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2016KO EKAINAREN 7AN UDALBATZAK EGINDAKO OHIKO OSO BILKURAREN 
AKTA.- 
 
BERTARATUAK: 
 
LEHENDAKARIA: 
Ibernalo Basterra Txasko and. 
 
ZINEGOTZIAK: 
Idoia Arenaza Sáenz del Burgo and. 
Manuel Muñoz Morentin jn. 
Eduardo Ruiz de Loizaga Sanz jn.  
Zuriñe Sáenz Sáenz and. 
Mikel Herrador Iriarte jn. 
Juanjo García de Acilu Pérez jn. 
María Asun Quintana Uriarte and. 
Susana Sáenz de Ugarte Corres and. 
 
 
IDAZKARIA: Miguel A. Olveira Barral; ekitaldiaren fede ematen du. 
 
 

Santikurutze Kanpezun, Kanpezuko Udal Ohoretsuaren Udaletxeko Bilkura 
Aretoan, bi mila eta hamaseiko ekainaren 7a izanda, arratsaldeko zortziak eta hiru zirela, 
goian esandako Zinegotziak lehen deialdian elkartu ziren Udalbatzaren ohiko osoko 
bilkura egiteko Ibernalo Basterra Txasko Alkate andrearen lehendakaritzapean, Idazkari-
Kontuhartzailea bertan egonda.  

 
Jarraian,  apirilaren 2ko 7/1985 Erregimen Lokalaren Oinarriak arautzen dituen 

Legearen 46.2.C) artikuluan eta azaroaren 28ko 2568/1986 onetsitako Tokiko 
Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Araudiko 90. 
artikuluan zehaztutakoaren arabera, behar besteko quoruma egiaztatzeari ekin diote, eta 
batzordea eratutzat jo da. Ondoren, gai-zerrendako aztergaiak aztertzen hasi dira. 

 
1.- AKTEN ONESPENA 

Lehendakari andreak galdetu du Udalbatzaren kideren batek esatekorik duen 
2016ko maiatzaren 10eko ohiko bilkuren aktari buruz. Horren kopia helarazi zitzaien 
Zinegotzi jaun-andre guztiei, oraingo bilkurarako deiarekin batera. 

 
 Aurkeztutako akta aho batez onartu egiten da. Lehendakari andreak onartu direla 
adierazten du; eta haien transkripzioa Akten Liburura egitea agintzen du, A.J.A. 110.2 
artikuluan ezarritakoaren arabera. 
 
2.- ALKATETZAREN DEKRETUAK 
Zkia.   Data Edukia 
74 2016/05/09 BETEARAZTEKO AGINDUA POTRO 33, SANTIKURUTZE KANPEZU 
75 2016/05/09 BETEARAZTEKO AGINDUA POTRO 35, SANTIKURUTZE KANPEZU 
76 2016/05/09 BETEARAZTEKO AGINDUA POTRO 31, SANTIKURUTZE KANPEZU 
77 2016/05/09 BETEARAZTEKO AGINDUA POTRO 29, SANTIKURUTZE KANPEZU 
78 2016/05/09 BETEARAZTEKO AGINDUA POTRO 27, SANTIKURUTZE KANPEZU 
79 2016/05/09 HOBARIAK EMATEA IBILGAILUEN ZERGAN IBILGAILUA HISTORIKOAGATIK 
80 2016/05/09 IBILGAIKUEN ZERGA ITZULTZEA IBILGAILUAREN BAJAGATIK 
81 2016/05/10 OBREN LIZENTZIA EMATEA ESTALKIAREN KONPONKETA LEGEZTATZEKO 
82 2016/05/19 HOBARIAK EMATEA IBILGAILUEN ZERGAN IBILGAILUA HISTORIKOAGATIK 
83 2016/05/19 OBREN LIZENTZIA EMATEA SAMUEL PICAZA PLAZAN BARNE OBRAK EGITEKO 
84 2016/05/19 OBREN LIZENTZIA EMATEA LURZATIAN HESIA JARTZEKO 
85 2016/05/19 HOBARIAK EMATEA IBILGAILUEN ZERGAN IBILGAILUA HISTORIKOAGATIK 
86 2016/05/19 OBREN LIZENTZIA EMATEA BI ZALDIENTZAKO ATERPEA EGITEKO 
87 2016/05/23 OBREN LIZENTZIA EMATEA ZATIKETA HORIZONTALERAKO 
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88 2016/05/25 IBILGAIKUEN ZERGA ITZULTZEA IBILGAILUAREN BAJAGATIK 
89 2016/05/26 BILKURA BEREZIRAKO DEIALDIA 
90 2016/05/26 IHARDUNEKO IDAZKARIAREN IZENDAPENA 
91 2016/05/26 KREDITU-TXERTATZEKO ESPEDIENTEAREN ONARPENA 
92 2016/05/27 BANKU-TRANSFERENTZIAREN ONARPENA 
93 2016/05/30 OBREN LIZENTZIA EMATEA CASTILLO KALEAN FATXADA KONPONTZEKO 
94 2016/05/30 OBREN LIZENTZIA EMATEA ARRABAL KALEAN BARNE LANAK (ZOLATA) EGITEKO 
95 2016/06/01 GAINBALIOAK AURKEZTEKO LUZAPENA EMATEA 
96 2016/06/02 2016KO EKAINAREN 7KO OSOKO BILKURA DEIALDIA 
 

 Alkate andreak bertaratutakoei adierazi die gai-zerrendan aztergai berria presaz 
gehituko dela; izan ere, foru planeko obra-proiektua aurkeztu da behin bilkurarako 
deialdia egina zegoenean. Hortaz, bokatu egiten da aztergai berri hori gehitzea, 
bertaratutakoek aho batez onartu dute. 
 
 
3.- KIROL-EKIPAMENDU EREMUKO URBANIZAZIOA HOBETZEKO OBRA-
PROIEKTUAREN ONARPENA, EGOKIA BADA. 
ZIOEN AZALPENA: 
 Javier Lizaso jaunak, arkitektoak, egindako Kirol-ekipamendu eremuko 
urbanizazioa hobetzeko obra-proiektuaren aurkezpena ikusirik. 
 
 Foru planeko diru-laguntzen espedientearen barruan, AFAri esandako 
proiektuaren onarpena bidali behar zaiola ikusirik. 
 

7/1985 Erregimen Lokalaren Oinarriak arautzen dituen Legearen eskumenak 
ikusirik. 
 
XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Bertaratuek aho batez onartu dute: 
LEHENA.- Javier Lizaso jaunak, arkitektoak, egindako Kirol-ekipamendu eremuko 

urbanizazioa hobetzeko obra-proiektua onartzea. 
BIGARRENA.- Esandako proiektuari dagokion araudi urbanistikoa, sektoriala baita 

irigarritasunekoa ere betetzeari buruzko udal txosten teknikoa onartzea 
HIRUGARRENA.- Diru-laguntza ematen den helburua edo zerbitzua hamabost urtetan, 

gutxienez, mantentzeko konpromisoa onartzea; baita diru-laguntzen 
azpiegiturak edo ekipamenduak egoera egokian izatea ere. 

LAUGARRENA.- esandako proiektuaren onarpena AFAri bidaltzea emandako diru-
laguntzen tramitazioarekin jarraitzeko, eta dagozkion obren lizitazioari 
ekiteko. 

BOSGARRENA.- Beharrezko agiriak sina ditzan Alkate andrea ahalduntzea 
espedientearekin jarraitzeko. 

 
 
4.- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA GUNEETAKO GARAPEN ETA 
SUSTAPENERAKO LAGUNTZA 2016KO DEIALDIAN PARTE HARTZEKO  
ONARPENA, EGOKIA BADA. 
ZIOEN AZALPENA:  

2016ko maiatzaren 18ko Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 
aginduaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko landa guneetako garapen eta 
sustapenerako 2016 ekitaldirako laguntza  deialdia ikusirik. 
 

Kanpezuko Udaleko proposamenak ikusirik. 
 
7/1985 Erregimen Lokalaren Oinarriak arautzen dituen Legearen eskumenak ikusirik. 
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AKORDIOA: Bertaratuek aho batez onartu dute: 
LEHENA.- Kanpezuko Udalak landa guneetako garapen eta sustapenerako laguntza  

deialdian parte hartzea, programa hauekin: 
- Kirol ekipamendua eremuaren urbanizazioa hobetzea 
- Santikurutze Kanpezun eraikinaren birgaitzea gazte aterpe bihurtzeko  

BIGARRENA.- Akordioaren berri eman Eusko Jaurlaritzari dagokion prozedurarekin 
jarraitzeko, baita Alkate andrea ahaldundu beharrezkoak izango diren 
agiriak sina ditzan. 

 
 
5.- LEHENDAKARITZAREN TXOSTENA 
 Lehendakaritzak arlo desberdinetako Zinegotzi-Ordezkariei hitza eman die azken 
bileraren ostean egindako gestioak azal ditzaten. 
 
 Saenz andreak, Kultura zinegotziak, azaldu du ekainaren 17an igerilekuak irekiko 
direla. 
 Agenda kulturalari dagokionez, Palestinaren aldeko jaia, eusko bike proba, mendi-
martxa eta San Juan gaua, San Pedro Orbison eta Oteon, zinema euskaraz eta 
Bujandan San Fausto dira hurrengo ekitaldiak. 
 Jai busen inguruan asmoa da: batetik, 14 eta 16 urte bitartekoek gurasoen 
baimena izan beharko dutela; bestetik, udaletxetik kanpo zabaltzea txartelen salmenta –
ostiral arratsaldetan eta larunbat goizetan- 5,50 euroko prezioan. Beti izango da 
beharrezkoa 10 bidaiari, gutxienez; eta oraindik ere jaien egutegia zehaztea falta da. 
 Ekainaren 2an beste bi Bonelli espezieko arranoak askatu zituzten, Istora eta 
Korres deitutakoak. 
 Maiatzaren 26an euskararen lan mahaia egin zela adierazi du, eta berehala beste 
deialdia egingo da. 
 Saenz de Ugarte andreak igerilekuetako leiho bati buruz galdetu du. Erantzun 
zaio hura ordezkatzeko pertsiana elektrikoa jarriko dela. 
 
 Arenaza andreak, Gizarte arloko Zinegotziak, azaldu du pasa den ekainaren 1 eta 
2an nagusiei zuzendutako jardunaldiak egin zirela oso balorazio onarekin, Santikurutzen, 
Bernedon, eta Maeztun lehenago. 
 Lagunkoiak programa barruan bigarren topaketa arratsalde horretan bertan egiten 
ari da, bostetik aurrera. 
 Kontsultategiaren inguruan Jabetza-Erregistroaren aldeko txostena jaso da, eta 
datorren astean lizitazioa hasteko dago EHAAn jarritako iragarkiarekin. Irailaren 15a 
inguruan obrak hasteko aurreikuspena dute. 
 Adierazi du goizeko udal haurzaintza zerbitzuaren eskaera zein den aztertzen ari 
dela, orain arte partehartze eskasa izan duen arren galdetegia bidaliko da. 
 
 Muñoz jaunak, Ogasun eta Enplegu zinegotziak, langabeziaren tasa aipatu du; 
apirilean %10 bazen, maiatzean %9,10. Jaitsiera horrek badu zerikusia biztanleen 
jaitsierarekin. Hortaz, herriko langabetuei gutunak bidaliko dizkiete datuak biltzeko eta 
langabetuen datu-basea osatzeko langabeziaren gaian eragiteko. 
 Adierazi du bigarren udal operarioa ekainaren 6an lanean hasi dela. 
 Aterpetxearen inguruan argitu du proiektua nahiko aurreratua dagoela, eta 
egokitzen ari dela zenbait laguntza deialditan parte hartzeko. 
 Ikastolaren inguruan, Hezkuntzarekin hitz egin dute leihoei buruz; halera, 
aurtengo udan jolastokiko aldekoak aldatuko dira besterik gabe 50 mila euroko 
gastuarekin; horrek konpromiso orokorraren zati bat besterik ez da. 
 Ikastolako jolastokiaren inguruan, materialen bukaerako itxura aztertzen ari da. 
 O.O.O. (Ordezkaritza Organo Gorena) egin da zuzendaritzak beharrak azal 
ditzan. 
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 Araba Camperren inguruan, asteburuetan 8 eta 10 bitarteko ibilgailuak izaten dira, 
mugimendua badago. Bai barrera bai informazio taulak berehala jarriko dira. 
 Horrekin batera, autokarabanisten elkarteak informatu du ekainaren 25eko uda-
garaia irekieran parte hartuko dutela. Halere, ezingo da inolako ekitaldi ofiziala egin, 
hauteskudeetako hausnarketa eguna baita. Beraz, elkarteak berak antolako du 
jardueraren bat, udalaren laguntzarekin, baliabide materialekin hain zuzen. 
 Garcia de Acilu jaunak galdetu du nolako gastua izango da egingo den luntxa; eta 
adierazi du ondo legokeela alkate ohia gonbidatzea, proiektu horretan egin duen ahalegin 
handiagatik.  
 Erantzun zaio musika 400 euro inguruko gastua suposatuko duela, eta luntxa 
igerilekuetako tabernako arduradunek prestatuko dutela. 
 Adierazi du nekazariekin bilera izan dutela udalerriko lehen sektoreko beharrak 
ezagutzeko eta kontuan hartzeko. Egin diren proposamenak aztertu eta dagokien 
agintariei jakinaraziko zaizkie sektore horrek gorako norabidean jartzeko, berriro ere. 
Bileretan aktak jasoko dira, eta lan mahaiaren maiztasuna errespetatuko da. 

 Amaitzeko, zinegotzi jaunak maiatzean aurrekontuaren betearazpen 
datuak azaldu ditu. 

 
Ruiz de Loizaga jaunak, Hirigintza zinegotziak, azaldu du ebatzi dela obra txikien 

diru-laguntza non udaletxearen fatxada konpontzeko eskatu zen. 
Maiatzaren 12an Arabarri eta Arabako Lanak enpresekin bileran egon zen 

zeinean kontuen egoerari buruz informatu den. 
 
 
6.-MOZIOAK, ESKARIAK ETA GALDERAK 
 

 6.1. PALESTINAKO HERRIAREN ALDEKO MOZIOA 
ARRAZOIAK 

Nazioarteko Justizia Gorteak 2004ko uztailaren 9an egindako ebazpenean 
deliberatu zuen Israelek estatu hebriarraren eta Palestinako Lurralde Okupatuen artean 
eraikitako harresia ilegala dela eta behartu zuen bertan behera botatzera eta diru 
ordainak ematea paretak kaltetutakoei. Bestalde, 2001eko Durbaneko Bilkuran bildutako 
GKEek apartheid gisakotzat hartu zuten Israelek palestinarrei ematen dien tratua. 
Munduko estatuek, oro har, muzin egin diete, behin eta berriz, ebazpen horiei. Hori guztia 
kontuan hartuta, 2005eko uztailaren 9an abian jarri zen Israelen aurkako Boikot, 
Desinbertsio eta Zigorren nazioarteko deia. Ekimen horren bultzatzaileen artean daude 
PACBI (Israel Unibertsitate eta Kultura arloetan Boikoteatzeko Palestinako Kanpainia), 
errefuxiatuen babeserako zenbait erakunde, “Stop The Wall” erakundea, eta PNGO 
(Palestinako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundea); eta orotara 200 
erakundetik gorak abiarazi zuten. Egun Palestinako 400 erakundetik gorak bat egin dute 
deiarekin. 

Hortaz, esan dezakegu adar erlijioso eta politiko guztiak zein GKE anitzak 
(emekumeenak, presoenak, gazteenak, nekazarienak, langileenak…) ordezkatuta 
daudela ekimen horretan eta ondorioz Palestinako gizarte zibilaren isla erreal eta zabala 
dela. Are gehiago, garrantzitsuena da ekimen horretan Palestinako gizartearen hiru 
esparruetako elkarteak daudela ordezkatuta, alegia, okupazio eta blokeoaren menpe bizi 
dena (Zisjordania eta Gaza), 48ko eremuetako populazioa (Israelen bizi diren 
palestinarrak), eta errefuxiatuak (barrukoak zein kanpokoak). Beraz, esan dezakegu 
deialdi horrek Palestinako gizartetik haratago doala eta herri palestinar osoa ordezkatzen 
duela, bertan biltzen direlako hiru esparru horietan banatutako palestinarrak. 
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Baina BDZ mugimendua ez da mugatu behar boikotera ekintzarako tresna gisa, 
izan ere, mugimendu honek herri palestinarraren oinarrizko eskubideak elkartasun 
mugimenduaren jomugan jartzea du helburu.  

Deialdi honek hiru aldarrikapen planteatzen ditu: “Zigor neurri ez-bortitz hauei 
eutsi behar zaie harik eta Israelek palestinarren berezko autodeterminazio eskubidea 
onartu eta nazioarteko zuzenbidearen betebeharrak guztiz errespetatzen dituen arte, 
horixe baita haien beharra. Betebehar horiek honako hauek dira: 

1) okupazioa eta arabiarren lur guztien kolonizazioa bertan behera uztea, eta 
Harresia bertan behera botatzea, 

2) Israelen bizi diren hiritar arabiar-palestinarren oinarrizko eskubideak onartzea 
eta erabateko eskubide-berdintasuna bermatzea. 

3) errefuxiatu palestinarrek etxera eta jaioterrira bueltatzeko duten eskubidea 
errespetatu, babestu eta sustatzea, halaxe zehazten baitu NBEaren 194 ebazpenak. 

Nazioarteko komunitateak behin eta berriz muzin egin dio Israelek egindako 
barrabaskeriak eta Nazioarteko Zuzenbidearen urraketak salatzeari. Baimendu du Gazari 
ezarritako blokeo ilegal eta basatia, eta egoera horren konplizea izan da. Blokeo horrek 
munduko konzentrazio esparrurik handiena bilakatu du Gazako zerrenda. Halaber, 
nazioarteko komunitateak ez ditu baldintzatu Israelekiko harremanak Gazako 
Zerrendaren kontra burututako erasoen ostean. Eraso horietan 1500 lagun inguru hil 
zituzten, 2009 urteko hasierako erasoaldietan, eta 2500 2014ko udakoetan; gehienak 
zibilak, eta horietako bosten bat adin txikikoak; eta ondorioz, NBEaren Giza Eskubideen 
Batzordeak onartutako Goldstone txostenak gerra krimenen zantzu larriak aurkitu zituen 
Israelek Gazaren kontra burututako eraso horietan, Zisjordaniako Lurralde Palestinarren 
okupazioan, eta bereziki Ekialdeko Jerusalemeko hiritar palestinarren kanporaketa 
sistematikoan. Hala eta guztiz ere, nazioarteko komunitateak ez ikusiarena egin du 
txosten horren aurrean.  

NBEaren Giza Eskubideen Batzordeak argitaratu berri duen txostenaren arabera 
Israelgo armadak ontziteri humanitarioaren aurka burututako erasoa onargabeko 
bortizkeriaz burutu zen. Gazako blokeoa urratzeko asmotan abiatutako ontziteriari 
egindako eraso horretan horretan 9 ekintzaile turkiar hil zituzten eta ez dago horrelako 
dohaineko bortizkeria segurtasunaren izenean justifikatzerik. Gertaera ikertu duen 
taldearen arabera, beraz, oldarraldi horrek “giza eskubideen eta nazioarteko legedi 
humanitarioaren urraketa larria suposatzen du”. 

NBEaren misioaren arabera ere Gazako egoera guztiz onartezina da XXI. 
mendean, eta galdegiten die alderdi guztiei eta nazioarteko komunitateari palestinar eta 
israeldarren arteko gatazkari amaiera emango dion konponbidea bila dezaten. 

Hau, beraz, garai egokia da eskatzeko Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioa bete 
dadin. BDZ mugimendua, printzipio aurrerakoi eta arrazismoaren aurkakoetan oinarrituta, 
baliabiderik eraginkorra eta zilegia da Palestinako herriaren oinarrizko eskubideak 
urratzen dituzten Israelgo politikei aurre egiteko. Herri askotan goraka doa BDZ 
kanpainarekiko babesa, izan ere, bakea lortzeko tresna eraginkorra den itxaropena 
hedatzen ari da; baita Israel barruko gizarte zibil aurrerakoi eta antikolonialistaren artean 
ere.  

Arestian adierazitako guztiagatik, Talde honek honako hau proposatu nahi du: 
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KONPONBIDERAKO PROPOSAMENA 

 

Kanpezuko Udalbatzak zera eskatzen dio Kanpezuko Udal Gobernuari: 
atxikimendua eman diezaiola Israelen aurkako Boikot, Desinbertsio eta Zigorren 
kanpainiari, eta ondorioz, oraindik aurrera, ezar dezala irizpide etikoen protokolo bat 
kanpainia horrek ezartzen dituen betebeharren harira; eta irizpide etiko horiek baldintza 
ditzatela Udalaren eskumena diren ekitaldi kultural, artistiko eta kirol arlokoen 
kontratazioak eta programazioa; eta halaber,  irizpide horiek ezar diezazkietela edozein 
harreman instituzional edo ekonomikori, zein instalazio publikoen erabilerari. 
 

Aurkeztu den proposamena bozkatu dute bertaratuek, eta aho batez onartu dute. 
 
Ruiz de Loizaga jaunak adierazi du Palestinako bandera jarriko dela balkoian 

hurrengo hiru egunetan, eta onartutako mozioa estatu espainarraren Israelgo enbajadari 
igorriko zaiola. 
 
 

Alkate andreak udal bozeramaileei galdetu die bestelako konturen bat adierazi 
nahi duten, ez da eskaerarik egon. 

 
 
 

Eta aztertu beharreko gai gehiagorik ez dagoenez, Alkate andreak bilkura amaitutzat 
eman du egun bereko arratsaldeko bederatziak laurden gutxitan. Nik, Idazkariak, 
egiaztatzen dut. 
 


