
AKTEA

BERMEOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRA 

(2018-09-17/31)

Bilkurea:  Ohikoa 

Deialdia 1. deialdia

Datea: 2018-09-17 (Astelehena)

Lekua: GIZARTE ETA KULTURA ETXEKO BATZAR 
GELEA

Hasiera-ordua: 10:50

Amaiera-ordua: 11:50

Lehendakaria:   BIDEGUREN GABANTXO IDURRE  

Batzordekideak:
   IBARROLAZA MUNITIZ BENITO 

 ORMAETXEA LEGARRETA IRUNE 
   AGIRRE SANTAMARIA JUAN CARLOS 
   ELORZA ELORTEGUI MARIA AMAIA 

 BILBAO URIARTE NAIA 

Bertaratu ez direnak:

Idazkaria:    URIARTE LEJARRAGA JURDANA
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Aztergaiak

1. - Aurreko aktea irakurri eta onestea

2. - Korrupzinoa eta interesen gatazkak ekiditeko ereduak onartzea.

3. - Bermeoko Udalaren eta bere erakunde autonomo eta enpresa publikoen 

aholkularitza eta defentsa juridikoaz edozein auzitan arduratzeko zerbitzu kontratua 

luzatzea onartzea.

4. - Alkatetzearen dekretuen barri emotea

5. - 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 AKTEA IRAKURRI ETA ONESTEA

2018ko irailaren 11ko aktea irakurrita, bertaratutako batzordekideek aho batez 

onartzea erabagi dabe.

2. - KORRUPZINOA ETA INTERESEN GATAZKAK EKIDITEKO EREDUAK 
ONARTZEA.

Xedea

Korrupzinoa eta interesen gatazkak ekiditeko ereduak onartzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 64. artikuluak agintzen 

dauenez korrupzinoa ekidin eta interesen gatazkei aurre hartzeko, eta Enplegatu 

Publikoen Oinarrizko Estatutuaren Testu Bateratua onartzen duen 5/2015 EDLren 

53. artikuluak jasotzen duen betebehar etikoak betetzea errazteko, ereduak prestatu 

ditugu.

Bigarrena: 2018ko irailaren 13an Idazkaritza Saileko AOTk erabagi proposamena 

egin dau.

Argudioak  

Lehenengoa: Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 1. artikuluak honako 

printzipioak jasotzen dauz: “1. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector 

público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las 
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licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato 

entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control 

del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización 

de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición 

previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la 

oferta económicamente más ventajosa”.

Eta 64. artikuluak honakoa agintzen dau: “1. Los órganos de contratación deberán tomar las 

medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y 

solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de 

licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el 

procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la 

que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del 

procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un 

interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e 

independencia en el contexto del procedimiento de licitación.

Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán 

ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación”.

Bigarrena: Enplegatu Publikoen Oinarrizko Estatutuaren Testu Bateratua onartzen 

dauan 5/2015 EDLren 53. artikuluak honakoa xedatzen dau: “1. Los empleados públicos 

respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se 

fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al 

margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, 

clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten 

sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando 

toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o 

étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda 

actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su 

puesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones 

patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de 

intereses con las obligaciones de su puesto público.

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por 

parte de personas físicas o entidades privadas.
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8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución 

del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa 

y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos 

públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de 

terceros.

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, 

resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no 

solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la 

neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y 

mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que 

puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del 

interés público”.

Hirugarrena:  Hori horrela, eta lege xedapen horreek ahalik eta modu errazenean 

betetzen dirala bermatzeko, erantsitako hiru eranskinak  onartzea proposatzen da, 

bata kontratazino mahaietako kideek sinatzeko, bigarrena epaimahaietako kideek 

sinatzeko eta, azkena, 5.000 eurotik gorako kontratazinoetan diru funtsa modu 

efizientean erabiltzen dala bermatzeko eta korrupzinoa ekiditeko neurriak finkatzeko.

Eta prozedura eta ereduak onartzeko ahalmena jagokonez, Toki Erregimena 

arautzen dauan 7/1985 Oinarri Legearen 21.1.s) artikuluaren arabera, alkateari 

jagoko, baina 2018ko martxoaren 5eko 244 zenbakidun Alkatetza Dekretuz 

onartutako delegazinoen ondorioz, ahalmen hori Tokiko Gobernu batzarrarengan 

dago delegatuta. 

Erabagia

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

LEHENENGOA: Korrupzinoa eta interesen gatazkak ekiditeko I. eta II. eranskinean 

agertzen diran inprimaki ereduak onartzea eta III. eranskinean jasotako neurriak 

onartzea.

BIGARRENA: ATB Sailari inprimakiak kodifiketako agindua emotea.

HIRUGARRENA: Bermeoko Udaleko sail guztieri, erabagi hau hartzen dan unetik 

aurrera, onartutako inprimaki eta neurri honeek erabilteko agintzea.

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran Dekretu honen barri emotea.
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I. ERANSKINA

                                         EPAIMAHAIAN PARTE HARTZEKO ZINPEKO AITORPENA
(IN-E 236/01-18)

…………………………  Bermeoko Udaleko karrerako funtzionarioa naiz eta 

……………………………..….. epaimahaiko kide izateko izendatu naute ……….. 

Alkatetza Dekretu bidez eta izendapen horren ondorioz, eta prozesuko hautagaien 

zerrenda ikusi ondoren, egiten dut honako

ZINPEKO AITORPENA
Aipatutako prozesuko epaimahaian parte izateko ez nagoela 40/2015 Legeak bere 

23. artikuluan jasotzen dituen ezelako abstentzio kausan eta, ondorioz, ez daukadala 

ezelako bateraezintasun edo interes gatazkarik, ez pertsonalik ezta familiakorik ere, 

egindako izendapena onartzeko eta horrek dakartzan zereginak leialki eta interes 

publikoaren defentsan betetzeko.

Era berean adierazten dut aitorpen honen ondorioak zeintzuk diren badakidala eta 

onartzen ditudala.

Bermeon, 2018ko ………….aren ……(e)an.
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II. ERANSKINA

                                 KONTRATAZINO MAHAIAN HARTZEKO ZINPEKO AITORPENA
(IN-E 237/01-18)

………………………… Bermeoko Udaleko zinegotziak / langile publikoak eta ........... 

datako Tokiko Gobernu Batzarrean onartutako baldintza agirien arabera 

……………………………..….. kontratatzeko kontratazio mahaiko kideak, izendapen 

horren ondorioz eta prozesuko lehiakideen zerrenda ikusi ondoren, egiten dut 

honako

ZINPEKO AITORPENA
Aipatutako espedienteko kontratazio mahaiko parte izateko ez nagoela 40/2015 

Legeak bere 23. artikuluan jasotzen dituen ezelako abstentzio kausan eta, ondorioz, 

ez daukadala ezelako bateraezintasun edo interes gatazkarik, ez pertsonalik ezta 

familiakorik ere, egindako izendapena onartzeko eta horrek dakartzan zereginak 

leialki eta interes publikoaren defentsan betetzeko.

Era berean adierazten dut aitorpen honen ondorioak zeintzuk diren badakidala eta 

onartzen ditudala.

Bermeon, 2018ko ………….aren ……(e)an.

Agiri hau benetakoa da, eta
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III. ERANSKINA

KONTRATAZINOAN KORRUPZINOA EKIDITEKO NEURRIAK

Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legeak bere 118. Artikuluan kontratu txikien 

espedienteak arautzen dauz eta, horren arabera, 40.000tik beherako obra 

kontratuak eta 15.000 eurotik beherako zerbitzu eta hornidura kontratuak (beti BEZa 

kanpo), zuzenean esleitu leikez.

Halan da be, Lege bereko 1. artikuluan jasotzen diran printzipioak beteko dirala 

bermatzeko, bereziki diru funtsa modu efizientean erabiltzea eta korrupzinoa 

ekiditea, beharrezkoa ikusten da legez araututakoa zorroztea Bermeoko Udalaren 

funtzionamenduan.

Hori horrela, 5.000 edo goragoko kontratuen kasuan (BEZa kanpo), kontratu mota 

edozein dala be, 3 aurrekontu eskatu beharko dira derrigor.

Derrigortasun horrek, salbuespen bakar bi eukiko dauz:

-Kontratua enpresa bakar batek exekutatu ahal izatea, jabetza eskubide, 

esklusibitate eskubide edo gaitasun arrazoiengaitik, era egokian justifikatu beharko 

dana espedientean.

-Kontratua emergentzia edo premiazko egoera bati urtenbidea emoteko 

gauzatu behar izatea, behar dan moduan justifikatuta egongo dana espedientean. 

Aldez aurretik aurreikusi ahal izan diran egoerak, ez dabe inolaz ere emergentzia 

edo premiazko izaera eukiko.

Horren ondorioz, IN-230 inprimakia moldatzen da eta erantsitako moduan geratzen 

da.

Agiri hau benetakoa da, eta
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KONTRATU TXIKIAK (5.000 eurotik gora)                 IN-E 230/01-18

ESKARIA EGITEN DAUEN SAILA:

ESKARIA ETA BEHARRIZANAREN TXOSTENA. ESPEDIENTEA HASTEKO
ONESPENA

Ezaugarriak:
…………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Beharrizanaren justifikazinoa:
………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

Honen bidez, espedientea hastea onartzen da.

Saileko zinegotzi delegadua
Izen-abizenak

DATEA: .............................................

PROPOSATUTAKO PARTIDA ZK. (halan bajagoko): .............................................   

AURREKONTUA (BEZa kanpo, BEZari jagokon zenbatekoa eta guztira): 
(Aurrekonturik balego, erantsi)

KONTRATUAREN ARDURADUNAREN ADIERAZPENA:

Ez dira ekidin kontratazinoaren arau orokorrak: kontratuaren xedea ez da moldatu, 
ezta zatitu eta ez da aurreko baten jarraipena, ezta aurreikusitakoa. 

Kontratuaren arduraduna
Izen-abizenak

DATEA: .............................................

Agiri hau benetakoa da, eta
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AURREKONTUAK ESKATU JAKEZAN ENPRESAK:
- …………………………….
- …………………………….
- …………………………….

JASOTAKO AURREKONTUAK:
- …………………………….
- …………………………….
- …………………………….

HAUTAKETEAREN JUSTIFIKAZINOA:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Egiaztatu da hautatutako enpreseak kontratua beteteko gaitasuna eta gaikuntza 
profesionala dauzakala.

Kontratuaren arduraduna
Izen-abizenak

DATEA: .............................................

KONTRATATZEA PROPOSATZEN DAN ENPRESEARI ESLEITUTAKO KONTRATU 
TXIKIAK, AZKENENGO GASTUA ONARTU BAINO URTEBETE LEHENAGOKO EPEAN: 

   Ez jako bestelako kontratu txikirik esleitu.
 Honeek kontratuak esleitu jakoz eta, danetara, kontratu hau barne, ez dira 
15.000/40.000* euro gainditu:

- ……………………… kontratua. Prezioa: ………………. euro.
- ……………………… kontratua. Prezioa: ………………. euro.

Kontabilidade arduraduna
Izen-abizenak

DATEA: .............................................

*40.000 euro obra kontratuetan, 15.000 euro beste danetan. Azkenengo gastua onartu zanetik urtebete 
baino gehiago pasatu bada, ez da kontuan eukiko. 

KONTSIGNAZINO TXOSTENAK:

*RC agiria erantsiko da.

Agiri hau benetakoa da, eta
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HAUTATUTAKO ESLEIPENDUNA ETA BALDINTZAK:
Aurrekontuaren datea eta zenbakia: 
Esleipenduna: 
Kontratuaren prezioa:
Kontratua beteteko epea:
Ordaintzeko epea: ohikoa
Bestelako baldintzak:
*Obra kontratuetan: obrea, erantsitako ................................... datadun aurrekontuaren eta, 
jagokonean, proiektuaren arabera exekutatuko da.

Gastua onartzeko erabagia:
Organoa: Tokiko Gobernu Batzarra (alkatearen delegazinoz).
Datea: .............................................

Agiri hau benetakoa da, eta
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INPRIMAKIA BETETEKO AZALPENAK

1.- Eskaria eta beharrizanaren txostena: kontratuaren objektua, ezaugarriak eta beharrizana 
justifikatuko dira (hala nola, zerbitzu kontratuetan udalak baliabide materialik eta pertsonalik ez 
daukala kontratuari aurre egiteko. Beharrizana ez da kontratuaren helburua). 

2.- Aurrekontua: esleipendun izateko proposatutakoaren aurrekontua badago, kopurua ipinteaz gain, 
aurrekontua erantsiko da.

3.- Kontratuaren arduradunaren adierazpena: kontratu txiki legez bideratzeko lege betebeharrak 
dagozala adierazo behar da, baita be, ez dala objektuaren zatiketarik egon, ez dala moldatu mugen 
barne sartzeko, ez dala aurretik datorren baten jarraipena edo ez dala urtero errepikatzen.

4.- Eskatutako aurrekontuen laburpena: 5.000 eurotik gorako kontratu txikietan hiru aurrekontu 
eskatuko dira gitxienez, eta egindako eskari eta jasotako erantzunen laburpena jasoko da inprimakian. 
Hiru aurrekontu eskatzeko salbuespen bi bakarrik egongo dira:

-Kontratua enpresa bakar batek exekutatu ahal izatea, jabetza eskubide, esklusibitate 
eskubide edo gaitasun arrazoiengaitik, era egokian justifikatu beharko dana espedientean.

-Kontratua emergentzia edo premiazko egoera bati urtenbidea emoteko gauzatu behar izatea, 
behar dan moduan justifikatuta egongo dana espedientean. Aldez aurretik aurreikusi ahal izan diran 
egoerak, ez dabe inolaz ere emergentzia edo premiazko izaera eukiko.

Ganera, hautatutako enpreseak kontratua beteteko gaitasun nahikoa eta gaikuntza profesionala 
daukazala bermatu behar danez, halan adierazoko da.

5.- Esleipendunak kontratu txikien mugak urtebeteko epean ez dauzala gainditzen adierazotea: 
urtebeteko epean, enpresa bakotxari, ezin jakoz esleipenak egin kontratu txikien muga ekonomikora 
artekoak baino, kontratu mota bakotxeko. 

Hori holan dala, epemuga horretan, kontratu mota bakotxeko (kontratu motak honeek dira: hornidurak, 
zerbitzuak eta obrak), 15.000 eurora arte esleitu ahal izango jakoz, hornidura edo zerbitzu 
kontratuetan, eta 40.000 eurora arte obra kontratuetan. 

Beraz, enpresa bati, gehienez, 15.000 eurora arteko hornidurak esleitu ahal izango jakoz, gehi 15.000 
eurora arteko zerbitzuak, gehi 40.000 eurora arteko obrak, kontratu mota horreek guztiak egiteko 
ahalmena badauka bere estatutuen arabera.

Urtebeteko epea kontatzeko modua honakoa da: egin gura dan esleipenaren aurretik enpreseari 
onartutako azken gastuaren datatik urtebete atzera eginda. Hori, beti be, azkenengo gastua onartu 
zanetik eta egin gura dan esleipenaren artean urtebeteko epea igaro ez bada. Urtebeteko epea igaro 
bada, zerotik zenbatzen hasten da barriro 15.000 euro edo 40.000 euroko mugea.

6.- Kontsignazino txostenak: kontu-hartzaile eta Kontabilidade arduradunaren txostenak jasoteaz gain, 
RC agiria nahitaez erantsiko da.

7.- Organo eskuduna: egungo delegazinoen arabera, Tokiko Gobernu Batzarra da.

Agiri hau benetakoa da, eta
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3. - BERMEOKO UDALAREN ETA BERE ERAKUNDE AUTONOMO ETA 

ENPRESA PUBLIKOEN AHOLKULARITZA ETA DEFENTSA JURIDIKOAZ 

EDOZEIN AUZITAN ARDURATZEKO ZERBITZU KONTRATUA LUZATZEA 

ONARTZEA.

Xedea

Bermeoko Udalaren eta bere erakunde autonomo eta enpresa publikoen 

aholkularitza eta defentsa juridikoaz edozein auzitan arduratzeko zerbitzu kontratua 

aldatzeko espedientearen hasiera onartzea.

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2015eko abenduaren 14ko Tokiko Gobernu Batzarreko 27. puntuan 

Bermeoko Udalaren eta bere menpeko erakundeen aholkularitza eta defentsa 

juridikoaz arduratzeko zerbitzu kontratuaren baldintza-agiriak onartu ziran eta 

deialdia zabaltzea onartu zan.

Bigarrena: 2016ko urtarrilaren 8ko BAOn argitaratu zan deialdia.

Hirugarrena: 2016ko irailaren 27an, Tokiko Gobernu Batzarrak,  Bermeoko Udalaren 

eta bere menpeko erakundeen aholkularitza eta defentsa juridikoaren kontratua  

Equipos de Asesoria e Investigacion SA-EKAIN enpreseari esleitzea erabagi eban.

Laugarrena: Zerbitzu kontratua 2016ko irailaren 30ean sinatu zan, urte birako, 

2016ko urriaren 1ean hasi eta 2018ko irailaren 30era arte.

Bosgarrena: 2018ko abuztuaren 27an, Idazkaritza Saileko AOTk aitatutako kontratua 

luzatzeko proposamena egin eban.

Seigarrena: 2018ko irailaren 4an, Equipos de Asesoria e Investigacion SA-EKAIN 

enpreseak, kontratua luzatzeko bere adostasuna agertu eban.

Argudioak  

Lehenengoa: Bermeoko Udalaren eta bere erakunde autonomo eta enpresa 

publikoen aholkularitza eta defentsa juridikoaz edozein auzitan arduratzeko zerbitzu 

kontratua irailaren 30ean amaituko da eta ez dago astirik kontratazino barri bat 

bideratzeko kontratua iraungi orduko.

Bigarrena: Kontratua beste bi urtegatik luzatzeko aukera badago be, kontratua 

esleitu zanetik udalaren beharrizanak aldatu egin dirala ikusi danez, ez da egoki 

ikusten orain urte bi hitzartutako baldintzetan jarraitzea beste bi urteetan, 

hausnarketa bat beharrezkoa dalako. 

Agiri hau benetakoa da, eta
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Hori horrela, hausnarketa hori egiteko astia eukitzeko eta, horren arabera, 

kontratazino barria bideratu eta esleitu edo kontratua beste urtebetez luzatu erabagi 

bitartean zerbitzuagaz jarraitzeko beharrizana ikusten danez, beharrezkoa litzaken 

luzapena urtebetekoa da eta ez urte bikoa, beste urtebeteko luzapen aukereagaz.

Baina kontratua arautzen dauzan Baldintza Agirietan luzapena beste urte bikoa 

izango dala aurreikusten danez, luzapena egin aurretik kontratua aldatu beharko 

litzake, esandako moduan urtebeteko luzapena egin ahal izateko, beste urtebeteko 

luzapen aukereagaz, zuzenean urte bikoa egin beharrean.

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 1. Xedapen 

Iragankorraren bigarrena paragrafoaren arabera, kontratu hau legea indarrean sartu 

baino lehen esleitutakoa danez aurreko legea aplikatuko jako, kontratuen aldaketei 

jagokenez, besteak beste. Hori horrela, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

testu bateratua onartzen dauan 3/2011 EDLaren 105. Artikulua eta hurrengokoak 

hartuko dira kontuan.

Laugarrena: Bestalde, kontratuaren aldaketak onartzeko ahalmena alkateari jagoko, 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateratua onartzen dauan 3/2011 

EDLaren 2. Xedapen Gehigarrian jasotakoaren arabera, baina 2018ko martxoaren 

5eko 244 zenbakidun Alkatetza Dekretuz onartutako delegazinoen ondorioz, 

ahalmen hori Tokiko Gobernu batzarrarengan dago delegatuta.

Erabagia

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

LEHENENGOA: Bermeoko Udalaren eta bere erakunde autonomo eta enpresa 

publikoen aholkularitza eta defentsa juridikoaz edozein auzitan arduratzeko zerbitzu 

aldatzeko espedientearen hasiera onartzea.

BIGARRENA: Interesdunari 3 laneguneko alegazino epea emotea, kontratuaren 

aldaketa onartu orduko.

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

4. - ALKATETZEAREN DEKRETUEN BARRI EMOTEA

Alkatetzearen dreketuen berri emon da, Udaleko Tokiko Gobernu Batzarra jakitun 

geratu daiten.

Agiri hau benetakoa da, eta
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5. - 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

Agiri hau benetakoa da, eta
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