2012-05-15ko UDALBATZA EZOHIKOA
Iruran, bi mila eta hamabigarren urteko maiatzaren hamabostean,
arratsaldeko 18:15ean, udaletxeko udalbatza-aretoan, batzar ezohikoa egin du
Udalbatzak, Ainhoa Ugalde Gorostiaga alkatea buru duela.

-BILDU udal-taldekoak: Gorka Murua Makuso, Noelia Lataburu Ortiz,
Olaia

Nieto

Legarra,

Mikel

Gotzon

Iturbe

Saizar,

Ainara

Mugica

Iruretagoyena, Tomas Etxeberria Sarasola, eta Josu Yurrita Loitegui
Ez da etorri: Javier Izaguirre Gomez.
Udaleko idazkariak, Miguel Antonio Arrizabalaga Brusin jaunak, egin
ditu idazkari lanak.
Alkateak irekitzat jo du saio publikoa; segituan, eta haren baimenarekin,
idazkariak jakinarazi du bilera egitea bazegoela, Toki Erregimeneko Oinarriak
Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak eta 2568/1986 Errege Dekretuak,
azaroaren 28koak, Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta
Eraentza (Erregimen) Juridikoaren Erregelamendua onartzen dituenak,
agindutako gutxieneko partaide-kopurua bertaratu baita.

GAI BAKARRA
UDAL TRINKETEKO TABERNAREN KONTZESIO ADMINISTRATIBOA
ETA BALDINTZA PLEGUAK ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.Honako proposamena aurkeztu da:

Se presenta la siguiente:
“PROPUESTA DE ACUERDO

“AKORDIAREN PROPOSAMENA

Irurako

Udala

Por este Ayuntamiento de Irura se

Trinketeko

erreforma sustatzen ari da eta horrek esan

está

nahi du eraikina erabat berrituko dela.

Rehabilitación del Trinkete, lo cual supone

Obra amaitzen denean, beharrezkoa da
taberna

zerbitzua

kudeaketa-

kontratatzea.

Idazkari

kontu-hartzailearen

txostena aztertu da.

promoviendo

la

obra

de

una reforma completa del mismo. Una vez
acabada la obra es necesario contratar la
gestión del servicio del bar.

Visto el informe del SecretarioInterventor.

Hori

ikusita

Ante ello, se propone la adopción

hurrengo

AKORDIOA onartzea proposatu da:

del siguiente
ACUERDO:

Trinketeko

1.-Proceder a la contratación de la

taberna zerbitzua kudeaketa-kontratatzea

gestión del bar del trinquete municipal

1.-Ametsa
eta

baldintza

udal

ekonomiko

eta

administratibo partikularren agiria ere
onartzea,

eta

espedientea

baita

dagokion

ere.

Esleitzeko

Ametsa y aprobar el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativos Particulares y
el

expediente

correspondiente.

El

procedimiento de adjudicación será el
negociado con publicidad.

(adjudikatzeko) prozedura negoziatua
eta publizitatearekin izango da.
2.-Esleipenaren

espedientea

adjudicación.”

hastea.”
Udalbatzak,

Segundo.- Iniciar el expediente de

aho

batez,

proposamena onartzen du.

La

Corporación,

acuerda

por

unanimidad de los presentes, aprobarlo.
Este acuerdo es definitivo en vía

Erabaki hau behin betikoa da

administrativa.

administrazio bidean.

Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, alkateak 19:00ean eman du
amaitutzat bilera. Bertan esandako guztia aktan jaso dut, eta idazkari gisa dena
EGIAZTATZEN dut.
ALKATEA

IDAZKARIA

