2021EKO AZAROAREN 2AN EGINDAKO
EZ-OHIKO UDALBATZAREN BILKURAKO AKTA
BERTARATUAK
Alkate-Lehendakaria
Gorka Murua Macuso
Zinegotziak
Noelia Lataburu Ortiz
Mikel Iturbe Saizar
Olaia Nieto Legarra
Leticia Aristi Oria
Ana Jesus Leunda Gurrutxaga
Jose Ramón Epelde Irizar
María Cristina Santos San Sebastian
Marta Castrillo Iturralde
Idazkaria: Irantzu Arrizabalaga Gainza.
Arratsaldeko 19:00etan batzarrari hasiera eman zaio.
Iruran, 2021eko azaroaren 2an arratsaldeko 19:00etan, Udaletxeko Pleno Aretoan,
Irurako Udaleko EZ-OHIKO Udalbatza Plenoa egiteko goian adierazten direnak lehen
deialdian bildu dira.
Bilera, publikoari itxita izango da, nahiz eta edozein herritarrek eskubidea izan bileraren
akta eta audio grabazio eskuratzeko.
Bertaratuak bezala goian agertzen diren zinegotziak batzarkide direlarik, Gorka Murua
Macuso izan da Batzarburua.
1.- 2022KO ORDENANTZA FISKALEN ALDAKETAK HASIERAZ ONARTZEA.

Uztailaren 5eko 11/1989 zk.dun Arau Forala erabilita, Gipuzkoako Hazienda Lokalak
arautzen dituena, ordenantza fiskalak aldatzea erabaki zuen 2022ko urtarrilaren 1etik
aurrerako ondorioekin:
1. Ondasun higiezinen gaineko zerga.
2. Ekonomia jardueren gaineko zerga.
3. Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga.
4. Zerbitzuak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatiko tasak:
a
b
c

Udal administrazioak, interesatuak eskaturik egin edo emandako agirien tasak.
Etxeko zabor bilketaren tasa.
Trinkete kirolgunea.
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d
e
f

g

Kirol eta Kultur zerbitzuen tasa.
Hirigintza lizentziak igortzearen tasa.
Irurako Udal langile izateko hautapen probetan parte hartu nahi dutenei eman beharreko zerbitzuengatik tasa.
Feria eta jaietako postuak.

OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA
2022RAKO ORDENANTZA FISKALAK HASIERAZ ONARTZEKO
2022 urtean indarrean izango diren ordenantza fiskalen proposamena aurkeztu
zuen Batzordeburuak urriaren 26ko batzorde bileran. Bere hitzetan, udalean aldaketa
esangurutsuena hondakin bilketa tasan izango da datorren urterako, zerbitzu honetarako
teknikarien proposamena aipatu dute. Tarifak eguneratzeko egun dauden tasen %1,5eko
igoera erabiltzea proposatu dute kasu gehienetan.
Behin, haserako proposamena mahai gainean zelarik, 2022rako ordenantza
fiskalen jatorrizko proposamena hasieraz onartzeko diktamena luzatu zaio Udalbatza
Osoari,
Hasieraz onartzen diren ordenantzak, GAOn argitaratu eta jendaurrean egongo
dira 30 lanegunez.
Iruran, 2021eko urriaren 27an
Ogasun Batzordeko Idazkaria,
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Gorka Murua Alkateak, laburbilduz, orain arteko zergabilketa eta tasen inguruko garapenaren inguruan eta udalaren kostuen inguruan, etxebizitzen hondakin tasaren inguruan
aritu da gehienbat azalpenak ematen, eta tasen igoera egiteaz gain herritarren hezkuntza
eta kontzientziazioa ere landu behar dela adierazi du.
Ana Leunda EAJko zinegotziak adierazi du:
“2022korako ordenantza fiskalen proposamena %1,5eko igoerarekin ados gaude.
Zabor bilketa tasan aldaketarekine z gaude ados, igoera haundiegia iruditzen zaigu. Ondo
ikusten degu %1,5 baina zeozer geio igotzea, baina ez golpetik holako igoera egitea. Igoera horri ezetzko borobila emango diogu”
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BOZKETA.- Alde 5 EhBilduko bozkak eta auka 4 EAJ/PNV taldeko bozkak.
2.- 2021KOIR0004 “UDAL ERAIKINA BIRGAITU ETA HANDITZEKO OBRA KONTRATATZEA, PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATU BIDEZ”, KONTRATAZIO MAHAIAK EGINIKO PROPOSAMENA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
Esp.zk.: 2021KOIR0004
CRISTINA FERNANDEZ IZAGIRRE And.ak, KONTRATAZIO MAHAIKO IDAZKARIAK
ZIURTATZEN DUT
2021eko urriaren 26an, goizeko 9:00etan egindako Kontratazio Mahaiak honako hau erabaki duela:
Udal eraikina birgaitu eta handitzeko obra burutzea. 2 kartazaleko dokumentuen balorazioa eta,
bere kasuan, 3 kartazalen irekiera, balorazioa eta eskaintza onena izendatzea.
Irurako Udalbatza Plenoak, 2021eko irailaren 9an egindako ezohiko bilkuran onartu zen Udal
eraikina birgaitu eta handitzeko obra kontratua esleitzeko prozedura ireki sinplifikatuaren baldintza
pleguak eta Kontratatzaile Profilean 2021eko irailaren 12an iragarkia argitaratu zen.

Eskaintzak aurkezteko epearen barruan honako enpresa hauek aurkeztu dira:
• UTE INDENORT PV-PROVISER IBERICA
• GOITU ERAIKUNTZAK, S.L.
2021/10/05ean Kontratazio Mahaia bildu zen eta 1 kartazala ireki eta zuzena zela ikusi zen.
Ondoren 2021/10/14ean 2 kartazala ireki eta teknikariak hartu zituen proposamenak balorapenak
egiteko.
Gaurko egunez Kontratazio Mahaiaren aurrean 2 gutunazaleko balorapen txostena aurkeztu du
teknikariak, eta horien puntuazioa publiko egin da. Ondoren 3 kartazala ireki da eta eskaintza hau
izan da:
- Eskaintza ekonomikoak eta bermeak

IFZ/IFK /
CIF/NIF

Izen soziala /
Razón Social

Onarpena
/ Admisión

expediente.gestionOfertas.variantes
/ expediente.gestionOfertas.variantes

Eskaintza
ekonomikoa
BEZik gabe /
Oferta
económica
iva excluido

U0002375

UTE INDENORT PVPROVISER
IBERICA

BAI/SI

Oinarrizko Oferta base

1.085.999,19

B20928131

GOITU ERAIKUNTZAK, S.L.

BAI/SI

Oinarrizko Oferta base

1.074.087,18

Ampliación de plazo de garantía /
Bermearen luzapena

Puntuación /
Puntuazioa

IFZ/IFK /
CIF/NIF

Izen soziala /
Razón Social

Onarpena /
Admisión
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U0002375

B20928131

UTE INDENORT PVPROVISER
IBERICA
GOITU ERAIKUNTZAK, S.L.

BAI/SI

5 urte

10

BAI/SI

5 urte

10

- Kontrata bidez lana egiteko eskaintzen aurrekontuak murrizpen portzentajea suposatzen du,
kontratuaren balio zenbatetsiaren araberakoa: 0,0111%
3 gutunazaleko eskaintza honek pleguetako baldintzak betetzen dituela eta 2 gutunazaleko
edukiarekin zein 3 gutunazaleko edukia bera osotasunean koherentea eta zuzena dela aztertu da.
Halaber, Idazkariak 3 gutunazala aztertu ondoren, Kontratazio Mahaiaren aurrean gutunazal honen
balorapen txostena aurkeztu du, pleguetako baldintza minimoak betetzen dituela eta eskaintza
bera koherentea dela adieraziz.
Hortaz, Kontratazio Mahaiak honako erabaki proposamen hau egiten dio Kontratazio Organoari:
LEHENA: GOITU ERAIKUNTZAK, S.L, SL-k eginiko eskaintza izendatzea eskaintza ekonomiko
onena.
BIGARRENA: GOITU ERAIKUNTZAK, S.L, SL-ri erabaki honen berri ematea eta errekerimendua
egitea, jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita 10 laneguneko epean oinarri
administratiboetako 18. klausulan zehazten diren agiriak eta dagokion behin-betiko bermea
(53.703,71 euro) ezarri izana aurkeztu ditzan:
HIRUGARRENA: Ebazpen honen berri GOITU ERAIKUNTZAK, S.L, UTE INDENORT PVPROVISER IBERICA eta Kontu-hartzailetza sailari ematea.

Eta behar diren ondorioetarako ziurtagiri hau luzatu eta izenpetzen dut. Iruran, 2021eko
urriaren 26an.-Cristina Fernandez Izagirre And.-Kontratazio Mahaiko idazkaria

BOZKETA.- Alde 9 bozka, aho batez onartu da proposamena.

Alkateak batzarraldia bukatutzat eman du arratsaldeko 20:30an eta bilera agiri hau
jaso da, alkateak izenpetuz eta nik, idazkariak, ziurtatuz.
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