 8.225, presenta en este
Ayuntamiento solicitud de inicio de evaluación
ambiental estratégica simplificada de una propuesta
de Modificación de Plan Parcial

Behin ikusita 2018ko martxoaren 1eko Ebazpena,
Ingurumen
Administrazioaren
zuzendariarena,
zeinaren bidez Leioako (Bizkaia) Hiri Antolamenduko
Plan Orokorreko 34. sektoreko (Ubedene) Plan
Partzialaren aldaketari buruzko ingurumen-txosten
estrategikoa egiten baita.

Vista la Resolución de 01 de marzo de 2018, del
Director de la Administración Ambiental, por la que
se formula el informe ambiental estratégico de la
modificación del Plan Parcial del sector 34,
Ubedene, del Plan General de Ordenación urbana de
Leioa

Behin ikusita Construcciones Sukia Eraikuntzak,
S.A. enpresak, 2018ko martxoan eta uztailean 39.
Sektoreko (Ubedene) Plan Partzialaren Aldaketarako
proposamena. Proposamen hori arkitekto hauek idatzi
dute: Anton Agirregoitia Aretxabaleta jaunak, Iñaki
Peña Gallano jaunak, Iren Vallejo Elizondo jaunak eta
Olatz Ugarte Larrazabal andreak.

Vista la Propuesta de Modificación del Plan
Parcial del Sector 39 Ubedene, redactado por los
arquitectos: D. Anton Agirregoitia Aretxabaleta, D.
Iñaki Peña Gallano, D. Iren Vallejo Elizondo y
Doña Olatz Ugarte Larrazabal, presentado por la
empresa Construcciones Sukia Eraikuntzak, S.A. en
marzo y julio de 2018.

Behin ikusita, Alkatetza-presidentetzak, 2018ko
abuztuaren 02ko 2204/18 Dekretuaren bidez, 39.
Sektorearen (Ubedene) Plan Partzialaren aldaketaren
agiriari hasierako onespena egin zuela.

Visto que la Alcaldía Presidencia, mediante
decreto nº 2204/18, de 02 de agosto de 2018,
procedió a la aprobación inicial del expediente de
Modificación del Plan Parcial del Sector 39
Ubedene.

Behin ikusita 2018ko abuztuaren 29an, 17an eta
03an, hurrenez hurren, dagokion iragarkia argitaratu
zen bai Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, bai prentsan
baita udal Gardentasun eta Gobernu Irekiaren Atarian,

Visto que con fecha de 29, 17 y 03 de agosto de
2018
respectivamente,
se
publicaron
los
correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de
Bizkaia, así como en prensa y en el apartado
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OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
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ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

SINATZAILEA
ALKATE ANDREA,
“Izapidetze fasean dauden hirigintza-espedienteak”
atalean ere.

"Expedientes del área de urbanismo en
exposición/información pública” del Portal de
Transparencia y Gobierno Abierto municipal.

Udal Arkitektoak 2019ko otsailaren 12an egindako
txostena kontuan hartuta, non jasotako alegazioei eta
txostenei buruz iritziak ematen diren eta akordio hau
hartzeko proposamena egiten den, 2019ko otsailaren
19an Hirigintza eta Etxebizitza; Lan eta Zerbitzuak;
Mugikortasuna eta Ingurugiro Informazio Batzordeari
horren inguruan, eta onartu aurretik, irizpidea eman
zezan, baiezkoa izan dena.

Considerando el contenido del informe emitido
por el Arquitecto Municipal con fecha de 12 de
febrero de 2019, en relación con las alegaciones e
informes recibidos, y que sirve de motivación al
presente acuerdo, con fecha de 19 de febrero de
2019 se elevó a La Comisión Informativa de
Urbanismo y Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad
y Medio Ambiente, para su dictamen previa a su
aprobación, el cual ha sido favorable.

Ordenamendu juridikoak eta zehatz-mehatz,
apirilaren 2ko 7/1985 Toki Araubidearen Oinarriak
arautu dituen Legearen 22.2 c) artikuluak ematen
dizkidan eskumenak erabiliz:

En uso de las atribuciones establecidas por el
ordenamiento jurídico y en concreto, la establecida
por el art. 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local:

LEHENIK.-. Alegazio hauek aintzat hartu: 3 zk.

PRIMERO.- Estimar la alegación nº 3.

BIGARRENIK.- Alegazio hauek partzialki aintzat
hartu: 1 eta 2 zk, 2019ko otsailaren 12an egindako
txosten teknikoaren arabera.

SEGUNDO.Estimar
parcialmente
las
alegaciones nº 1, 2, en los términos recogidos en el
informe técnico emitido con fecha de 12 de febrero
de 2019.

HIRUGARRENIK.- Ubedene S39 Sektorearen
Plan Partzialaren aldaketaren behin betiko onespena
ematea, 2019ko otsailaren 12an egindako txosten
teknikoaren arabera, baita aurkeztutako dokumentazio
grafikoa ere.

TERCERO.- Aprobar definitivamente la
modificación del Plan Parcial del Sector 39 Ubedene,
en los términos recogidos en el informe técnico
emitido con fecha de 12 de febrero de 2019 y la
documentación gráfica aportada.

LAUGARRENIK.- Alegazioa aurkeztu dutenei
akordioi hau jakinaraztea, baita horiei emandako
banakako erantzuna ere. Erantzun horiek, 2019ko
otsailaren 12an egindako txosten teknikoan daude.

CUARTO.- Notificar individualmente a cada
alegante el presente acuerdo, así como la respuesta
individual recogida en el informe técnico emitido
con fecha de 12 de febrero de 2019.

BOSGARRENIK.Construcciones
Sukia
Eraikuntzak, S.A.ri jakinaraztea, hilabeteko epean
Ubedene S39 Sektorearen Plan Partzialaren
aldaketaren behin betiko bertsioa aurkeztu behar
duela, eta, hori aurkeztutako alegazioak eta txostnei
buruz aurretik hartutako erabakiekin bat etorri behar
dela.

QUINTO.- Requerir a Construcciones Sukia
Eraikuntzak, S.A. que, en el plazo de un mes, haga
entrega del documento de modificación del Plan
Parcial del Sector 39 Ubedene en su versión de
aprobación definitiva, de acuerdo con el acuerdo
adoptado en relación con las alegaciones e informes
recibidos.

SEIGARRENIK.- Plan Partzialaren aldaketaren
behin betiko testuaren ale bat udal honetako Hirigintza
Artxibategian idatzi eta jagon.

SEXTO.- Anotar y custodiar un ejemplar
completo del texto definitivo de la modificación del
Plan Parcial en el Registro de Planeamiento
municipal.

ZAZPIGARRENIK: Plan Partzialaren aldaketaren
behin betiko testu bateratuaren ale bat Bizkaiko Foru
Aldundiari
bidaltzea
beran
Hiri-plangintza
Erregistroan artxibatzeko.

SEPTIMO.- Remitir a la Diputación Foral de
Bizkaia copia del documento de aprobación
definitiva de la modificación del Plan Parcial para su
archivo en el Registro de Planeamiento Urbanístico.

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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ZORTZIGARRENIK:
Bizkaiko
Aldizkari
Ofizialean behin betiko onespenari buruzko ebazpena
osoa argitaratzea baita ondorioko araudiak ere, Plan
Orokorraren aldaketa Bizkaiko Foru Aldundiaren Hiriplangintza Erregistroan sarrera esan duela esanez.

OCTAVO.- Publicar en el Boletín Oficial de
Bizkaia el contenido íntegro del acuerdo de
aprobación definitiva y de las normas urbanísticas
resultantes, con indicación de haberse producido el
depósito de la modificación del Plan General en el
Registro de Planeamiento de la Diputación Foral de
Bizkaia.

BEDERATZIGARRENIK: Lurralde historikoan
hedadura gehien duen egunkarietan behin betiko
onespenaren akordio hau argitaratzea.

NOVENO.- Publicar en los diarios de mayor
difusión en el territorio histórico el presente acuerdo
de aprobación definitiva.

HAMARGARRENIK: Udal Gardetasun eta
Gobernu Irekiaren Atarian Plan Partzialaren
aldaketaren behin betiko testuaren ale bat argitaratzea,
baita Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko
iragarkia.

DECIMO.- Publicar en el Portal de
Transparencia y Gobierno Abierto municipal un
ejemplar completo del texto definitivo de la
modificación del Plan Parcial así como el anuncio
publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia.

HAMAIKAGARRENIK.Dekretu
honen
edukiaren berri ematea Ogasun eta Ondare Sailari,
kontuan har dezan, hirigintza eta lurzoruari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 147.1.e)
artikuluaren bat etorriz, Construcciones Sukia
Eraikuntzak, S.A.k ordaindu behar duela Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean eta prentsan argitaratu behar diren
iragarkien kostua.”

DECIMOPRIMERO.- Dar cuenta del contenido
del presente Decreto al Área de Hacienda y
Patrimonio para que, visto lo señalado en el artículo
147.1.e) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y
urbanismo, proceda a repercutir a Construcciones
Sukia Eraikuntzak, S.A. los gastos derivados de la
publicación de los correspondientes anuncios en el
Boletín Oficial de Bizkaia y prensa.”

II.- OSOKO BILKURAK UDAL GOBERNUAREN KUDEAKETA
KONTROLATZEA ETA JARRAIPENA EGITEA
8.- ALKATETZA-UDALBURUTZAREN DEKRETUAK ETA TOKIKO GOBERNUBATZARREAN HARTUTAKO ERABAKIAK, 2019-01-24tik 2019-02-20ra:
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 onetsia) 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.
9.- PRESAZKO MOZIOAK
9.1 ADIERAZPEN INSTITUZIONALAREN PROPOSAMENA, MARTXOAREN 8A
DELA ETA:

OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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ALKATE ANDREA,

Alkatetza-udalburutzak erakunde adierazpenaren berri eman du osoko bilkuran onesteko.
Testua aurretik bidali zitzaien udaleko alderdi politiko guztiei.
PREMIARI BURUZKO BOTAZIOA
UAOren 42. artikuluan eta azaroaren 28ko 2.568/1986 Errege Dekretuak onetsi duen
Tokiko Udalbatzen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoari buruzko araudiaren
91.4 artikuluan xedatutakoa oinarritzat hartuta, mozioaren premiari buruzko bozketa egin da.
Horrenbestez, Udalaren Osoko Bilkurak, bertaratutako kide guztiek hala bozkatuz, aho batez gai
horren premia onestea erabaki du, eta jarraian gai horri buruzko bozketa egin da.
BOZKETA ETA OSOKO BILKURAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu ondoren Osoko Bilkurak antolamendu juridikoan ezarritako
eskumenak erabiliz eta bereziki Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 22.2. artikuluan ezarritakoa, bertaratutako kide guztien adostasunez, aho batez
ERABAKI DU adierazpen instituzionala hau onartzea:
ADIERAZPENA

DECLARACIÓN

MARTXOAK 8 – EMAKUMEEN
NAZIOARTEKO EGUNA

8 DE MARZO – DÍA INTERNACIONAL DE
LAS MUJERES

BIZITZAK ERDIGUNERA!!!!

¡LAS VIDAS AL CENTRO!

Gizarteak mezu argia jaso zuen 2018an,
Mugimendu feministak Martxoaren 8rako
emakumeen lan etenaldi deialdiari eman zion
erantzunaren aurrean: kaleak bete ziren eta
elkarlan-sareak sustatu, emakumeek beren aukeraberdintasuna erreklamatzeko abian jarrita zuten
borrokak atzera bueltarik ez zuela.

En 2018 la sociedad recibió un mensaje claro ante la
respuesta que se dio a los paros de mujeres
convocados por el Movimiento Feminista el 8 de
Marzo: se llenaron las calles y se impulsaron las
redes de colaboración para expresar que la lucha
iniciada por las mujeres para reclamar la igualdad de
oportunidades no tiene vuelta atrás.

2019rako ere indarrean jarraitzen dute
emakumeen
aldarrikapenek,
“Bizitzak
Erdigunera” lelopean. Aurten ere, emakumeen
bizitzak jasangarri, libre, anitz eta duinak izateko
eskaerak kaleak hartuko ditu. Beharrezkoa da
emakumeen lan-prekarietatea eta pobrezia
salatzea, indarkeria matxista guztien aurka egitea,
eta bazterkeria eta arrazakeriari uko egitea.

En 2019 siguen vigentes las reivindicaciones de las
mujeres bajo el lema de “¡Las vidas al Centro!”.
Este año también tomará las calles la demanda de
las mujeres para tener vidas sostenibles, libres,
diversas y dignas. Es necesario denunciar la
precariedad laboral y pobreza de las mujeres, luchar
contra todas las formas de violencia machista y
rechazar la exclusión y el racismo.

Gizarte honen barnean emakumeengan eragiten
duten zapalkuntza eta diskriminazio-sistema
guztiak desagerrarazteko lanean gure udaletik ere
Martxoaren 8an Emakumeok planto egitea eta
Bizitzak Erdigunean jartzea aldarrikatuko dugu.

Desde nuestro Ayuntamiento, trabajando para hacer
desaparecer todos los sistemas de opresión y
discriminación que afectan a las mujeres, también
reclamaremos que las mujeres se planten y poner las
Vidas en el Centro.

Eta zer esan nahi du azken horrek, zehazki?

¿Y que implica esto exactamente?

Gure bizitzak sostengatu eta beroriek erdigunean En la medida en que todos los trabajos son
jartzeko ordainduak eta ordaindugabeak diren lan necesarios para el sostenimiento de la vida, tanto los
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
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guztiak beharrezkoak diren heinean, nagusiki
emakumeoi egokitu zaigun zaintza-lan hori guztia
eremu pribatu horretatik atera behar dugula; hau
da, zaintza eta etxeko lanen ardura sozializatu
behar dela eta gizonek eta erakunde publikoek
ardura zuzenak hartu behar dituztela.

remunerados como los que no lo son, tenemos que
sacar del espacio privado todo el trabajo de
cuidados que nos toca mayoritaria a las mujeres;
esto significa, que hay que socializar la
responsabilidad de trabajo doméstico y de cuidado,
y que los hombres así como las instituciones y
entidades
públicas
tienen
que
asumir
responsabilidad directa.

Denboraren
erabilera
orekatzea
erabat
estrategikoa eta gakoa da berdintasun-politikak
eraginkorragoak izan daitezen. Europako
Berdintasun Adierazleak kontuan hartzen dituen
esparruetatik Denborakoan eragiteak, Boterea,
Ezagutza, Dirua eta Enpleguetako domeinuetan
eragitea ere badakar

Resulta estratégico y clave equilibrar el uso del
tiempo para que las políticas de igualdad sean
efectivas. Entre los ámbitos de referencia en los
Indicadores Europeos de Igualdad, intervenir
sobre el del Tiempo acarrea cambios en los
dominios del Poder, el Conocimiento, el Dinero y el
Empleo.

Aurrekari hauek aintzat hartuta, Leioako Teniendo en cuenta estos antecedentes el
Udalak erabaki hauek hartzen ditu:
Ayuntamiento de Leioa toma los siguientes
acuerdos:
Leioako Udalak ardura hartzen du berdintasun
erreala eta eraginkorra bermatuko duten politika
publikoak burutzeko eta beroiek abian jartzeko
beharrezko baliabideak hornituko dituela.

El Ayuntamiento de Leioa asume la responsabilidad
de llevar adelante políticas públicas que garanticen la
igualdad real y efectiva y dotarla de los recursos
necesarios para su puesta en marcha.

Leioako Udalak ardura hartzen du zaintza-lanak El Ayuntamiento de Leioa asume la responsabilidad
bere politika publikoen erdigunean jartzeko.
de poner en el centro de sus políticas públicas las
tareas de cuidado.
Leioako Udalak, Mugimendu feministak deitutako
greba dela eta, ardura hartzen du udaleko
emakumezko hautetsi eta langileei greba egin ahal
izateko erraztasunak emateko.

El Ayuntamiento de Leioa, con motivo de la huelga
convocada por el Movimiento Feminista asume la
responsabilidad de facilitar el ejercicio del derecho a
la huelga a las trabajadoras y electas municipales

Azkenik, herritarrak deitzen ditu Emakumeen
Nazioarteko Egunagatik Mugimendu feministak
Martxoaren 8an deitutako mobilizazioetan eta
ekitaldi desberdinetan aktiboki parte hartzera.

Al fin, hace un llamamiento a la ciudadanía para que
participe activamente en las movilizaciones
convocadas para el próximo 8 de marzo por el
Movimiento Feminista con motivo del Día
Internacional de las Mujeres.

10.- ESKAERAK ETA GALDERAK
Eta hamarrak eta berrogeita hamaika 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.
ALKATEA,
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

IDAZKARI NAGUSIA
ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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