2019KO ABENDUAREN 19AN GOBERNU BATZARRAK EGINDAKO OHIKO
BILERAREN AKTA
LEKUA: Beasaingo Udaletxea.
ARETOA: Batzar Aretoa.
EGUNA:Hemeretzia
HILABETEA: Abendua.
URTEA: Bi mila eta hemeretzia.
HASIERAKO ORDUA: Arratsaldeko zazpiak laurden gutxi
BATZARRALDIAREN IZAERA: Ohikoa
DEIALDIA: Lehena
OSATZEN DUTEN PARTAIDEEN KOPURUA: Bost (5)
MAHAIBURUA: Aitor Aldasoro Iturbe (EAJ-PNV)
BILDUAK: Leire Artola Ugalde (EAJ-PNV)
Malu Valles Fernandez (EAJ-PNV)
Nerea Manzisidor Mendizabal (Beasaingo EH Bildu)
Eva Alvarez Atanes (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak)
1.- AURREKO AKTA. 2019ko azaroaren 28ko aktaren onespena.
2019ko azaroaren 28ko aktaren berri eman ondoren, aho batez onartu da.
2.- ZERBITZUAK KONTRATATZEA. Beasainen bizitza pertsonalaren,
familiarren eta lanaren kontziliazio erantzunkidea sustatzeko HERRILAB proiektuaren
ekintza plana inplementatzeko eta ebaluatzeko berdintasun sailari asistentzia teknikoa
ematea. 2019BOBE0005
Herritarren batzordeko proposamenaren berri eman da, hain zuzen ere,
ondoren aipatzen den zerbitzua kontratatzeko baldintza plegua onartzea eta deialdi
publikoa egitearena:
Lehenik. Beasainen bizitza pertsonalaren, familiarren eta lanaren kontziliazio
erantzunkidea sustatzeko HERRILAB proiektuaren ekintza plana inplementatzeko eta
ebaluatzeko berdintasun sailari asistentzia teknikoa kontratatzeko deialdia egitea eta
baldintza plegu administratiboa nahiz teknikoa onartzea.
1.- Prozedura: irekia publizitatearekin

2.- Izapidetzea: arrunta
3.- Lizitazio prezioa: 41.322,31 €.
4.- Egikaritze epea: 3 urte.
5.- Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa:
- Ezaugarrien koadroko 6. atalean adierazitako sailkapena edo
- Urteko negozio-bolumena, kontratuaren esparruari dagokiona. Azken hiru urteetako
ekitaldi oneneko negozio-bolumena izango da; kontuan hartuta enpresaburuak
enpresa noiz sortu duen edo jarduerak noiz hasi dituen eta eskaintza noiz aurkeztu
duen. Zenbatekoa: 61.938,47 € gutxienez.
6.- Kaudimen teknikoa:
1- Gehienez azken hiru urteetan emandako zerbitzu nagusien zerrenda,
zehazki kontratuaren xede direnen antzekoak.
Kontratuaren helburuaren berdina edo antzekoa den zerbitzua zehaztu ahal
izateko, ezaugarrien koadroan 2. atalean adierazitako CPV kodea izango da
kontuan.
2.- Kontratuaren arduraduna zein izango den identifikatzea.
3- Kontratuaren arduradunak kreditatu beharko du, emakume eta gizonen
arteko berdintasun gaietan formazio berezia duela. Kreditatu beharko du
formazio berezi hori eginda edukitzea, gutxienez 150 ordukoa eta organismo
ofizial batek emandakoa (unibertsitatea edo administrazio publikoa).
4.- Ekipoaren gutxieneko %50 pertsonek lana euskaraz garatzeko gaitasuna
dutela kreditatu beharko dute.
Bost urte baino gutxiagoko enpresa berriek, kaudimen teknikoa kreditatuko
dute, aurreko 2. 3. eta 4. puntuetan adierazitakoarekin.
7.- CPV Kodea: 98200000-5
8.- Espedientea: administrazio-baldintzen eta baldintza teknikoen pleguak eta bestelako
dokumentazioa, interesatuen esku aurkitzen dira, Euskadiko Kontrataziorako plataforman.
9.- Proposamen eredua: Baldintza Administratiboen pleguaren azaltzen dena.
10.- Aurkezteko epea, lekua eta ordua: Proposamenak, Beasaingo Udalaren Erregistro
Orokorrean aurkeztu beharko dira
iragarkia, Euskadiko kontratazio plataforman,
argitaratzen denetik eta hurrengo 20 egunetan (ordu muga, 14,30)
11.- Adjudikazio irizpideak:

Memoria teknikoa: 49 puntu, honela banatuta:
1- HerriLab proiektu pilotuaren Ekintza Plana inplementatzeko eta ebaluatzeko
garatu beharreko lan egitasmoa, kronogramarekin: 20 puntu.
Baloratuko da:



Zehaztasuna (lan egitasmo zehatza eta ez orokorra).
Egokitasuna: lan egitasmoa, plegu teknikoan adierazitako funtzio eta
betebeharrei egokitua izatea.

2- Lan egitasmoa betetzeko erabiliko den metodologia: 20 puntu.
Baloratuko da:



Erabiliko den metodologiaren zehaztasuna.
Egokitasuna: metodologia lan egitasmoari egokitzea.

3- Organigrama eta pertsonalaren antolaketa adieraziz bakoitzak egin
beharreko lanak eta koordinatzeko modua: 9 puntu.
Prezioa: 51 puntu.
Irizpide hau ponderatzeko hiruko erregela sinplea erabiliko da, hau da,
eskaintza merkeenak puntu guztiak hartuko ditu eta garestienak 0 puntu
(ulertuko da lizitazioa prezioaren berdina dela). Bata eta bestearen arteko
puntuen banaketa proportzionala eta lineala izango da.
Lp = (Em/Le) x 51
Lp: lizitatzailearen puntuazioa.
Lp: lizitatzailearen puntuazioa
Em: eskaintza merkeena.
Le: lizitatzailearen eskaintza.
12.- Proposamenak irekitzeko lekua, eguna eta ordua: plika irekitzea kontratistatzailearen
profilean argitaratzen den tokian, egunean eta orduan egingo da.
13.- Aurkeztu beharreko agiriak: Lizitatzaileek administrazio-baldintzen Pleguan
adierazitako agiriak aurkeztu beharko dituzte.
14.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak
- Lan merkatuan emakumearen partizipazioa areagotzea.
- Lan tokian segurtasuna eta osasunaren babesa bermatzea.

Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko iritzi hauek
azaldu dituzte.
Nerea Manzisidor Mendizabal (Beasaingo EH Bildu) zinegotziak esan du
beraiek ez daudela ados ez dakitelako dirua zertan gastatu behar den eta berdintasun
teknikaria ez egonda arriskua dagoelako egingo den lan bere horretan geratzea.
Adierazi du Herrilab berdintasun arloko plan orokor bateko puzlea dela eta zerbait
egiten ari den seinale bada ere, beraien ustetan ez dela nahikoa esan du.
Alkatea jaunak (EAJ-PNV) ihardetsi dio esanez, Foru Aldundiak duen ildo
estrategikoaren bidetik doala proposatzen den kontratazioa eta horrek esan nahi duela
Udala ez dela ari bakarrik bide hau egiten. Aukera bat da kontziliazio neurriak martxan
jartzeko eta helburua dela antzeko herrietan ere aplikatzea. Kontratazio honen asmoa
ekintza plana garatzea dela esan du, inoiz hartu ez diren konpromisoak hartu eta froga
egin. Erronka bat dela adierazi du.
Esateko besterik ezean, bozketa egin da eta ondorengo emaitza lortu da:
Aldeko botoak: 4 (EAJ-PNV, Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak)
Aurkako botoak: 1 (Beasaingo EH Bildu)
Horren ondorioz, gehiengo absolutuarekin aipatutako zerbitzua kontratatzeko
deialdi publikoa egitea eta horretarako pleguak onartu dira.
3.- OBRA ZIURTAGIRIAK:
- Beasaingo Trenbide
2018PROB0005

kaleko

obrei

dagozkien

5.

obra-ziurtagiria.Likidazioa.

Lurralde Batzordeak proposatuta, aho batez onartu da, “Trenbide kalea
berrurbanizatzeko” obrei buruzko obren 5. ziurtagiria (likidazioa), 178.174,44 €koa
(BEZ barne).
4.- LOKALAK EROSTEA. 2019IDBO0011
Gai-zerrendan ez badago ere, denok ados egonda tratatzearekin, Alkatearen
ondorengo proposamenaren berri eman da:
“Gaia: ondasuna modu zuzenean erostea.
I.- Udalaren interesa da udal ondarea gehitzea, modu zuzenean erosiz
Beasaingo Nafarroa Etorbidean, hain zuzen ere, Etxe Urbiko tarte-oinean dauden lau
lokalak erosiz.
II.- Helburua da lokala horiek erabiltzea iniziatiba publikorako, hain zuzen ere,
bertan erretiratu etxe berria egiteko, egun dagoenak teknikoki gabeziak dituelako.

III.- Aipatutako helbururako lokal horiek izatea eta ez beste batzuk, ondorengo
arrazoiengatik dela esan daiteke:




Udalak tarte oin horretan beste lokal batzuen jabea da. Hauek, erosi
nahi diren lokalekin bat eginda erretiratuen etxea osatuko lukete eta
horrela orain ez bezala, dependentzi guztiak oin bakar batean kokatuko
lirateke.
Toki aproposa dela irizten dut, udalerriaren zentroan dagoelako.

IV.- 2019-05-23an Gobernu Batzordeak hartutako erabakiaren bidez, aipatutako
tokian dauden beste lau lokal erosi ziren. Orain beste bi lokal berri erostea proposatzen
da helburu berdinerako. Bi lokal hauek eta lehen erositakoekin agrupazioa egingo da.
V.- Horretarako 2019-11-28ko plenoko erabakiaren bidez, hasierako onespena
eman zitazion lokala erosteko kontusailaren kreditu gehigarriari, 675.000,00 €ko diru
kopurua kontsignatuz.

OINARRI JURIDIKOAK
- Ekainaren 13ko 1372/1986, Ondasune Toki araubidea onartzen duena (10. eta 11,
artikuluak).
- Azaroaren 33/2003 Legeak, hain zuzen ere, Administrazio Publikoetako Ondareari
buruzkoa (116 artikulua).
Horren ondorioz, Gobernu Batzordeari ondorengo erabaki proposamena egiten
zaio:
Lehenik. Jabetza Erregistroan, 1172 Tomoan, 117 Liburuan, 145 Orrialdeak
inskribatuta dagoen 7.577 finka, 52,32 m²koa erostea.
Erosketa prezioa: 99.495,90 €
Titularra: SARAY ASENSIO SAN MARTIN
Bigarren. Jabetza Erregistroan, 1172 Tomoan, 117 Liburuan, 148 Orrialdeak
inskribatuta dagoen 7.578 finka, 31,50 m²koa erostea.
Erosketa prezioa: 55.816,50 €
Titularra: SARAY ASENSIO SAN MARTIN
Hirugarren. Aipatutako finken eskuratze-erabakia, V. aurrekarian aipatutako
kredut aldaketa behin betiko onartua izatearen baitan geratzen da.
Laugarren. Lokalen erosketa PREZIOA GUZTIRA ondorengoa da: 155.312,40
€.
Bosgarren. Finka bakarra osatzeko asmoarekin dagokion eskritura publikoaren
bidez ondorengo finkak agrupatzea:

- Erabaki honen lehenengo eta bigarrengo puntuetan adierazitakoak.
- Jabetza Erregistroan, 1483 Tomoan, 161 Liburuan, 87 Orrialdean inskribatuta
dagoen 9.082 finka, 80,96 m²koa.
- Jabetza Erregistroan, 2224 Tomoan, 259Liburuan, 9 Orrialdean inskribatuta
dagoen 5.963 finka, 107,34 m²koa.
- Jabetza Erregistroan, 2166 Tomoan, 242 Liburuan, 142 Orrialdean
inskribatuta dagoen 5.964 finka, 54,69 m²koa
- Jabetza Erregistroan, 2166 Tomoan, 242 Liburuan, 144 Orrialdean
inskribatuta dagoen 5.965 finka, 52,85 m²koa.
- Jabetza Erregistroan, 1369 Tomoan, 146 Liburuan, 51 Orrialdean inskribatuta
dagoen 8.406 finka.
- Jabetza Erregistroan, 1197 Tomoan, 122 Liburuan, 50 Orrialdean inskribatuta
dagoen 6.018 finka.
Seigarren. Notario eta erregistroko gastuak, Udalaren kontura izango dira.”
Bozketa eginda, aho batez onartu da.
3.- ESKAERA ETA GALDERAK
Eskaera eta galderen atalean ez da inolakorik aurkeztu.
Eta tratatzeko besterik ezean, bilera arratsaldeko zazpiak eta hamarretan
amaitu da eta nik, idazkari naizen honek akta hau idatzi eta sinatu dut.

