GAI ORDENA / orden del día
1.- 2018ko irailaren 27an egindako ohiko 1.- Lectura y aprobación, si procede, del
bilkuraren akta irakurri eta onetsi, hala acta de la sesión ordinaria del Pleno
behar balitz.
Municipal del día 27 de septiembre de
2018.
2.- Alkatetzaren dekretuen barri emon
eta 304/2018 dekretua berronetsi.
2.- Dar cuenta de los Decretos de la
3.- 2018ko udal aurrekontuaren Alcaldía y ratificar el decreto 304/2018.
aldarazpenaren 13. espedientea onartu, 3.- Aprobación, si procede, del
kreditu gehigarriaren modalidadean, expediente nº 13 de la modificación de
hala behar balitz.
presupuesto municipal de 2018, en la
4.- Udal kiroldegiaren zerbitzuaren modalidad de crédito adicional.
kudeaketa eta ustiapena dala eta, U.T.E. 4.- Adopción de acuerdo respecto a los
BAKIO KIROLA-k
2017.11.16an eta escritos presentados por la U.T.E. BAKIO
2018.06.18an
aurkeztutako KIROLA, los días 16.11.2017 y
erreklamazino ekonomikoari buruzko 18.06.2018, en petición de reclamación
idatzien ganeko erabagia hartu.
económica, relativa a la Gestión y
5.- 2017-2018 ikasturtean euskera Explotación del Servicio del Polideportivo
ikasteagatik dirulaguntzak banatzea Municipal.
erabagi.
5.- Resolución sobre otorgamiento de
6.- Eskaerak eta galderak.
subvención por aprender euskera
durante el curso 2017-2018.

DEKRETUAK / decretos
274/2018.- Fakturen obligazinoak onartzea.
275/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.

276/2018.- Andra Mari eguneko laguntza.
277/2018.- Folk jaialdiaren laguntza.
278/2018.- Diziplina urbanistikoko espedienteari hasikerea emotea.
279/2018.- Bitarteko funtzionario baten izendapena luzatzeko ebazpena.
280/2018.- Obligazioen ordainketa onartzea.
281/2018.- Nominak ordaintzeko ebazpena.
.

DEKRETUAK / decretos
282/2018.- Kultur Etxeko gela bat erabilteko baimena.
282bis/2018.- Fakturak bertan behera ixteko eta barriak onartzeko ebazpena.
283/2018.- Kultur Etxeko gela bat erabilteko baimena.
284/2018.- Errenteria Bidearen alboko ezponda egonkortzeko obrei buruzko
proiektua onartzea.
285/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
286/2018.- Baso aprobetxamendurako kontratazino espedientea onartzea.
287/2018.- Finka zatitzeko onarpena.
291/2018.- Obligazioen ordainketa onartzea.

DEKRETUAK / decretos
288/2018.- Komunidade batean ate bat iminteko eskaerari uko egitea.
289/2018.- Obra hondakinen kudeaketa bermatzeko fidantza itzultzea.
290/2018.- Obra hondakinen kudeaketa bermatzeko fidantza itzultzea.

291/2018.- Obligazioen ordainketa onartzea.
292/2018.- Aurreko ekitaldietan onartutako eskubideen hasikerako saldoa
aldarazoteko/ezeztatzeko espedienteari ekiteko ebazpena.
293/2018.- Akatsez hartutako betebeharren ezeztapena egiteko espedientea hastea.
294/2018.- Kredituak aldarazoteko espedientea onestea.

DEKRETUAK / decretos
295/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea

296/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
297/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
298/2018.- Etxea lehenengoz okupatzeko lizentzia emotea.
299/2018.- BiskayTIK Proiektuaren esparruan (Bitartekaritza Elektronikoko
Sistema) zerbitzu jakinak jasoteko, BiskayTIK eta Bakioko Udalak sinatu beharreko
Hitzarmena Espezifikoa onartzea.

300/2018.- Pertsona baten ofiziozko bajaren espedienteari jagokon prozedurari
ekitea.

DEKRETUAK / decretos
301/2018.- Espediente bat hastea pertsona batzuei Eiztanleen Udal Erroldan bajea
emoteko.
302/2018.- Zerga itzulketak onartzeko ebazpena.
303/2018.- Bakioko Udalak eta Andra Mari Parrokiaren artean migratzaileei
artapena emateko sinatutako hitzarmena onartzea.
304/2018.- Bakioko Udalak eta BIZKAIKO ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK
elkartearen izenean migratzaileei artapena emateko sinatutako hitzarmena
onartzea.
305/2018.- Kredituak aldarazoteko ebazpena.

294 Dekretua
KREDITUAK GAITZEKO PROPOSAMENA
Sarreren egoera
Kredituen gaikuntza finantzatzen duten sarrerak honako hauek dira:

Aurreko
ntu
partida

Kontzeptua

Gaur egun

Kredituak
Aldarazpenak

41002
41001
71003
78001

Gob Vasco Lanbide
Gob Vas-emakunde bardintasuna
Ihobe Berringurune (Marisma)
Transf. Capital de familias

0,00 €
0,00 €
0,00 €
17.021,81 €

16.136,23 €
7.132,50 €
25.000,00 €
539,42 €

16.136,23 €
7.132,50 €
25.000,00 €
17.561,23 €

17.021,81 €

48.808,15 €

65.829,96 €

Behin
betikoak

Gastuen egoera
Proposatutako kreditu gaikuntzek honako aurrekontu partidei eragiten diete:
Aurrekontu
partida

Kontzeptua

920.131.00.00 CONTRATACIONES TEMPORALES
333.226.06.11 Kultur etxeako ekintzak
1532.601.00.05 Lafitako malda

Kredituak
Gaur egun Aldarazpenak
80.000,00 €
73.350,00 €
17.021,81 €

16.136,23 €
7.132,50 €
539,42 €

Behin
betikoak
96.136,23 €
80.482,50 €
17.561,23 €

299 Dekretua
Agiri hauek aztertu dira:

•Udalak BiskayTIK Sistema Informatiboa osatzen duten zerbitzu jakin batzuk jasotzeko,
BiskayTIK-ekin sinatu behar den Hitzarmena; izan be, hitzarmenak Udala Datuei
Bitartekaritza Sistemaren Zerbitzura atxikitzea du helburu BiskayTIK Proiektuaren
esparruan.
•Datuak modu elektronikoan trukatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bakioko
Udalaren arteko hitzarmena.

303 Dekretua
KLAUSULAK
•Parrokiak Uribarriko Bidea kalearen 4. zenbakian duen
etxebizitza Bakioko Udalari 2019ko martxoaren 30era arte
lagako dio sortu daitezkeen urgentziazko gizarte premien
aurrean erabili ahal izateko.
•Kontutan izanda, etxebizitza gizarte ekintzetarako erabiliko
dela,ez da alokairu preziorik ordaindu beharko.

304 Dekretua
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
•Bakioko Udalbatzak Siriako eta beste herrialde batzuetako gatazka
politiko eta militarretatik ihes egiten duten pertsona errefuxiatuak
hartzeko prestutasuna adierazten du, baita beste udaletxe batzuekin
elkarlanean aritzeko konpromisoa ere.
•Europar Batasunari krisi humanitario honi modu aktiboan eta
elkartasunez eta justizia humanitarioaz erantzuteko eskatzen diegu
bertako estatukideetako agintari eta gobernuei. Gerra hauetatik ihes
egiten duten edo tragedia hau aprobetxatzen duten mafien biktima diren
pertsonei harrera egiteko beharrezko bitartekoak ere bidera ditzatela
eskatzen diegu.
•Bakioko Udalak Eusko Jaurlaritzarekin, Bizkaiko Foru aldundiarekin eta
Euskal Herriko beste udal batzuekin lan egiteko konpromisoa hartzeaz
gain, errefuxiatuak laguntzeko baliabideak jartzeko konpromisoa hartzen
dugu”.

304 Dekretua
KLAUSULAK
•Bakioko Udalak Uribarriko Bidea 4. zenbakian dagoen etxebizitzaren kudeaketa
eta ardura lagako dio 2019ko martxoaren 30era arte.
•Ongi etorri errefuxiatuak erabilera honen denboran eta ondorioz pisuan sor
litezkeen kalte materialen ardura izango du. Hasierako eguneko etxebizitzaren
egoera frogatzeko argazkiak eransten dira hitzarmen honetan, erabilera
amaitutakoan frogatzeko kalte materialik ote dagoen.
•Hitzarmen hau gizarte ekintza barnean egiten dela kontuan hartuz, ez da
alokairu preziorik ordaindu beharko.

305 Dekretua
Aurrekontu partida
459.601.00.07

Kontzeptua

Gaur egun

Parking autocaravanas Benta

Kredituak
Aldarazpenak
0,00 €

GUZTIRA

Behin
betikoak

21.598,50 € 21.598,50 €
21.598,50 €

KREDITU GEHIGARRIAK FINANTZATZEKO ERABAKIA
Partiden kontzeptuak

Baliabidearen kontzeptua

870.01

Kreditu gehigarriak finantzatzeko ezarpena
(2017ko ekitaldiko diruzaintzako gerakina)
21.598,50€

3.puntua

4.puntua

5.puntua

