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2015EKO MARTXOAREN 25EAN UDALBATZAK EGINDAKO OSOKO PRESAKO 

BILKURA BEREZIAREN AKTA.- 
 
BERTARATUAK: 
 
LEHENDAKARIA: 
Esteban García Campijjo jn. 
 
ZINEGOTZIAK: 
Juanjo García de Acilu Pérez jn. 
Mariví Martínez de Antoñana Chasco and. 
Juana María Arroniz Arroniz and. 
Aitor Aguirre Galdós jn. 
Jon Arenaza Saenz del Burgo jn. 
 
 
IDAZKARIA: María Puy Uriarte García; ekitaldiaren fede ematen du. 
 
BERTARATU EZINA ADIERAZTEN DUTE: 
Juan José Berrueta Chasco jn. 
Santos Gómez de Segura Quintana jn. 
Esteban Elorza Echazarra jn. 
 
 

Santikurutze Kanpezun, Kanpezuko Udal Ohoretsuaren Udaletxeko Bilkura 
Aretoan, bi mila eta hamabosteko martxoaren 25a izanda, ordubiak eta bost zirela, goian 
esandako Zinegotziak lehen deialdian elkartu ziren Udalbatzaren osoko presako bilkura 
berezia egiteko Esteban García Campijo alkate jaunaren lehendakaritzapean, iharduneko 
idazkaria 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. 

 
Gai-zerrendako aztergaiekin hasi baino lehen, osoko eta presako bilkura 

bereziaren deialdiaren presako adierazpena bozkatzen da, eta aho batez onartu da. 
 
 

1.- MARTXOAREN 25EAN GERTAKIZUNAK DIRELA ETA, EAJ UDAL TALDEAK 
AURKEZTU DUEN ADIERAZPEN INSTITUZIONALA ONARTZEA, EGOKIA BADA. 
 2015eko martxoaren 25eko osoko bilkura berezian, Campezo-Kanpezuko 
Udaleko osoko bilkuran bilduta honako adierazpen instituzional hau egiten du: 
 
 1.- Campezo-Kanpezuko Udaleko osoko bilkurak Estatuko Segurtasun Indarrek 
gaur polizia-operazioan atxilotu duten udalerriko herritarraren familiari elkartasuna 
adierazten dio. 
 
 2.- Campezo-Kanpezuko Udalak exijitzen du lehenbailehen atxiloketaren 
arrazoiak argitzeko, atxilotuen inkomunikazio egoera indargabetu dezaten, eta abokatuen 
laguntza berehalakoa izan dezaten. 
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 3.- Campezo-Kanpezuko Udaleko osoko bilkurak gure herrian ireki den 
baketze eta normalizazio prozesua egonkortzeko aurrerapausuak emateko beharra 
galdegin du, bide honetatik euskal herritar gehiengoaren nahia betetzeko; gertakari 
hauek oztopatzen baitute. 

 
 4.- Campezo-Kanpezuko Udala, Alkatearen bidez, senideekin 

harremanetan egongo da egoeraren eboluzioaren eta irtenbidea emateko balizko 
pausuen jarraipena egiteko.  

 
 Bertaratuek aho batez onartu dute. 
 
 Gai-zerrendaren puntu honetan, BILDUko udal taldeak mozio bat aurkeztu 

du Guardia Zibilak Kanpezuko herritarra den Izaskun Abaigarren kontra egin duen 
operazioaren aurrean; irakurri dute. 
 
 
Izaskun Abaigarren, Kanpezuko herritarra, kontrako Guardia Zibilaren azken 
operazioaren aurkako MOZIOA 

 
Etxerat euskal presoen senideen elkartearekin lotura duen eta gizarte-

eragileekin eta erakundeekin Etxerat-eko ohiko solaskidea den Izaskun Abaigar gure 
herrikidea atxiloketaren aurrean hurrengo MOZIOA aurkezten diogu osoko bilkurari 
eztabaidatu eta onartzeko: 
 

1. Ezaguna, nabarmena, erabat demokratikoa eta paketsua da Izaskun 
Abaigarrek, gure herrikideak, Etxerat-en euskal presoen eskubideen 
alde egiten duen lana. Izaskun ohiko solaskidea izan da zenbait 
erakundeen aurrean, tartean udalak, Eusko Jaurlaritza edo Europako 
Parlamentua bera. 
 

2. Hori dela eta, atxiloketa hau erabat bidegabea da, Espainiako 
Estatuaren deriba autoritarioa argi eta garbi frogatzen du, 
euskal gizartearen bizikidetasun demokratikoa gaiztotzen du, oinarrizko 
eskubide zibilak urratzen ditu, eta euskal hiritarrek nahi eta desiratzen 
duen baketze prozesuaren aurkako zuzeneko erasoa da. 

 

3. Beraz, Izaskunen berehala askatzea eskatzen dugu, eta Izaskun 
Abaigar gure auzotarraren senideei eta lagunei gure elkartasuna 
erakutsi nahi diegu. 

 

4. Herritarren mobilizazioekin bat egin dezala eskatzen diogu udal honi 
Izaskun Abaigaren askatzea lortu arte. 

 

5. Haren senideei eta lagunari atxiloketatik ager dakizkieke beharren 
ardura Udalak har dezan. 

 

6. Kontuan hartuta atxiloketa honek suposatzen duela euskal presoen 
eskubideen defentsan lan egiten duten erakunde eta pertsonen 
aurkako zuzeneko erasoa; berriro ere, exijitu nahi dugu euskal presoen 
eskubide guztien errespetua, eta ezartzen zien dispertsioaren amaiera.  
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7. Gizarte gehiengoak eta euskal erakundeek adierazi dituzten 
eskaerekin bat eginez, Udal honek Espainiako Gobernuari eskatzen 
dio erabateko norabide aldaketa bai baketze eta adiskidetze politikan, 
bai espetxe-politikan.  

 

Aguirre jaunak adierazi du egiten zuen lana garbia eta erabat legala dela; izan 
ere, osasun-zerbitzuak ziren. Gogoko ez duen puntua edo paragrafoa aldatzeko 
proposatu du, eta  eztabaidatzeko aukera irekitzen du, horrela bozkatu baino lehen, 
aurkeztu den proposamena onartu ahal izateko. 

 
Alkate jaunak hertsiki lotzen zaio haren talde politikoak aurkeztu duen 

proposamenari; ez da inolako negoziaziorik egongo. 
 
Aguirre jaunak adierazi du ez duela ulertzen zergatik ez den eztabaidatzen haren 

talde politikoak aurkeztutako proposamena. 
 
BILDU udal taldeak aurkeztutako proposamena bozkatu dute, eta atzera bota dute 

alkatearen kalitateko botoarekin; izan ere, Aguirre, Arroniz eta Arenaza jaun-andreen 
aldeko 3 boto izan ditu, eta Garcia, Garcia de Acilu eta Martinez de Antoñana jaun-
andreen kontrako 3 botoak jaso ditu. 

 
Eta aztertu beharreko gai gehiagorik ez dagoenez, Alkate-udalburu jaunak bilkura 

amaitutzat eman du egun bereko ordubiak eta hogei minututan. Nik, iharduneko-
idazkariak, egiaztatzen dut. 

 
 


