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DEKRETUAK / decretos

126 eta 222
Bi dekretu hauek aterpearen penalizazio expedientearekin harremana dute.
Expediente honeri bukaera eman zaio 222 dekretuko erabakiarekin.

RESOLUCIÓN DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROVISER IBÉRICA, SL – INDENORT PV, SL, Unión Temporal de Empresas el contrato
para la ejecución de las obras LAS OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN PATIO
Y ACCESOS AL CEIP URKITZA DE BAKIO:
1. Desestimar las alegaciones presentadas por la UTE.
2. Imponer a la mercantil PROVISER IBÉRICA, SL – INDENORT PV, SL, Unión
Temporal de Empresas una penalización total de 19.034,40 €

128,149,195 eta 210
Eskolako patioaren berritzea premiazko da batez ere irisgarritasunari dagokionez. Dekretu
hauek patioaren berritzearen inguruko erabakiekin harremana dute eta hauek dira
laburtuta hartu diren erabakiak:
a. TEO arkitekturari patioa berritzeko obrak aurrera eramateko proiektua idazteko lanak
kontratatzea 8.554€tan.
b. TIPI GARA kooperatibari 8.970,00€tan patioaren berregituraketa berria definitzeko
parte hartze dinamika aurrera eramateko kontratua esleitzea.
c. Parte hartze dinamikak lehenengo fasea definitzeko balio izan du. Beraz, patioaren
berregituraketa integrala egiteko lehenengo fasea egitea beharrezkoa ikusi da. Fase
honetan batez ere irisgarritasuna lantzen da.

d. Lehiaketa publikoa egin da lehenengo fase honetako obrak exekutatzeko eta Intxausti
SL enpresari adjudikatu zaizkio obrak, 208.817,20€tan.

136,146,163 eta 164
San Pelaioko Bide Nagusian mugikortasuna hobetzeko lanak egitea.
a. Obrak egiteko kontratua Ekin Eraiketak S.L. enpresari esleitu zaizkio. Irailean hasiko
dira.
b. Adjudikazioa 79.278,52€tan egin da.
c. Obran zuzendaritza Andres Fernandez arkitekto teknikoak egingo du 2.885,85€
d. Coordinador de Seguridad y Salud 471,9 € INGECOR enpresari esleitu zaio.

150 dekretua

2018ko maiatzaren 31kako osoko bilkuran gehiengo osoz Bakioko
ur sarearen egoera eta herriko potabilizadorearen bideragarritasuna
aztertzeko txostena agintzeko konpromisoa hartu zen.
Honen ondorioz kontratu txikia egin da IDRADESIGN enpresarekin
hau aztertzeko. Kontratu txikiaren kostua ondokoa da:10.890€.

154,189 eta 198 dekretuak
Dekretu hauek zerikusia dute Bakioko Udala eta UTE Bakio Kirolarekin udalean zabalik
duen expediente administratiboarekin.
UTE Bakio Kirola enpresak nahiz eta urte osoan ez egon lanean, herritarrek urte osorako
ordaindutako abonoak ez ditu entregatu. Abono hauen erreklamazio expedientea
bukatzeko hau da hartu den azken erabakia eta enpresari jakinarazi zaiona.

Conceder a la “U.T.E. BAKIO KIROLA” formada por las empresas “BI SPORT 2.011,
S.L.” y “KONECTIA SERVICIOS INTEGRALES S. L.”, para que en el plazo de UN MES,
contado desde el siguiente de la notificación de esta resolución, proceda al abono de
21.777,00 euros al Ayuntamiento de Bakio, bien mediante su ingreso en la entidad
Kutxabank, c/c ES78 2095 0026 97 2026000323 o bien en el propio Ayuntamiento.

197 dekretua
San Miguel eguna 2020an tokiko jaia
izendatzeko erabaki hartu da.

200 dekretua
2018ko udan asko izan ziren araztegiekin kostako herri desberdinetan egon ziren arazoak.
Arazo hauen aurrean hondartzako guztietan indarrean izateko protokolo bat proposatu du
Euskadiko UR Agentziak.
Dekretu honen bitartez protokolo hau onartzen da.
Protokolo honek arazo bat dagoenean udalak nola jardun behar duen eta komunikazioa nola
egin behar den zehazten du.

211 eta 212 dekretuak
Dekretu hauek Garbitasuneko kontratuarekin zerikusia dute. Esleipenak azaltzen dira:
LOTE 1 ; Impacto enpresak hartzen du.
LOTE 2; Clymagroup enpresak,

244 dekretua
Tokiko Gobernu Batzordean parte hartzen duten zinegotziak izendatzeko dekretua da.
Beraz, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dauzan Legearen 20.1) eta Toki Erakundeen
Araubide, Funtzionamendu eta Antolamenduari buruzko Arautegiaren 35 eta 52. artikuluen
arabera, Alkatetza honek erabagi hau hartu dau:
1) Zinegotzi honeek Tokiko Gobernu Batzordeko kide izendatzea: Irati Abio Muruaga,
Josu Garai Vara eta Javier Miguel Alvarado
2) Erabagi honen barri Udalbatzari emotea. Edozelan be, Udalbatzak Tokiko Gobernu
Batzordea sortzea erabagiten badau sartuko da indarrean Dekretu hau, eta 2019ko
garagarrilaren 12tik aurrera izango dau eragina, ganera, horren ondorioz, Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratuko da.

KIROL JARDUEREN PREZIO PUBLIKOAK
KIROL EXTRAESKOLARRAK

Ekintzen iraupena: 8 hilekoa, urrian hasi eta maiatzaren bukaeran amaitu.
Izen-emate epea: ekainaren 1etik irailaren 25era, baina ekintza ateratzen bada, edozein
momentutan apunta daiteke.

Goiko prezioak erroldatuentzako dira; ez-erroldatuek, aldiz, +%20ko errekargua edukiko
dute.
Kurtso osorako apuntatu behar da, baina ordaintzeko bi modu daude:
•
Kuota batean: dena egitean %5eko deskontua edukiko dute
•
2 kuota urtean (4 hilekoa).
Hilabete bat proba moduan egin ondoren ekintzan jarraitu nahi ez duenak kuotaren
hilabetearen proportzioa + %20ko kargua ordaindu beharko du.

MUSIKA TAILERREN PREZIO PUBLIKOAK
Prezioak
-Pintura ikastaroak / Eskulangintza / Arte aplikatuak / Brikolajea: 75 €/hiruhilekoa.
-Txistu, gitarra, triki, soinu, bateria, pianoa, biolina eta kantua: 114€/hiruhilekoa.
-Pandero, kontakto musikala eta hizkuntza musikala: 78€/hiruhilekoa
*Musikari lotutako ikastaroetan, ikasle barriei 50 euroko fiantza kobratu ahalko jake.
Lehenengo hilabeteko erreziboagaz batera kobratuko da eta, hurrengo ikasturtean jarraitu
ezean eta baja idatziz eskatu ezkero, bueltatu egingo jako.

-Honako hauek dira deskontu aplikagarriak:
*Gazte txartela edo unibertsitateko txartela duten gazteak: %10eko deskontua.

2018 URTEKO KONTU OROKORRA
2018 kontu orokorra onartu behar da.
- Maiatzeko kontu berezien batzordean
jendeaurrera ateratzea onartu zen.
- 20 egun jendeaurrean egon ostean, inork ez du
alegaziorik jarri.
- Azken pausua osoko bilkuran onartzea da.

ZINEGOTZIEN ORDAINSARIAK

DUBLINEKO ADIERAZPENA
BABESA EMATEKO KONPROMISOA
Hiri eta erkidego sinatzaileek, aldi berean, jarraian azaltzen diren ekintza zehatzak
bultzatzeko konpromisoa hartzen dute euren erantzukizunaren eta bideragarritasun
ekonomikoaren barnean, betiere epe luzeari begirako iraunkortasuna indartzeko planifikazio
tresnen barruan jaso daitezen:
• Herritar guztiek adinekoen eta euren eskubideen, premien eta potentzialtasunen gainean izan
beharreko sentsibilizazioa sustatzea eta ematen duten laguntza sozial, ekonomiko eta
kulturala agerian jartzea.
• Adinekoen ikuspegiak eta iritziak balioetsiak eta entzunak izango direla bermatzea eta
herritarrei begira bideratutako partaidetza prozesuak eta egiturak ziurtatzea horietan ere
adinekoek partaidetza egokia izan dezaten erabakiak hartzerakoan eta berrikuntzaren eta
aldaketaren sorkuntzan aktiboki esku hartzerakoan.
• Guztiontzat inklusiboak, partekagarriak eta desiragarriak izango diren hiri eremuak eta toki
publikoak garatzeko beharrezko neurriak hartzea, adinekoak baztertu gabe, eta erabilera
publikoa duten eraikinek adin guztietako erabiltzaileen duintasuna, osasuna eta ongizatea
sustatuko dutela ahalbidetzea, betiere zahartuz doan gizarte baten premia aldakorrak
asebetetzeko helburuari egokituz.

DUBLINEKO ADIERAZPENA
Adin guztientzako auzoen eta erkidegoen garapena bultzatzea eta babestea, anitzak,
seguruak, iraunkorrak eta integratzaileak izan daitezen eta adinekoentzako kalitatezko
etxebizitza egokiak izan ditzaten. Arreta berezia jarriko da adinekoen premietan, batik bat
lagundutako bizimoduari eta egoitzetako eta zahar-etxeetako zaintzari dagokienez, horietan
duintasunak eta autonomiak arrisku handiagoak izan baititzakete.
• Guztion eskuragarri izango diren garraio publikoko sistemak ezartzeko beharrezko neurriak
hartzea, betiere adinekoak aintzat hartuz eta garraiobideen artean izan daitezkeen aldeetan
“hausturarik” sortu gabe. Garraio sistemek garraio indibidualaren erabilera ere sustatu eta
erraztu beharko dute, hala nola bizikleta eta adinekoen gidatzea. Horiek zailago bihurtu ahala,
alternatiba partikularrak ahalbidetu beharko dira, esate baterako ordain daitezkeen taxiak edo
autoaren erabilera partekatua; alternatiba horiek sistema publikoarekin konektatu beharko dira.
• Guztion eta, nola ez, adinekoen partaidetza sustatzea komunitatearen gizarte eta kultur
bizitzan, lorgarriak, egokiak eta inklusiboak izango diren eta erkidegoan integratuko diren
ekimen eta jardueren sorta zabala eskuragarri jarriz. Horren barnean belaunaldien arteko
jardueren sustapena sartuko da.
• Enpleguaren eta boluntariotza aukeren garapena sustatzea eta babestea guztioi eta
adinekoei ere begira, eta horren laguntza positiboa balioestea eta etengabeko ikaskuntzaren
aukerak bultzatzea, pertsona nagusiek beharrezko jabekuntza lor dezaten eta haien autonomia
bultza dadin.
• Laguntza komunitarioko zerbitzuen eta osasun zerbitzuen kalitatezko multzo oso eta
integratua bermatzea, adinekoentzat irisgarria eta lagungarria izango dena eta guztion esku
egongo dena, horren barnean prebentzio programak jasoz, bai eta osasunaren sustapena,
komunitatean oinarritutako laguntza zerbitzuak, ospitaleko lehen artapena, errehabilitazio
zerbitzuak, egonaldi luzeko egoitzak eta bizitzaren amaierako zainketa aringarriak bilduko

