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Arespalditzan, udaletxeko bilkuren aretoan, bi mila eta
hamalauko urtarrilaren hogeita hamarrean, hemeretziak direnean,
Udalbatza Osoa bildu da ohiko bilera egiteko. Josu Artetxe Arana alkate
jauna da burua eta albo batean adierazitako zinegotziak bertaratu dira,
behar bezala deituta, Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 7/85 Legearen 46 b) artikuluan xedaturikoaren arabera. Neuk, Naiara
Lazpita Marcos idazkari andreak, lagundu ditut eta ekitaldiaren fede eman
dut.
Jarraian, eguneko aztergaien zerrendan dauden gaiak jorratu dira.

IDAZKARIA
Naiara Lazpita

Alkate jaunak arratsalde on esan eta Udalbatzara ongi etorria eman die guztiei.
Ondoren, eguneko aztergaien zerrendan gaineratutako puntuak jorratu dira.
1.- Onestea, bidezkoa bada, 2013ko abenduaren 19an eginiko Ohiko Bilkuraren
akta.
Horren inguruko adierazpenik egin ez denez, akta onetsi da korporazio-kide guztien
adostasunez.
2.- Arabako Foru Aldundi txit goreneko Toki Administrazio Sailak Udal honetara
bidalitako idazkiaren inguruko mozioa, Toki Erakundeei Erabiltzaileen Arretarako Zerbitzu
Informatikoa ez eskaintzeari buruzkoa.
Josu jaunak (BILDU) aipatu du arraroa gerta litekeela mozio bat aurkeztea osoko bilkuran
eztabaidatzeko, izan ere, Informazio Batzordean jada esan zen Aldundiak idazki bat bidali zuela eta
bertan atzera botatzen zela zerbitzua kentzeko erabakia. Hala eta guztiz ere, ez zen zehazten nola
emango zen zerbitzua, ez epea, ez ezer. Eta jarraitzeko esan du oraindik ere ez dakitela ezer horren
inguruan.
Jarraian, Josu jaunak mozioa irakurri du, akta honetan I. ERANSKIN gisa jaso dena, eta
premiari dagokionak zentzurik ez duela azaldu du.
Garbiñe andreak (EAJ) esan du aurka bozkatuko dutela, udaletara lehen idazkia bidali
zenean, EAJk PPrekin hitz egin zuelako Biltzar Nagusietan, eta ekimen hori geldiarazi zen.
Horregatik mozioaren aurka bozkatuko dute, kontua konponduta dagoelako.
Josu jaunak (BILDU) aipatu du kontua zehaztu gabe geratu dela, ez dakite ezer eta beste
gauza zehatzagorik izan arte mozioa aurkezten dela.

Iratxe andreak (AB) esan du bere taldea abstenitu egingo dela, badirudielako gaia
geldiarazi dela, eta zerbitzua ematen ez dutela edo harekin zailtasunak daudela ikusten dutenean,
orduan egingo dute dagokiona.
José Luis jaunak (PP) aipatu du aurka bozkatuko duela, ekimena geldiarazi delako.
Beste aipamenik egon ez denez, gaiari buruzko bozketa egin da eta hau izan da bozketaren
emaitza:
Alde: 4 (BILDU).
Aurka: 5 (4 EAJ - 1 PP)
Abstentzioak: 2 (AB)
Ondorioz, mozioa ukatu da.
3.- Onestea, bidezkoa bada, Aiarako eta Artziniegako udalen arteko Lankidetza
Hitzarmena, edozein udaletako pertsonek bi udalerrietan dauden Eguneko Arretarako Landa
Zentroetan sortzen dituzten gastuei aurre egiteko, jatorrizko udalean ez daudenean.
Josu jaunak (BILDU) aipatu du, batzordean azaldu zen moduan, erabaki horri esker Arreta
Zerbitzua dagoela eta Arespalditzako EALZ sustatzen duela.
Garbiñe andreak (EAJ) esan du bere taldea pozik dagoela erabaki horrek bide ona hartu
izanagatik; izan ere, haiek egin zuten proposamena Udalbatza Osoan. Horrez gain, ildo horretan
laguntzen jarraitzeko eta eskualde mailako hitzarmenak sinatzen jarraitzeko nahia adierazi du.
Lauren jaunak (BILDU) hitzarmen honen filosofia azaldu du: Artziniegako Udalari
egotziko zaion kostua plaza bakoitzeko kostua da eta ez du gain-kosturik udalerrian erroldatuta ez
dauden pertsonak izateagatik. Helburua zerbitzua dinamizatzea da. Laurenek aipatu du filosofia hori
izan beharko luketela egin daitezkeen eskualde mailako beste hitzarmen batzuek.
Horren inguruko beste ezer aipatu ez denez, gaia bozkatu da, eta aho batez onetsi da.
Eta hori dela bide, eta
HONAKO HAU IKUSI DA: Aiarako eta Artziniegako udalen arteko Lankidetza
Hitzarmena, edozein udaletako pertsonek bi udalerrietan dauden Eguneko Arretarako Landa
Zentroetan sortzen dituzten gastuei aurre egiteko, jatorrizko udalean ez daudenean.
HONAKO HAU IKUSI DA: Gizarte Ongizatea, Berdintasuna, Immigrazioa eta Funtzio
Publikoa Informazio Batzordearen aldeko irizpena, 2013ko urtarrilaren 27an egindako bileraren
ondoren.
Udalbatzak, aho batez, ERABAKI DU:
Lehenengoa.- Onestea Aiarako eta Artziniegako udalen arteko Lankidetza Hitzarmena,
edozein udaletako pertsonek bi udalerrietan dauden Eguneko Arretarako Landa Zentroetan sortzen
dituzten gastuei aurre egiteko, jatorrizko udalean ez daudenean.

Bigarrena.- Aiarako Udaleko alkateari eskumena ematea aipatu hitzarmena sinatzeko.
Hirugarrena.- Erabaki hau jakinaraztea Artziniegako Udalari, eta hitzarmenaren bi kopia
eranstea, horietako bat behar bezala sinatuta aurkez dezan.
Laugarrena.- Erabakiaren egiaztagiria bidaltzea Arabako Foru Aldundi txit goreneko
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeari, horren berri izan dezan.
4.- Honako hauen berri ematea:
- 2013ko urritik azarora bitarteko kontaketa aktak.
- Gastu eta diru-sarreren balantzea.
- 2013ko urritik azarora bitarteko libreten egoera.
- 2013ko urritik azarora bitarteko kreditu aldaketak.
Idazkariak aipatu du ezin dela abenduaren berri eman, oraindik ere 2013ko fakturak iristen
ari direlako, eta horregatik ezin izan da urteko kontabilitatea itxi.
Udalbatza jakitun geratu da.
5.- Alkatetza dekretuak:
-

-

-

-

Erref.- 465/13.- Bitarteko funtzionarioa izendatzea Ikastolako atezaina ordezkatzeko
gaixotasuna dela eta.
Erref.- 466/13.- J.M.U.S.M.- Agiri gehiago eta fidantza eskatzeko Izorian garajea
handitzeko eta tresnen biltegia egiteko obretako eraikuntza hondakinak kudeatzeagatik.
Erref.- 467/13.- Menagarai-Beotegiko Administrazio Batzarra.- Jarduera Sailkatuko
Udal Lizentzia ematea “Hondakin-uren araztegi bat ezartzeko (unean dauden 2 putzu
septikoen ordez)”, Menagarai herriko 6. poligonoko 680. lurzatian.
Erref.- 468/13.- Menagarai Beotegiko Administrazio Batzarra.- Jarduera Sailkatuko
Udal Lizentzia ematea “Hondakin-uren araztegi bat ezartzeko” Ibagüenen eta Etxaurren
Ikastolan (2. poligonoa, 592. lurzatia).
Erref.- 469/13.- Onestea F/2013/13 zenbakiko fakturen kontabilitate zerrenda.
Erref.- 470/13.- KPM.- Obrarako Udal Lizentzia ematea, Zuatzako etxebizitza baten
estalkia eraberritzeko.
Erref.- 471/13.- Arespalditzako Administrazio Batzarra.- Obrarako Udal Lizentzia
ematea, Arespalditzako 5. poligonoko 84. lurzatian dagoen eraikina eraberritzeko.
Erref.- 472/13.- Murgako Administrazio Batzarra.- Diru-laguntza ematea Hirugarren
Adineko Jardunaldiak-2013 jarduerako luncha antolatzeko gastuetarako.
Erref.- 473/13.- EHIGE.- Diru-laguntza ematea, "Euskal Eskola Publikoaren 22.
Jaialdia" antolatzeko.
Erref.- 474/13.- HERRI URRATS.- Diru-laguntza ematea Herri Urrats 2013
ospatzeko.
Erref. 475/13.- Amurrioko Aresketa Ikastola.- Diru-laguntza ematea Araba Euskaraz
2013 egiteko.
Erref.- 476/13.- NAFARROA OINEZ.- Diru-laguntza ematea Nafarroa Oinez 2013
egiteko.
Erref.- 477-13.- Kreditu-transferentziari dagokion espedientea.
Erref.- 478-13.- Alkatearen kreditu gehigarriari dagokion espedientea.

-

Erref.- 479/13.- Erbiko Administrazio Batzarra.- Diru-laguntza ematea Erbiko bidea
hobetzeko obraren zuzendaritzak eta segurtasunaren eta osasunaren koordinazioak
sortutako gastuak finantzatzeko.

-

Erref.- 1/14.- Eraikin publikoak garbitzeko zerbitzuaren kontratua aldatzea, Comercial
de Limpiezas Villar enpresari esleitutakoa, Haurreskolako garbiketa gaineratzeko.
Erref.- 2/14.– RVM- Eskatu zaio aurkeztutako obra lizentziaren eskaerari buruzko
dokumentazio gehiago aurkeztea.
Erref.- 3/14.- Istel Radiobide, SL.- Sailkatutako jardueraren aldez aurreko
jakinarazpena, Izorian dagoen lurzatian telekomunikazioetarako lotura-sistema
ezartzeko.
Erref.- 4/14.- Istel Radiobide, SL.- Udal Lizentzia ematea, Izorian dagoen lurzatian
telekomunikazioetarako lotura-sistema ezartzeko.
Erref.- 5/14.- SRDYA.- Fidantza eskatu zaio Menagarain eraikuntza osagarrirako
obraren eraikuntza eta eraisketen hondakinak kudeatzeko.
Erref.- 6/14.- Izoriako Administrazio Batzarra.- Sailkatutako jardueraren aldez
aurreko jakinarazpena, Izoriako Ripa auzoko 40. zenbakian “Gizarte Zentroa”
gauzatzeko.
Erref 7/14.- DAG.- Obrarako Udal Lizentzia ematea, Menagarain dagoen eraikinaren
fatxadan oinezkoentzako atea irekitzeko.
Erref.- 8/14.- JBY - MJOL - MBY eta FBY.- Udal Lizentzia ematea Izorian landa
onibarrak zatikatzeko eta eransteko.
Erref.- 9/14.- 2013ko aurrekontua luzatzea 2014 ekitaldian.
Erref.- 10/14.- Alansu, SL. 2013ko JEZren likidazioen inguruan egindako
erreklamazioari buruzko ebazpena.
Erref.- 11/14.- Onestea Etxaurren Ikastolako obren aurrekontua, Eusko
Jaurlaritzari diru-laguntza eskatzeko.
Erref.- 12/14.- SRDYA.- Obretarako Udal Lizentzia ematea, Menagarain eraikin
osagarria eraikitzeko.
Erref.- 13/14.- FCB.- Udal Lizentzia ematea Ozekan landa onibarrak lurzatitan
banatzeko.
Erref.- 14/14.- DUI.- Udal Lizentzia ematea Menoion onibarrak banatzeko eta
eransteko.
Erref.- 15/14.- MKPM, AAH eta JMZM.- Udal Lizentzia ematea Zuatzan onibarrak
banatzeko eta eransteko.
Erref.- 16/14.- Lehen alkateordeari funtzioak uztea, 2014ko urtarrilaren 22tik
urtarrilaren 24ra bitartean.
Erref.- 17/14.– MPAG.- Eskatu zaio eskatutako obra lizentziaren eskaerari buruzko
dokumentazio gehiago aurkeztea.
Erref.- 18/14.- Onestea Arbol Malato Plan Partzialeko hondakin-uren araztegirako
obren likidazioaren 3. egiaztagiria.
Erref.- 19/14.- ARDL C.- Jarduera lizentzia ematea, Sojon dagoen “haragi-behiak eta
ardiak ustiatzeko nabean”.
Erref.- 20/14.- Key Words SL.- Sailkatutako jardueraren aldez aurreko jakinarazpena,
Izoriako Ripa auzoko 67. zenbakian “Kultura Eremua” gauzatzeko.
Erref.- 21/14.- Onestea F/2013/14 zenbakiko fakturen kontabilitate zerrenda.
Erref.- 22/14.- Etxegoiengo Administrazio Batzarra.- 2013ko herriko jaiak egiteko
gastuetarako emandako diru-laguntza itzultzeko prozedura abiaraztea.

-

-

-

-

Erref.- 23/14.- Ozekako Administrazio Batzarra.- 2013ko herriko jaiak egiteko
gastuetarako emandako diru-laguntza itzultzeko prozedura abiaraztea.
Erref.- 24/14.- Erbiko Administrazio Batzarra.- 2013ko herriko jaiak egiteko
gastuetarako emandako diru-laguntza itzultzeko prozedura abiaraztea.
Udalbatza Alkatetza Dekretuen jakitun geratu da.
6.- Galde-eskeak.

* Garbiñe andreak (EAJ) aipatu du Luiaondoko erabilera anitzeko eraikinaren (Patxita
Etxea) proiektua onetsi zenean, azpimarratu egin zirela proiektuan ikusten ziren arazoak, eta
konpondu beharreko kontuak jasota gera daitezen, Arabako Foru Aldundiak Udalari bidali dion
idazkia irakurri du, egin beharreko konponketak zerrendatuta.
Idazki hori aktarekin batera gaineratu da, II. ERANSKIN gisa.
Josu jaunak (BILDU) esan du zuzenketa horiek guztiak idazketa-taldeari pasa zaizkiola,
zuzendu direla eta dagoeneko ikusi-onetsitako proiektu dagoela. Horren kopia bidali zaio B. L.de A.
andreari, berrikus dezan eta ados dagoen esan dezan.
Josuk aipatu du berak eman ziola proiektua B.-ri eta zelan ikusten zuen galdetu ziola.
Erantzun zion proiektu hori beste edozein bezalakoa zela, eta akatsak zituela, denek dituzten
moduan.
José Luis jaunak (PP) aipatu du talde guztiei CD bat eman zaiela, baina ezin duela ireki,
eta paperean jasotako kopia eskatu du, berrikusi ahal izateko. Adierazi du uste duela partida batzuek
prezio barregarriak dituztela.

Jorratzeko beste aztergairik ez dagoenez, alkate-udalburuak bilera bukatutzat eman du
hemeretziak eta hogeita hamar minutu zirenean, eta aztertutako guztia eta hartutako erabakiak
jasota gera daitezen, akta hau egin dut eta neuk, idazkariak, egiaztatzen dut, Arespalditzan, bi mila
eta hamalauko urtarrilaren hogeita hamarrean.
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