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2017KO EKAINAREN 6AN UDALBATZAK EGINDAKO OHIKO OSO BILKURAREN 
AKTA.- 
 
BERTARATUAK: 
 
LEHENDAKARIA: 
Ibernalo Basterra Txasko and. 
 
ZINEGOTZIAK: 
Idoia Arenaza Sáenz del Burgo and. 
Zuriñe Sáenz Sáenz and. 
Manuel Muñoz Morentin jn. 
Eduardo Ruiz de Loizaga Sanz jn.  
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 hamazazpiko ekainaren 6a izanda, arratsaldeko zazpiak eta hogeita 
hamabost 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 
maiatzaren 9ko ohiko bilkuraren 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 
78 2017/05/04 OBRA-LIZENTZIA EMATEA 2601 LURZATIA IXTEKO 
79 2017/05/08 KULTURA ARLOAN AFAKO DIRULAGUNTZA DEIALDIAN PARTE HARTU 
80 2017/05/09 KREDITU-TRANSFERENTZIARAKO ESPEDIENTEA 
81 2017/05/11 KREDITU GAIKUNTZARAKO 02/2017 ESPEDIENTEA 
82 2017/05/11 KREDITU GEHIGARRIA 1/2017 HASIERAKO ONARPENA 
83 2017/05/16 KITAPENA ESP. 11/2017 BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOAREN EBAZPENA  
84 2017/05/19 FUTBOL ZELAIAREN PROIEKTUA ONARTZEA 
85 2017/05/22 FUTBOL ZELAIAREN LANEN ZUZENDARITZA ESLEITZEA 
86 2017/05/22 JUNTAS GENERALES KALEKO ERAIKINEAREN BETEARAZTEKO AGINDUAREN ESPEDIENTEA HASTEA 
87 2017/05/22 OBRA-LIZENTZIA EMATEA TEILABERRITZEKO OTEORAKO BIDEAN 
88 2017/05/22 OBRA-LIZENTZIA EMATEA ETXEBIZITZA ZAHARBERRITZEKO POTRO KALEAN 
89 2017/05/23 ATERPETXEKO II FASEAREN PROIEKTU TEKNIKOA IDAZTEKO ESLEIPENA 
90 2017/05/24 GAINBALIOEN LUZAPENA 
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91 2017/05/25 IDAZKARITZA FUNTZIOAK ORDEZKATZEA 
92 2017/05/25 BETEARAZTEKO AGINDUA LA CRUZ KALEAN 
93 2017/05/25 BETEARAZTEKO AGINDUA EL SOL KALEAN 
94 2017/05/25 GAINBALIOEN KITAPENA ONARTZEA 
95 2017/05/25 FUTBOL ZELAIRAKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA ONARTZEA 
96 2017/05/26 GAINBALIOEN KITAPENA ONARTZEA 
97 2017/05/29 BANKU TRANSFERENTZIEN BIDALKETA ONARTZEA 
 
 

 Une honetan, Alkateak adierazten du aurreikusitako gai-ordena aldatzeko asmoa 
premiazko gaia gehitzeko. Hura gai-ordena zehaztu ondoren suertatu da.   
 

 Bertaratutakoek aho batez onartu dute gai-ordena aldatzea eta azpiko gaiaren 
kudeaketa sartzeko. 
 
3.- KANPEZUKO BAKE-EPAITEGIRAKO BAKE-EPAILEA ETA ORDEZKOA 
IZENDATZEA, EGOKIA BADA. 
ZIOEN AZALPENA: 
 Ikusirik 2017ko maiatzaren 19ko 56 zk. ALHAOn argitaratu dela Kanpezuko bake-
epailearen eta ordezkoaren lanpostuetan izena emateko interesadunentzako iragarkia. 
 
 Ikusirik iragarkiari jarraituz, aurkeztu direla: 
  
 Antonio Martínez de Antoñana Aniz, Bake-Epaile titularraren lanposturako. 
 Blanca Muñoz Morentín, Bake-Epaile ordezkoaren lanposturako. 
 
 Ikusirik Botere Judizialaren Lege Organikoaren 101 eta segidako artikuluetan eta 
Bake-Epaileen ekainaren 7ko 3/1995 Araudia 
 
 Ikusirik proposatutako petsonen inguruabarrak espedientean daudela ikusirik. 
 
XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Bertaratuek aho batez onartu dute; hau da, Udalbatzak dituen 9 

zinegotzietatik 9ek (Bake-epaile ordezkoaren bozkaketan, Muñoz jauna 
zinegotziak ez du bozkatu bateraezintasun arazoa dela eta; izan ere, 
proposatutako pertsona familiakide zuzena du. 

LEHENA:  Antonio Martínez de Antoñana Aniz proposatu Kanpezuko Bake-epaile. 
BIGARRENA: Blanca Muñoz Morentín proposatu Kanpezuko Bake-epaile ordezko. 
HIRUGARRENA: Akordio honen egiaztagiria bidali Euskal Autonomia Erkidegoko 

Justizia Auzitegi Nagusiaren Lehendakariari. 
 
4.- KANPEZUKO ETXEBIZITZA KOMUNITARIOAGATIK HITZARMENAREN 
LUZAPENA  ONARPENA, EGOKIA BADA. 
ZIOEN AZALPENA: 

 Etxebizitza komunitarioa kudeatzeko eta mantentzeko Arabako Foru 
Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Sailaren eta  Kanpezuko Udalaren arteko 2017 ekitaldirako 
Lankidetza-hitzarmen-proposamena ikusirik. 

 
21 eta 22 artikuluetan, apirilaren 2ko 7/1985 Erregimen Lokalaren Oinarriak 

arautzen dituen Legearen eskumenak ikusirik. 
 

XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Bertaratuek aho batez onartu dute: 
LEHENA.-  Etxebizitza komunitarioa kudeatzeko eta mantentzeko Arabako Foru 

Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Sailaren eta  Kanpezuko Udalaren arteko 
2017 ekitaldirako Lankidetza-hitzarmena onartzea. 

BIGARRENA.- Akordio hau Arabako Foru Aldundiari helaraztea, akordioa sinatzeko. 
HIRUGARRENA.- Hitzarmena udal kontu-hartzaileari helarazi, kontabilizatzeko. 
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5.- FORU PLANAREN DIRU-LAGUNTZETARAKO ESKAERA ONARTZEA, EGOKIA 
BADA. 
ZIOEN AZALPENA: 

Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren 2018-2019 programari dagokion diru-laguntza 
deialdia ikusirik, 2017ko maiatzaren 5ean ALHAOren 50 zk.n argitaratua eta maiatzaren 
2ko Foru Gobernu Kontseiluan, 26/2017 Foru Dekretu bidez deitua. 

 
Izenburu hauekin Kanpezuko Udalak osatu dituen proiektuak ikusirik: 
“Udal eraikin batean, irisgarritasuna hobetu eta galdara-gela zaharberritu” 
“Senpa zaharra zenaren eraikina birgaitzea biltegia, artxiboa eta udal gaztelekua 

izateko” 
  
7/1985 Erregimen Lokalaren Oinarriak arautzen dituen Legearen 21 eta 22 

artikuluak jarraituz eskatutako diru-kopuruaren arabera Udalbatzaren eskumena dela 
ikusirik. 
   
EZTABAIDA - PARTE-HARTZEA 

Quintana andreak galdetu du zenbatean kuantifikatu da proiektu bakoitzak. 
Alkate andreak azaldu du gutxi gorabehera proiektu bakoitzeko 250.000 euro jarri 

dutela. 
Herrador jaunak galdetu du ea baloratu den polikiroldegiko proiektua. 
Muñoz jaunak azaldu du kondentsazio eta aireztapenari buruzko txostena 

jasotzeko zain dagoela. Orain eskuragarri dagoen zeregina da estalkia aldatzea, baina 
bestelako aukerak aztertu nahi dituzte. 
 
XEDAPENAK: 
AKORDIOA: Bertaratuek aho batez onartu dute: 
LEHENA.- Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren 2018-2019 programari dagokion diru-

laguntza deialdian Kanpezuko Udaleko eskaera onartzea, honako 
proiektuekin: “Udal eraikin batean, irisgarritasuna hobetu eta galdara-gela 
zaharberritu” eta “Senpa zaharra zenaren eraikina birgaitzea biltegia, artxiboa 
eta udal gaztelekua izateko” lehentasun orden horretan. 

BIGARRENA.- AFAri eman akordioaren berri, eta diru-laguntza izapidean beharrezkoak 
diren bestelako agiriak, 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 Zinegotzia den heinean, azaldu du dagoeneko eskuratu 
daitezkeela igerilekuetarako abonamenduak, eta horiek hilaren 16an irekiko direla. 

Saskibaloiaren 3x3 programak ez du aurrera egin nahiko pertsonek ez daudelako, 
baina bai uztailaren aste batean Baskonia campusa egingo dela  2001-2010 urte 
bitarteko haurrentzat. 

 Koldo Berruetak “Miradas de otoño” izeneko bere liburua aurkeztu du, eta 
udaletxeko bulegoetan eros daiteke. 

Atzo bi Bonelli arrano askatu direla adierazi du, aurrekoak hil izan ziren eta. 
Egingo diren hurrengo kirol eta aisialdiko jarduerak gogoratu ditu. 
Bukatzeko aipatu du Kuadrillak udan egingo dituela hurrengo ekintzak: pilota 

campusa, hondartzarako txangoak eta futbol txapelketak. 
Arenaza andreak iradoki du datorren urtean esandako ekintza horiek lehenago 

argitaratu behar direla. 
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Arenaza andreak, Gizarte Gaietarako Zinegotzia den heinean, haur-eskolari buruz 
azaldu du hiru haurren matrikulak beharrezkoak direla, eta datorren irailean, baldintza 
hau ez da beteko, Maeztun aurten bete ez den moduan. Horregatik, Eudeli jakinarazi 
zioten egoera hau, eta mozio bat prestatzea pentsatu dute landa eremuaren alde egiten 
bada horrek ekintzetan gauzatzeko eta haiek burutzeko. 

Hori dela eta, aurreikusitako mozioa aurkeztu dute hurrengo puntuan aztertzeko. 
Osasun zentroaren lanak amaitu dira. Nabarmendu behar da hilabete honetan 

abiatzeko probak egingo direla, eta behin edukia esleituta, erabiltzeko prest dago dena. 
Hurrengo astean, ordutegia zehaztu gabe dago, antzezlana egingo da. 
Amaitzeko, Goiener energia kooperatibarekiko bilera hurrengo ostiralean izango 

da. 
 
Ruiz de Loizaga jaunak, Hirigintza Zinegotziak, azaldu du maiatzaren 24an, 

Ingurumena Sailak aurkeztu zuela ur hornikuntzari buruzko plana non 2016 arte ur 
hornitzuntzaren eta arazketaren egoera nahiko ona dela azaltzen zuten. Baina 
nabarmendu zuten uraren kudeaketan gabeziak antzeman direla, eta patzuergoak edo 
antzeko antolaerak osatzeko proposamena luzatu zuten. 

Ekainaren 1ean Kuadrillako batzarra egin zen, eta jorratutako gaiak azaldu ditu. 
 
Saénz de Ugarte andreak galdetu du ea zerbait gehiago dakien disuasio-

aparkaluekuen inguruan. Erantzun diote aurreko hilabetean bezala dagoela. 
 
Muñoz jaunak, Ogasun eta Emplegu Zinegotzia den heinean, aipatu du futbol-

zelaiko lanak abian daudela dagoeneko. 
Ikastolako estatutuen inguruan, behin-behineko argitarapenari alegaziorik ez 

direnez aurkeztu, behin betiko argitatzearen zain daude. 
Ikastolari buruz, aipatzen da udalaguntza diru-laguntzei finantzatuko diren lanak 

egikaritzeko prestatzen ari direla: gasoil-andela deskontaminatzea, atzekaldeko itxiera 
eta jantokiko sabaia jaistea. 

Eta Eusko Jaurlaritzaren zain badaude lehioen kontuagatik, baina aurten 
atzerapen apurrarekin badoa, nahiz eta neurriak hartzera pasa diren. 

Bukatzeko aipatu du sarraila guztiak batu direla giltza orokor batean. 
Ignaziotar bideari buruz, azaldu du maiatzean bilera egin zela Zumarragan; 

hurrengoa Kanpezun izango dela, urria aldera, eta formatu bikoitza izango du teknikoa 
zein politikoa. 

Jakinarazi du ekainaren 1etik aurrera langile bat kontratatu dutela 3 
hilabetetarako, gutxigora behera, eta jardunaldi erdian. Lanbidek deituko dituen enplegu-
planen diru-laguntzen zain daude. 

Garbiguneren gainean, egindako proiektua aztertzen ari dira, uste baitute berrikusi 
daitekeela AFAk duen diru-laguntza partidan egokitzeko. 

Enpresek langileak kontratatzeko pizgarriak jasotzen dituen ordenantza 
indarberrituko da; izan ere, zaharkitu da, eta aldatzea aztertu behar da. 

Amaitzeko, esan du hurrengo hilabetean, ekitaldiaren erdian, kontuak itxiko dira. 
 
7.- MOZIOA 
 
 7.1. KANPEZUKO KAIXO – EAJ UDAL TALDEEK AURKEZTU DUTE 
HAURRESKOLARI BURUZKO MOZIOA 

 
Mendialdean argi dugu, gozatzen dugun ingurune naturala gorabehera, 

despopulatzea egunero borrokatu behar dugun arazo handienetako bat dela. 
 
Une honetan, eskualdean bizitzearen aldeko apostua egiten ari den gehiengo 

batek  egunero lurraldearen beste leku batzuetara mugitzen gara lan egitera. Hori dela 
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eta, erronka hau desiragarria egiten dizkiguten oinarrizko zerbitzuak eskaintzaren alde 
egiten ari gara; zerbitzu horietako bat haur eskola da, beharbada garrantzitsuenetakoa. 

 
Gaur egun, patzuergok ratio jakin batzuk ezarrita ditu haur eskola irekita 

mantentzeko; eta esandako ratio horiek landa eremuan horren zurrunak ez izatea 
eskatzen ari gara, bestela despopulatzea areagotzea dugu lortuko, besterik ez. 

 
Horregatik guztiagatik, gai horretan ardura duten erakunde guztiei –Eusko 

Jaurlaritza, Haurreskolak Patzuergoa, Eudel, Kuadrillak eta Udalak- elkarrekin eta 
norabide beran lan egin dezaten eskatu nahi diegu. Bide horretatik, guztion artean 
egungo baldintzak malgutu behar ditugu; hortaz, landa eremuan biztanleria egonkortze 
aldera haur eskolarik itxi ez dadin, oinarrizko eta ezinbesteko zerbitzua da eta. 

 
Berau bozkatu eta kide guztiek aho batez onartu dute. 

 
8.- ESKARIAK ETA GALDERAK. 

Alkateak udal bozeramaileei galdetu die bestelako konturen bat adierazi nahi 
duten; Saenz de Ugarte andreak proposatu du herriaren sarreran, industrialdearen 
parean, marra etena etengabea bihurtzeko, eta hura AFAn kudeatzeko. 
 
 

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


