2020KO APIRILAREN
BILERAREN AKTA

30EAN

GOBERNU

BATZARRAK

EGINDAKO

OHIKO

MODUA: Telematikoki
EGUNA: Hogeita hamarra
HILABETEA: Apirila.
URTEA: Bi mila eta hogei.
HASIERAKO ORDUA: Arratsaldeko seiak eta erdi.
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 AKTAK. 2020-02-27 eta 2020-04-08 bileretako akten onespena.
Ezagutzera eman dira, 2020-02-27 eta 2020-04-08 bileretako aktak eta aho batez onartu
dira berarekiko zer esanik ez dagoelako.
2.- HERRITARRAK BATZORDEAREN PROPOSAMENA:
- ZERBITZUAK KONTRATATZEA: BEASAINGO UDALERRIAN MENDEKOTASUN ARRISKUAN
EDO MENDEKOTASUN EGOERAN DAUDEN ADINEKO PERTSONENTZAT AUTONOMIA
SUSTATZEKO TAILERREN KONTRATAZIOA. Pleguak onartzea eta deildi publikoa egitea.
2019BIBO0016
Herritarrak batzordeak proposatuta, aipatutako zerbitzua kontratazeko baldintza pleguak
onartzea eta deialdi publikoa egitea, ondorengo xehetasunekin:
1.- Prozedura: irekia publizitatearekin
2.- Izapidetzea: arrunta
3.- Lizitazio prezioa: Taldeko lana garatzeagatik: 1. urtea: 41€/orduko, 2.urtea: 41,41€/orduko
,3. urtea: 41,82€/orduko, 4. urtea: 42,24€/orduko. Udaleko gizarte zerbitzuekin
koordinazioagatik: 1. urtea: 41€/orduko, 2.urtea: 41,41€/orduko ,3. urtea: 41,82€/orduko, 4.
urtea: 42,24€/orduko.
4.-Balio estimatua: 158.312,97€ (BEZ gabe)
5.- Egikaritze epea: 4 urte.
6- Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa:
Urteko negozio bolumena kontratuak xede duen esparruan, eskuragarri dauden azken 3
ekitaldietako negozio bolumen handieneko urteari dagokionez, lizitatzailearen jardueren
sorrera edo hasiera daten arabera eta eskaintzen aurkezpen daten arabera, 59.367,36
euro izango da gutxienez. Zenbateko hori 87.3.a artikuluaren 2. paragrafoan adierazitako
eran egiaztatuko da.
7.- Kaudimen teknikoa:
a) Gehienez azken hiru urteetan egindako zerbitzu edo lan nagusiak, zehazki kontratuaren
xede direnen antzekoak. Zehaztu behar dira lan horien zenbatekoa, data eta hartzailea
(publikoa edo pribatua).

Kontratazio organoak emandako zerbitzuei
SPKL2017ren 90. artikuluak dioena jarraituz.

dagozkion

egiaztagiriak

eska ditzake

Egindako zerbitzu edo lan nagusiak, kontratuaren xede direnen antzekoak diren ala ez
jakin ahal izateko, plegun honetako 2. klausulan adierazitako CPV kodigoa da kontuan izan
beharrekoa. Lizitatzaileak egindako zerbitzua adierazitako CPV kodigoaren barne hartuko
da hau da: 85000000-9.
b) Autonomia sustatzeko tailerrak emateaz arduratuko iren pertsona fisikoek, gizarte edo
osasun arloan unibertsitate diplomatua edo graduatuaren titulazioa izango dute, eta gai
izango dira euskaraz eta gaztelaniaz ondo hitz egiteko.
c) Enpresa kontratistak pertsona bat gutxienez izendatuko du koordinatzaile tekniko edo
arduradun, eta haren bidez helaraziko zaio Beasaingo Udalari enpresa kontratistaren
langileek kontratuaren xedeari lotuta egin nahi duten edozein komunikazio.
Kontratista enpresa berria denean (hau da, bost urte baino gutxiagokoa), aurreko b) eta c)
letran aipatzen diren bitarteko baten edo batzuen bidez egiaztatuko da kaudimen teknikoa,
baina ez da inola ere aplikagarria izango artikulu horren a) letran zerbitzu kopuru jakin bat
egin izanari buruz ezarrita dagoena.
8.- CPV Kodea: 85000000-9 Osasun eta gizarte arreta zerbitzua
9- Espedientea: administrazio-baldintzen eta baldintza teknikoen pleguak eta bestelako
dokumentazioa, interesatuen esku aurkituko dira, Euskadiko Kontrataziorako plataforman.
10- Proposamen eredua: Baldintza Administratiboen pleguan azaltzen dena.
11.- Aurkezteko epea, lekua eta ordua: Proposamenak, Beasaingo Udalaren Erregistro
Orokorrean aurkeztu beharko dira iragarkia, Euskadiko kontratazio plataforman, argitaratzen
denetik eta hurrengo 15 egunetan.
12.- Adjudikazio irizpideak:
Memoria teknikoa: 50 puntu, honela banatuta:
.-Tailerrak emateko jarraitu beharreko metodologia (10 puntu) eta horien edukia (10 puntu).
Atal honetan plegu teknikoaren 2. atalean zehaztutako helburuak lortzeko tailerren
metodologia eta edukiaren egokitasuna baloratuko da.
.-Erabiliko den prozedura (30 puntu):
 Udalak kontratistari eskaera igortzen dionetik (10 puntu)
 Pertsona eskatzailea taldean parte hartzen hasten denetik (10 puntu)
 Taldea nahiz banakako eboluzioaren jarraipena (10 puntu)
Hori guztia kontratuaren xede diren zereginen planing deskribatzaile batean, zereginen
maiztasuna adierazita.
Atal honetan baloratuko da kontratuaren exekuzioaren bideragarritasuna eta proposatzen
den pertsona kopurua, baita planinga formatu egoki batean aurkeztea ere, erakargarria eta
erraz ikusteko eta ulertzeko modukoa.
Prezioa: 50 puntu.
Eskaintza, lau urteko eta bi kontzeptuekiko prezioen batura izango da.
Puntuazio handiena prezio merkeenak jasoko du. Gainerako eskaintzak formula honen
arabera puntuatuko dira: prezio merkeenaren eta lizitatzailearen eskaintzaren arteko
zatiduraren emaitza bider irizpideari dagokion puntuazioa osoa.
Pl= Em/El x 50
Non:
Pl: Puntuazio lizitatzailearena
Em: Eskaintza merkeena

El: Eskaintza lizitatzailearena
13.- Proposamenak irekitzeko lekua, eguna eta ordua: plika irekitzea kontratistatzailearen
profilean argitaratzen den tokian, egunean eta orduan egingo da.
14.- Aurkeztu beharreko agiriak: Lizitatzaileek administrazio-baldintzen Pleguan adierazitako
agiriak aurkeztu beharko dituzte.
15.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak
- Emakumeen kontratazioa sustatzea; lana, bizitza pertsonala eta familia bateragarri egitea.
- Langabezia borrokatzea, batez ere gazteena, emakumeena eta iraupen luzekoa.
- Lantokian prestakuntza eman dadin sustatzea.
- Kontratuak bete beharko du hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea.
Horrezaz gain, Malu Vallés andreak, Alkateak aldez aurretik hitza emanda, informazio hau
gehitu du:

65 urtetik goragoko pertsonei zuzenduta dago. Astero lau ordu izango dira eta
hilabete guztietan emango dira ikastaroak, abuztuan izan ezik. Taldeak, 12 pertsonakoak
izango dira eta gehienez ere, 5 talde eratuko dira.
Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko iritzi hauek azaldu
dituzte:
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak), adierazi du gai
honekiko aldeko iritzia azaldu dutela baina azkeneko batzordean ez zela gai hau pasa eta ez
dakiela horren arrazoia zein izan den.
Idazkari andreak esan du gai hau otsaileko herritarrak batzordean tratatu zela, baina orain
arte ezinezkoa izan dela Gobernu Batzordera ekartzea, lizitazio hau egiteko onartu zen kreditu
aldaketa jendaurrean jarri zelako eta orain dela gutxi kreditu aldaketa horrek lortu duelako behin
betiko onespena.
Bozketa eginda, aho batez onartu da proposamena.
- BISTA ALAI 2. ZENBAKIKO B ERDISOTOAN DAGOEN ETXEBIZITZAREN ERABILERA ETA
BISTA ALAI 2. ZENBAKIKO C ERDISOTOAN DAGOEN ETXEBIZITZEN ERABILERA
LAGATZEKO KONTRATUAK.2018BIBO0017
Ezagutzera eman da Herritarrak Batzordearen proposamena, hots:
“AURREKARIAK
I. Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak Habitat programa garatzen ari
da. Habitat programak Gipuzkoako Lurralde Historikoan txertatzen du etxerik gabeko
pertsonentzako Housing First eredua. Eredu honek premisa gisa du etxebizitza erraztea eta bertan
jarraitzen lagunduko dion profesionalen laguntza ematea. Exigentzia gutxiko baliabide bat da, eta
erabiltzaileak konpromisoa hartzen du proiektuan parte hartzeko.
Era berean Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Sailak 16 eta 23 urte bitarteko gazteei
berariaz zuzendutako GazteOn SareLan izeneko programa ere ari da garatzen. Programa honek
erraztu egiten du gazte horiek hainbat hiri-ingurunetan dauden etxebizitzetara iristea, eta,
laguntza-programa oso arinen bidez, erraztu egiten du gazte horiek bizitza arruntean duten
autonomia.
Programa hauek burutu ahal izateko Gizarte Politikako Departamentuak herri ingurunean dauden
etxebizitzak behar ditu eta Goierri eskualdea egokia dela uste du kokapena eta biztanleria
kontutan hartuta.

II. Beasaingo Udala Beasaingo Bista Alai 2 erdisotoan B eta C zk.an kokatuta dauden etxebizitzen
jabe da, etxebizitza horien gaur egun hutsik daude.
III. 2018ko uztailaren 11an Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamenduak
Beasaingo Udalari Bista Alai 2 erdisotoan B eta C zk.an dituen 2 etxebizitzak lagatzea eskatu
zion, GazteOn SareLan eta Habitat programetarako.
IV. Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikariak aipatutako etxebizitzetara bixitak egin ondoren eta
beraiekin elkarrizketak izan ondoren, aintzakotzat hartu da:
-Bista Alai 2-erdisoto B zko etxebizitza egokia da GazteOn Sarelan Programarako.
-Bista Alai 2-erdisoto C zkiko etxebizitza egokia da Habitat programarako.
OINARRI JURIDIKOAK
- 2/ 2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko toki Erakundeei buruzkoa. 17,7). Art. Udalerrien
eskumen propioak:
Etxebizitzen plangintza, programazioa eta kudeaketa.
- Urriaren 6ko 185/2015 dekretua. Adingabeentzako egoitza-zentroak eta Bazterkeria eta
marjinazio egoeran dauden pertsonentzako egoitza-zentroak. (Foru-aldundiaren eskumenekoa).
PROPOSAMENA
Herritarrak batzordeak Udal Gobernu Batzordeari ondorengo erabaki proposamena egiten dio:
Lehenik: Beasaingo Udalak Bista Alai 2 erdisotoan B eta C zk.an dituen 2 etxebizitzen erabilera
Gipuzkoako Foru Aldundiari lagatzea:
-Bista Alai erdisotoa B: GazteOn SareLan programarako.
-Bista Alai erdisotoa C: Habitat programarako
Bigarren: Erabilera-lagapenek kontratuak sinatzen direnetik izango dituzte ondorioak, eta hamar
(10) urterako izango dira.
Kontratuaren indarraldia amaitutakoan, luzatu ahal izango da, bi alderdiek berariaz hala adosten
badute.
Hirugarren: Erabileraren lagapena kontratuetan jasotzen diren baldintzen arabera egiten da.
Laugarren: Alkateari ahalmena ematea aipatutako kontratuak sinatzeko.”
Horrez gain esan da, Foru Aldundiari GazteOn SareLan programarako, beste etxebizitza baten
erabilera ere lagatu behar zaiola, hain zuzen ere, Oria Paselakuko, 14-3 B, etxebizitzarena, baina
hori likidazioan dagoen Beasain Lantzen, S.A.ri dagokionez, horren erabilpen-lagapena,
likidadoreari egitea tokatzen zaiola.
Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko iritzi hauek azaldu
dituzte:
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak), adierazi du berari
pasatutako udalaren etxebizitzen zerrendaren arabera (Beasain Lantzen-enetatik kanpo), bakarrik
emergentziakoa geratzen dela eta horrela izan behar dela, baina oraingo egoera bezalakoak
kontuan izanda, udalari zer geldituko litzaiokeen eskaintzeko galdetu du.
Malu Vallés andreak (EAJ-PNV): “Durante muchos años se han alquilado tanto las
viviendas del Ayuntamiento como de Beasain Lantzen, pero desde el departamento siempre se
nos ha manifestado que no tenemos las suficientes como para ofrecer de un modo equitativo a los

vecinos de Beasain mediante un programa municipal propio. Es un tema dificil de gestionar y
somos conscientes de que la necesidad de vivienda puede ser un problema acuciante. Estamos
haciendo gestiones para que las viviendas que nos quedan sean incorporadas al programa
Bizigune del Gobierno Vasco.Con la cesion que ahora se plantea, no pretendemos deshacernos
de esas viviendas, lo que estamos es contribuyendo a la consecuención de unos servicios que, sin
lugar a dudas, rendundarén en beneficio de los vecinos.
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Besaingo EH Bildu): “Guk esaten duguna da 10
urteko lagapen-epealdi horretan arazoak sortuko balira, adibidez bizilagunekin, udalak izatea
berreskuratzeko modua, baina gu proiektuarekin ados gaude”
Malu Vallés andreak (EAJ-PNV): “El Ayuntamiento se reserva esa posibilidad y en ese caso
Diputación tiene un plazo de seis meses para desalojar la vivienda, pero en principio el
Ayuntamiento no tiene intencion de rescindir el contrato. Son programas bien elaborados y en
principio se desarrollan con normalidad, si bien no se descarta que ocasionalmente pueda surgir
algún conflicto.”
Bozketa eginda, aho batez onartu da proposamena.
3.- LURRALDE BATZORDEAREN PROPOSAMENA
- OBRAK KONTRATATZEA: KALE ASFALTAKETA 2020 KANPAINA. Pleguak onartzea eta
deildi publikoa egitea. 2020ZEBO0038
Lurralde batzordeak proposatuta, aipatutako obrak kontratazeko baldintza pleguak onartzea
eta deialdi publikoa egitea, ondorengo xehetasunekin:
1.- Prozedura: irekia publizitatearekin
2.- Izapidetzea: arrunta
3.- Lizitazio prezioa: 81.912,14 € BEZ kanpo, 99.113,69 € BEZ barne.
4.- Egikaritze epea: 9 egun baliodun, 2020ko uztailaren 27tik abuztuaren 7ra.
5.- Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa:
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:
172.000 euro edo gehiago. Hori, lizitazio-iragarkian eta kontratuaren agirietan
eskatutakoaren arabera..
6.- Kaudimen teknikoa:
a) Azken bost urteetan egindako obren zerrenda, egoki egin direnaren ziurtagiriarekin
batera. Ziurtagiri horietan azalduko da obren zenbatekoa eta obra horiek noiz eta non egin
diren. Gainera, zehaztuko da lanbidearen arauen arabera egin diren eta behar bezala
bukatu diren. Behar izanez gero, ziurtagiri horiek zuzenean emango dizkio eskumena
daukan agintaritzak kontratazio organoari. Lehia-maila egokia ziurtatzeko ezinbestekoa
bada, botere esleitzaileek adieraz dezakete azken bost urteetatik atzera egindako obren
frogagiriak kontuan hartuko dituztela.
b) Obrak gauzatzeko zer makina, material eta ekipo tekniko jarriko diren zehazten
duen adierazpena. Kontratazio-organoaren mendeko zerbitzuek hala eskatuz gero,
adierazpenari dagozkion ziurtagiriak.
Kontratuaren gutxi gorabeherako balioa 500.000 euro baino txikiagoa bada, bost urte baino
gutxiagoko enpresa berriek kaudimen teknikoa aurreko b) atalean adierazi bezala
egiaztatuko dute. Enpresa horiei ez zaie a) letra, obra-kopuru jakin bat egin izanari
buruzkoa, aplikatuko.

7.- Klasifikazioa: G Taldea: Bideak eta pistak, 4 Azpitaldea; nahaste bituminosoko zorudunak,
2 kategoria. Ez da eskatzen, baina aurkeztuko balitz kaudimena ordezkatuko luke, obra
arduradunaren izendapena izan ezik.
8.- Espedientea: administrazio-baldintzen eta baldintza teknikoen pleguak eta bestelako
dokumentazioa, interesatuen esku aurkituko dira, Udalaren web orrian (www.beasain.eus).
Zehazki kontratistatzailearen profilean.
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 26 egunetan.
11.- Adjudikazio irizpideak:
Balorazio automatikoa:
- Proposamen ekonomikoa: 50 puntu.
- Hobekuntzak: 5 puntu.
Balorazio ez automatikoa:
Memoria teknikoa: 45 puntu.
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 berezia, gizarte arlokoa: Kontratuak bete egin beharko
ditu lan-arloan, gizarte-segurantzan eta laneko segurtasun eta osasunean indarrean
dauden legezko, erregelamenduzko eta hitzarmenezko xedapenak, eta, bereziki,
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako Gipuzkoako Eraikuntza eta Herri Lanen
Hitzarmen Kolektiboaren azken testua, hargatik eragotzi gabe indarrean egon ziren eta
bertan xedatutakoa hobetzen duten beste enpresa-hitzarmen edo -itun batzuk.”
Horrez gain Leire Artola Ugalde andreak (EAJ-PNV), esan du kontratuaren helburuan
ondorengo kaleek arreikusita daudela: J. M. Iturrioz kalean,Urbietako zubitik Esteban Lasa
telefonika aldera doan zatia, Olaran parean zuloa dagoelako, Trenbide kalean, Igartzako zubitik
Zapatari kalereaino doan zatia. Garajeen sarreretan: kale Nagusitik Martina Maiz kalera (epaitegia)
doana (asfalto inpreso).
Obrak egikaritzeko epeari buruz esan, 2020ko uztailaren 27tik abuztuaren 7ra bitartekoa
dela, baina alarma egoera dela eta epe administratiboak etenda daudenez, agian epe hori atzeratu
egingo da, momentuz ezin delako eskaintzak aurkezteko epea ireki.
Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko iritzi hauek azaldu dituzte:
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak), adierazi du Olaran
parekoa konpontzearekin zalantzak dituztela, URAK-ekin onartutako hitzarmena dela eta, orain
konpontzen den guztia gero altxatu egingo delako. Orain 10.000,00 € horretan gastatu behar direnak
beste proiektu batetarako erabili daitekeela proposatu du.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Si algo nos enseña la historia del asfaltado de esa calle es que
hace falta acometer esa obra por el deterioro y el tránsito que tiene y porque el derribo de la Porteria
y demás obras no es inminente.”
Leire Artola Ugalde andreak (EAJ-PNV): “En comisión ya se dijo que por este año podría
pasar, pero sólo para que se efectúe el derribo va a pasar más de un año y para urbanizar todo, dostres años. El técnico dijo que será dificil que en el estado en el que se encuentra actualmente, dure
más de un año. Esa es la razónde la propuesta.
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak), idazkaritzako txostena
aipatu du non aipatzen den proposamen ekonomikoa puntuatzeko formula ez dela zuzena.

Idazkari andreak esan du Kontratazioko Aholkularitza Batzordeak eta Auzitegiak esaten
dutela, proposamen ekonomikoa baloratzeko, hiruko erregela lineala erabili behar dela, nahiz eta
mota honetako formulak asko erabili. Txostenean horren berri ematen da jakitun izateko, baina
adierazi du, egun ez duela ezagutzen Kontratazioko Aholkularitza Batzordeen txostenik esaten duenik
horrelako formulak erabiltzearen ondorioa izango litzatekeela plegua baliorik gabe uztea.
Bozketa eginda, aho batez onartu da proposamena.
- OBRAK KONTRATATZEA: KIROLDEGIKO KIROL ZOLADURA BERRIA JARTEKO ETA
SASKIBALOI SASKIEN HORNIDURAKO OBRAK, UNEKO ZOLADURAREN ETA SASKIEN
ORDEZKAPENA BARNE. Pleguak onartzea eta deildi publikoa egitea. 2020PROB0002
Lurralde batzordeak proposatuta, aipatutako obrak kontratazeko baldintza pleguak onartzea
eta deialdi publikoa egitea, ondorengo xehetasunekin:
1.- Prozedura: irekia publizitatearekin
2.- Izapidetzea: arrunta
3.- Lizitazio prezioa: 253.260,31 € BEZ kanpo, 306.444,98 € BEZ barne.
4.- Egikaritze epea: 3,5 hilabete
5.- Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa:
- Urteko negozio bolumena, edo urteko negozio bolumena kontratuaren esparruan, azken
hiru ekitaldietako ekitaldirik onena kontuan hartuta, enpresaren eraketa edo jardueren
hasiera dataren edo eskaintzak aurkezteko dataren arabera. Negozio bolumenak gutxienez
ere izan beharko du kontratuaren balio zenbatetsia x 1,5 (379.890,46 €)
6.- Kaudimen teknikoa:
a) Azken bost urteetan zehar egikaritutako obren zerrenda, egikaritze zuzenaren
ziurtagiri bitartez egiaztatuak; ziurtagiri horietan adierazi beharko dira obren
zenbatekoa, datak eta egikaritze tokia eta bertan baieztatu beharko da lanbidearen
ohiko arauen arabera burutu zirela obrak eta behar bezala amaitu zirela; kasuaren
arabera, ziurtagiri hauek zuzenki helaraziko dizkio agintaritza eskudunak kontratazio
organoa
b) Titulu akademiko eta profesionalak eta, bereziki, kontratuaren egikaritzearen
arduradunarenak edo arduradunenak, bai eta zuzenki egikaritzearen ardura izango
duten teknikarienak ere (ikus 14. atala).
c) Obrak egikaritzeko erabiliko diren makinak, materialak eta ekipamendu teknikoak
zehazten dituen deklarazioa, horri erantsita, kontratazio organoaren mendeko zerbitzuek
hala eskatzen badute, dagokion egiaztapen dokumentazioa (3. Eranskina).
500.000 eurotik beherako balio zenbatetsia duten kontratuetan, kontratista berriki sortutako
enpresa bat denean, hau da, azken bost urteetan sortutakoa, enpresaren gaitasun teknikoa
egiaztatzeko aurreko b) eta c) paragrafoetan aipatzen diren bitartekoetako bat edo bat
baino gehiago baliatuko da/dira, baina ez zaie aplikagarria izango a) paragrafoan obra
kopuru jakin bat egikaritzearen inguruan xedatutakoa.
d) FIBA 1 ziurtagiria, eskainitako zoladurari dagokiona, agiri teknikoan adierazitakoaren
arabera.
e) Fitxa teknikoak eta horien laborategiko ziurtagiri homologatuak, eskainitako zoladuraren
materialentzat.
7.- Klasifikazioa: Ez da eskatzen.
8.- Espedientea: administrazio-baldintzen eta baldintza teknikoen pleguak eta bestelako
dokumentazioa, interesatuen esku aurkituko dira, Udalaren web orrian (www.beasain.eus).
Zehazki kontratistatzailearen profilean.
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 26 egunetan.
11.- Adjudikazio irizpideak:

Balorazio automatikoa:
Eskaintza ekonomikoa: 80 puntu.
Atal hau ebaluatzeko, Zerbitzu Teknikoek aldez aurretik homogeneizatuko dituzte,
beharrezkotzat jotzen badute, aurkeztutako eskaintzak.
Puntuazioa ezartzeko, honela jardungo da:
1.
Aurkeztu diren eta BALIOZKOTZAT jo diren eskaintza GUZTIAK ordenatuko dira,
zenbateko txikienetik handienera.
2.
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuarekiko %0 eta %15 arteko beherapena duten
eskaintza ekonomikoen puntuazioa kalkulatzeko eskaintza ekonomikoaren beherapenaren
ehunekoa bider 5 kalkulatuko da. Beraz, balioztatutako aurrekontuarekin bat datozen
eskaintzek 0 puntu lortuko dituzte eta %15eko beherapena dutenek, 75 puntu.
3.
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuarekiko %15etik gorako beherapena duten
eskaintza ekonomikoen puntuazioa kalkulatzeko honako balioen arteko interpolazio lineala
burutuko da:
A, %15eko beherapena 75 punturekin.
B, proposamen merkeena, 80 punturekin.
Agirian ezarritako berme epea baino luzeagoa eskaintzea: 7 puntu
Modu honetan balioztatuko da:
Agirian ezarritako berme epea baino luzeago bat aurkezten duen eskaintzaileak, hau da,
urtebetetik gorako berme epea, puntu 1 eskuratuko du gehiegizko urte bakoitzeko,
gehienez ere 7 puntura iritsi arte.
Mantentze plana. 8 puntu.
Puntu 1 proposamenean barne hartutako mantentze garbiketa bakoitzeko. Garbiketa hauek
zurezko zoladurentzako makina garbitzaile bereziarekin burutuko dira, ur eta xaboi
espezifikoarekin eta etengabeko xurgapen bidezko ur zikinen bilketarekin, urtean behin,
gehienez ere 8 puntura iritsi arte.
Euskara: 5 puntu
5 puntu emango zaizkie jarraian adierazitako dokumentuetako edozein aurkezten duten
enpresei:
Euskararen sustapen ziurtagiriak, hala nola “BIKAIN”, “BAI EUSKARARI” edo antzekoak.
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 berezia, gizarte arlokoa: Kontratua egikaritzeko langile
berriak kontratatzea beharrezkoa balitz eta enpresa kontratistak edo azpikontratistak
emakumeen ordezkaritza ez orekatua balu langileen artean, kontratua egikaritzeko eta
egikaritze epe osoan zehar, gutxienez ere, emakume bat kontratatu beharko du langile berri
moduan edo, gutxienez ere, aldi baterako kontratatutako emakume bati kontratu
mugagabea egin beharko dio. Langile multzoa ez orekatua dela ulertuko da emakumeak
guztizko langileen %40ra iristen ez direnean.
Horrez gain Leire Artola Ugalde andreak (EAJ-PNV), esan du plegu hau berezia dela
zoruan jarri nahi den materialari dagokionean eta horregatik Valentziako aholkularitza bat
kontratatu dela, bai plegu teknikoa egiten aholkatzeko eta baita ere exekuzioaren ondoren
zoladurak, eskatzen diren baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko eta horren ondorioz FIBA 1
ziurtagiria lortzeko modukoa izango delako.
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Por nuestra parte no
estamos en contra de la contratación propuesta, pero sí de que se recoja en el pliego la exigencia de
que la empresa cuente con el certificado en relación al “euskera”.”
Bildutakoek ezagututa idazkariaren txostena, bozketa egin da eta ondorengo emaitza lortu
da:
Adeko botoak: 4 (EAJ-PNV, Beasaingo EH Bildu)
Aurkako botoak: 1 ( Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak)

Abstentzioak: 0
Horren ondorioz, gehiengo osoarekin onartu da proposamena.
Apirilaren 20ko Lurralde batzordean on iritza jaso zuen ondoren adierazten den gaia ere
tratatzea erabaki da aho batez, deskuidoz, gobernu batzordeko gai-zerrendan sartu ez
zelako: “Beasaingo parke, lorategi, berdegune eta bide-zuhaiztien mantentze-zerbitzuaren
kontratua”.
BEASAINGO PARKE, LORATEGI, BERDEGUNE ETA BIDE-ZUHAIZTIEN MANTENTZEZERBITZUAREN KONTRATUA ALDI BATERAKO ETEN ONDOREN, JARDUERARA
ITZULTZEA. 2019ZEBO0034
Ezagutzera eman da, 2020-04-20an Zerbitzu buruak emandako txostena hau da:
“Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Lege Dekretua eta martxoaren 30eko 10/2020 Errege
Lege Dekretua argitaratu ondoren, eta Gureak Berdea SLUren eskaerari erantzunez, tokiko
gobernu-batzarrak, 2020ko apirilaren 8an, Beasaingo udalerriko lorategiak, berdeguneak eta
bide-zuhaitzak mantentzeko zerbitzua emateko kontratua partzialki eteteko erabakia hartu
zuen.
Apirilaren 9an, amaitutzat eman zen zerbitzu ez-esentzialen jarduera etetea, eta, horri
esker, Aste Santuko jaiegunen ondoren jarduerara itzuli ahal izan zen.
Gureak Berdea S.L.U.k ahoz jakinarazi zidan, habila izango zen lehen laegunean, hau
da, martxoaren 14an, jarduerara itzultzeko asmoa zuela, nahiz eta oraindik ez zuen jaso
apirilaren 8an hartutako erabakiaren jakinarazpenik.
Akordio horretan adierazten zen kontratua partzialki eten zuen organoak berretsi beharko
zuela jarduerara itzultzea.
Honen bidez, jakinarazten dut Gureak Berdeak SLU enpresak bere jarduera berriz hasi
duela apirilaren 14an, Beasaingo Udalarekin Beasaingo parke, lorategi eta bide-zuhaiztiak
mantentzeko zerbitzua emateko sinatutako kontratuan hartutako konpromisoen arabera.
Horregatik guztiagatik, Tokiko Gobernu Batzarrari proposatzen zaio Gureak Berdeak
SLUrekin sinatutako kontratua partzialki eteteko erabakia bertan behera uzteko erabakia
hartzea, 2020ko apirilaren 14ra arteko atzeraeraginarekin.”
Horrez gain batzordekideei jakinarazi zaie, GUREAK BERDEAK, S.L.U. enpresak 202004-20an eskaera formala aurkeztu duela, apirilaren 8ko Gobernu Batzordeak aitortutako
kontratuaren etete partziala altxatzeko, 10/2020, martxoaren 30eko Errege Lege Dekretuak
baimentzen duelako, apirilaren 14tik kontratua osatasunea betetzen ari direlako.
Horren ondorioz, bozketa eginda aho batez ondorengo erabakia hartu da:
2020-04-8ko aparteko Gobernu Batzordeak GUREAK BERDEAK, S.L.U.ri martxoaren
25etik aitortutako etete partziala altxatzea, 2020-04-14tik aipatutako zerbitzu buruaren
txostenaren arabera, kontratua osotasunean betetzen ari direlako. Beraz, kontratatuaren etete
partziala, martxoaren 25etik apirilaren 13a bitartekoa izan da.
Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko iritzi hauek azaldu
dituzte:

Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak), harridura azaldu du
enpresaren jokabideagatik. Izan ere, kontratazio organoak ezer esan gabe Udalari komunikatu
zion lanean hasi behar zela. Zalantzak ditu baita ere, erabakia atzera eraginarekin hartzea
proposatzen delako.
Idazkariak ihardetsi du esanez, atzera eraginarekin proposatu dela, kontratuaren
arduradunak, hau da zerbitzu buruak, informatu duelako enpresa zerbitzua osotasunean benetan
ematen ari dela apirilaren 14tik aurrera, apirilaren 9an amaitu zelako epea bakarrik funtsezko
zerbitzuak emateko. Hasieran enpresak hitzez jakinarazi bazuen ere lana osotasunean
egitearena, 2020-04-20ko datarekin idatziz eskatu du, 2020-04-8an onartutako kontratuaren etete
partziala altxatzeko.

4- ESKAERA ETA GALDERAK
Eskaera eta galderen atalean,ez da inolakorik aurkeztu.
Eta tratatzeko besterik ezean bileran arratsaldeko zazpiak eta zazpi minutan amaitu da eta
ni, idazkari naizen honek akta hau idatzi eta sinatu dut,

