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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

GORBEIALDEKO KUADRILLA

Aramaio, Arratzua-Ubarrundia, Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia eta Zuiako udalen eta Gorbeial-
deko Kuadrillaren arteko administrazioarteko hitzarmena onartzea, azken honek datuen ba-
besteari buruzko laguntza teknikoa eskaintzeko zerbitzua eman dezan

Gorbeialdeko Kuadrillako Batzarrak, 2020ko otsailaren 19an egindako ohiko bilkuran, aipa-
tutako administrazio arteko hitzarmena formalizatzea onartu zuen.

Erabaki honen aurka, zeinak administrazio bidea amaitzen baitu, administrazioarekiko auzi 
errekurtsoa aurkeztu ahal izango da EAEko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, iragarki hau 
ALHAOn argitaratu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera, bat etorriz Administrazio auzieta-
rako jurisdikzioaren uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8., 10. eta 46. artikuluetan xedatutakoare-
kin. Hala ere, hori baino lehenago, eta nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu 
ahal izango zaio erabakia hartu duen organo berari. Hilabeteko epea izango da horretarako, 
iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita. Hori guztia bat etorriz 
lehen aipaturiko urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio proze-
dura erkidearenak, 123. eta 124. artikuluetan xedatutakoarekin; hala ere, egoki iritziz gero, beste 
edozein egintza edo errekurtso abiarazi ahal izango duzu zure eskubideak aldezteko.

Zerbitzuan sartu nahi duten udal guztiek osoko bilkuretan hartu dituzten erabakiak jaso 
ondoren, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11.3.b) 
artikuluan xedatutakoaren arabera, ALHAOn argitaratu da hitzarmen hori, eta eranskin gisa 
erantsi da.

ERANSKINA

ADMINISTRAZIOARTEKO HITZARMENA, ARAMAIO, ARRATZUA-UBARRUNDIA, 
LEGUTIO, URKABUSTAIZ, ZIGOITIA ETA ZUIAKO UDALEN ETA GORBEIALDEKO 

KUADRILLAREN ARTEKOA, AZKEN HONEK DATUEN BABESTEARI BURUZKO 
LAGUNTZA TEKNIKOA ESKAINTZEKO ZERBITZUA EMAN DEZAN 

Murgian, 2020ko urriaren 19an.

BILDURIK

Alde batetik:

Agustin Otsoa Eribeko Landa jauna, Gorbeialdeko Kuadrillako presidentea eta, Kuadri-
llako Batzarrak 2020ko otsailaren 19an egindako ezohiko bilkuran hartutako erabakiaren bidez, 
hitzarmen hau sinatzeko baimena duena.

Bestetik:

Lierni Altuna Ugarte andrea, Aramaioko Udaleko alkate-udalburua, hitzarmen hau sinatzeko 
baimena duena, udalbatzak 2020ko otsailaren 27an egindako udalbatzarrean hartutako eraba-
kiaren bidez.

María Blanca Antepara Uribe andrea, Arratzua-Ubarrundiako udaleko alkate-udalburua, 
hitzarmen hau sinatzeko baimena duena, udalbatzak 2020ko otsailaren 24an egindako 
udalbatzarrean hartutako erabakiaren bidez.
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Jon Zuazu Zubero jauna, Legutioko udaleko alkate-udalburua, hitzarmen hau sinatzeko 
baimena duena, udalbatzak 2020ko martxoaren 10ean egindako udalbatzarrean hartutako 
erabakiaren bidez.

Xabier Álvarez de Arcaya Fernández de Landa jauna, Urkabustaizko udaleko alkate-udal-
burua, hitzarmen hau sinatzeko baimena duena, udalbatzak 2020ko otsailaren 26an egindako 
udalbatzarrean hartutako erabakiaren bidez.

Javier Gorbeña García jauna, Zigoitiko udaleko alkate-udalburua, hitzarmen hau sinatzeko 
baimena duena, udalbatzak 2020ko maiatzaren 14an egindako udalbatzarrean hartutako era-
bakiaren bidez.

Unai Gutiérrez Urkiza jauna, Zuiako udaleko alkate-udalburua, hitzarmen hau sinatzeko 
baimena duena, udalbatzak 2020ko martxoaren 12an egindako udalbatzarrean hartutako era-
bakiaren bidez.

Aipatutako azken hauek, zein bere udaleko alkate izanik, norberaren udalaren ordezkari 
dihardute, Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.b) 
artikuluan xedaturikoan aintzat harturik.

Kuadrillari dagokionean, aipatu berri den artikulu hori aplikagarri zaio Arabako Kuadrillei 
buruzko azaroaren 20ko 63/1989 Foru Arauaren azken xedapenean xedatutakoaren arabera.

Alderdiek elkarri aitortzen diote egintza hau egiteko behar den legezko gaitasun nahikoa, 
honako aurrekari hauek kontuan hartuta:

GERTAKARIAK

Lehenengoa. 2016ko apirilaren 27an, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 
(EB) Erregelamendua onartu zen, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio 
askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak 
Babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen duena, zeina 2018ko maiatzaren 25etik 
aplikatu behar baita.

Bigarrena. Gorbeialdeko kuadrillak eta Aramaio, Arratzua-Ubarrundia, Legutio, Urkabustaiz, 
Zigoitia eta Zuiako udalek datu pertsonalen tratamenduaren arduradun eta erantzule dihardute 
beren jarduera askoren garapenean.

Horregatik, kuadrillak eta aipatutako udalek dagozkion ekintzak egin behar dituzte DBEOren 
Europako arautegia behar bezala betetzen dela bermatzeko eta, era berean, langileen artean 
zabaldu behar dituzte berrikuntza eta berezitasun garrantzitsuenak, ez-betetzeak eta akatsak 
saihesteko.

Hirugarrena. Hedatu beharreko ekintzen artean, adibide gisa eta inola ere muga moduan, 
DBEOn adierazitako alderdi hauek aztertzea lortu behar da, kuadrillarako eta udaletarako inte-
resgarriak izan daitezkeen beste alderdi batzuk alde batera utzi gabe, planteatzen diren gaien 
ebazpena, betiere Zuzenbidearen interpretazio ikuspegi holistikotik begiraturik, zeinaren bidez 
harmonizatu nahi baitira Europako legeria, Espainiako etorkizuneko legeriaren transposizioa eta 
eta gainerako ordenamendu juridikoa: datuak babesteko politika; datuen tratamenduen inbenta-
rioa; rol eta funtzio berrien proposamena, datuak babesteko ordezkari baten izendapena barne, 
DBEOk berak ezartzen dituen kasuetan; herritarren eskubide berriak datuen babesaren arloan; 
datuak biltzeko formularioetarako informazio-klausulak zabaltzea; datuak eskuratzea eskatzen 
duten zerbitzu-prestazioak dituzten hirugarrenekin egindako kontratuak; datuen babesaren 
urraketak; eraginaren ebaluazioak eta aldez aurreko kontsultak kontrol-agintaritzei eta abar.

Laugarrena. Gorbeialdeko kuadrilla osatzen duten udalek interesa agertu dute erakunde 
horrek datuen babesaren arloko laguntza teknikorako zerbitzuak kontrata ditzan DBEO behar 
bezala betetzen dela bermatzeko.
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ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Lehenengoa. Kuadrillei buruzko azaroaren 20ko 63/1989 foru-arauaren 1. artikuluaren 
arabera, Arabako kuadrillak udalerriek osatutako lurralde-erakunde foralak dira, beren lurral-
de-eremuari eragiten dioten gaietan parte hartzeko eta interes orokorreko gaiak sustatu eta 
kudeatzeko.

Era berean, foru-arau horren 28. artikuluak dio: “Kuadrillei dagokie, parte-hartze eta kon-
tsultarako eta eskualdeko interesak sustatzeko eta kudeatzeko erakunde gisa:

e) Kuadrillarako interes orokorreko zerbitzuak sustatzea eta kudeatzea.”

Bigarrena. sektore publikoaren kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 legeak (aurreran-
tzean SPKL), Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23 (EB) 
eta 2014/24 (EB) Zuzentarauen transposizioa egiten duenak (aurrerantzean, SPKL), honako hau 
dio 31.1 artikuluan:

“1. Sektore publikoa osatzen duten erakundeek elkarri lagundu ahal izango diote, eta 
lankidetza horren emaitza ezin izango da kontratu gisa kalifikatu:

b) Sektore publikoko erakundeen arteko lankidetza horizontaleko sistemen bidez, dagozkion 
hitzarmenak egin ondoren, lege honen 6. artikuluaren 1. atalean ezarritako baldintzetan eta 
mugen barruan.”

Hirugarrena. Honako hauek lirateke SPKLren 6. artikuluak ezarritako baldintza eta mugak, 
toki-erakundeek beren artean egindako hitzarmenak aplikazio-eremutik kanpo utz ditzaten:

a) Parte hartzen duten erakundeek ez dute merkatu-bokaziorik izan behar (lankidetzaren xede 
diren jardueren ehuneko 20 gutxienez merkatu irekian egiten direnean).

b) Hitzarmenean parte hartzen duten erakundeen arteko lankidetza ezar dadin, zein bere 
ardurapeko zerbitzu publikoak elkarren artean dituzten helburuak betetzeko moduan beteko 
badira.

c) Lankidetzaren garapena interes publikoarekin zerikusia duten kontsiderazioei jarraituta 
gidatzea, ez beste ezeri.

Laugarrena. Sektore publikoaren araubide juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 legeak 
(aurrerantzean, SPAJL), 47. artikuluan definitzen ditu hitzarmenak administrazio publikoek xede 
erkide baterako eta ondorio juridikorik duten akordio gisa eta hitzarmen-mota gisa ezartzen ditu, 
besteak beste, administrazioen arteko hitzarmenak (bi administrazio publikoren edo gehiagoren 
artean sinatuak); horien barruan sartu ahal izango direlarik beste administrazio baten baliabi-
deak, zerbitzuak eta baliabideak erabiltzea, eskumen propioak edo eskuordetuak baliatzeko.

Bosgarrena. Hitzarmenen baliozkotasunari eta eraginkortasunari buruzko eskakizunei da-
gokienez, SPAJLren 48. artikuluak dioenez, hitzarmenak sinatzeak kudeaketa publikoaren era-
ginkortasuna hobetu behar du, bitarteko publikoen baterako erabilera erraztu behar du, onura 
publikoko jarduerak egiten lagundu behar du eta aurrekontu-egonkortasunari eta finan tza-
iraunkortasunari buruzko legeria bete behar du. Ildo beretik, sinatzen duen administrazioari 
finantza-konpromisorik eragiten dioten hitzarmenen ondoriozko gastuak aurrekontu-legerian 
xedatutakora egokituko dira, finantzen aldetik jasangarriak izan beharko dute eta sinatzen di-
tuztenek finantzaketarako gaitasuna izan beharko dute, indarrean dagoen bitartean.

Seigarrena. Hitzarmenen edukiari dagokionean, SPAJLren 49. artikuluan araututakoak ar-
teztuari lotuko zaio.

Aurrekoa azalduta, lortu nahi den ekintza gauzatzeko, aipatutako alderdiek honako hauek 
onartzen dituzte:
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KLAUSULAK

Lehenengoa. Helburua: hitzarmen honen xedea da datuak babestearen arloko laguntza tek-
nikoko zerbitzuak emateko gomendioa zeintzuk baldintzaren arabera eskainiko den adieraztea, 
erakunde sinatzaileak egokituko badira pertsona fisikoen babesaz, datu pertsonalen tratamen-
duari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienean, diharduen Europako Parlamentuaren 
eta Kontseiluaren 2016/679 apirilaren 27 2016 erregelamendura (EB), hain zuzen ere, datuen 
babeserako erregelamendu orokorra (95/46/EE Zuzentaraua) indargabetzen duenera.

Bigarrena. Hitzarmen honen xedea gauzatzeko, alderdi sinatzaileek konpromiso hauek 
hartzen dituzte:

A. Aramaio, Arratzua-Ubarrundia, Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia Eta Zuiako udalen konpro-
misoak:

1. Konpromisoa hartzen dute, unean une indarrean dagoen aurrekontu-legerian xedatutakoa 
betez, zerbitzuaren kostua finantzatzen laguntzeko, bakoitzari dagokion neurrian eta, horreta-
rako, urteko udal aurrekontuetan beharrezko aurrekontu-kredituak sartuko dituztelarik.

2. Adostasuna agertu beharko diete hitzarmen honen xede diren zerbitzuen kontratazioa 
arautuko duten baldintza-agiriei eta egoki iritzitako ekarpenak edo alegazioak egingo, dagozkien 
lizitazio-prozedura izapidetu aurretik.

3. Egin beharreko ordainketak egingo dituzte, kuadrillak eskatutako, hitzarmenaren xede di-
ren zerbitzuak eman ahal izateko beharrezko finantzaketa ziurtatuko bada, kontratazioa arautzen 
duen administrazio-klausula zehatzen agirian ezarritako aurreikuspenen arabera.

Honi dagokionez, Kuadrillak, eskainitako zerbitzuengatiko faktura edo fakturak jaso eta 
enpresari ordaindu aurretik, udalen adostasuna eskatuko du horietako bakoitzari eskaini zaiz-
kion zerbitzuekiko, eta kuadrillaren kontuan dagokien kopurua sartzeko eskatuko die, gehienez 
ere 15 egunen epean.

B. Gorbeialdeko Kuadrillaren konpromisoak:

1. Udalen adostasuna eskatuko du, izapidetu aurretik, hitzarmenaren xede diren zerbitzuen 
kontratazioa arautuko duten baldintza-agiriekiko, azken hauek egokitzat jotzen dituen ekarpenak 
edo alegazioak egin ahal izango dituztelarik.

2. Informazioa emango die zerbitzuan sartuta dauden udalei esleipenaren emaitzaren in-
guruan, bai eta hitzarmen honen xede diren zerbitzuen prestazioaren konfigurazioan egin nahi 
den edozein aldaketaren berri ere, izan daitezkeen luzapenak, atzera egiteak, zerbitzuen pertsona 
edo erakunde esleipendunak uko egiteak edo bestelako inguruabar garrantzitsuak barne.

Hirugarrena. Hitzarmen hau, SPAJL legearen 49.h) artikuluak ezarritakoari jarraiki, 4 ur-
tez egongo da indarrean, hau da, kontratua formalizatzen den egunetik. Hala ere, epe hori 
amaitu baino lehen, hitzarmena sinatu duten erakundeek aho batez erabaki ahal izango dute 
hitzarmena beste 4 urtez luzatzea edo azkentzea.

Laugarrena. Batzorde bat eratuko da hitzarmenaren betearazpena eta jarraipena kontrola-
tzeko (7 kide). Gorbeialdeko kuadrillaren ordezkari batek eta zerbitzuan sartutako udal bakoit-
zeko ordezkari batek osatuko dute batzorde hori.

Organo honen eginkizunak izango dira, besteak beste, kontratatutako zerbitzuak eskaintze-
rakoan sor daitezkeen eztabaidak ebaztea eta hitzarmen honek sor ditzakeen interpretazio-za-
lantzak argitzea.

Bosgarrena. Hitzarmenaren xede diren zerbitzuak bete ez edo behar bezala betetzen ez 
badira, zerbitzua osatzen duten udalek idatziz helaraziko diote Gorbeialdeko kuadrillari presta-
ziorik eza edo prestazioan akatsak daudela. Idazkia jaso eta 5 egun naturalen epean, kuadrillak 
kontratuaren enpresa esleipendunari horren berri eman beharko dio, eta enpresak, pleguetan 
ezartzen den epean, egoki leritzokeena alegatu beharko du eta, alegazio horiek ikusita, Gor-
beialdeko kuadrillak hartu beharreko erabaki egokiena hartu beharko du egoera konpontzeko.
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Seigarrena. Honako hauek dira hitzarmena bertan behera uzteko arrazoiak:

— Indarraldia igarotzea.

— Alderdi sinatzaileen ahobatezko akordioa.

— Aldeetako batek ez betetzea aldeetako bakoitzak bere gain hartutako betebehar eta 
konpromiso ekonomikoak.

— Hitzarmena deusez deklaratzen duen erabaki judiziala.

— Edo gerora sortutako arrazoiengatik, hitzarmeneko klausulak betetzea eragozten dutenak.

Zazpigarrena. Hitzarmena interpretatzean eta betetzean sor daitezkeen auzigaiak Adminis-
trazioarekiko Auzien Jurisdikzio-ordenaren ezagutzakoak eta eskumenekoak izango dira.

Sinatzen duten aldeek, zeinek bere neurrian, bere egiten dute hitzarmen honetan ezarritako 
zehaztapenak beren gain hartzeko konpromisoa.

Erabakitakoarekin ados daudela adierazita, agertutakoek dokumentuaren zazpi ale sinatu 
dituzte, bana erakunde bakoitzerako.

Murgian, 2020ko urriaren 27an

Presidentea
AGUSTIN OTSOA ERIBEKO LANDA
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