
 
 

 

2019KO URTARRILAREN 21EAN UDALBATZARRAK EGINDAKO OHIZKO BILKURAREN 

AKTA. 

  

Udaletxeko Bilkura Aretoan, idazpuruko eguneko arratsaldeko zazpiak 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 

 

Izaskun Igoa Arizcorreta And. (Zegama Lantzen). 

Ibon Zabaleta Urbizu Jna. (Zegama Lantzen). 

Maria Pilar Elorza Inchausti And. (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: 

 

Maite Rodrigo Albizuri And. (Zegama Lantzen).  

 

 

Idazkaria, Igor Alustiza San Vicente.  

 

 

1.- ALKATETZAREN ERABAKIAK. 

 

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

 
- 09/01218 erabakia, abenduaren 27koa, 28 zenbakidun fakturen erlazioa onartuz, guztira 

8.040,62 eurokoa. 

 

- 010/01218 erabakia, abenduaren 27koa, 0461 fakturen erlazioa onartuz, guztira 

17.949,64  eurokoa. 

 

- 011/01218 erabakia, abenduaren 27koa, Kasinoko lokalaren alokairu fakturak onartuz. 



 
 

 

- 012/01218 erabakia, abenduaren 27koa, San Bartolome jaietan garbiketa bereziengatik 

jarduera iraunkorra duten tabernei ezartzen zaien tasa likidatuz. 

 

- 013/01218 erabakia, abenduaren 27koa, Miguel Angel Urbiztondori Aitxuri Herri Eskolako 

aldagelen berritzea egiteko lana esleituz. 

 

- 014/01218 erabakia, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Baso Elkarteari landalurren mugen 

jasotze topografikoa egiteko lana esleituz. 

 

- 01/0119 erabakia, urtarrilaren 8koa, 0533 fakturen erlazioa onartuz, guztira 88.950,71  

eurokoa. 

 

- 02/0119 erabakia, urtarrilaren 8koa, 31 zenbakidun fakturen erlazioa onartuz, guztira 

18.019,07 eurokoa. 

 

- 03/0119 erabakia, urtarrilaren 8koa, 30 zenbakidun fakturen erlazioa onartuz (GSR urria, 

azaroa, abendua), guztira 61.131,57 eurokoa. 

 

- 04/0119 erabakia, urtarrilaren 10ekoa, Eusko Jaurlaritzari Aitxuri Herri Eskolako aldagelak 

berritzeko dirulaguntza eskatuz. 

 

- 05/0119 erabakia, urtarrilaren 15koa, Udal-Idazkariak telelana bideratzeko egindako 

eskaera onartuz. 

 

- 06/0119 erabakia, urtarrilaren 15ekoa, Aitxuri-Herri eskolako aldagelatan burutuko diren 

segurtasun eta osasun kooordinazioa esleituz. 

 

- 07/0119 erabakia, urtarrilaren 15ekoa, Patricio Inza Oyarbideri lursailak bereizteko 

baimena emanez. 

 

- 08/0119 erabakia, urtarrilaren 15ekoa, Arakama sendiari lursailak bereizteko baimena 

emanez. 

 

- 09/0119 erabakia, urtarrilaren 17koa, 33 zenbakidun fakturen erlazioa onartuz, guztira 

832,51 eurokoa. 

 

- 010/0119 erabakia, urtarrilaren 17koa, 34 zenbakidun fakturen erlazioa onartuz, guztira 

11.114,56 eurokoa. 

 

- 011/0119 erabakia, urtarrilaren 17koa, 0652 fakturen erlazioa onartuz, guztira 13.179,03  

eurokoa. 

 

 

2.- GALDE ERANTZUNAK. 

 

- Imanol Garmendia Iruretagoyena zinegotziak (EH Bildu), GPS sistemaren eraginez 

industrialdera doazen zenbait kamioi Kalekotik joaten direla adierazio diotela dio. 

Zentzu horretan gaiaz eta bertako seinalizazioari buruz hitz egiten da. 

 

- Imanol Garmendia Iruretagoyena zinegotziak (EH Bildu), Tolosako Hiltegian egindako 

bileran hitz egindakoa azaltzen du. 

 

- Maria Luisa Gorrochategui Irastorza zinegotziak (EH Bildu), berdintasun bileran hitz 



 
 

egindakoa azaltzen du. 

 

- Olaia Elorza Iñarra zinegotziak (EH Bildu), Korrikaren inguruan burutuko diren zenbait 

ekintzen azalpena egiten du. 

 

 

Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, hasieran aipatutako eguneko arratsaldeko zortziak 

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, 2019ko ....................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 2019. 

 

O.E./ VºBº 

ALKATEAK/EL ALCALDE                                                             IDAZKARIAK/ EL SECRETARIO 


