
 
 

2019KO MAIATZAREN 16AN UDALBATZARRAK EGINDAKO OHIZKO BILKURAREN 

AKTA. 

  

Udaletxeko Bilkura Aretoan, idazpuruko eguneko arratsaldeko zazpiak eta hogeita hamar 

minutu direnean, Alkateak deituta eta lehen deialdian, Udalbatzarra elkartzen da, jarraian 

adierazten gai zerrendarekin ohizko bilkura egiteko: 

 

 

1.- AURREKO BILKUREN AKTEN ONARPENA. 

 

2.- ZEGAMAKO UDALAREN ETA GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOAREN ARTEKO 

LANKIDETZA-HITZARMENA URAREN ZIKLO INTEGRALA KUDEATZEKO GOMENDIOA 

FORMALIZATZEN DUENA. 

 

3.- ALKATETZAREN ERABAKIAK. 

 

4.- GALDE ERANTZUNAK. 

 

 

ETORRITAKO UDALBATZARKIDEAK: 

 

ALKATE-LEHENDAKARIA 

 

Joseba Izaguirre Arocena Jna. (Zegama Lantzen). 

 

ZINEGOTZIAK 

 

Izaskun Igoa Arizcorreta And. (Zegama Lantzen). 

Ibon Zabaleta Urbizu Jna. (Zegama Lantzen). 

Maria Pilar Elorza Inchausti And. (Zegama Lantzen). 

Maite Rodrigo Albizuri And. (Zegama Lantzen). 

Urko Gomez Ropón Jna. (EH Bildu). 

Olaia Elorza Iñarra And. (EH Bildu). 

Imanol Garmendia Iruretagoyena Jna. (EH Bildu). 

 

EZ ETORRITAKO UDALBATZARKIDEAK: 

 

Maria Luisa Gorrochategui Irastorza And.  (EH Bildu). Ez etortzearen arrazoia ematen da. 

 

 

Idazkaria, Igor Alustiza San Vicente.  

 

 

1.- AURREKO BILKUREN AKTEN ONARPENA. 

 

Alkateak, 2018ko irailaren 17ko, urriaren 8ko, urriaren 29ko, azaroaren 19ko eta 

abenduaren 20ko bilkuren aktetan jasotakoari buruz nolabaiteko oharpenik adierazi nahi 

duten galdetzen die batzar-kideei. 



 
 

Ez da inolako oharpenik adierazten, eta beraz, aho batez onartutzat gelditzen dira 

adierazitako aktak. 

 

2.- ZEGAMAKO UDALAREN ETA GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOAREN ARTEKO 

LANKIDETZA-HITZARMENA URAREN ZIKLO INTEGRALA KUDEATZEKO GOMENDIOA 

FORMALIZATZEN DUENA. 

 

Alkateak, Zegamako Udalaren eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren arteko lankidetza-

hitzarmena azaltzen du, “uraren ziklo integrala kudeatzeko gomendioa” formalalizatzen 

duena. 

 

Hitzarmenaren testua honako hau da: 

 

 

“ZEGAMAn, 2019ko …..a. 

 

BILDURIK 

 

Alde batetik, Olatz Peon Ormazabal andrea, duen herri-kargua dela eta bere xehetasun pertsonalak 

agertzeko beharrik ez duena. 

 

Eta bestetik, Joseba Izagirre ArozenaJauna, duen herri-kargua dela eta bere xehetasun pertsonalak 

agertzeko beharrik ez duena. 

 

ESKU HARTZEN DUTE 

 

Olatz Peon Ormazabal andreak, GIPUZKOAKO UR-KONTSORTZIOAren izenean, joan den 1998ko 

otsailaren 20ko GAOean argitaratu ziren erakundearen Estatutuek diotenaren arabera duen 

ordezkaritza erabiliz.  

 

Joseba Izagirre ArozenaJaunak , ZEGAMAko udal Gorenaren izenean, Alkate-Lehendakaria izanik eta 

joan den 2019ko ….an egin zen Udal-Korporazioaren Osoko Bilkurak hartutako erabakiaren arabera 

egintza honetarako baimendua izan denak. Aipatutako erabakiaren ziurtagiria Udaleko Idazkariak 

izenpetuta hitzarmen honi eransten zaio. 

 

XEHETASUNAK 

 

Lehenengo.- Gipuzkoako Ur-Kontsortzioa Gipuzkoako hainbat udalek –horien artean 

ZEGAMA–  eratu duten elkarte-oinarria duen zuzenbide publikoko erakundea da. Honako hau da 

erakunde horren xedea: “sare primarioetan saneamendua eta ura hornitzeko azpiegituraren ezarrera eta 

ustiapena eta dagozkion zerbitzuak prestatzea, guzti hori baldintza egokietan eta indarrean dagoen 

araudiaren arabera.”. Estatutuetako xedapen horren arabera, Kontsortzioak ZEGAMAko udalerrian 

saneamendua eta ur-horniduraren “goiko” sarearen zerbitzu publikoa kudeatzen du.  

 



 
 

 

 

Bigarren.- Kontsortzioaren Estatutuen 7.2. artikuluak honela dio: “hala erabakiko denean, 

Kontsortzioak ur-zikloaren helburuak zabal ditzake, interesa duten udalekin ados jarrita eta haiekin 

dagokion hitzarmena izenpetu ondoren”. Kontsortzioko Batzar Nagusiak joan den 2000ko abenduaren 

21ean egin zuen bileran hartu zuen erabaki hori. 

 

Era berean, Udal Erregimeneko Oinarrien 7/1985 Legeak, Udalek, horrela nahi dutenean, Hornidurako 

eta Saneamenduko Zerbitzua modu Kontsortziatuan eman dezaketela ezartzen du.  

 

Hirugarren.- GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA toki-erakunde den aldetik, zerbitzu publikoak 

prestatzeko modu desberdinak erabil ditzake, beti ere, lege xedapenen arabera –Toki-Jaurbidearen 

gaietan indarrean dauden lege-xedapenen eraberritutako Testuaren 110.5. art.– eta estatutuetako 

xedapenen arabera –9. art.–. Zentzu horretan eta bere zerbitzuak kudeatzeko GIPUZKOAKO UR 

KONTSORTZIOAK kapital erabat publikoaz osatuta dagoen sozietate anonimoa du eratuta: 

GIPUZKOAKO URAK E.A.  

 

Laugarren.- ZEGAMAko udalak interes handia du URAREN ZIKLO INTEGRALAREN kudeaketa, 

bi sareen kudeaketa sartuz, “goia” eta “behea”, baita beharrezko diren inbertsioak egitea ere, 

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOREN eskuan jarraitzea, Gipuzkoako Urak, E.A.-ren bitartez. 

 

Beraz, beharrezko lege eta jardutze-ahalmena ezagutzen diote elkarri eta HITZARMEN hau 

KUDEATZEKO GOMENDIOA formalizatzen duena, izenpetzea erabaki dute ondorengo atalen arabera.  

 

ATALAK 

 

Lehenengoa.- ZEGAMAko udalak, hitzarmen honen ondorioz eta Udal Erregimeneko Oinarrien 

7/1985 Legearen arabera, URAREN ZIKLO INTEGRALAREN kudeaketa GIPUZKOAKO UR 

KONTSORTZIOAREN esku, Gipuzkoako Urak, E.A.-ren bitartez, uztea erabakitzen du, honek hornidura 

eta saneamenduko “goiko” eta “beheko” sareen kudeaketa barnean hartzen ditu, baita beharrezko 

diren inbertsioak egitea ere. Horretarako, ZEGAMAko Udalak, GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOARI 

emakida, emarien ustiapenak, azterlanak, proiektuak, sareak eta instalazioak eta kontsortziotatutako 

zerbitzuak emateko gainontzeko baliabide guztiak ematea erabakitzen du. 

 

Bigarrena.-  ZEGAMAko Udalak, zuzenbide-ordenamenduak horretarako bidea ematen duen 

heinean, berak dituen aginpide, eskuduntza, eskumen, ahalmen, eskubide eta betebehar guztiak, 

zerbitzuak eta bere xede eta jomuga diren helburuak ematearekin zerikusia dutenak  GIPUZKOAKO 

UR KONTSORTZIAREN esku uztea erabakitzen du.  

 

Hirugarrena.- ZEGAMAko Udalak, GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOAK aurkeztutako azterlan 

ekonomikoa onartzea erabakitzen du, hitzarmen honi erantsitakoa.  



 
 

Laugarrena.- GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOAK ZEGAMAko udalerriko URAREN ZIKLO 

INTEGRALAREN kudeaketa 2019ko urtarriak 1etik aurrera bere gain hartuko du. 

 

Bosgarrena.- Gomendio honek gutxienez 10 urteko iraupena izango du. Epe hori pasa 

ondoren, Udalak erabaki dezake, bere kasuan, zuzenbide-ordenamenduak une bakoitzean bide 

ematen dion heinean beste edozein modutara zerbitzua ematea, horretarako dagozkion erabakiak 

hartuz eta indarrean dagoen legediak agintzen dizkion urratsak emanez, GIPUZKOAKO UR 

KONTSORTZIOARI sei hilabete LEHENAGO jakin araziz. 

 

Behin hasierako 10 urteko epealdia pasa ondoren, aurreko zatian aurreikusitako berarizko uko egitea 

ematen ez bada, gomendioa luzatuta ulertuko da Udalak, bere kasuan, zuzenbide-juridikoak ematen 

dizkion eskumenaz baliatuz, zerbitzua beste modu batetara ematea erabakitzen duen arte. Hala eta 

guztiz ere, Udalak, bere kasuan, zerbitzua kontsortziatu eran ematea deuseztea erabakiko balu, 

deuseztapena baino lehen, GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOARI ordaindu beharko zaio, zenbatekoa 

kalkulatuko da hartuaz Kontsortzioak udalerrian egindako inbertsioak eta berrikuntzak eta ZEGAMAko 

Udalari emandako konpuruak ken Kontsortzioak ZEGAMAn inbertsio eta berrikuntzarako jasotako 

kopuruak. Kontrakoa gertatuko balitz, aipatutako kopurua GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOAK 

ZEGAMAko Udalari ordaindu beharko dio. 

 

Seigarrena.- Zerbitzuaren tasak eta prezioak, baita udalerriko abonatuei aplikagarri diren 

ordenantzak, GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOAREN proposamenez bere egunean ZEGAMAko Udalak 

onartutakoak GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOKO Batzar Nagusiak urtero eguneratuko ditu, 

aipatutako tasen tarifa-egitura aldatu gabe.  

 

Zazpigarrena.- GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOAK ZEGAMAko Udalari bermatzen dio, hitzarmen honen 

bitartez bere gain hartutako kudeaketagatik abonatuei eta bezeroei doakien edozein informazioari 

buruzko konfidentziatalsuna eta isilpekotasuna bere langileek gordeko dutela, eta batez ere, Norberaren 

Datuak Babesteko, abenduaren 13ko 15/1999 Legeak babestutakoak direnean, datu horietara zuzenki 

edo zeharka sarbidea dutenean edo kontratatutako zerbitzuaren ondorioz ezagutzen dituztenean, zein 

hitzarmen honek irauten duen bitartean zein hitzamena bukatutakoan. 

 

Zortzigarrena.-  Hitzarmenak izaera administratiboa du eta haren sorrera, ulerkuntza, aldaketa edo 

suntsiarazpenaren inguruan sor litezkeen arazoak administrazioarekiko auzietako jurisdikzioaren aurrean 

konponduko dira. 

 

Eta guztiarekin bat datozela agertzeko, Hitzarmen hau izenpetu egiten dute, bi aletan eta ondorio 

batetarako, esandako egunean eta tokian. 

 

 

   ZEGAMAn, 2019ko, ….a 

 



 
 

 

Izenp.: Olatz Peon Ormazabal An. Izenp.: Joseba Izagirre ArozenaJn. 

Gipuzkoako Ur Kontsortzioko Lehendakaria ZEGAMAko Alkate-Lehendakaria 

 

Municipio TIPO ZEGAMA

m3 baja/año 354.451 67.440

Habitantes 4.627 1.535

Tipo de material Factor  ml  ml

Hierro Colado 100 683

Fibrocemento 90 5.400 1.459

Hierro Galvanizado 60 1.361 512

Polietileno Viejo 60 4.437 1.345

Polietileno Nuevo ( ISO) 5 4.680 8.537

Fundición Ductil 5 5.376 2.441

Otros Materiales 90 2.074 376

Total TOTAL mts 24.010 14.671

Compromiso de renovación en 10 años %  ml  ml

Hierro Colado 70,1% 478 0

Fibrocemento 63,1% 3.406 920

Hierro Galvanizado 42,0% 572 215

Polietileno Viejo 42,0% 1.865 565

Polietileno Nuevo ( ISO) 3,5% 164 299

Fundición Ductil 3,5% 188 86

Otros Materiales 63,1% 1.308 237

TOTAL mts 7.982 2.323

P.U. Euros Euros (IVA NO incl)

Coste de la renovación:

(164,00 euros/ml + IVA) 164,00 1.309.048,61 380.973,22

Rec. renovaciones en 10 años 0,390 1.382.356,95 263.016,00

Diferencia: Recaudación-Coste 73.308,34 -117.957,22

Límite de pago al Ayto. 0,102 361.539,51 68.788,80

INVERSION TEORICA EN 10 AÑOS (IVA incluido) 1.518.496,38 460.978

INVERSION GARANTIZADA EN 10 AÑOS (IVA INCL) 318.249

PAGO EN 10 AÑOS (IVA incluido) 85.037,68 0

Estas cantidades se actualizan anualmente

Nota: El resultado del compromiso de renovación en 10 años es orientativo, y puede verse alterado por 

el ritmo de incorporación, al CICLO INTEGRAL DEL AGUA, de los diferentes municipios consorciados. 

En cualquier caso, queda garantizada la cantidad de 0,390 €/m3  a destinar a la citada renovación de la 

redes.

” 

 

Zentzu honetan, honen onarpena egitea proposatzen da. 

 

Hitzarmenaren helburuak, xedeak eta betebeharrak aztertu eta eztabaidatu ondoren, 

Udalbatzarrak, Zegama Lantzen taldeko etorritako bost zinegotzien eta EH bildu taldeko 

etorritako hiru zinegotzien aldeko botoekin,  aho batez, honako hau adierazten du: 

 

Lehena.- Uraren ziklo integrala kudeatzeko gomendioa formalizatzen duen Zegamako 

Udalaren eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren arteko lankidetza-hitzarmena hitzarmena 

onartzea. 

 



 
Bigarrena.- Alkate-lehendakariari ahalmena ematea aipatutako hitzarmena Zegamako 

Udalaren izenean eta ordezkaritzan sina dezan. 

 

3.- ALKATETZAREN ERABAKIAK. 

 

Idazkariak, azkeneko ohiko bilkuratik, Alkateak hartutako ebazpenen berri ematen du: 

 

- 01/0519 erabakia, maiatzaren 7koa, egurra ateratzeko landa-bideak 

erabiltzeagatik ezarritako fidantza itzuliz. 

 

- 02/0519 erabakia, maiatzaren 7koa, 12 zenbakidun fakturen erlazioa onartuz, 

guztira 52.516,97 eurokoa. 

 

- 03/0519 erabakia, maiatzaren 9koa, egurra ateratzeko landa-bideak 

erabiltzeagatik ezarritako fidantza itzuliz. 

 

- 04/0519 erabakia, maiatzaren 9koa, etxebizitzan lan baimena bideratuz. 

 

- 05/0519 erabakia, maiatzaren 9koa, etxebizitzan lan baimena bideratuz. 

 

- 06/0519 erabakia, maiatzaren 10ekoa, 13 zenbakidun fakturen erlazioa onartuz, 

guztira 26.016,25 eurokoa. 

 

- 07/0519 erabakia, maiatzaren 14koa, txabola konpontzeko lan baimena bideratuz. 

 

- 08/0519 erabakia, maiatzaren 16koa, udaleku irekietan aurkeztutako hautagaien 

zerrenda onartuz. 

 

- 09/0519 erabakia, maiatzaren 16koa, bi udal langileen lanaldia igotzea onartuz. 

 

4.- GALDE ERANTZUNAK. 

 

- Bilkurakideak udal igerilekuen irekiera dataz eztabiadatzen dute. 

 

- Olaia Elorza Iñarra zinegotziak (EH Bildu), Partzuergoko bilerei buruz galdetzen du, 

horiek egiten ez direla adierazi diotelako. Alkateak adierazten du juntarenak 

burutzen direla, eta ganaduzaleenak ere. Bilkurakideak gaiari buruz hitz egiten dute. 

 

 

 

 

 

Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, hasieran aipatutako eguneko arratsaldeko zortziak 

direnean Alkateak bilkurari amaiera ematen dio, esandakoa jasoarazteko, nik egiaztaturiko 

eta Alkateak sinaturiko akta hau egiten dudalarik. 



 
 

 

Eginbidea. 

 

Aurrean transkribaturiko akta, ............... orri dituela jasotzeko, 

zenbakidun paperan .................. zenbakitik ......................... 

zenbakira eta Udalak emandako zenbakietan, .................. 

zenbakitik .......................... zenbakira jasota geratu delarik. 

 

Zegama, 2019ko ....................k ....... 

 

 

Diligencia.  

 

Para hacer constar que el acta que antecede tiene .......... 

folios, numerados del ........................ al ................. en número de 

papel timbrado y del .................. al ....................... en 

numeración dada por el Ayuntamiento. 

 

  

Zegama a ......... de ...................... de 2019. 

 

O.E./ VºBº 

ALKATEAK/EL ALCALDE                                                             IDAZKARIAK/ EL SECRETARIO 


