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Udalburuak egintza ireki dela adierazi
ondoren, bilkura honetarako ditugun
gaiak aztertu eta eztabaidatu dira eta
honako erabaki hauek hartu dira

Mikel Agirrezabala Ezkurdia

LEHENA:
1.2018KO URTARRILAREN 19KO AKTAREN ONARPENA
2018ko urtarrilaren 19an eginiko Gobernu batzarraren akta irakurri ondoren, hona
Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
BAKARRA: Onartzea 2018ko urtarrilaren 19an eginiko Gobernu Batzarraren akta
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BIGARRENA:
2.-2018KO OTSAILAREN 7AN BURUTURIKO EUSKERA ETA HEZKUNTZA
BATZORDEAREN INGURUKO ERABAKIAK
2.1 UZTURPE IKASTOLA: 2017KO HAZI ETA HEZI PROIEKTUAREN KITAPENA

Ikusita, 2017ko ekainaren 9an, Tokiko Gobernu Batzarrak 120.000 euroko dirulaguntza onartu zuela Uzturpe Ikastolako Hazi eta Hezi proiekturako.
Ikusita, aipatu akordioan, diru-laguntza bi ordainketetan ordaintzea erabaki zela, lehen
%70 erabakia hartzerakoan eta gainerakoa %30 kitapena aurkezterakoan.
Ikusita, Uzturpe Ikastolak kitapena aurkeztu duela eta teknikariak kitapenari bere
oniritzia eman diola
2018ko otsailaren 7an eginiko Euskara eta Hezkuntza Batzordearen irizpena kontutan
izanik, hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA

LEHENA.- Onartzea uzturpe Ikastolak aurkeztutako Hazi eta Hezi proiektuaren
kitapena.
BIGARRENA.- Ordaintzea gainerako %30a (36.000 euro) 2017ko Udal Aurrekontutik.
HIRUGARRENA.- Akordio honen berri interesatuari (E) eta Kontuhartzailetzari (E)
jakinaraztea.

2.2 HARITUZ TOLOSALDEAKO BERTSOZALEEN ELKARGUNEA: 2018RAKO
DIRU-LAGUNTZA ESKAERA
Ikusita, Harituz Tolosaldeako Bertsozaleen Elkarguneak 2017-2018 ikasturteari begira
eskualde mailako beharrak identifikatu dituztela eta horietarako proiektu bat diseinatu
dute.
Ikusita, proiektu hori aurrera ateratzeko finantzazio beharra dutela.
Ikusita, 4000 euroko diru-laguntza eskatzen diotela udalari.
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Ikusita, proiektu honi esker, orain artean udalak eskaintzen zuen bertso-eskola Harituzen esku geldituko dela.
2018ko otsailaren 7an eginiko Euskara eta Hezkuntza Batzordearen irizpena kontutan
izanik, hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
LEHENA.- Onartzea 4000 euroko diru-laguntza Hrituz Bertsozale Elkargunearentzat.
BIGARRENA.- Aipatu kopurua 430.335.00.00 partidatik ordaintzea, 2018ko Udal
Aurrekontua behin-betikoz onartzen denean.
HIRUGARRENA.- Akordio honen berri interesatuari (E) eta Kontuhartzailetzari (E)
jakinaraztea
LAUGARRENA.- Aipatu diru-laguntza hauek 2018ko aurrekontuen behin betiko
onarpenera baldintzatuta egongo dira
2.3. KUKUMIKU HAUR ESKOLAKO JANGELARI DIRU-LAGUNTZA
Ikusita, Silvia Zabala Rivero andrea, IHEGE gurasoi elkartearen izenean (G75005884),
Kukumiku Haur Eskolako jangela zerbitzuaren gastuei aurre egiteko 2.645,94 euroko
diru-laguntza eskaera aurkeztu duela udalean.
Ikusita, Silvia Zabala Rivero Andrea, baikara elkartearen izenean, banku gastuei aurre
egiteko 50 euroko diru-laguntza eskaera aurkeztu duela udalean.
Ikusita, Udalak aurreikusita daukala gastu honi aurre egiteko diru-kopuru bat bere
partidetan.
2018ko otsailaren 7an eginiko Euskara eta Hezkuntza Batzordearen irizpena kontutan
izanik, hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
LEHENA.- Onartzea 2.695,94€ko diru-laguntza IHEGEri Kukumiku Haur Eskolako
jangelari aurre egiteko.
BIGARRENA.- Aipatu diru-laguntza bi ordainketetan ordaintzea: lehen %70a, hau da,
1.887,16 € Gobernu batzordeak akordioa hartzerakoan eta gainerako %30a,
justifikazioa aurkezterakoan.
3
GB 20180216

HIRUGARRENA.- Aipatu justifikazioan honako dokumentuak ekartzea: zerbitzuaren
fakturak, faktura horien ordainketa (banku mugimenduak) eta zerbitzua erabili duten
gurasoek ordaindutako kuoten justifikanteak.
LAUGARRENA.Akordio
Kontuhartzailetzari(E).

honen

berri

ematea

interesatuari

(E)

eta

BOSGARRENA.- Aipatu diru-laguntza hauek 2018ko aurrekontuen behin betiko
onarpenera baldintzatuta egongo dira
2.4 OPORRETAN EUSKARAZ UDALEKU IREKIEN ANTOLAKUNTZA- ETA
KUDEAKETA-ZERBITZUA KONTATZEKO PLEGUAK
Ikusita, Oporretan Euskaraz udaleku irekiak kontratatu behar direla.
Ikusita, zerbitzua kontratatzeko teknikariak pleguak prestatu dituela (ikus aparteko
dokumentuak).
Ikusita, kontratua 2 urterako izango dela beste bi urte gehiagoz (urtez urteka) luzatzeko
aukerarekin.
Ikusita, lau urteko balio estimatua 100.000 euro direla eta urte bakoitzeko aurrekontua
25.000 euro.
2018ko otsailaren 7an eginiko Euskara eta Hezkuntza Batzordearen irizpena kontutan
izanik, hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA

LEHENA.- Onartzea Oporretan Euskaraz udaleku irekien antolakuntza- eta kudeaketazerbitzua kontratatzeko Plegu administratibo eta teknikoak (I.eranskina).
BIGARRENA.- Plegu hauek
baldintzatuta egongo dira.

2018ko

aurrekontuen

behin

betiko

onarpenera

HIRUGARRENA.- Pleguak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Ibarrako web
orrialdean argitaratu.

3. KALE HEZITZAILEEN ZERBITZUAREN ESLEIPENA
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GAOn eman zen argitara 2018ko urtarrilaren 3an Ibarrako Udalerrian arrisku egoeran
dauden gazte eta adingabekoentzat ingurune irekian Gizartze Zerbitzua esleitzeko
iragarkia.
Proposamenak aurkezteko epea, 2018ko urtarrilaren 18an amaitu zen eta soilik
enpresa bat aurkeztu zen.
2018ko urtarrilaren 30ean, Kontratazio mahaia elkartu zen eta Ibarrako Udalerrian
arrisku egoeran dauden gazte eta adingabekonetzat ingurune irekian gizarte heziketa
zerbitzua NURA GIZARTE ELKARTEA enpresari esleitzea proposatzen du.

2018ko urtarrilaren 30an Kontratazio mahaia elkarturik, honen proposamena kontutan
izanik, hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
LEHENA: Ibarrako Udalerrian arrisku egoeran dauden gazte eta adingabekoentzat
ingurune irekian Gizartze Zerbitzua NURA GIZARTE ELKARTEARI esleitzea.
BIGARRENA: Zerbitzua 54.587,00 euro urteko prezioan
227.321.00.04.2013 aurrekontu partidatik ordainduko da.

egingo

da

eta

HIRUGARRENA: 2018ko otsailaren 6an 5.458,70 eurotako behin betiko fidantza ezarri
du Nura Gizarte Elkarteak eta erantzunkizun zibileko aseguru poliza ere aurkeztu du.
LAURGARRENA: Kontratua perfekzionatzeko honako dokumentu hauek aurkeztea
eskatzen da 2018ko otsailaren 26rako (egun horretan kontratua sinatuko da):
•
•

Enpresaren antolakuntza prebentiboaren ereduaren ziurtagiria
Jardueraren arriskuen ebaluazioa.

BOSGARRENA: Erabaki honen berri eman NURA GIZARTE ELKARTEAri eta
Kontuhartzailetzari.

4. AGASyu 1711141 v3 SOPORTE BONO SCC ENPRESAREN PROPOSAMENA
2018ko otsailaren 5ean SCC enpresak 2018 urterako informatika zerbitzu alorrean
egin beharrekoen aurrekontu bat igorri du.
2018ko otsailaren 23an informatika inguruan erabakiak hartzeko bilera bat egin nahi da
eta ondorioz ordurarte ez da informatika alorrean erabakirik hartuko. Gaia mahai
gainean gelditzen da.
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5. KALEXKA ELKARTEAK IBARRAKO HAUR, NERABEEN ETA GAZTEEN
PARTEHARTZEA SUSTATZEKO ZERBITZUAREN KUDEAKETAN UKO EGITEA
AURKEZTEN DU.
2018ko otsailaren 13an Kalexka Elkarteak (345 erregistro zenbakia duen idatzi bidez),
Ibarrako haur, nerabeen eta gazteen partehatzea sustatzeko zerbitzuaren kudeaketa
esleitu zitzaion enpresak, kontratuaren balditza ekonomikoak direla eta zerbitzua
emateari uko egin dio.

Kalezka Elkarteak aurkezturiko idatzia kontutan izanik, hona Tokiko Gobernu
Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
LEHENA: Onartzea Kalexka Elkarteak 345 erregistro zenbakiarekin aurkezturiko
idatzia non Ibarrako haur, nerabeen eta gazteen partehatzea sustatzeko zerbitzua
emateari uko egiten dion.
BIGARRENA. Ibarrako haur, nerabeen eta gazteen partehatzea sustatzeko
zerbitzuaren esleipena egiteko prozedura berria hastea eta urgentziaz martxan
ezartzea.
HIRUGARRENA: Erabaki honen berri eman Kalexka Elkarteari.

I-

ERANSKINA

OPORRETAN EUSKARAZ UDALEKU IREKIAREN ANTOLAKUNTZA ETA
KUDEAKETA
ZERBITZUA EMATEKO KONTRATAZIOA.
-BALDINTZA EKONOMIKO-ADMINISTRATIBOEN PLEGUA- Prozedura irekia ARLO SUSTATZAILEA: EUSKARA ETA HEZKUNTZA
ESPEDIENTE KODEA:
KONTRATUAREN XEDEA: Kontratu honen xedea Ibarrako Udalak 4 eta 10 urte
bitarteko neska-mutilentzat sustatzen duen Oporretan Euskaraz udaleku irekiaren
antolakuntza- eta kudeaketa-zerbitzua kontratatzea da.
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CPV Kodea: 55243000-5 umeen oporretarako udaleku zerbitzua
ESLEIPEN PROZEDURA: Irekia
KONTRATUAREN IRAUPENA: 2 urteko kontratua eta luza daiteke urte batez eta
ondoren beste urte batez (gehienez bi urte izango direlarik).
LANA EGIKARITZEKO EPEA: urteko ekainaren 1etik uztailaren 31era, 2 HILABETE.
AURREKONTUA: 25.000 euro urtero (BEZ kanpo)
BALIO ESTIMATUA: 100.000 euro (BEZ kanpo).
BEHIN-BEHINEKO BERMEA:
BEHIN BETIKO BERMEA: Esleipen prezioaren %5 BEZ gabe
ESPEDIENTEA IKUSGAI JARTZEA: Euskara eta Hezkuntza departamentuan
PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA: 15 egun natural, iragarkia Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik.
ESLEIPEN IRIZPIDEAK:
* Eskaintza ekonomikoa: 55 PUNTU
* Beharrezko zerbitzuaren proiektua: 35 PUNTU
•
•
•
•

Oinarritze teoriko eta proiektuaren helburuak: 8 puntu
Lan metodologia: 10 puntu
Zeharkako lerroak jorratzeko kalitatea eta gaurkotasuna: 7 puntu
Proposamena udalerriaren errealitatera egokitzea: 10 puntu

*Hobekuntzak: 10 PUNTU

KLAUSULAK

1. ARAUBIDE JURIDIKOA
1.-Kontratu hau zerbitzuak emateko da, Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen
Testu Bateratua, azaroak 14ko 3/2011 Errege Dekretu legegilearen 10. artikuluak
aurreikusitakoaren arabera. Administrazio-kontratua izango da, eta herri7
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administrazioek kontratazioetarako erabiltzen dituzten printzipio komunen arabera
arautuko da, eta beti ere kontratazioa publikoaren arloan Europako erkidegoen
zuzenbideak zehaztutako printzipio komunen arabera.
Aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera, honako hauek izango dira kontratua
arautuko dutenak:
1.- Baldintza ekonomiko-administratiboen plegu hau.
2.- Lizitazioa eta kontratua egiterakoan eta bi horiek garatzen diren bitartean
indarrean dauden Toki Araubideko nahiz Herri Administrazioetako Kontratuetako
legezko eta arauzko xedapenetan jasotako kontratazio-arauak.
Zehazki, ondorengo arauak aplikatuko dira: 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, tokiaraubidearen oinarriak arautzen dituena; 781/1986 Legegintzako Errege Dekretua,
apirilaren 18koa, toki-araubidearen arloan indarrean dauden xedapenen testua
bateratua onesten duena; azaroak 14ko 3/2011 Errege Dekretu legegilea, Sektore
Publikoaren Kontratuen Legearen Testu Bateratua onesten duena; eta ondoko hau
izango da arauzko xedapena: 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sektore
Publikoaren Kontratuen Legea partzialki garatzen duena, eta 1098/2001 Errege
Dekretua,
urriaren
12koa,
herri-administrazioen
Kontratuen
Legearen
Erregelamendua onesten duena, aurrekoei kontra egiten ez dien neurrian.
3.- Administrazio-zuzenbideko gainerako arauak.
2.- Zuzenbide pribatuko arauak zuzenbide osagarri gisa erabiliko dira, kontratua
interpretatu, bete edo iraungitzerako garaian eta kontratua indarrean dagoen bitartean
zalantzak sortu eta zalantza horiek aurreko paragrafoan aipatutako xedapenen bidez
argitu ezin direnean. Edonola ere, zuzenbide pribatuko arauak aplikatzeko, kontuan
hartu beharko dira administrazioaren eskumenak.
3.-Erabat teknikoak diren gaietan izan ezik, plegu honetako xedapen guztiak
espedienteari lotutako gainerako aukerako baldintzen gainetik egongo dira.

2. KONTRATUAREN XEDEA
Kontratu honen xede nagusia, Ibarrako udalak 4 eta 10 urte bitarteko neska-mutilentzat
sustatuko dituen Oporretan Euskaraz udaleku irekien antolakuntza eta kudeaketa
zerbitzuaren kontratazioa egitea da; plegu honetan eta baldintza teknikoen pleguetan
ezarritakoaren arabera eta euskara sustatzeko politika eta Gaztematika zerbitzuarekin
uztartuz politika amankomuna erabiliz.
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3. KONTRATUAREN IRAUPENA ETA KONTRATUA GAUZATZEKO EPEA
2 urteko kontratua eta luza daiteke urte batez eta ondoren beste urte batez (gehienez
bi urte).
Zerbitzua epe horretan ematen ez bada, kontratistak berandutzeagatik erantzukizunei
aurre egin beharko die, nahiz eta Administrazioak aurretik ohartarazi ez.
4. AURREKONTUA-LIZITAZIO-MOTA
Kontratuaren aurrekontua eta lizitazio-mota 25.000 eurokoa da (%21eko BEZ
barneratu beharko zaio prezioari). Lizitatzaileek kopuru horretatik behera dagoen
eskaintza egin dezakete, bestelako kopuru zehatz bat proposatuz.
Lizitatzaileek egiten dituzten proposamenetan, ulertuko da ondorio guztietarako sartuta
daudela kontrata-prezioak ez ezik, kontzeptu ezberdinak zergapetzen dituzten era
guztietako zergak ere. Hala ere, Balio Erantsiaren Gaineko Zergak banakatua agertu
beharko du eskaintzetan, kontratuari bere arautegi arautzailearen arabera aplikagarri
zaizkion tipoa eta zenbatekoa adieraziz.
5.FINANTZAKETA
Plegu honetan aipatzen den kontratua gauzatzeko beharrezkoa den dirua ezarri da
2018. urteko aurrekontuan. Ondorengo urteetan ezarri beharreko dirua ezartzea
aurreikusirik dago.
6. ORDAINTZEKO MODUA
Kontratuaren prezioaren ordainketa honela egingo da:
Lehenengo ordainketa, urteko prezioaren guztizkoaren %80, udalekuen antolakuntza
eta exekuzio lanei dagokiona, aipatu lan horiek eginda daudenean ordainduko da,
uztailaren 15erako, beti ere esleipendunak fakturak edo kontratuak aurkeztuz gero.
Bigarren ordainketa, udalekuen kudeaketari dagokiona da, eta urteko zenbatekoaren
%20koa izango da. Zenbateko hori jaso ahal izateko derrigorrezkoa izango da
kontratuko betebehar guztiak betetzea, eta gastuen likidazioa aurkeztu, bai eta gastu
horien egiaztagiriak ere, udalekuetako jardueren programari eta balorazioari buruzko
informazioa jasotzen duen txostenarekin batera. Era berean, eskuragarri daudenean,
TC-1 eta TC-2 agirien kopiak ere aurkeztu beharko ditu
Abenduaren 27ko 25/2013 Legeak xedatzen duen arabera, faktura elektronikoa
ematera derrigortuta dauden entitateek fakturak Ibarrako udalari formatu elektronikoan
bidali beharko dizkiote Gipuzkoako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bidez,
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helbide honetara: https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua, horretarako Ibarrako
Udalaren DIR3 kodeak erabiliz:
Kontabilitate Bulegoa: L01200420
Organo kudeatzailea: L01200420
Unitate izapidatzailea: L01200420
7. KONTRATISTAREN ESKUBIDEAK ETA OBLIGAZIOAK
1.- Prezioa kobratzeko eskubidea seigarren klausulan xedatutakoaren araberakoa
izango da.
2.- Kontratistak honako betebehar berezi hauek ditu, Plegu honetan eta arau
osagarrietan jasotakoez gainera:
a) Kontratuaren xedeko lanak egikarituko ditu, eta pertsonalki egingo ditu,
kontratuan ezarritako klausulak eta haren oinarria den proiektua zorrotz betez, eta
Udal teknikari eskudunaren aginduetara. Era berean, ezin izango du kontratua,
osorik edo neurri batean, beste pertsona baten esku utzi administrazioaren baimen
espresik gabe.
b) Behin-betiko fidantza zehaztutako epean jarriko du, eta bidezkoa denean,
osagarria.
c) Esleipen-egintzan zehaztutako epean formalizatuko du kontratua.
d) Kontratuaren indarraldi osoan administrazio publikoekin kontratatzeko gaitasuna
mantentzea bermatuko du, eta behartuta egongo da etor litezkeen ezintasun eta
bateraezintasunen berri ematera hamabost eguneko epean.
e) Lizitazioaren eta kontratuaren ondorioz sortutako gastu guztiak ordainduko ditu,
besteak beste: Aldizkari Ofizialetan eta prentsan azaldutako iragarkiek
sortutakoak, fidantzen eraketakoak, eta, hala dagokionean, kontratua eskritura
publikoan bere kopiekin formalizatzekoak.
f) Lan Legeriaren, Gizarte Segurantzaren eta Hitzarmen Kolektiboen alorrean
dauden xedapen guztiak beteko ditu, eta baita 31/1995 Legean (Lan Arriskuak
Prebenitzeko Legea) eta lege hori garatzen duten Errege Dekretuetan jasotako
guztia (bereziki langileentzako prestakuntza-ekintzei eta babes-ekipo indibidualen
hornidurari dagokienez), eta, halaber, zerga-alorreko xedapenak ere beteko ditu.
Bestalde, Udal Korporazioak eta zerbitzuaren Zuzendaritzak ez dute inolako
erantzukizunik hartuko, xedapen horiek ez betetzeagatik etor litezkeen
erantzukizunetan.
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g) Kontratua egikaritzerakoan, eta bermealdia bukatzen den arte, antzeman
daitezkeen akatsen erantzukizuna izango du.
h) Lanak egiterakoan nahiz bere obligazioak betetzerakoan Udalari eta
hirugarrenei eragindako kalte guztiak ordainduko ditu.
i) Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege
Organikoaren 12. artikuluan esaten dena errespetatzea, kontratu honen xede diren
lanak burutzearen ondorioz esleipendunak udalaren titularitateko fitxategietan
dauden kutsu pertsonaleko datuak lortu beharra izango balu.
Era berean, kontratuaren esleipendunak bermatu beharko du, datuen tratamendua
udaleko bulegoetatik kanpo egiten bada, kutsu pertsonaleko datuen tratamendu
hori egitea fitxategiaren arduradunak espresuki baimendutakoa izango dela
erabiltzaile batentzat edo erabiltzaile-profil batentzat, eta kasu orotan, fitxategi
motari dagokion segurtasun maila bermatua izango dela, hori guztia, abenduaren
21ko 1720/2007 Errege Dekretuko 86. artikuluan esaten dena kontuan hartuta,
zeinaren bitartez onartzen baita LOPD garatzen duen Arautegia.
8. ADMINISTRAZIOAREN ESKUBIDEAK ETA OBLIGAZIOAK
1.- Udalari dagokio kontratuaren ikuskapena egitea bere langile teknikoen bidez.
Horiek jarraibideak eman ahal izango dizkiote kontratistari, betiere lana modu
eraginkorrean betetze aldera, kontratua arautzen duten klausulak oinarritzat hartuta eta
alkateak dituen maila goragoko zuzendaritza- eta ikuskaritza-ahalmenen kalterik gabe.
2.- Administrazioa behartuta egongo da seigarren klausulan xedatutakoaren arabera
ezarritako kopurua ordaintzera.
9. BERMEAK
1.- Ez da behin-behineko bermerik eskatzen.
2.-Kontratu honen lizitazioan abantaila gehien dituen eskaintza ekonomikoa aurkezten
duen lizitatzaileak behin betiko bermea jarri beharko du Udalaren Kutxan, esleipenprezioaren %5-aren baliokidea, BEZ kenduta.
Berme hori jartzeko epea 10 egun baliodunekoa izango da, bermea jartzeko
jakinarazpena egiten zaion egunetik aurrera kontatuta.
Jarritako bermea itzultzeko eskatu ahal izango du esleipendunak, kontratua egikaritzen
amaitutakoan eta, bere kasuan, bermealdia amaitu denean.
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3.- Bermeak Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen Testu Bateratua, azaroak 14ko
3/2011 Errege Dekretu legegilearen 96. artikuluan baimendutako edozein modutan
(esku-diruz, Zor Publikoko balioez, abalez edo kauzio aseguruz) eta indarrean dagoen
legeriak araututako baldintzetan eman ahal izango dira.
10. LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA
Kontratazio honen iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.
Internet bidez ere egingo da publizitatea, Ibarrako Udaleko kontratugilearen profilean
argitaratuz (www.ibarra.eus).
11. PARTE HARTZEKO AHALMENA ETA PROPOSAMENEN AURKEZPENA
1.- Lizitazio honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridikoa eta jarduteko
gaitasuna duten eta kaudimen ekonomiko, finantzario eta teknikoa duten pertsona
natural edo juridiko guztiek baldin eta Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen Testu
Bateratua onesten duen, azaroak 14ko 3/2011 Errege Dekretu legegilearen 60.
artikuluan zehaztutako kontratatzeko debekuen kasuren baten barnean ez badaude.
Kaudimen teknikoa:
1. Aurkezten diren enpresak 3 urteko lan esperientzia ziurtatu behako dute
udaleku zerbitzuak eman dituzten Administrazioen ziurtagiri bidez.
2. Koordinazio lanak egingo dituen pertsonak unibertsitateko erdi mailako
titulazioa izan beharko du, aisialdiko zuzendari titulua eta haur eta gazteekin
ekintzatan hiru urteko esperientzia izan duela ziurtatu beharko du. Koordinazio
lanetan arituko denaren agiri horien kopia konpultsatuak aurkeztu beharko dira.
3. Begirale denek batxilergo titulua edo goi mailako heziketa zikloa izan beharko
dute (Gizarte eta kultura animazioa edo Gizarte eta Kultur Zerbitzuetako Goi
mailako teknikaria). Begirale hauen %40ak aisialdi monitore titulua izan
beharko dute (ziurtagiri konpultsatua aurkeztuko da).
4. Langileen %100 nahitaez egiaztatu beharko dute administrazioko 3. Hizkuntza
eskakizuna, dagokion ziurtagiria aurkeztuta, 263/1998 Dekretuari jarraituz.
Beraz, hezkuntzako 2. Hizkuntza eskakizuna, EGA edo administrazioko 3.
Hizkuntza eskakizunaren pareko beste titulu batzuk aurkeztu ahalko dira.
5. Lan honetan arituko diren orok, ziurtatu beharko du ez dela sexu-askatasun eta
sexu-ukigabetasunaren aurka egindako delituengatik kondenatua izan epai
irmoarekin. Horretarako, Sexu delitugileen erregistroko zentralaren ziurtagiria
ekarri beharko da (uztailaren 28ko, 26/2015 legeak egindako, adingabearen
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babes juridikoaren urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13.5
artikuluaren aldaketa).

Kontratu honen lizitazioan abantaila gehien dituen eskaintza ekonomikoa aurkezten
duen eskaintzaileak bere kaudimen ekonomikoa finantzaria eta teknikoa egiaztatu
beharko du Plegu honetako 14. klausulan adierazten den moduan.
2.- Enpresari batzuk lizitazioan batera parte hartzeko interesatuta daudenean, aldi
baterako enpresa elkartea sortu ahal izango dute horretarako. Hori eskritura publikoan
formalizatu beharrik ez da izango, harik eta esleipena bere alde egiten den arte. Kasu
horretan, enpresariak solidarioki behartuta egongo dira Administrazioaren aurrean, eta
elkartearen ordezkari edo apoderatu bakarra izendatu beharko dute, eta horrek
kontratutik eratortzen diren eskubideak gauzatzeko eta obligazioak betetzeko adinako
ahalmenak izango ditu, kontratua amaitzen den arte.
3.- Lizitatzaileek honela aurkeztu beharko dituzte beren eskaintzak:
- Epea: 15 egun naturaleko epean, lizitazio honen iragarkia Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratzen denetik.
- Bi era hauetako batean:
a) Leihatilan, Ibarrako Udaleko sarreran (San Bartolome Plaza, 2), lanegunetan
9:00etatik 14:00 arte.
b) Posta ziurtatuaren bidez, honako helbide honetara zuzenduta: “IBARRAKO
UDALETXEA, San Bartolome plaza 2, 20400 IBARRA. Erreferentzia:
OPORRETAN EUSKARAZ UDALEKU IREKIAREN ANTOLAKUNTZA ETA
KUDEAKETA ZERBITZUA EMATEKO KONTRATAZIOA.
Bidaltzaileak egiaztatu egin beharko du bidaltze hori Posta bulegoan egin duen data,
eta egun berean, fax bidez (943 67 38 52) edo posta elektronikoaren bidez
(idazkaria@ibarra.eus) iragarri beharko dio kontratazio-organoari eskaintza bidali
duela. Bi baldintza horiek bete ezean, proposamena ez da onarturko, proposamenak
aurkezteko epea amaitu ondoren jasotzen bada. Hala ere, zehaztutako egun horren
ondoren hamar egun natural igarotzen badira proposamena jaso gabe, proposamen
hori ez da inola ere onartuko.
Proposamenak behar bezala aztertu eta prestatu ahal izateko, Baldintza Pleguak
interesatuen eskura egongo dira www.ibarra.eus webgunean.
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Era berean, espediente administratiboa udal bulegoetan aztertu ahal izango da,
Euskara eta Hezkuntza sailean, bulego orduetan, eta deialdia jakinarazten den
egunetik hasi eta eskaintzak aurkezteko epea bukatzen den egunera arte.
4.- Lizitatzaileek HIRU GUTUN-AZAL ITXITAN aurkeztuko dituzte beren
proposamenak, izenburu hau jarrita: “OPORRETAN EUSKARAZ UDALEKU
IREKIAREN ANTOLAKUNTZA ETA KUDEAKETA ZERBITZUA EMATEKO
KONTRATAZIOA” parte hartzeko proposamena. Gutun-azal horiek eskari
orokorrarekin batera sartuko dira sarrera-erregistroan, eta lakratuta eta zigilatuta egon
daitezke.
LEHENENGO GUTUN-AZALAK- “DOKUMENTAZIOA” azpititulua izango du, eta
honako dokumentu hauek jasoko dira bertan:
1.- Bere izenean edo beste pertsona fisiko edo juridiko baten izenean aurkeztu,
proposamena aukezten duen pertsonaren NAN.
2.- Ardurapeko aitorpena, Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen Testu Bateratua
onesten duen, azaroak 14ko 3/2011 Errege Dekretu legegilearen 60. artikuluan
zehaztutako kontratatzeko debekuen kasuren baten barnean ez dagoela eta
Administrazioarekin kontratatzeko legez ezarritako baldintzak betetzen dituela
ziurtatzen duena (Ibarrako Udalaren eredu normalizatuan, II. eranskina)
*Hainbat enpresa aldi baterako enpresa elkarte gisa aurkezten badira lizitazio
honetara, enpresari horietako bakoitzak aurreko 1. eta 2. ataletan adierazitako
dokumentazioa eman beharko du. Behin-behineko bermeari dagokionean, aldi
baterako enpresa elkarteko partaide bat edo batzuek aurkeztu ahal izango dute, beti
ere bermeak partaide guztien izenean era bateratu eta solidario batean erantzuten
badu.
**Elkarte Administrazioaren aurrean eraginkorra izan dadin, aski izango da
gutunazal honetan idazki bat eranstea sinatzen duten enpresarien izenak eta
zirkunstantziak adieraziz, bakoitzaren partaidetza zehaztuz eta kontratua indarrean
dagoen bitartean Udalaren aurrean guztien ordezkaritza osoa izango duen pertsona
izendatuz.

***Atzerriko enpresek, Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen Testu Bateratua
onesten duen, azaroak 14ko 3/2011 Errege Dekretu legegilearen 55. eta 58.
artikuluek, eta Administrazio Publikoetako Kontratuaren Legearen Araudi Orokorra
onartzen duen urriaren 12ko 1.098/2001 Errege Dekretuaren 9. eta 10. artikuluek
aurreikusitako moduan egiaztatu beharko dute beren gaitasuna.

14
GB 20180216

**** Kontratazio Organoa eta esleipenean parte hartzen duten enpresen arteko
komunikazioa, A sobrean aurkezten den helbide elektronikoaren bidez egingo da.
Derrigorrezkoa da helbide hau A sobrean garbi adieraztea
***** Kontratua esleitzen den unetik aurrera, bi hilabeteko epea izango dute
esleipenean parte hartu duten partaidideek (salbu esleipenean garaile izendatzen
den den partaidea) aurkeztu duten dokumentazioa eskatu eta berreskuratzeko. Egin
ezean, Udalak dokumentazio osoa suntsituko du.
BIGARREN GUTUN-AZALAK “ESKAINTZA - ESKAINTZA TEKNIKOA” azpititulua
izango du, eta honako dokumentu hauek sartuko dira bertan:

a) Eskaintzak baloratzeko irizpideak betetzen direla ziurtatzen duten agiriak.
Horien artean, plegu honetako 13. klausulan ageri direnak eta batez ere
memoria teknikoa. Memoria teknikoa ez aurkezteak lizitatzailea bazterrean
uztea ekar dezake.
HIRUGARREN GUTUN-AZALAK “ESKAINTZA ESKAINTZA EKONOMIKOA”
azpititulua izango du, eta honako dokumentu hauek sartuko dira bertan:
1. Eskaintza ekonomikoa, plegu honen I. eranskinean jasotako proposamen
ekonomiko ereduaren arabera, behar bezala beteta.
Hirugarren gutun-azaletako dokumentazioari buruzko oharrak:
* Ez da onartuko ereduaren arabera idatzi ez den proposamen ekonomikorik.
**Prezioen eskaintzaren banakapenean antzeman daitezkeen akats aritmetikoak
konpontzeko, guztizko prezioaren eta BEZ kopuru aplikagarriaren zifrak hartuko dira
baliozkotzat, eta ofizioz egingo dira oinarrizko prezioa eta BEZ zenbatekoa
banakatzeko dagozkion kalkuluak
12. KONTRATAZIO MAHAIA ETA PROPOSAMENAK IREKITZEA
1.- Kontratazio Mahaiaren hasierako osaera nominala eta ondorengo aldaketak
Ibarrako Udalaren kontratugilearen profilean eta web orrialdean ere (www.ibarra.eus)
argitaratuko da.
Kontratazio Mahaia honako kideekin osatuko da:
• Lehendakaria: Alkatea edo honek eskuordetzen duen zinegotzia
• Udal Kontuhartzailea
• Udal Idazkaria
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• Euskara Teknikaria
2.- Proposamenak ireki aurretik, eskaintzaren lehenengo gutun-azalean aurkeztutako
dokumentuak kalifikatuko ditu Mahaiak.
Lizitatzaileek aurreko klausulan exijitutako dokumentu guztiak sartuko dituzte
aurkeztutako dokumentazioaren gutun-azalean, eta ez da onargarria izango
dokumentu horiek berak beste lizitazio baterako erabiltzea, nahiz eta beste lizitazio
horretako plikak irekitzeko ekitaldia aldi berean egin.
Mahaiak akats materialak ikusiko balitu aurkeztutako dokumentazioan, komenigarri
ikusten badu, gehienez hiru egun balioduneko epea eman ahal izango du, lizitatzaileak
akatsa zuzen dezan. Horretarako errekerimenduak faxez edo posta elektronikoz
egingo dira lehentasunez, enpresak lizitazioan aurkeztu duen dokumentazioan
aipatutako zenbaki edo helbidera zuzenduta.
3.- Kontratazio Mahaiak Ibarrako Udaletxeko bulegoetan irekiko ditu proposamenak
(San Bartolome plaza, 2) proposamenak aurkezteko epea amaitu ondoren kontratazio
profilean adieraziko da zein egunetan egingo den.
Ekitaldi horretan, onartutzat eman diren kontratu-eskaintzen bigarren gutun-azala
bakarrik irekiko da (eskaintza teknikoa), ekitaldi publikoan (hau ere kontratazio
profilean adieraziko da enpresa interesatuek parte har dezaten).
Hasierako deialdi hau mantentzea nahiz balizko aldaketak argitara emango dira
kontratugilearen profilean (www.ibarra.eus), jakinarazteko egoki iritzitako beste
edozein moduren kalterik gabe.
4.- Bigarren gutun-azalean jasotako atalei dagokien eskaintza baloratu ondoren,
Kontratazio Mahaiak eskaintzen hirugarren gutun-azala (eskaintza ekonomikoa) irekiko
du, hori ere ekitaldi publikoan. Ekitaldi horretarako deialdia ere kontratugilearen
profilean argitaratuko da (www.ibarra.eus), jakinarazteko egoki iritzitako beste edozein
moduren kalterik gabe.
5.- Azkenik, Mahaiak kontratazio-organoari aurkeztuko dio esleipen-proposamena.
6.- Kontratazio Mahaiak edozein unetan eskatu ahal izan ditu enpresek aurkeztutako
dokumentazioa aztertzeko edo eskaintzak baloratzeko beharrezko direla iritzitako
txosten teknikoak eta juridikoak.
13. ESLEITZEKO IRIZPIDEAK
Honako irizpide hauek kontuan hartuko dira esleipena erabakitzeko:
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1.- FORMULA BIDEZ BALORATU DAITEZKEEN IRIZPIDEAK (hirugarren sobrea).
1. Eskaintza ekonomikoa: 55 puntu gehienez.
Honako formula hau erabiliko da eskaintza ekonomikoan emango diren puntuak
kalkulatzeko.

P= 55 x BO
---------BM
P= puntuazioa; BM= jaitsiera handiena; BO= eskaintzaren jaitsiera.
Aditzera eman behar da, prezioari dagokion esleipen-irizpidea aztertzeko orduan,
eskainitako zenbatekoak izango direla kontutan, BEZa gabe alegia.
2.- FORMULA GABE BALORATZEN DIREN IRIZPIDEAK (bigarren gutunazala)
2.1. BEHARREZKO ZERBITZUAREN PROIEKTUA: GEHIENEZ 35 PUNTU
a. Oinarritze teoriko eta proiektuaren helburuak: 8 puntu gehienez
b. Lan metodología: 10 puntu gehienez
c. Zeharkako lerroak jorratzeko kalitatea eta gaurkotasuna: 7 puntu
gehienez
d. Proposamena udalerriaren errealitatera egokitzea: 10 puntu gehienez
2.2. HOBEKUNTZAK: GEHIENEZ 10 PUNTU
14. KONTRATUA ESLEITZEA ETA ESLEIPENA JAKINARAZTEA
1.- Administrazioak, aukeran, ahalmena izango du kontratua proposamenik
onuragarrienari esleitzeko, aurreko klausulan ezarritako irizpideak aplikatuz,
proposamenaren balio ekonomikoari kasu egin beharrik gabe, edo, bestela, lizitazioa
esleitu gabe utz dezake, betiere erabakia esleipen-irizpideen arabera hartuz.
2.- Esleipen-proposamena erabaki ondoren, Kontratazio Mahaiak errekerimendua
egingo dio abantaila gehien dituen eskaintza ekonomikoa aurkeztu duen lizitatzaileari,
hamar egun baliodunekoa epean, errekerimendua jaso ondorengo egunetik kontatuta,
ondorengo dokumentazioa aurkez dezan:
- Zerga eta Gizarte Segurantzako obligazioak betetzen dituela egiaztatzen duten
justifikazio dokumentuak, baldintza hauek aurretik egiaztatuta geratu ez badira.
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- Osaera edo aldaketa eskritura, hala behar badu, Merkataritza Erregistroan
inskribatua, baldintza hori eskatzen den kasuetan. Bestela, osaera dokumentua,
estatutuak edo sortze ekintza, jarduera arautzen duten arauak jasota, dagokion
Erregistro Ofizialean inskribatuta, hala behar izanez gero.
- Eskaintzaren sinatzailearen ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentazioa
(pertsona horrek beste pertsona fisiko edo juridiko baten izenean jarduten duenean)
- BEZatik salbuetsita dagoen entitate bat izango balitz, salbuespen bat esleituta
duelako, hori frogatzen duen ziurtagiria aurkeztu beharko du.
- Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa egiaztatzea, honela:
• Erakunde finantzarioen txostena edo, hala dagokionean,
profesionaletarako kalteordain-aseguruaren egiaztagiria.

arrisku

- Kaudimen teknikoa egiaztatzea, honela:
•

Enpresaburuek azken 10 urteetan egindako zerbitzu edo lan garrantzitsuenen
zerrenda (gutxienez 3 urteko esperientzia frogatu beharko dute udaleku
zerbitzuak ematen); horien zenbatekoa, datak eta hartzailea, publikoa edo
pribatua, adieraziz. Egindako lanak edo zerbitzuak organo eskudunak
egindako edo ikus-onetsitako ziurtagirien bidez egiaztatuko dira, hartzailea
alor publikoko entitate bat denean; hartzailea subjektu pribatua denean,
horrek berak egindako ziurtagiriaren bidez, edo, ziurtagiri hori ezean,
enpresaren aitortzaren bidez; hala dagokionean, aginte eskudunak ziurtagiri
horien berri emango dio zuzenean kontratazio organoari.

•

Koordinazio lanak egiten dituen pertsonaren titulazioen aurkezpena
(unibertsitateko erdi mailako titulazioa, aisialdiko zuzendariaren titulua eta
haur eta gazteekin ekintzatan hiru urteko esperientzia duela frogatzeko
ekintzak egin dituen lan tokietako ziurtagiriak).

•

Langile denen 3. hizkuntza eskakizuna dutela frogatzen duen ziurtagiria.

•

Langile denen sexu askatasun eta sexu-ukigabetasunaren aurka egindako
delituengatik epai irmo bidez kondenatua izan ez direla ziurtatzen duen
dokumentua (Sexu delitugileen erregistroko Zentralaren Ziurtagiria uztailaren
28ko, 26/2015 legeak egindako, adingabearen babes juridikoaren urtarrilaren
15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13.5 artikuluaren aldaketa).

- Beste edozein dokumentu, kontratazio-organoak eskatuta, kontratatzeko gaitasuna
duela egiaztatzeko edo kontratua egikaritzeko erabiltzera konprometitutako
bitartekoak benetan eskura dauzkala egiaztatzeko.
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- Dagokion behin-betiko bermearen aurkezpena.
Errekerimendua adierazitako epean behar bezala bete ezean, ulertuko da lizitatzaileak
kendu egin duela bere eskaintza; kasu horretan, dokumentazio bera eskatuko zaio
eskaintzak sailkatuta geratu diren ordenaren araberako hurrengo lizitatzaileari.
3.- Behin betiko bermea jarri eta aipatutako dokumentazioa aurkeztu ondoren,
kontratazio-organoak dokumentazioa jaso ondorengo hurrengo bost egun baliodunetan
esleituko du kontratua.
4.- Esleipena motibatua izango da, izangai edo lizitatzaileei jakinaraziko zaie eta, aldi
berean, Ibarrako Udalaren kontratugilearen profilean argitaratuko da (www.ibarra.eus).
Jakinarazpenean eta kontratugilearen profilean, 156.3 artikuluaren arabera zein epetan
formalizatu behar den adieraziko da.
5.- Kontratuaren esleipena bi hilabeteko epe maximoan egingo da, proposamenak ireki
ondorengo egunetik kontatuta. Ezarritako epean esleipen-erabakirik ematen ez bada,
lizitatzaileek eskubidea izango dute beren eskaintza kentzeko.
15. KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA
Kontratua dokumentu administratiboan formalizatu beharko da, esleipenaren
jakinarazpena jaso ondorengo hurrengo hamabost egun baliodun baino geroago ez.
Nahikoa titulu izango da agiri hori, edozein erregistro publikotara sartzeko. Hala ere,
kontratistak kontratua eskritura publiko bihurtzea eskatu ahal izango du, eta bere
kargura izango dira horri dagozkion gastuak.

Kontratua formalizatzeko egintza Udaletxeko Idazkaritzako bulegoetan egingo da (San
Bartolome plaza 2, 1. solairua), Zerbitzuak hala eskatuta.
Formalizatu ondoren osatzen da kontratua.
Kontratua formalizatu ondoren, GAOn eta Ibarrako Udaleko kontratugilearen profilean
(www.ibarra.eus) argitaratuko da.
16.KONTRATUA EGIKARITZEA
Era berean, jarduerarekin hasi baino lehen, enpresa kontratistak idatziz egiaztatu
beharko du arriskuen ebaluaketa eta prebentziozko jardueraren planifikazioa egina
duela, baita laneko zentroan beren zerbitzuak beteko dituzten langileei dagokienez
informazio eta formazio alorreko obligazioak bete dituela, hori guztia urtarrilaren 30eko
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171/2.004 Errege Dekretuan jasotzen dena kontuan hartuz, laneko arriskuen
prebentzioari buruzko dekretuan, hain zuzen.
1.-Lanak ezingo dira hasi, kontratistak kontratua sinatzen duen arte.
2.- Kontratista behartuta dago kontratua betetzera lanak egiteko finkatuta dagoen epe
barruan, baita, bere kasuan, zehaztu diren zatiko epeak. Kontratista berandutzeak ez
du Administrazioaren aldetik aurrez abisatu beharra ekarriko. Kontratista, berari
egoztekoak diren arrazoiak tarteko, epea bere osotasunean betetzerakoan berandutu
egin bada, Administrazioak kontratua suntsitzeko edo Sektore Publikoaren Kontratuen
Legearen Testu Bateratua onesten duen, azaroak 14ko 3/2011 Errege Dekretu
legegilearen 212. artikuluan aurreikusitako zigorrak jartzeko erabakia hartu ahal izango
du.
3.-Kontratistak kontratua bere “arrisku eta kontura” onartzen duela ulertuko da, testu
bereko 215. artikuluaren arabera.
17.ZEHAPENEN ARAUBIDEA
1.- Arau-hausteak.
Oso larriak, larriak edo arinak izango dira kontratistak kontratua gauzatzen duen
bitartean egiten dituen arau-hausteak.
a) Oso arau-hauste larriak izango dira honako hauek:
-Zehaztutako epean zerbitzua ematen ez hastea, edo zerbitzua emateari uztea,
ezinbesteko arrazoiak daudenean izan ezik.
-Udalaren baimen espresurik gabe, zerbitzuak, osorik edo neurri batean, beste bati
utzi, alokatu edo eskualdatzaea.
-Plegu honetan ezarritako edozein baldintza edo obligazio ez betetzea, gerora hortik
erator daitezkeen egintzen kalterik gabe.
-Lanak argi eta garbi gaizki edo modu irregularrean egitea.
-Prestazioaren zaintzaz arduratzen den Zerbitzuko arduradunek emaniko aginduak ez
betetzea, lanaren garapenari dagokionez, eta oro har, lan horien prestazioa
erregulatzen duten arauak ez betetzea.
-Bi arau-hauste larri edo gehiago egitea.
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b) Arau-hauste larriak izango dira:
-Atzerapen ez sistematikoa, lanak egiterakoan.
-Kontrataturiko langileen eskura Udalak jarritako baliabide materialak eta azpiegiturak
behar bezala ez erabiltzea.
-Behin eta berriz akats larriak egitea.

c) Arau-hauste arinak izango dira aurreko horietan aurreikusi ez diren gainerako
guztiak eta, nolabait ere, Baldintza Plegu honetan zehaztutako baldintzen kalterako
direnean, zerbitzuan kalte larririk eragiten ez badute.

2. Zehapenak.
Honako zehapen hauek jarri ahal izango zaizkio kontratistari:
a) Oso arau-hauste larriengatik: 1.001eurotik 3.000€ra
b) Arau-hauste larriengatik: 301 eurotik 1.000 €ra
c) Arau-hauste arinengatik: 300 € bitarte.
Hala eta guztiz ere, oso arau-hauste larriak direnean, Udalak erabaki ahal izango du
zehapenak jarriko dituen, klausula honetan aurreikusitakoaren arabera, edo kontratua
suntsitzeko dagokion espedientea hasiko duen.

3.Eskumena
Zehapen hauek Alkatetza-Lehendakaritzak emaniko Ebazpenaren arabera jarriko dira,
arau-hauste arinak eta larriak direnean, eta, oso arau-hauste larriak direnean, organo
esleipendunak jarriko ditu, aurrez dagokion espedientea izapidetu ondoren. Kasu
horretan kontratistari audientzia emango zaio, eta hala badagokio, abal-emaileari.

4. Ordainketa.
Kontratistak Udal Diruzaintzan ordainduko du zehepenen zenbatekoa, banakako
kitapenetik ateratako zorrak borondatezko denboraldian ordaintzeko epeen barruan.
Epe hori igaro ondoren isunaren zenbatekoa ordaindu ez badu, kontratua egitean
jarritako fidantzatik hartuko da kopuru hori, eta kontratista behatuta geratuko da
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kendutako kopuru hori hamar eguneko epean berriz jartzera, horretarako eskaera egin
zaion egunetik aurrera kontatuta, edo bestela, ordaindu gabe dauden fakturetatik
kendu ahal izango da.

5.- Kalteen erreklamazioa:
Zehapenak ezartzeak ez du kentzen Udalari sortutako kalte eta galerengatik ordaindu
beharra. Horien erreklamazioa era berean izapidetuko da.
18. BERMEALDIA
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuak aurrikusten dituen
ondorioetarako, hiru hilabeteko bermealdia ezartzen da.
19. PREZIOEN BERRIKUSPENA
Kontratu honetan ezingo da preziorik berrikusi, Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen Testu Bateginak 89. artikuluan xedatutakoaren arabera; martxoaren 30eko
Desindexazioari buruzko 2/2015 Legeak aldatu du Testu Bategina ( Hirugarren Azken
Xedapena-hiru)
20. KONTRATUAREN ALDAKETAK
Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen Testu Bateratua onesten duen, azaroak
14ko 3/2011 Errege Dekretu legegilearen 219. artikuluaren arabera, administraziokontratu hau interes publikoko arrazoiengatik bakarrik aldatu ahal izango da, I.
Liburuko V. Tituluan aurreikusitako moduetan eta kasuetan eta 211. artikuluan
araututako prozeduraren arabera. Kasu horietan, kontratatazio-organoak erabakitako
aldaketak nahitaezkoak izango dira kontratistarentzat. Zerbitzua baldintzaturik
gelditzen da haurren matrikulaziora, alegia, haurren matrikulazio kopuruaren arabera
kontratuaren prezioan aldaketak egon daitezke eta kontratatu beharreko langileetan
ere aldaketak egongo dira.
21. KONTRATUA SUNTSITZEA
Kontratua suntsitzeko arrazoiak izango dira Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen
Testu Bateratua onesten duen, azaroak 14ko 3/2011 Errege Dekretu legegilearen 223.
artikuluan oro har kontratu administratiboetarako aurreikusitakoak eta, era berean,
Lege bereko 308. artikuluan bereziki zerbitzu-kontratuetarako jasotakoak.
Kontratua suntsitzeko ondorengo kausa ezartzen da espresuki: esleipendunak
kontratatzeko betekizunak galtzea (kontratistaren gaitasuna eta kontratatzeko debeku
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arrazoia ez izatea), Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu Bateratuan ezartzen
denaren arabera.
22. ERREKURTSOEN ARAUBIDEA
1.- Kontratazio honi dagozkion ebazpen eta izapide-egintzei, azken horiek gaiaren
oinarria zuzenean edo zeharka erabakitzen badute, prozedura jarraitzeko ezintasuna
erabakitzen badute, eskubide eta interes legitimoetan konpon ezinezko defentsagabezia edo kaltea eragiten badute, aukerako izaeraz, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen bitartez
araututako administrazioarekiko birjarpen errekurtsoa aplikatuko zaie, edo
Administrazioarekiko Auziaren Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998
Legean araututako administrazioarekiko auzi errekurtsoaren xede izango dira.
2.- Interesatuek gainerako izapide-egintzen aurkako jarrera alegatu ahal izango dute,
prozedurari amaiera emango dion ebazpenean kontuan har dadin.
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I. ERANSKINA: Proposamen-eredua
“.....................................................................................
jaunak/andreak,
NAN:
...............................,
hiria:.....................................,
helbidea:
..................................................................................., telefono zk.: ...............................
(fax zk.: .......................; posta elektronikoa: .........................), jarduteko gaitasun
juridiko osoaren jabe dela, eta ezaguturik ................................. kontratazioa arautuko
duen Baldintza Plegua eta gainerako baldintzak, bere izenean (edo
.................................................-(r)en izenean, IFK/NAN .............................., hiria:
................................, helbidea:................................................................, etab.),
JAKINARAZTEN DU:

I.- Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Plegua eta espedientean jasota dauden
gainerako dokumentuak ezagutzen ditu eta osorik onartzen ditu.

II.- Esleipendun gertatuz gero, aipatutako lanak onetsitako Baldintza Pleguan zehazten
diren baldintzen arabera eta espedientean zehaztutako gainerako aukerako baldintzen
arabera beteko ditu beti.

III.- Lanaren, zergaren eta Gizarte Segurantzaren alorretan legeek edo araudiek
xedatzen dutena beteko du.

IV.- Esandako guztiaren arabera, konpromisoa hartzen du zehaztutako lan horiek
egiteko, .....................euro urteko prezioan, honela banatuta:
- Prezioa : …………………..…… €
- BEZ aplikagarria (%.........): ……….……… €

Zatikatzea:
Giza baliabideak:
Gaia

Kostu materiala:
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Zenbatekoa

Gaia

Zenbatekoa

Gastu orokorrak
Gaia

Zenbatekoa

Enpresa etekina (Halakorik bada ):
BEZ (Halakorik bada ).
Lekua, eguna eta sinadura. LIZITATZAILEA.“
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II. ERANSKINA
ARDURAZKO AITORPENAREN EREDUA
Izen-abizenak: --------------------Jakinarazpenak egiteko helbidea: -------------------------IFK: --------------IFK: ---------------------erakundearen izenean, lizitazio honetan parte hartzeko: --------------------------ren aurrean
BERE ARDURAPEAN AITORTZEN DU
LEHENA. Honako hornidura honetan parte hartu nahi duela: ------------------------.
BIGARRENA. Betetzen dituela Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu
Bateginak 146.1 art.an ezarritako baldintzak------------------------ hornidura
kontratuaren esleipendun izateko, zehazki hauek:
-Baduela nortasun juridikoa eta, kasua bada, ordezkaritza.
-Enpresa behar bezala sailkatua dagoela eta baduela kaudimen ekonomikoa,
finantzarioa eta tekniko-profesionala.
-Kontratatzea galarazten duen inolako arrazoirik ez duela, Sektore publiko
Kontratuen legearen Testu Bateginak 60 art.an jasotakoak, eta egunean dagoela
zerga arloko eta gizarte segurantza arloko betebeharretan.
-Edozein mailako espainiar Epaitegi eta Auzitegiren jurisdikzioaren menpe
jartzen dela, kontratuarekin zerikusia duen edonolako zuzeneko nahiz zeharkako
gorabehera argitzeko, eta uko egiten diola, kasua bada, hautagaiari legokiokeen
atzerriko jurisdikzio foruari. (enpresa atzerritarren kasuan).
-Hauxe da helbide elektronikoa: ------------------------------HIRUGARRENA. Aitorpen honetako bigarren ataleko agirien balioa egiaztatzeko
konpromisoa hartzen du baldin eta kontratuaren esleipendun proposatzen bada
edo horrela eskatzen bazaio edozein unetan.

Eta horrela jasota gera dadin, aitorpen hau sinatzen dut.
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…………………….n 201..ko …………………………..ren ………………….(e)an.
Aitortzailearen sinadura
Stua:

OPORRETAN EUSKARAZ UDALEKU IREKIAREN ANTOLAKUNTZA ETA
KUDEAKETA
ZERBITZUA EMATEKO KONTRATAZIOA.
-BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA- Prozedura irekia -

1.- XEDEA
Kontratu honen xedea Oporretan
antolakuntza eta kudeaketa da.

euskaraz

udaleku

irekiaren

prestakuntza,

2.- MARKO KONTZEPTUALA ETA ZERBITZUAREN HELBURUAK.
Udaleku hauek Ibarrako Udaleko Euskara eta Hezkuntza Arloak antolatzen ditu, eta
Gipuzkoako Haur eta Gazteen Sustapenerako Sisteman txertatzen dira, hots,
GAZTEMATIKA deiturikoan. Beraz, aurkezten diren proiektuek “Haur, nerabe eta
gazteen ekimenak eta parte hartzea sustatzeko zerbitzua” agirian markatutako
filosofia eta metodologia izan behar dituzte oinarri. Eta, batez ere, printzipio hauek:
Haur-kultura sortzea, partaidetzazko kultura sortzea eta aukeren berdintasunaren
kultura sortzea da, udalekuak erreferentzia izan daitezke entzuteko moduarentzat, haur
bakoitza kontuan hartzeko moduarentzat eta haur bakoitzari inplikatzen utziz hari
interesatzen zaiona kontuan hartzeko moduarentzat.
Haurrentzat parte hartzea da generoak eragindako mugarik gabe gaitasunak eta
trebetasunak dituztela eta gai askotan ekarpenak egin ditzaketela konturatzea; horrez
gain, guztiokin partekatutako erantzukizunak dituztela konturatzea eta komunitatearen
barnean duten bizitza ulertzea ere.
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Ludikotasunaren zentralitatea, helduen beste nahikari batzuen gainetik: haurrek euren
garapena jolasteko modu anitzen erdian aurrera eman dezaten bilatzea: askea,
gainbegiratua, bakardadean, lagunduta...
Udalekuetako profesionalek begiratu, lagundu eta parte-hartzea dinamizatzeko
gaitasunak izango dituzte.
Oporretan euskaraz udalekuetan hezitzaileen eta haurren arteko HARREMANA
elementu nagusia izango da; gertuko harreman horrek segurtasuna eman behar die
eta bide eman behar die konpromiso xumeak hartzeko.

3.- ZEHARKAKO LERROAK
•

Udalekuan nesken eta mutilen arteko elkarbizitza osasuntsua eta aukera
berdintasunean bermatzeko bitartekoak jarriko dira: neskentzat eta mutilentzat
interesgarria den eskaintza egingo da, debateetan eta erabakiak hartu behar
direnean nesken presentzia eta parte hartze aktiboa bultzatuko da, genero
irizpidea kontutan hartuko da espazioa banatzeko orduan, begiraleen paper
banaketa egiteko garaian, hedapen materialean azalduko diren irudiak
aukeratzerakoan, hizkuntza ez sexista erabiliz, …

•

Inklusioa eta integrazioa: Haurren artean dagoen aniztasuna kontuan hartuko
da eta dibertsitatea zainduko da. Udalekuetan arreta eskainiko zaie haur
bakoitzaren berezko beharrei, guztientzako eta bakoitzarentzako esanguratsua
izango den eskuhartze hezitzailea garatuz. Arreta berezia eskainiko die premia
berezia dituzten pertsonei (gizartean zailtasunak dituztenak, urritasun fisikoak,
etorkinak…)

4.- ZERBITZUAREN EZAUGARRIAK.
Oporretan euskaraz udalekuak ekaina bukaeratik uztaila bukaerara egingo dira
astelehenetik ostiralera egingo dira, jaiegunetan izan ezik.
Udalekuen ordutegia 09:00etatik 13:00etara izango da.
Udalekuaren prestakuntza ekainean egingo da, eta gutxienez lan hauek jasoko ditu:
•
•

Udalekuaren plangintza eta prestakuntza.
Parte-hartzaileen zerrenda eta taldeen proposamena.
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•
•
•
•

Begiraleen hautaketa eta formakuntza.
Gurasoekin bilera.
Programazioaren egokitzapena aniztasun funtzionalik izanez gero.
Ebaluazioaren eta asebetetze-galdetegiaren diseinua.

Adjudikaziodunak koordinatzaile/zuzendari nagusi bat izendatu beharko du, ekainean
udalekua antolatzeaz eta uztailean langileen lana eta jarduerak koordinatzeaz
arduratuko dena. Uztailean bere presentziazko ordutegia gutxienez 8:00etatik
14:00etara bitartekoa izango da. Gainera, gurasoen informazio bilera egiten denetik
udalekuak amaitzen diren arte, enpresa adjudikaziodunak funtzionamenduan
mantendu beharko ditu udalekuen koordinatzaile/zuzendariarekin harremanetan
jartzeko bitarteko eta modu hauek:
-

Telefono zenbaki bat, astelehenetik ostiralera 8:00etatik 14:00etara bitarteko
ordutegian erantzungo dena.

-

Posta elektroniko helbide bat.

Enpresa
Adjudikaziodunak
matrikulazioan
jasotako
eskaerari
erantzuteko
beharrezkoak diren begiraleak kontratatu beharko ditu. Zerbitzua baldintzaturik
gelditzen da haurren matrikulaziora, alegia, haurren matrikulazio kopuruaren arabera
kontratuaren prezioan aldaketak egon daitezke eta kontratatu beharreko langileetan
ere aldaketak egongo dira.
Begiraleen kopurua haurren izen-emate kopuruaren baitan zehaztuko da,
emakumezkoen eta gizonezkoen presentzia orekatuarekin; beti ere, neska-mutikoen
eta gazteen kanpamenduen, kolonien, kolonia irekien, lan-kanpaketen eta ibilaldietako
kanpaketen jardunbidea arautzen duen ekainaren 25eko 170/1985 dekretuko 2.
artikuluan, zehazten diren ratioak errespetatuz.
Begiraleen oinarrizko ordutegia 8:30-13:30 izango da. Guztizko ordu kopurua eta
begiraleen artean horien banaketa egiteko modua Euskara eta Hezkuntza arloarekin
adostuko dira, pertsona bakoitzari dagozkionak gehitu edo gutxitu daitezkeelarik
begiraleen taldean beteko dituen funtzioen arabera.
Gurasoekin bilera egin aurretik, hautatutako begiraleekin udalekuari buruzko
formakuntza eta plangintza topaketa bat egingo da. Topaketa horretara joatea
derrigorrezkoa izango da.
Adjudikaziodunak jarduerez arduratuko den pertsonalaren zerrenda eta euren
curriculuma entregatu beharko ditu.
Adjudikaziodunak, gurasoekin bilerak egin baino 7 egun lehenago, Euskara eta
Hezkuntza arloari aurkeztu beharko dio egingo denaren programazio zehaztua.
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5.- ZERBITZUAREN JASOTZAILEAK
Oporretan euskaraz jardueran Ibarran erroldatutako eta 4 eta 10 urte bitarteko haurrek
hartu ahal izango dute parte.

6.- ESLEIPENDUNAREN BETEBEHARRAK
Ekainaren 25eko 170/1985 dekretuko 2. artikuluan, neska-mutikoen eta gazteen
kanpamenduen, kolonien, kolonia irekien, lan-kanpaketen eta ibilaldietako kanpaketen
jardunbidea arautzen duena, zehazten duen bezala, begiraleen %40ak begirale titulua
izan beharko du, eta koordinatzaileak Aisialdiko Zuzendari titulua izan beharko du.
Begiraleek derrigorrean ezagutu beharko dute “Haur, nerabe eta gazteen ekimenak
eta parte hartzea sustatzeko zerbitzua” dokumentua, eta hau izango da udalekuetako
haurrekin nola jokatu behar duten markatuko dien gida.
Adjudikaziodunak kontratu egilearekiko harremanerako sortzen dituen idatzizko
komunikazio mota guztiak (kontratu, faktura, txosten, bilera, kontsultak…) euskaraz
sortu beharko ditu.
Adjudikaziodunak gastuen likidazioa (langileria gastuak, asegurua, antolaketa-gastuak
eta abar) aurkeztu beharko du Ibarrako Udaleko Euskara eta Hezkuntza arloan,
udalekuak amaitzen direnetik berrogeita bost egun igaro baino lehen, gastu horiei
dagozkien fakturak barne. TC1 eta TC2 ereduen kopia ere aurkeztu beharko du.
Aktibitatearen baitan haurrek jasan lezaketen edozein motako istripu edo gertakari
kaltekorri aurre egin ahal izateko, adjudikaziodunak jarduera-programan bere hedadura
osoa estaliko duen Erantzukizun Zibileko Asegurua itundu beharko du (gutxienez
300.000 €ko estaldurarekin) entitate aseguratzaileren batekin, beti ere indarreango
legeriak asegurugintza eta erantzukizun zibilaren esparruan xedatutakoari jarraiki.
Aipatu erantzukizun zibileko aseguruak, haurren gaineko kalteez gain, aktibitatea
antolatzearen ondorioz gerta litekeen beste edonolako kalte, narridura eta galera kalte
ordainez estaltzeko adinakoa izan beharko du.
Era berean, kontratua prestatzeak, esleitzeak eta formalizatzeak, nola iragarkiak eta
formalizatzeak, nola iragarkiak argitaratzeak eta, kasua balitz, kontratua eskritura
publikoan jasotzeak, horren guztiak sortzen dituen gastu eta tasa guztien ordainketa
egiteko obligazioa du kontratista/adjudikaziodunak, beronen kargurakoak direlarik,
halaber, zerga guztiak, BEZ barne, esleipen-prezioaren baitako kontsideratzen da.
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Plegu honetan xedatutako edozein betebehar burutzean sor litezkeen eragozpen edo
atzerapenen aurrean adjudikaziodunak aldaketarik egin beharko balu, ezinbestez
Euskara eta Hezkuntza arloari jakinarazi beharko lioke aurrez; proposamen aldaketa
Tokiko Gobernu Batzarrak ontzat eman dezan.
Horrez gainera atal hauek dituen memoria bat (gutxienez euskaraz aurkeztu beharko
da, eta beronen laburpen bat elebitan) aurkeztu beharko du:
* Deskripzio atala, udalekuaren datu guztiak jasoko dituena:
prestaketa, koordinazioa eta funtzionamendua
parte-hartzaileen zerrenda sexuaren, adinaren eta taldearen arabera bereizia,
asistentzia, osatutako taldeak eta horietako bakoitzerako izendatutako
begiraleak
erabilitako espazioak, egindako bilerak, familiei eta haurrei egindako asebetetzegaldetegiaren emaitzak
* ebaluazio atala:
lortutako helburuak eta horien lorpen maila
koordinazioaren eta bileren egokitzapena
prestaketaren, baliabideen eta jardueren egokitzapena haurren eta begiraleen
arteko harremana
* hirugarren atal bat, proposamenena
Adjudikaziodunak aldaketaren bat egin nahi badu agiri honetan xedatutakoari
dagokionez, izan daitezkeen ustekabekoen edo atzerapenen ondorioz, jakinarazi egin
beharko du aurrez, Euskara eta Hezkuntza arloko batzordeburuak bere adostasuna
eman diezaion.

7.- HIZKUNTZ IRIZPIDEAK
Zerbitzu guztia euskaraz eskainiko da.
1.

Hizkuntza-gaitasuna

Administrazioarekin eta hirugarrenekin harremana duten neurrian, kontratatutako
enpresako langileek administrazioak berak bete behar lituzkeen pareko baldintzak
bermatu beharko dituzte, hizkuntza gaitasunei dagokienez; horregatik, eman beharreko
zerbitzuen izaera kontuan izanik, Europako Erreferentzia Markoaren C1 gaitasun maila
egiaztatu beharko dute langile guztiek.
Kontratua esleitu aurretik egiaztatu beharko du enpresak zerbitzua emango duten
pertsonek badutela eskatutako hizkuntza gaitasuna. Era berean, enpresa kontratatu
31
GB 20180216

eta geroago zerbitzua emango duen pertsona berririk sartuko balitz, horiek ere
eskatutako hizkuntza gaitasuna egiaztatu beharko dute.
Hizkuntza gaitasuna egiaztatzeko honako bi bideak erabili ahal izango dira:
1.
Zerbitzua eman behar du(t)en pertsonak/ek eskatutako hizkuntza gaitasuna
dauka(te)la ziurtatzen duen agiria aurkeztea.
2.
Administrazioak erabakitako proba egitea (proba horretan lortutako agiriak ez
du inolako baliorik izango esleipen honetatik kanpo).
2. Hizkuntza paisaia
Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako komunikazio orokorrak piktograma bidez
egingo dira eta euskarazko azalpen mezua izango dute ondoan.
Piktograma bidez egin ezin direnean, euskaraz egingo dira mezuak ezagunak edo
ulergarriak direnean.
Aurreko bi kasuak ezinezkoak direnean, elebitan egingo dira euskarari lehentasuna
emanez, betiere administrazioarekin aldez aurretik adostuta.
3. Erabilera herritarrekin
Zerbitzuaren erabiltzaileari harrera eta erantzuna administrazioari eskatzen zaizkion
hizkuntza baldintza berdinetan egingo dira.
Administrazioak onartutako hizkuntza-irizpideei jarraituz, herritarrekin ahozko
harremana (lehen hitza, telefonoz, erantzungailuan, aurrez aurrekoan, bozgorailutik,
bileretan…) euskaraz egingo da.
Modu berean, era guztietako jakinarazpen eta komunikazioak (inprimakiak, oharrak,
abisuak, ordutegiak, fakturak eta salerosketako bestelako agiriak…) euskaraz egingo
dira. Herritarrak eskatzen duenean, euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira,
euskarazkoari lehentasuna emanez.
Zerbitzua ematean erabiltzen diren euskarazko testuak zuzenak eta egokiak izatea
bermatu beharko du kontratatutako enpresak. Hori ziurtatzeko, zabalpen handiko
testuak edota behin eta berriz erabiltzekoak Udaleko Euskara Zerbitzura eramango
dira, zuzentasuna egiaztatzeko eta, maila desegokia balitz, enpresari eskatuko zaio
bere kontura zuzentzea.
4. Erabilera administrazioarekin
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Kontratu egileak aukera izango du kontratu mota honen bidez sortzen diren ahozko
zein idatzizko komunikazio mota guztiak (kontratu, faktura, txosten, bilera, kontsultak...)
euskaraz eskatzeko esleipendunari.

8.- KONTRATUA BERRAZTERTU ETA ALDATZEA
Esleitu den zerbitzuaren ezaugarriak aldatu ahal izango ditu Udalak, jendearen
intereseko arrazoiak daudenean.
Kontratua aldatzeko proposamenak egin ahal izango ditu adjudikaziodunak, zerbitzua
hobetzeko edo handitzeko, edo zerbitzuaren kostua murrizteko, udalaren aldetik
proposamenak aztertu eta agian onartzekotan.

9- ZERBITZUAREN KONTROL ETA JARRAIPENA
Euskara eta Hezkuntza arloak behar bezalako jarraipen egin ahal izateko zerbitzuaren
erabiltzaileentzat proposatutako helburuak bete diren neurtzeko langileekin eta behar
izanez gero adjudikaziodun enpresarekin bilerak egin ahal izango ditu.
Era berean, Euskara eta Hezkuntza arloak ondorengo eskumenak izango ditu:
•
•
•

Zerbitzuaren kudeaketa zuzendu, gainbegiratu eta kontrolatu: bere kalitatea
ebaluatu
Udalekuen funtzionamendua, aldaketak, lokalaren irekierak eta itxierak arautu
eta bestelakoak.
Zerbitzuaren adjudikaziodunek proposatutako dinamizazio ekintzetarako
programazioa ikertu eta gainbegiratu eta izaera tekniko, inguruabar edo
jendearen intereseko delako balizko aldaketaz proposatu.

Zerbitzu hauekin harreman zuzena duten ekintzak gainbegiratzeko ahalmena izango
du Euskara eta Hezkuntza arloko arduradunak, adjudikaziodunak bere betebeharrak
betetzen dituen ikusteko. Era berean, kontratuaren baldintza teknikoak eta
zerbitzuaren gainontzeko inguruabarrak (ordutegiak,…) betetzen diren ere ikustatu
ahal izango ditu.
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Eta eguneko gai-zerrendan aztertu beharreko beste gairik ez zegoenez, batzordeburu
jaunak egintza amaitutzat eman zuen goizeko hamaikak eta hogei direnean, eta nik,
idazkari naizen honetan, horixe egiaztatu nahi dut
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