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UDALAREN ERAKETA AKTA, BI MILA ETA HAMABOSTEKO 
EKAINAREN HAMAHIRUAN EGINA 

 
1. BILKURA 

 
Parte hartzen duten Zinegotzi 
hautatuak 
 
Talde politikoa: 
 
EAJ/PNV: 
Javier Mª Zubizarreta Zubizarreta J. 
Ana Mª Azkoitia Urteaga A.. 
Nekane Larrañaga Aizpuru A. 
Miguel Angel Bastida Aranbarri J. 
Angel Luis Martin Rodriguez J.. 
Sonia Vazquez Tejerina A. 
Imanol Arrizabalaga Larrañaga J. 
Asier Lizarralde Aramendi J. 
Maitane Unanue Azkue A. 
 
 
BILDU: 
Urrategi Alberdi Garate A. 
Jesus Oteiza Carrasco J. 
Idoia Uranga Salegi A. 
Jakes Uranga Repulles J. 
Gaizka Larrañaga Ucin J. 
Ainara Goenaga Andueza A. 
 
 
IRABAZI / AZKOITIA BAI 
Jose Joakin Etxaniz Peña J. 
 
PSE/PSOE: 
Miguel Pascual Reimundez Milan J. 
 

Azkoitiko Udaleko Pleno 
Aretoan, bi mila eta 
hamabosteko ekainaren 
hamahiruan, goizeko 
hamaiketan, alkate kargua 
uzten duen Urrategi Alberdi 
Garate A.-k. deiturik bildu dira 
lehen deialdian, alboan 
zerrendatzen diren Zinegotzi 
hautatuak, joan den 
maiatzaren hogeita lauan 
egindako udal 
hauteskundeetan aukeratuak 
izan direnak, hain zuzen. 

 
 

Aldamenean zerrendatzen 
diren zinegotziek, udalbatza 
osatzen dute, 17 zinegotzitik 
17 etorri direlako. 

 
Parte hartzen du eta 

ekitaldiaren fede ematen du 
idazkariak, Begoña Garmendia 
Vazquez andreak Udaleko 
Idazkariak, hain zuzen. 
 

 
 

 

 
 

Urrategi Alberdi A. eskerrak emanez hasi da urte hauetan lanean aritu 
diren zinegotzi guztiei, langile guztiei eta udal politiketan parte hartu duten 
herritar guztiei, denen artean aurrerapauso handiak eman direlako bai 
ingurumenaren alde, bai gardentasunean, gobernu irekian eta parte-
hartzean eta baita herritarren ongizatean ere. 
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Honela jarraitu du: “Herria denon artean eraikitzea izan da gure nahia, 
politika egiteko modu berri bat landu dugu eta bide horretan korporazio eta 
Alkate berriak bidelagun izango gaituzte. 

Mila esker guztioi.” 
 

 Urrategi Alberdi A.-ren hitzen atzetik, Udal berriaren eraketari ekin 
zaio. 
 

Lehenengo puntua Udaleko Adin Mahaiaren eraketa dela adierazi du 
Udal Idazkariak, behin adin mahaia eratzen denean, honek bilkura 
zuzenduko duelarik. 

 
 Idazkariak, hautatuen datuak aztertu ondoren eta korporazioko kideen 
adinak ikusirik, adin mahaia honakoak osatuko dutela adierazi du: 
zaharrena Miguel Angel Bastida Aranbarri J. eta gazteena Maitane 
Unanue Azkue A. 
 
 
 Korporazio eraketa. Aurreko operazioa egin ondoren eta kontutan 
izanik batzar honetara hautatuak izan diren zinegotzi guztiak etorri direla, 
hau da, gehiengo absolutu legala, Adineko Mahaia eratu da eta honen 
kide zaharrenak, Miguel Angel Bastida J.k hitza eman dio udal Idazkariari. 
 

Idazkariak, hautaturiko zinegotzi guztiek beren kredentzialak entregatu 
dituztela eta dagozkien ondasun eta interesen aitorpena jasotzen duen 
dokumentuak bete dituztela egiaztatu ondoren, ez dago inolako 
oztopoarekin izapidetzarekin jarraitzeko. 

 
Zinegotzi kargua bete ahal izateko zin egin edo agintze formula 

banan-banan denei irakurri beharrean, behin irakurri guztientzako eta 
ondoren bakoitzak erantzuteko iradokizun bat egon dela azaldu du 
Idazkariak. 

 
Formula hau Legean jasota egonik, bertan agertzen den bezala 

irakurriko duela adierazi du. Formulak honakoa dio: 
 
Zin egiten edo agintzen duzu, zure kontzientzia eta ohoreagatik, 

Erregearekiko leialtasunez, zinegotzi karguaren betebeharrekoak zintzo 
beteko dituzula eta Konstituzioa bete eta betearaziko duzula estatuko 
funtsezko arau legez? 

 
¿Jura o promete por su conciencia y honor y con lealtad al Rey 

desempeñar fielmente las obligaciones de su cargo y cumplir y hacer 
cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado? 

 
 



 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 

AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 
3 

 
Javier Zubizarreta Zubizarreta J.-k, Ana Azkoitia Urteaga A.-k, Nekane 
Larrañaga Aizpuru A.-k, Miguel Angel Bastida Aranbarri J.-k, Angel Luis 
Martin Rodriguez J.-k, Sonia Vazquez Tejerina A.-k, Imanol Arrizabalaga 
Larrañaga J.-k, Asier Lizarralde Aramendi J.-k, Maitane Unanue Azkue 
A.k, Idoia Uranga Salegi A.-k, Jakes Uranga Repulles J.-k, Gaizka 
Larrañaga Ucin J.-k eta Ainara Goenaga Andueza A.-k zin egin dute 
legeak hala agintzen duelako. 
 
Urrategi Alberdi Garate A.-k zin egin du legeak behartzen duelako. 
 
Jesus Oteiza Carrasco J.-k zin egin du legeak derrigortzen duelako. 
 
Jose Joakin Etxaniz Peña J.-k zin egin du legeak hala diolako. 
 
Miguel Pascual Reimundez Milan jaunak “sí prometo” agintze formula 
hautatu du zin egiteko. 
 

Era honetan, udal korporazio berria eratu da. 
 

Ondoren, Kontu-hartzaileak eta diruzainak Udalaren kontuen berri 
eman dute. 
 

Kontu-hartzaileak, Ana Ruiz Landa andreak dio, Udal Idazkariak esan 
bezala, bertan aurkitzen dela, bai Udal Inbentarioa eta bai Zenbaketa Akta 
ere. 

Era berean, diruzaintza egoera maiatzak 31n itxi zutela adierazten du 
eta kontuak nola dauden azaltzen die gerturatu diren guztiei, bai 
Udalarenak eta bai bere erakunde autonomoenak ere: 

 
 Udalaren saldoa: 3.346.223,31€ 
 San Jose Egoitzaren saldoa: 761.126,51€ 
 Zubiaurre-Elkargune Institutuaren saldoa: 92.037,00€ 
 

 Hauek saldoak direla azaltzen du Kontu-hartzaileak, eta diruzaintza 
egoera ere edozeinek aztertu dezan bertan aurkitzen dela. 
 
 A continuación, La Interventora tal y como ha comentado La 
Secretaria, manifiesta que pone a disposición de todos, tanto el Inventario 
Municipal, como los estados de Tesorería al 31 de Mayo y pasa a explicar 
como están las cuentas, tanto del Ayuntamiento, como de las 
organizaciones autónomas: 

 
 Saldo del Ayuntamiento: 3.346.223,31€ 
 Saldo Residencia San José: 761.126,51€ 
 Saldo del Instituto Zubiaurre-Elkargune: 92.037,00€ 
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 Asimismo, La Interventora Municipal manifiesta que queda a 
disposición de cualquiera que quiera examinar, los estados de Tesorería 
cerrados al 31 de Mayo. 
 

Azkenik, Kontu-hartzaileak diruzaintza egoera bai orain arte Alkatea 
izan denari baita aukeratua izango den Alkate berriari ere emango zaiola 
dio, beraien oniritzia eman diezaioten. 
 
 
 Alkatea aukeratzea. Ondoren, Miguel Angel Bastida jaunak hitza 
hartu du, Alkatea hautatzeko jardunbideari hasiera eman diezaiola 
Idazkariari eskatuz. 
 
Idazkariak adierazten die bertan daudenei martxoaren 13ko 8/1991 Lege 
Organikoaren bidez aldatutako Hauteskunde Orokorren Erregimenari 
buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 196. artikuluak 
xedatzen duenaren arabera, Korporazioa eratu den batzarraldi berdinean 
aukeratu behar dela Alkatea ere, lege horretan ezarritako prozedurari 
jarraiki: 
 

Hautaketari hasiera eman aurretik, korporatiboek erabaki behar dute 
gauzatuko den bozketa-mota, hain zuzen, idatzizkoa ala ahozkoa izango 
den hautaketa egintza. 

 
Ondoren, jardunbidea azaldu die korporatiboei, Hauteskunde Orokorren 
Erregimenari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 196. 
artikuluan xedatutakoaren arabera. Bozketan parte hartzen dutenak 
zerrenda buruak direla argitzen du eta bozketa pertsonei egiten zaiela, 
hau da, zerrenda buruei, eta ez talde edo koalizioei. Zerrenda buru batek 
lortzen badu korporazioa osatzen duten kideen gehiengoa, bederatzi boto 
kasu honetan, alkatea aldarrikatuko litzatekeela dio. Bestela, lehen 
esandako artikuluak aurreikusten duen bezala, gehiengo absoluturik ez 
balu inork eskuratuko, zerrenda bozkatueneko zerrenda burua alkatea 
izendatuko litzateke. 
 
 Ondoren, idatzizkoa ala ahozko botoa eman nahi al duten galdetu die 
korporatiboei, eta hauek, aho batez, idatzizko botoa ematea erabaki dute. 
 
 Idazkariak txartel zuri bana eman dio hautesle bakoitzari, bertan jarri 
behar duela Alkate izateko bere hautagaiaren izen-deiturak adieraziz. 
 
 Behin txartel guztiak jasoz gero, botoen kontaketa egiten da eta 
Miguel Angel Bastida J.-k ozen irakurtzen ditu alkate izateko txartel 
bakoitzean proposatu den zinegotziaren izen deiturak, honako emaitzekin. 
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Javier Zubizarreta Zubizarreta, 9 botorekin 
Urrategi Alberdi Garate, 6 botorekin 
Boto zuriak, 2 

 
 Idazkariak, botazio honen emaitza ikusirik aurretik zinegotzi karguaren 
aitorpena egin badu ere, orain Alkate karguari dagokion aitorpena egin 
behar duela azaldu du. Beraz, horrela galdetu dio: 
 

Zin egiten edo agintzen duzu, zure kontzientzia eta ohoreagatik, 
Erregearekiko leialtasunez, Alkate karguaren betebeharrekoak zintzo 
beteko dituzula eta Konstituzioa bete eta betearaziko duzula estatuko 
funtsezko arau legez? 
 
 Jarraian, Javier Zubizarreta Zubizarreta zinegotzi hautatuak 
adierazten du onartu egiten duela Udaleko Alkate kargua eta, 
hauteskunde legeriak ezarritako formularen arabera promesa egin 
ondoren, legeak horrela agintzen duelako adieraziz, karguaren jabetza 
hartzen du edukitza hau ematen dio Korporazioko Udal Batzarraren 
aurrean, edukitza horrek barnean hartzen dituelarik indarrean dauden 
xedapenek ematen dizkioten prerrogatiba, eskubide eta obligazio guztiak.  
 
 
Hauteskunde Orokorraren Erregimena arautzen duen Legearen 196. 
artikuluan xedatutakoaren arabera Javier Zubizarreta Zubizarreta J. 
aldarrikatu da Azkoitiko udaleko Alkate. 
 

Alkate-Lehendakari izendatu berriak, hurrengo hitz hauek esaten ditu:  
 
Eskerrik asko denoi, hitz batzuk esan nahi nituzke. 
 
Nolatan gaude hemen? Zer gertatu da gaur? Nondik dator gaurko 

gertaera? 
 
Herriak bere ekitaldietan parte-hartze handiena duen horretan, zeuden 

aukeren artean bere interesentzat onena den aukerari eman dio babesa. 
Aukera desberdinetako jendeak osatzen dugu hurrengo lau urtetan 
Udaleko gorabeherak emango ditugunok. 

 
Gure taldea izan da alde handiarekin konfiantza gehiena jaso duena 

herritarrengandik. Bide luzea izan da baina zailena gaur hasten da. Bide 
horrek lau urte pasatakoan guri emandako konfiantza horren jabe egitera 
eraman behar gaitu. 

 
Nola egiten da hori? Gauzak fin, garbi eta akordioz aurrera eramanda. 

Nondik gatozen beti gogoan izanda. Herri baten jabea herritarrak dira eta 
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orain legeak dauden bezala herriak bere jabetasun hori esku batzuetan 
utzi du eta guk dugu orain ardura pisutsua konfiantza horren jabe egiteko. 

 
Nola egingo dugu hori? Alderdikeriak alde batera utzita eta guri eman 

zaigun indarra herriak eman digula ikusi eta herriarentzat lan eginez. 
Interes partikularrak alde batera utziz eta orokorrean begiratuta. Elkarrekin 
istilu gutxiago edukiz eta elkarrekin gehiago hitz eginda. Gauden talde 
guztiek herri hau asko maite dugula esaten dugun bezala, hori azalduz. 
Jendea nazkatuta dagoen politikoen arteko gaizki esaka eta jarduerak 
bukatuz eta indarrak herria aurrera eramateko gastatuz. Hori da hartu-
emanak ondo emateko hartu beharreko postura bakarra. 

 
Nola egin behar dugu hori? Otzantasunarekin eta errespetu 

handiarekin. Gure ingurunea errespetatuta eta batik bat pertsona guztiak 
errespetatuta baita desberdin pentsatzen dutenak ere. Azaldu gure 
ekarpenak eta proposamenak eskatzen dudan errespetu horren barruan 
eta baita defendatu ere, errespetuaren barruan. Guztiak ez du balio, elkar 
gehiago errespetatu behar dugu, bidea hori da. 

 
Talde ona osatzen dugu eta beste taldeek ere egingo dituzte beraien 

ekarpenak eta ziur nago lagunduko dutela. Denok batera joaten bagara, 
nahiz eta denbora zailetan egon Azkoitiko herriari buelta emateko gai 
izango garela ziur naiz. 

 
También diré unas palabras en castellano. 
 
Me acaban de entregar el bastón de mando que lo puedo levantar con 

dos dedos, pero la responsabilidad que me traspasa esta “makila” o este 
bastón de mando es de mucho peso y la tenemos que llevar entre todos. 
Entre todos los que hemos sido depositarios de la confianza de la gente 
pero también con la colaboración de todos los que estáis ahí y todos los 
que están fuera. 

 
Es la única manera. El reto está en que todo lo dicho y todo lo 

subrayado es esta campaña ahora nos toca hacerlo realidad y aparte de 
eso todas las aportaciones que se puedan hacer. El reto está en que 
cuando pasen cuatro años la gente que nos ha depositado su confianza 
diga que hemos sido merecedores de ello. 

 
¿Y todo eso cómo lo tenemos que hacer? Dejándonos de artimañas, 

de hablar mal el uno del otro, de no gastar fuerzas hablando mal de los 
demás. Unirnos entre todos y utilizar todas las fuerzas para hacer el bien 
y por el interés general, no particular ni partidista. 

 
Eso es lo que nos pide el pueblo. El pueblo está aburrido de rifirrafes 

políticos, de que se monten cada dos por tres todos los escándalos que 
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se montan. Están aburridos. La política está perdiendo interés y eso lo 
tenemos que recuperar. Y lo tenemos que recuperar por una simple, llana 
y grandísima razón; porque todas las cosas que nosotros decidamos con 
el poder que nos viene del pueblo para trabajar con el pueblo van a ser 
decisivas para labrar el futuro de los que nos van a seguir. Ése es el 
motivo único y valiente que estoy seguro que todos dentro de vuestro 
corazón tenéis un trozo de ese amor a Azkoitia y lo vamos a tener que 
utilizar. 

 
Desde este momento yo creo que ya está bien de discursos, que los 

que nos han votado lo han hecho para que trabajemos y vamos a poner 
todas nuestras fuerzas en ello. 

 
Muchas gracias, eskerrik asko. 
 
 
Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, Alkate jaunak bilkurari amaiera 

eman dio, goizeko hamaikak eta hogeita bost direnean eta nik, idazkariak, akta 
hau jaso dut, onartuz gero, Agirien Liburura transkribatuko delarik. 

 
 
ALKATEA        IDAZKARIA 

 
 


