GAI ORDENA / orden del día
1.- 2020ko urtarrilaren 23an egindako ohiko bilkuraren akta onetsi, hala 1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Pleno
behar balitz.
Municipal del día 23 de enero de 2020.

2.- Alkatetzaren dekretuen barri emon.
2.- Dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía.
3.- Aurrekontu-partehartzaileen emaitzen onarpena erabagi, hala behar 3.- Acordar la aprobación de los resultados de los presupuestos
participativos.
balitz.
4.- 2020ko udal aurrekontua onartu, aurrekontu plantilla barruan dala, hala
4.- Aprobar, si procede, el Presupuesto Municipal de 2020, incluido la
behar balitz.
plantilla presupuestaria.

5.- Lanpostuen zerrendearen aldarazpena onartu, hala behar balitz, 6 plaza
barri barruan dirala. Era berean, proposatzen da plaza barri horreen ganeko 5.- Aprobar, si procede, la modificación de la Relación de Puestos de
txosten juridikoak eta sortuta dagoan lanpostu baten aldarazpenari buruzko Trabajo, que incluye la creación de 6 plazas; y, además, la aprobación de los
informes jurídicos respecto a las plazas creadas e informe jurídico sobre la
txostena onartzea..
modificación de un puesto existente.
6.- Aldi baterako lan legepeko orsdainsariei buruzko erabagia hartu.

6.- Adoptar la resolución sobre las retribuciones del personal temporal

7.- Elexalde SR-6 eremuko Plan Partzialaren aldarazpen partziala behin
behinean onartu, egin bako aldeetako ordenazino xehatuari jagokonez, beti 7.- Aprobación provisional de la Modificación parcial de la ordenación
pormenorizada del Plan Parcial en subzonas no ejecutadas del ámbito SR-6
be aurkeztutako alegazinoak ebatzi ostean.
Elexalde, tras resolver las alegaciones presentadas.
8.- SR2 (Bakea) eremua dala-eta urriaren 17ko 436/2019 epaiaren ondorioz 8.- Adopción de acuerdo sobre la normativa aplicable al Sector SR.2
(Bakea), como consecuencia de la sentencia nº 436/2019 de 17 de octubre.
indarrean dagoan araudia zehaztea erabagi, hala behar balitz.
9.- Emakumearen Nazioarteko Eguna dala eta, Martxoaren 8ko 9.- Declaración del 8 de marzo, sobre el Día Internacional de la Mujer.
adierazpena.
10.- Ruegos y preguntas.

10.- Eskaerak eta galderak.

DEKRETUAK / decretos
449/2019.- Nominak ordaintzeko ebazpena.
450/2019.- Auto elektrikoa erosteko ebazpena.
451/2019.- Aurrekontu kredituen aldarazpena.
452/2019.- Zergen itzulketa kopuruak.
453/2019.- Lansarien %0,3ko igoera.

454/2019.- Vega eraikineko lokalaren azpierrendamendua luzatzea.
455/2019.- Mugiment kirol txartela ezartzeko lankidetza-hitzarmenari atxikitzea.
456/2019.- Hizkuntza inpaktuaren azterlana onartu.

457/2019.- Nominak ordaintzeko ebazpena.
458/2019.- “Bakio: lurraldea eta herritarrak” prestatzeko kontratu txikia.

DEKRETUAK / decretos
459/2019.- Edukiontziak erosteko kontratu txikia.
460/2019.- Herri jabaria mahai eta aulkiekin okupatzeagatiko tasa, kontseziondunen eta
badoen 2019ko zerga errolda onestea.
461/2019.- Eskubideen hasierako saldoaren aldarazpena onestea.
462/2019.- Faktura atzera botateko ebazpena.
463/2019.- Obligazinoen onarpena.
464/2019.- Obligazinoen onarpena.
01/2020.- Biztanle bati baja emotea udal erroldan.
02/2020.- Nitxo baten kontzesinoa.
03/2020.- Komunidade bateri obra lizentzia emotea.
04/2020.- Etxebizitza bat lehenengoz okupatzeko baimena.
05/2020.- Udaltzain baten izendapena.

DEKRETUAK / decretos
06/2020.- Desjabetze bateri ekiteko ebazpena.
07/2020.- Beste epe bat emotea Udalari obrak gauzatzeko proiektua aurkezteko.
08/2020.- Udal instalazinoetako energia elektrikoa kontratatzeko espedientea onartzea.
09/2020.- “Bakioko Bardintasunerako I. Plana” garatzeko lanak egiteko epea luzatzea.
10/2020.- 2020ko urtarrilaren 1etik hasi eta 2020ko Bakioko Udalaren Aurrekontuak indarrean
sartu arte, 2019. urteko Aurrekontu Orokorrak luzatzea.
11/2020.- Balorazino-txostena eta Kontratazino Mahaiaren 2020ko urtarrilaren 10eko erabagiproposamena onartzea.
12/2020.- Aurrekontu kredituen gaikuntza.
13/2020.- Eskatutako segregazino bat ez onartzea.

DEKRETUAK / decretos
14/2020.- Autoen udal pasabide bateri baja emotea.
15/2020.- Obligazinoen ordainketa onartzea.

16/2020.- Feliena hesitzeko baimena.
17/2020.- Berbalagun proiektua egiteko kontratu txikia.
18/2020.- Kontratu txikiak egiteko prozeduren modelizazinoa prestatzeko kontratu
txikia.

19/2020.- Udal bilkurak grabatzeko kontratu txikia.
20/2020.- Animaliak batzeko zerbitzua esleitzea.
21/2020.- Oilategi baten eskualdaketa onartzea.
22/2020.-. Komuna ipinteko eta kontratatzeko espedientea onestea.

DEKRETUAK / decretos
23/2020.- Obligazinoen ordainketa onartzea..
24/2020.- Iberdrolari obra lizentzia emotea.
25/2020.- Zenbait biztanleri baja emotea udal erroldan.
26/2020.- Nominak ordaintzeko ebazpena.
27/2020.- Obra lizentzia emotea.
28/2020.- Arbolak ebagiagaitiko abala askatzea
29/2020.- Udal jabetzako garajeen kontzesiodunen 2020ko zerga errolda onestea.
30/2020.- Ibilgailuak norbanakoen finketara eta garajeetara herriko lurrak zeharkatuz sartzea
eta haietatik irteteagatiko tasaren 2020ko zerga errolda onestea.
31/2020.- Obra lizentzia emoteko ebazpena.

DEKRETUAK / decretos
32/2020.- Nitxo baten kontzetsinoa.
33/2020.- Itxas-Alderi aratusteen ekitaldia egiteko baimena emotea.
34/2020.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
35/2020.- Iberdrolari obra lizentzia emotea.
36/2020.- Herriko lorezaintza zerbitzua kontratatzeko espedientea onestea.
37/2020.- Fidantza bat itzultzeko ebazpena.
38/2020.- Nitxo baten luzapena.
39/2020.- Nitxo baten luzapena.
40/2020.- Megafonia lagatzea.
41/2020.- Megafonia lagatzea.

DEKRETUAK / decretos
42/2020.- Akatsak zuzentzeko ebazpena.
43/2020.- Nitxo baten luzapena.

44/2020.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
45/2020.- Txostena eta Kontratazino Mahaiaren 2020ko urtarrilaren 31ko erabagiproposamena onartzea.
46/2020.- Epai baten barri emotea.

47/2020.- TETRA Irrati Mugikorreko Sare Digitala (IMSD) komunikazio sarean Bakioko
Udaltzaingoa sartzeko hitzarmena.
48/2020.- Txosna bat iminteko baimena emotea.
49/2020.- Txosna bat iminteko baimena emotea.

DEKRETUAK / decretos
50/2020.- Lanpostuen balorazinoa egiteko zerbitzuen kontratu txikia adjudikatzea.
51/2020.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
52/2020.- Aratusteen ekitaldia egiteko baimena.

DEKRETUAK / decretos
Dekretua

Kontzeptua

450/2019: Auto elektrikoa

Udaltzainentzako kotxe berria erosi behar da eta auto
elektrikoa erosteko expedientea martxan jarri da.
Lizitazioaren aurrekontua 40.000€

455/2019: Mugiment hitzarmena

Euskal Autonomia Erkidegoan, mugiment kirol
txartela ezartzeko lankidetza-hitzarmenari atxikitzea
(instalazioak, zerbitzuak eta/edo jarduerak
eskaintzea). Hitzarmena Eusko Jaurlaritzako Kultura
eta Hizkuntza Politica Sailarekin sinatzen da

458/2019: Bakio ,lurraldea eta herritarrak

Udalak 2016an hasitako hausnarketa estrategikoaren
bigarren fasea aurrera eramateko kontratua esleitzea:
14.350€ BEZ barik. Energia, etxebitzitza, turismoa.

459/2019: Edukiontziak erostea

Edukiontziak erostea 9.900€ + BEZ

08/2020: Eraikuntza publikoetako energia
elektrikoa kontratatzeko kontratua

Energia elektrikoa kontratatzeko esleipena martxan
jartzea, 43.999,99 €. Bi urtetarako. %100
berriztagarria.

12/2020: Kredituen gehikuntza

324,348,87€ko dirulaguntza onartzea haizeteengatik
izandako kalteei aurre egiteko.

17/2020: Berbalagun kontratua

6.525€gatik AEKren zerbitzua kontratatzea.

DEKRETUAK / decretos
Dekretua

Kontzeptua

20/2020: Animaliak batzeko kontratua
esleitzea.

Centro Canino Quincocaneri animaliak
batzeko kontratua esleitzea.

22/2020: Komuna jartzeko kontratua

Desierto gelditu ondoren ajuste batzuk
egin ondoren plenora dakargu berriro ere
komunaren instalazioa esleitzeko.
35.250,00€

46/2020: Epai baten berri ematea

Eskolako aterpea sententzia. Udalaren
aldekoa.

47/2020: TETRA irrati mugikorra
instalatzeko hitzarmena sinatzea.

Udaltzainek irrati mugikor hau erabili aha
izateko eta beste batzuekin elkarlanean
aritu ahal izateko.

AURREKONTU PARTE HARTZAILEAK

AURREKONTU PARTE HARTZAILEAK
INBERTSIO LEHENETSIAK

AURREKONTU PARTE HARTZAILEAK
GASTU ARRUNTA

AURREKONTU PARTE HARTZAILEAK

AURREKONTU PARTE HARTZAILEAK
ZABORRAK:
1. Zabor kopurua gutxitzea: Horretarako kanpaina eta formazio desberdinak egitea planteatzen
dugu.
Plastikoaren erabilera gutxitzeko formazioa udal langile eta herriko eragile desberdinentzat.
Herriko umeekin hitzarmena, zabor kopurua gutxitzeko kanpaina abian jarri dezaten.
Zabor-kudeaketa egokiaz kontzientziatzeko kanpaina desberdinak herritarrentzat.
Aurrekontu parte-hartzaileetatik eratorritako proposamena martxan jartzea: konpostera bat. Jarri
aurretik kokapena eta kudeaketaren inguruko analisia egingo da.
2. Zaborraren kudeaketaren analisi sakona egitea, erabakiak hartu ahal izateko: Bi mailatan
lan egitea proposatzen dugu:
Herriko kontenedoreen berrantolaketa, zaborraren kudeaketa hobea egiteko.
Egoeraren analisi sakona egitea bestelako erabaki batzuk hartzeko.
Horretaz gain zabor-bilketa hobetzeko 2015. urtean martxan jarri ziren errefortzuekin aurrera
jarraitzea planteatzen da:
Herriko zaborrontziak hutsitzeko asteburuetako zerbitzua martxan jartzea.
Tenporada altuko zerbitzuak luzatzea eta unean uneko errefortzuak kontratatzea.
3. Kontenedore parkea hobetzen jarraitzea.

2020. AURREKONTUAK
1. Abuztuak 26an aurrekontuak egiteko plana martxan jartzeko beharra jartzen da mahai
gainean. Beraz, Udalak aurrekontuak diseinatu ahal izateko aurrekontu parte hartzaileak
martxan jartzea planteatzen da.
2. Enpresa desberdinak tanteatzen dira eta Aztikerren eskeintza egokiena dela baloratzen da
txosten tekniko baten bitartez.
3. Irailaren 9an bilera bateratu bat egin genuen alderdi guztiek eta prozesuaren alde egin
genuen.
4. Urriaren 21ean lehenengo zirriborroa igortzen da Tokiko Gobernutik. BakioBaien eskutik.
5. Urriko osoko bilkuran prozesua aurrera eramateko konpromiso politikoa onartu genuen aho
batez.
6. Azaroak 21, azaroak 24 eta Abenduaren 1an parte hartze saioak egin ziren eta prozesuan
zehar inkesta eta bozketa online egiteko aukera egon zen.
Prozesua bukatuta eta herritarren eskariak kontutan hartuta aurrekontuaren desglosea
aurkeztu zen emailez urtarrilaren 1ean. Aurrekontua aztertzeko bilerak ondoko egunetan
izan ziren:
7. Urtarrilaren 8an arratsaldeko 18.30etan bilera deitu zen proposamenak jasotzeko asmoz eta
aurrekontuan txertatzeko.
8. Otsailaren 6an aurrekontu definitiboa azaldu zen urtarrilaren 8an jasotako ekarpenak
kontutan hartuta.

2020. AURREKONTUAK
RESUMEN POR CAPITULO / LABURPENA KAPITULUKA
INGRESOS / SARRERAK
Capítulo
kapitulua
1
2
3
4
5

Denominación
Izendapena
Impuesto directos / Zerga zuzenak
Impuestos indirectos / Zehark ak o zergak
Tasas y otros ingresos / Tasak eta bestelak o sarrerak
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak
Ingresos patrimoniales / Ondare sarrerak
INGRESOS CORRIENTES
6
Enajenacion de inversiones / Inbertsioen besterenganatzea
7
Transferencias de capital / Kapita transferentziak
INGRESOS DE CAPITAL
8
Activos financieros / Ak tibo finantzarioak
9
Pasivos financieros / Pasibo finatzarioak
INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL / GUZTIRA
GASTOS / GASTUAK
Capítulo
Denominación
kapitulua
Izendapena
1
Gastos de personal / Perstonal gastuak
2
Gastos corrientes y de serv ./ Gastuak ond. Arrunt eta zerb.
3
Gastos financieros / Gastu finantzarioak
4
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak
5
Crédito global y otros imprevistos/ Kreditu globala eta bestelak o ustek abeak
GASTOS CORRIENTES
6
Inversiones reales / Inbertsio errealak
7
Transferencias de capital / Kapita transferentziak
GASTOS DE CAPITAL
8
Activos financieros / Ak tibo finantzarioak
9
Pasivos financieros / Pasibo finatzarioak
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL / GUZTIRA

aurrekontua
2020
1.103.189,80
75.000,00
799.764,66
2.077.553,13
326.707,30
4.382.214,88
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
4.385.814,88

aurrekontua
2020
1.435.163,10
2.029.078,78
16.000,00
172.526,63
71.324,36
3.724.092,86
547.000,00
0,00
547.000,00
0,00
114.722,02
114.722,02
4.385.814,88

2020. AURREKONTUAK
Hauek dira definitutako ardatz estrategikoak:
-

-

Mugikortasuna eta irisgarritasuna.
Herrigunetik aldenduta dauden auzoetan duintasunez bizi ahal izateko oinarrizko zerbitzuak
hobetzea.
Aldaketa klimatikoari aurre egiteko neurriak ezartzeko estrategia gauzatzea:
o Uholdegarritasuna eta erreken mantenimendua gauzatzeko plana aurrera eramatea.
o Energia berriztagarriak ezartzea eta energiaren kontsumoa murrizteko neurriak
garatzea.
Udal eraikinen inguruan hausnartzea eta behar direnak zaharberritzea.
Herria euskalduntzeko pausuak ematea eta herritarren bizi kalitatea eta aisialdia hobetzeko
proiektu eta zerbitzuak martxan jartzea.
Zerbitzu publikoak egonkortu eta hobetzeko udal langileen egoera hobetzea.
Espazio guztietan berdintasuna bermatzeko pausuak ematea.

Ardatz hauek era mailakatuan garatzeko, urtero udal aurrekontuak partida desberdinak sortu edo
daudenak indartu beharko ditu.

2020. AURREKONTUAK
Helburu orokorrei dagokienez, hauek dira aurrekontuak izango dituen helburu nagusiak:
-

-

Udal proiektuetan herritarren parte-hartzea indartu eta egonkortzeko politikak garatzea.
Horretarako gardentasun- eta komunikazio-politika sustatuko dira.
Herritarren beharrizanak asetzeko zerbitzu publikoak indartzea.
Auzoetako beharrizanak asetzea eta zerbitzu publikoak indartzea.
Udal eraikinen eraberritzea indartzea.
Herritarrekin eztabaidatutako eta adostutako ildo estrategikoak garatzea eta gauzatzea, hala
nola, aldaketa klimatikoari aurre egiteko neurriak hartzea, inundabilidadea hobetzeko lanak
egitea, energia berriztagarriak sustatzeko eta energia-kontsumoa murrizteko proiektuak eta
lanak aurrera eramatea.
Herritarren ongizatea hobetzeko zerbitzuak egonkortu eta bizi-kalitatea hobetzeko aisialdia
lantzeko proiektuak indartzea.

Modificación RPT

Modificación RPT

Modificación RPT
Denominación

Funcionario/

Cuerpo

Laboral

Esc./Subes.

Administrativo

Funcionario/a

Administración

Area

Situación

Grupo

Titulación Académica y/o

Pla

otros requisitos

zas

C1

Bachiller, F.P.2 o equiv.

1

provisión
Secretaria

General-

vacante

PL

F.P.

Dedicac

Udalhitz

364/1995

Especi.

3

Desde el momento de adquirir el

J.C.

15

21

20.656,02€

J.C.

15

21

20.656,02 €

J.C.

14

18

19.996,87 €

Desde el momento de adquirir el

J.C

14

puesto

(amplia

ión

oposición

Decr.

Compl.

puesto

Administrativa
Agente de

Funcionario/a

Policía Local

Administración

Secretaria

Especial-

Vacante

C1

Oposición

Bachiller, F.P. 2 o equiv.

1

2

Carnet de conducir B2 o

Servicios

Desde el momento de adquirir el
puesto

BTP

Especiales
Auxiliar de

Funcionario/a

policía Local

Administración

Secretaria

Especial-

Vacante

C1

Oposición

Bachiller, F.P. 2 o equiv.

3

2

Carnet de conducir B2 o

Servicios

Desde el momento de adquirir el
puesto

BTP

Especiales
Personal de
oficios

Laboral fijo/a

Servicios

Vacante

Generales

Oposición

D

Grad.Escolar/FP1/Equival.

1

1

da D.A.)

5.393,80 €

RETRIBUCIONES LABORALES
Puesto de trabajo

Grupo

Decr.
Complemento
343/92 del Especifico
Gobierno
Vasco. C.D.

Dedicación
especial

Complemento
Personal
transitorio

Administrativo/a

C1

22

NO

5.913,44 €

Administrativo/a

C1

22

NO

11.769,40 €

Albañil

AP

16

SI

14.819,84 €

Peón

AP

16

SI

15.582,28 €

Albañil

AP

16

SI

12.716,62 €

Peón

AP

16

NO

9.885,96 €

Maquinissta

AP

16

NO

11.330,90 €

BAKEA
PRIMERO.- La aplicación al Sector SR.2 Bakea del ordenamiento urbanístico anterior
a la modificación de las NNSS anulada, que es el establecido en las normas subsidiarias de
planeamiento urbanístico del municipio de Bakio, aprobadas por la DFB por Orden Foral
810/2001, de 14 de diciembre (publicado en el BOB de 14.01.2002) y en vigor desde el 2 de
octubre de 2003.
SEGUNDO.- La inaplicabilidad de la modificación del Plan Parcial del Sector SR.2
Bakea, aprobada por la DFB por Orden Foral 526/2011 de 28 de marzo, en desarrollo de la
modificación de las normas subsidiarias anulada; siendo aplicable, en su lugar, el Plan Parcial
del Sector SR.2 aprobado por la DFB por Orden Foral 1047/2004 de 9 de julio y publicando el
3 de agosto de 2004 en el BOB núm. 148, redactado al amparo de las referidas normas
subsidiarias del municipio de Bakio en vigor desde octubre de 2003.
TERCERO.- Las edificaciones construidas en el Sector S.R.2 − siempre y cuando no se
adapten a las Normas Subsidiarias aprobadas por Orden Foral 810/2001 de 14 de diciembre −
declarar como Edificios Tolerados por concurrir las circunstancias señaladas en el apartado 1
del artículo 19 de dichas Normas Subsidiarias, que señala:
Se incluyen dentro de la situación de edificio tolerado los edificios, usos e instalaciones que
mantienen alguna circunstancia de inadaptación al Planeamiento por razón de alineación,
altura o aprovechamiento, pero no aparecen expresamente reseñados en la documentación
gráfica dentro de alguna de las situaciones reguladas en el artículo anterior.

ELEXALDE
Aprobación
provisional
de
la
Modificación parcial de la ordenación
pormenorizada del Plan Parcial en
subzonas no ejecutadas del ámbito SR-6
Elexalde, tras resolver las alegaciones
presentadas.

MARTXOAK 8
Martxoaren 8a ate joka dugun honetan, Bakioko Udala osatzen dugun alderdiok martxan jarri
berri den Berdintasun Kontseiluaren garrantzia nabarmendu nahi dugu. 2019ko martxoan
Marta Txori, Haria eta Sare feministako kideak diseinatzen hasi ziren eztabaida eta erabakiaj
hartzeko gune honek bere lehen pausuak emango ditu datozen asteetan.
Lan taldean aritu diren eta bertan partehartzeko konpromesua hartu duten herritarrei zor
diegu gaurkoan 2019ko azaroan onartuko konpromesua berrestea. Beraz, Bakioko Udala
osatzen dugun alderdiok:
•
•
•

Berdintasun Kontseiluaren izaera erabakitzailea aitortu eta bertan hartutako erabakiak
aintzat hartzeko konpromisoa hartzen dugu.
Zinegotziok beste herritarrak bezala, dinamiketan parte hartzeko konpromisoa hartzen
dugu. Horretarako, alderdi bakoitzeko zinegotziok leku bana izango dugu.
Urterik urte, Berdintasun plan edota Kontseiluan garatu daitezkeen bestelako
iniziatiben betearazpenaren jarraipena egiteko konpromisoa hartzen dugu.

