2020KO URTARRILAREN 29AN EGINDAKO
EZOHIKO UDALBATZAREN BILKURAKO AKTA
BERTARATUAK
Alkate-Lehendakaria
Agurtzane Solaberrieta Mesa
Zinegotziak
Beñat Larrañaga Urdanpilleta
Lur Etxeberria Gurrutxaga
Joxe Mari Iribar Zapirain
Aroa Etxeburua Ugartemendia
Luken Arkarazo Silva
Oskar Santamaria Pikabea
Itziar Basterrika Unanue
Josune Urkola Larrarte
Mirari Azurmendi Sorazu
Carlos Pérez Fraisoli
Andoni Atxega San Sebastian
Francisco José (Patxi) Suárez Pérez
Idazkaria: Irantzu Arrizabalaga Gainza.
Kontuhartzailea: Xabier Olano Jauregi.
Arratsaldeko 18:00etan batzarrari hasiera eman zaio.
Usurbilen, 2020ko urtarrilaren 29an arratsaldeko 18:00etan, Udaletxeko Pleno Aretoan,
Usurbilgo Udaleko ezohiko Udalbatza Plenoa egiteko goian adierazten direnak lehen
deialdian bildu dira.
Bertaratuak bezala goian agertzen diren zinegotziak batzarkide direlarik, Agurtzane
Solaberrieta Mesa izan da Batzarburua.

1.- AURREKO BILKURETAKO AKTEN ONESPENA:
* 2019/11/28KO BILKURA AKTA.
Batzarkideek, 2019ko azaroaren 28ko bilkurako akta aho batez onartu dute.

* 2019/12/19KO BILKURAKO AKTA.
Batzarkideek, 2019ko abenduaren 19ko bilkurako akta aho batez onartu dute.
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2.- ALKATETZAKO DEKRETU HAUEN BERRI EMATEA: 2019KO ABENDUAREN
16TIK 2020KO URTARRILAREN 17RA (2019/1062-2020/0028).
Alkatetzak 2019ko abenduaren 16tik 2020ko urtarrilaren 17ra bitartean (2019/10622020/0028) egindako dekretuen berri eman zaie bertaratutakoei.
Zinegotziak jakinaren gainean geratu dira.

3.- 2019 AURREKONTUA BETETZEARI BURUZKO FINANTZA ETA AURREKONTU
INFORMAZIOAREN BERRI EMATEA.
Xabier Olano kontuhartzaileak azalpenak eman ditu. 2019 urte naturala abenduaren
31n amaitu zela eta ondorengo hiru hilabetetan, martxoaren 31 bitartean, likidazio
lanetan ari direla jakinarazi du, beraz, gaur emango dituzten datuak aurrerapena direla
zehaztu du.
Informazio hau plenora bi arrazoiengatik ekarri dutela esan du. Batetik, Foru Aldundiak
berak eskatzen dielako hiruhilabete bakoitza bukatu eta hurrengo hilabetean
informazioa bidaltzea; hori horrela informazio hau Foru Aldundira urtarrilaren 21ean
bidali dutela aipatu du. Bestetik, Usurbilgo Aurrekontuaren Exekuziorako Arauak
esaten duelako hiruhilabetean behin plenoari aurrekontuaren exekuzioa nola doan
informazioa emango zaiola. Bi arrazoiak kontutan hartuta egokia iruditu zaiela esan du
plenoari informazioa ematea, nahiz eta jakin ez dela behin betikoa eta oraindik
aldaketa txiki batzuk egingo direla martxoaren azkenera bitartean.
Zinegotziei banatu zaien informazioa eskuartean dutela, kontuhartzaileak esan du
lehenengo koloretako orrian ikusten dela bai gastuetan bai sarreretan kapitulu bakoitza
ze portzentaietan exekutatu den. Lehen aipatu duen bezala hemen aldaketa txiki
batzuk izango direla esan du baina ez handiegirik.
Jarraian, txostenean jasotzen dena azaldu du, noraino gauzatu den gastuen
aurrekontua, noraino bururu diren obligazio onartuak, noraino gauzatu den sarreren
aurrekontua eta noraino burutu diren eskubide onartuak. Oro har esan daitekeela dio
exekuzioa aurreko urtekoa baino txukunagoa dela.
Kontuhartzaileak jarraitu du esanez udalen kudeaketa ekonomikoa nahiko arautua
dagoela hiru arau berezirekin.
Batetik, aurrekontuaren egonkortasunari buruzko legea bete behar duela zehaztu du.
Lege horrek esaten duela dio sarrera arruntek gastuak baino gehiago izan behar
dutela. Udal honen kasuan arau hori betetzen dela nabarmendu du.
Bigarren araua zor biziarena dela esan du, kasu honetan legeak esaten duela dio
edozein administrazio publikoren zorra ezin dela izan bere sarrera korrienteen %72
baino gehiago. Usurbilgo Udalaren kasuan zor hori gaur %17an egongo litzatekeela
azpimarratu du, beraz, arau hau ere betetzen dela esan du.
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Hirugarren araua gastu arauarena izaten dela esan du, eta honek dio administrazio
batek, nahiz eta diru sarrerak eduki, ezin duela bere gastua gehitu berak nahi duen
adina, hau da, gastuak mugatua izan behar duela. Gastuaren muga izaten dela esan
du aurreko urtekoa gehi Estatuak jartzen duen gehikuntza bat Barne Produktu
Gordinaren igoeraren araberakoa. Kasu honetan udal honek gainditu egiten duela
esan du, baina arau honek baduela salbuespen txiki bat adierazi du, hau da, gastu
horren zati bat aurreko urteko diruzaintza gerakinarekin finantzatua izan bada.
Usurbilgo Udalak berez muga 538.000 eurotan gainditzen duela dio, baina erabili den
diruzaintza gerakina handiagoa dela azpimarratu du, 587.000 euro. Honek esan nahi
duena da ez dela gainditzen baina muga-mugan dabiltzala adierazi du. Hala ere,
kontuhartzaileak gaineratu du bere ustez udal batentzat hobe dela muga-mugan
ibiltzea, zeren ez bazara mugara iristen hurrengo urteetako gastu ahalmena
automugatu egiten duzula.
Beraz, ondorioztatu du datorren urtean udal honek gastu ahalmen handiagoa izango
duela.
Bestalde, kontuhartzaileak aipatu du Usurbilgo Udalak 2017an Plan ekonomiko
finantziero bat onartu zuela bi urteko iraupena izan duena eta hori 2019ko abenduaren
31n amaitu dela, plana bete dela, beraz, orain ez dutela plan berririk egin beharrik
izango gaineratu du. Baina bai plenoari komunikazio bat esanez gastu araua
salbuespen batekin gainditzen dutela, hau da, diruzaintza gerakina erabiliz gainditzen
dutela.

Josune Urkolak esan du txostenaren 2. orrialdean inbertsio errealetan faseak aipatu
dituela kontuhartzaileak eta galdetu dio O fasean %31 zer den, ordaindu direnak ote
diren.

Kontuhartzaileak erantzun dio O onartu den obligazioa dela. A, D eta O berez
gaztelerazko hitzak direla, A da autorización del gasto, D da disposición del gasto edo
adjudikazioa eta O da obligación emitida. Hemen obligazio bat onartzen denetik
ordaintzera oso denbora gutxi pasatzen dela esan du, ez dela astebetera iristen
zehaztu du.
Edozein zalantza izango balute, hurbiltzeko eta argituko diela jakinarazi die.

Batzarkideei 2019 Aurrekontua betetzeari buruzko finantza eta
informazioaren berri eman zaie eta hauek jakinaren gainean geratu dira.

aurrekontu

4.- JANP JAUNAREN AURKAKO ZIGOR ESPEDIENTEA, BERE ZAKURRAREKIN
EMAN DIREN GERTAKIZUNENGATIK.
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Lur Etxeberriak azaldu du gai hau batzordetik pasa zutela eta jarraian irizpenean
jasotzen den moduan, kasu honen nondik norakoak zerrendatu ditu. Ondoren,
irizpenean proposatzen dena azaldu du.

Batzarkideek, Zerbitzuak batzordearen irizpena aztertu dute eta aho batez onartu dute,
honela dio:
“Esp. zk.: HZ.08/2019-0345
JANP jaunaren aurkako zigor-jardunbidea animaliak edukitzea eta babestea arautzen
duen Udal Ordenantzaren xedapenen urraketagatik irekitako espediente zigortzailea
aztertu ondoren, eta espedientea izapidetzen duen instruktoreak egindako ebazpen
proposamena kontuan harturik, honako proposamena egiten dio Udalbatza plenoari:
IKUSIRIK
2019ko urriaren 2ko zinegotzi delegatuaren 2019/0828 dekretu bidez JANP jaunaren
aurkako HZ.08/2019-0345 zigor-jardunbideari hasiera eman zitzaion.
2019ko urriaren 8an jakinarazi zitzaion JANP jaunari zigor espedientearen hasiera, 15
eguneko epea emanez jardunbidearen izapidegilea urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23.
eta 24. artikuluetan ezarritakoaren arabera errefusatzeko, edota ongi iritzitako alegazioak,
dokumentuak edota informazioak aurkez zitzan. Era berean, frogaldia irekitzeko
eskabidea egiteko eta egoki ikusitako frogabideak proposatzeko.
Emandako epea amaituta, JANP jaunak ez zuen alegaziorik aurkeztu, ez eta frogaldia
irekitzeko eskatu.
Urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015
legeak honako hau jasotzen du bere 85. artikuluan:
Zehapen-prozedura bat hasitakoan, arau-hausleak bere erantzukizuna aitortzen
badu, dagokion zehapena ezarriz ebatzi ahal izango da prozedura.
(…)
Zehapena diruzkoa soilik denean, prozedura ebazteko eskumena duen organoak
murriztapenak aplikatuko ditu, gutxienez % 20koak, proposatutako zehapenaren
gainean, (…). Haietaz baliatzeko, bestalde, zehapenaren aurka administraziobidean jarritako akzio edo errekurtsoetan atzera edo uko egin beharra dago.
KONTUAN HARTURIK
Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen Udal Ordenantzako (GAO 2011-05-09)
6. artikuluak xedatutakoaren arabera, Kode Zibilaren 1905. artikuluan ezarritakoaren
arabera, animaliaren edukitzailea izango da animaliak sortu ditzan kalte, galera eta
arazoen erantzulea.
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Aurreko xedapenak aintzat harturik eta espedientean aurkitzen den dokumentazioa eta
frogak ikusi ondoren, burututako egintza arau-urratze larria dela, Animaliak edukitzea
eta babestea arautzen duen Udal Ordenantza (GAO 2011-05-09) 29.2.g) artikuluaren
arabera (kalteak eragin ditzaketen animaliak zaindu eta babesteko beharrezko eginbidea
ez izatea.)
Instruktore honen ustez, frogatuta geratu dela aipatutako arau-urratzea eta
erantzulea. Usurbilgo udaleko udaltzainburuaren 2019ko ekainaren 17ko salaketatxostenean deskribatu eta zehaztu zen gertaera, eta espedientean jaso dira animaliak
eragindako kalteak deskribatzen dituen albaiteroaren txostena.
JANP jaunak ez du alegaziorik aurkeztu. Hirugarrenek esandakoak udaltzainburuaren
txostenak jasotzen ditu, eta horri lotutako dokumentazioa esan bezala espedientean jaso
da.
Udaltzain kideen funtzio eta eginbeharrak 2017ko urriaren 6an emandako idazkariaren
txostenean zehaztu ziren, eta agintaritza izaeraren aitortza azpimarratu. Horren arabera,
bere salaketa froga nahikoa dela ondorioztatzen da salatutako pertsonaren
errugabetasun-presuntzioa indargabetzeko. Agintaritzaren Agente izaera duten
funtzionarioek adierazitako gertakariei Legeak froga-balioa esleitzen diela (39/2015
Legeko 77.5 artikulua). Udaltzainburuaren txostena administrazio-espedientean sartuta
dagoela eta honek froga gisa balio du. Agintaritzaren Agentearen salaketari Legeak
nahiko indar esleitzen dio salatutako gertakariak ziurtatzeko eta ondorioz isuna jartzeko
ekintza zuzenbidezkotzat hartzen da. Ahalmen edo botere honek kontrako froga onartzen
du noski. Interesatuak aurkeztutako alegazioetan baina ez da aurkatze hori sostengatzen,
kalteak eragin ditzaketen animaliak zaindu eta babesteko beharrezko eginbidea ez
izateari dagokion arau-haustea ukatzen badu ere.
Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen Udal Ordenantzaren (GAO 2011-05-09)
30.1.b) artikuluak, arau-urratze larrientzat ezar daitezkeen zehapenak zehazten
dituela:
30. artikulua. Zehapenak.
1. Animaliak babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legearen
arabera, animaliak babesteari buruzko arau-hausteak honako
zenbateko hauek dagozkien isunekin zehatuko dira:
(...)
b) Arau-hauste larrietarako isuna: 300,52 €-tik 1.502,53 €-ra.
(...)
Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen Udal Ordenantzaren (GAO 2011-05-09)
32. artikuluaren 1 atalak berriz zehapenak ezartzeko mailaketa zehazten dituela:
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1. Isunen zenbatekoa mailakatzeko eta aurreko artikuluko
3. idatz-zatian aurreikusitako zehapenen iraupena
zehazteko, honako inguruabar hauek kontuan izango dira:
a) Egindako arau-haustearen transzendentzia soziala eta
sanitarioa, eta eragindako kaltea.
b) Legez kanpoko irabazi-asmoa agerikoa
arauhaustetik irabazitakoaren zenbatekoa.

izatea

eta

c) Arauak hausten segitzea. Zehapen-espedientea abiarazi
aurreko bost urteko epean Ordenantza honetan aurreikusitako
arau-hausteren bat administrazio bidezko ebazpen irmoz
zehapena ezarri bada, arauak hausten segitu dela ulertuko da.
d) Arau-haustearen gaitzespen-mailan eragin dezakeen beste
edozein, bai aringarria bai astungarria. Horretarako, bereziki
esanguratsua izango da animalien aurka erakutsitako
bortxakeria haurren edota adimen-urrituen aurrean egin izana.
Bestalde, kontuan izan behar dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen 39/2015 legeak 85. Artikuluan jasotakoak; arau-hausleak bere
erantzukizuna du, eta prozedura ebazteko eskumena duen organoak murriztapenak
aplikatu beharko ditu, %20koak, proposatutako zehapenaren gainean, beti ere
zehapenaren aurka administrazio-bidean jarritako akzio edo errekurtsoetan atzera edo
uko egin beharko duelarik arau-hausleak.
Zerbitzuak eta Mantenua Batzordeak 2020ko urtarrilaren 15ean egindako bilkuran, Lur
Etxeberria, Jose Mari Iribar, Carlos Perez eta Patxi Suarezen aldeko botoekin, egindako
irizpena kontutan hartuta, Udalbatzarrak honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: JANP jaunak Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen Udal
Ordenantzaren (GAO 2011-05-09) 29.2.g) artikuluan xedatutako arau-urratze larria
burutu du, hau da, Kalteak eragin ditzaketen animaliak zaindu eta babesteko beharrezko
eginbidea ez izatea, espedientean aurkitzen den dokumentazio eta frogen baitan.
BIGARRENA: JANP jauna da arau-haustearen erantzulea, Animaliak edukitzea eta
babestea arautzen duen Udal Ordenantzaren (GAO 2011-05-09) 6. artikuluan eta Euskal
Autonomia Erkidegoko herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren
20ko 2/1998 Legeko 8. eta 9. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriaz.
HIRUGARRENA: JANP jaunari, burututako arau-hauste larria dela eta, Animaliak
edukitzea eta babestea arautzen duen Udal Ordenantzaren (GAO 2011-05-09) 30.1.b)
atalean aurreikusitako zehapena jartzea, hain zuzen ere, 300,52 euroko isuna
ezartzea (arau hauste larria bere maila baxuenean) ordenantza bereko 32. artikuluko
1. atalean xedatutako irizpideak eta espedienteko dokumentazioa kontuan hartuta,
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betiere Euskal Autonomia Erkidegoko herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari
buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legeko 7. eta 14. artikuluetan xedatutakoarekin bat
etorriaz.
LAUGARRENA: Zehapen horren gainean, 39/2015 legeak bere 85. artikuluan
aurreikusitako %20ko murriztapena ezartzea; beraz, ordaindu beharreko isuna 240,42
euro izango dira, beti ere zehapenaren aurka administrazio-bidean jarritako akzio edo
errekurtsoetan atzera edo uko egin beharko duelarik arau-hausleak.”

Bozketan egin denean, honako emaitza izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur
Etxeberria Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken
Arkarazo Silva, Oskar Santamaria Pikabea, Itziar Basterrika Unanue, Josune Urkola
Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli, Andoni Atxega San Sebastian
eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.

5.- ZUMARTE MUSIKA ESKOLA BIRGAITU ETA HANDITZEKO OBRETAN
JASANDAKO
KALTE-GALERENGATIK
CONSTRUCCIONES
MOYUA,
SL
ENPRESARI KALTE-ORDAINAK ESKATZEA.
Alkateak adierazi du Zumarteko bi gai hauek Hirigintza batzordetik diktaminatuta
datozela eta bertan eman baldin bazituen ere azalpenak gaur hemen plenoan ere
eman nahi dituela. Emango dituen azalpenak bi puntuei buruzkoak izango direla
zehaztu du, nahiz eta gero puntu bakoitza bozkatu beharko duten.
Pleno honetan behin baino gehiagotan hitzegin dutela Zumarteko gaiaz esan du
alkateak eta behin baino gehiagotan esan dutela obra honekin hasieratik izan direla
gora behera eta zailtasun handiak.
Jarraian, obra honek orain arte egin duen bidearen ildo nagusiak aipatu ditu,
irizpenean jasotzen den moduan.
Plenoak obra egiteko epea luzatzeko erabakia hartu zuenean, Moyuak horren aurkako
erreklamazioa aurkeztu zuela eta gainera kalte-ordainak eskatu zizkiola Udalari
adierazi du. Alkateak azpimarratu du beraiek garbi dutela obra atzerapen honetan
Udala ez dela erantzulea, ez behintzat ardura osoa duena. Atzerapen horretan
Moyuaren jarrerak ere zeresana izan duela gaineratu du. Beraz, hau horrela Udalak
ere Moyuari kalte-ordainen erreklamazio bat egin behar diola ulertzen dute.
Alkateak adierazi du gai-zerrendako 5. puntu hau dela hain justu ere Moyuari kalteordaina erreklamatzea onartzea.
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Alkateak gaineratu du hau horrela egitea bi aldeen artean hitzartua dagoen zerbait
dela; ondoren, pleno honetako seigarren puntuan jasotzen den akordiora iritsi ahal
izateko.
Egin duen errepasoak azaltzen duela dio legealdi hasieran obra hau zein egoeretan
hartu zuten, inpas egoera batean eta ataka zailean zegoela gaineratu du, bere ustez ia
epaitegietarako bidean ere bai. Egoera ikusita, ataka horretatik ateratzeko bi bide
ikusten zituzten, epaitegietako bidea hartzea edo negoziazioaren bidetik akordio bat
lortzea. Azken bide hori hobetsita, Udalak aholkularitza juridiko bat kontratatu zuela
adierazi du.
Alkateak aipatu du akordio horren helburua zela urte honetan sortu diren gorabehera
guztiei amaiera ematea modu adostu batean. Jarraian, amaiera eman behar zitzaien
hiru gaiak aipatu ditu: batetik, obra amaitzeko eguna zehaztea; bestetik, ikusten zuten
atzerapenaren arrazoietan ez zirela inoiz ados jarriko eta ondorioz kalteordainak
eskatzeko aukerari muzin egitea; eta, azkenik, obra unitate berriei dagokienez prezio
itxi bat adostea.
Akordioaren helburua zein den bertako parrafo batek ondo adierazten duela adierazi
du alkateak eta jarraian aipatutako parrafoa irakurri du, honela dio: “El presente convenio tiene por objeto la terminación convencional de los procedimientos para resolver
las diferencias derivadas del contrato de obra suscrito por CONSTRUCCIONES MOYUA y el AYUNTAMIENTO DE USURBIL para la rehabilitación y ampliación del edificio
destinado a Zumarte Musika Eskola, en Usurbil.”
Akordio guztietan bezala, alderdi bakoitzak bere konpromisoak hartu behar dituela
esan du eta kasu honetan ere akordioan hauek zehaztuta daudela gaineratu du.
Amaitzeko, alkateak esan du ez dela gai erraza izan, obra hau egoera kritikoan hartu
zutela, epaitegietako bidea alboratu egin zutela nagusiki ziurgabetasun egoera
haunditu egiten zuelako eta intereses orokorrari begira adostasuneko bideari eman
diotela lehentasuna. Hala ere, azpimarratu du kezkatuta dagoela kontratistekin eta
kontratistek jokatzeko duten moduarekin, gaineratu du ez direla leialak izan ez
Usurbilgo herriarekin ez eta Usurbilgo Udalak esleitutako kontratuarekin. Are gehiago
kezkatzen duela dio ikusita gainera jokatzeko modu hauek nahiko ohikoak direla, diru
publikoaz ari direla esan du eta administrazio publikoarekin ezin dela nahieran ibili.

Mirari Azurmendik adierazi du beraien iritzia eman nahi dutela eta horretarako honako
testua irakurri du:
“Zumarte Musika Eskolaren berrikuntzaren egitasmoa Usurbilgo EAJ-k azaldu zuen
jada 2015 hauteskundeetako programan.
Urte horretako Hauteskundeak Bilduk irabazi ondoren, legealdirako aurkeztutako Udal
Gobernu Planean 8. puntuan “ Zumarte musika eskola erabat birgaitu” jaso zuenean,
Usurbilgo EAJ-ak ilusio handiaz jaso zuen adierazitako egitasmoa.
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2018ko ekainaren 26ean eginiko plenoan esleitu zen kontratua: 12 HILABETEKO
EPEArekin lanak burutzeko.
2019ko maiatzaren 23an, ez ohiko plenoan Kontratua aldatzea onartu zen prezio
kontradiktorioak onartuz. Udalbatza horretako aktak jasotzen duenez:
“… atzerapen batzuk sortu direla eta enpresak galdetzen duela dio horiekin zer.
Alkateak jakinarazi du kontu hori erabaki honetatik kanpo geratzen dela eta aurrerago
erabakiko dela.”
“Aurrerago erabakiko dela” egoera, indefinizio egoera hau, erabakirik hartu gabe 8
hilabete daramatzagu.
Egoera hau kudeaketa txarraren ondorioa dela eta onartezina iruditzen zaigu!
Gaur mahai honetara ekarri den hitzarmenak, epeak bermatzeko planteatzen duen
irtenbidea penalizazio gogorrak ezartzea baino ez da. Ezarritako zigorrak kontratista
erabat behartzen duenaren ustean, ziurtatutzat ematen da obra bukatuta egongo dela
adostutako epe berrian. Behin egoera honetara iritsita, nolakoak izango dira
ondorioak? Horrenbesteetan aitortutako langileen lan baldintzak, hemendik aurrera ez
al dira ba garrantzitusuak? Oraingo honetan, beste lehentasun batzuk al daude
aurretik?
Kudeaketa eredu hau EAJ-ak gaitzezten du, beraz gure botoa kontrakoa izango da.”

Alkateak penalizazio gogorraren kontu hori ez duela ulertu eta argitzea eskatu dio
Mirariri. Langileen lan-baldintzak aipatu dituenean zertaz ari den galdetu du ze kontu
hori Moyuari dagokiola uste du.

Mirari Azurmendik azaldu du bere ustez 10.000 euroko penalizazioa, penalizazio
gogorra dela.

Alkateak erantzun dio bi aldeek adostutako penalizazioa dela hori.

Mirari Azurmendik galdetu omen zion alkateari ea teknikoki ikusten zen hori posible
zela eta erantzun omen zitzaion “penalizazio hori medio dela hartuko zutela kontu
beraiek obra bukatzeko”, honen aurrean Mirarik galdetu omen zuen “baina hori ze
preziotan? Edozein modutara? Langileak edozein eratara?” Kontratu honen lizitazioan
jarri omen zen irizpide bezala langileen lan-baldintzak errespetatu behar zirela.
Lortutako adostasunaren azpian objetibo bat burutzeko baldintza bat inposatu dela dio
eta hor Udalaren ardura bat ere badagoela uste du.
Alkateak argitu du kontratuan noski erreparatzen zaiela lan-baldintzei eta lanhitzarmenari eta Moyuak hori bete egin beharko duela. Obra uztailaren 17an amaitu
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behar badute Udalak ez duela behartzen lan-baldintza kaxkarretan aritzera
azpimarratu du, Moyuak langile gehiago bideratu beharko dituela dio lan-baldintza
onetan aritzeko. Beraz, hemen inor ez dela ari planteatzen obra uztailaren 17an
amaitzea langileen bizkar. Moyuari dagokiola esan du langileen lan-baldintzak
errespetatzea eta obra honetara langile gehiago bideratzea, hain justu ere orain arte ez
duena egin.
Kontrako bozka emateko argudio sendoagoak eskatu dizkie EAJkoei.

Mirari Azurmendik erantzun dio hemendik aurrera ikusiko dutela zer gertatzen den.
Orain jakin dutela dio azken hilabete hauetan obra geldirik zegoela eta hemen ez zuela
inork ezer esaten.

Alkateak gogorarazi du beraien lehen plenoan obra horri buruz galdetu zitzaienean
momentu horretan bertan Lur Etxeberria zinegotziak azalpenak eman zituela eta esan
zitzaiela gauzak okertzen ari zirela. Gaineratu du Hirigintza batzorde ezberdinetan
atera dela gai hau eta beraz ez dutela izan obra honen egoera zailaren berri duela
astebete. Hemen daudenetik galdetu zaien bakoitzean eta baita galdetu gabe ere gai
hau atera dutela azpimarratu du. Eta noski, akordioa beteko dela eta obra uztailaren
17an amaituko dela bermatzeko Udalak garantiak behar dituela esan du. Obra data
horretan ez bada amaitzen eta ikusita gainera nondik eta zein egoeratik abiatzen diren,
bi urteko atzerapena duen obra batetik eta bi aldeen adostasunetik lortutako akordio
batetik, Udalak ere bere bermeak dituela azpimarratu du, diru publikoaz ari baitira.
Gaineratu du bere ustez hori berme bat dela eta ez penalizazio bat.

Mirari Azurmendik erantzun dio bere ustez hemen neurriak eta erabakiak duela zortzi
hilabete hartu behar zirela eta ez orain.

Josune Urkolak adierazi du obra atzerapen egun bakoitzeko 10.000 euroko
penalizazioari dagokionez, beraiek ez dutela esan hori gehiegi edo gutxiegi den.

Alkateak erantzun dio penalizazio gogorra deitu diotela, ez bermea, eta berarentzat
kontzeptu oso diferenteak direla azpimarratu du.

Josune Urkolak adierazi du beraiek esan nahi zuten gauza bakarra dela uztailaren
17an obra horrek amaituta egon behar badu, bermatzen duten gauza bakarra dela
eguneko 10.000 euroko ordainketa horrek.

Alkateak esan du uztailaren 17an obra hori ez badago amaituta, ikusi beharko dutela
uztailaren 18an udalak ze bide hartzen duen. Agian, orain deskartatu duten
epaitegietako bidea hartu beharko dute, hori ez dakiela dio, baina dakiena da
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akordioak jasotzen duen bezala uztailaren 17an obra hori ez badago amaituta Moyuak
Usurbilgo herriari eguneko 10.000 euro ordaindu beharko dizkiola bere eginbeharrak
ez betetzeagatik.

Mirari Azurmendik esan du datorren ikasturtean kurtsoa eraikuntza berrian hasten
badira oso gustora jarriko direla, zeren helburua hori da.

Jose Mari Iribarrek hartu du hitza eta aipatu du Udal honek egiten dituen kontratazio
guztietan lan-baldintzak bermatzen direla, bestalde, enpresei eskatzen zaiela ere
hemengo konbenioak betetzea.

Itziar Basterrikak aipatu du bera astero biltzen dela Ongizate sailean eta atzo bertan
bertatik ikusi zituela langile guztiak kaskorik gabe lanean. Enpresaburuaren egitekoa
dela dio langile horiek kontrolatzea eta ez Udalaren egitekoa.

Batzarkideek, Hirigintza batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute,
honela dio:
“Espediente zkia: ID.05/2017-0483

AURREKARIAK
Usurbilgo Plenoak, 2018ko martxoaren 5ean egindako ezohiko bilkuran onartu zen
Zumarte Musika Eskola birgaitu eta handitzeko obra kontratua esleitzeko prozedura
irekia. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta udal Kontratatzaile Profilean 2018ko
martxoaren 8an iragarkia argitaratu zen.
Kontratua CONSTRUCCIONES MOYUA, SL. enpresarekin sinatu zen 2018ko
ekainaren 28an, eta zuinketa akta aldiz 2018ko abuztuaren 2an. Esleipen prezioa
1.637.371,09 euro izan ziren (%21eko BEZ barne 1.981.219,02 euro).
Eraikuntza-proiektuaren konplexutasunaren ondorioz – Eraikin zahar bat birgaitzeko
eta handitzeko esku-hartzea –, prozedurazko eta funtsezko gorabehera ugari gertatu
dira kontratatutako obran zehar (kontratuaren aldaketak, prezio kontrajarriak ezartzea,
epea luzatzea, eraikuntza-soluzioekiko alde teknikoak, etab.).
Usurbilgo Plenoak, 2019ko maiatzaren 23an, obra-kontratua aldatzeko akordioa hartu
zuen, obra-unitate berrien ondorioz prezio kontrajarri berriekin.
2019ko uztailaren 23an berriz, Plenoak beste akordio bat hartu zuen, obra-unitate
berrien ondorioz obrak egiteko epea luzatuz.

KALTE-ORDAINEN ESKAERA
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Orain berriz, CONSTRUCCIONES MOYUA, SL. enpresak, 2020ko urtarrilaren 10ean,
idazki bat aurkeztu du prezio kontrajarriak onartzeko prozesuaren ondorioz lanak
gauzatzean sortutako atzerapenek gainkostuak eragin dizkiotela adierazteaz gain,
477.299,08 €-ko –gehi dagokion BEZa– kalte-ordainak eskatuz.

UDALAREREN ERREKLAMAZIOA
Usurbilgo Udalak ere hasi du CONSTRUCCIONES MOYUA, SL. enpresaren aurkako
kalteak erreklamatzeko espedientea, uste baita ez dituela bete kontratuzko
betebeharrak lanak egiteko epeei dagokienez, eta obrak atzerapen handia izan duela
eta kalte larriak eragin dizkiola Udalari. Era berean, Usurbilgo Udala ere ez dago ados
CONSTRUCCIONES MOYUA, SL. enpresak ustez jasandako kalte-galeren
kuantifikazioarekin.
Udal idazkariak, Irantzu Arrizabalaga Gainza andereak, gaia aztertu ostean, 2020ko
urtarrilaren 19an, honako txostena eman du hitzez hitz:
INFORMAZIOA.- ERREKLAMAZIOA KONTRATISTARI, KONTRATUA
GAUZATZEKO
USURBILGO
ZUMARTE
MUSIKA ESKOLA
BIRGAITZEKO ETA HANDITZEKO OBRETAN JASANDAKO KALTEGALERENGATIK.
AURREKARIAK.LEHENENGOA.- 2018ko martxoaren 8an, Usurbilgo Udalak "Usurbilgo
Zumarte Musika Eskola birgaitzeko eta handitzeko" obrak kontratatzeko
lizitazioa argitaratu zuen. Obra-kontratu hori 2018ko ekainaren 26an
esleitu zitzaion Construcciones Moyua S.L. enpresari, 1.981.219 euroko
prezioan (BEZ barne).
BIGARRENA.- Eraikuntza-proiektuaren konplexutasunaren ondorioz –
Eraikin zahar bat birgaitzeko eta handitzeko esku-hartzea –,
prozedurazko eta funtsezko gorabehera ugari gertatu dira
kontratatutako obran zehar (kontratuaren aldaketak, prezio kontrajarriak
ezartzea, epea luzatzea, eraikuntza-soluzioekiko alde teknikoak, etab.).
HIRUGARRENA.- Kontratua exekutatu bitartean, Construcciones
Moyua SLren errekurtsoa jaso zuen Usurbilgo Udalak, eta, 2019ko
maiatzaren 23ko osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez, fatxada
finkatzeko lanen prezio kontraesankorra onartu zen.
LAUGARRENA.- Usurbilgo Udalbatzak, 2019ko uztailaren 23an, beste
akordio bat hartu zuen obrak egiteko epea luzatzeko, obra-unitate
berrien ondorioz.
BOSGARRENA.- Usurbilgo Udalak uste du Construcciones Moyua
S.L.k ez dituela bete kontratuaren araberako betebeharrak lanak
egiteko epeei dagokienez, eta obrak atzerapen handia izan duela eta
kalte larriak eragin dizkiola Udalari.
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Hori guztia kontuan hartuta, Udal honek enpresa eraikitzaile horren
aurkako KONTRATU-ERANTZUKIZUNEKO ETA/EDO KONTRATUZ
KANPOKO ERANTZUKIZUNEKO ERREKLAMAZIOA aurkez dezake,
kontratua gauzatzeko ardura falta izan zuela uste baitu.
ZUZENBIDEZKO OINARRIAK.I.-Erantzukizuna erreklamatzeko akzio honetarako legitimazio aktiboa
eta pasiboa, auzibidera jo aurretik, Usurbilgo Udalari dagokio, hurrenez
hurren, eragindako kalte-galerak jasan dituzten ondasunen titularra
delako, eta Construcciones Moyua, S.L.ri, kontratuaren erakunde
kontratista delako.
II.-GAIAREN AZTERKETA.1.- APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA.
Kontuan hartuta lanen esleipen-data, zehazki 2018ko ekainaren 26a,
azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina ez zegoela
indarrean, kontratua gauzatzeari edo aldatzeari dagokionez, eta
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen
lehen xedapen iragankorrean ezarritakoaren arabera (aurrerantzean,
SPKL 2017), SPKL 2017 Legeak arautu behar du, bi araubide
desberdin ezartzen baititu:
a) Kontratua prestatzeko eta esleitzeko hasierako fasea.

b) Esleitutako kontratuaren ondoren, betetze, azkentze,
aldaketa, luzapen eta abarren ondorengo fasea.
Hau da, kontratua prestatzeko eta esleitzeko faserako, espedientearen
hasiera-data zenbatzen da. Udalaren eta enpresa kontratistaren arteko
kontratazio-espediente honen lizitazioa 2018ko martxoaren 8an
argitaratu zenez eta 2017ko SPKL berria 2018ko martxoaren 9an jarri
zenez indarrean, esleipen-prozedura behar bezala izapidetu zen
2011ko SPKLTBren arabera.
Hala ere, kontratua 2018ko martxoaren 9aren ondoren esleitu zenez
(zehazki, 2018ko ekainaren 26an), 2017ko SPKLren bidez arautu behar
da: "Lege hau indarrean jarri aurretik esleitutako administraziokontratuak aurreko araudiaren arabera arautuko dira, ondorioei,
betetzeari eta azkentzeari dagokienez, haien iraupena eta luzapenaraubidea barne". Sensu contarioren arabera, geroago esleitutako
administrazio-konratoak SPKL berriaren arabera arautzen dira.
2.- KONTRATU-ERANTZUKIZUNARI DAGOKIONEZ.
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legea
kontuan hartuta, 192. artikuluak eta hurrengoek, kontratuak gauzatzeari
buruzkoek, Administrazioari eragindako kalteen eta hirugarrenei
eragindako kalteen kalte-ordainak jasotzen dituzte. Hain zuzen ere, 194
Kalte-galerak eta zigorren ezarpena garatzen ditu kontratistaren

13/29

kargurako kontratua behar bezala betetzen ez den kasuetan, eta 194k
baieztatzen du kontratistaren betebeharra izango dela kontratua
exekutatzeak eskatzen dituen eragiketen ondorioz hirugarrenei eragiten
zaizkien kalte eta galeren orotariko kalte-ordaina ematea. Azken horiek
Administrazioari egotzi ahal izango zaizkio, soil-soilik, Administrazioaren
agindu bati berehala eta zuzenean aurrea hartzen diotenean.
Ildo beretik, kontratua gauzatzean edo ez betetzean administrazioari
eragindako kalte-galerei aurre egiteko betebeharra berariaz jasotzen
da. Aipatutako lege-testuko 110.c) artikulua, kontratu-arloan ezarritako
bermeari erantzuten dion kontzeptu gisa.
Bestalde, egiaztatutzat jotzen da Usurbilgo Udalari eragindako kalteen
jatorria kontratua gauzatzeko behar ziren eragiketen atzerapena dela,
eta atzerapena dela eta, kontratutik eratorritako erantzukizun bat
dagoela.
2017ko SPKLren 195.2 artikuluak honako hau ezartzen du:
"Atzerapena kontratistari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik gertatu
bada eta kontratistak, hasierako exekuzio-epea luzatzen bazaio, bere
konpromisoak betetzea eskaintzen badu, kontratazio-organoak emango
dio".
Eta Erregelamenduaren 98. artikuluak honako hau ezartzen du:
"Kontratazio-organoak,
kontratistari
egotz
dakizkiokeen
arrazoiengatik epeak betetzen ez baditu (...), zigorrak ezartzea
erabakitzen badu, eta ez suntsiaraztea, epea luzatzea onartuko du".
Usurbilgo Udalak, Construcciones Moyua S.L. enpresak behin eta
berriz kontratua gauzatzean izandako desadostasunen ondorioz, eta
obra amaitzeko atzerapenaren ondorioz, beste lokal batzuk gaitu eta
egokitu behar izan ditu behin-behinean, eta lokal horiek, udalaren
jabetzakoak izan ez arren, errentan eman behar izan ditu. Ondorioz,
udalerriko 350 haurrek baino gehiagok jasan behar izan dute egoera
hori, hasieran ezarritakoa baino denbora luzeagoan, eta Zumarte
Musika Eskolako ikasleen musika-prestakuntzan eragin zuzena izan du.
Horregatik guztiagatik, esan daiteke horren guztiaren ondorioa dela
Construcciones Moyua S.L. enpresak Usurbilgo Udalari sortutako
kalteen erantzukizuna eman behar diola.
3.- KALTE-GALERENGATIKO ERREKLAMAZIOA.
Kontratuko betebeharrak ez betetzea lanak egiteko epeei dagokienez,
obrak atzerapen handia eraginez eta Usurbilgo Udalari kalte larriak
eraginez.
Horregatik guztiagatik, eskatzen da txosten hau aurkeztutzat jotzea, eta
onartzea egokia dela Usurbilgo ZUMARTE Musika Eskola birgaitzeko
eta handitzeko obra-kontratuan aurkeztutako erreklamazioaren
zenbatekoa (471.465,38 €, gehi dagokion BEZa).
Usurbil, 2020ko urtarrilaren 19a
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Idazkaria. Irantzu Arrizabalaga Gainza

Guzti hau kontutan izanik, Hirigintza Batzordeak, 2020ko urtarrilaren 21ean egindako
bilkuran, Agurtzane Solaberrieta, Lur Etxeberria eta Patxi Suárezen aldeko botoekin
eta, Mirari Azurmendi abstentzioarekin, egindako irizpena kontutan hartuta,
Udalbatzarrak honako erabakia hartu du gehiengoz:
ERABAKIA
LEHENA: Zumarte Musika Eskola birgaitu eta handitzeko obrako kontratuan ezarritako
epeak ez betetzeagatik eragindako kalte larrien ordainetan, 471.465,38 €-ko –gehi
dagokion BEZa– kalte-ordaina erreklamatzea CONSTRUCCIONES MOYUA, SL.
enpresari.
BIGARRENA: Erabaki honen berri CONSTRUCCIONES MOYUA, SL. Enpreari
ematea.”

Bozketan egin denean, honako emaitza izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur
Etxeberria Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken
Arkarazo Silva, Oskar Santamaria Pikabea, Itziar Basterrika Unanue eta Francisco
José (Patxi) Suárez Pérez.
Aurkako botoak: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli
eta Andoni Atxega San Sebastian.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.

6.- ZUMARTE MUSIKA ESKOLA BIRGAITU ETA HANDITZEKO SINATUTAKO
OBRA-KONTRATUTIK ERATORRITAKO ALDEAK ITUN BIDEZ KONPONTZEKO
HITZARMEN TRANSAKZIONALA ONARTZEA.
Batzarkideek, Hirigintza batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute,
honela dio:
“Espediente zkia: ID.05/2017-0483

AURREKARIAK
Usurbilgo Plenoak, 2018ko martxoaren 5ean egindako ezohiko bilkuran onartu
zen Zumarte Musika Eskola birgaitu eta handitzeko obra kontratua esleitzeko
prozedura irekia. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta udal Kontratatzaile Profilean
2018ko martxoaren 8an iragarkia argitaratu zen.
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Kontratua CONSTRUCCIONES MOYUA, SL. enpresarekin sinatu zen 2018ko
ekainaren 28an, eta zuinketa akta aldiz 2018ko abuztuaren 2an. Esleipen prezioa
1.637.371,09 euro izan ziren (%21eko BEZ barne 1.981.219,02 euro).
Eraikuntza-proiektuaren konplexutasunaren ondorioz – Eraikin zahar bat
birgaitzeko eta handitzeko esku-hartzea –, prozedurazko eta funtsezko gorabehera
ugari gertatu dira kontratatutako obran zehar (kontratuaren aldaketak, prezio
kontrajarriak ezartzea, epea luzatzea, eraikuntza-soluzioekiko alde teknikoak, etab.).
Usurbilgo Plenoak, 2019ko maiatzaren 23an, obra-kontratua aldatzeko
akordioa hartu zuen, obra-unitate berrien ondorioz prezio kontrajarri berriekin.
2019ko uztailaren 23an berriz, Plenoak beste akordio bat hartu zuen, obraunitate berrien ondorioz obrak egiteko epea luzatuz.

KALTE-ORDAINEN ESKAERA
Orain berriz, CONSTRUCCIONES MOYUA, SL. enpresak, 2020ko urtarrilaren
10ean, idazki bat aurkeztu du prezio kontrajarriak onartzeko prozesuaren ondorioz
lanak gauzatzean sortutako atzerapenek gainkostuak eragin dizkiotela adierazteaz
gain, 477.299,08 €-ko –gehi dagokion BEZa– kalte-ordainak eskatuz.

UDALAREREN ERREKLAMAZIOA
Usurbilgo Udalak ere hasi du CONSTRUCCIONES MOYUA, SL. enpresaren
aurkako kalteak erreklamatzeko espedientea, uste baita ez dituela bete kontratuzko
betebeharrak lanak egiteko epeei dagokienez, eta obrak atzerapen handia izan duela
eta kalte larriak eragin dizkiola Udalari.
Hala, Usurbilgo Plenoak, 2020ko urtarrilaren 29an, zera erabaki du: Zumarte
Musika Eskola birgaitu eta handitzeko obrako kontratuan ezarritako epeak ez
betetzeagatik eragindako kalte larrien ordainetan, 471.465,38 €-ko –gehi dagokion
BEZa– kalte-ordaina erreklamatzea CONSTRUCCIONES MOYUA, SL. enpresari.

HITZARMEN TRANSAKZIONALA
Aldeentzako ziurgabetasun juridiko eta ekonomiko handia eragiten duen eta
Usurbilgo Udalak lehentasunez defendatu behar duen interes publikoaren aurkakoa
den egoera honetan, bi aldeek elkarrizketak izan dituzte erreklamazioei eta haien
arteko desberdintasunei amaiera emango dien akordio bat lortzeko.
Bi aldeen artean izandako negoziazioen ondorioz,
transakzional hau adostu dute:

honako hitzarmen
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CONVENIO TRANSACCIONAL
En Usurbil, a 31de enero de 2020.
Ante mí, IRANTZU ARRIZABALAGA GAINTZA,
AYUNTAMIENTO DE USURBIL,

Secretaria

del

REUNIDOS
DOÑA AGURTZANE SOLABERRIETA MESA, mayor de edad, con
domicilio a efectos del presente acuerdo en Joxe Martin Sagardia
Plaza, s.g., 20.170 Usurbil, titular del D.N.I. 44.166.340 S.
DON GORKA NATXIONDO ELORDI, mayor de edad, con domicilio a
efectos del presente contrato en Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa),
Paseo de Errotaburu 1, 5º provisto del D.N.I. nº 78.873.005 W.
INTERVIENEN
DOÑA AGURTZANE SOLABERRIETA MESA lo hace en nombre y
representación del AYUNTAMIENTO DE USURBIL en su condición de
Alcaldesa, en su condición de representante legal del Ayuntamiento en
virtud de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
DON GORKA NATXIONDO ELORDI lo hace en nombre y
representación de la mercantil CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. (en
adelante CONSTRUCCIONES MOYUA), con domicilio en Donostia /
San Sebastián (Gipuzkoa), Paseo Errotaburu nº1-5º, y con el N.I.F. B20890687, constituida por tiempo indefinido mediante escritura
otorgada ante el Notario de Donostia-San Sebastián D. Benito Corvo
Román el día 21 de noviembre de 2005, bajo el número 2.907 de su
protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa, en el Tomo
2193 del Libro de Sociedades, Folio 15, Hoja SS-26163. Se halla
facultado para este acto en su calidad de Director-Gerente de la
Sociedad y en virtud del poder otorgado ante el Notario de Donostia /
San Sebastián, D. Martín Gabarain Astorqui, el día 5 de marzo de 2014,
bajo el número 335 de su protocolo.
Todas las partes intervinientes se reconocen mutuamente la capacidad
necesaria para otorgar el presente convenio transaccional, y puestas
previamente de acuerdo,
EXPONEN
I.- Que con fecha 8 de marzo de 2018, el AYUNTAMIENTO DE
USURBIL publicó una licitación para la contratación de las obras de
“rehabilitación y ampliación de Zumarte Musika Eskola de Usurbil”,
contrato de obras que fue adjudicado a CONSTRUCCIONES MOYUA
el 26 de junio de 2018 por un precio (con IVA) de 1.981.219 euros.
II.- Que como consecuencia de la complejidad del proyecto constructivo
-intervención de rehabilitación y ampliación de un viejo edificio- se han
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ido produciendo numerosas incidencias procedimentales y sustantivas
a lo largo de la obra contratada (modificaciones del contrato, fijación de
precios contradictorias, ampliaciones de plazo, diferencias técnicas con
las soluciones constructivas, etcétera).
III.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Usurbil adoptó con fecha de 23
de Mayo 2019 un acuerdo de modificación del contrato de obras con
unos nuevos precios contradictorios como consecuencia de nuevas
unidades de obra.
IV.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Usurbil adoptó con fecha de 23
de Julio de 2019 un nuevo acuerdo para la ampliación del plazo de
ejecución de las obras como consecuencia de nuevas unidades de
obra.
V.- Que CONSTRUCCIONES MOYUA presentó el 18 de junio de 2019
un escrito en el Ayuntamiento en el que manifestaba que los retrasos
generados en la ejecución de los trabajos como consecuencia del
proceso de aprobación de los precios contradictorios le habían
generado unos sobrecostes, por lo que tal escrito formulaba una
expresa reserva de la reclamación posterior de los correspondientes
daños y perjuicios.
VI.- Con posterioridad a dicha fecha, concretamente con fecha de 10 de
Enero de 2020, ha vuelto a presentar un nuevo escrito solicitando una
nueva ampliación de los plazos y la reparación de los daños y
perjuicios derivados de las diversas modificaciones del proyecto de
rehabilitación. Por parte del Ayuntamiento se ha incoado el
correspondiente expediente administrativo.
VII.- Que por parte del AYUNTAMIENTO DE USURBIL también se ha
incoado
expediente
de
reclamación
de
daños
contra
CONSTRUCCIONES MOYUA pues se considera que no ha cumplido
sus obligaciones contractuales respecto a los plazos de ejecución de
los trabajos produciéndose un retraso considerable en la ejecución de
las obras y unos graves perjuicios para el Ayuntamiento. Asimismo, el
AYUNTAMIENTO DE USURBIL también discrepa de la cuantificación
de los daños y perjuicios supuestamente sufridos por
CONSTRUCCIONES MOYUA.
VIII.- Que en este escenario de gran incertidumbre jurídica y económica
para las partes, contraria al interés público que debe defender
prioritariamente el AYUNTAMIENTO DE USURBIL, ambas partes han
mantenido conversaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a
las reclamaciones y diferencias existentes entre las mismas, pues una
judicialización de las diferencias que mantienen las partes sería
gravemente perjudicial para las mismas en la medida que,
indudablemente, elevaría los costes económicos a sufragar por las
partes como consecuencia de la intervención de numerosos
profesionales (abogados, procuradores, peritos de parte, perito judicial,
etcétera), retrasaría el proyecto, amenazando seriamente la finalización
de las obras de cara al nuevo curso 2020-2021.
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IX.- Que según reiterado criterio de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo y del Consejo de Estado tres son los elementos esenciales en
los convenios o acuerdos transaccionales que pueden suscribir las
administraciones públicas y que concurren en este caso: (1) existencia
de una relación jurídica litigiosa que produce incertidumbre para las
partes; (2) deseo de las partes contratantes de eliminar tal
incertidumbre sustituyendo la relación jurídica controvertida por otra
totalmente cierta; (3) otorgamiento por las partes de recíprocas
concesiones (aliquid datum, aliquid retentum).
X.- Que la legislación vigente (por ejemplo, artículo 77 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
etcétera) reconoce la posibilidad de las administraciones públicas de
alcanzar un acuerdo que ponga fin a las controversias y, en particular,
cuando verse sobre estimación de cantidad, como sucede en el
presente caso.
XI.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, apartado j,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el Pleno ostenta la competencia para el ejercicio de las acciones
judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las
materias de su competencia. Siendo el Pleno el órgano de contratación,
corresponde al mismo la autorización oportuna para llevar a cabo la
modificación del contrato y la resolución de las incidencias existentes a
través del presente acuerdo transaccional.
XII.- Que fruto de las diversas negociaciones habidas entre las partes
comparecientes, y siendo su intención solucionar extrajudicialmente las
diferencias señaladas en esta parte expositiva, sobre la base de lo ut
supra manifestado, las partes intervinientes, de común acuerdo,
suscriben el presente CONVENIO TRANSACCIONAL que se regirá por
las siguientes
ESTIPULACION ES
PRIMERA.- NATURALEZA DEL CONVENIO
El presente Convenio, que sustituye a las resoluciones
correspondientes, tiene la consideración, de conformidad con el artículo
86 de la Ley 39/2015, antes citada, de acto previo de terminación
convencional de los procedimientos administrativos incoados por el
Ayuntamiento de Usurbil para la resolución de las diferentes incidencias
en relación a las obras de rehabilitación y ampliación de Zumarte
Musika Eskola, tales como la reclamación de daños por parte de
CONSTRUCCIONES MOYUA, la fijación de nuevos previos
contradictorios, la fijación de un nuevo plazo del contrato y la
imposición de penalidades y la reclamación de daños a
CONSTRUCCIONES MOYUA por el incumplimiento de los plazos del
contrato.
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO
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El presente convenio tiene por objeto la terminación convencional de
los procedimientos para resolver las diferencias derivadas del contrato
de obra suscrito por CONSTRUCCIONES MOYUA y el
AYUNTAMIENTO DE USURBIL para la rehabilitación y ampliación del
edificio destinado a Zumarte Musika Eskola, en Usurbil.
TERCERA.- OBLIGACIONES QUE ASUME EL AYUNTAMIENTO DE
USURBIL
1.- En virtud del presente convenio el AYUNTAMIENTO DE USURBIL
se obliga a:
Tramitar en el plazo de 2 (DOS) meses, a contar desde la firma
del presente Convenio, las modificaciones presupuestarias de
créditos para el adecuado cumplimiento de los compromisos
económicos contenidos en este Convenio. El plazo será de 3
(TRES) meses en el supuesto excepcional de que se requiera
un nuevo incremento prespuestario.
Abonar a CONSTRUCCIONES MOYUA el importe adicional
previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
en concepto de modificaciones de contrato (10% del precio de
adjudicación). En tal importe adicional se incluyen los
siguientes conceptos: los precios contradictorios ya aprobados
en concepto de nuevas unidades de obra y todos los nuevos
precios contradictorios que pudieran surgir en un futuro así
como las liquidaciones por mediciones.
Abonar a CONSTRUCCIONES MOYUA un importe adicional
máximo del 10% del precio de adjudicación en concepto de
liquidaciones finales por nuevas mediciones y en concepto de
daños y perjuicios ocasionados por las diferentes
modificaciones del proyecto de ejecución y que se han
acreditado a la firma del presente documento por importe de
48.000 (CUARENTA Y OCHO MIL EUROS).
2.- Para el cálculo de tales importes se han compensado los daños y
perjuicios
causados
por
CONSTRUCCIONES
MOYUA
al
AYUNTAMIENTO DE USURBIL como consecuencia del incumplimiento
de los plazos del contrato.
3.- La liquidación de los importes previstos en el apartado primero se
realizará en los siguientes términos:
a) El 10% de precios contradictorios se abonará a los 60 días del
presente acuerdo.
b) El resto se abonará a la liquidación final de la obra.
CUARTA.MOYUA

OBLIGACIONES

QUE

ASUME

CONSTRUCCIONES
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1.- En virtud del presente convenio CONSTRUCCIONES MOYUA se
obliga a:

a) Realizar la obra por el precio cerrado constituido por el precio
inicial de adjudicación más las compensaciones fijadas en el
presente acuerdo, asumiendo CONSTRUCCIONES MOYUA el
riesgo y ventura de la obra.
El precio global citado se mantendrá invariable no siendo
abonables modificaciones que sean necesarias para la
adecuada ejecución del Proyecto, siempre que:
•

No supongan alteración o modificación de planos o
volumetrías definidas en el Proyecto.

•

No impliquen la introducción de unidades nuevas que
signifiquen mejoras del Proyecto o superen el estándar de
funcionalidad objetivo que determina la finalidad del
Proyecto.

•

No determinen una ampliación de la medición recogida en
presupuesto del Proyecto salvo que su ejecución esté
prevista en otros documentos del Proyecto o salvo que
sean necesarias a juicio de la Dirección Facultativa y,
además, se compensen con otras mediciones inferiores en
favor de CONSTRUCCIONES MOYUA.

Igualmente, se permitirá a CONSTRUCCIONES MOYUA
sustituir materiales definidos en Proyecto por otros que, a juicio
de la Dirección Facultativa, garanticen las mismas prestaciones
de calidad y funcionalidad de aquellos.
b)

Finalizar la obra para el día 17 de julio 2020.

c)

Posibilitar que el AYUNTAMIENTO, aún no estando finalizando
la obra, pueda proceder a equipar el edificio a partir del día 17
de junio de 2020 en orden a la plena disposición del edificio
para el inicio del curso escolar 2020-2021.

2.- La indemnización que deberá abonar CONSTRUCCIONES MOYUA
en concepto de daños y perjuicios al Ayuntamiento de Usurbil, en caso
de que no se cumplan los dos plazos anteriores, será de 10.000 (DIEZ
MIL) euros por día de retraso respecto a la fecha final antes indicada.
QUINTA.- FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO DE USURBIL
La firma del presente acuerdo no supone alteración o menoscabo de
las competencias o facultades legales que ostenta el AYUNTAMIENTO
DE USURBIL como órgano de contratación.
SEXTA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
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El contrato de obra suscrito por CONSTRUCCIONES MOYUA y el
AYUNTAMIENTO DE USURBIL deberá considerarse modificado en
todo aquello que sea incompatible con el contenido del presente
acuerdo.
SÉPTIMA.- RENUNCIA DE ACCIONES
Con la entrada en vigor del presente convenio ambas partes renuncian
de manera irrevocable e incondicional al ejercicio de cualquier acción,
recurso, instancia o reclamación, judicial o extrajudicial, en relación al
objeto del presente acuerdo, manifestando ambas partes que no tienen
más que reclamarse. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las
acciones que ostentan las partes como consecuencia del
incumplimiento del presente Convenio.
OCTAVA.- VIGENCIA DEL CONVENIO. CONDICIÓN SUSPENSIVA
1.- El presente convenio se encuentra sometido a la condición
suspensiva de la aprobación del mismo por el Pleno del Ayuntamiento
como acto formal para la terminación de los correspondientes
procedimientos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22, apartado j, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, según el cual el Pleno ostenta la
competencia para el ejercicio de las acciones judiciales y
administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su
competencia.
2.- El convenio estará vigente hasta la extinción del contrato
administrativo de obra suscrito por el AYUNTAMIENTO DE USURBIL
con CONSTRUCCIONES MOYUA.
3.- El presente convenio también se extinguirá por:
a) El acuerdo unánime de las partes firmantes.
b) Por decisión judicial.
c) Por resolución como consecuencia de incumplimiento
sustancial de las obligaciones establecidas para las partes.
d) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en
las leyes.
NOVENA.LITIGIOSO

CUESTIONES

O

DIFERENCIAS

DE

CARÁCTER

Las cuestiones litigiosas que se deriven del presente convenio se
entenderán sometidas a los juzgados y tribunales de lo contenciosoadministrativo.
Y en prueba de conformidad con lo expuesto, suscriben el presente
convenio transaccional, por duplicado, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, de lo que yo, la Secretaria Municipal, doy fe.
Fdo. Agurtzane Solaberrieta Mersa
AYUNTAMIENTO DE USURBIL

Fdo. Gorka Natxiondo Elordi
CONSTRUCCIONES MOYUA, SL
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Fdo. Irantzu Arrizabalaga Gainza
SECRETARIA MUNICIPAL

Guzti hau kontutan izanik, Hirigintza Batzordeak, 2020ko urtarrilaren 21ean egindako
bilkuran, Agurtzane Solaberrieta, Lur Etxeberria eta Patxi Suárezen aldeko botoekin
eta, Mirari Azurmendi abstentzioarekin, egindako irizpena kontutan hartuta,
Udalbatzarrak honako erabakia hartu du gehiengoz:
ERABAKIA
LEHENA: Zumarte Musika Eskola birgaitu eta handitzeko sinatutako obra-kontratutik
eratorritako aldeak itun bidez konpontzeko azalpenetan jasotako HITZARMEN
TRANSAKZIONALA onartzea.
BIGARRENA: Alkatea ahalmentzea
transakzionala izenpetzeko.

Udalaren

izenean

aipatutako

hitzarmen

HIRUGARRENA: Erabaki honen berri CONSTRUCCIONES MOYUA, SL. enpreari,
Hirigintza eta Kontuhartzailetza sailei ematea.”

Bozketan egin denean, honako emaitza izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur
Etxeberria Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken
Arkarazo Silva, Oskar Santamaria Pikabea, Itziar Basterrika Unanue eta Francisco
José (Patxi) Suárez Pérez.
Aurkako botoak: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli
eta Andoni Atxega San Sebastian.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.

7.- MOZIOA: LAN- PENTSIO- BIZITZA DUINA. URTARRILAK 30 GREBA
OROKORRA.
Beñat Larrañagak mozioak jasotzen dituenak aipatu ditu.

Josune Urkolak beraien iritzia azaltzeko testu hau irakurri du:
“EH Bilduk lan, pentsio eta bizitza duinaren aldeko greba babesteko ebazpen
proposamenaren aurrean EAJko zinegotziok honokoa adierazi nahi dugu:
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Lanaren Nazioarteko Erakundeak honela definitzen du grebarako eskubidea:
herritarrek eta, zehazki, langileek, mugimendu sindikalaren eta erakunde sindikalen
bidez, beren interes ekonomiko eta sozialak sustatu eta defendatzeko duten oinarrizko
bitarteko legitimoetako bat. Gure ustez, oinarrizko eskubide hori baliatzeak langile
bakoitzaren erabaki erabat indibidualari erreparatu behar dio, eta Usurbilgo udalaren
atxikimendua, edo beste edozein erakunde publikorena, ez da bidezkoa, horren xedea
zein den alde batera utzita.
Horiek horrela, talde jeltzaleak zera gogoratu nahi du greba deialdia bere testuinguruan
kokatzeko: 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako "Langileen Estatutuaren
Legearen" testu bateginaren 27.1 artikuluaren aginduz, abenduaren 21eko 1462/2018
Errege Dekretuak lanbide arteko gutxieneko soldata finkatu zuen 2019. urterako.
"Gizarte Eskubideen Europako Batzordeak" interpretatu du lanbide arteko gutxieneko
soldata mugitu behar den muga herrialde bateko batez besteko soldataren %60
ingurukoa dela.
1462/2018 Errege Dekretuaren artikuluan, 2019rako Langileen Gutxieneko Soldata
(LGSa) %22,3 igo zen 2018ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko aldiari
dagokionez. 2016. urtean LGSa 655,20 eurotik hileko 900 eurora igotzea Europako
gomendio horretara hurbildu zen Espainiako Estatuan eta orain gutxi adostu dute 950
eurotan jartzea.
Hori esanda, gogoratu behar dugu Errege Dekretu hau aplikatu eta garatzeko
xedapenak emateko eskumena "Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzako
Ministerioarena" dela.
Beraz, gutxieneko soldata finkatzea, gaur-gaurkoz, ez da ez Gasteizko
Parlamentuaren ez Nafarroako Gobernuaren eskumena. Hori horrela izanik, eh
Bilduren ebazpen-proposamenaren 3.2 ataleko 2. puntuak ez du benetako
aplikagarritasun juridikorik.
Bestalde, eh Bilduren ebazpeneko atal horretako 1. puntuan gutxieneko erretiropentsioa 1080 eurokoa izatea eskatzen da. Azpimarratu behar da ez daukagula
transferituta Gizarte Segurantzaren Araubide Ekonomikoaren eskumena, ez Euskal
Autonomia Erkidegoak, ez Nafarroako Foru Erkidegoak. Ondorioz eta gaur-gaurkoz, eh
Bilduren ebazpenaren 3.2 ataleko lehen puntu honetan egiten den eskaera, tamalez,
hori bai, nagusi den errealitate juridikoarekin eta egungo eskumen-esparruarekin
zerikusirik ez dauka.
Beste gauza bat da errealitate hori aldatzea, eta horretan ari gara estatu mailako
erakundeetan ditugun ordezkarien eskutik. Are gehiago, EAJ izan da estatu osoko
pentsiodun guztientzat azken igoera proposatu, aurrekontuetan isladatu eta gauzatzea
lortu duen alderdia.
Gure taldeak, irmoki sinesten du zenbat eta autogobernu maila handiagoa lortu,
orduan eta ongizate ekonomiko eta sozial handiagoa izango dugula. Beraz, eta etxea
bere zimenduetatik eraikitzeko xedearekin, eta etorkizunean ezeri uko egin gabe,
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Espainiako Gobernuari eskatzen diogu Gernikako Estatutua onartu zuen abenduaren
18ko 3/1979 Lege Organikoa betez "Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoa"
transferitu diezagula.
Eskumena izaten dugunean, ez daukagu inolako zalantzarik, eragile sozialek,
ordezkari politiko eta sindikalek, eta euskal gizarteak oro har, jakingo duela akordioak
lortzen euskal herritar guztientzat bizi-kalitate duina bermatzeko eta hobetzen
jarraitzeko.
Espainiako Estatuan gobernu berria eratzeak aukera bat irekitzen du zentzu horretan.
Sanchezen inbestidurari gure baiezkoa emateko PSOErekin lortu dugun akordioak,
bere 3. puntuan, oraindik egiteke dauden estatutu-eskumen guztien eskualdatzea
zehazten du. PSOEk Alderdi Jeltzalearekin hartutako konpromisoa betetzen badu,
79ko Gernikako Estatutua erabat betetzea lortuko dugu. Besteak beste, Gizarte
Segurantzaren Erregimen Ekonomikoan hain espero den eskumen-onarpena
ahalbidetuko lukeena: ezinbesteko tresna pertsona guztien bizi-kalitatea bermatuko
duten gizarte-babeseko politikak hobeto garatzeko.
Aipatutako guzti honengatik guk ez dugu babesten 30eko greba deialdia eta ezezko
bozka emango diogu ebazpenari. Gure arrazoiekin ados ez egon eta greba egin nahi
izatea errespetatzen dugu; baina modu berean, ez egitea erabakitzen dutenen
eskubideak ere errespetatzea exijitzen dugu.”

Alkateak Josune Urkolari galdetu dio ea zer esan duen, ez dela zilegi Udalak grebari
atxikimentua ematea?

Josune Urkolak irakurri duena zehaztu du “Usurbilgo udalaren atxikimendua, edo
beste edozein erakunde publikorena, ez da bidezkoa”.

Alkateak adierazi du bere ustez bi gauza bereiztu behar direla. Udaleko langileek
batzarra egin zutela esan du erabakitzeko grebara atxikitzen diren edo ez eta bertan
langileek grebara atxikitzea erabaki zutela. Beraz, langileen grebarako eskubidea edo
greba ez egiteko eskubidea hemen inork ez diela ukatu azpimarratu du.
Alkateak galdetu du Usurbilgo Udalak politikoki grebarekin bat egitea bidezkoa izango
dela ba.

Josune Urkolak adierazi du greba norbanakoa dela.

Alkateak galdetu du ea udal korporazioak, zinegotziek, grebarako eskubiderik ez al
duten. Bihar beraiek langileekin batera kalean egongo direla esan du, lan eta bizitza
duinak eta pentsio duinak aldarrikatzen. Beraien lana hemen instituzioetan dagoela eta
baita kalean ere gaineratu du, aldarrikatzen eta borrokan.
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Alkateak jarraitu du esanez Josuneren interbentzioaren arabera Madrilek erabakiko
duela eta ez Euskal Herritarrek hauen lan-baldintzen inguruen, hauen pentsioen
inguruan.
Galdetu die ea berrogei urte ondoren beraien buruari galdetu ote dioten zergatik
Gernikako Estatutuak transferitu gabe jarraitzen duen. Aipatutako urteen ondoren,
oraindik ere Euskal Herritarron pentsioak duintzeko Madrileri baimena eskatzen
jarraitu behar ote dugun galdetzen du alkateak. EAJren interbentzio guztia “Madrilek
erabaki behar du” izan dela gaitzetsi du. Hemen dugun arazoa burujabetza falta dela
azpimarratu du.

Josune Urkolak alkateari mesedez eskatu dio idatzi horretan beraien iritzia azaldu
dutela eta hori errespetatzea.

Alkateak erantzun dio EAJren iritzia errespetatzen duela, soilik erantzun egin diela.

Beñat Larrañagak hitza hartu du eta alkateak aipatu duen moduan gaitzetsi du
Estatutuaren garapen hori zergatik ez den eman eta aipatu du nola lotzen garen berriz
ere hemendik hilabete batzutara egongo dela, eskumen horiek ekarriko direla.
Zumarteren gaian aipatu den bezala, eskumen horiek eta gehiago ekartzen badira
beraiek ere poztuko direla gaineratu du.
Bestalde, Beñatek adierazi du Espainiako gobernurik ez litzatekeela egongo ezker
independentistek abstentzioa eman izan ez balute.
Paradoxikoa dela dio Zumarteko obrako Moyuako langileen baldintzen inguruko kezka
azaltzea lehendabizi, kontrako argudio politiko bezala erabili eta, ondoren, langile
guztien baldintza orokorren alde deitutako greba deialdiaren aurka egitea.

Patxi Suárezek hitza hartu du eta adierazi du, batzordean esan zuen bezala, greba
honen kontra bozkatuko duela eta honen zergatia azaldu du. Hasteko, Madrilgo
Gobernua oso berria dela esan du, hilabete inguru daramala. Bestalde, gobernu berri
hau gobernu aurrerakoi bat dela azpimarratu du eta mozioko puntu askorekin ados
daudela, batez ere, ikuspuntu sozialetik lortuko dutela. Amaitu du esanez greba
orokorrera deitzeko momentu egokiena ez dela.

Alkateak erantzun dio Patxiri PSOE lehen ere egon dela gobernuan eta ikusi dutela
zenbat transferentzi egin dituen. Ezkerreko mugimendu eta alderdi bezala erabat
uztargarriak direla uste du gobernuan egon nahi izatea eta protesta eta greba bat
egitea. Nahiko lukeela dio protestarako eta grebarako mahai gainean jarri diren
arrazoiei nolabait erantzutea eta beste greba bat ez deitu behar izatea, zeren ez dela
dio inoren gustokoa greba bat egitea. Bestalde, greba presioa egiteko eta gobernua ez
lokartzeko bide bat izan daitekeela uste du.
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Patxi Suárezek gaineratu du nahiz eta ados ez dagoen, grebarako eskubidea
errespetatzen duela.

Beñat Larrañagak jakinarazi du udal langileen gehiengoak greba egiteko hautua egin
badu ere, horien lanerako eskubidea bermatuta dagoela.

Batzarkideek, Antolakuntza batzordean aztertua eta gehiengoz onartua izan zen
mozioa aztertu dute eta gehiengoz onartu dute, honela dio:
“ZIOA
Duela sei urte, sindikatu eta eragile sozial ugarik herritarren eskubide sozialak biltzen
dituen Karta osatu zuten, prozesu parte-hartzaile baten bidez. Orduz geroztik eskubide
horien aldeko ekimenak antolatu ditu.
Bestetik, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak bi urte daramatza pentsio
duinen alde astero mobilizatzen; bide horretan, pentsioen eremuaz gaindi, modu
zabalagoan “planto” egiteko beharra plazaratu dute, euren aldarrietatik harago joateko
asmoz.
Orain, aipatu planteamenduaren haritik, mugimendu bien arteko konfluentzia eman da,
pentsiodunen eta Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartaren artekoa, alegia, lan
baldintza, pentsio eta bizitza duinaren aldeko borrokari aurre egiteko.
Konbentzimendu hirukoitz batek batu ditu: batetik, pentsioena denon afera da, oraingo
pentsiodunena nahiz etorkizunekoena; bestetik, lan baldintza duinen aldeko borroka
ezinbestekoa da; azkenik, eskubide sozialak bermatu behar dira. Finean, bestelako
eredu sozio-produktiboa eraiki behar dugu, bizitza erdigunean jartzeko, zaintzari eta
planetaren jasangarritasunari lehentasuna emanez.
Ezarriak dituen ardatz nagusiekin bat egiten dugu, alegia: aberastasunaren
birbanaketa, sektore publikoaren lidergoa, eskubideen unibertsaltasuna, euskararen
normalizazioa, lurraldeen arteko oreka, jendartearen beharren arabera antolakuntza
(lehen sektorea, azpiegiturak, merkantzien eta garraio sektorea...).
Horregatik, Euskal Herriko Karta Sozialak pentsiodunen mugimendurekin batera
adostu duen Adarrikapen Taularekin bat eginez, Usurbilgo Udalak erabaki du:
1.- Lan- pentsio- eta bizitza-duinaren aldeko grebari bere atxikimendua adierazten dio.
2.- Lan- pentsio- eta bizitza-duinaren aldeko greba egin ahal izateko erraztasunak
eskainiko dizkie udaleko langileei.
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3.- Euskal Herriko Karta Sozialak pentsiodunen mugimendurekin batera adostu duen
Adarrikapen Taularekin bat egiten du, eta horregatik
3.1. Madrilen osatuko den Gobernuari eskatzen dio
◦ 2011 eta 2013ko erreformetan onetsitako pentsio-murrizketak indargabetzea.
◦ Zapateroren eta Raxoiren lan-erreformak bertan behera uztea.
◦ Presazko izaeraz Seguritatse Sozialaren eta Enplegurako Politika Pasiboen
gaineko eskumenak transferi ditzala.
3.2. Gasteizeko Jaurlaritzari eta Nafarroako Gobernuari eskatzen die
◦ 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ezartzeko neurriak presazko izaeraz ezar
ditzatela.
◦ Hileko 1.200 euroko gutxieneko soldata ezartzeko neurriak abiatu ditzatela.
◦ Hitzarmen kolektiboetan ultraktibitate mugagabea eta herrialdeko hitzarmenen
aplikazioa estatu mailako hitzarmenen gainetik lehenetsiak izan daitezen
sustapen lana burutu dezatela.
◦ Lanera bizirik itzultzeko eskubidea bermatzea.
◦ Lan Ikuskaritzako plantillak handitzea, Europar Batasunekoekin parekatu arte,
eta lan-istripuen eta laneko gaixotasunen aurkako ekintza planak abiatzea.
◦ Lan-harremanetarako eta babes-sozialerako esparru propioaren aldeko
neurriak abiatzea.
3.3. Erkidego eta Lurraldeko Gobernuei eskatzen die
◦ Gizon eta emakumeen arteko soldata-arrakala eta pentsio-arrakala amaitzeko
neurri zehatzak aktibatu ditzatela.
◦ Enplegu egonkorra sustatzea eta kontratazioan ematen den iruzurra zigortzea.
◦ Soldata gutxitu gabe lanaldia 35 ordura jaisteko neurriak abiatzea.
◦ Bereziki emakumeei ezartzen zaizkien lanaldi partzial inposatuak ezabatzea.
◦ Zerbitzu publikoak garatzea, ezarritako murrizketak atzera botatzearekin
batera.
◦ Kontratazioan sexuaren, jatorriaren, ideologiaren, sexu-identitatearen,
aniztasun funtzionalaren edo ekonomia-jardueraren araberako diskriminaziorik
egingo ez dela bermatzea.
◦ Klausula sozialak ezartzea administrazioko kontratazio guztietan.
4.- Usurbilgo Udalean adostutako ebazpen hau Eusko Jaurlaritzari, Nafarroako
Gobernuari, Lurraldeko Gobernuari eta Euskal Herriko Karta Sozialari helaraziko zaie.”

Bozketan egin denean, honako emaitza izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur
Etxeberria Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Aroa Etxeburua Ugartemendia, Luken
Arkarazo Silva, Oskar Santamaria Pikabea eta Itziar Basterrika Unanue.
Aurkako botoak: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli,
Andoni Atxega San Sebastian eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
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Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.

8.- GALDERA-ESKAERAK.
Publikotik, Lontxo Zubiriak hitza hartu du eta adierazi du azaroaren 5ean eskaera bat
sartu zuela eta eskatu die erantzuteko edo erantzuteko konpromisoa hartzeko.
Aipatutako eskaeraren azken zatia irakurri du: “Usurbilgo Udalari zera eskatzen diot
2018ko uztailaren 17ko Usurbilgo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak Jose Maria Ucin
S.A. enpresari obra baimenaren espedientearen egoerari buruzko informazio osoa
ematea eta eskuragarri jartzea.”

Alkateak erantzun dio aste honetan ez bazaie erantzun, erantzungo zaiela hurrengo
egunetan, zeren justu honen inguruan idazkariak bere erabakia eman baitu. Aurreratu
dio informazioa emango zaiela.

Jose Antonio Piñasek hitza hartu du publikotik eta adierazi du gauza bat dela Lontxo
Zubiriak egin duen eskaera herritar bezala eta bestea Anerreka elkarteak egin duen
eskaera, desberdinak direla argitu nahi izan du. Anerreka elkarteak erantzuna jaso
duela esan du non adierazten zaien aste honetan erantzungo zaiela. Hala ere, astea
aurrera doala eta oraindik erantzunik ez dutela jaso gaineratu du.

Alkateak esan die hitzordua jarriko dutela informazio hori emateko.
Alkateak batzarraldia bukatutzat eman du arratsaldeko 19:10etan eta bilera agiri
hau jaso da, alkateak izenpetuz eta nik, idazkariak, ziurtatuz.
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