
2017KO AZAROAREN 27AN 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.- AURREKO BILKUREN AKTEN ONARPENA (2017KO IRAILAREN 18KO ETA URRIAREN 2KO 

BILKUREN AKTAK). 

 

2.- ZINEGOTZI KARGUAREN ORDEZKOA PROPOSATZEARI BURUZKO ERABAKIA. 

 

3.- BAKE-EPAILEAREN IZENDAPEN PROPOSAMENARI BURUZKO ERABAKIA. 

 

4.- JUAN TELLERIA ETA ASEGINOLAZA ANAIAK KALEEI IZENA ALDATU, ETA HORIEN ORDEZ, 

ETXERAIA ETA ASKATASUNAREN ETORBIDEA IZENAK JARTZEA. 

 

5.- 11. EREMUKO (OLABERRIA) INDUSKETA SELEKTIBOAREN PLANAREN BARNEAN 

JASOTAKO LANAK KONTRATATZEARI BURUZKO ERABAKIA. 

 

6.- ERAKUNDE EZ GUBERNAMENTALEN ARTEAN LAGUNTZAK BANATZEKO DEIALDIA. 

 

7.- ALKATETZAREN ERABAKIAK. 

 

8.- 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). 

Ibon Zabaleta Urbizu Jna. (Zegama Lantzen). 

Urko Gomez Ropón Jna. (EH Bildu). 

Imanol Garmendia Iruretagoyena Jna. (EH Bildu).  

Maria Luisa Gorrochategui Irastorza And.  (EH Bildu).  

 

EZ ETORRITAKO UDALBATZARKIDEAK: 

 

Juan José Gorrochategui Larrea Jna. (Zegama Lantzen). Ez etortzearen arrazoia ematen da. 

Olaia Elorza Iñarra And. (EH Bildu). Ez etortzearen arrazoia ematen da. 

 



 

 

Idazkaria, Igor Alustiza San Vicente.  

 

1.- AURREKO BILKUREN AKTEN ONARPENA (2017KO IRAILAREN 18KO ETA URRIAREN 

2KO BILKUREN AKTAK). 

 

Alkateak, 2017ko irailaren 18ko eta urriaren 2ko bilkuren aktetan jasotakoari buruz 

nolabaiteko oharpenik adierazi nahi duten galdetzen die batzar-kideei. 

 

Ez da inolako oharpenik adierazten, eta beraz, aho batez onartutzat gelditzen dira 

adierazitako aktak. 

 

2.- ZINEGOTZI KARGUAREN ORDEZKOA PROPOSATZEARI BURUZKO ERABAKIA. 

 

Zegama Lantzen Taldeko Zinegotzia den Juan Jose Gorrochategui Larrea jaunak, arrazoi 

pertsonalak direla eta, zinegotzi kargua uzteko erabakia aurkeztU ZUEN. 

 

Zentzu horretan, Udalbatzarrak, 2017ko azaroaren 6an egin zuen bilkuran, kargua uztearen 

arrazoi hartzea erabaki zuen. 

 

Indarrean dagoen araudian ezarritakoaren ondorioetarako, eta ordezkatuko duen pertsona 

izendatu ahal izateko, Udal honetan honako agiriak aurkeztu dira: 

 

- Zegama Lantzen taldearen zerrendan hautagai bezala agertzen den hurrengo 

pertsonak (Emilio Txurruka Uriarte jaunak), kargua betetzeari uko egiten dion idatzia. 

 

- Zegama Lantzen taldearen zerrendan horren ondoren agertzen den hurrengo 

hautagaiak (Maria Teresa Rodrigo Albizuri andereak) kargua betetzea onartuz 

aurkeztutako idatzia. 

 

Hori ikusirik, Udalbatzarrak, hau osatzen duten legezko bederatzi kideetatik, etorritako 

zazpien aldeko botoekin, honako hau erabakitzen du: 

 

Lehena.- Adierazitako agirien arrazoi hartzea eta horiek Hauteskundeetako Batzorde 

Zentralera bidaltzea, horien arabera, Maria Teresa Rodrigo Albizuri andereak, zinegotzi 

kargua hartzeko izendapen-egiaztagiria eman dadin. 

 

Bigarrena.- Izendapen-egiaztagiria jaso ondoren, izendatutako pertsonak kargua hartu 

beharko du. 

 

3.- BAKE-EPAILEAREN IZENDAPEN PROPOSAMENARI BURUZKO ERABAKIA. 

 

Indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera, Zegamako Udaleko Udalbatzarrak, 

gehiengo osoz erabaki behar du, Bake Epailea eta bere ordezkoaren lau urterako izendapen-

proposamena, Euskal Autonomía Erkidegoko Auzitegi Nagusiari hau helaraziz. 

 

Gaur egun betetako karguaren epealdia amaitzear dagoenez, Udalbatzarrak, 2017ko 

uztailaren 10eko bilkuran onartutakoaren arabera, Zegamako bake epaile titular eta ordezkoa 

aukeratzeko prozedurari ekin zion. 



 

Horren arabera, 2017ko irailaren 13ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta udaletxeko 

iragarki taulan argitara eman zen adierazitako deialdia. 

 

Eskaerak aurkezteko epea igaro ondoren,  Udal honetan honako eskaerak aurkeztu ziren: 

 

Begoña Albisu Sukia. 

Mikel Berasategi Asurmendi. 

Ana Cristina Aramburu. 

Argider Egimendia Arrondo. 

 

Eskatzaileak beren eskaeratan adierazi dute ez dutela ezgaitasun edo bateraezintasun 

arrazoirik. Korporazio honek, Bake Epaile titular eta ordezkoen karguak betetzeko, bi 

izendapen egin behar direla kontuan izanik, gaia eztabaidatu ondoren eta aurkeztutako 

pertsonei buruzko duen ezagutza eta horien erabilgarritasun eta egokitasuna kontuan izanik, 

bozketa egiten du, honako emaitzarekin:    

 

1. Mikel Berasategi Asurmendi jauna, bake-epaile titular bezala, 7 boto. 

2. Argider Egimendia Arrondo anderea, ordezko Bake-epaile bezala 7 boto. 

 

Aurkeztutako beste bi pertsonek ez dute botorik lortzen. 

 

Ezargarria den araudian ezarritakoa ikusirik, Udalbatzarrak, Zegama Lantzen taldeko 

etorritako lau kideen eta EH Bildu taldeko etorritako hiru kideen aldeko botoekin, honako hau 

erabakitzen du: 

 

Lehena.-   Mikel Berasategi Asurmendi jauna,  72.605.277G NA zenbakia duena, Zegamako 

Bake-epaile titular kargua betetzeko izendatzea proposatzea, eta Argider Egimendia 

Arrondo anderea, 72.444.805A NA zenbakia duena, ordezko Bake-epaile kargua betetzeko 

izendatzea proposatzea. 

 

Bigarrena.- Aurreko izendapen-proposamena, dagokion moduan Euskal Autonomía Erkidegoko 

Auzitegi Nagusiari helaraztea, legedian adierazitako egiaztagiriekin batera. 

 

4.- JUAN TELLERIA ETA ASEGINOLAZA ANAIAK KALEEI IZENA ALDATU, ETA HORIEN 

ORDEZ, ETXERAIA ETA ASKATASUNAREN ETORBIDEA IZENAK JARTZEA. 

 

Udal honetan, 52/2017 Legeak ezarritakoa bideratzeko helburuarekin, Juan Telleria eta 

Aseginolaza Anaiak kaleen izena aldatzeko espedientea bideratu da. 

 

Espedientean jasotako txostenak ikusirik, izen berriak, gerra zibila eta diktadura garaian 

jazarpena eta indarkeria jasan zutenekio neurriak ezarri eta eskubideak onartzen dituen 

abenduaren 26ko 52/2007 Legeak ezarritako betetzen dela irizten da. 

 

Udalaren betebeharra da udalerriko kaleen eta eraikinen izen eta zenbakiak eguneratuta 

edukitzea, eta horien berri, eragindako Herri Administrazioei jakinaraztea. 

 

Aldaketak, herritarrengani eta beste hainbat Herri Administrazioenga eragiten duenez, honen 

informazio zabala bideratzea irizten da.  

 



Horrenbestez, Udalbatzarrak, Zegama Lantzen taldeko etorritako lau kideen eta EH Bildu 

taldeko etorritako hiru kideen aldeko botoekin, honako hau erabakitzen du: 

 

Lehena.-  Adierazitakoaren arabera, Juan Telleria kalearen izena aldatzea, bere ordez, 

Etxeraia kalea izena emanez. 

Era berean, Aseginolaza Anaiak kalearen izena aldatzea, bere ordez, Askatasunaren 

Etorbidea izena emanez. 

Bigarrena.- Erabaki hau doakionari edo bere senideei jakinaraztea, Estatuko Estatistika 

Institutuari, Gipuzkoako Foru Aldundiko katastroaren kudeaketa zerbitzuari, Jabetza 

Erregistroari eta Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos erakundeari jakinaraztea. 

Hirugarrena.- Aldaketaren berri ohikoak diren hedabideetatik ematea. 

Laugarrena.- Beharrezkoak diren kale izenen plakak eta seinaleztapen bertikalak 

aldatuko dira, izen berriak jarriz. Era berean, dagozkion aldaketak bideratuko dira 

plano eta Udal agirietan. 

 

5.- 11. EREMUKO (OLABERRIA) INDUSKETA SELEKTIBOAREN PLANAREN BARNEAN 

JASOTAKO LANAK KONTRATATZEARI BURUZKO ERABAKIA. 

 

“11. Eremuko (Olaberria) indusketa selektiboaren planaren” barnean jasotako lanak eta 

proiektua ikusirik, Aecom enpresak idatzitakoa. 

 

Udalbatzarrak, 2017ko urriaren 2an hartutako erabakia ikusirik. 

 

Udal Arkitektoak eta Idazkariak egindako txostenak ikusirik. 

 

Kontratazioa bideratzeko beharrezkoa den kreditua jasota dago 

1.000.601.01.162.10.2017 eta 1.000.643.03.463.00.2016 aurrekontu sailetan. 

Hirigintza Lantaldeak 2017ko azaroaren 2an egindako bilkuran aztertutakoaren arabera, 

kontratazioan parte hartu zuten enpresekin negoziazioa bideratu da.  

 

Prozeduraren egoera ikusirik, eta Udal arkitektoak bere txostenean adierazitakoa ikusirik, 

kontratazio hau Lurkide Hondalanak S.L. enpresari esleitzea dagokio, eskaintza onuragarria 

aurkeztu duelako. 

 

Horrenbestez, sektore publikoko kontratazioaren legearen testu bateratuak adierazitakoaren 

arabera, kontratazioa Udalbatzarrari dagokio, eta horren arabera, Udalbatzarrak, Zegama 

Lantzen taldeko etorritako lau kideen eta EH Bildu taldeko etorritako hiru kideen aldeko 

botoekin, honako hau erabakitzen du: 

 

Lehena.- 11. Eremuko (Olaberria) Indusketa Selektiboaren Planaren barnean jasotako lanak 

burutzeko lana (indusketaren barnean burutu beharreko indusketaren jarraipenaren eta 

analitiken laguntza teknikoa barne), Lurkide Hondalanak enpresari esleitzea, 188.792,90 

euro gehi 39.646,51euro (BEZ), guztira 228.439,41 eurotan (BEZ barne) eta 14 asteko egite 

epearekin. 



 

Bigarrena.- Lanen ezaugarriak ikusirik, lanak hasi aurretik, beharrezkoa da Eusko 

Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Ingurumen 

Administrazioaren Zuzendariak emandako industeko baimena jasotzea, eta horrenbestez, 

esleipena behin-behinekoa izango da adierazitako txostena jaso arte. Txostena jaso ondoren, 

enpresa esleipendunak, bertan adierazitako baldintzak eta adierazpenak bete beharko ditu. 

 

Hirugarrena.- 228.439,41 euroko gastua onartzea, dago 1.000.601.01.162.10.2017 eta 

1.000.643.03.463.00.2016 aurrekontu sailei egotziz. 

Laugarrena.- Lurkide Hondalanak S.L. enpresari, baldintzen pleguko 19. artikuluan 

adierazitakoa bete beharko duela jakinaraztea, ebazpen honen jakinarazpena jaso eta 

gehienez 15 eguneko epean kontratua formaldu beharko delarik. 

Bosgarrena.- Erabaki hau espedientean interesdun direnei jakinaraztea. 

 

6.- ERAKUNDE EZ GUBERNAMENTALEN ARTEAN LAGUNTZAK BANATZEKO DEIALDIA. 

 

Zegamako Udaleko Udalbatzarrak, 1999ko abenduaren 13an, “Herrialde behartsuenekiko 

lankidetza programa eta dirulaguntzak banatzeko Araudia” onartu zuen eta 2001eko 

azaroaren 5ean, honen aldaketa. 

 

Araudi horretan ezarritako erizpideak eta baldintzak jarraituz (5 zenbakia duen Gipuzkoako 

Aldizkari Ofizialaren alean, 2000ko urtarrilaren 10ean eta 235 zenbakia duen alean 

2001eko abenduaren 10ean argitaratuak), Udalbatzarrari 2017ko urteari dagokionez 

4.750,00 euroko dirulaguntza banatzea proposatzen zaio,  

 

Proposamena aztertu eta eztabaidatu ondoren, Udalbatzarrak, aho batez honako hau 

erabakitzen du:  

 

Lehena.- Adierazitako Araudia jarraituz, 2015eko ekitaldiari dagokionez, 4,750,00 euroko 

dirulaguntza banatzea, honen gastua, 2017.  urteko aurrekontuaren 

1.0000.481.02.33.430.2017. aurrekontu sailaren kargu egingo delarik.  

 

Bigarrena.- Dirulaguntza eskaerak, Udaletxean aurkeztu ahal izango dira erabaki hau 

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik hilabete bateko 

epearen barnean.  

 

7.- ALKATETZAREN ERABAKIAK. 

 

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

 

- 03/01117 erabakia, azaroaren 2koa, 4/2017 kreditu aldaketa bideratzea 

aginduz. 

 

- 04/01117 erabakia, azaroaren 9koa, Aitxuri Herri Eskolako guraso elkarteak San 

Martin jaietarako egindako eskaerak onartuz. 

 

- 05/01117 erabakia, azaroaren 9koa, zenbait fakturen ordainketa onartuz. 

 



- 06/01117 erabakia, azaroaren 9koa, 5354 fakturen erlazioa onartuz, guztira 

11.492,00 eurokoa. 

 

- 07/01117 erabakia, azaroaren 9koa, 14 zenbakidun fakturen erlazioa onartuz,  

guztira, 11.492,00 eurokoa. 

 

- 08/01117 erabakia, azaroaren 10koa, 5376 fakturen erlazioa onartuz, guztira 

4.778,78 eurokoa. 

 

- 09/01117 erabakia, azaroaren 10ekoa, Araudi S.L.P. enpresari faktura ordaintzea 

erabakiz. 

 

- 010/01117 erabakia, azaroaren 13koa, Jose Luis Arrondo Mugicari lursailak 

bereizteko emandako baimena zuzenduz. 

 

- 011/01117 erabakia, azaroaren 13koa, Partzuergoari Latxaneara doan pistaren 

593,80 gastuaren ekarpena jakinaraziz. 

 

- 012/01117 erabakia, azaroaren 15ekoa, gimnasioaren erabilpenaren ondoriozko 

tasen likidazioa onartuz (uztaila urria). 

 

- 013/01117 erabakia, azaroaren 16koa, frontoia margotzeko lanen esleipena 

Tinbaux enpresari eginez. 

 

- 014/01117 erabakia, azaroaren 21ekoa, 15 zenbakidun fakturen erlazioa onartuz, 

 guztira, 142.589,91 eurokoa. 

 

- 015/01117 erabakia, azaroaren 23koa, Marina Mujika Arrondok zabor tasen 

kobrantzari buruz egindako erreklamazioa onartuz. 

 

 

8.- GALDE ERANTZUNAK. 

 

- Imanol Garmendia Iruretagoyena zinegotziak (EH Bildu), administrari lanpostuaren 

lehiaketa prozeduraz galdetzen du, Alkateak, honi buruzko azalpenak eginez. 

 

 

Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, hasieran aipatutako eguneko arratsaldeko zortziak eta 

bost 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 


