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Erosketa eta Ekipamenduen udal zerbitzuaren txosten honek 2018an departamentu honek izan 

dituen jarduera nagusiak eta emaitzak identifikatzen eta deskribatzen ditu.  

Erosketa eta Ekipamenduen zerbitzuaren helburua da modu zentralizatuan egitea udal arloetarako 

erosketen kudeaketa, emandako aurrekontua kudeatuz, bai eta gainerako udal departamentuetako 

erosketak eta proiektuen definizioak eta horniduren eta ekipamenduaren kudeaketa teknikoa ere.  

Zerbitzuaren funtzioak eta helburuak definitzetik abiatuta, ibilbide bat egiten da gastu eta inbertsio 

kontu sailetako kopuru nagusietatik, lortu den aurrezpena eta azken urteetako bilakaera azalduz. 

Nabarmendu beharra dago ahalegin handia egin dela kontsumoen eta inbentarioen kontrolean, eta 

azken urteotan, kopuru garrantzitsuak lortu direla aurrezpenean eta gastu publikoaren 

optimizazioan.  

Txosten honen irismenaren barruan, Erosketa eta Ekipamenduen Zerbitzuko kudeaketa 

ekonomikoaren barruan gauzatu diren inbertsio proiektuen xehetasun teknikoa eta ekonomikoa jaso 

da (instalazioak eta altzariak).   

Azpimarratu behar da espedienteen kopurua nabarmen handitu dela, % 30etik gorako hazkundea 

izan baitu, bereziki zenbateko handiena dutenetan. Beste arloen aurrekontuekiko, guztira 

kudeatutako espedienteen % 71 hartzen du Erosketa eta Ekipamenduen Zerbitzuak kudeatutako 

espedienteen kopuruak. 

Aurrezpen horiek barne lanaren fruitu izan dira; izan ere, lan handia egin da proiektuen definizio 

teknikoan, eta egikaritzaren koordinazioan eta kontrolean, zuzenean bere gain hartu baititu Erosketa 

eta Ekipamenduen Zerbitzuko Buruzagitzak, eta ez da inolako kontsultore etxetara edo kanpoko 

zuzendaritza teknikotara jo beharrik izan. Horren ondorioz, diru asko aurreztu da, eta halaber, 

aukera ere eman du sistemak hobeto ezagutzeko eta kontrolatzeko. Eta horrek guztiak erraztu egiten 

ditu gerorako mantentze lanen, bai eta, beharrezko balira, zabaltze lanen kudeaketa.  

2018an San Martzial – Txingudiko kirol instalazioak eta igerilekua hornitzeko proiektua kudeatu da, 

2018ko ekainean amaitu zena. Era berean, abian jarri da Behobiako Adineko pertsonen gunea.  

Ekipamendu proiektuak definitu dira eta Anaka-Puianako Adineko pertsonen gunerako (2019ko 

lehen hiruhilekoan instalatuko da) eta Urantzu pilotaleku berrirako ekipamenduen (altzariak, seinale 

finkoak, komunetarako eta aldageletarako ekipamendua eta kirol materiala) kontratazioari ekin zaio. 

Pilotaleku hori 2019ko lehen seihilekoan amaitzea aurreikusi da. Era berean, proiektua definitu da 

eta 3 arlotarako (Udaltzaingoa, Ingurumena eta Kultura) 7 udal ibilgailuren hornikuntzaren 

kontratazioa egin da. Horri esker, ibilgailu iraunkor berriak (hibridoak, elektrikoak eta 

eraginkorragoak) jarriko dira zerbitzuan eta flota berrituko da, gehien kutsatzen duten ibilgailu 

zaharrak erretiratu egingo baitira. 

1. ZERBITZUAREN HELBURUAK ETA EGINKIZUNAK 
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1.1. EROSKETA ETA EKIPAMENDU ZERBITZUAREN FUNTZIOAK 
 

Udal zerbitzuetarako Erosketa bulego zentralizatua den aldetik, honako funtzio hauek ditu 
nabarmentzekoak Erosketa eta Ekipamenduen Zerbitzuak: 

 

 Materialen hornikuntza izapidetu eta kudeatzea (altzariak, bulegoko materiala, 

udaltzaingorako eta obra brigadarako jantziak, kode eta informazio seinaleak bide 

publikoetarako, material elektrikoa, material industriala, garbiketako materiala, landareen 

eta zuhaitzen hornikuntza, iturgintzako materiala eta abar). 

 Ekipamendu eta azpiegitura teknikoak definitu eta kudeatzea (bideozaintzako sistemak, 

ikus-entzunezko sistemak, irrati transmisioko sistemak Udaltzaingorako, telefonia sareak, 

alarma sistemak, telekomunikazio sistemak eta abar). 

 Materialen hornikuntza kudeatu eta egitea, bete beharreko irizpideak ezarriz kalitateari, 

gaitasun teknologikoari, entrega gaitasunari eta prezioari dagokienez. 

 Udal ekipamenduen kudeaketa egitea, hobetzeko eta sinplifikatzeko proposamenak eginez. 

 Beharrak aztertzea, komunikazioak proiektatu eta kudeatzea (telefonia finkoa, mugikorra, 

transmisioak, ekipamendu eta zerbitzu bereziak), kanpoko nahiz barruko komunikazio sareen 

azpiegitura eta haien mantentze lana kudeatuz. 

 Azterlanak eta proiektuak egitea, udalaren lantokietako planta banatze berriei dagokienez, 

ekipamenduak aukeratzen eta diseinatzen lagunduz, homogeneotasun estandarrak 

mantendu daitezen zainduz, haien mantentze iraunkorrerako irizpide teknikoak ezarriz eta 

proposamenak eginez ergonomiaren alorrean, azpiegituren diseinuan, eta instalazioetako 

arrisku prebentzioaren eta segurtasunaren alorrean. 

 Jarraitutasunez kudeatzea udal bulego eta zentroetako ekipamendua eta materiala: altzariak, 

telefonia eta komunikazioak, inprimatze, kopiatze eta digitalizatze sistemak, material eta 

makineria osagarria, seinaleztapena, anbientazioa eta abar, aurrekontuetan esleitutako 

baliabide ekonomikoak administratuz, kontsumoak eta gastuak kontrolatuz eta udal 

ekipamenduen inbentarioen jarraipena egin eta eguneratuz. 

 Eraikinetako eta bide publikoko bideo zaintzako eta segurtasuneko proiektuak definitu eta 

koordinatzea, haien funtzionamendu etengabea eta mantentze egokia kudeatuz.  

 Udalaren ibilgailuen eta makineriaren mantentze lana kudeatzea, konponketak eta 

prebentziozko mantentze lanak kudeatzeko irizpideak jakinarazita. Era berean, ekipamendu 

horietarako erregai hornikuntza ere kudeatzea. 

 
 
 
 
 

2. 2018ko KOPURU NAGUSIAK 
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Erosketa eta ekipamenduen zerbitzu zentralizatua den aldetik, departamentu honek kudeatu ditu bai 

2018ko aurrekontuen barruan zerbitzuari zuzenean esleitutako inbertsioak eta erosketak, bai 

udaleko beste arlo batzuen aurrekontuari dagozkionak.  

2.1. Zuzenean esleitutako aurrekontua 
 

2018an, udaleko Erosketa eta Ekipamenduen departamentuak, zuzenean esleitutako 876.407,43 €-ko 

aurrekontua kudeatu du gastu arruntean; 14 aurrekontu aplikaziotan eta inbertsioei dagokionean 

banakatuta; guztira, hasieran onetsitako 1.039.491,43 €-ko aurrekontua. Guztira, 325.593,67 € 

aurreztu dira, batez ere gastu arruntaren atalean; hau da, % 31ko aurrezpena, hasieran 

aurreikusitako guztizko aurrekontuarekiko. Agiri honen 4. atalean jaso dira aurreikusitako inbertsio 

proiektu nagusienen diru zenbatekoak, erabat gauzatu direnak. Zenbaitetan diru zenbateko hori 

handitu egin izan da arloek urtean zehar izan dituzten beharren arabera. 

Ondoren, esleitutako guztizko aurrekontuaren azken 5 urteetako bilakaera jaso da, gastu arrunta eta 

inbertsioak, eta aurreztutakoa eta aurrezpenaren bilakaera ere azalduz. 

GUZTIRA 2013 2014 2015 2016 (*) 2017 2018 

Hasierako aurrekontua 892.812,00 € 813.350,00 € 978.890,00 € 1.549.215,66 € 966.743,82 € 1.039.491,43 € 

Aurreztutako 
zenbatekoa 59.778,54 € 106.110,47 € 317.112,56 € 562.404,46 € 256.454,48 € 325.593,67 € 

Aurrezpenaren % % 7 % 13 % 32 % 36 % 27 % 31 

(*) 2016ko aurrekontuetan 448.000 euro jaso ziren Palmera Montero gunea hornitzeko 

 

Hurrengo taulak eta grafikoak argi azaltzen du aurrekontuaren bilakaera eta azken urteetan gastu 

arruntari lotutako kontu sailetan lortutako aurrezpena: 

 

GASTU ARRUNTA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hasierako 
aurrekontua 809.650,00 € 801.735,00 € 841.123,00 € 893.233,66 € 866.743,82 € 876.407,43 

Aurreztutako 
zenbatekoa 57.599,43 € 106.108,32 € 311.037,05 € 346.606,45 € 334.128,11 € 323.701,60 € 

Aurrezpenaren % % 7 % 13 % 37 % 39 % 39 % 37 
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Ondoren, azken urteetan gastu arruntean izandako aurrezpenaren bilakaera ikus daiteke 
(%tan): 
 

 
 

Hurrengo taulak eta grafikoak azken 5 urteetan aurrekontuan izandako bilakaera eta gastu 
arruntari lotutako kontu sailetan lortutako aurrezpena azaltzen dituzte: 
 

INBERTSIOA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hasierako 
aurrekontua 

83.162,00€  11.615,00 €   137.767,00 €  655.982,00 €  100.000,00 €  
163.084 €  

Aurreztutako 
zenbatekoa 

 2.179,11 €   2,15 €  6.075,51 €  215.798,01 €   7.229,71 €  1.892,07€ 

Aurrezpenare
n % % 3 % 0 % 4 % 33 % 7 

% 1 

OHARRA: 2016ko inbertsioen aurrekontuan Palmera Montero gunerako ekipamenduak sartuta daude 
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OHARRA: 2016ko inbertsioen aurrekontuan Palmera Montero gunerako ekipamenduak sartuta daude 

 

Txosten honen 4. atalean, “Ekipamendu proiektuen garapena - Inbertsioak” izenburukoan, 
xehetasunez jaso dira 2018ko aurrekontuetan hasieran sartutako proiektuak eta urte osoan 
zehar benetan egikaritutakoak. Ikusten da planteatutako helburu guztiak bete direla, eta 
horrenbestez, erosketan egindako kudeaketaren eta proiektuen definizio teknikoaren emaitza 
direla lortu diren aurrezpenak.  
 
 

3. LORTUTAKO EMAITZAK 
 

Ondoren, Erosketa eta Ekipamenduetako Zerbitzuaren funtzio desberdinak errepasatzen dira, 
kopuru nagusiak jasoaz: 
 

3.1. Ekipamendu proiektuen garapena 
 
Erosketa Zerbitzuak hainbat ekipamendu proiektu garatu ditu 2018. urtean zehar. Aurrera 
eraman diren proiektuak izan dira udal arlo desberdinetarako ekipamendu eta hornidura 
proiektu ugari kontratatzea. 2018ko proiektu garrantzitsuenetako batzuk azalduko ditugu 
ondoren: 
 

 Behobiako (lehengo guardia aretoa) eta Anaka Puianako Adineko pertsonentzako 
guneetarako ekipamendua, altzariak eta ikus-entzunezko sistemak. 
 

 Kanpo kamerak hornitu eta jartzeko proiektua Elizatxo hiribidean, Nafarroa hiribidean, 
Letxumborro hiribidean eta CBA liburutegian (kontratazio fasean). 
 

 Txingudiko igerileku berrietarako ekipamendua (3 kontratu): altzariak, seinaleak eta 
komunetarako eta aldageletarako materialak. 

 Urantzu pilotalekurako ekipamendua (4 kontratu): altzariak, kirol materiala, seinaleak 
eta komunetarako eta aldageletarako materialak. 
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 Ibilgailuen atalerako 7 ibilgailu berriren hornikuntzaren kudeaketa, Udaltzaingorako 4 
ibilgailu hibrido, furgoneta elektriko bat eta furgoneta konbentzional bat (Kultura eta 
Udaltzaingoa) eta Landa Zaintzarako lur orotako ibilgailu berria barne. 

 

 Bideozaintza eta grabaketa sistema zentrala hornitu eta birjartzea eta bideowall-a, sare 
azpiegitura, telefono sistema eta bestelako elementu elektronikoak kudeatzea Irungo 
Polizia etxea tximistak jo izateagatik. 

 

 Larrialdietarako 2 etxebizitzatarako ekipamendu osoa. 
 

 Gazteriaren gune berrirako altzarien proiektua Foruen karrikan (kontratazio fasean). 
 

 Harrera unitaterako eta bulego berrietarako altzari proiektua Gizarte Ongizate arloan 
(kontratazio fasean). 

 

 Udal telefono sistema eta kable azpiegitura eta zuntz optikoa berritu eta zabaltzea. 
Etengabeko elikatze sistemak berritzea, 1 Gb handitzeko kableak berritzea eta zabaltzea 
barne. 

 

 Hainbat udal zerbitzutarako altzariak.  
 

3.1.1. Ekipamendu proiektuen zuzendaritza teknikoa eta 
koordinazioa 

 
Ekipamendu proiektu guztietan, Erosketa eta Ekipamenduen Zerbitzuaren barnean egin da 
proiektuen definizioa, bai eta proiektuak egikaritzeko lanen koordinazioa ere, inolako kanpo 
kontsultore edo aholkulari etxetara jo beharrik izan gabe. 
 
Horren harira, zerbitzuko Buruzagitzak egin du zuzenean proiektuen zehaztapen teknikoa, 
bai eta zuzendaritza teknologikoa ere, kanpoko ingeniari edo enpresetara jo beharrik izan 
gabe.  
 
Proiektuez barnean arduratze horri esker, aurrezpen ekonomiko argia lortu da, sistemak 
hobeto ezagutzeaz gainera etorkizuneko zabalpenei begira edo mantentze lana hobeto 
kudeatzeko. Horrez gain, udal informazio, segurtasun, komunikazio… sistemak hobeto 
txertatu ahal izan dira. 
 

 
3.2. Erosketa kudeaketa  
 
2018. urtean zehar, udal arlo desberdinetarako hornidurak kontratatzeko proiektu ugari kudeatu 
dira. Egindako horniduretako batzuk azalduko ditugu ondoren:  
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 Udaltzaingorako, Obra Brigadarako eta beste udal zerbitzu batzuetarako jantziak 
hornitzea. 
 

 Inprimagailuentzako papera hornitzea. 
 

 Ibilgailuetarako eta makineriarako erregaiak hornitzea – 4 urte 
 

 Eraikuntzako materiala hornitzea. 
 

 Garbiketarako materiala hornitzea. 
 

 Material elektrikoa hornitzea. 
 

 Iturgintzako materiala hornitzea. 
 

 Hornigai industrialak hornitzea 
 

 Pintura hornitzea. 
 

 Bideetako seinaleak (bertikalak eta horizontalak) eta bideetako pintura berezia 
hornitzea – 4 urte. 

 

 Bulegoko materiala hornitzea. 
 

 Informatikako material osagarria hornitzea. 
 

 Burdinazko, egurrezko eta tratatutako egurrezko materiala eta material osagarriak 
hornitzea. 

 

 Haur jolasak eta kirol ekipamendua hornitzea.  
 

 Udaltzaingorako material espezifikoa hornitzea.  
 

 Bide publikorako eserlekuak eta hesiak hornitzea. 
 

 Zuhaitzak, zuhaixkak eta loreak, kimuak, substratuak, ongarria, agregakinak, legarrak, 
uharriak, ureztatzeko eta kontrol biologikorako materiala eta beste material espezifiko 
batzuk hornitzea lorezaintza zerbitzurako. 

 

 

3.3. Zerbitzu kontratuen garapena 
 
Erosketa Zerbitzuak hainbat zerbitzu garatu eta kudeatu ditu, eta horien artean 2018. urtean 
zehar aipatzekoak dira: 
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 Funtzio anitzeko ekipamenduak alokairu eta mantentze erregimenean hornitzea – 7 
urte.  

 

 Ibilgailuen atala mantentzeko eta konpontzeko zerbitzua – 4 urte.  
 

 Irungo Udalarentzako komunikazio zerbitzu finkoak eta mugikorrak (kontratazio fasean). 
 

 Udaletxean, CBA liburutegian eta Palmera Montero gunean ikus-entzunezkoen sistemak 
mantentzeko zerbitzua. 

 

 Bideozaintza eta segurtasun sistemak mantentzeko zerbitzua eraikinetan, bai eta bide 
publikoan ezarritako kameretan ere. 
 

 

3.4. Horniduren eta ekipamenduen datu ekonomikoak 
 
Erosketa eta Ekipamenduen departamenduak kudeatutako zenbatekoa (bere aurrekontu 
aplikazioetan edo beste arlo batzuetarako kudeatutakoak) 2018an 4.368.982 eurokoa izan da, 
eta beraz, horrek esan nahi du 2017. urtearekin alderatuta % 85eko igoera izan duela. Tramitatu 
dira 2.203 faktura baino gehiago, 2.608 eskaera (diru kopuruan % 16ko igoera izan du) eta 78 
espediente (% 16ko igoera 2017rekin alderatzen badugu), jarraian erakusten den taulan 
adierazten den bezala.  
 

ESKAEREN ETA 
ESPEDIENTEEN 

DATUAK 

ZENBATEKOA 
GUZTIRA  

FAK. KOP. ESKAERA KOP. ESKAEREN 
ZENBATEKOA 

ESPED. 
ZENBATEKOA 

ESPED. KOP. 

2016 2.104.208 € 2000 2398 990.587 € 1.113.621 € 66 

2017 2.357.996 € 2109 2504 1.267.996 € 1.090.000 € 76 

2018 4.368.982 € 2203 2.608 1.466.539,47 2.902.442 € 79 

ALDEA 2017 vs 
2016 % 12 % 5 % 4 % 28 -% 2 % 15 

ALDEA 2018 vs 
2017 % 85 % 4 % 4 % 16 % 166 % 4 

 
 

2018an kudeatutako espedienteak motaren eta zenbatekoaren arabera banakatuta, honako 
hauek izan dira emaitzak: 
 

<3000 3-18k€ + BEZ 
21.000-
99.999€ > 100,000€ 

9 57 8 6 
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Espediente horien xede arloa aztertzen badugu, Erosketa eta Ekipamenduen Zerbitzuak guztira 
79 espediente kudeatu ditu, eta horietatik % 71 espediente beste arlo batzuetarako izan dira. 
Espedienteen bidez guztira kudeatutakotik % 44 zenbatekoan.  
 

% beste arloetan % beste arloetan 

% 71 
% 44 

 
Era berean, 2018an goranzko bilakaera sumatu da kudeatutako espedienteen batez besteko 
zenbatekoan.  
 

ESKAEREN ETA 
ESPEDIENTEEN 

DATUAK 

ESPED. 
BATEZ 

BESTEKO 
ZENBATEKOA 

2016 16.873 € 

2017 14.342 € 

2018 36.740 € 

 
 
 
 

 
Ilustrazioa. Beste arloetarako kudeatutako espediente kopuruaren eta Erosketa-Ekipamenduko kontu sailen banaketa  

2018an eta 2017an 

 
 
Ondoren, kudeatutako espediente kopurua azaltzen da eta 2016 eta 2017 urteekiko alderaketa. 
Argi ikusten da azkeneko urteekin alderatuta goranzko joera dagoela, 2018an % 150 gora egin 
baitu espedienteen kopuruak 2016 eta 2017 urteekin alderatzen badugu:  
 
 

Espediente mota 2016ko 
espediente 

kopurua 

2017ko 
espediente 

kopurua 

2018ko 
espediente 

kopurua 

KUDEATUTAKO ESPEDIENTEEN BANAKETA BESTE ARLOETAKO AURREKONTUAREKIKO 
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ZABR N/A 7 23 

3.000-21.000€ 57 52 65 

21.000-99.999€ 8 7 8 

>100,000€ 1 2 6 

Guztira 66 61 79 

 

 
 

Espediente kopuruaren eta motaren bilakaera 2016-2018 artean 

 

Urtea 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Espedienteak > 21.000 € 1 2 5 1 11 9 9 14 
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Horrenbestez, ikusten da 2018an hazkunde handia izan dela espediente kopuruan, batez ere 
zenbateko handiena dutenetan (>21.000 €). 
 

3.5. Kontsumoen eta Inbentarioen kontrola 
 
Hornidurak eta zerbitzuak kontratatzeaz gainera, udal arloetan jarritako ekipamenduen 
inbentarioak mantentzeaz eta kontsumoak kontrolatzeaz arduratzen da erosketa 
departamentua. Horretan, honako elementu hauek sartzen dira. 
 
- Erregaiaren kontrola. Udalaren ibilgailuetarako eta makineriarako erabiltzen den erregaia 

kudeatzen da, bai eta eraikin batzuetan berokuntzarako erabiltzen den C gasolioa ere. 
Berokuntzarako erabiltzen denez, gasolioari dagokion kopurua urte bakoitzeko 
klimatologiaren baitan dago neurri handi batean.  
 
Ondoren, bi atal horietan (ibilgailuak eta berokuntza) zenbat litro kontsumitu diren azaltzen 
da: 

 
IBILGAILUAK ETA MAKINERIA: A GASOLIOA + GASOLINA (LITROAK) 

2014ko datua 
2015eko 

datua 
2016ko 
datua 

2017ko 
datua 

2018ko 
datua 

42.392 36.497 36.098 34.352 31.833 

aurreko urtearekiko 
aldea 

-% 13,9 -% 1,1 -% 4,8 -% 7,3 

 
C GASOLIOA (LITROAK) Berokuntza (eraikinak) 

2014ko datua 
2015eko 
datua 

2016ko 
datua 

2017ko 
datua 

2018ko 
datua 

159.520 63.642 140.105 51.463 74.532 

AURREKO URTEAREKIKO 
ALDEA %TAN 

  % 120,1 -% 63,3 % 44,8 

 

- Ibilgailuen atala mantentzea. Udalaren ibilgailu guztien mantentzea sartzen da; haietako 

gehienak, Udaltzaingokoak eta Obra Brigadakoak.  

 
2018ko aurrekontuak 167.615,86 euroko diru kopurua jasotzen zuen 2018. urterako 
ibilgailuen atalaren mantentzea ordaintzeko sortzen joan zitezkeen beharren arabera, hala 
nola gasolio edo gasolinazko motordun makineriaren mantentzea ordaintzeko. 
 
Aplikazio honetako gastu nagusia, non makineriaren mantentzeagatik oso gastu txikia den, 
batez ere ibilgailuen atala mantentzeko bideratzen da, martxan dauden 66 ibilgailuk osatzen 
baitu atal hori (horietako 21 batez ere Udaltzaingoarentzako motozikletak eta ziklomotorrak 
dira), batzuk oso zaharrak, eta beraz, mantentzeko kostu handiak sortzen dituzte.   
 
Aipatzekoa da 2018an 6 ziklomotor elektriko berri erosi direla Mugikortasun eta Obra 
arlorako, eta horrenbestez, motoen atala berritu egin da. 
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Ibilgailuen atal honen zahartasuna aztertuta egiaztatzen da egun erabiltzen diren 
ibilgailuetatik 38k (% 84) 10 urte baino gehiago dituztela, 14k 15 urte baino gehiago, 5ek 20 
urte baino gehiago, eta baten batek baita 25 urte baino gehiago ere.  
 
Ehuneko eta zahartasun horiek murriztu egingo dira Udaltzaingorako eta Landa Zaintzarako 6 
ibilgailu berriak entregatzean 2019ko lehen hiruhilekoan. 
 

IBILGAILUAK (ez motoak) 

Zahartasuna >20 urte 5 

Zahartasuna  >15 urte 14 

Zahartasuna  >10 urte 38 

10 urte baino gutxiago 7 

Ibilgailuen (ez motoak) zahartasunaren laburpena 

MOTORRAK ETA ZIKLOMOTORRAK 

Zahartasuna  >20 urte 0 

Zahartasuna >15 urte 5 

Zahartasuna >10 urte 11 

10 urte baino gutxiago 10 

Motoen zahartasunaren laburpena 

 
Metatutako kilometro kopuruari dagokionez, 19k (% 42) 100.000 km baino gehiago dituzte 
eginda, 16k 130.000 km baino gehiago, eta 7k 200.000 km baino gehiago. Kontuan eduki 
behar da horiek guztiek eskuarki joan-etorri txikiak egiten dituztela, eta gehienetan hiri 
ingurunean. 
 
2018an martxan dagoen ibilgailu sail horren xehetasuna azaltzen da ondoren, datu 
adierazgarrienak jasota: 
 
 
TURISMOAK, FURGONETAK, KAMIOIAK 

 

Departamentua Ibilgailu mota  Zahartasuna  Kilometroak  

GUNEAK ETA EGOKITZAPENA FURGONETA 26                 211.240  

PARKEAK ETA LORATEGIAK FURGONETA 24                   80.747  

PARKEAK ETA LORATEGIAK KAMIOIA 24                   55.850  

GUNEAK ETA EGOKITZAPENA KAMIOIA 23                 173.040  

GIZARTE ZERBITZUAK FURGONETA 22                   45.220  

KIROLA FURGONETA 19                   70.890  

OBRA BRIGADA FURGONETA 19                 110.921  

PARKEAK ETA LORATEGIAK FURGONETA 19                   76.495  

UDALTZAINGOA FURGONETA 18                 140.539  

OBRA BRIGADA FURGONETA 17                 116.521  
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ERREGISTROA FURGONETA 17                   54.153  

OBRA BRIGADA KAMIOIA 16                 130.353  

OBRA BRIGADA FURGONETA 16                   64.265  

OBRA BRIGADA FURGONETA 15                 155.536  

UDALTZAINGOA AUTOMOBILA 14                 201.631  

UDALTZAINGOA FURGONETA 14                 161.409  

OBRA BRIGADA KAMIOIA 13                   62.419  

OBRA BRIGADA KAMIOIA 13                   44.530  

OBRA BRIGADA KAMIOIA 13                   85.870  

MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA 

ETA OBRAK 

FURGONETA 13                 110.259  

OBRA BRIGADA GARABI BASKULAGARRIA 13                   62.317  

BABES ZIBILA LUR OROTAKOA 13                   20.710  

INFORMATIKA AUTOMOBILA 13                   16.268  

EROSKETAK FURGONETA 13                   52.379  

LANDA ZAINTZA LUR OROTAKOA 13                 131.401  

OBRA BRIGADA FURGONETA 12                   49.174  

GUNEAK ETA EGOKITZAPENA KAMIOIA 12                   84.546  

PARKEAK ETA LORATEGIAK KAMIOIA 12                   85.000  

ERAIKINEN GARBIKETA AUTOMOBILA 12                   49.378  

UDALTZAINGOA AUTOMOBILA 11                   69.900  

UDALTZAINGOA AUTOMOBILA 11                   70.981  

UDALTZAINGOA AUTOMOBILA 10                 242.247  

OBRA BRIGADA KAMIOIA 10                   51.082  

OBRA BRIGADA FURGONETA 10                   68.126  

UDALTZAINGOA AUTOMOBILA 10                 203.159  

UDALTZAINGOA AUTOMOBILA 10                 192.176  

UDALTZAINGOA AUTOMOBILA 10                 174.932  

UDALTZAINGOA AUTOMOBILA 10                 218.469  

UDALTZAINGOA AUTOMOBILA 5                   96.222  

UDALTZAINGOA AUTOMOBILA 5                 214.919  

UDALTZAINGOA AUTOMOBILA 5                 180.632  

UDALTZAINGOA AUTOMOBILA 5                 221.781  

UDALTZAINGOA AUTOMOBILA 4                     3.000  

UDALTZAINGOA AUTOMOBILA 4                     3.000  

BABES ZIBILA LUR OROTAKOA 3                     4.342  

GUZTIRA 45  BATEZ BESTEKOA  13                    84.251  

 
MOTOAK 
 

Departamentua Ibilgailu mota  Zahartasuna  Kilometroak  

UDALTZAINGOA MOTOA 19                   41.149  

UDALTZAINGOA MOTOA 19                   52.398  

UDALTZAINGOA MOTOA 16                   48.812  

UDALTZAINGOA MOTOA 16                   49.849  

UDALTZAINGOA MOTOA 16                   48.506  

UDALTZAINGOA MOTOA 11                   34.782  

UDALTZAINGOA MOTOA 11                   33.116  
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UDALTZAINGOA MOTOA 11                   16.715  

UDALTZAINGOA MOTOA 11                   32.177  

UDALTZAINGOA MOTOA 10                   23.150  

UDALTZAINGOA MOTOA 10                   18.304  

ERREGISTROA MOTOA 8                   22.919  

ERREGISTROA MOTOA 8                   25.062  

UDALTZAINGOA MOTOA 7                   13.378  

UDALTZAINGOA MOTOA 7                        152  

MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA 

ETA OBRAK 

ZIKLOMOTORRA 0,5   

MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA 

ETA OBRAK 

ZIKLOMOTORRA 0,5   

GUNEAK ETA EGOKITZAPENA ZIKLOMOTORRA 0,5   

MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA 

ETA OBRAK 

ZIKLOMOTORRA 0,5   

MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA 

ETA OBRAK 

ZIKLOMOTORRA 0,5   

MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA 

ETA OBRAK 

ZIKLOMOTORRA 0,5   

GUZTIRA              21   BATEZ BESTEKOA  9  30.698 

 
Ibilgailuen atalaren prebentziozko mantentze lanaren eta konpontze lanaren kostuari 
dagokionez, honako kopuru hauek nabarmentzen dira:  
 

 

2017 2018 
  

Ibilgailuen atala mantentzea 
Zenbatekoa 

guztira 
Matxura 

kop. 
Zenbatekoa 

guztira 
Matxur
a kop. 

Turismoak 105.675,58 € 200 95.822,47 € 200 

Motoak 1.894,83 € 12 4.319,19 € 19 

GUZTIRA 107.570,41 € 212 100.141,66 € 219 

AURREKONTUKO ZENBATEKOA  165.375,00 € 167.615,86 € 

Aurrezpena guztira                % 34,95  % 40,26 

 
Matxura bakoitzaren zenbatekoak ondorioztatzen dira horretatik. 2018an % 9,88 jaitsi da 
matxuren batez besteko zenbatekoa, eta hori gertatu da turismoen matxuren batez besteko 
prezioan antzeko murrizketa izateagatik, motoen matxura kopuruak gora egin izan arren. 
Horiek ez dute eragin handirik, ibilgailuen atalaren mantentze lanaren guztizko 
zenbatekoaren % 4 besterik ez baitute hartzen.  
 

Ibilgailuen atala mantentzea   Matxuren 
batez besteko 

zenbatekoa 
2017an  

 Matxuren batez 
besteko 

zenbatekoa 
2018an  

Turismoak 
528,38 € 479,11 € 

Motoak 
157,90 € 227,33 € 
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GUZTIRA 507,41 € 457,27 € 

 
 
Ibilgailuen atalaren mantentze gastuaren zenbateko globalaren bilakaerari dagokionean, 
2013 eta 2018 urteen artean izandako bilakaera historikoa azaltzen da ondoren, bai eta 
azken 3 urteetan izandako aurrezpena ere, ibilgailuak zaharkituta egon arren. 
 
 

IBILGAILUAK 
MANTENTZEKO 

GASTUAREN KONTU 
SAILAK 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hasierako aurrekontua  
165.000,00 

€ 
150.000,00 

€ 
150.000,00 

€ 
157.500,00 

€ 
165.375,00 

€ 
167.615,86 

€ 

Egindako gastua  
163.541,00 

€ 
155.916,00 

€ 
143.369,00 

€ 
108.602,37 

€ 
113.097,91 

€ 
100.141,66 

€ 

Aurreztutako 
zenbatekoa  1.459,00 € -5.916,00 € 6.631,00 € 48.897,63 € 52.277,09 € 67.474,20 € 

Aurrezpenaren % % 1 -% 4 % 4 % 31 % 32 % 40 

 

 
 
 

 
- Papera: DIN A-4 (% 99) eta DIN A-3 (% 1) paper birziklatua birjartzen da, udal departamentu 

guztietan erabiltzeko, batik bat fotokopiatzeko eta inprimatzeko. 
 

EROSITAKO PAPERA GUZTIRA 2015 2016 2017 2018 

Kg orri 11.371,03 8.731,80 8.271,03 9.883,64 
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Paper kostua / urteko 16.765,75 12.192,69 11.004,08 12.101,57 

  

Aurrezpenaren 
% aurreko 

urtearekiko 

% 23 % 5,3 -% 19,50 

 
 

- Telefonia finkoa eta telefonia mugikorra: Kontsumoaren eta inbentarioaren kontrola 
mantentzen da telefono finkoetan (525 luzapen) eta mugikorretan (guztira 143, 97 
smartphone eta 46 ahotsa soilik), eta gainera, terminalak gehitu eta birjarri egiten dira, 
beharrezkoa denean. Gaur egun, Smartphone motako 93 terminal mugikor erabiltzen dira, 
ahots  eta datu zerbitzua dutenak, eta 51 terminal, berriz, ahots zerbitzudunak. 

 
 

Ondorengoa da telefono finkoko luzapenen banaketa: 
 

KOKAPENAK - ZENTRALITAK 

2018 

Aktibo dauden luzapen 

kop. 

Irungo udala (Udaletxea, Kostorbe eta zentral 
horri lotutakoak) 

396 luz. 

Irunvi 12 luz. 

Kontserbatorioa  52 luz. 

Artaleku Kiroldegia 47 luz. 

Azken Portu kiroldegia 18 luz. 

GUZTIRA 525 luz. 

 
 
Ondoren, azken urteetako aurrekontuaren eta benetako gastuaren kopuruak azaltzen dira: 
 

TELEFONIA 
FINKOA ETA 
MUGIKORRA 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hasierako 
aurrekontua  

225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000,00 € 220.316 € 

Egindako gastua  178.163 € 117.315 € 115.725 € 114.446 € 107.235,70 € 115.051 € 

Aurreztutako 
zenbatekoa  

46.836 € 107.684 € 109.274 € 110.553 € 117.764,30 € 105.264 € 

Aurrezpenaren % % 20,8 % 47,9 % 48,6 % 49,1 % 52,3 % 47,8 
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Azken urteetan komunikazioetan egin den gastuaren bilakaera aztertuta, ahalegin handia egin da 

gastua doitzeko eta kontrolatzeko azken urte hauetan, eta asko aurreztea lortu da azken 4 urte 

hauetan (442.857 €).  

 

 
- Jantziak: Udaltzaingoko eta Obra Brigadako eta beste udal zerbitzuetako jantzi 

kontsumoaren eta stockaren (500 erreferentzia desberdinek osatua) kontrola. Ondoren, 
azken urteetako aurrekontuaren eta benetako gastuaren kopuruak azaltzen dira, non 
ikusten den gastuari eusteko eta aurreko urteetatik geratutako stocka murrizteko ahalegin 
handia egin dela. 
 

JANTZIAK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Hasierako 
aurrekontua  80.000 €   80.000 €  80.000 €   80.000 €  80.000 €  80.000 €  

Egindako gastua     81.274 €  78.830 €  47.706 €   25.699 €   32.429 €  52.176€  

Aurreztutako 
zenbatekoa  -    1.274 €  1.169 €  32.293 €   54.300 €   47.570 €  27.823 €  

 -   €  
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Aurrezpenaren % -% 1,6 % 1,5 % 40,4 % 67,9 % 59,5 % 34,8 

 

 

 
Azken urteetan jantzietan egin den gastuaren bilakaera aztertuta, ahalegin handia egin da 2015 eta 
2017 bitartean stocka murrizteko jantzien biltegian. Horrela, asko aurreztu da azkeneko 4 urteetan 
(2015-18), hain zuzen, 161.987,02 € aurreztea lortuz.  
 

 
 
 

- Bulegoko materiala: Eskatzen den bulego materiala hornitzen da, eta kontsumoak 
kontrolatzen dira departamentuka. Ondoren, azken urteetako aurrekontuaren eta benetako 
gastuaren kopuruak azaltzen dira. 
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BULEGOKO MATERIALA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hasierako aurrekontua  77.000 €  65.385 €  72.000 €  72.000 €   70.000 €  65.000 €  

Egindako gastua  43.349€  56.305 €  50.530 €  48.578 €   46.408 €  42.982 €  

Aurreztutako zenbatekoa  33.650 €  9.079 €  21.469 €  23.421 €   23.591 €  22.017 €  

Aurrezpenaren % % 43,7 % 13,9 % 29,8 % 32,5 % 33,7 % 33,9 

 

 
 

Azken urteetan bulegoko materialean egin den gastuaren bilakaera aztertuta, ahalegin handia egin 

da gastua doitzeko eta kontrolatzeko azken urte hauetan, eta asko aurreztea lortu da azken 3 urte 

hauetan (68.311,69 €).      
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- Bide seinaleztapena: Stockaren kontrola, Irungo obretan eta bide publikoetan erabilitako 
seinaleak birjartzea. 

 

- Garbiketako materiala. 
 

3.6. Ekipamenduak  mantentzeko kudeaketa 
 
Erosketa eta Ekipamenduen departamentua arduratzen da udal bulego ugaritan jarritako sistemak 
mantentzeko lana kudeatzeaz. Horri begira, bai gorabeherak eta matxurak eta bai sistemen 
prebentziozko mantentzea kudeatzen dira. Instalazioen eta ekipamenduen mantentze lan horren 
bitartez ahalik eta funtzionamendu baldintza onenetan kontserbatzea lortu nahi da, izan daitezkeen 
matxurei eta akatsei aurrea hartuz, sistemek kalitate eta segurtasun maila handiagoekin funtziona 
dezaten lortu ahal izateko. 
 
Honako sistema hauen mantentze lana nabarmendu behar da: 

 
 Gune desberdinetan ikus-entzunezko sistemen mantentze lana (udaletxea, Palmera Montero 

gunea, CBA, ...), proiekzio, aldibereko itzulpen, megafonia, bideo eta proiekzio, hitzaldi eta 
abarrerako sistemak barne.  

 Segurtasun sistemak mantentzea, X izpien bidezko ikuskatze ekipamendua … 

 Bideozaintzako kamerak zenbait eraikinetan eta trafikoa kontrolatzeko kamerak.  

 Ibilgailuak mantentzea. 

 Zuntz optikoaren eta kableatu egituratuaren azpiegitura mantentzea. 

 Telefono sistema eta deien arretarako zentroak mantentzea. 

 Inprimagailuen eta funtzio anitzeko makinen mantentzea. 

 Altzarien mantentzea. 

 Telefono zentralak, ahots eta datuen azpiegitura eta zuntz optikoa. 
 
Ondoren, sistema nagusiak mantentzeari lotutako datuak azaltzen dira: 
 
Telefono zentralak eta kableatu berritzeak 
 
Honako kopuru hauek eman dira 2018. urterako: 
 
 

Telefono zentralak, kableatu egituratuaren sarea eta zuntz optikoa 2018 

Irunen zabaldutako udal zuntz optikoaren kilometroak 25 km baino 
gehiago 

Telefono finkoen kopurua 477 

Zentralita kopurua 7 

Urtean izandako gorabehera kopurua (matxurak, zabalpenak, 
aldaketak eta abar) 

Kudeatu diren gorabehera guztiak (matxurak, zabalpenak eta 
130 
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aldaketak) 

 
 
 
Telefonia finkoa eta telefonia mugikorra 
 
Telefono finkoak eta telefono mugikorrak zenbatuta, komunikazio zerbitzuarekin zerikusia duten 
daturik nagusienak erakusten dira jarraian, bai telefonia finko eta mugikorren operadoreen 
komunikazio zerbitzuei dagokienez eta bai barnean zabaldutako komunikazio azpiegiturari 
dagokionez.  
 

Telefonia finkoa, komunikazio 
sistema, kableatu egituratua 
eta zuntz optikoa 

   2018 

 Telefonia finkoaren gorabeherak  37 

  Telefono sistema eta komunikazioetarako barne 
azpiegitura: kudeatu diren gorabeherak (matxurak, 
zabalpenak eta aldaketak). 

130 

Telefonia mugikorra    

  Linea aktiboak guztira 143 

 

Ahotsa 
 
 
 

46 

Ahotsa eta datuak (smartphoneak) 97 

 
Telefonia finkoetan eta datuetan egon diren gorabeherei dagokienez, honako hauek izan dira datu 
eta komunikazio lineetako daturik nagusienak: 
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Interneteko hornitzaileari buruzko gorabeherei dagokienez, udal eraikin desberdinetan banatutako 
41 Internet linea dauzkagu (egoitza zentralak udal sarearen bidez, baina baita urruneko egoitzak ere 
herritarrentzako zerbitzuetan). 
  
Telefonia finkoko ahots eta primarioei dagokienez, Irungo Udalak 20 kanaletako 2 RDSI sarbide 
primario kontratatuta ditu, hala nola zentralitarekin oinarrizko 67 linea, 2 zuzeneko Euskalnet eta 12 
RDSI linea. Hileko gorabeherak eta abisuaren araberako arreta azaltzen dira ondoren:  
 
Funtzio anitzeko makinak 
 
Inprimatzeko funtzio anitzeko makinen mantentze lanetarako, guztira 57 makina daude udal 
departamentuetan eta bulegoetan. Erosketa eta Ekipamenduen zerbitzutik inprimatzeko, 
eskaneatzeko, fotokopiatzeko... makinen matxurak kudeatzen dira, bai eta material suntsikorrak 
aldatzeko gorabeherak ere. Gaur egun, 57 makina daude instalatuta. 
 

 
Ikus-entzunezko sistemak 
 
Eraikin desberdinetan (udaletxea, Palmera Montero gunea eta CBA) instalatutako ikus-entzunezko 
sistemen mantentze lanaren barnean, hitzaldi, megafonia, mikrofonia finko eta harigabeen sistemak, 
itzulpen sistemak, proiekzio sistemak, soinu sistemak eta abar barne.  
 
2018an 58 gorabehera izan dira guztira, eta horietatik 32 prebentziozko mantentze lanetan modu 
proaktiboan sumatutako gorabeherak izan dira, eta horri esker, murriztu egin da sistemak erabiltzeko 
moduan ez egoteko denbora. 
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Ibilgailuak eta makineria 
 
Guztira 58 ibilgailu daude martxan (automobilak, motoak, furgonetak, ...). 220 konponketa egin dira 
guztira 2018an, honela banatuak: 
 

Ibilgailuen atala mantentzea 2017an 
Zenbatekoa 

guztira 
Matxura 

kop. 

 Matxuren 
batez 

besteko 
zenbatekoa   

Turismoak 105.675,58 € 203          520,57    

Motoak 1.894,83 € 12          157,90    

Makineria 946,82 € 5          189,36    

GUZTIRA 108.517,23 € 220          493,26    

 
 
Lekualdaketak 
 
Kontratatutako mantentze zerbitzuen barnean, udaleko areto desberdinen arteko bulego eta  
material aldaketak sartzen dira. Horretan guztira 304 ordu eman dira, eta horrek esan nahi du 2017. 
urtearekin alderatuta beharrak % 3,4 igo direla, kontuan izanik kopuru hori % 28 igo zela 2016. 
urtearekiko. 
 
 

LEKUALDAKETAK Ordu kop. 

2016 230 

2017 294 

2018 304 

Gehikuntza 2017/2016 28% 

Gehikuntza 2018/2017 3,4% 
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4. EKIPAMENDU PROIEKTUEN GARAPENA - INBERTSIOAK 
 
 

Atal honetan, Erosketa eta Ekipamenduetako zerbitzuaren inbertsio sailen barruan kudeatu diren 
ekipamendu proiektuen xehetasuna azaltzen da, zehazki instalazioen eta altzarien kontu sailena, 
horiek baitira esleitutako inbertsioen zati nagusiak. 
 
Horrenbestez, 2018rako onetsitako aurrekontuan hasieran aurreikusitako inbertsioen eta 
irismenaren xehetasuna egin da, eta benetan egin diren inbertsioekin alderatu da. Ikusi daitekeenez, 
hasieran aurreikusitako irismen osoa jarri da abian, eta proiektu gehienak guztiz bukatuak daude, 
edo bestela kontratazio fasean.  
 
Sistemen definizio teknikoa Erosketa eta Ekipamenduen zerbitzuan bertan garatu denez gero, 
sistemak hobeto integratzea bermatu da, ekipamenduen ezagutza eta ondoko mantentze kudeaketa 
ziurtatuz.  
 
 

4.1. Aurrekontuan sartu eta 2018an egikaritutako proiektuak 
 

Ondoren, 2018ko aurrekontuetan aurkeztutako irismenean hasieran aurreikusitako 

ekipamendu proiektuen xehetasuna azaltzen da, dagokion justifikazio teknikoa barne: 

Instalazioak 

 
Instalazioetarako kontu sailak udal azpiegiturak eguneratu eta zabaldu beharrari erantzuten 

dio. Nabarmendu behar da ahots eta datuetarako udal azpiegituren tamaina oso handia dela, 

eta horren ondorioz, etengabe inbertitu beharra dago, haien operatibotasun osoa etengabe 

bermatzeko, horrela egunean mantenduko baitira azpiegitura horiek, eta erabat operatibo 

eta arrazoizko eguneratze teknologikoaren erritmoan.  

 

2018ko aurrekontuan proposatutako inbertsioan hainbat jarduera jaso ziren, eta haiek 

guztiak egin dira edo kontratazioaren azken fasean daude. Gainera, haien irismena zabaldu 

ere egin da, zenbait udal zerbitzuk beharragatik hala eskatuta:  

 

 

 

 

PROI. Zkia / 
Nº PROY PROIEKTUA ETA FASEAK / PROYECTO Y FASES 

AURREKONTUA 
/ 

PRESUPUESTO  

(€) 

  1 0920.623.02.929.90 2015 (12676) - INSTALAZIOAK / INSTALACIONES   
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1 Telefono sistema eguneratzea eta hobetzea 5000 

  
Mezularitza bateratuaren eta telefonia funtzionaltasun aurreratuen lizentziak, posta 
elektronikoarekin integratzea… (beharren arabera).   

2 Komunikazioen, zuntz optikoaren eta kableatuaren azpiegitura 34.077,66 

ZUNTZ 
OPTIKOA  

Interkonexioa kameraren FO bidez Hondarribi kalean 

  

Behar handiagoak izateagatik Gizarte Ongizate arloaren eraikinean FO zabaltzea eta egungo Bidasoa 
Bizirikekin lotzea (Kontratazio prozesuan dago, 2018ko azaroan onartu zen 10/2019 zenbakidun 
kreditu aldaketaren barnean egoteagatik). 

FO kableatuaren azpiegitura sarea zabaltzea (Amaia Kultur Zentroko FO interkonexioa barne). 

KABLEATU 
EGITURATUA 

Kableatu egituratuaren cat 6 SFTP zabaltzea gaitasun eta abiadura handiagoak eskaintzeko. 

  

  Udaltzaingoa / Policía local

  Kultura / Cultura 

3 

Hainbat tokitan banakako zentralitak eguneratzea: 13.337,34 

Softwarea eta lizentziak eguneratzea, jarritako zentralak zaharkituak egoteagatik  
(espediente hau kontratazio prozesuan dago)   

    Artalekuko eguneratzeak (zentraleko softwarea, lizentziak eta prozesadorea aldatzea).   

    Azken Portu   

    Kontserbatorioa: hw (prozesadorea eta karkasa) eta lizentziak, operadore automatikoa   

4 SAI-ak: bateriak birjartzea eta ordezko SAI-ak  6.000,00 

  SAI-ak birjartzea hutsegite, lehertze edo sute arriskuagatik    

5 
Areto nagusiko eta bilkura aretoko ikus-entzunezkoen sistema (kontratazio 
prozesuan dago espedientea). 39.930,00 

  
Areto nagusiko eta bilkura aretoko ikus-entzunezkoen sistema eguneratzea eta hobetzea (prozesatze 
digitalerako sistema, egungo bideo konposatuaren eta VGA-en matrizeak ordezkatuta.   

  1 0920.625.02.611.60 2014 (11733) - ALTZARIAK / MOBILIARIO   

6 Altzariak (orokorrak udaletxean) 6.655,00 

  

Oinarrizko altzari eta ekipamendu beharrei erantzuteko zenbatekoa (bulego berriak ezartzeko, 
altzarien premiazko aldaketak egiteko, dauden instalazioetan aldaketak egiteko, alta berriren bat eta 
beste).   

7 
Puianako adineko pertsonentzako gunerako ekipamendua 
(10/2018 zenbakidun kreditu aldaketa - 2018ko azaroan onartua) 

21.172,00 
  Adineko pertsonentzako Gunerako Altzariak / Mobiliario para el Espacio de Personas Mayores

   Proiekzio, TB, eta soinu ekipamendua / Equipamiento proyección, sonido, TV 

8 

Palmera Monteroko adineko pertsonentzako gunerako ekipamendua 
(10/2018 zenbakidun kreditu aldaketa - 2018ko azaroan onartua) 



 

 
Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             

Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

compras@irun.org 28 

9 

Hezkuntza eta Gazteriaren gune berrirako altzariak eta ekipamendua Foruen karrikan 
(10/2018 zenbakidun kreditu aldaketa - 2018ko azaroan onartua) 30.000,00 

10 Behobiako guardia aretoko adineko pertsonentzako gunerako ekipamendua 11.912,00 

    Adineko pertsonentzako gunerako altzariak   

    Proiekzio, soinu, TB ekipamendua   

 

ONARTUTAKOA GUZTIRA 163.084,00 

 

 

TELEFONO SISTEMA EGUNERATZEA ETA HOBETZEA  

 

Komunikazio sistema integratuen (telefonia eta Outlook integratzea) lizentziak ezartzen 

aurrera egin da pixkanaka-pixkanaka, arloek izan dituzten beharren arabera, mezularitza 

bateraturantz jotzeko funtzionalitate aurreratuak sartuz. 

 

KOMUNIKAZIOEN, ZUNTZ OPTIKOAREN ETA KABLEATUAREN AZPIEGITURA 

HANDIAGOTZEA  

 

Atal honen barruan udaleko zuntz optikoaren azpiegitura handiagotu da, egungo trazatuak 

handituz, kokapen berriekiko konexioa egiteko, besteak beste, interkonexioa kameraren FO 

bidez Hondarribi kalean edo Amaia Kultur Zentroan, prestazio handiagoz horniturik.  

 

Era berean, UTP cat 6 kableatua zabaldu da eraikin berrietara (Udaltzaingora eta Kulturara 

batez ere).  

 

Era horretan, kableatuaren eguneratze horrek ahalbidetzen du gaur egun eraikin gehienetan 

instalatuta dagoen 4. kategoriako kableatua aldatzea 6-7. kategoriako berriengatik, eta 

horrek prestazioak eta abiadura (1GHz) hobetzea ekarriko du.  

 

Hortaz, 2015ean udaletxean amaitutako komunikazioen kableatua berritzeko prozesua egin 

ondoren, kableatuaren azpiegitura hobetu da Udaltzaingoan eta Kulturan.  

 

Azken batean, aurrekontuan hasieran aurreikusitako behar guztiak estali dira, eta toki 

batzuetan zabaldu ere egin da, udal departamentuek beharragatik eskaera berriak egin 

dituztelako, sistemen hedapenean eta prestazioetan hazte aldera.  

 

Azkenik, udal zuntz optikoa zabaltzeko xehetasun proiektua egin da zuntz optiko berriarekin 

lotzeko Gizarte Ongizatea, Gizarte Ongizate arloa dagoen eraikinean behar handiagoak 

izateagatik, bai eta Bidasoa Biziriken lehengo bulegoekin lotzeko ere (gaur egun Esku hartze 
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Komunitarioa). Proiektu hori kontratazio prozesuan dago, 2018ko azaroan onartu zen 

10/2018 zenbakidun kreditu aldaketaren barruan egoteagatik. 

 

EGOITZETAN ASPALDIKO ZENTRALITAK EGUNERATZEA 

 

2018an xehetasun proiektua eta zehaztapen teknikoa egin dira Kontserbatorioko, Azken 

Portuko eta Artalekuko egoitzetarako zentralitak eguneratzeko kontratazioa abian jartzeko. 

Hori egin behar izan da Unify fabrikatzaileak Hipath 3000 plataforma zaharkitutzat eman 

duelako, eta horrek esan nahi du prestazioak galduko direla eta ezin izango dela 

eguneratzerik egin, fabrikatzaileak euskarri teknikorik ez emateaz gainera.  

 

Proiektu honi esker, Udaletxean dagoen zentral nagusiarekiko integrazioa (2016an 

eguneratua) erabatekoa izango da, eta gaitasunetan eta prestazioetan ere beharreko 

zabalkuntzak egin ahal izango dira. 

 

SAI-en BIRJARPENA  

 

Etengabe elikatzeko SAI sistemak ezinbestekoak dira eraikinen instalazioetan eta zerbitzari 

zuzenetan, esate baterako, telefono zentralak elikatzen dituztenak, aukera ematen baitute 

baldintza normaletan funtzionatzen jarraitu dezaten elikatzea eroriz gero ere. Ekipamendu 

horien bateriek pixkanaka gaitasuna galtzen dute, haien bizitza operatiboak aurrera egin 

ahala, eta ezertarako balio ez dutela geratzen dira une jakin batetik aurrera; izaten dituzten 

tentsio eroriko egoera kopuruaren arabera gertatzen da hori, eta duten lan kargaren arabera.  

 

Horregatik, eta zerbitzari sistemetarako eta telefono zentralitetarako udal instalazioetan gaur 

egun dagoen SAI multzoa kontuan hartuta, eguneratu eta ordeztu egin dira zeuden bateriak, 

SAI-k huts egiteko eta autonomia txikitzeko (funtzionamendu denbora elikatzea eroriz gero) 

arriskua sortu baitaiteke, bai eta lehertzeko edo su hartzeko arriskua ere. 

 

Komunikazioetako, telefonia ekipamenduetako eta informatika zentroetako rack armairuek 

elikatzen duten Egungo SAI parkea 29 SAIk osatzen dute, potentzia maila desberdinekin 

(1000 VA-ko 17 ekipamendu, 3000 VA-ko 7 ekipamendu, 7500 VA-ko 3 ekipamendu CPD 

informatikoak elikatzeko, 10000 VA-ko 1 ekipamendu udaletxean eta 20000 VA-ko 1 

ekipamendu trifasiko Udaltzaingoan). 2015ean SAI bateria batzuk ordeztu ziren, zaharrenak 

eta batez ere autonomia asko galdu zutela ikusi zitzaienak. 2016an oraindik 11 ekipamendu 

zeuden etengabeko elikatzea zutenak, 5 urte baino zaharragoak, eta horregatik, aldatzea 

beharrezkoa dela ikusi diren SAI bateriak berritu egin dira. 

 

ARETO NAGUSIKO ETA BILKURA ARETOKO IKUS-ENTZUNEZKO SISTEMAK BERRITU 

ETA HOBETZEA 
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2018an zehar egin dira bilkura aretoko eta areto nagusiko ikus-entzunezkoen sistemen 

zentralizazioa berritzeko proiektu teknikoa eta irismenaren definizioa, egungo sistema 

analogikoa baitzen eta zaharkitua baitzegoen. 

 

Helburua da areto nagusiko eta bilkura aretoko ikus-entzunezkoen sistema berritzea eta 

modernizatzea, egungo sistema analogikoa kendu eta haren lekuan audio eta bideo 

seinaleen tratamendu digitalerako aukera emango duen sistema jarrita. Horrekin matxura 

gutxiago izango lirateke eta erabilera hobetuko litzateke eta prestazio handiagoak eta 

kalitate hobea eskainiko lirateke. 

 

Horretarako, proposatu da bideo konposatuaren matrizeak eta VGA matrizea aldatzea eta 

haien lekuan kudeatzeko matrize bakarra jartzea, HDMI eta HD baseT, eta dagoen soinu 

nahasgailu/anplifikadorea (100V) aldatzea eta haren lekuan audio prozesadore digitala 

jartzea, aretoak kontrolatzeko sistema eguneratzearekin batera. 

 

Gaur egun kontratazio fasean dago espediente hori.  

 

UDAL BULEGOETARAKO ALTZARI OROKORRAK 

 

Altzariei dagozkien kontu sailetan oinarrizko altzari eta ekipamendu beharrei erantzuteko 

inbertsioak jaso dira (bulego berriak ezartzeko, altzarien premiazko aldaketak egiteko, 

dauden instalazioetan aldaketak egiteko, alta berriren bat eta beste). Kontu sail horretatik 

altzari txikien erosketa ugari egin dira udal zerbitzuak zabaltzeko, bulego berriak ezartzeko, 

dauden instalazioetan aldaketak egiteko edo hondatutako elementuak berritzeko. 

 

 

 

BEHOBIAKO ADINEKO PERTSONEN GUNERAKO EKIPAMENDUA 

 

2018an jarri zen abian Behobiako Adineko pertsonentzako gunea, eta horrenbestez, Adineko 

pertsonentzako gune berri horretako (lehengo guardia aretoa) ekipamenduen, altzarien eta 

ikus-entzunezko sistemen kudeaketa egin da. 

 

ANAKA – PUIANAKO ADINEKO PERTSONENTZAKO GUNERAKO EKIPAMENDUA 

(kreditu aldaketa 2018 urte amaieran) 

 

2018. urte amaieran egin ziren Anaka-Puianako adineko pertsonen guneko ekipamendua 

abian jartzeko proiektuaren definizioa eta kontratazioa. Adineko pertsonen gune berrirako 

ekipamenduen, altzarien eta ikus-entzunezko sistemen kudeaketa egin da.  
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HEZKUNTZA ETA GAZTERIAREN BULEGO BERRIETARAKO EKIPAMENDUA FORUEN 

KARRIKAN (kreditu aldaketa 2018 urte amaieran) 

 

2018. urte amaieran egin ziren Foruen karrikako Hezkuntza eta Gazteriaren bulego 

berrietako ekipamendua (altzariak eta ikus-entzunezkoak) abian jartzeko proiektuaren 

definizioa eta kontratazioa, gaur egun birmoldatze fasean baitaude.  

 

Gaur egun kontratazio fasean dago espediente hori.  

 
PALMERA MONTEROKO ADINEKO PERTSONENTZAKO GUNERAKO ALTZARI 

OSAGARRIAK (kreditu aldaketa 2018 urte amaieran) 

 

2018. urte amaieran altzari osagarriak erosi ziren Palmera Monteroko adineko 

pertsonentzako gunerako, gune horretan mahai eta aulki gehiago jartzeko.  

 


