DEKRETUAK / decretos
306/2018.- Udal eraikinen garbitasunaren zerbitzua kontratatzeko espedienteari ekitea.
307/2018.- Garbialdi S.A. enpresagaz sinatutako kontratua luzatzea.

308/2018.- Garbibakio ondasunen komunidadeagaz sinatutako kontratua luzatzea.
309/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
310/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
311/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
312/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
313/2018.- Fidantza itzultzeko ebazpena.
314/2018.- Nominak ordaintzeko ebazpena.
315/2018.- 2018ko Oktober Jaia ospatzeko baimena.

DEKRETUAK / decretos
.
316/2018.Hondakin metalikoak saltzeko ebazpena.

317/2018.- Bizitza bateko etxea egiteko lizentzia emotea.
318/2018.- Kultur Etxeko gela bat erabiltzeko baimena.
319/2018.- Ibarretako areto bat erabiltzeko baimena.

320/2018.- Ibarretako gela bat erabiltzeko baimena.
321/2018.- Komunidade bateri obra lizentzia emotea.
322/2018.- Animalia arriskutsuak izateko lizentzia.

323/2018.- Kontratazino mahaiak VASAMA enpresaren alde egindako proposamena onartzea.
324/2018.- Skate pista erabiltzeko baimena.

DEKRETUAK / decretos
325/2018.- Kontratu txikia esleitzeko ebazpena.
326/2018.- Kontratu txikia esleitzeko ebazpena.
327/2018.- Kredituen aldarazpena onartzea.
328/2018.- Kredituen aldarazpena onartzea.

329/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
330/2018.- Kontratazino Mahaiak BERMEOSOLO, S.A.U. enpresearen alde egindako proposamena
onartzea.
331/2018.-Kontratazino Mahaiak Ula Iruretagoiena + Eneko del Amo + Iñigo Maguregui + Saioa
Zuazubizkar + Igor Ahedo + Claudia Montes + Iurdana Txintxurreta + José Ignacio Riesco taldearen alde
egindako proposamena onartzea.
332/2018.- Kontratazino Mahaiak kaleak garbitzeko makinaren lizitazinoa hutsik ixteko egindako
proposamena onartzea.

DEKRETUAK / decretos
333/2018.- Kaleak garbitzeko makina errentan hartzeko esleipen prozedurari hasikerea emotea.
334/2018.-Enpresa bateri zerbitzuen kontratu txikia esleitzeko ebazpena.
335/2018.- Bakioko Udaleko jabetzaren ondare lursailak diren "Matxerreka" eta "Iturralde” lursailen
baso aprobetxamenduaren kontratua esleitzeko ebazpena.
336/2018.- Surf txapelketa antolatzeko baimena.
337/2018.- Obren burutzapen proiektua udaletxean aurkezteko epea hiru hilabetez luzatzea.
338/2018.- Bakioko Udaleko hirigintza antolamenduko plangintza orokorra izapidetu eta idazteko
zerbitzuen kontratua esleitzeko ebazpena.

339/2018.- Urbanizazio obra osagarriak ontzat emoteko ebazpena.
340/2018.- Kultur Etxeko bideo gela erabilteko baimena.
341/2018.- Enpresa baten fakturea onartzea.

316 dekretua
Bakioko Udalaren jaubetzako hondakin metalikoak ─batez be, uri-altzariak eta
zaborrontziak kendu behar dira, eta, horretarako, eurok saltzea aurreikusi da. Izan be,
hondakinok leku asko okupatzeaz gain, emoten daben uri irudia itsusia da.
Hori dala eta, udal aparejadorearen 2018ko urriaren 22ko txostena aztertu da, eta bertan
salgai imini diran materialak zeintzuk diran eta euron kopuruak zehazten dira, kopuruon
zehaztapena gitxi gorabeherakoa izanik.

Txostenean azaltzen da be, hainbat enpresari kontsultatu ostean, eskaintza onena Hierros
Kortederra S.L. enpreseak aurkeztu dauala, hauxe, hain zuzen: Burdina- 180€/TN eta Inox750€/TN.

323 dekretua
Visto que la Mesa de Contratación, el día 26 de octubre de 2018, llevo a cabo la apertura del sobre
presentado por el único licitador que es la empresa VASAMA FORESTAL, S.L., y al examen de la
documentación que contiene, a la luz de lo requerido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliego de Condiciones Técnicas, procediendo a realizar propuesta de adjudicación a
favor de dicha empresa.
Es por lo que, examinada la documentación que obra en el expediente y, por lo tanto, de conformidad
con lo establecido en el artículo 159.1 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, esta Alcaldía, acuerda:
PRIMERO. Aprobar la propuesta de fecha 26 de octubre de 2018 de la Mesa de Contratación.

327 dekretua
Zein gastu finantzatuko den:

Aurrekontu
partida
133.227.99.03

Kontzeptua
O.T.A.
GUZTIRA

Zein diru sarrera erabiliko den:

Kredituak
Gaur egun Aldarazpen
ak

Behin
betikoak

117.243,54 € 11.863,16 € 129.106,70 €
117.243,54 € 11.863,16 € 129.106,70 €

328 dekretua
Zein gastu finantzatuko diren:
Aurrekontu
partida
171.601.00.02
459.601.00.06
459.601.00.07

Kontzeptua
Mobiliario
Ibarratorre kalearen urbanizazinoa
Buzoiak
GUZTIRA

Kredituak
Gaur egun Aldarazpenak
20.000,00 €
223.867,78 €
0,00 €
243.867,78 €

18.466,65 €
11.924,55 €
17.915,01 €
48.306,21 €

Zein diru sarrera erabili den finantzatzeko:

Partiden
kontzeptuak
870.01

Baliabidearen kontzeptua
Kreditu gehigarriak finantzatzeko ezarpena (2017ko
ekitaldiko diruzaintzako gerakina)

GUZTIRA

48.306,21 €
48.306,21 €

Behin
betikoak
38.466,65 €
235.792,33 €
17.915,01 €
292.173,99 €

330 dekretua
Visto que mediante resolución de Alcaldía nº 284/2018, de 1 de octubre, se acordó aprobar el
expediente de contratación de las obras de estabilización de talud en Errenteriako Bidea, incluido el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y tramitar la adjudicación por procedimiento abierto
simplificado de tramitación reducida. Asimismo, se aprobó autorizar el gasto que supone la
adjudicación y se aprobó el proyecto de obras. Presupuesto de licitación: 66.312,75 € sin IVA +
13.925,68 € con IVA; total 80.238,43 €.
Visto que la Mesa de Contratación, el día 31 de octubre de 2018 llevó a cabo la apertura del sobre
presentado por cada una de las empresas licitadoras, así como al examen de la documentación que
contienen y la puntuación de las propuestas mediante sistema de ponderación, a la luz de lo
requerido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, procediendo, en consecuencia, a
realizar la propuesta de adjudicación a favor de la siguiente empresa: BERMEOSOLO, S.A.U.

331 dekretua
Bakioko Udalbatzak 2018ko bagilaren 28ko erabagiaren bidez, Bakioko uri antolamenduari
buruzko plangintza orokorra izapidetu eta idazteko zerbitzua kontratatzeko espedientea onestea
erabagi eban, kontratua eraenduko daben administrazino baldintzen eta preskripzino tekniko
berezien agiriak barruan dirala, adjudikazinoa prozedura irekiaren bitartez izapidetzea erabagiz. Era
berean, adjudikazinoak ekarriko dauan gastua be onartu zan.
Kontuan izanik, Kontratazino Mahaiak, 2018ko urriaren 31n, “A” gutun-azaletan (balio-judizio baten
mende dauden irizpideak) dagoen dokumentazioari emandako puntuazioa eta “B” gutun-azaletan
dagoen dokumentazioari buruzko puntuazioa batu eta, ondorioz, lizitatzaile honen aldeko
proposamena egin ebala: Ula Iruretagoiena + Eneko del Amo + Iñigo Maguregui + Saioa Zuazubizkar
+ Igor Ahedo + Claudia Montes + Iurdana Txintxurreta + José Ignacio Riesco.

3. PUNTUA
Kiroleta Elkartearekin hitzarmena sinatzeko proposamena onartzea.
Proposamena hiru aldek sinatuko dugu:
Kiroleta elkarteak.
Kiroldegiko enpresak
Udalak.
HITZARMENAREN MAMIA:
-Kiroletako bazkideak Udal instalazioak erabili ahaliko dituzte
erroldatuen prezioan.
-Kiroldegiko abonatuak Kiroletako instalazioak erabili ahalko dituzte
bertako abonatuek erabiltzen dituzten prezio berdinean. ( Maiatzetik –
Urrira)

4. PUNTUA

Proposamen berria:
- Langile bat gehiago sartu nahi da Txakolingunean. Honen kostua 11.410€koa da.
Langile berri honen lana Comunity Manager lanak egitea da. Lan honek txakolingunean
ez ezik turismo bulegoan ere eragina duenez gastuaren zati bat Bakioko Udalak
ordaintzea proposatzen da.
Gastu hori: 4.626€koa da.

5. PUNTUA
RECOMENDACIÓN DE EUDEL:

-En relación con el párrafo primero referido al articulo 18 dos, incrementar con efectos
01/01/2018 las retribuciones del personal el máximo legal permitido, esto es, un 1,5%
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017.
-En relación con los párrafos segundo y tercero del referido al articulo 18 dos, consignar
un 0.25% de incremento salarial añadido, con efectos 01/07/2018 a fin de proceder a su
abono al personal tan pronto como sea comunicado el correspondiente Acuerdo de
Consejo de Ministros que apruebe, en su caso, la aplicación del incremento.
-En relación con el parrafo cuarto del referido al articulo 18 dos y sin perjuicio de la
autonomia municipal, recomendamos a los Ayuntamiento Vascos con situacón de
superavit presupuestario en el ejercicio 2017 a que en la medida de sus posibilidades
financieras y presupuestarias, procedan a autorizar un incremento adicional del 0,3 de
la masa salarial.

6. PUNTUA

Erakundea

kodea

Bakioko
Udala

48012

Oharra
k

Egindako
ordainketen
zenbatekoa

Ordainduta
ko
eragiketen
ratioa

Egiteko
dauden
ordainketen
zenbateko

Eragike Batez
ta
bestekoa
ratioa

452.700,12

0,72

2.442,13

292,73

2,29

7. PUNTUA

8. PUNTUA
KIROLEKUAK (Gabonetan zein Aste Santuan)
1 ume / 1 aste: 45€
1 ume / 2 aste: 85€
2 ume / 1 aste: 85€
2 ume / 2 aste: 150€
3 ume / 1 aste: 110€
3 ume / 2 aste: 195€

9. PUNTUA
Horretarako, Udalek ondokoak gauzatzeko konpromisoa hartzen dugu:
•Zerbitzuak hobetzen lagundu, sostengu-zerbitzuzko sare bat gauzatzearekin batera emakumeei
arreta osoa bermatzeko bere onera etor daitezen, ahalduntze feminista eta banakako erreparazioa
ikuspegi nagusi harturik.
•Bizirik atera diren emakumeak entzun, prebentzio eta segurtasun neurriak diseinatzeko,
emakumeei bizirauten eta babesten balio dieten aurre-emate estrategiak balioan jarriz.
•Emakumeen ondoan egon, laguntza-zerbitzuetatik hasita eta bizi izandako indarkeriari buruzko
beraien errelatoa sortzeraino, ulertzen baita indarkeria hori menderapen- eta kontrol-mekanismoa
dela, gizarte-sistema patriarkalean eraikia.
•Ekimen kolektiboei laguntza eman (laguntza-taldeak eta plataformak), hartara bizirik irtendako
emakumeek indarkeria horri buruzko errelato kolektiboa landu dezaten eta hautsitako eskubideak
zein erreparazioa aldarrika ditzaten.
•Biktimen salaketa- eta erreklamazio-prozesuetan laguntza eman, emakumeek adierazitako
testigantza eta beharrak egiaztatzeko.
•Aldiro indarkeria matxistaren biktimen aldeko aitorpen publiko eta erreparazioko ekitaldiak egin,
indibidualak zein kolektiboak: emakumeen erresistentzia-memoria berreskuratzeko ikerketak;
omenaldi-ekitaldiak; emakumeen memoria eta errelatoak jakinarazteko jardunaldiak; gazteekiko
sentsibilizazio-tailerrak, e.a.
•Elkarlanean jardun mugimendu feministako ordezkariekin, adituekin eta indarkeria matxistatik
bizirik irtendako emakume biktimen kolektibo eta elkarteekin.

10. PUNTUA
Herriko jabari publikoa diren, paperontzi,
banku eta argiteria hobetzeko plan bat
egiteko proposamena onartzea.

