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ALKATETZA
DEKRETUA
2020 000002783

OSOKO BILKURA DEIALDIA

Xedea
2020-11-27(e)ko OSOKO BILKURA deialdia.
Aurrekariak
Lehena. SARSCoV-2k eragindako infekzinoen ugaltzeari usteko, 2020ko urriaren 25eko
926/2020 ED bidez, Alarma Egoera aldarrikatu da.
Bigarrena. Lehendakariak urriaren 26ko 36/2020 Dekretua onartu du, zeinaren bidez
osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen ziren Alarma-egoeraren adierazpenaren
eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k
eragindako infekzioen hedapenari eusteko.
Hirugarrena. Urriaren 27ko 2489/2020 Alkatetza dekretua onartu zen SARSCoV-2k
eragindako infekzinoen ugaltzeari eusteko, Bermeoko Udaleko kide anitzeko organoen
saioak telematikoki egiteko.
Argudioak
Lehenengoa: COVID-19 dela eta premiazko neurri sozio-ekonomiko osagarriak arautzen
dauzen apirilaren 1eko 11/2020 Errege Dekretu-Legearen 2. Azken Xedapenak, Toki
Entitateen Erregimenaren oinarriak onartzen dituen 7/1985 Legearen 46. artikulua aldatu
eban, toki entitateeko kide anitzetako organoetako saioak telematikoki egin ahal izateko.
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Aipatutako 7/1985 Legearen 46. artikuluaren hirugarren atala modu honetan geratu da: 3.

En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave
riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera
desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de
los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la
concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente
les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente,
constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos
y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio
español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la
comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios
necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda
legalmente en cada caso. A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos
válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o
audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva
participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos
que se adopten.
Bigarrena: Alkatetzak OSOKO BILKURAko deialdia egiteko eskumena dauka, legeria
honen arabera:
-

Apirilaren 2ko 7/1985 Toki Araubidearen oinarriak arautzen dauzan Legeak,
21.1.c) artikulua

-

Azaroaren 28an 2568/1986 Errege Dekretu bidez onartutako Toki Entitateen
Antolamendu, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Araudiak (AFA) 112 eta
ondorengo artikuluetan xedatutakoa.

Ebazpena
Goian aitatutakoa kontuan hartuta, honako hau ebatzi dot:
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LEHENENGOA: OSOKO BILKURA osatzen daben zinegotziak deitzea ohiko batzarrera.
BIGARRENA:

Deialdia

Alkatetza

Dekretu

honen

eranskinean

agertzen

diran

zehaztasunen arabera egin eta bertan agertzen dan gai zerrendea onartzea. Ikusi 1.
eranskina.
HIRUGARRENA: 1. deialdian quoruma izateko zinegotzi nahikorik egon ezean, batzarra
automatikoki egun bi geroago eta ordu berean deitzea 2. deialdian.
LAUGARRENA: Jakinaraztea zinegotziei asistentzia nahitaezkoa dala, bertaratzea
galarazten dauen arrazoi justifikaturik egon ezean.
BOSGARRENA: Jakinaraztea gaurtik aurrera, udal honetako Egoitza Elektronikoan edo
Idazkaritzan eskura dagozala gai zerrendako gaiakaz zerikusia daukien espedienteak.

BATZAR DEIA
Deitutako organoa:

OSOKO BILKURA

Batzarra:

Ohikoa

Deialdia:

1. deialdia

Eguna:

2020-11-27 (Ostirala)

Ordua:

08:00

Lekua:

Telematikoa (Zoom aplikazioaren
bitartez)
2020/12/01 (Asteartea) 08:00

2. deialdia:
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GAI ZERRENDEA

1.- Urriaren 27ko 2489/2020 Alkatetza Dekretua berrestea SARSCoV-2k eragindako
infekzinoen ugaltzeari eusteko, Bermeoko Udaleko kide anitzeko organoen saioak
telematikoki egitea.
2. - Ainhoa Arenal Mugicak zinegotzi kargua hartzea.
3. - Aurreko akta irakurri eta onartzea: 2020-10-09 OB (10).
4. - Batzarkideek gai zerrendako puntuetan interes pertsonalik edo familiakorik daukaten
adieraztea.
5. - Gizarte Ongizaterako Udal Patronatu desegitea onartzea.
6. - Informazino Batzordeetako kideen aldaketa onartzea
7.- Aritzatxuko kantinako arduradunari zehapen espedientea zabaltzea onartzea.
8.- 21.2 areako 6. eta 9. partzeletako Plan Berezia behin betiko onartzea
9.- 21.2 exekuzino unidadean egindako eraikitzeen ondorioz, kale izen eta zenbakiak
emotea.
10.- Bermeoko udaleko langileen ordutegia eta presentzia kontrolatzeko sistemaren
funtzionamendurako barne araudia onartzea.
13. - Baso politikaren inguruko EH BILDUren mozinoa onartzea.
14. - Saharako su etenaren gaineko EH BILDUren mozinoa onartzea.
15. - Euskararen nazioarteko eguneko adierazpen instituzionala onartzea.
16. - 2020ko hirugarren hiruhilabeteko fakturei buruzko txostenaren barri emotea.
17. - 2020ko hirugarren hiruhilabeteko morositate datuen barri emotea.
18. - 2020ko hirugarren hiruhilabeteko hornitzaileei ordainketen inguruko diruzaintzako
txostenaren barri emotea.
19.- 2019.urteko espedienteetan kontu hartzailearen eragozpenen eta altxatutako
ingeren barri emotea
20.- 2019ko Bermeoko Udalaren kitapena: Bizkaiko Foru Aldundiaren kontsulta
txostenaren barri emotea.
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21.- 2020ko alkatetza dekretuen barri emotea: 2055-2704 zenbakidun dekretuak.
22. - Tokiko Gobernu Batzarreko erabagien barri emotea: Irailak 30, urriak 6, 13, 20, 27 eta
azaroak 3, 10 eta 17
23. - Ganerako organoen kontrola.
24. - Eskari eta itaunak.

Oharra: sinadurea eta datea orri-oinean .
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