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2016KO UZTAILAREN 12AN 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 zazpiak eta lau 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 ekainaren 7ko 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.ko 110.2 
artikuluan ezarritakoaren arabera. 
 
2.- ALKATETZAREN DEKRETUAK 
Zkia.   Data Edukia 
97 2016/06/08 OBREN LIZENTZIA EMATEA ETXEBIZITZA HANDITZEKO ETA PORTXEA LEGEZTATZEKO. 
98 2016/06/08 OBREN LIZENTZIA EMATEA BARNE LANAK EGITEKO LIZENTZIA LUZATZEKO 
99 2016/06/09 GAINBALIOAREN LIKIDAZIOAREN ONARPENA 
100 2016/06/09 BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOAREN EBAZPENA 
101 2016/06/14 GAINBALIOAK AURKEZTEKO LUZAPENA EMATEA 
102 2016/06/16 OBREN LIZENTZIA EMATEA 628 LURZATIAN ZIDORRA KONPONTZEKO 
103 2016/06/16 OBREN LIZENTZIA EMATEA OTEOKO AABBari BIDEA KONPONTZEKO  
104 2016/06/16 OBREN LIZENTZIA EMATEA ATZEKO FATXADA ETA HEGALA KONPONTZEKO 
105 2016/06/16 AROTZERIA METALIKOAREN JARDUERA LIZENTZIAN TITULARTASUN ALDAKETA 
106 2016/06/21 GAINBALIOAREN LIKIDAZIOAREN ONARPENA 
107 2016/06/21 2016KO EUSKARA DIRU-LAGUNTZETAN PARTE HARTZEAREN ONARPENA. 
108 2016/06/27 OBREN LIZENTZIA EMATEA KANPEZUKO KONTSULTAGIRAKO. 
109 2016/06/27 OBREN LIZENTZIA EMATEA BARNE LANAK EGITEKO SUBIDA AL PORTAL KALEAN 
110 2016/06/27 OBREN LIZENTZIA EMATEA IGERILEKUA KONPONTZEKO LOS PAULES KALEAN 
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111 2016/06/27 OBREN LIZENTZIA EMATEA LURZATIAN HESIA JARTZEKO CENTRO KALEAN 
112 2016/06/27 OBREN LIZENTZIA EMATEA OTEOKO AABBari BIDEEN ZOLADURAK KONPONTZEKO 
113 2016/06/30 TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ITZULTZEA IBILGAILUAREN BAJAGATIK 
114 2016/06/30 KREDITU-TXERTATZEKO ESPEDIENTEAREN ONARPENA 01/2016 
115 2016/06/30 BANKU-TRANSFERENTZIAREN ONARPENA 
116 2016/07/01 MUGARRI PROIEKTUAREN DIRU-LAGUNTZETAN PARTE-HARTZEA 
117 2016/07/01 ANTOÑANAKO BETEARAZPEN AGINDUAREN ERREKUTSOAREN EBAZPENA 
118 2016/07/01 ATERPETXEKO PROIEKTUA IDAZTEKO ESLEIPENA 
119 2016/07/05 OCUS-I TESTU BATEGINAGATIK ORDAINSARIAREN ONARPENA 
120 2016/07/06 ROSARIA ERREKAKO ZUBIKO LANEN ESLEIPENA 
121 2016/07/06 LAGUNTZA JURIDIKOAGATIK EKAIN-I KONTRATUAREN ESLEIPENA 
122 2016/07/06 LAGUNTZA INFORMATIKOAGATIK KONTRATUAREN ESLEIPENA 
123 2016/07/08 2016KO UZTAILAREN 12KO OSOKO BILKURA DEIALDIA 
 
 
 

Quintana andreak galdetu du 100. zenbakiari buruz; Alkateak adierazi du 
aspaldatik datorren hirigintza arloko espedientea dela, Ekaini kontsulta juridikoa egin 
ondoren ebatzi dagoena. 

Interesa adierazi du 116-arengatik ere bai, Alkateak azaldu du udal eraikinetan 
eraginkortasun energetikoko ziurtagiriak egiteko proiektua dela. 

120-ri buruz, azaldu diote Somaga S.L.ri esleitu zaiola, baina lanak ezin direla 
hasi uztailaren 30era arte, URAk egin duen txostenean azaldu bezala; harri-lubeta egingo 
da, baina handitu gabe. 

121 eta 122 zenbakien inguruan, udalbatzan azaldu ziren kontratuak direla esan 
diote; batetik, gobernu taldeari laguntza juridikoa, eta bestetik, Maquelsari laguntza 
informatikoa emateagatik, eskaintza merkeena eta beharretara egokituena izateagatik.  

Azken kontratu honen inguruan, Herrador jaunak galdetu du zenbat bisita daude 
ezarrita, baina Ruiz de Loizaga jaunak une horretan ez duela gogoratzen erantzun dio. 

Garcia de Acilu jaunak haien jarrerari eusten dio, eta zalantzak azaldu ditu datuen 
konfidentzialtasunari emango zaion tratamenduaz. 

Ruiz de Loizagak azaldu du ez duela aurrean kontratua datu horiek eskaina ahal 
izateko. 

 
3.-2015EKO KONTU OROKORRA ONARTZEA, EGOKIA BADA 

 
Ikusirik 3/2005 Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen 

Aurrekontuei buruzkoa, 62 artikuluan “1.- Toki erakundeek, kontabilitate-ekitaldia 
amaitutakoan, Kontu Orokorra egin behar dute; bertan ekonomiaren, finantzen, 
ondarearen eta aurrekontuaren arloetan egindako kudeaketen berri agertu behar dute. 
Osagai hauek izan behar ditu: a) Egoeraren Balantzea. b) Galera eta Irabazien Kontua. 
c) Memoria; honek atal hauek izan behar ditu: 1. Finantzaketa-taula. 2. Zorraren egoera. 
3. Informazio-eranskina; hemen aurrekontuaren likidazioa eta Kontabilitate Orokorra 
erlazionatu behar dira. d) Aurrekontuaren likidazioa. 2.- Urteko orriek eranskin hauek izan 
behar dituzte: 1. Egiaztapenaren balantzea. 2. Kreditu-aldaketen egoera-orria. 3. Balioen 
egoeraren eta mugimenduen orria”, eta 63 artikuluan “1.- Toki erakundearen urteko orri 
eta kontuen berri hurrengo ekitaldiko apirilaren 30a baino lehen emango du erakundeko 
buruak. Organismo autonomo eta sozietate publikoenak, organo eskudunek behin-
behinean aurkeztu eta onesteko proposatu ondoren, toki erakundeari bidaliko zaizkio 
aurreko epe berean. 2.- Korporazioburuak gertututako Kontu Orokorra maiatzaren 15a 
baino lehen jarri behar da toki erakundeko kontuen batzorde bereziaren onespenerako. 
3.- Kontu Orokorra, aurreko idatz zatian aipatutako batzorde bereziaren txostenarekin 
batera, jendaurrera azalduko da 15 egunetan; epealdi horretan interesatuek 
erreklamazioak, ingerak zein oharrak aurkeztu ahal izango dituzte. Batzorde bereziak 
aztertu egingo ditu eta beharrezkotzat jotzen dituen egiaztapen guztiak egin ondoren, 
beste txosten bat emango du. 4.- Batzorde bereziaren txostenekin eta aurkeztutako 
erreklamazio eta ingerekin batera, Kontu Orokorra korporazioaren osoko batzaren 
onespenerako jarriko da, eta bidezkoa bada uztailaren 31 baino lehen onetsiko da. 5.- 
Toki erakundeek behar bezala onetsitako Kontu Publikoaren berri emango dio Herri-
Kontuen Euskal Epaitegiari, haren arautegian berariaz ezarritakoaren arabera.” 
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Alkate andreak egindako Entitatearen Kontu Orokorra eta 2016ko maiatzaren 
26an bildu zen Kontuen Batzorde Bereziak emandako irizpena aztertu ondoren, 

 
Aipatutako Kontu Orokorra jendaurrean ipinita egon dela araututa dagoen epean 

erreklamazio, erreparazio edo eragozpenik aurkeztu gabe kontuan hartuta. 
 

XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Bertaratuek aho batez onartu dute: 

LEHENA.- 2015 ekitaldiari dagokion Entitatearen Kontu Orokorra onartzea 
BIGARRENA.- Herri Kontuen Euskal Epaitegiari egoki onartu den Kontu 
Orokorraren berri ematea. 

 
4.- BEHIN-BEHINEKO ONARPENA EMATEA UDALAREN MATERIALA ETA 
LOKALEN ERABILERA ARAUTZEN DUEN ZERGA ORDENANTZAREN 
ALDAKETARI, EGOKIA BADA. 
 Alkatetzaren proposamenari jarraiki, lokal publikoak, haien erabilerak eta Udaleko 
materialak arautzen dituen ordenantza aldatzeari buruzko hasierako onespena emateko 
tramitatutako espedientea ikusirik. 
 
 Kontuan hartuta Foru Ogasunak arautzen dituen uztaialaren 19ko 41/1989 Foru 
Arauako 16 eta 18 bitarteko artikuluetan aurreikusitakoa, eta apirilaren 2ko 7/1985 
Erregimen Lokalaren Oinarriak arautzen dituen Legearen 22 eta 47 artikuluak ikusirik. 
 
EZTABAIDA - PARTE-HARTZEA 
 Garcia de Acilu jaunak aipatu du kontuan hartu behar dela eraikin publikoen 
erabileraren gastua, bestela herritarrak izango dira kaltekuak. 
 Quintana andreak adierazi du bereizi behar dela enpresa edo elkartea den, eta 
irabazteko asmorik duen ala ez. 
 Muñoz jaunak azaldu du ez duela azaldutako bereizketa ulertzen; izan ere, 
udalerriko elkarte batek eskatuko ditu, beti. 
 Alkate andreak adierazi du ez dela mozkinik sortzen egiten ari diren erabileretan, 
eta egotekotan jardueran du eragina. 
 Quintanak esan du oso erraza dela frogatzea, nahikoa litzateke amaerako 
balantze ekonomikoa aurkeztearekin, bertan irabazteko asmorik ez dagoela ikusteko. 
 
XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Onartu dute Basterra, Arenaza, Muñoz, Ruiz de Loizaga eta Sáenz 

Zinegotzi jaun-andreen aldeko 5 botoekin; Herrador, Quintana eta Sáenz 
de Ugarte Zinegotzi jaun-andreen 3 abstentzioekin; eta García de Acilu 
Zinegotzi jaunaren kontrako botoarekin. 

LEHENA.-  Erabilera eta espazio publikoak eta udal ondasunak arautzen dituen 
ordenantza behin-behinean onartzea. 

BIGARRENA.- Behin-behineko onarpenaren Akordioa argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera 30 eguneko epean Udal honen Iragarki-Taulan jendaurrean jarri, 
interesadunek espedientea aztertu eta egoki ikusten dituzten 
erreklamazioak aurkeztu ahal izateko. 

HIRUGARRENA.- Jendaurrean egon den tartea igaro ondoren, egokia den behin betiko 
erabakia hartuko da balizko erreklamazioak erantzunez.  

 Erabakiaren aurkako erreklamaziorik aurkeztuko ez badira, erabakia behin 
betiko bihurtuko da ordura arte behin-behinekoa izango den akordia. 

LAUGARRENA.- Behin betiko akordioa -baita behin betikoa bihurtutako behin-
behinekoa-, eta aldaketen testua oso-osorik argitaratuko dira ALHAOn 
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ERANSKINA 
4.2 Artikulua 

 
Prezio publikoa ordaindu beharraren salbuespena deklaratu ahal izango da onura 

publikoko arrazoiak daudenean. Onura publikoko arrazoiak egongo dira udalerri honetako 
kultura edo kirol elkarteek eta erroldatutako pertsona fisikoek egiten badute eskaera, edo 
administrazio publikoren batek egiten badu. Horrelakoetan, egin beharreko jardueraren 
kartela aurkeztu beharko dute eskaerarekin batera, eta kartelean Udalaren logoa ageriko 
da, Udala erakunde laguntzailea dela adierazteko. 

 
5.- DATU PERTSONALEN FITXEROAK SORTZEA, EGOKIA BADA. 
ZIOEN AZALPENA: 

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, Izaera Pertsonaleko Datuak 
Babesteari buruzkoak 20. Artikuluan ezartzen du Estatuko Aldizkari Ofizialean edo 
kasuan kasuko egunkari ofizialean argitaratutako xedapen orokorraren bidez bakarrik 
sortu, eraldatu edo ezaba daitezke Administrazio Publikoetako fitxategiak; era berean, 
esandako artikuluan xedapen horren oinarrizko edukia arautzen du. 

 
Otsailaren 25eko 2/2004 Legeak, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko 

Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoak Datuak Babesteko 
Erregistroa sortzen du, eta Legearen aplikazio eremuan zehazturiko fitxategiak  bertan 
inskribatu beharko direla ezartzen du. 

 
308/2005 DEKRETUAk, urriaren 18koak, 2. Artikuluan 2/2004 Legea garatzen du 

eta ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoek datu pertsonalen 
fitxategiak sortu, aldatu edo ezabatzeko egindako eragiketen berri emango diote Datuak 
Babesteko Euskal Bulegoari, Datuak Babesteko Erregistroan inskripzioa egiteko. 
Horretarako, xedapen edo ebazpenaren kopia bidali beharko da Datuak Babesteko 
Euskal Bulegoko zuzendariaren 2015eko uztailaren 21ean Ebazpen bidez onartutako 
eredu normalizatuaren bitartez (EHAA165, 2005eko abuztuaren 31a). 

 
1994/09/05ko 100 zk. Xedapenaren bidez, honako fitxero hauek sortu ziren: 

Erregistro, Kontabilitatea, Errolda eta Zergadunak. Gerora hauek bihurtu zirenak: 
Sarreren eta Irteeren Erregistroa, Ekonomia eta Kontabilitatearen Kudeaketa, Errolda eta 
Zerga, Tributu eta  Diru-bilketen Kudeaketa (ALHAO 44, 2010eko apirilaren23a) 

 
Kanpezuko Udaleko Izaera Pertsonaleko Datuak dituzten fitxeroak eraldatzeko 

eta egungo egitura administratibo eta operatiboe egokitzeko beharra agertu denez, 
ondorengo xedapena egiten du bi fitxero berri sortzeko, indarrean dagoen izaera 
pertsonaleko datuak babesteko legediak ezarritakoaren arabera. 
 
EZTABAIDA - PARTE-HARTZEA 
 Herrador jaunak haren desadostasuna azaldu du zerbitzuak bikoizten direlako 
Kuadrillan sortuta dagoen fitxeroa kontuan izanda, eta lan-poltsa bat baino gehiago 
egoteak nahasmena sortu daiteke eta. 
 Muñoz jaunak esan du hitz egiteko aukera badagoela, nahiz eta aztertu diren 
aukera guztien artean onena hau izan. 
 Herrador jaunak adierazi du sortuta dagoen lan poltsan 58 pertsonek eman dutela 
izena. Halaber adierazi du datu horiek AFAri eman dizkiotela formakuntza ikastaroak 
prestatzeko. 
 Muñoz jaunak adierazi du hau izan dela Udalak ondorioztatu duen ideia 
langabetuekin zenbait bilera eta gero, eta gure lan poltsaren alde eta udalerriaren alde 
borrokatu behar dela. 
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 Quintana andreak esan du lehiatila bakarraren aldeko apostua egiten ari dela, eta 
herritarrak ez nahastea da helburua. 
 Garcia de Acilu jaunak nahi du aktak jaso dadila haren protesta Kuadrillako 
teknikariaren lanari buruz egin diren iruzkinengatik. 
 Muñoz jaunak esan du errazena ezer ez egitea dela, eta isiltzea, eta oraingoan 
aurrea hartzea aukeratu dela. 

 
XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Onartu dute Basterra, Arenaza, Muñoz, Ruiz de Loizaga, Sáenz, Herrador, 

Quintana eta Sáenz de Ugarte Zinegotzi jaun-andreen aldeko 8 botoekin;; 
eta García de Acilu Zinegotzi jaunaren abstentzioekin. 

LEHENA.-  Liburutegiko eta langabetuen datu pertsonalen fitxeroa sortzea, 
eranskinean jasotzen diren ezaugarriekin. 

BIGARRENA.- ALHAOn argitaratu eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoari akordio 
honen berri ematea Datuak Babesteko Erregistroan inskripzioa egiteko, 
horretarako ezarritako prozedura normalizatuaren bidez, eta ondoren 
Datuak Babesteko Espainako Agentziako Erregistroan gehitzeko. 

HIRUGARRENA.- Alkate Andreari ahalmena ematea akordio honen garapenean 
beharrezkoak diren agiri guztiak gauzatzeko. 

 
ERANSKINA 

 
6. Fitxeroa. Liburutegia 
a) Helburua: Udal liburutegiko bazkideen datuak jasotzea 
b) Pertsonak edo taldeak: Udal liburutegiko bazkideak 
c) Datu-bilketa: idatzia, eskaera bidez. 
d) Datuen jatorria: interesdun bera 
e) Fitxeroaren oinarrizko egitura: Identifikaziorako datuak 
f) Lagapenak: Eusko Jaurlaritzako Liburutegien Saila 
g) Fitxeroaren entitate arduraduna: Kanpezuko Udala 
h) Eskubideak egikaritzea: Kanpezuko Udala, Samuel Picaza Plaza, 1, 01110 

Kanpezu 
i) Seguritate neurriak: Oinarrizko Maila 
 
 
7. Fitxeroa. Langabetuak. 
a) Helburua: Udalerriko langabetuen datuak jasotzea 
b) Pertsonak edo taldeak: Udalerriko langabetuak 
c) Datu-bilketa: idatzia, eskaera bidez. 
d) Datuen jatorria: interesdun bera 
e) Fitxeroaren oinarrizko egitura: Identifikaziorako datuak 
f) Lagapenak: Ez dago 
g) Fitxeroaren entitate arduraduna: Kanpezuko Udala 
h) Eskubideak egikaritzea: Kanpezuko Udala, Samuel Picaza Plaza, 1, 01110 

Kanpezu 
i) Seguritate neurriak: Oinarrizko Maila 

 
 
6.- LEHENDAKARITZAREN TXOSTENA 
 Lehendakaritzak arlo desberdinetako Zinegotzi-Ordezkariei hitza eman die azken 
bileraren ostean egindako gestioak azal ditzaten. 
 
 Saenz andreak, Kultura Zinegotziak, azaldu du jaibusak Zuñigara 11 pertsona 
eraman dituela, eta arrakasta handia izan duela. Datorren hilak 16 Acedo, Los Arcos eta 
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Antoñanara joango da. Herrador jaunak galdetu du Murietara joango den, eta ezetz 
erantzun dio. 
 Ekainaren 29a,n euskararen mahaia bildu zen zenbait estamentu parte hartu 
zutelarik, eta gai horri buruz udalerriko egoeraren hausnarketa egin zen. 
 Ostegunean, azokaren bilera egingo da bultzada emateko eta proposamen 
berriak jasotzeko. 
  
 Arenaza andreak, Gizarte arloko Zinegotziak, bere gaitzezpena azaldu du 
herrietako jaietan gertan ari diren sexu-jazarpenen aurrean. Zentzu berean, antzeko 
gertaerak ekiditeko Administrazio Batzarretara hiruorrikoa bidali dietela adierazi du; eta, 
gainera, Santikurutzeko jaietan, antolatzaileek jaietako programan sartu dute. 
 Ekainaren 27an, EHAAn argitatu zen kotsultategi medikoaren lizitazioa. 
 Haurzaintza gelen inguruan, arrakasta eskasa izan duen galdetegia banatu da; 
beraz, abuztuan bilera egingo dute. 
 Jubilatuen zentroari buruz, eta erabiltzeko moduan den lokalari buruz, adierazi du 
bozketa egin dutela, eta egungo lekuan mantentzea erabaki dutela. Hortaz, erabilera 
berriak izan daitezte euskara eskolak emateko tokia edo gaztelekua, baina lasaiago 
aztertu behar da. 
 Garcia de Acilu jaunak herritar baten kexaren berri eman du; izan ere, elkarteko 
kidea ez da eta jubilatu guztien botoa bermatu behar zela. 
 Alkateak adierazi du kexa horren berri lehendik ere bazutela. 
 
 Muñoz jaunak, Ogasun eta Enplegu zinegotziak, ikastolako jolastokia aipatu du, 
aurrekontuak badaudela, eta udan egin nahi dutela. 
 Aintzinako Erein diru-laguntzei buruz, kirol guneak hobetzeko eta aterpetxea 
hobetzeko eskatu da. 
 Araba Camper-i buruz hesia badabilela adierazi du, eta prezioa ezarri behar dela 
hura erabiltzeagatik. Era berean, belarra ereiteko hobeto izango da urria aldean, eta orain 
agindua eman dute landatutako zuhaitzak ureztatzeko. 
 Bukatzeko, Ekonomia eta Turismo Sustapenerako Diputatuarekin bilera izan 
dutela adierazi du, eta aterpetxeari buruz hitz egin dute, eta arlo hauetan zonaldean 
antolatzen diren jardueren inguruan. 
 
 Ruiz de Loizaga jaunak, Hirigintza Zinegotziak, adierazi du AFAk HAPO (hiri-
antolamenduko plan orokorra) onartu duela, eta ALHAOn argitaratzeko zain dagoela. 
Behin argitaratuta bilera egingo da agiria azaltzeko. 
 Hilak 6an, zirkulazioari buruz parte hartze handiko eta proposamen ugariko bilera 
egin da, uztailaren 11ko teknikariarekin egingo den bileran galdetuko dira. 
 Udaletxearen fatxadari buruz, hiru aurrekontu badaude eta aukerarik onena 
aztertzen ari da. 
 Israel kontrako boikataren inguruan, akordioari buruzko informazioa galdegiten 
duen gutuna aurkeztu dela adierazi du, eta orain mozioa baztertzea eskatzen duen 
administraziosarekiko auzi-errekurtsoa jaso dela. Bere izenean esan du neurri hauek 
hartu badira bide onean daudelako dela. 
 Quintana andreak aipatu du gauza horiek unean bertan jakinarazi behar direla. 
 Garcia de Acilu jaunak galdetu du zeintzuk urrats administratiboak emango diren. 
 Quintana andreak azaldu du jasotzea errekurtsoa jaso den unean abisatu behar 
zutela maila pertsonalean eragin ahal die eta. 
  
 Idazkariak aipatu ditu eskura izan daitezkeen balizko aukerak. 
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7.- ESKARIAK ETA GALDERAK 
 

 Alkate andreak udal bozeramaileei galdetu die bestelako konturen bat 
adierazi nahi duten; hauek aipatu dira: 

Garcia de Acilu jaunak adierazi du Biltzar Nagusietan Bilduk aurkeztu duen 
mozioak harritu duela argi zegoela jarduketa, zubiaren konponketa, AFAk egin behar 
zuela 2015 urtea bukatu baino lehenago. Baina aurrekontua zertxobait handitu egin 
zenez, ibilgailuak ez iraultzeko errefortsuagatik, hortaz, 2016an ekingo zioten lanari. 
Badago ere konpetentzien gaia, Biltzar Nagusietako talderen batek uste bazuen 
konpententeak ez zirela konponketa ez egiteko eska zezakeen. 

Bigarrenez, bai Antoñanako liburua bai araba camper-i dagokionez, 
gonbidapenekin izandako hutsegiteak aipatu ditu. 

Alkate andreak azaldu du esan zaiola, bigarren kasu horretan, ekitaldi ofizialik 
egingo balitz gonbidatuko luketela. Eta liburuaren aurkezpenari buruz, dagoeneko esan 
zaien bezala, oker bat izan da. 

Zubiari buruz, Muñoz jaunak zehaztu du talde guztiekin hitz egin dela, eta 
ondorioztatu dela AFAk ez zuela ezta aurrekonturik konponketa horretarako. 

Garcia de Acilu jaunak nahi du jasotzea AFAk ordainduko duela zubiaren 
konponketa, behin baino gehiagotan azaldu den bezala. 

Alkate andreak esan du hasteko konpetentzia norena den jakin behar dela. 

Bertaratuek gaiari buruz eztabaidatu dute. 

 

Eta aztertu beharreko gai gehiagorik ez dagoenez, Alkate andreak bilkura amaitutzat 
eman du egun bereko arratsaldeko zortziak eta hogeita hamabost minututan. Nik, 
Idazkariak, egiaztatzen dut. 

 

 
 

 


