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ZIUR TAG IR IA

O soko Bilkuraren erabagia

Jurdana Uriarte L ejarragak, Bermeoko Udaleko idazkari nagusiak, z iurtatzen dot, 
2 0 2 2 -0 5 -2 7 (e)(a)n, O S O K O  BIL K UR Ak erabagi hau hartu dauela:

1 0 .- IR UZUR  P L ANAR E N G AINE K O  ADIE R AZP E N INS TITUZIO NAL A O NAR TZE A.

Udal O soko Bilkura honek, iruzurraren aurkako adierazpen instituz ionala, aho 

batez , onartz ea E R ABAK I DU:

IR UZUR R AR E N AUR K AK O  ADIE R AZP E N INS TITUZIO NAL A

Bermeoko Udala Berreskuratze, E raldatze eta E rresilientz ia P lanaren erakunde 

betearaz le da, irailaren 2 9 ko HF P /1 0 3 0 /2 0 2 1  Aginduan xedatutakoaren arabera. 

Agindu horren bidez , Berreskuratze, E raldatze eta E rresilientz ia P lana kudeatzeko 

sistema eratu da, eta, Udala bere eskumenen esparruan, E rreformen Azpiproiektuak 

gauzatzea dagokio.

2 0 2 1 eko otsailaren 1 2 ko E uropako P arlamentuaren eta K ontseiluaren 

2 0 2 1 /2 4 1  (E B) E rregelamendua, Berreskuratze eta E rresilientz ia Mekanismoa 

ezartzen duena, adieraz ten du E statu kideek neurri egokiak hartu behar dituz tela 

E uropar Batasunaren finantza-interesak babesteko eta funtsen erabilera Ustelkeria 

eta S usperraldi Mekanismo Berez iak (MR R ) finantzatutako neurriekin lotuta dagoela 

zaintzeko.

O soko Bilkurak arau juridiko, etiko eta moralak betetzeko estandar gorenekiko 

konpromisoa adieraz i nahi du, bai eta integritate-, objektibotasun- eta z intzotasun-

printz ipio z orrotzenekiko atxikimendua ere, hartara, iruzurraren eta ustelkeriaren 

aurka dauden agente guz tiek beren jarduera hauteman dezaten, edozein modutan 

ere.

« Iruzur»  hitzak engainua erabiltzea dakar, erakunde publiko bati edo hirugarren 

bati lotutako pertsona batentzat irabaz i pertsonalak lortzeko, edo beste pertsona 

batentzat galerak lortz eko. « Ustelkeria»  irabaz i pertsonalak lortzeko botere-abusua 

da. O robat, « Interes-gataz ka»  bat dago, pertsona baten eginkizunen erabilera 

inpartz iala eta objektiboa bere familiarekin, biz itza sentimentalarekin, kidetasun 

politiko edo naz ionalekin, interes ekonomikoekin edo E Bko funtsen eskatzaile 

batekin partekatutako beste edozein interes-motarekin zerikusia duten 
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arrazoiengatik konprometitz en denean. Iruzurrak, ustelkeriak eta interes-gatazken 

ustez ko kudeaketa txarrak, finantza-ondorioak izateaz  gain, kalte larria egiten diote 

baliabide publikoak eta, beraz , E Bko funtsak eraginkortasunez  kudeatzeko ardura 

duen erakundearen izen onari.

Udaleko langileek, enplegatu publikoak diren heinean, konpromiso hori bere 

gain hartzen dute, eta, besteak beste, E nplegatu P ublikoaren O inarrizko 

E statutuaren L egearen testu bategina onartzen duen urriaren 3 0 eko 5 /2 0 1 5  

L egegintzako E rrege Dekretuaren 5 2 . artikuluan aurreikusitakoak betebeharrak 

dituz te: “velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la 

C onstitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los 

siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, 

imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, 

ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez , promoción del entorno 

cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres”. 

Testuinguru honetan, Iruzurraren aurkako Neurrien P lana egin da, iruzurraren 

eta ustelkeriaren aurkako neurri eraginkor eta proportz ionatuak abian jartzeko, 

planteamendu proaktibo, egituratu eta espez ifiko batean oinarrituta, iruzur-arriskua 

kudeatzeko, Berreskuratze, E raldaketa eta E rresilientz ia P laneko jardueretan 

egindako gastuak interes-gataz karik, iruzurrik eta ustelkeriarik ez  duela bermatzeko. 

Horretarako egin den iruz ur arriskuaren ebaluaz iotik abiatu da. Horrez  gain, iruzurra 

edo ustelkeria sor dez aketen egoerak prebenitu, detektatu eta salatzeko eta horien 

jarraipena egiteko prozedurak ere badaude.

P olitika horren helburua da, erakundearen barruan, iruzurrezko jarduera oro 

ekiditeko kultura sustatzea, ekintza horiei aurrea hartzea eta antzematea erraz teko, 

eta kasu horiek kudeatzeko prozedura eraginkorrak sustatzea.

Halaber, Bermeoko Udalak konpromisoa hartzen du aurreneurri, hautemate, 

zuzenketa eta jaz arpen neurri eraginkor eta proportz ionatuak ezartzen eta hobetzen 

jarraitzeko, aurreko aldietan lortutako esperientz ian oinarrituta. Ildo honetan 

aurrerapauso handiak eman dira, hala nola, O soko Bilkurak onartutako agintarien 

eta enplegatu publikoen jokabide kodeak. G ainera, konpromisoa hartzen du iruzur-

arriskuak aldizka ebaluatzeko iruzurraren aurkako bulego eta agentz ien sarearen 

kudeaketa eta gomendioei jarraituz .

Bermeoko Udalak, besteak beste, iruzurraren aurka borrokatzeko tresna hauek 

jartzen ditu herritarren eta antolakundearen eskura:

• G ardentasun ataria
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• Iradokiz unen eta erreklamaz ioen sistema

• S alaketen kanala

• E tika eta G obernu O naren Batzordea

• Iruz ur-arriskuen aldiz kako az terketa

Azken finean, udalerri honek iruzurraren eta ustelkeriaren aurkako tolerantz iarik 

gabeko politika du, eta kontrol-sistema sendoa ezarri du, iruzur-ekintzak, ahal den 

neurrian, prebenitz eko eta detektatzeko, eta, halakorik izanez  gero, haien eragina 

zuzentzeko.

Horiek horrela, Iruz urraren aurkako Adierazpen Instituz ional hau iruzurrari 

aurrea hartzeko neurrien barruan dago, eta Udalaren web orrian argitaratuko da, 

ahalik eta zabalkunderik handiena izan dezan.

E ta honela izan daiten eta ondorio egokiak eragin daizan, z iurtagiri hau idaz ten dot, 
erabagia agertzen dan akta behin betiko onespenaren menpean dagoela 
ohartarazota (Toki E rakundeen Antolakuntza, F untz ionamendu eta Araubide 
Juridikoa onartzen duen azaroaren 2 8 ko 2 5 6 8 /1 9 8 6  E Daren 2 0 6 . artikuluaren 
arabera), Aritz  Abaroa C antuariense alkatearen aginduz  eta oneretxiaz .

O rri-oinean sinatz ailea eta data
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