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ALKATETZA
DEKRETUA

 Espediente-zenbakia: 2020/IDA_DEK0866

Xedea

Alkatetzari lagunduko dion Kontratazio Mahai Iraunkorraren aldaketa

Aurrekariak

Lehena.- 2019ko ekainaren 17ko 1419 zk. Alkatetza Dekretu bidez, Alkatetzari lagunduko 
dion Kontratazio Mahai Iraunkorra eratu zen. 

Bigarrena.- Ondoren, 2019ko uztailaren 1eko 1549 zk. Alkatetza Dekretu bidez, 
lehendakariaren kargua aldatu zen, eta Ekonomiako Zinegotzi Delegatua izendatu zen 
mahaiburu bezala.

Hirugarrena.- Aurreko dekretuaren arabera, Kontratazio Mahaiaren idazkaria 
kontratuaren sail arduraduneko administrari edo administrari laguntzailea izango da.

Laugarrena.- Oraintsu, Bermeoko Udaleko plantillan Administrazio Orokorreko Teknikari 
postu berria sortu da. Lanpostu horri, kontratazio arloko funtzioak esleitu zaizkio.

Bosgarrena.- Postuaren izaera teknikoa eta espezializazioa kontuan hartuta, ulertzen da 
Kontratazio Mahai Iraunkorraren idazkaritza langile horrek bete behar duela.

Oinarri juridikoak

Lehena.- Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen326. artikuluaren 
arabera, administrazio publikoen kontratazio-organoek kontratazio mahai baten laguntza 
izango dute hainbat lizitazio prozeduretarako.

Bigarrena.- Toki administrazioen kasuan, aipatutako Sektore Publikoko 
Kontratuenazaroaren 8ko 9/2017 Legearen 2. Xedapen Gehigarriak arautzen du 
kontratazio mahaien osaketa, hurrengoa adieraziz: 

“Kontratazio-mahaiko burua udalbatzako kide bat edo funtzionario bat izango da; 
mahaikide izango dira udalbatzako idazkaria edo, hala behar duenean, udalbatzari 
aholkularitza juridikoa emateko eginkizuna duen organoaren titularra, eta kontu-
hartzailea, edo, kasua bada, kontrol ekonomikoaren eta aurrekontukoaren gaineko 
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eginkizuna esleitua duen organoaren titularra, bai eta, karrerako funtzionarioen edo 
udalbatzaren zerbitzura ari diren langile lan-kontratudunen edo zinegotzien artean 
kontratazio-organoak izendatutako beste batzuk ere; kopurua, guztira, ez da hirutik 
beherakoa izango. Kontratazio-mahaiko kide diren hautetsiak ezingo dira izan mahaiko 
kide guztien herenak baino gehiago.”

Hirugarrena.- Era berean, maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 21. artikuluak 
kontratazio mahaien osaketa erregulatzen du. Idazkariari dagokionez, hirugarren atalak 
ondokoa dio: “el secretario deberá ser un funcionario que preste sus servicios en el 
órgano de contratación.”

Laugarrena.- Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 2. Xedapen 
Gehigarriak ezarritakoarekin bat etorriz.

Erabakia 

Kontuan edukirik goian aipatutakoa, hau erabaki dut:

LEHENENGOA.- Alkatetzari lagunduko dion Kontratazio Mahai Iraunkorraren aldaketa 
onestea, ondoko kideez eratuta egongo delarik:

- Mahaiburua: Ekonomiako Zinegotzi Delegatua edo legez ordezkatzen duena.
- Kideak: 

 Korporazioaren Idazkari Orokorraedo legez ordezkatzen duena.
 Udaleko Kontu-hartzaileaedo legez ordezkatzen duena.
 Kontratua sustatzen duen arloko teknikaria edo, bere kasuan, horretarako 

izendatzen den teknikaria.
- Idazkaria: Sustatzen duen saileko administraria edo administrari laguntzailea 

edo, bere kasuan, ordezko izendatzen dena, edota idazkaritza saileko 
Administrazio Orokorreko Teknikaria, edo, bere kasuan, ordezko izendatzen 
dena.

BIGARRENA.- Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta kontratatzailearen profilean 
argitaratzea.

HIRUGARRENA.- Akordio hau udaleko sailburuei eta udal taldeetako bozeramaileei 
helaraztea, jakinaren gainean egon daitezen.

LAUGARRENA.- Hurrengo Osoko Bilkuran dekretu honen berri ematea.

Oharra: sinadurea eta datea orri-oinean .
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