
AKTEA

BERMEOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRA 

(2018-10-29/37)

Bilkurea:  OHIKOA 

Deialdia 1. deialdia

Datea: 2018-10-29 (Astelehena)

Lekua: GIZARTE ETA KULTURA ETXEKO BATZAR GELEA

Hasiera-ordua: 10:00

Amaiera-ordua: 10:20

Lehendakaria:   BIDEGUREN GABANTXO IDURRE  

Batzordekideak:    IBARROLAZA MUNITIZ BENITO 
   ORMAETXEA LEGARRETA IRUNE 
   AGIRRE SANTAMARIA JUAN CARLOS 
   ASTUI ZARRAGA AINGERU 

Bertaratu ez direnak:
  BILBAO URIARTE NAIA 
  ELORZA ELORTEGUI MARIA AMAIA

Idazkaria:    MUÑOA ARRIGAIN, KARMELE (1729. Alkatetza Dekretuz)

 



Aztergaiak

1. - Aurreko akta irakurri eta onestea.

2. - Batzarkideek gai zerrendako puntuetan interes pertsonalik edo familiakorik daukaten 

adieraztea.

3. - Txirritxa Bideko aparkalekua egokitzeko obra kontratua esleitzea.

4. - Arostegi kalea 8-10eko eraikinaren erdisotoak garbitzeko kontratua bertan behera uztea.

5. - S.P.C. jaunak jabari publikoan gaztainak saltzeko postu bat ipinteko egindako baimen 

eskaria ez onartzea.

6. - Alkatetza dekretuen berri emotea

7. - 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 AKTA IRAKURRI ETA ONESTEA.

2018ko urriaren 22ko 36/2018 aktea irakurrita, bertaratutako batzordekideek aho batez 6. 

puntua zuzentzea erabagi dabe, eta holan geratuko da:

*6. - KONTRATAZIO ZENTRALA.2019-2022 URTEETARAKO ERREGAIEN HORNIDURA 

KONTRATUA.

Planteatutako gaia 

2019-2022 urteetarako erregaien hornidurarako Esparru-Akordiotik datorren kontratazioa 

esleitzeko proposamena eta formalizazioa.

Aurrekariak

Lehenengoa: Bermeoko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentral Foralera atxikitu 

zan 2017-02-03ko Udal Osoko Bilkurako 8.erabagi bidez.

Bigarrena: Bizkaiko Foru Aldundiko Kontratazio zentral Foralak bideratutako erregaiak 

hornitzeko Esparru-Akordiora atxikitu zan Bermeoko Udala 2018-05-25eko 906 zenbakidun 

Alkatetza Dekretu bidez.



Hirugarrena: Bizkaiko Foru Aldundiak erregaiak hornitzeko Esparru-Akordioaren amaiera 

onartu eban SOLRED SA, NIF A-79707345 enpresarekin, 2018-08-22ko Bizkaiko Foru 

Aldundiko 18.erabagi bitartez. Foru espediente zb.: 2018/001/074/07.

Argudioak

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/226.

Bigarrena: Beharrizanen txostena 2018-05-21ko dataz burutu zan, espedientean agertu 

bezala.

Hirugarrena: 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 221. artikuluan 

xedatutakoarekin bat etorriz, SOLRED SA, IFZ A-79707345 enpresari eratorritako kontratua 

adjudikatuko zaio, esparru-akordioaren ondorioetan ezarritako terminoen arabera. 

Laugarrena: 2018ko urriaren 11ko dataz, SOLRED SA enpresak bere eginbeharrak burutu 

ebazan, behin betiko bermea eta lan arriskuei aurre egiteko arloko agiriak aurkeztuz, 

urriaren 3an emailez bidalitako errekerimenduari jarraiki.

Bosgarrena: 2018ko irailaren 21eko 1565 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, Tokiko 

Gobernu Batzarrari emondako eskumenak erabiliz, erabakitzen dana.

Seigarrena: 2018ko urriaren 15ean Errentako teknikariak erabagi proposamena egin eban.

Erabagia 

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

LEHENENGOA.- 2019-2022 urteetarako erregaien horniduraren kontratazioa esparru-

akordiotik eratorritako kontratua SOLRED SA, NIF A-79707345 enpresari adjudikatzea, 

esparru-akordioaren ondorioetan ezarritako terminoen arabera.

BIGARRENA.- Eratorritako kontratu honi egotzi dakiokeen 425.920,00 euroko gastua 

baimentzea eta xedatzea SOLRED SA, NIF A-79707345 enpresaren alde eta 00600-92910-

2210400 partidaren kargura.

HIRUGARENA.- Zerbitzu Saileko teknikaria izendatzea ondoriozko kontratuaren arduradun.

LAUGARRENA.- Ebazpen hau adjudikaziodunari jakinaraztea, eta adieraztea Ebazpen honen 

aurka, kontratazioaren arloko errekurtso berezia jarri ahal izango da, nahi izanez gero, 

eman zuen organo beraren aurrean, edo errekurtsoa ebazteko eskumena duen kontratu-

errekurtsoen auzitegiaren aurrean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri aurretik. Ezin 

izango da jarri berraztertzeko administrazio-errekurtso arrunta.



Errekurtsoa jartzeko idazkia kontratazio organoaren erregistroan edo errekurtsoa ebazteko 

eskumena duen organoaren erregistroan aurkeztu ahal izango da . Horrez gainera, 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 

Legearen 16.4 artikuluan ezarritako lekuetan aurkez daiteke.

Errekurtso berezia jartzeko epea hamabost egun baliodunekoa izango da, adjudikazioa 

jakinarazi eta biharamunetik aurrera. Hori hala izango da SPKLaren 15. xedapen gehigarria 

aplikatzeko; hark xedatzen duenez, epea desberdin zenbatuko da entitatearen jakinarazpen 

elektronikoko sistemaren arabera.

Era berean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa zuzenean jarri ahal izango da Bilboko 

Administrazioarekiko Auzien epaitegian (txandaren arabera dagokiona) edo Euskal 

Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzien salan, bi 

hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrera. Horrela dago xedatuta 

Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 

8.1., 25.1. eta 46.1. artikuluetan.

Bi errekurtsoak ezin dira aldi berean aurkeztu.

BOSGARRENA.- Ondoriozko kontratuen formalizazioari dagokionez, esleipen erabagiarekin 

burutzen da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 36.3 eta 

153.1 artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz; beraz ez da beharrezkoa formalizazioa.

2. - BATZARKIDEEK GAI ZERRENDAKO PUNTUETAN INTERES PERTSONALIK EDO 

FAMILIAKORIK DAUKATEN ADIERAZTEA.

Batzarkideek adierazi dute gai zerrendako puntuetan ez dutela interes pertsonalik edo 

familiakorik 

3. - TXIRRITXA BIDEKO APARKALEKUA EGOKITZEKO OBRA KONTRATUA ESLEITZEA.

Xedea

Txirritxa Bideko aparkalekua egokitzeko obra kontratua esleitzea.

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko irailaren 11n Tokiko Gobernu Batzarrak erabagi eban,  gastua 

baimentzea, baldintza plegu tekniko partikularrak eta administratibo partikularrak onartzea eta 

deialdia zabaltzea.



Bigarrena: 2018ko irailaren 17an iragarkia argitaratu zan kontratugileen profilean.

Hirugarrena: Hiru eskaintza jaso dira, bi elektronikoki eta bat paperean.

Laugarrena: 2018ko urriaren 10ean, jasotako proposamenak zabaldu ziran eta Estudios y Obras 

Recalde, SL enpresearen aldeko esleipen proposamena egin zan.

Bosgarrena: 2018ko urriaren 10ean, 7 laneguneko epea emon jako Estudios y Obras Recalde, 

SL  enpreseari esleipena egin aurreko dokumentazioa aurkezteko.

Seigarrena: 2018ko urriaren 18an Estudios y Obras Recalde, SL enpreseak eskatutako 

dokumentazioa aurkeztu eban.

Zazpigarrena: 2018ko urriaren 23an Urigintzako teknikariak txostena egin eban.

Zortzigarrena: 2018ko urriaren 23an Urigintzako teknikariak erabagi proposamena egin eban.

Argudioak

Bakarra: 2018ko urriaren 10ean esleipen proposamena Estudios y Obras Recalde, SL 

enpresearen alde egin zan. Proposaturiko enpreseak eskatutako dokumentazioa epe barruan 

aurkeztu dau, beraz, proposamena Kontratazio Organora bideratu behar da, esleipena egin 

dadin.

Erabagia

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

LEHENENGOA: Txirritxa Bideko aparkalekua egokitzeko obra kontratua Estudios y Obras 

Recalde, SL enpreseari esleitzea. Prezioa 38.045,89 euro, BEZ barik. BEZari dagokion 

zenbatekoa 7.989,64 €-koa izango da.

BIGARRENA: Interesdunari erabagi hau jakinaraztea.

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

4. - AROSTEGI KALEA 8-10EKO ERAIKINAREN ERDISOTOAK GARBITZEKO KONTRATUA 

BERTAN BEHERA UZTEA.

Xedea

Arostegi kalea 8-10eko eraikinaren erdisotoak garbitzeko kontratua bertan behera uztea.



Aurrekariak 

Lehenengoa: 2017ko irailaren 18an Tokiko Gobernu Batzarrak erabagi eban Arostegi kalea 8-

10eko eraikinaren erdisotoak garbitzeko kontratua AKEN enpreseari esleitzea.

Bigarrena: 2018ko urriaren 23an Urigintzako teknikariak txostena egin eban.

Hirugarrena: 2018ko urriaren 23an Urigintzako teknikariak erabagi proposamena egin eban.

Argudioak

Lehenengoa: Arostegi kalea 8-10eko eraikinaren erdisotoak garbitzeko kontratua, Sektore 

Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 118 artikuluak aurreikusten dauan kontratu txiki bat da.

9/2017 Legearen 29.8 artikuluak honako hau xedatzen dau kontratu txikientzako:

8. Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener 

una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

Beraz, kontratu honen iraupena gehienez urte batekoa izan daiteke.

Kasu honetan, esleipen erabagia 2017ko irailaren 18koa da (jakinarazpena 2017ko urriaren 

16an egin zan), beraz, urtebeteko epea iraungita dago.

Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 193 eta 211 artikuluak xedatutako kontutan 

hartuta, AKEN enpresegaz udalak daukan kontratua bertan behera utzi beharra dago.

 Kontratazio organoak kontratua bertan behera uzteko erabagia hartu baino lehen, 9/2017 

Legearen 195 artikuluak xedatu lez, entzunaldia emon behar jako AKEN enpreseari.

Erabagia 

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

LEHENENGOA: Arostegi kalea 8-10eko eraikinaren erdisotoak garbitzeko kontratua bertan 

behera uzteko espedientea hastea.

BIGARRENA: Kontratua baliogabetu baino lehen, AKEN enpreseari 5 eguneko entzunaldia 

emotea. Epea igaro ondoren AKEN enpreseak ez badau ezer adierazoten, kontratua bertan 

behera utziko dala ulertuko da.

HIRUGARRENA: Interesdunari erabagi hau jakinaraztea.

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.



5. - S.P.C. JAUNAK JABARI PUBLIKOAN GAZTAINAK SALTZEKO POSTU BAT IPINTEKO 

EGINDAKO BAIMEN ESKARIA EZ ONARTZEA.

Xedea

S.P.C. jaunak jabari publikoan gaztainak saltzeko postu bat ipinteko egindako baimen eskaria.

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko maiatzaren 10ean S.P.C. jaunak jabari publikoan gaztainak saltzeko postu 

bat ipinteko baimen eskaria aurkeztu eban. 

Bigarrena: 2018ko urriaren 9an Idazkaritza Saileko AOTk baimena onartzearen kontrako 

txosten juridikoa egin eban.

Hirugarrena: 2018 urriaren 15ean (5273 U E) gabeziak zuzentzeko errekerimendua egin jakon P. 

jaunari.

Laugarrena: 2018ko urriaren 18an (12028 S E) P. jaunak gabeziak zuzendu ebazan.

Bosgarrena: 2018ko urriaren 22an Idazkaritza Saileko AOTk kontrako erabagi proposamena 

egin eban.

Argudioak  

Lehenengoa: Jabari publikoa erabiltzeko baimen bereziei, Administrazino Publikoen Ondarea 

arautzen dauan 33/2003 Legea –oinarrizko lege moduan barne hartzen dauazan artikuluetan 

soilik- eta Toki Entitateen Ondasunen Erregelamendua onartzen dauan 1372/1986 EDa 

aplikatzen jake. Era berean, Kalez kaleko samenta arautzen dauan Ordenantzeak xedatzen 

dauena da aplikagarria.

Bigarrena: Baimena emoteko ahalmenari jagokonez, Toki-araubidearen oinarriak arautzen 

dauzan 7/1985 Legearen 21.1.q) artikuluaren arabera, alkateari jagoko, baina 2018ko irailaren 

21eko 1.565 zenbakidun Alkatetza Dekretuz onartutako delegazinoen ondorioz, ahalmen hori 

Tokiko Gobernu Batzarrarengan dago delegatuta. 

Erabagia

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

LEHENENGOA: S.P.C. jaunak jabari publikoan gaztainak saltzeko postu bat ipinteko egindako 

baimen eskaria ONARTZEA, beti be bestelako eskaririk ez dagoan bitartean. 



Baimenaren ezaugarriak:

Xedea: Gaztainak saltzeko postua ipintea.

Iraupena: 2019ko urtarrilaren 31ra arte.

Salmentarako ordutegia: 16:00-20:00.

Kokapena: Prantzisko Deuna Atea.

Okupatutako azalera: 2 m2.

BIGARRENA: Baimen honek irauten dauan bitartean bestelako eskaririk egongo balitz, baimena 

emongo jakola ohartarazotea interesdunari.

HIRUGARRENA: Erabagi hau interesdunari, Udaltzaingoari, Zerbitzu Sailari eta Errenta Sailari 

jakinarazotea.

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

6. - ALKATETZA DEKRETUEN BERRI EMOTEA

Alkatetzearen dreketuen berri emon da, Udaleko Tokiko Gobernu Batzarra jakitun geratu 

daiten.

7. - 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.

Orri oinean sinatzailea eta data


