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Xedea
Lamerako 2. kioskoaren emakida esleitzeko deialdia hutsik deklaratzea

Aurrekariak
Lehenengoa: Tokiko Gobernu Batzarrak, 2021eko urriaren 26an hartutako erabakiaren
bidez, Lamerako 2. kioskoaren emakida esleitzeko deialdia onartu zuen.
Bigarrena: Iragarkia BAOn argitaratu zen (213. iragarki zenbakia), 2021eko azaroaren
5ean, 20 laneguneko epea emanez proposamenak aurkezteko.
Hirugarrena: Emandako epea igarota, ez dira proposamenik aurkeztu enkantera
ateratako hutsik dauden udal merkatuko postuentzat.
Argudioak
Lehenengoa: Lamerako 2. kioskoa jabari publikoko ondasuna da, zerbitzu publikoari
atxikia, ekainaren 23ko 1372/1986 Errege Dekretuak, Toki Erakundeen Ondasunen
Erregelamendua onartzen duenaren 4. artikuluarekin bat etorriz.
Bigarrena: Proposatutako okupazio-izaera eta -epea kontuan hartuta, jabari publikoko
erabilera pribatiboa da, eta, beraz, dagokion emakida eman behar da, 33/2003 Legearen
86. eta 93. artikuluetan eta 1372/1986 Errege Dekretuaren 78.1 artikuluan ezarritakoarekin
bat etorriz.
Hirugarrena: 33/2003 Legearen 93.1 artikuluak ezartzen duenez, jabari publikoko
ondasunen gaineko emakidak lehiaketa bidez emango dira.

Bosgarrena: Ondare araudiak ez du xedatzen prozedura honetan gertatutakoa, hau da
proposamenik aurkeztu ez izana. Hori dela eta, kontratazio publikoko araudian
ezarritakora jo behar dugu. Hala, Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 150.3
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Laugarrena: Kontuan izanda negozio juridiko hori dagokion herri-jabariko emakida
egilestearen mende dagoela eta bere legeria propioa izango duela, hori izango da
administrazio publikoen ondasunak arautzen dituena, eta, beraz, Sektore Publikoko
Kontratuen 9/2017 Legearen eremutik kanpo geratuko da, nahiz eta, lege-hutsuneen
kasuan, kontratu-araudi publikoaren printzipioak aplikatu behar zaizkion.

01/2020
artikuluak hurrengoa dio: “no podrá declararse desierta una licitación cuando exista

alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren
en el pliego.”

Paragrafo horren alderantzizko interpretazioa eginez, ulertu behar da proposamenik
aurkeztu ezean, prozedura hutsik deklaratu behar dela.
Seigarrena: Sektore Publikoen Kontratuak arautzen duen 9/2017 Legearen II. Xedapen
Gehigarriaren 9. atalaren arabera, ahalmena alkateari dagokio. Hala ere, 2021eko
martxoaren 11ko 702 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, ahalmena Tokiko Gobernu
Batzarrarengan delegatu zen.
Erabakia
Goian aipatutakoa kontuan izanda, honakoa erabakitzen dut:
LEHENENGOA: Lamerako 2. kioskoaren emakida esleitzeko deialdia hutsik deklaratzea,
proposamenik aurkeztu ez delako.
BIGARRENA: Ebazpen hau Bermeoko Udaleko kontratugilearen profilean argitaratzea.
HIRUGARRENA: Honako erabakia Idazkaritza sailari eta ATBri helaraztea, jakinaren
gainean egon daitezen dagozkion ondorioetarako.
LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabaki honen berri ematea.
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Oharra: sinadurea eta datea orri-oinean .

