
 

2017KO APIRILAREN 3AN UDALBATZARRAK EGINDAKO OHIZKO BILKURAREN AKTA. 

  

Udaletxeko Bilkura Aretoan, idazpuruko eguneko arratsaldeko zazpirak eta hogeita hamar 

minutu direnean, Alkateak deituta eta lehen deialdian, Udalbatzarra elkartzen da, jarraian 

adierazten gai zerrendarekin ohizko bilkura egiteko: 

 

1.- ALKATETZAREN ERABAKIAK. 

 

2.- GALDE ERANTZUNAK. 

 

 

ETORRITAKO UDALBATZARKIDEAK: 

 

ALKATE-LEHENDAKARIA 

 

Joseba Izaguirre Arocena Jna. (Zegama Lantzen). 

 

ZINEGOTZIAK 

 

Maria Pilar Elorza Inchausti And. (Zegama Lantzen). 

Izaskun Igoa Arizcorreta And. (Zegama Lantzen). 

Juan José Gorrochategui Larrea Jna. (Zegama Lantzen).   

Ibon Zabaleta Urbizu Jna. (Zegama Lantzen). 

Imanol Garmendia Iruretagoyena Jna. (EH Bildu).  

Urko Gomez Ropón Jna. (EH Bildu). 

Olaia Elorza Iñarra And. (EH Bildu).  

Maria Luisa Gorrochategui Irastorza And.  (EH Bildu).  

 

EZ ETORRITAKO UDALBATZARKIDEAK: 

 

Legezko kide guztiak bertaratu dira. 

 

 

Idazkaria, Igor Alustiza San Vicente.  

 

 

1.- ALKATETZAREN ERABAKIAK. 

 

Idazkariak, azkeneko ohiko bilkuratik, Alkateak hartutako ebazpenen berri ematen du: 

 

- 02/0317 erabakia, martxoaren 15ekoa, gimnasioko erabilpenaren ondoriozko 

urtarrileko tasen likidazioa onartuz.  

 

- 03/0317 erabakia, martxoaren 15ekoa, esparru akordioaren Kontratazio 

espedienteari atxikitzeko prozedura onartuz (jasogailuen mantentze-lanen zerbitzua). 

 

- 04/317 erabakia, martxoaren 24ekoa, 2750 fakturen erlazioa onartuz, guztira 

11.452,13 eurokoa. 

 



- 05/317 erabakia, martxoaren 29ekoa, 2816 fakturen erlazioa onartuz, guztira 

16.283,27 eurokoa. 

 

- 06/317 erabakia, martxoaren 29ekoa, 2808 fakturen erlazioa onartuz, guztira 

6.494,02 eurokoa. 

 

- 07/317 erabakia, martxoaren 30ekoa, 2829 fakturen erlazioa onartuz, guztira 

1.074,94 eurokoa. 

 

- 08/317 erabakia, martxoaren 30ekoa, nominen ordainketa onartuz, guztira, 

14.757,35 eurokoa. 

 

- 09/317 erabakia, martxoaren 30ekoa, 2815 fakturen erlazioa onartuz, guztira 

2.314,62 eurokoa. 

 

- 010/317 erabakia, martxoaren 30ekoa, transferentzien erlaizoa onartuz, guztira, 

9.446,50 eurokoa 

 

 

2.- GALDE ERANTZUNAK. 

 

- Urko Gomez Ropon zinegotziak (EH Bildu) egindako galderari erantzunez, 

bilkurakideak desfribiladoreen erabilpenaz hitz egiten dute. 

 

 

 

 

 

Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, hasieran aipatutako eguneko arratsaldeko zazpirak 

eta berrogei minutu direnean Alkateak bilkurari amaiera ematen dio, esandakoa 

jasoarazteko, nik egiaztaturiko eta Alkateak sinaturiko akta hau egiten dudalarik. 
 

 

Eginbidea. 

 

Aurrean transkribaturiko akta, ............... orri dituela jasotzeko, 

zenbakidun paperan .................. zenbakitik ......................... 

zenbakira eta Udalak emandako zenbakietan, .................. 

zenbakitik .......................... zenbakira jasota geratu delarik. 

 

Zegama, 2017ko ....................k ....... 

 

 

Diligencia.  

 

Para hacer constar que el acta que antecede tiene .......... 

folios, numerados del ........................ al ................. en número de 

papel timbrado y del .................. al ....................... en 

numeración dada por el Ayuntamiento. 

 

  

Zegama a ......... de ...................... de 2017. 

 

O.E./ VºBº 

ALKATEAK/EL ALCALDE                                                             IDAZKARIAK/ EL SECRETARIO 


