2018KO IRAILAREN 6KO OHIKO BILKURAKO AKTA
Organoa: Abaltzisketako Osoko Bilkura.
Lekua: Abaltzisketan
Ordua: 19:00etan
Deialdia: Lehenengoa
Bildutakoak: Jon Zubizarreta. Alkatea
Mikel Senperena. Zinegotzia
Aritz Garmendia. Zinegotzia
Adur Gorostidi. Zinegotzia
Felix Maioz. Zinegotzia
Idazkaria: Nekane Lopetegi
GAI ZERRENDA
1. 2018ko maiatzaren 17ko Bilkurako akta onartzea hala balegokio.
2. ATARIA Eskualdeko komunikabidearekin 2018 urterako hitzarmena sinatzea
onartzea.
3. Udalean zenbait kasuetan aldizka kontratatzen diren langileen lanpostu
mailakatzea Udalhitz konbenioak dioenaren arabera.
4. Udalak egin behar duen erosketa, Azpiko etxea eta bere inguruko eremua
onartzea eta horretarako Alkatea baimentzea.
5. Eudelek
luzatu duen proposamena, Udal langileagoaren ordainsarietan
aplikatzea, Estaduak agindu bezala, 2018ko urtarriletik ekainaren amaiera arte
% 1,50eko igoera eta 2018ko uztailetik abendurarte %1,75eko igoera.
6. Alkateak eman dituen ebazpenak jakinaraztea:
2018-22: Basoa ateratzeko Sasiain auzoko bidea erabiltzea.
2018-23: Plusvalía deritzan zerga.
2018-24: Sasisian goeneko segregazioa.
2018-25: Erreklamazio patrimonialaren ebazpena.
2018-26: Ekaineko fakturak.
2018-27: Zaborren errolda 2018 lehen seilabetea.
2018-28: Leku Eder fatxada margotzea.
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2018-29-30-31-32: Plusvalía deritzan zerga.
2018-33: Ipintza goeneko lizentzia.
2018-34: Olanoko banaketa horizontala.
2018-35: Kreditu aldaketa.
2018-36: Ñañarriko proiektu erredakzioaren ordainsaria.
2018-37: Uztaileko fakturak.
2018-38-39: Plusvalia deritzan zerga.
2018-40: Plusvalía deritzan zerga.
2018-41: Estanga goeneko lizentzia.
2018-42: Abuztuko fakturak.
2018-43: Abokatu eta prokuradore izendatzea, ondare erreklamazioko
kontentziosorako.
7. Udalak onartu duen erosketarako, dagokion kreditu aldaketa onartu eta bide
batez, 2019 eta 2020 urteetarako konpromisozko kredituak ere onartzea.
8. Galderak eta eskaerak.
1- 2018-05-17 BILKURAKO AKTA ONARTZEA HALA BALEGOKIO.
Alkateak bilerari hasera eman ondoren, 2018-05-17 Bilkura aktaren izenburuak
irakurtzeari ekiten zaio. Bertan, hitzez hitz irakurtzen ez bada ere, izenburuak
komentatu eta laburtzen dira. Mahaikideen aldetik aurkakorik esan ez denez, dagoen
bezala onartutzat eman da.

2- ATARIA ESKUALDEKO KOMUNIKABIDEAREKIN 2018 URTERAKO
HITZARMENA SINATZEA ONARTZEA.
Abaltzisketako Alkateak Tolosaldeko Komunikabideda den Atariaern
ordezkariarekin hitz egin ondoren, urte beteko hitzarmena sinatzea adostu zuten eta,
akordio hori jasotzen duen hitzarmena mahairatzen da onarpena eman ahal izateko.
Hitzarmena hitzez hitz honela dio:
ABALTZISKETAKO UDALA ETA TOLOSALDEKO KOMUNIKAZIO TALDEA s.m.
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2018 URTEKO LANKIDETZA HITZARMENA
…………..n, bi mila eta hamazortziko ................aren .............an
BILDURIK
Batetik, …………………….., NAN: ………………., Abaltzisketako Udaleko (aurrerantzean Udala)
alkatea, haren izenean eta ordez diharduena, horretarako behar bezala ahalmendua dagoelarik.
Eta bestetik, XABIER SAIZAR INGIDUA, NAN: 15.997.047-J, Tolosaldeko Komunikazio Taldea,
S.M.ren (aurrerantzean TKT) lehendakaria, haren izenean eta ordez diharduena.
Bi alderdiok lankidetza hitzarmen hau egiteko eskuduntza eta gaitasuna aitortzen diote elkarri eta
AITORTZEN DUTE:
I.- Herritarren hizkuntza-eskubideak bermatzeko ahaleginean, Abaltzisketako Udalak eta TKT-k bat
egiten dutela euskararen erabilera eta normalizazioan eragiteko premi eta helburuekin, eta, asmo
honen zerbitzura, herritarrak euskaraz informatzeko eskualde mailako komunikabide sarea sustatzea
dela hitzarmen honen xede eta funtsa.
II.- TKT-k dela Tolosaldeko Ataria egunkari eta astekaria, Ataria Irratia eta www.ataria.eus guneak
osatzen duten proiektu komunikatibo multimediuaren jabe eta ekoizpen arduraduna.
III.- TKT-k kudeatzen duen komunikabide sarearen eremua Tolosaldeko eskualdea osatzen duten
herrietara hedatzen dela, bere onuradun direlarik bertako herri eta herritar guztiak, tartean,
Abaltzisketa.
.
IV.- TKT-k eratutako euskarazko proiektu komunikatibo honen helburu nagusia, eskualdean sortzen
den informazioa herritarrei bitarteko anitzetan euskaraz komunikatzea dela, eta honela, euskararen
erabilpena sustatzeko eta normalizazioa eragiteko Udalak duen plangintzari ekarpen esanguratsua
egiten zaiola.
V.- Beharrezkoa dela TKT-k aipatu helburuekin eskualdean egiten duen lanari behar bezalako
aitortza egitea ez ezik, bere jardunaren kalitatea ziurtatu eta sendotzeko Udala eta TKT-ren arteko
lankidetza jardunean sakontzea, aintzat harturik Eusko Lege Biltzarraren “2/2016 legea, apirilaren
7koa. Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa” -k Udalari ematen dizkion eskumenak eta TKT-k 20182021erako aurkeztutako proiektu komunikatiboa eta bideragarritasun plangintza.
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VI.- Hitzarmen honek bat egiten duela Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailburuak
“Euskarazko hedabideak sendotu, eraginkortu, garatu eta normalizatzeko” diru laguntzak emateko
modua arautuz 2016ko uztailaren 20an emandako aginduaren helburuekin (EHAA, 2016ko
uztailaren 22a, 140 zenbakia) eta, baita, Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza Berdintasuneko
Zuzendaritza Nagusiak “Euskararen erabilera sozialaren inguruan diru laguntzak emateko oinarri
arautzaileetan” (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2017ko martxoaren 7a, 46 zenbakia)
finkatutakoarekin ere, eta osagarri dela.
VII.- TKT-k, gizartea zerbitzatzea duela helburu, ez duela irabazi helbururik eta, sortuko balitz,
kudeatzen duen proiektu komunikatiboa hobetzera bideratuko dela osoki.
Hau guztia honela izanik, LANKIDETZA HITZARMEN hau sinatu dugu, ondorengo klausulen
arabera.
KLAUSULAK
LEHENA.- LANKIDETZA HITZARMEN honen helburua da TKT-k eta Udalak, elkarlanean,
hedabideen alorrean euskararen erabileraren normalizazio-lanak bideratzea.
BIGARRENA.- LANKIDETZA HITZARMEN honetan, TKT-k jarraian aipatzen diren ekoizpen
ildoak garatu eta hobetzen ahalegintzeko konpromisoa hartzen du:
a) Tolosaldeko Ataria, prentsa: argitaratuko dira zortzi orriko egunkaria astearte, asteazken eta
ostegunean, eta astekaria ostiraletan, abuztuan izan ezik.
b) Ataria Irratia 24 ordutan, urte osoan: gutxienez 5 orduko programazio propioa emitituko da
astelehenetik ostiralera, abuztuan izan ezik; arratsaldean tartean utziko dira eskualdeko
Gizarte Eragileen ekarpenez betetzeko.
c) Internet, urte osoan: ataria.eus web gunea eguneratu, elikatu eta sare sozialen bitarteko
hedapena egingo da urte osoan, etenik gabe.
d) Eskualdeko tokiko hedabideekin elkarlan bideak jorratuko dira sinergiak baliatu eta interes
komuneko eta kalitatezko edukiak ekoizteko, edozein euskarritan.
HIRUGARRENA. TKT-k, bigarren artikuluan aipatu ildoak bideratzeko, herritarrei eskaintzen zaien
zerbitzua ere baden heinean, konpromiso hauek hartzen ditu:
a) Herritarren intereseko produktuak (edukiak, formatu, maiztasun …) lantzeko ahalegina egingo
da. Hedabideen bilakaera azkarra kontuan, gertatzen diren aurrerabideak eten gabe aztertu
dira beharrezkoak izan daitezkeen hobekuntzak egiten saiatzeko.
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b) Ataria hedabideek, beren beregi zainduko dituzte hedatutako informazioen pluraltasuna eta
objektibotasuna, iritzi zein pentsamolde guztiei lekua egitenez, herritar guztien
erreferentziazko komunikazio gunea izateko helburuarekin.
c) Ataria marka gizarteratu eta harpide sarea zabaltzeko eta irismena areagotzeko ahalegin
etengabea egingo da; urtez urteko egitasmoan finkatutako dira helburuak eta neurketa
adierazleak.
d) Herri guztietan dugun banaketa sistema hobetzeko neurri bideragarriak hartuko dira.

LAUGARRENA.- LANKIDETZA HITZARMEN honen bidez, Udalak, proiektua indartu eta bere
bideragarritasuna bermatzeko ekimen lerro hauek garatuko ditu:
a) Diru ekarpen zuzena. Proiektuaren luzerako bideragarritasuna eta egonkortasun
ekonomikoa bermatzeko, hitzarmen hau 2018. urtekoa izango da. Urtean urteko errolda
eguneratuaren arabera, biztanleko 5 € emango dizkio 2.018. urtean Udalak TKT-ri. Erabaki
hau berretsi beharko du Udalak diru-kopuru zehatza adierazten duen berariazko ebazpena
bidez, hartzaileak aurkeztutako aurreko urteko zuriketa dokumentuak (hitzarmen honetako
6. puntua) eta dagokion urteko egitasmoa aztertu eta gero.
b) Publizitatea. Erreferentzialtasuna irabazteko, publizitatea egitea behartuak dauden iragarki
ofizialak eta eskelak Tolosaldeko Atarian jartzeko konpromisoa hartzen du Udalak tarifatik
%50eko deskontuarekin. Gainerako publizitatea, urteko fakturazioaren arabera negoziatuko
dute bi aldeek; hala balitz, urtean-urtean adostutako plangintza komertzialean islatuko
litzateke.
c) Beste euskarriak. Ohiko ekoizpenetik at, Udalaren eta TKT-ren artean osatuko den lantaldeak adostutako proiektua sustatzeko diru ekarpen bereziak egin ahal izango ditu Udalak.
d) Sozializazio eta banaketa. Herritarren eta bertako indar eragileen borondatea eta lankidetza
erakartzeko Udal zerbitzuen kooperazioa izango du TKT-k.
e) Informazioaren kudeaketa: Udalak berak edo herrian sortzen den informazio jarioa
sistematikoki trukatzeko neurriak hartuko dituzte Udalak eta TKT-k.
BOSGARRENA.- Udalaren eta TKT-ren ordezkariz osatutako lan-taldeak urtero bilera egingo du.
Batetik, hitzartutakoaren jarraipena egiteko, hau da, orain artean gertatu den moduan, hitzartutakoa
objetibotasun, pluraltasun eta egokitasunez betetzen ari den aztertzeko. Eta, bestetik, dokumentu
honetako hirugarren artikuluan hartutako konpromisoen betetze maila aztertzeko.
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SEIGARRENA.- Aipatutako diru ekarpen zuzena (4.a. puntua) honela egingo da: hitzarmenean
adostutako diru-ekarpena osoa dagokion urteko egitasmoa eta aurrekontua aurkeztu eta hilabeteko
epean jasoko du TKT-k. Urte amaieran, jardunaren oroitidatzia eta Udalaren diru-ekarpen osoa
zuritzeko fakturak edota berauen fotokopia konpultsatuak eta zerga zein gizarte segurantzako
betebeharrak egunean izatearen ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.
Edozein gisatara ere, Udalaren diru-ekarpena jaso ahal izateko, aurreko ekitaldiko harremana
eguneratua egon beharko du.
Eta horrela jasota uzteko eta adostasuna agertzeko, hitzarmen honen hiru ale sinatu dituzte
bildutakoek, hasieran aipatutako toki eta egunean.
Abaltzisketako Udalako Alkatea

Tolosaldeko

Komunikazio

Taldea

S.M.

Udal Idazkaria

Mahaikideek, Alkatearen proposamena aztertu ondoren, ERABAKI DUTE :
1. Hitzarmenari, bertan agertzen den terminoetan, onarpena ematea.
2. Alkatea baimentzea, hitzarmena sinatzeko.
3. Eta erabakiaren berri Tolosaldeko komunikabidea den Atariako ordekariari
jakinaraztea.
3- UDALEAN ZENBAIT KASUETAN ALDIZKA KONTRATATZEN DIREN
LANGILEEN LANPOSTU MAILAKATZEA UDALHITZ KONBENIOAK
DIOENAREN ARABERA.
Alkateak jakitera ematen du, Udalak, aldizka langileak kontratatzen dituela,
denboraldi mugatu batetarako, baina langile hauen kontratazioan
Udalhitz
konbenioak agertzen duena, hau da, lanpostu bakoitzari dagokion sailkatze maila ez
dela egin. Horregatik, ohikoak diren zenbait lanpostu mailakatzea eskatzen da.
Udaleko idazkariak, horretarako, ondorengo txostena luzatzen du:
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DENBORALDI JAKIN BATERA ETA ALDIZKA KONTRATATZEN DIREN
LANGILEEN ORDAINKETAK EGOKITZEKO TALDEA ETA MAILA
ONARTZEA
Abaltzisketako Udalak, azken urte hauetan, denboraldi jakin batetarako zenbait
kontratazio burutu izan ditu, sortzen diren beharrei erantzuteko. Kontratazio hauek
egiten direnean, lanpostuaren ezaugarriak jarri gabe egiten dira edo ez modu egokian
behintzat.
Horregatik, Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 43 artikuluak dioenaren
arabera, kontratu hauek era honetara sailkatzen era:
LIBURUZAINA: Derrigorrezko baldintzak: Batxilergoa edo baliokidea dena
eta EGA. Eskakizun hauekin, C2 taldean kokatzen da, eta ordainsariari dagokionez 9
maila izango du.
GARBITZAILEA: Oinarrizko ikasketak, Eta lanpostu hau E taldean kokatzen
da. Antzeko lanpostuen arabera 5 maila izango du.
PEOIAK: Oinarrizko ikasketak. Eta lanpostu hau E taldean kokatzen da.
Lanpostu honek 5 maila izango du.
PARTAIDETZAKO TEKNIKARIAK: Kasuan kasua aztertu eta erabakia
hartuko da.
BEGIRALEEN KASUAN ERE, horrela behar denean erabakiko da,baina C2
taldean kokatu da.
Mahaikideek , ERABAKI DUTE :
1. Alkateak eskatu duen aldizkako lanpostuen sailkatze mailari onarpena ematea.
2. Eta onartze egun honetatik aurrera aplikatzea.
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4- UDALAK
EGIN BEHAR DUEN EROSKETA, AZPIKO ETXEA ETA
BERE INGURUKO EREMUA
ONARTZEA ETA HORRETARAKO
ALKATEA BAIMENTZEA.
Gai hau mahai gainean geratu da, hurrengo bilkuran onartzeko.
5EUDELEK
LUZATU
DUEN
PROPOSAMENA,
UDAL
LANGILEAGOAREN ORDAINSARIETAN APLIKATZEA, ESTADUAK
AGINDU BEZALA, 2018KO URTARRILETIK EKAINAREN AMAIERA
ARTE %1,50EKO IGOERA ETA 2018KO UZTAILETIK ABENDURARTE
%1,75EKO IGOERA.
Udaleko Idazkariak jakinarazten du, Eudelek luzatu duen proposamenean, beti
ere Estaduak emandako aginduak betetzearren, 2018 urteko
langileagoaren
ordainsarietan aplikatu behar den igoera zenbatekoa izango den.
Eudelek luzatu duen proposamenean, 2018ko urtarriletik ekainaren amaiera
arte, %1,50eko igoera eta 2018ko uztailetik abenduaren amaiera arte %1,75 eko
igoera jasotzen da.
Mahaikideek ERABAKI DUTE:
1. Udaleko langileei, 2018 urteari dagokionez, Eudelek proposatu duen igorea
aplikatzea onartzea.

6- ALKATEAK EMAN DITUEN EBAZPENAK JAKINARAZTEA
Alkateak denbaoraldi honetan emn dituenebazpenen berri agertu da , ondoren
zerernda agertzen diren bezala:
2018-22: BASOA ATERATZEKO SASIAIN AUZOKO BIDEA ERABILTZEA.
2018-23: PLUSVALÍA DERITZAN ZERGA.
2018-24: SASISIAN GOENEKO SEGREGAZIOA.
2018-25: ERREKLAMAZIO PATRIMONIALAREN EBAZPENA.
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2018-26: EKAINEKO FAKTURAK.
2018-27: ZABORREN ERROLDA 2018 LEHEN SEILABETEA.
2018-28: LEKU EDER FATXADA MARGOTZEA.
2018-29-30-31-32: PLUSVALÍA DERITZAN ZERGA.
2018-33: IPINTZA GOENEKO LIZENTZIA.
2018-34: OLANOKO BANAKETA HORIZONTALA.
2018-35: KREDITU ALDAKETA.
2018-36: ÑAÑARRIKO PROIEKTU ERREDAKZIOAREN ORDAINSARIA.
2018-37: UZTAILEKO FAKTURAK.
2018-38-39: PLUSVALIA DERITZAN ZERGA.
2018-40: PLUSVALÍA DERITZAN ZERGA.
2018-41: ESTANGA GOENEKO LIZENTZIA.
2018-42: ABUZTUKO FAKTURAK.
2018-43: ABOKATU ETA PROKURADORE IZENDATZEA, ONDARE
ERREKLAMAZIOK KONTENTZIOSORAKO.
Mahaikideek jakinaren gainean jarri dira eta berronetsi dituzte.
7- UDALAK ONARTU DUEN EROSKETARAKO, DAGOKION KREDITU
ALDAKETA ONARTU ETA BIDE BATEZ, 2019 ETA 2020 URTEETARAKO
KONPROMISOZKO KREDITUAK ERE ONARTZEA.
Laugarren puntua mahai gainean geratu denez, gai hau ere ez da tratatu. Beste
bilkura batetan tratatzeko geratzen da.

8- GALDERAK ETA ESKAERAK
BAT.- Alkateak, Etxez etxeko Laguntza zerbitzua finantziatzeko xedez
Gipuzkokao Foru Aldundiak eta Abaltzisketako Udalak sinatzeko lankidetza
hitzarmena mahairatu du.
Hitzarmenak honela dio:
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GIPUZKOAKO
ALDUNDIAREN
ABALTZISKETAKO

FORU
ETA
UDALAREN
ARTEKO
HITZARMENA, ETXEKO LAGUNTZA
ZERBITZUA FINANTZATZEKO.

CONVENIO
DE
COLABORACION
ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE
GIPUZKOA Y EL AYUNTAMIENTO
DE
ABALTZISKETA
PARA
LA
FINANCIACIÓN DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO

Donostian, 2018ko………………..
ELKARTU DIRA

REUNIDOS

Alde batetik,

De una parte,

MAITE PEÑA LÓPEZ Gipuzkoako Foru
Aldundiko Gizarte Politikako foru diputatua
eta Aldundiaren ordezkaria, Diputatuen
Kontseiluak
2018ko
ren
(a)n
egindako bileran hartutako erabakiaren
bidez
ekitaldi
honetarako
berariaz
baimenduta.

Doña. MAITE PEÑA LÓPEZ en calidad de
Diputada Foral del Departamento de Políticas
Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa
y en su representación, expresamente
autorizado para este acto por acuerdo del
Consejo de Gobierno Foral de
………………………. de 2018.

Eta bestetik,

Y de otra parte,

JON
ZUBIZARRETA
ALDAIA,
Abaltzisketako Udaleko Alkatea eta
ordezkaria, 2018ko irailaren 6ko Osoko
Bilkurak hartutako erabakiaren bidez
ekitaldi honetarako berariaz baimenduta.

ION ZUBIZARRETA ALDAYA, en calidad
de Alcalde del Ayuntamiento de Abaltzisketa
y en su representación, expresamente
autorizado para este acto por acuerdo
Plenario Municipal de 6 de septiembre.. de
2018.

AZALTZEN DUTE

EXPONEN

I.- Eusko Legebiltzarraren 2008ko
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abenduaren 5eko 12/2008 Legeak, gizarte
zerbitzuenak,
erakunde
publikoen
ardurapeko zerbitzu sozialak sistema
integratu batean antolatzen eta egituratzen
ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko
esparruan
zerbitzu
horiek
hartzeko
eskubidea herritar guztiei bermatzeko.

I.- Que la ley del Parlamento Vasco 12/2008,
de 5 de diciembre, de servicios sociales,
ordena y estructura un sistema integrado de
servicios sociales de responsabilidad pública,
a fin de garantizar en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, el
derecho subjetivo de toda la ciudadanía a
dichos servicios.

II.- Aipatutako legearen 22.1 artikuluan
Etxeko Laguntza Zerbitzua jasotzen da

II.- Que en el artículo 22.1 de la referida Ley
se incluye el Servicio de Ayuda a Domicilio
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lehen mailako arretako gizarte zerbitzuen
barruan, eta udalen eskumenekoa da
zerbitzu horiek eskaintzea, 42.4 artikuluak
ezarritakoaren arabera.

(SAD) dentro de los servicios sociales de
atención primaria cuya provisión según lo
dispuesto en el artículo 42.4 es competencia
de los ayuntamientos.

III.- Nahiz eta, Gizarte Zerbitzuen 12/2008
Legearen arabera, zerbitzu hori eskaintzea
udalen eskumenekoa izan, Gipuzkoako
udalek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak
adostu dute, Gipuzkoako
Gizarte
Zerbitzuen Erakunde arteko Mahaiaren
barruan, Etxeko Laguntza Zerbitzua
kofinantzatzea 2017-2019 aldian.

III.- Que si bien, en virtud de la Ley 12/2008
de Servicios Sociales la prestación de este
servicio recae en el ámbito competencial
municipal, los ayuntamientos del Territorio
Histórico de Gipuzkoa y la Diputación Foral
de Gipuzkoa han acordado en el seno de la
Mesa Interinstitucional de Servicios Sociales
la cofinanciación del SAD durante el periodo
2017-2019.

IV.Kudeaketa
publikoaren
eraginkortasuna eta Etxeko Laguntza
Zerbitzuaren erabiltzaileentzako arreta
hobetzeko, eta eskumen banaketarantz
hurbiltzeko xedez, bi administrazioek
bidezkotzat jo dute lankidetza hitzarmen
berri bat sinatzea, zerbitzuaren finantziazio
sistema arautze aldera.

IV.- Que ambas administraciones, con la
finalidad de mejorar la eficacia de la gestión
pública y la atención a las personas usuarias
del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como
avanzar en la reordenación competencial,
estiman procedente formalizar un nuevo
convenio de colaboración en el que se regule
el sistema de financiación del servicio.

V.- Bi administrazioen helburua da Etxeko
Laguntza
Zerbitzua
kofinantzatzen
jarraitzea, baina Foru Aldundiaren parte
hartzea zehaztuko da denborari dagokionez,
hitzarmen honen III. eranskinean jasotako
erabakiak ezarritakoari jarraituz.

V.Que
es
objetivo
de
ambas
administraciones seguir cofinanciando el
Servicio de Ayuda a Domicilio, aunque
fijando una participación foral en el tiempo y
en los términos del acuerdo recogido en el
Anexo III del presente Convenio.

Hori guztia klausula hauen arabera

Todo ello con arreglo a las siguientes

KLAUSULAK
LEHEN. – Helburua.

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto.

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta
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Abaltzisketako
Udalak
sinatutako
hitzarmen honen xedea da udalerrian
mendekoen kalifikazioa dutenei eta arreta
jaso behar duten beste kolektibo batzuei
emandako
Etxeko
Laguntza
Zerbitzuaren
foru
finantzaketarako baldintzak definitzea,

Es objeto del presente convenio entre la
Diputación Foral de Gipuzkoa y el
Ayuntamiento de Abaltzisketa, definir las
condiciones para la financiación foral del
Servicio de Ayuda a Domicilio prestado en el
municipio a personas calificadas como
dependientes así como a otros colectivos
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Erakunde arteko Mahaiak aldez aurretik
adostuta.

sujetos de atención, previo acuerdo de la
Mesa Interinstitucional

BIGARREN.Gipuzkoako
Foru
Aldundiaren partaidetza ekonomikoa
zerbitzuaren estalduran.

SEGUNDA.- Participación económica de
la Diputación Foral de Gipuzkoa en la
cobertura del Servicio.

Hitzarmen honen seigarren klausulan
adierazitakoaren
ondorioetarako,
Gipuzkoako udalerri guztiei zuzendutako
Foru Aldundiaren gehieneko ekarpena II.
eta III. eranskinetan azaltzen dena izango
da.

A efectos de lo señalado en la cláusula sexta
del presente convenio, la aportación foral
máxima para el conjunto de los municipios
de Gipuzkoa será la que figura en los Anexos
II y III.

Hiruhileroko ekarpena urtekoaren % 25aren
baliokidea izango da.

La aportación trimestral será equivalente al
25% de la anual.

Adierazitako zenbatekoek foru ekarpenaren
gehieneko kopurua finkatuko dute eta,
beraz, kopuru hori ez da aldatuko, nahiz eta
zerbitzuaren jarduerak igoeraren bat izan.

Los importes señalados fijarán la cuantía
máxima de la aportación foral y por tanto, no
se verán alterados aun cuando la actividad
del servicio experimentara un incremento.

HIRUGARREN.Ordu
bakoitzeko
tarifaren gehieneko kopurua.

TERCERA.tarifa/hora.

Etxeko Laguntza Zerbitzuaren ordu
bakoitzeko gehieneko tarifaren kopurua
oinarritzat hartuko da seigarren klausulan
araututako foru finantzaketa zehazteko,
zehazki hauek:

La cuantía de la tarifa máxima por hora del
servicio de ayuda a domicilio que servirá de
base para la determinación de la financiación
foral regulada en la cláusula sexta, es:





Tarifa hora laborable: 18,87 €



Tarifa hora domingos y festivos: 22,66 €

Ordu bakoitzeko asteguneko tarifa:
18,87 €
 Ordu
bakoitzeko
igande
jaiegunetarako tarifa: 22,66 €

eta

Cuantía

máxima

Udalak emandako zerbitzuaren orduko
prezioa gehieneko tarifa baino txikiago
balitz, foru ekarpenaren kalkulua egiteko
erreferentziatzat hartuko da 2018. urterako
udalean 2018ko urtarrilaren 1ean indarrean
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de

la

dagoen orduko prezioaren kopurua eta
2019ko urtarrilaren 1ean dagoena 2019.
urterako, eta urtarrilaren 1ean dagokion
urterako, hitzarmen honen indarraldia
luzatzen bada.

Si el precio/hora del servicio prestado por el
ayuntamiento fuera inferior a la tarifa
máxima, para el cálculo de la financiación
foral se tomará como referencia el importe
del precio/hora vigente en el ayuntamiento a
1 de enero de 2018 para el ejercicio de 2018
y a 1 de enero de 2019, para el ejercicio de
2019 y a 1 de enero del ejercicio
correspondiente en el supuesto de que se
prorrogue la vigencia de este Convenio.
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LAUGARREN.erregulazioa.

Zerbitzuaren

CUARTA.- Regulación del Servicio.

Udalak Etxeko Laguntza Zerbitzua arautzen
duen udal erregelamendua egokitu beharko
du Gizarte Zerbitzuen 12/2008 Legearen
eskumen banaketara.

El Ayuntamiento deberá adecuar el vigente
Reglamento municipal regulador del servicio
de ayuda a domicilio a la distribución
competencial de la Ley 12/2008 de Servicios
Sociales.

BOSGARREN.- Ordaintzeko prozedura.

QUINTA.- Procedimiento de abono.

Gipuzkoako Foru Aldundiak hiru hilean
behin
ordainduko
du,
zortzigarren
klausularen c) atalean jasotako hiruhileko
naturala dagokion azken egunetik hasi eta
hilabeteko epean, zerbitzuaren foru
finantzaketarako
aldagaiak,
seigarren
klausulan
ezarritakoak,
aplikatzetik
ateratzen den zenbatekoa.

La Diputación Foral de Gipuzkoa abonará
con carácter trimestral, en el plazo de un mes
desde la fecha límite correspondiente al
trimestre natural señalada en el apartado c)
de la cláusula octava, el importe resultante de
la aplicación de las variables para la
financiación foral del servicio establecidas en
la cláusula sexta.

SEIGARREN.- Foru finantzaketa.

SEXTA.- Financiación foral.

Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokion
zerbitzu finantzaketa zehazteko, kontuan
hartuko dira aldagai hauek:

Con objeto de determinar la financiación del
servicio por parte de la Diputación Foral de
Gipuzkoa se tendrán en cuenta las siguientes
variables:

a) Hiruhileroko fakturazioa:
Eskainitako zerbitzuen ordu kopurua
hirugarren
klausulan
adierazitako
zerbitzuaren tarifaz biderkatu ondoren
ateratzen den emaitza izango da.

a) Facturación trimestral:
Es el resultado de multiplicar el número de
horas de servicio prestadas por la tarifa del
servicio señalado en la cláusula tercera.

b) Koordainketa:
Erabiltzaileek egindako ekarpenen batura
da.

b) Copago:
Es la suma de las aportaciones realizadas por
las personas usuarias.

c) Aldundiaren ekarpen teorikoa:

c) Aportación foral teórica:

Zenbateko hori a) atalean adierazitako
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hiruhileroko fakturazioaren eta b) atalean
adierazitako erabiltzaileen koordainketaren
arteko diferentzia da.

Es la diferencia entre la facturación trimestral
señalada en el apartado a) y el copago de las
personas usuarias señalado en el apartado b).
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d)

Aldundiaren

ekarpen

teorikoa

d) Aportación foral teórica ajustada a

aurrekontura egokituta:

presupuesto:

Udalerri guztiei zuzendutako Aldundiaren
ekarpen teorikoei koefiziente murriztaile
bera aplikatzetik ateratzen den zenbatekoa
da, baldin eta ekarpenen baturak gainditzen
badu hiruhileroko ekarpen osoa, bigarren
klausulan zehaztutakoa.

Es el importe resultante de aplicar a las
aportaciones forales teóricas de todos los
municipios un mismo coeficiente reductor,
en el supuesto de que la suma de las mismas
excediera de la aportación total trimestral
definida en la cláusula segunda.

Koefiziente hori zatiketa honen emaitza
izango da: Aldundiaren hiruhileroko
gehieneko ekarpena, aurreko paragrafoan
adierazitakoa,
Aldundiaren
ekarpen
teorikoen guztizkoaz zatitzea.

Este coeficiente será el resultado de dividir la
aportación trimestral foral máxima señalada
en el párrafo anterior por el total de las
aportaciones forales teóricas.

e) Aldundiaren oinarrizko ekarpena:

e) Aportación foral básica:

Ekarpena izango da d) ataletik ateratzen den
emaitza - Aldundiaren ekarpen teorikoa
aurrekontura egokituta bider % 75,
hitzarmena indarrean dagoen bitartean.

Es el resultado de multiplicar la cifra
resultante del apartado d) - Aportación foral
teórica ajustada a presupuesto- por 75%,
durante la vigencia del convenio.

f) Aldundiaren gehieneko
hobekuntzengatik:

f) Aportación foral máxima por mejoras:

ekarpena

Aldundiaren aurrekontuaren araberako
ekarpen teorikoaren eta Aldundiaren
oinarrizko ekarpenaren arteko aldea da, eta
zerbitzuaren
eskaintzan
hobekuntzak
finantzatzeko erabiliko da.

Es la diferencia existente entre la aportación
foral teórica ajustada a presupuesto y la
aportación foral básica y estará destinada a la
financiación de mejoras en la prestación del
servicio.

Hobekuntzak
direla-eta
Aldundiaren
gehieneko ekarpena udal mailan nahiz
maila globalean egingo da (udalerri guztien
batukaria).

La aportación foral máxima por mejoras se
realizará tanto a nivel municipal, como a
nivel global (sumatorio de todos los
municipios).

Hitzarmen honen I. eranskinean azaltzen
dira hobekuntzen tipologia eta tipologia
bakoitzari emandako ponderazioa.

La tipología de las mejoras y la ponderación
asignada a cada una de ellas son las que
figuran en el Anexo I del presente convenio.
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Honela egiaztatuko dira:


2018. urtea: hobekuntzak udal
erregelamenduan edo ordenantza
fiskalean jasota edo, bestela,

La forma de acreditarlas será la siguiente:


Año 2018: mediante constancia de las
mejoras en el reglamento municipal u
ordenanza fiscal correspondiente, o en
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idazkariak egindako ziurtagiriaren
bitartez edo Etxeko Laguntza
Zerbitzua eskaintzen duten enpresen
kontratuetan hobekuntzak jasota.


2019. urtea: hobekuntzaren benetako
aplikazioa
ebaluatzeko
erabili
beharreko
adierazleen
formula
kuantitatiboaren bidez; formula hori
Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen
Erakunde arteko Mahaian adostuko
da, horretarako eratutako batzorde
teknikoak proposatuta.

su defecto, mediante certificado del
secretario o constancia de las mejoras
en los contratos de las empresas
prestadoras del SAD.


Año 2019: mediante la fórmula
cuantitativa de indicadores que
permitan evaluar la aplicación real de
la mejora adoptada , que se acuerde en
el seno de la Mesa Interinstitucional
de Servicios Sociales de Gipuzkoa, a
propuesta de La Comisión Técnica
constituida al efecto.

g) Aldundiaren lehendabiziko ekarpen
eraginkorra hobekuntzak direla-eta:

g) Aportación foral efectiva por mejoras
en primera instancia:

Udalerrian egindako eta egiaztatutako
hobekuntza bakoitzerako f) atalean
zehaztutako kopurua biderkatuko da
hobekuntzari emandako ponderazioarekin.

Para cada una de las mejoras cuya
implantación efectiva en el municipio haya
sido acreditada se multiplicará el importe
descrito en el apartado f) por la ponderación
asignada a la mejora.

Udalerri
mailan,
modu
horretan
kalkulatutako zenbateko guztien emaitza
izango da Aldundiak egingo duen ekarpen
eraginkorra
lehendabiziko
hobekuntzengatik.

A nivel de municipio, la suma de todos los
importes así obtenidos dará como resultado
la aportación foral efectiva por mejoras en
primera instancia.

Udalerri guztien baturak zenbateko globala
emango du.

La suma de todos los municipios dará el
importe global.

Halaber, aipatutako zenbateko globalaren
arabera udalerri bakoitzari dagokion
portzentaje bertikala kalkulatuko da.

Asimismo, se calculará el porcentaje vertical
que supone cada municipio en relación con
dicha cifra global.

h) Hobekuntza Fondoaren soberakina:

h) Excedente del Fondo de mejoras:

f) eta g) ataletan kalkulatutako zenbateko
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g) globalen arteko diferentzia da. Soberakin
osoa birbanatuko da udalerrien artean, g)
atalean adierazitako portzentaje bertikalaren
arabera.

Es la diferencia entre los importes globales
obtenidos en los apartados f) y g). Dicho
excedente será redistribuido en su totalidad
entre los municipios en proporción a su
porcentaje vertical descrito en el apartado g).
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i) Aldundiaren
bigarren ekarpen
eraginkorra hobekuntzak direla-eta:

i) Aportación foral efectiva por mejoras en
segunda instancia:

h) eta h) ataletan kalkulatutako zenbatekoen
batura da.

Es la suma de los importes calculados en los
apartados g) y h).

j) Ateratzen den foru ekarpena:

j) Aportación foral resultante:

e) eta i) ataletan zehaztutako zenbatekoen
batura da.

Es la suma de los importes descritos en los
apartados e) e i).

ZAZPIGARREN.- Abonu sistema.

SÉPTIMA.- Sistema de abono.

a) Likidazio aldia:
Urteko azken hiruhilekoaren likidazioa
hurrengo ekitaldiko aurrekontuaren kargura
egiten denez, likidazio aldiak aurreko
ekitaldiko azken hiruhileko naturala eta
uneko ekitaldiko lehen hiru hiruhilekoak
hartuko ditu.
b) Likidazioa:
Hiruhileko
likidazio
prozesua
sinplifikatzeko xedez, honela egingo da
Aldundiaren oinarrizko ekarpenaren eta
bigarren hobekuntzak direla-eta Aldundiak
egingo duen ekarpen eraginkorraren
konputua:

1.- Lehendabiziko hiru likidazioak,
oinarrizko ekarpenaren arabera, erabat.
2.Laugarren
likidazioa,
berriz,
hobekuntzei dagokien ekarpenaren arabera,
erabat.
c) Bidalketa epeak betetzea:
Likidazio
sistemak
udalerri
guztiei
dagokien informazioa izatea eskatzen
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duenez,
zortzigarren
klausulan
aurreikusitako epea amaitu ondoren,
informazio hori bidali ez duten udalei posta
elektronikoz jakinaraziko zaie astebeteko
epe luzaezina dutela eskatutako informazioa

a) Periodo de liquidación:
Dado que la liquidación del último trimestre
del año se realiza con cargo al presupuesto
del ejercicio siguiente, el período de
liquidación comprende el último trimestre
natural del ejercicio anterior y los tres
primeros trimestres del ejercicio corriente.
b) Liquidación:
Con objeto de simplificar el proceso de
liquidación trimestral, el cómputo de la
aportación foral básica y la aportación foral
efectiva por mejoras en segunda instancia se
efectuará de la siguiente manera:

1.- Las 3 primeras
liquidaciones
íntegramente en función de la aportación
foral básica.
2.- La cuarta liquidación íntegramente en
función de la aportación por mejoras.
c) Cumplimiento de los plazos de envío:
Dado que el sistema de liquidación requiere
disponer de la información correspondiente a
la totalidad de los municipios, una vez
finalizado el plazo previsto en la cláusula
octava, se realizará un recordatorio vía
electrónica a los ayuntamientos que no hayan
remitido la correspondiente información para
que en un plazo improrrogable de una
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aurkezteko. Azken epe hori ez betetzeak
hiruhilekoari dagokion likidazioa galtzea
ekarriko du, eta udalerria kanpoan utziko da
kalkulu guztiak egiterakoan.

semana remitan la misma. El incumplimiento
de este último plazo conllevará la pérdida de
la liquidación correspondiente al trimestre
afectado, realizándose todos los cálculos con
exclusión del municipio.

ZORTZIGARREN.- Informazio sistema.

OCTAVA.- Sistema de Información.

a) Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiaren
esku jarriko ditu beharrezkoak diren datu
guztiak, gutxienez jarraian aipatzen
direnak: zerbitzuaren prezioa eta kostua,
pertsona
bakoitzeko
xehetasuna
zerbitzuaren ordu kopuruari dagokionez,
erabiltzaileen koordainketa eta, behar bada,
aplikagarri zaizkion hobekuntza motak.
Hori guztia helburu hauekin:

a) El ayuntamiento deberá facilitar a la
Diputación Foral todos los datos que sean
necesarios y como mínimo el precio y coste
del servicio, el detalle por persona del
número de horas de servicio, el copago de las
personas usuarias y, en su caso la tipología o
tipologías de mejora que le son aplicables.
Todo ello a fin de:

1.- Zerbitzuari dagokion likidazioa egitea.

1.Poder
realizar
la
correspondiente del servicio.

2.- Zerbitzuaren egoera ezagutzea gai hauen
inguruan: mendekotasuna duten pertsonei
emandako arreta eta, hala dagokionean,
beste kolektibo batzuei emandakoa;
hobekuntzen ezarpen eraginkorra; eta bete
gabe egon daitezkeen beharrak.

2.- Conocer la situación del servicio, en
cuanto a la atención prestada a personas
dependientes y, en su caso, a
otros
colectivos, la implantación efectiva de las
mejoras, así como las posibles necesidades
no cubiertas.

3.- Arreta jaso duten mendeko pertsonei
buruzko datuak ematea IMSERSOri,
kontuan hartuta Autonomiaren Aldeko eta
Mendekotasunari
Arreta
Eskaintzeko
Sistemak definitutako espezifikazioak,
araudiaren
aipamen
hauen
bidez
zehaztutakoak:

3.- Poder facilitar al IMSERSO los datos
referidos a las personas dependientes
atendidas,
de
acuerdo
con
las
especificaciones definidas en el SISAAD
(Sistema de Información del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia),
definidos mediante las siguientes referencias
normativas:

-

SSI/2371/2013 Agindua, abenduaren
17koa, Autonomiaren Aldeko eta
Mendekotasunari Arreta Eskaintzeko
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liquidación

-

Sistema arautzen duena (BOE 302 zk.,
2013/12/18, I. atala, 100.833
orrialdea)

-

Orden SSI/2371/2013, de 17
de
diciembre, por la que se regula el
Sistema de Información del Sistema
para la Autonomía y Atención a la
Dependencia
(BOE
Núm.
302,
18/12/2013, Sec. I. Pág. 100833)
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-

1051/2013
Errege
Dekretua,
abenduaren
27koa,
autonomia
pertsonalerako
eta
mendetasunegoeran dauden pertsonak zaintzeko
sistemaren
prestazioak
arautzen
dituena (alegia, Autonomia pertsonala
sustatzeari eta mendetasun-egoeran
dauden pertsonak zaintzeari buruzko
abenduaren 14ko 39/2006 Legeak
ezarritako prestazioak) (BOE 313 zk.,
2013/12/31, I. atala, 107.128
orrialdea)

-

Real Decreto 1051/2013, de 27 de
diciembre, por el que se regulan las
prestaciones del Sistema para la
Autonomía
y
Atención
a
la
Dependencia, establecidas en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de
dependencia
(BOE
Núm.
313,
31/12/2013 Sec. I. Pág. 107128)

b) Gipuzkoako Foru Aldundiak tresna
informatiko egokia eskainiko du, hau da,
Extranet SAD.

b) La Diputación Foral de Gipuzkoa
facilitará
la
herramienta
informática
necesaria, conocida como Extranet SAD.

Tresna horren erabilera eragotzi gabe,
Gipuzkoako Foru Aldundiak Udalaren
eskura bertsio aurreratu bat jartzen duen
neurrian, Udalak azken tresna hori erabiliko
du.

Sin perjuicio de la utilización de dicha
herramienta, en la medida que la Diputación
Foral de Gipuzkoa ponga a disposición del
Ayuntamiento una versión mejorada de la
misma, el Ayuntamiento adoptará su
utilización.

c) Hauek dira informazioa bidaltzeko
gehieneko epeak:
a) lehen hiruhilekoa: apirilak 30
b) bigarren hiruhilekoa: uztailak 31
c) hirugarren hiruhilekoa: urriak 31
d) laugarren hiruhilekoa: urtarrilak 31

c) Los plazos máximos para el envío de la
información serán los siguientes:
a) primer trimestre: 30 de abril
b) segundo trimestre: 31 de julio
c) tercer trimestre: 31 de octubre
d) cuarto trimestre: 31 de enero

BEDERATZIGARREN.batzordea.

Jarraipen

Hitzarmen honen xede diren klausulen
jarraipena egiteko, batzorde bat eratu ahal
izango dela adostu dute bi alderdiek, non
ordezkaritza parekidea izango duten.

NOVENA.- Comisión de seguimiento.
Para realizar el seguimiento de las clausulas
objeto del presente convenio, las partes
firmantes acuerdan que se podrá constituir
una comisión en la que ambas estarán
representadas de manera paritaria.
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HAMARGARREN.Hitzarmena
amaitzeko eta iraungitzeko arrazoiak.

DÉCIMAextinción.

Causas

de

Hitzarmena amaitu edo iraungiko da arrazoi
hauetakoren bat baldin badago:

Para la resolución o extinción del convenio
deberá producirse alguna de las siguientes
causas:
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resolución

y

a) Bi aldeen arteko adostasuna.

a) El mutuo acuerdo entre las partes
firmantes.

b) Aldeetako batek uko egiten badio
hitzarmenari,
beste
aldeari
jakinaraziko
dio
hitzarmena
amaitutzat emateko aurreikusi den
data baino bi hilabete lehenago,
gutxienez.
c) Aldeek hitzarmenean aurreikusitako
baldintzak eta betekizunak betetzen
ez badituzte.

b) La renuncia al convenio de una de las
partes que deberá notificarlo a la otra
con una antelación mínima de dos
meses a la fecha prevista de
resolución.

HAMAIKAGARREN.juridikoa.

Araubide

Hitzarmen honek izaera administratiboa du,
eta bere interpretazio eta garapenerako
zuzenbide administrazioko antolamendura
joko da, administrazioarekiko auzietarako
jurisdikzioa espresuki beteta.
HAMABIGARREN.Hitzarmenaren
indarraldia.
Hitzarmen hau indarrean jarriko da sinatzen
den egunean, eta 2017ko urriaren 1etik
aurrera izango ditu ondorio ekonomikoak,
eta 2019ko irailaren 30 bitarteko indarraldia
izango
du.
Hitzarmenaren
epea
amaitzerakoan besterik gabe luzatu ahal
izango da urtez urte, betiere aurrekontu
xedapen egokia eta nahikoa baldin badago
luzatutako ekitaldirako.

c) El incumplimiento de las partes de las
obligaciones y condiciones previstas
en el convenio.

UNDÉCIMA.- Régimen jurídico.
El presente convenio es de naturaleza
administrativa, rigiendo en su interpretación
y desarrollo el ordenamiento jurídico
administrativo, con expreso acatamiento de
las partes a la jurisdicción contenciosoadministrativa.
DUODÉCIMA.- Vigencia del convenio.
El presente convenio entrará en vigor el día
de su firma, surtiendo efectos económicos
desde el 1 de octubre de 2017 y su vigencia
se extenderá hasta el 30 de setiembre de
2019. El convenio se entenderá tácitamente
prorrogado a su finalización por períodos de
1 año natural, siempre que exista
consignación presupuestaria adecuada y
suficiente para el ejercicio prorrogado.

Eta adierazitakoarekin ados daudela
frogatzeko, parte hartzaileek agiri honen bi
ale sinatzen dituzte, ondorio bakarrarekin,
goian aipatutako lekuan eta egunean.

10

Y en prueba de conformidad con cuanto
antecede, se firma el presente documento
en duplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento.
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ABALTZISKETAKO UDALA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

JON ZUBIZARRETA ALDAYA

MAITE PEÑA LÓPEZ

I. ERANSKINA / ANEXO I
HOBEKUNTZAK ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAN / MEJORAS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Zenbakia /
Número

Deskribapena /
Descripción

Ponderazioa /
Ponderación

1

Zerbitzua ezartzea urteko egun guztietan /
Implantar el servicio durante todos los días del año.

% 35

2

Prezio publikoaren gehieneko kopurua 15,00 eurotan ezartzea astelehenetik ostiralera /
Fijar el importe máximo del Precio Público a 15,00€, de lunes a viernes.

% 25

3

Zerbitzuaren gehieneko intentsitatea ezartzea: 4 ordu edo gehiago /
Fijar una Intensidad máxima del servicio de 4 horas o más.

% 15

4

Urgentziaz sartzeko modalitatea ezartzea /
Establecer una modalidad de acceso urgente.

12

% 12,5

5

Beste zerbitzu mota batzuk ezartzea, eta zerbitzua mendekotasunik ez duten pertsonei
zabaltzea. /
Establecer otras modalidades del Servicio así como la extensión del servicio a personas no
dependientes.

13

% 12,5

II. ERANSKINA / ANEXO II
Etxeko Laguntza Zerbitzurako foru ekarpenaren zenbatekoak /
Importes de la aportación foral para el Servicio de ayuda a Domicilio
 2018 eta 2019. urteak / Años 2018 y 2019:


Urtekoa / Anual:



Hiruhilekoa / Trimestral: Urteko zenbatekoaren % 25 izango da. /
Será el 25% del importe anual.

2018: 9.620.533,00€
2019: 8.192.461,00€
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III. ERANSKINA / ANEXO III
Gipuzkoako gizarte zerbitzuetako finantza-doiketari buruzko erabakia, Erakunde arteko Mahaian
adostutakoa. /
Acuerdo sobre el reajuste financiero en los servicios sociales de Gipuzkoa acordado en la Mesa
Interinstitucional

15

15

Eta besterik ezean bilera amaitutzat eman zen, 21:45etan.
Alkatearen O.E.

Idazkariak
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