
AKTEA

BERMEOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRA (2018-09-24)

Bilkurea:  Ohikoa

Deialdia 1. deialdia

Datea: 2018-09-24 (Astelehena)

Lekua: GIZARTE ETA KULTURA ETXEKO BATZAR 
GELEA

Hasiera-ordua: 09:05

Amaiera-ordua: 09:55

Lehendakaria:   BIDEGUREN GABANTXO IDURRE  

Batzordekideak:
   IBARROLAZA MUNITIZ BENITO 
   ORMAETXEA LEGARRETA IRUNE 
   BILBAO URIARTE NAIA 
   AGIRRE SANTAMARIA JUAN CARLOS 
   ELORZA ELORTEGUI MARIA AMAIA 
   

Idazkaria:
   URIARTE LEJARRAGA JURDANA

 

Aztergaiak

1. - Aurreko aktea irakurri eta onestea
2. - Gai zerrendako puntuen inguruan interes pertsonalak edo familiakoak 
izatea adieraztea.
3. - Udalean E-administrazioaren ezarpenean laguntza eskaintzeko 
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asistentzia zerbitzua esleitzea.
4. - IFAP enpreseari kontratua ez betetzeagaitik zigorra jartzea eta jarritako 
fidantza atxikitzea.
5. - Alkatetzearen dekretuen barri emotea
6. - Eskari eta itaunak

Alkateak, legezko kopuru nahikoa dagoala ikusita, bilkura hasi dau eta jarraian 

deialdiko aztergaien zerrendan jasota dagozan gaiei heldu deutsoe. Emoitza 

honakoa izan da:

1. - Aurreko aktea irakurri eta onestea

2018-09-17ko aktea irakurrita, bertratutako batzordekideek aho batez onartzea 
erabagi dabe.

2. - Gai zerrendako puntuen inguruan interes pertsonalak edo familiakoak 
izatea adieraztea.

Gai zerrendako puntuen inguruan batzordekideek interes pertsonalak edo 
familiakoak izatea ez dutela adierazi dute.

3. - Udalean E-administrazioaren ezarpenean laguntza eskaintzeko 
asistentzia zerbitzua esleitzea.

Xedea

Udalean E-administrazioaren ezarpenean laguntza eskaintzeko asistentzia 
zerbitzuaren kontratua esleitzea

Aurrekariak

Lehenengoa: Udalak espediente elektronikoa martxan jartzeko erronka eta proiektu 

nagusia dauka.

Bigarrena: Udala E-administraziorako prestatzen ari den momentu honetan XP 

sistema eragiledun ordenagailuak eragozpen bat dira ematen ari diren akatsengatik 

eta Swal aplikazioaren funtzionamendu egoki bat bermatzeko, beharrezkoa da, 

sistema eragile hau ordezkatzea eta udal guztiko ekipoak behar dituzten ezaugarrien 

arabera prest uztea.

Argudioak

Lehenengoa: Udalak momentu honetan oraindik 23 ekipoetan duen XP sistema 

eragilea aldatzea eta horiek berritzea da 6 hilabeteko programa honen helburua.

Bigarrena: Udalak dituen 10 ordenagailuak formateatzea, zein aurtengo 

ordenagailuen plangintzari eutsiz, erosketa prozesuan dauden beste 15 
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ordenagailuak martxan jartzea eta dagozkien lanpostuetan XP sistema eragilea 

dituztenak ordezkatzea litzateke egin beharreko lana.

Hirugarrena: Honekin batera, Musika Eskolako lan dinamika hobetu eta ikasketa 

geletan jarri beharreko ordenagailuen hedapena egin beharko litzateke. Beste 8 

ordenagailu prestatu eta behar

bezala instalatuta.

Laugarrena: Enpresa esleipendunak sei hilabeko epea izango du proiektua 

burutzeko finkatutako plangintza jarraituta eta lan hau egiteko beharrezko 

baliabideak udalari eskainita.

Bosgarrena: Azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legeak kontratu 

txikien inguruan eraentzen dituen xedapen guztiak betetzen ditu.

Seigarrena: TGB 2018-03-19/02 erabaki bidez egokitutako TGB 2014-02-10/19. 

erabakiak onartutako kontratu txikietarako prozedura bete da.

Zazpigarrena: Kontratuaren xedea ez da moldatu, ezta zatitu eta ez da aurreko 

baten jarraipena

Zortzigarrena: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/485.

Erabagia

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: 17.290,75 euroko gastua baimentzea zerbitzu kontratua esleitzeko 

eta, indarreango udal aurrekontuaren 01300-92050-2279907 partidan zorduntzea.

BIGARRENA: Udalean E-administrazioaren ezarpenean laguntza eskaintzeko 

asistentzia zerbitzuaren kontratua CISTEC technology enpresari esleitzea 

17.290,75€tan BEZ barne.

4. - IFAP enpreseari kontratua ez betetzeagaitik zigorra jartzea eta jarritako 
fidantza atxikitzea.

Xedea

 IFAP enpresari kontratua ez betetzeagatik zigorra jartzea eta jarritako fidantza 
atxekitzea.

Aurrekariak 

Lehenengoa: Bizkaiko Foru Aldundiaren 110/2016 FORU DEKRETUAren bitartez, 

ekainaren 14an, laneratzeko zailtasun bereziak dituzten Bizkaiko lurralde historikoko 
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pertsonen enplegagarritasuna sustatzeko diru-laguntzak emateko oinarriak eta 

deialdia ezartzen dituen Lan Berri Proiektua argitaratu zen.

Bigarrena: Bermeoko Udalak-Behargintzak bi prestakuntza-jarduera egiteko diru 

laguntza eskatu zuen: Informatika eta Soldadura. 

Hirugarrena: Diru laguntza ebazpena jaso zan eta prestakuntza-jarduera biak egiteko 

kanpoko enpresa bi kontratatu ziran. 

Informatika CIPSA SL Kontratuaren prezioa: 14.700,00 €

Soldadura  IFAP Kontratuaren prezioa: 33.150,00 €

Laugarrena: IFAP (CIF: B48746606) enpresak 1.720,50 €tako behin betiko bermea 

jarri zuen, esleipen prezioaren %5a.

Bosgarrena: 2017/10/19an diru laguntzaren justifikazioa egiten zan, eta IFAP 

enpresak ez zuen bete kontratazio konpromisoa. 

Seigarrena: 2018ko maiatzaren 29an, Idazkaritza Saileko AOTk, kontratazio 

konpromisoa ez betetzeagaitik zigorra ipinteko emon beharreko pausuen inguruko 

txosten juridikoa emon eban.

Zazpigarrena: Hori horrela, eta aitatutako txosten juridikoan zehaztutakoa jarraituta, 

zigorraren erabagia hartu orduko, IFAP enpreseari, 10 laneguneko entzunaldia emon 

jakon.

Zortzigarrena: Emondako entzunaldiko epean interesdunak ez dau ezelako 

alegazino edo adierazpenik aurkeztu.

Argudioak 

Lehenengoa: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratua onartzen eban 

3/2011 EDLaren 102.5 artikuluaren arabera, kontratuaren amaiera epetik 6 hilabeteko 

igaroko balira kontratuaren harrera eta likidazinoa egin barik, bermea itzultzeari ekin 

behar jako, EDL bereko 100. Artikuluko erantzukizunak depuratu ondoren. Eta 100. 

artikuluaren b) atalean, kontratuan jasotako prestazinoaren exekuzino egoki, 

exekuzinoaren atzerapen eta eragindako kalte eta galeren ganeko erantzukizunak 

aitatzen dauz. Beraz, horreek depuratu behar dira bermea itzuli baino arinago.

Bigarrena: Baldintza agirietako 13.b) atalean jasotako prestazinoaren ez betetze 

partziala egon zanez, artikulu berberaren arabera, 1.657,50 euroko zigorra jagoko IFAP 

enpreseari, eta Herri Administrazinoen Prozedura Administratibo Orokorra onartzen 

dauan 39/2015 Legearen 82. Artikuluaren arabera, behin entzunaldia burututa, 

zigorraren ganean jagokon erabagia hartu leike.
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Ganera, honelako kalte eta galerak eduki doguz, Bizkaiko Foru Aldundiak onartutako 

dirulaguntzean 4.000,00. euroko kenketa egin deuskuelako ez betetze horren ondorioz.

Bigarrena: Zigorra ipintearen ondorio zuzena, zigorraren kopurua kontratua bermatzeko 

ipinitako behin betiko bermetik atxekitzea izanda, Administrazino Publikoen Kontratu 

Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen dauen 1098/2001 EDren 63. Artikulua eta 

Deposituen Kutxa Orokorraren Erregelamendua arautzen dauan 161/1997 EDk 9., 20. 

Eta 26. Artikuluetan xedatutakoa jarraituz, behin zigorra ipintearen erabagia irmoa 

danean, bermea atxekitzeari ekingo jako,  1.657,50 euroko kopuruan.

Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: IFAP enpresari kontratua ez betetzeagatik 1.657,50€tako zigorra 

jartzea.

BIGARRENA: Diruzainari agintzea erabagi hau irmo bihurtzen danean IFAP 

enpreseak ipinita dauakan behin betiko bermetik 1.657 euro atxikitzea eta 63,00 

euro itzultzea.

HIRUGARRENA: IFAP enpreseari eta Diruzainari erabagia jakinarazotea.

LAUGARRENA: Hemen jasotakoa Toki Gobernu Batzordeari bideratzea adierazitako 

baldintzekin, onar dezan.

5. - Alkatetzearen dekretuen barri emotea

Alkatetzearen dreketuen berri emon da, Udaleko Tokiko Gobernu Batzarra jakitun 

geratu daiten.

6. - Eskari eta itaunak

Ez dago.

Eta aztertzeko gai gehiago barik, lehendakariak amaitutzat emon dau 

batzarra goiburukoan aitatutako ordu, egun eta lekuan, eta eztabaidautakoa eta 

erabagitakoa jasota geratu daiten, nik, idazkariak, agiri hau egin eta izenpetzen 

dodanak, horren fede emoten dot, lehendakariaren oneretxiagaz.

Agiri hau Euskal Autonomia Erkidegoko toki administrazinoko ........(e)tik

.......(e)ra arteko zenbakidun papelean jaso da.
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