SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA
EN FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017

Miembros de la Comisión Asistentes:
Mikel Agirrezabala Ezkurdia
Miren Itziar Arratibel
Jexux peñagarikano labaka
Arkaitz Fraile Quijera
Concejales:
Jon Mikel Iglesias Otegui
Secretaria interina: Naia Ruiz de
Eguino.

En Ibarra, a diez de febrero de dos mil
diecisiete , siendo las diez horas de la
mañana, se reunió la Junta de Gobierno
Local, habiendo asistido los Sres. que se
detallan, con el fin de celebrar sesión
ordinaria para la que habían sido
previamente convocados.
Presidio el acto el alcalde Mikel
Agirrezabala Ezkurdia actuando como
secretaria interina Naia Ruiz de Eguino.

Declarado abierto el acto por la
Presidencia, se pasó a tratar y a discutir
los asuntos referentes a esta sesión, sobre
la que recayeron los siguientes acuerdos:

PRIMERO:
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Tras la lectura del acta de la sesión celebrada el día 13 de enero de 2017, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA

UNICO: Aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el 13 de enero de 2017.

SEGUNDO:
2. APROBACION DE LOS DICTAMENES DE COMISIÓN DE PERSONAL DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2017.

2.1 APROBACIÓN DE LOS CALENDARIOS LABORALES DEL 2017.
Se han presentado los calendarios para el 2017.
Visto el dictamen de la comisión de personal de fecha 10 de enero de 2017, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
UNICO: Aprobar los calendarios para el 2017.

2.2 MODIFICACION DE LAS BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICION DE DOS PLAZAS DE AGENTE DE POLICIA
MUNIICPAL.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 28 de octubre de 2016, aprobó las
bases para la provisión de dos plazas de agente de policía municipal.
En el apartado 3.b de dichas bases se establece lo siguiente: “ Tener cumplidos 18 años de
edad y no haber cumplido 35 para el ingreso en la categoría de Agente. No obstante, podrá
compensarse el límite máximo de edad con servicios prestados en la Admón. Local, en cuerpos
de Policía Local “.

Teniendo en cuenta que el Tribunal Europeo de Justicia, en sentencia dictada en fecha
15 de noviembre de 2016, ratifica el límite de edad de 35 años para incorporarse a la
Ertzaintza . En dicha sentencia menciona otra sentencia dictada por el mismo organismo
en fecha 13 de noviembre de 2014, en el cual se recogía que dicho límite de edad no se
podía aplicar en el cuerpo de policía municipal, siempre que las funciones a cumplir no
obliguen a aplicar dicho límite de edad.
Asi pues, el apartado 3.b) debe decir lo siguiente: “haber cumplido 18 años y no superar
la edad máxima de jubilación obligatoria”.
En el temario, aneo I, se realizarán las siguientes modificaciones:

-Cambiar el título del tema 29, en lugar de “ordenanza municipal, reguladora de terrazas
en suelo público” deberá decir: “ordenanza municipal reguladora de actividades de bar,
cafetería, restaurantes y similares “.
- Eliminar el tema 35, en lugar de “protocolo de actuación para ofrecer mejor atención
a las mujeres que sufren violencia sexista y de género” deberá decir: “ordenanza de
tráfico, circulación y seguridad en vías urbanas”.
Visto el dictamen de la comisión de personal de fecha 10 de enero de 2017, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: Aprobar las siguientes modificaciones en las bases para la provisión de dos
plazas de agente de policía municipal:
3.a) “Haber cumplido 18 años y no superar la edad máxima jubilación obligatoria”.
Modificaciones en el temario:
Cambiar el título del tema 29, en lugar de “ordenanza municipal, reguladora de terrazas
en suelo público” deberá decir: “ordenanza municipal reguladora de actividades de bar,
cafetería, restaurantes y similares “.
- Eliminar el tema 35, en lugar de “ protocolo de actuación para ofrecer mejor atención
a las mujeres que sufren violencia sexista y de género” deberá decir: “ ordenanza de
tráfico, circulación y seguridad en vías urbanas”.
SEGUNDO: Publicar la convocatoria y las bases en el BOG.
TERCERO:
3. APROBACION DE LOS DICTAMENES DE COMISION DE URBANISMO
DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2017.

3.1 LISTADO DE PUNTOS DE RIESGO EN IBARRA.
En reunión celebrada el 2 de octubre de 2015 se confeccionó el listado de puntos de
riesgo en Ibarra. El objetivo de la reunión era confeccionar el listado de puntos de riesgo
a fin de evaluar y tomar medidas.

Se ve necesario, teniendo en cuenta el listado del 2015,
realizar el seguimiento del trabajo iniciado.

actualizar dicho listado y

Visto el dictamen de la comisión de urbanismo de fecha 3 de febrero de 2017, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: Tomar medidas dirigidas a minimizar el riesgo o hacer desaparecer los
siguientes puntos de riesgo dando prioridad a dichos trabajos.
SEGUNDO: Comunicar dicho listado al responsable de obras y servicios y al
responsable de brigada.

SITUACION

TIPO DE RIESGO

PROPUESTA SOLUCION

EMETERIOKO
HAURRESKOLA
CUBIERTA

CAIDA DE
ALTURA

Señalizar prohibición de subida

GURIDI

CAIDA EN
ALTURA >6M

Señalizar prohibición de subida
y medidas para dificultar.
Señalización. Valla metálica
Hercules.

COMENTARIOS
A pesar de las medidas los
niños andan encima de la
cubierta. SEÑAL DE
PROHIBICION
PENDIENTE
(solicitado presupuesto. Este
año se ha presentado nuevo
escrito señalando riesgo)

FRONTON SAN
IGNACIO

CAIDA EN
ALTURA

Barandilla para tapar agujero

PENDIENTE

CAMINO
CEMENTERIO

CHOQUES CAIDA

GURUTZEAGA
OTARREAGA

CHOQUE ENTRE
VEHICULOS Y
PEATONES

EUSKALERRIA 8
EUSKALERRIA 20
(laboral)

CAMBIAR EL PASO DE CEBRA
Mantenimiento y reforma de
juegos. Carteles. Superficie.
Analizar la seguridad del
entorno.

PARQUES
INFANTILES

TOLOSA IBARRA 3,
MOJOIA

El problema más grave es que
las motos levantan el suelo.
Analizar canalizar las aguas
para eliminar las bolsas de
agua.

CHOQUE ENTRE
VEHICULOS Y
PEATONES
CHOQUE ENTRE
VEHICULOS Y
PEATONES
CHOQUE ENTRE
VEHICULOS Y
PEATONES

Acera demasiado estrecha

Colocar paso peatonal en
Danon Txokoa
Tomar medidas para respetar el
paso peatonal. Colocar espejos
dobles y berlinesa.

PENDIENTE
Analizar colocar una baranda en
zig zag para evitar las motos y
llevar las aguas de arriba al
camino de Leaburu.
Revisar el antideslizante
anualmente para el día de todos
los santos.
PENDIENTE
(analizar nueva situación con DF
en 2017)
Para el 2017 Danon txoko
PENDIENTE (Tolosa)
Poner en contacto con
ayuntamiento de Tolosa y
propuesta de ensanchar.
Comunicar la situación a los
vecinos
PENDIENTE 2017
El paso de cebra se quiere
realizar en ese punto.
En 2016 se colocaron y quitaron
berlinesas.
Continua el problema sobre todo
por la velocidad de los vehículos

SE NECESITAN NUEVAS
MEDIDAS
CAMINO LEABURU

GOLPES Y
CHOQUES

Colocar señales de prohibición
de camiones pesados. (xTn

SOLICITAR A DF LA
PROHIBICION DE VEHICULOS
PESADOS

EUSKALERRIA 2

CHOQUE ENTRE
VEHICULOS Y
PEATONES

Colocar baranda para evitar
paso peatonal

PENDIENTE

EUSKALERRIA 51
GURIDI 1

CHOQUE ENTRE
VEHICULOS Y
PEATONES

Los peatones pasan por donde
no son vistos por los vehículos

APATTA KALEA

CHOQUE ENTRE
VEHICULOS Y
PEATONES
OCUPACION ALTA
OCASIONAL
OCUPACION ALTA
OCASIONAL
CAIDA AL RIO

EMETERIO 9-11

CAIDA

ITURBURU GAIARRE
(TOKI ONA)
GAZTETXE
POLIDEPORTIVO

PENDIENTE
Analizar la idoneidad del paso
de cebra junto con los trabajos
de asfalto de Guridi

Señales de peligro y comprobar
alumbrado

Analizar posibilidad de
ensanchar el inicio de camino a
Izaskun.

PLAN DE EVACUACION

PREGUNTAR A LAUTALAN

PLAN DE EVACUACION

PREGUNTAR A LAUTALAN

Baranda de madera escalable
Falta baranda en la esquina de
acera.

Adecuar ( ej. Colocar red)
PENDIENTE

3.2 JULIAN GAIARRE 23. PLANTA BAJA. RESPUESTA A CONSULTA
En fecha 27 de enero el aparejador Lander Arregi consulta por email la posibilidad de
construir vivienda en el local bajo derecha de Julian Gaiarre nº 23.
La arquitecta municipal redacta informe desfavorable.
Visto el dictamen de la comisión de urbanismo de fecha 3 de febrero de 2017, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: No aprobar la posibilidad de vivienda en local bajo derecho de Julian
Gayarre nº 23 por incumplimiento de lo establecido en la “ordenanza reguladora de
nuevos usos en locales situados en bajos de vivienda en Ibarra” (publicado en el BOG el
28 de noviembre de 2014, nº 228).
La razón principal de la negativa estriba en el incumplimiento de la condición siguiente
relativa a iluminación y ventilación del local:
Art. 4: ámbito de aplicación. Para el uso de viviendas, será necesario que dos de las
fachadas del local en planta baja sobresalgan al menos 1,20 m sobre la rasante del
espacio edificado, público o privado, perimetral del edificio.

SEGUNDO: Notificar el acuerdo a Lander Arregi.

3.3 GRANJA DE GALLINAS EN PARCELA 01 765. RESPUESTA A CONSULTA.
En agosto de 2016 Joxe Angel Urruzola presentó consulta sobre posibilidad de construir
gallinero en parcela 01-765 con el objetivo de la cría para venta de 1.700 gallinas
anuales.
En fecha 12 de septiembre de 2016 se remitió al departamento de Promoción
Económica , Medio Rural y Planificación Territorial de Diputación solicitud de informe
a fin de recibir licencia previa por parte del departamento con competencia en el sector
agrario.
No se ha recibido respuesta alguna.
El interesado se ha reunido con la arquitecta y la técnica de medio ambiente para
exponer el tema.
Tanto la arquitecta como la técnica han realizado informe desfavorable.
Visto el dictamen de la comisión de urbanismo de fecha 3 de febrero de 2017, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: desfavorablemente la consulta sobre la parcela 01 765 presentada en agosto
de 2016 por los siguientes motivos:
La nueva instalación de explotación ganadera no cumple con las distancias necesarias a
viviendas en virtud a la norma 515/2009 de 22 de septiembre , sobre las condiciones de
salubridad-higiene y medioambientales de las nuevas explotaciones ganaderas.
Las características de pendiente, superficie y geometría de la parcela 01 765 no
posibilitan ordenar en condiciones adecuadas el espacio del edificio y el de carga y
descarga.
SEGUNDO: Notificar el acuerdo a Joxe Angel Urrozola.

CUARTO:
4. APROBACION DE PLIEGOS ADMINISTRATIVO Y TECNICO PARA LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD DEL GABINETE DE IGUALDAD.
El ayuntamiento de Ibarra, en sesión plenaria celebrada el día 24 de noviembre de 2016
acordó aprobar el I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres de Ibarra (en base al
dictamen de la comisión de Política social y Política Feminista y Diversidad de fecha 11
de noviembre de 2016).
Dicho plan se basa en el diagnostico actual de la situación entre hombres y mujeres en
Ibarra y concreta el plan 2017-2020. El documento ha sido redactado por la empresa
Elhuyar a petición del Ayuntamiento de Ibarra y con la colaboración del departamento de
Política Feminista y Diversidad.
El objetivo es mejorar la situación de la ciudadanía, reduciendo las diferencias y dando
pasos hacia una sociedad basada en la igualdad, siendo esa la principal razón del
documento.
Por otra parte, el ayuntamiento desea unirse a otros municipio que trabajan en al ámbito de
la igualdad. Es necesario personal especializado para llevar a cabo dicho plan y el
ayuntamiento en estos momentos carece del mismo. Por ello es de suma importancia la
contratación de una Oficina de Igualdad.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: Aprobar los pliegos para la contratación mediante procedimiento negociado
sin publicidad del Gabinete de Igualdad.
SEGUNDO: Invitar a tres empresas a tomar parte en el proceso de contratación del
Gabinete de Igualdad.
BERDINTASUN GABINETEA KONTRATATZEA PUBLIZITATERIK GABEKO
PROZEDURA NEGOZIATUA.
BALDINTZA ADMINISTRATIBO ETA TEKNIKO ZEHATZEN AGIRIA
I.- KONTRATUAREN EDUKIA
1.- KONTRATUAREN XEDEA

Ibarrako Udalaren berdintasunaren alorrean dituen beharrak asetzeko Berdintasun
Bulego baten kontratazioa. Zerbitzu honen helburu nagusiena Ibarrako Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako I. Plana garatzea izango da.
Honako jarduerak burutu beharko dira:

1. UDAL FUNTZIONAMENDUA
a. Udal –egituraren organigraman gaia kokatzea
b. Sailetako arduradunei koordinazio bileretan gai modura txertatzea
Ibarrako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Plana
baliabideak emanaz

2. HERRITARREKIKO
a. Herritarrekin oro har eta emakumeekin bereziki hartu emana izateko eta
elkarrekin lan egiteko gunea sortzea

3. ZERBITZUAREN BALDINTZAK
a. Zerbitzua Ibarrako Udalean eman beharko da
b. Astero 12 ordu egin beharko dira. Gutxienez 6 ordu presentzialak
izango dira (Ibarrako Udalean lan egin beharrekoak).
2.- KONTRATUAREN IRAUPENA
Prestazioa eskaintzeko guztizko epea BI URTEKOA
berritzeko aukerarekin, urtez urte.

izango da. Beste bi urte

3.- KONTRATUAREN IZAERA ETA MOTA, ETA ARAUBIDE JURIDIKOA
Kontratuaren xedea kontuan hartuz, eta azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege
Dekretuak, Sektore Publikoetako Kontratuen Legearen Testu Bategina- SPKLTBonartzen duenak 10 eta 19 art.etan xedaturikoari jarraiki, administrazioko zerbitzu
kontratu bat da.
Kontratua publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez esleituko da, SPKLko 138,
142 eta 169. artikuluetan adierazi eta arautzen den bezala.
Kontratua arautuko duen legeria:
a) Plegu honetan eta plegu teknikoan jasotako baldintzak.
b) Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bategina onartzen duena, aurrerantzean SPKLTB.
c) Indargabetu gabeko Urriaren 12ko 1098/2001eko Errege Dekretua, Herri
Administrazioetako Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duena.
d) Maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua, urriaren 30eko 30/2007 Sektore
Publikoko Kontratuei buruzkoa partzialki garatzen duena.

e) Administrazio kontratazioa arautzen duen estatuko nahiz Autonomia Erkidegoko
foru edo tokiko aplikagarri den bestelako xedapenak.
f) Kontratu honi zuzenean nahiz zeharka eragin liezaiokeen edozein mailako beste
xedapen bat.
Aurkakotasuna balego Plegu ekonomiko-administratibo honen eta kontratazio
espedientean jasotako gainerako agirien artean, plegu honek aginduko du, alderdi
teknikoetan izan ezik, horietan Baldintza Teknikoen Pleguak aginduko baitu.
Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa baliatuko da kontratua dela-eta sor daitezkeen
auzietarako.
4.- KONTRATUAREN PREZIOA
Kontratuaren prezioa gehienez 64.000 € izango da BEZ barne (4 urteak kontutan
hartuz). Eskatzaileek diru-kopuru hori hobetu dezakete.
Prezio horretan sartuta daude zerbitzua aurrera eramateko sortzen diren gastu guztiak
(beharrezkoa den pertsonalaren soldatak, Gizarte Segurantzako kotizazioak,
administrazio kostuak, langileen dietak, inbentariagarria ez den materiala..., hau da,
udalak bere gain plegu honetan espresuki hartzen ez dituen gastu guztiak.)
Adjudikazio-hartzailea BEZa ordaintzetik salbuetsita baldin badago, behar bezala
ziurtatu beharko du eta zenbateko hori ez da eskaintzan sartuko.
5.- FINANTZABIDEA
Kontratuaren prezioa ordaintzeko behar beste diru jarri da udal aurrekontuan.
6.- ORDAINTZEKO MODUA
Ordainketak prozedura honi jarraituz egingo dira:
Urteko prezioa 16.000 euro (BEZ barne) izango dira. 12 hilabetetan ordainduko
dira (hilero 1.333,33 € ) esleipendunak fakturak elektroniko egoki aurkeztuaz bat.
7.- ESKAINTZAK ESKATZEA
7.1.- Enpresa lizitatzaileak.- SPKLko 178. artikuluari jarraituz, Ibarrako Udalak
eskaintzak eskatu ahalko dizkie kontratu hori egiteko gai diren hiru enpresari edo
gehiagori. Eragin horretarako, gai joko dira jarduteko gaitasun erabatekoa duten
pertsona natural edo juridiko espainiarrak edo atzerritarrak, baldin eta kaudimen
ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionala egiaztatzen badute eta ez badute
SPKLko 60. artikuluan jasotako debekuetako bakar bat ere.
Eskaintzaren bat aurkezteak esan nahi du lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzen
dituela agiri honetako klausulak, eta adierazpen erantzulea ere bada,

Administrazioarekin kontratua egiteko behar diren baldintza guzti-guztiak betetzen
dituela adierazten duena.
7.2- Eskaintzak.- Enpresaburuei, ahal den guztietan, eskaerak idatziz eskatuko dizkie
kontratazio organoak.
8.- BERMEAK
Behin-behineko bermea
Ez dago.
Behin betiko bermea
Eskaintza ekonomiko hoberena aurkeztu duen lizitatzaileak, ezarritako betebeharrak
betetze aldera, behin betiko bermea ezarriko du, hain zuzen, adjudikazio
zenbatekoaren %5ari dagokiona, BEZ sartu gabe.
Berme hori ezartzeko epea bost egunekoa izango da, behin-behineko adjudikazioaren
iragarkia egiten denetik kontatzen hasita eta Sektore Publikoaren Kontratu Legearen
Testu Bateginak, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartuak,
96.1 art.an ezarritako edozein modutan ezar daiteke.
Bermea itzultzea, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak, azaroaren
14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartuak, 102 art.an ezarritako moduren
batean egingo da, behin berme epea igarota eta adjudikatzaileak kontratu betebehar
guztiak bete ondoren.
9. KONTRATUAREN HIZKUNTZA IRIZPIDEAK
EAEko hizkuntza ofizialei dagokionean ondoren betebeharrak zehazten dira:
9.1. Hizkuntza paisaia:
Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako komunikazio orokorrak piktograma
bidez egingo dira eta euskarazko azalpen mezua izango dute ondoren.
Piktograma bidez egin ezin direnean, euskaraz egingo dira mezuak ezagunak edo
ulergarriak direnean.
Aurreko bi kasuak ezinezkoak direnean, elebitan egingo dira euskarari lehentasuna
emanez, betiere administrazioarekin aldez aurretik adostuta.
9.2. Erabilera herritarrekin:
Zerbitzuaren erabiltzaileari harrera eta erantzuna administrazioari eskatzen zaizkion
hizkuntza baldintza berdinetan egingo dira.

Administrazioak onartutako hizkuntza-irizpideei jarraituz, herritarrekin ahozko
harremana (lehen hitza, telefonoz, erantzungailuan, aurrez aurrekoan, bozgorailutik,
bileretan…) euskaraz egingo da.
Modu berean, era guztietako jakinarazpen eta komunikazioak (inprimakiak, oharrak,
abisuak, ordutegiak, fakturak eta salerosketako bestelako agiriak…) euskaraz
egingo dira. Herritarrak eskatzen duenean, euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira,
euskarazkoari lehentasuna emanez.
Zerbitzua ematean erabiltzen diren euskarazko testuak zuzenak eta egokiak izatea
bermatuko du kontratatutako enpresak. Hori ziurtatzeko, zabalpen handiko testuak
edota behin eta berriz erabiltzekoak Udaleko Euskara zerbitzura eramango dira,
zuzentasuna egiaztatzeko eta, maila desegokia balitz, enpresari eskatuko zaio bere
kontura zuzentzea.
9.3. Erabilera administrazioarekin:
Kontratu egileak aukera izango du kontratu mota honen bidez sortzen diren ahozko
zein idatzizko komunikazio mota guztiak (kontratu, faktura, txosten, bilera,
kontsultak…) euskaraz eskatzeko esleipendunari.
Baldintza horiek kontraturako funtsezko betebeharrak dira, eta beraz, SPKLTaren
118.2. artikuluaren arabera, baldintza horiek ez betetzeak kontratua etetea eragin
dezake, 223. F) artikuluan adierazi bezala.
10.- KONTRATAZIO ORGANOA
Zerbitzu honen kontratazioa Alkatetzak esleituko du, dekretu bitartez.
II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA
11.- ADJUDIKATZEKO PROZEDURA
Kontratu hau publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez adjudikatuko da, Sektore
Publikoko Kontratuen Legeak 169 eta 174. artikuluetan ezarritakoaren arabera, lege
horretako 174 e) artikuluan agertzen den egoera bera baita.
Irizpide hauexek izango dira kontratua adjudikatzeko oinarri, garrantziaren eta
puntuazioaren arabera ordenatuta:
I.- Eskaintza ekonomikoa: (51 puntu).
A:- Eskaintza ekonomiko hoberenari 51 puntu emango zaizkio eta beste proposamen
guztiei honako formula honen arabera emango zaizkie puntuak:
X= (esleipenaren prezioa/ Y) / (esleipenaren prezioa / Z) * 51

X= lorturiko emaitza
Y= baloratu behar den eskaintzaren prezioa
Z= eskaintza onena
B: :- Eskaintza ekonomiko hoberenari emango zaio puntuazio handiena eta zero puntu
lizitazio prezioari. Gainerako eskaintzen puntuazioa izango da biderketa honen
emaitza: eskaintza ekonomiko baxuenaren eta lizitatzailearen eskaintzaren arteko
kozientea bider irizpideari aplikagarri zaizkion puntuak, hau da,
Ob x Z
OI
Ob da eskaintza ekonomiko baxuena eta OI lizitatzailearen eskaintza; Z aplikagarri
diren gehienezko puntuak irizpidean.
II.- Txosten teknikoa. (40 puntu)
a.- Marko teorikoa eta proiektuaren helburuak. Aurkezten duten proiektua eta
Ibarrako Udalaren helburuen arteko lotura. Ibarrako herriaren espirituarekin bat
datorren berdintasun proiektua
b.- Lan-metodologia: 1. Helburuen, prozesuen eta emaitzen ebaluazio adierazleak.
Ebaluazio prozedurak eta euskarriak. 2. Dinamizatzaile eta udalaren arteko
koordinazioa eta formazio proposamena. 3. Udalarekiko eta herriko eragileekiko
koordinazio proposamena 4. Herritarren parte- hartzea sustatzeko proposamena.
c. Zeharkako lerroak jorratzeko kalitatea eta gaurkotasuna. 1. Generoen arteko
elkarbizitza bermatzeko proposamena. 2. Euskararen erabilera bermatzeko
proposamena. 3. Bizikidetza eta aniztasuna bermatzeko proposamena.
III.- Hobekuntzak (10 puntu)
Originaltasuna.
Segurtasun juridiko eta pribatutasuna babestea
Aipatutako irizpideak eta kontratuari lotutako beste edozein alderdi ekonomiko, tekniko
edo logistiko negoziatuko da parte-hartzaileekin.
12.- KONTRATATZEKO AHALMENA ETA KAUDIMENA
Kontratazio prozedura honetan, pertsona natural edo juridikoek parte hartu ahalko dute,
baldin eta ahalmen juridiko eta jarduteko gaitasun osoa badute, kaudimen finantzario eta
tekniko edo profesionala egiaztatzen badute, eta Sektore Publikoko Kontratuen Legeak
60. artikuluan ezartzen dituen ezintasun edo bateraezintasunetako bat ere ez badute.
Kaudimena 1. klausulako e) eta f) letretan ezarritako bideen arabera egiaztatu eta
ebaluatuko da.
Kontratua beren kabuz egin ahal izango dute, edo beste pertsona batek ordezkatuta,
horretarako emandako ahalmenaren bidez. Pertsona juridiko baten ordezkari gisa horko

kideren batek parte hartu badu, horretarako ahalmena duela egiaztatu beharko du,
agirien bidez. Hala, kasu batean nola bestean, ordezkariari ere eragingo diote lehen
adierazitako kontratatzeko ezintasunek.
Administrazioarekin eta hirugarrenekin harremana duten neurrian, kontratatutako
enpresako langileek administrazioak berak bete behar lituzkeen pareko baldintzak
bermatu beharko dituzte, hizkuntza gaitasunei dagokienez; horregatik, eman beharreko
zerbitzuen izaera kontuan izanik, langileek Europako Erreferentzia Markoaren C1
gaitasun maila izatea eskatuko da.
Kontratua esleitu aurretik egiaztatu beharko du enpresak zerbitzua emango duten
pertsonek badutela eskatutako hizkuntza gaitasuna.
Era berean, enpresa kontratatu eta geroago zerbitzua emango duen pertsona berririk
sartuko balitz, horiek ere eskatutako hizkuntza gaitasuna egiaztatu beharko dute.
Hizkuntza gaitasuna egiaztatzeko honako bi bideak erabili ahal izango dira:
1. Zerbitzua eman behar duten pertsonek eskatutako hizkuntza gaitasuna daukatela
ziurtatzen duen agiria aurkeztea edo,
2. Administrazioak erabakitako proba egitea .
Subrogazio kasuetan, langileek eskatutako hizkuntza-gaitasuna betetzen ez badute,
kontratua euskaraz gauzatu ahal izateko, beharrezko neurriak adostuko dira herritarren
eta bezeroen hizkuntza eskubideak bermatze aldera.
13. ESKAINTZAK AURKEZTEA ETA PARTE-HARTZAILEEKIN NEGOZIATZEA
Prozedura honetan parte hartzeko proposamenak ezarritako epean aurkeztu beharko
dira.
Proposamen horiek Ibarrako Udaletxeko erregistro orokorrean aurkeztuko dira,
San Bartolome Plaza 2 zk.an, astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00ak arte.
Epez kanpo aurkezturiko proposamenak ez dira onartuko, nahiz eta jasota gelditu
postetxean aurkeztu zirela epea amaitu aurretik, ez bazaio kontratazio organoari
bidaltzen telex edo telegrama bidez eskaera egin zeneko egunaren egiaztagiria, postaz
bidali zeneko egunarena.
Kontratazio honetako espedientea eta horri lotutako dokumentazio teknikoa
Administrazio honetako Idazkaritzan aztertu ahalko da, 09:00etatik 13:30era, lanegun
guztietan, eskaintzak aurkezteko epe osoan.
Eskaintza horiek adierazitako toki eta ordu berean aurkeztuko dira, gutun-azal itxi
baten barruan. Gutun-azal horretan, honako hau idatziko da: “BERDINTASUN
GABINETEA KONTRATATZEKO PUBLIZITATERIK GABEKO PROZEDURA
NEGOZIATUAN PARTE HARTZEKO ESKAINTZA”. Dokumentu hauek izango ditu
barruan:

a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun agiriaren fotokopia. Gainera,
beste pertsona edo erakunderen baten ordezkari gisa jarduten bada, notario-ahalordea
ere aurkeztu beharko da.
b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, Merkatu Erregistroan behar bezala
inskribatutako eratze edo aldatze eskritura aurkeztu beharko da, halakorik bada, eta
identifikazio fiskaleko zenbakia eman beharko da, aplikatzekoa den merkatu legediaren
arabera inskribatuta egon behar badu. Hala ez bada, eskritura edo eratze dokumentu
bidez, estatutu edo sortze egintza bidez egiaztatuko da jarduteko ahalmena. Agiri horiek,
beharrezkoa izanez gero, dagokion erregistro ofizialean inskribatuta egongo dira eta
jardueraren arauak agertuko dira bertan. Espainiarrak ez baina Europar Batasuneko
estatu kideetako nazionalitatea duten enpresaburuak badira, kokatuta dauden estatuko
legediaren arabera dagokion erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu beharko dute,
edo zinpeko aitorpena edo ziurtagiria aurkeztu, Europar Batasunean aplikatzekoak diren
xedapenen arabera.
c) Berariazko adierazpen erantzulea, Sektore Publikoko Kontratuaren Legeko 60.
artikuluan, Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartua (I
ERANSKINA), agertzen diren kontratatzeko debekuetako bakar bat ere ez dutela
adierazten duena. Halaber, espresuki adieraziko da indarrean dauden xedapenetan
ezarritako zerga betebehar guztiak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dauzkatela,
azken bi egoera horiek egiaztatzen dituzten agiriak aurkeztu ez badira.
d) JEZn alta emanda daudela egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko da, zehazki
kontratuaren xedeari dagokion epigrafean alta emanda daudela, baldin eta urte
horretakoa bada ziurtagiria, edo JEZren azken ordainagiria, beste kasu guztietan; bi
kasuetan, zinpeko adierazpen bat aurkeztu beharko da, eskaintzaileek zerga horren
matrikulan baja ez dutela eman dioena.
e) Kaudimen ekonomiko finantzarioaren egiaztagiriak:
Kaudimen ekonomiko finantzarioa egiaztatuko da enpresaren urteko kontuen bidez
edo haien laburpen bidez, gutxienez bi erakunde finantzarioen txostenekin batera.
f) Kaudimen tekniko edo profesionala:
- Kaudimen tekniko edo profesionala, SPKLTBaren 78 art.ak ezarritako bitartekoren
baten bidez.
Hautatuak izateko, enpresaburuek zerbitzuen kontratuak ematen gutxienez bi urteko
esperientzia dutela egiaztatu beharko dute. Berariaz ohartarazten da hori
egiaztatzeko kontratua eman den Udalaren ziurtagiria aurkeztu beharko dela.
- Kontratu honetako koordinazio lanak egingo dituenak Erdi Mailako Titulu,
Unibertsitateko Diplomatura edo baliokideren baten jabe izatea eta Berdintasun
alorrean gutxienik 2 urteko esperientzia izan beharko du. Koordinazio lanetan
arituko denaren argiri horien kopia konpultsatuak aurkeztu beharko dira parte
hartzeko eskaerarekin.

- Kaudimena frogatzeko, gainera, prozeduran parte hartzera onartutako lizitatzaileek
haien proposamenetan zehaztutako baliabide materialekin eta giza baliabideekin
osatuko da. Hori kontratatuari atxikiko zaio derrigorrezko izaeraz eta, beraz,
SPTLTBaren 64.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, hori betetzen ez bada
kontratua bertan behera uzteko arrazoi izango da 223 f) artikuluan adierazi bezala.
- Horrela, esleipendunak, kontratua burutuko duten langileen izen-abizenak eta
horien lanbide-prestakuntza adierazi beharko da.
- Langileen %100 nahitaez egiaztatu beharko dute administrazioko 3. Hizkuntza
eskakizuna, dagokion ziurtagiria aurkeztuta, 263/1998 Dekretuari jarraituz. Beraz,
hezkuntzako 2. Hizkuntza eskakizuna, EGA edo administrazioko 3. Hizkuntza
eskakizunaren pareko beste titulu batzuk aurkeztu ahalko dira.
- Lan honetan arituko diren orok, ziurtatu beharko du ez dela sexu-askatasun eta
sexu-ukigabetasunaren aurka egindako delituengatik kondenatua izan epai
irmoarekin. Horretarako, Sexu delitugileen erregistroko Zentralaren ziurtagiria ekarri
beharko da (uztailaren 28ko, 26/2015 legeak egindako, adingabearen babes
juridikoaren urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13.5 artikuluaren
aldaketa).
- Zerbitzua emango duen langilearen identifikazioa, eta hala badagokio
gaitasunaren egiaztatzea.

hizkuntz

g) Baldin eta hainbat enpresaburuk enpresen aldi baterako elkarte gisa parte hartzen
badute lehiaketan, elkarte hori osatzen duten guztiek egiaztatu beharko dute jarduteko
ahalmena eta kaudimena badutela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera, eta
adjudikaziodun suertatuz gero aldi baterako elkarte gisa formalki eratzeko konpromisoa
agertu beharko dute. Halaber, aldi baterako elkarte horretako kide bakoitzak xedearen
zein zati egingo duen adieraziko da eskaintzan, guztien kaudimen baldintzak zehaztu eta
egiaztatzeko.
h) Atzerriko enpresek Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren pean jarriko
direla dioen adierazpena aurkeztu beharko dute, zuzenean edo zeharka sor daitezkeen
kontratuaren gorabehera guztietarako, eta hala behar izanez gero eskaintzaileari
dagokion jurisdikzio foruari uko egingo diotela adierazi beharko dute.
i) Eskaintza baloratzeko lagungarri gerta daitezkeen agiriak, agiri honetako 12. atalean
adierazitakoaren arabera.
j) Eskaintza ekonomikoa, eredu honetara egokitua:
Jauna/andrea:
……………………………………………………..........................................………………….
PK:...............................NAN:....................................Telefonoa:................................Helbi
de elektronikoa:........................................................
Ahalmen juridiko eta jarduteko ahalmen osoz, bere izenean
……………………………. ren ordezkari gisa (helbidea:…………………………….

edo

PK:.....................; telefonoa:....................................... eta NAN edo IFK (pertsona
fisikoa edo juridikoa bada):.........................................), Berdintasun Gabinetea
kontratatzeko prozedura negoziatu bidezko prozesuan parte hartzeko gonbita jaso
dudalarik, hau ..............adierazten dut
1) Konpromisoa hartzen dudala kontratua .......................... euroan betetzeko
(.................. €, %.....(e)ko BEZarenak), ............................... epean. Prezio horren
barruan kontzeptu guztiak daude sartuta, edozein arlotako zerga, gastu, tasa eta
arielak, eta kontratistaren etekin industriala barne.
2) Ezagutzen ditudala klausula administratibo berezien agiria, baldintza teknikoen
agiria eta kontratua arautuko duten gainerako dokumentuak, eta espresuki onartzen
ditudala eta guztiari men egiten diodala.
3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen dituela indarrean dagoen araudiak
irekitzeko, instalatzeko eta funtzionatzeko eskatzen dituen baldintza eta betebehar
guztiak.
…………………….-(e)an, 20.....ko …………………… -(a)ren …………(e)(a)n.

Sinadura
Halaber, aurreko a), b) eta e) letretan adierazitako egoerak Euskal Autonomia
Erkidegoko Eskaintzaile eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren, Estatuko
Eskaintzaile eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren edota Europar Batasuneko
sailkapen ziurtagiri baten bidez egiaztatu ahalko dira, SPKLko 84. artikuluan
xedatutakoaren arabera. Kasu horretan, ziurtagiri horrekin batera eskaintzailearen
adierazpen erantzule bat aurkeztu beharko da. Adierazpen horretan, ziurtagirian
agertzen diren egoerak ez direla aldatu adierazi beharko da.
Aurkeztutako agiriak jatorrizkoak edo Administrazioak nahiz
konpultsatutako edo benetakotzat jotako kopiak izan ahalko dira.

notario

batek

Testu Bateginaren 178.2 artikuluari jarraiki, Udalak negoziatu beharreko eskaintzak
murriztu ditzake baldintza plegu honetako irizpideak jarraituta.
Negoziazioa amaituta, haren ondorioz iritzia aldatu duten parte-hartzaileek azken
eskaintza bidali beharko dute, ekonomikoki abantailatsuena zer eskaintza den ikusi eta
horren arabera eskaintza ekonomiko hoberena hautatzeko.
14.- ADJUDIKAZIOA, FORMALIZATZEA ETA GASTUAK
Egindako eta amaitutako eskaintzak kontuan hartuta eta, halakorik izan bada, partehartzaileekin egindako negoziazioak Politika Feminista zinegotziak espedientea aztertuko

du (Udaleko Bitarteko Idazkariarekin bat), eta adjudikazioa Alkate Dekretu bidez emango
da..
Kontratazio organoak, neurriz kanpoko edo ez normaltzat joak izan ez diren
proposamenak beherazko ordenaz sailkatuko ditu.
Kontratazio organoak, eskaintza ekonomikorik onena egin duen eskaintzaileari, hamar
lanegunetako epean, eskakizuna jaso eta hurrengo egunetik hasita, ondorengo
ziurtagiriak aurkeztea eskatuko dio:

a) Zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharrak bete dituela egiaztatzen duen agiria
aurkeztu beharko du.
b) Kontratua gauzatzeko agindutako baliabideak benetan badituela.
c) Bidezkoa den behin betiko bermea eratzea.
Eskakizun hori adierazitako epean betetzen ez bada, eskaintzaileak bere eskaintza
erretiratu egin duela ulertuko da, eta hurrengo eskaintzaileari eskatuko zaizkio agiri
horiek, eskaintzak sailkatuta geratu diren ordenari jarraituta.
Kontratazio organoak dokumentazioa jaso eta hamar egun baliodun igaro baino lehen
adjudikatuko du kontratua.
Eskaintza ezingo da hutsik utzi baldintza pleguan ezarritako irizpideekin bat datorren
eskaintza edo proposamenen bat egonez gero.
Adjudikazioa arrazoitua izango da eta hautagaiei edo lizitatzaileei jakinaraziko zaie.
15.- KONTRATUA FORMALIZATZEA
Kontratua agiri administratibo baten bidez formalizatuko da, gehienez ere
adjudikazioaren jakinarazpena jaso eta hamabost egun baliodun igaro baino lehen.
Agiri hori aski titulu izango da edozein erregistro publikotan sartzeko. Nolanahi ere,
kontratistak eskatu ahalko du kontratuaren eskritura publikoa egitea. Hala bada, berak
ordainduko ditu gastuak .
Kontratua formalizatzen denean perfekzionatuko da.
16.- KONTRATUA GAUZATZEA
Kontratua kontratistaren gain eta galorde gauzatuko da, eta ez da azpikontrataziorik
onartuko.
Kontratua agiri honetako klausulen arabera beteko da, Administrazioaren zuzendaritza,
ikuskapen eta kontrolaren pean. Administrazioak idatziz nahiz ahoz baliatuko du
ahalmen hori.

Baldin eta kontratistari edo haren mendeko pertsonei egotzi ahal zaizkien ekintzengatik
edo haiek egin beharreko eginbeharrak ez egiteagatik kontratua ondo ez betetzeko
arriskua badago, Administrazioak egoki iritzitako neurriak hartzea exijitu ahalko du,
kontratua ondo gauza dadin.

17.- KONTRATISTAREN LANEKO BETEBEHARRAK
Kontratistak lan arloko lege xedapenak, Gizarte Segurantza eta laneko segurtasun
eta osasun betebeharrak bete beharko ditu, eta Administrazioak ez du erantzukizunik
izango kontratistak betebehar horiek betetzen ez baditu.
18.KONTRATISTAREN
ERANTZUKIZUNA,
KONTRATUA
HIRUGARREN BATZUEI EGINDAKO KALTEEI DAGOKIENEZ

BETETZEAN

Kontratista izango da kontratua gauzatzeko egin behar diren eragiketen ondorioz
sortutako kalte-galeren erantzulea, SPKLko 214 eta 305 artikuluen arabera.
Berme horrek estaliko ditu kontratuari loturiko arriskuak eta bereziki, hirugarren batzuei
egindako kalteengatiko erantzukizun zibila (orokorra, patronala eta gurutzatua), bai
esleipendunaren, bai langileen eta mendekoen egintzen ondorioz sorturiko kalteak,
tresnerian izandakoak eta kontratu honen helburu den zerbitzua ematerakoan egindako
lanengatik sorturiko kalteak.
19.- KONTRATUA ALDATZEA
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legeko 219. artikuluarekin
bat etorriz, administrazio kontratu hau interes publikoko arrazoiengatik aldatu ahalko da,
I Liburuko V. Tituluan ezarritako kasuetan eta eran, eta 211. artikuluan araututako
prozedurarekin bat etorriz. Kasu horietan, kontratazio organoak adostutako aldaketak
nahitaez bete beharko ditu kontratistak.
20.- KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI JARRI AHAL ZAIZKION
ZIGORRAK
A/ KONTRATUA GAUZATZEKO EPEAK
Baldin eta kontratistak berari egotzi ahal zaizkion arrazoiengatik kontratua garaiz amaitu
ez badu, hala epe osoari dagokionez nola, halakorik bada, epe partzialei dagokienez,
Administrazioak bi erabaki hauetako bat hartu ahalko du: edo kontratua etetea bermea
kenduta, edo egunean eguneko zigorrak jartzea, kontratuaren prezioko 1.000 euro
bakoitzeko 0,20ko proportzioan.

Berandutzeagatiko zigorrak kontratuko %5eko multiplora iristen diren bakoitzean,
kontratazio organoak ahalmena izango du kontratua azkentzeko edota harekin aurrera
jarraitzeko, beste zigor batzuk jarrita.
B/ PRESTAZIOAK PARTZIALKI GAUZATZEA
Kontratistak berari egoztekoak zaizkion arrazoiengatik kontratuan zehaztutako
prestazioetako batzuk bete ez baditu, Administrazioak bi aukera hauek izango ditu: edo
kontratua azkentzea, edo zigor bat jartzea, kontratuaren guztizko prezioaren ehuneko
10aren heinekoa.
Prestazioa ondo eman ez bada, Administrazioak kontratuaren aurrekontuaren % 10aren
heineko zigorra jarri ahalko du.
Kaudimena 11.e) klausulan ezarritako baliabide material edo pertsonalekin osatzeko
betebeharra bete ez bada, Administrazioak kontratuaren aurrekontuaren % 10aren
heineko zigorra jarri ahalko du.
Zigor horiek legez ezarritako prozeduraren bidez eratutako bermetik ordainduko dira, eta
kontratistak osatu beharko du ondoren bermea, zigorrak ordaintzeko zati bat kendu
behar den bakoitzean.
21.- KONTRATUA BERTAN BEHERA UZTEKO ARRAZOIAK
Zerbitzu kontratua bukatzeko arrazoi izango dira SPKLko 223 eta 308. artikuluetan
ezarritakoak, eta SPKLko 225. eta 309. artikuluetan adierazitako baldintzetan eta
ondoreekin.
21.- ADMINISTRAZIOAREN PRERROGATIBAK
Administrazioari dagokio kontratua interpretatzea, kontratua betetzean sor daitezkeen
zalantzak argitzea, interes publikoko arrazoiengatik kontratua aldatzea, amaitzea eta
horren eraginak erabakitzea, betiere Sektore Publikoko Kontratuen Legeak eta
Administrazio Publikoetako Kontratuen Legeko Araudi Orokorrak ezarritako mugen
barruan eta horko baldintza eta eraginak betez.
23.- BALIABIDEEN ARAUBIDEA
Kontratazio honi dagozkion ebazpenek eta izapidezko egintzek, baldin eta azken
horiek zuzenean edo zeharka erabakitzen badute gaiaren muinaren gainean, ezartzen
badute ezin dela prozedurarekin jarraitu, babesgabezia sortzen badute edo eskubide
eta interes legitimoetan kalte konponezina badakarte, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoari eta Prozedura Administratibo Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legean araututako berraztertzeko errekurtso administratiboa jarrai ahalko da, edo,
bestela,
administrazioarekiko
auzien
errekurtso
bat
jarri
ahalko
da,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzko uztailaren 13ko 29/1998 Legean
araututakoari jarraiki.

Interesdunek gainerako izapidezko egintzen aurka daudela alegatu ahalko dute,
prozedura amaitzen duen ebazpenean kontuan har daitezen.
24.- DATU PERTSONALEN BABESA
Kontratazio hau dela-eta, norbanakoen datuak erabili behar badira, kontratistak
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu bateratuaren hogeita
zazpigarren Xedapen Gehigarrian ezarritako betebeharrak bete beharko ditu, Datu
Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Legeari eta Lege gori garatzen
duen araudiari dagokionean.
EGINBIDEA: Jasota geratzeko baldintza administratiboen plegu hau Tokiko Gobernu
Batzordeak onartu zuela

Alkatea

Idazkaria

QUINTO:
5.PONER EN MARCHA EL PROCEDIMIENTO DE EXPURGO DEL ARCHIVO.

Vista la necesidad de realizar un proceso de selección en el archivo municipal. La
última se realizó en el año 2002 pero en los últimos 15 años el Servicio de
Valoración y Selección del Gobierno Vasco ( COVASED) ha aprobado valoraciones
de varias series y por ello es necesario realizar un análisis de los expedientes
actuales.
Se prevé un trabajo de una duración de 9 meses como mínimo.
Las subvenciones para implementar el sistema de archivo se pueden recibir en
cualquier año por lo que los trabajos de selección se pueden realizar durante un año
o dos.
Se prevé un gasto de 64.000 € ( sin IVA, se realice durante un año o dos). La
secretaria afirma que la adjudicación de la contratación de este servicio se deberá
realizar mediante procedimiento negociado sin publicidad.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: Solicitar a secretaria la puesta en marcha del procedimiento para
realizar la selección y análisis del archivo de Ibarra (mediante procedimiento
negociado sin publicidad , con gasto de 64.000 € sin IVA).
Secretaria recuerda a la junta de gobierno la obligatoriedad de realizar un plan
normativo.

Y sin más temas que tratar, cuando son las once y veinticinco de la fecha de
encabezamiento, por la presidencia se da por finalizada esta sesión, de la que yo,
secretaria interina , levanto esta acta como fiel reflejo de cuanto en ella se ha
debatido y acordado.

