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2015EKO ABENDUAREN 23AN UDALBATZA PLENOAK 
EGINDAKO EZ OHIKO BILKURAKO AKTA 

 
 

10. BILKURA 
 

Azkoitia Hiri Prestu eta Leialeko udaletxean, bi mila eta hamabosteko 
abenduaren 23an, arratsaldeko zazpietan elkartu da Udalbatza Osoa, 
lehenengo deialdian. Ez Ohiko bilkura honetarako deialdia behar bezala egin da 
eta eguneko aztergai zerrendan jarri diren gaiak aztertu eta ebatzi dira. 
 
 

Javier Zubizarreta Zubizarreta Alkate jauna (EAJ-PNV) izan da 
batzarburua, honako zinegotziak bertaratu direlarik: 
 

Ana Azkoitia Urteaga A. (EAJ-PNV). 
Nekane Larrañaga Aizpuru A. (EAJ-PNV). 
Miguel Angel Bastida Aranbarri J. (EAJ-PNV). 
Angel Luis Martin Rodriguez J. (EAJ-PNV). 
Sonia Vazquez Tejerina A. (EAJ-PNV). 
Imanol Arrizabalaga Larrañaga J. (EAJ-PNV). 
Asier Lizarralde Aramendi J. (EAJ-PNV). 
Maitane Unanue Azkue A. (EAJ-PNV). 
Idoia Uranga Salegi A. (EH BILDU). 
Jakes Uranga Repulles J. (EH BILDU). 
Gaizka Larrañaga Ucin J. (EH BILDU). 
Ainara Goenaga Andueza A. (EH BILDU). 
Jon Ander Larramendi Salegi J. (EH BILDU) 
Iraitz Otaño Mujika J. (EH BILDU) 
Jose Joakin Etxaniz Peña J. (IRABAZI-AZKOITIA BAI). 
Miguel Pascual Reimundez Milan J. (PSE-EE). 
 
 
 
Idazkaria: Begoña Garmendia Vazquez, Udal Idazkaria. 
Kontuhartzailea: Ana Ruiz Landa, Udal Kontuhartzailea. 

 
Alkate jaunak bilkurari hasiera eman dio, honako gai-zerrendaren 

arabera: 
 
 
1. AURREKO BILKURAKO AKTEN ONESPENA, HALA BADAGOKIO. 
 

2015eko azaroaren 23ko, eta abenduaren 15eko Udalbatza Osoaren 
aktak aurkeztu dira. 
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Gaizka Larrañaga jaunak 2015eko abenduaren 15eko aktan, Ogasun 
Batzordeko bileran bere abizena Aranbarri bezala azaltzen dela dio, eta 
zuzentzeko eskatu du. 
 

 
Beraz, egindako zuzenketa kontuan harturik Udalbatza Osoak 2015eko 

azaroaren 23an, eta abenduaren 15ean egindako bilkuren aktak aho batez 
onartzea erabaki du. 
 
 
2. 2016RAKO UDALAREN, SAN JOSE EGOITZAREN, ZUBIAURRE-
ELKARGUNE INSTITUTUAREN, AZKOITIA LANTZENEN AURREKONTUEN 
ETA AURREKONTU KONTSOLIDATUAREN HASIERAKO ONESPENA. 
 

 

 Honako irizpena aurkeztu da: 
 

“OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA 
 

AURREKARIAK 
 

Abenduaren 18ko Ogasun Batzordean, gobernu-taldeak 2016ko ekitaldirako prestaturiko aurrekontua 

aurkeztu zuen Ana Azkoitia Urteaga batzordeburuak abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauan oinarrituta, 

hau da, Gipuzkoako lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuei buruzkoa, IV. Kapituluan 

aurrekontu orokorren gertuketa eta onespena zehazten dituena. 

 

 

Dokumentua banatu egin zen aztertua izan zedin, eta azaroaren 26 eta abenduaren 2,10 eta 18an egindako 

bileretan aztertua izan da; hala, kezka guztiak argitu dira eta gainerako taldeen ekarpenak jaso dira. 

 

TXOSTEN TEKNIKOA 
 

Udaleko kontu-hartzaileak, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauko 6.3 e) artikuluan xedatutakoan 

oinarrituta, ekonomia- eta finantza-txosten bat egin du, honako hauetarako erabilitako oinarriak azaltzen 

dituena: aurreikusitako diru-sarreren eta kreditu-eragiketen ebaluazioa, kredituen nahikotasuna eska 

daitezkeen obligazioei eta zerbitzuen funtzionamendu gastuei aurre egiteko, eta, horren guztiaren 

ondorioz, aurrekontuaren benetako oreka. Era berean, udal-bitartekoak konpromisozko kredituak 

finantzatzeko aski direla dioen irizpena eman du. 

 

Espedientean, dokumentu hauek daude: 

 

Aurrekontuaren edukia azaltzen duen memoria 

 

Aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren helburuak eta gastu araua betetzeari buruzko 

kontu-hartzailearen txostena 

 

Konpromisozko kredituen eranskina 

 

Transferentzia arrunten eranskina 

 

Zorpetze-eranskina 

 

Pertsonalaren eranskina 
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Inbertsioen eranskina 

 

Aurrekontu kontsolidatua 

 

Aurrekontuaren betearazte-araua 

 

2015eko aurrekontuaren aurrelikidazioa eta 2015eko irailaren 30erarteko aurrekontua kapitulozka 

exekutatzea. 

 

Ekonomia- eta finantza-txostena 

 

 

Ogasun, Finantza, Pertsonal, Barne Antolaketa eta Kontratazio Batzordeak, 2015eko abenduaren 

18an bilduta, gaia aztertu, eta bere irizpena eman zuen: 

 

Aurrena, Bilduk 2015eko abenduaren 15ean 5288 sarrera zenbakipean aurkezturiko emendakina aztertu 

zen. Hona hemen emaitza: 

 

ALDEKO BOTOAK:  Ainara Goenaga Andueza 

 

KONTRAKO BOTOAK: Ana Azkoitia Urteaga, Javier Zubizarreta Zubizarreta, Miguel Angel 

Bastida Aranbarri, Maitane Unanue Azkue, Sonia Vázquez Tejerina, Miguel Reimundez Milan 

 

ABSTENTZIOA: Jose Joakin Etxaniz Peña 

 

 

 Bigarrengoz Ogasun, Finantza, Pertsonal, Barne antolaketa eta Kontratazio batzordeak, 2016.ko 

aurrekontuen proposamenak aztertu zituen. Hona hemen emaitza: 

 

  

 

1.-Azkoitiko Udalak 2016ko ekitaldirako izango duen aurrekontua, 13.236.000,00 eurokoa 

 

ALDEKO BOTOAK: Ana Azkoitia Urteaga, Javier Zubizarreta Zubizarreta, Miguel Angel Bastida 

Aranbarri, Maitane Unanue Azkue, Sonia Vázquez Tejerina 

  

ABSTENTZIOA: Miguel Reimundez Milan 

 

KONTRAKO BOTOAK: Ainara Goenaga Andueza, Jose Joakin Etxaniz Peña 

 

2.-Zubiaurre Elkargune Institutuaren aurrekontua, 2016ko ekitaldirako, 792.965,22 eurokoa 

 

ALDEKO BOTOAK: Ana Azkoitia Urteaga, Javier Zubizarreta Zubizarreta, Miguel Angel Bastida 

Aranbarri, Maitane Unanue Azkue, Sonia Vázquez Tejerina, Miguel Reimundez Milan, Ainara Goenaga 

Andueza 

 

ABSTENTZIOA: Jose Joakin Etxaniz Peña 

 

 

3.-San Jose Egoitzaren 2016ko ekitaldirako aurrekontua, 51.300,00  eurokoa 

 

ALDEKO BOTOAK: Ana Azkoitia Urteaga, Javier Zubizarreta Zubizarreta, Miguel Angel Bastida 

Aranbarri, Maitane Unanue Azkue, Sonia Vázquez Tejerina, Miguel Reimundez Milan, Ainara Goenaga 

Andueza, Jose Joakin Etxaniz Peña  
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4.-Azkoitia Lantzen SA ren aurrekontua 2016ko ekitaldirako, 227.973,00 eurokoa 

 

ALDEKO BOTOAK: Ana Azkoitia Urteaga, Javier Zubizarreta Zubizarreta, Miguel Angel Bastida 

Aranbarri, Maitane Unanue Azkue, Sonia Vázquez Tejerina 

  

ABSTENTZIOA: Miguel Reimundez Milan, Ainara Goenaga Andueza 

 

KONTRAKO BOTOAK: Jose Joakin Etxaniz Peña 

 

 

5.-Azkoitiko Udalaren aurrekontu kontsolidatua 2016ko ekitaldirako, 13.545.273,00 eurokoa 

 

ALDEKO BOTOAK: Ana Azkoitia Urteaga, Javier Zubizarreta Zubizarreta, Miguel Angel Bastida 

Aranbarri, Maitane Unanue Azkue, Sonia Vázquez Tejerina 

  

ABSTENTZIOA: Miguel Reimundez Milan 

 

KONTRAKO BOTOAK: Ainara Goenaga Andueza, Jose Joakin Etxaniz Peña 

 

Horregatik guztiagatik, Ogasun Batzordeak Udalbatzarrari irizpen hau onartzea proposatzen dio. 

 

IRIZPENA 
 

1) Behin-behingoz onartzea Azkoitiko Udalak 2016ko ekitaldirako izango duen aurrekontua, 

13.236.000,00 eurokoa. 

 

2º) Behin-behingoz onartzea Zubiaurre Elkargune Institutuaren aurrekontua, 792.965,22 eurokoa. 

 

3) Behin-behingoz onartzea San Jose egoitzaren aurrekontua, 51.300,00 eurokoa. 

 

4) Behin-behingoz onartzea Azkoitia Lantzen, SAren aurrekontua, 227.973,00 eurokoa.5)Behin-behingoz 

onartzea aurrekontu kontsolidatua, 13.545.273,00 eurokoa. 

 

 

6) 21/2003 Foru Arauak, 15. artikuluan, esaten du Udalbatzarrak Aurrekontu Orokorrari hasierako 

onarpena eman ondoren, jendaurrean jarriko dela, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Udaletxeko iragarki-

oholean eta gehien zabaltzen den egunkarian iragarri ondoren, hamabost egunez jarri ere, eta epe hori 

bukatuta, erreklamaziorik ez bada izan, berriz ere ipiniko dela, osatzen duten aurrekontu guzti-guztiak 

kapituluka laburtuta, iragarki-oholean eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean. 

 

7) Jendaurrean dagoen bitartean, interesdunek (21/2003 Foru Arauko 17. artikulua) alegazioak aurkeztu 

ahal izango dituzte. 

 

8) Behin betiko onartutako Aurrekontu Orokorraren kopia bat igorriko zaio Foru Aldundiari.” 

 

 
 Alkate jaunak aurrekontuen aurkezpena Ana Azkoitia andreak egingo 
duela esan du, eta ondoren emendakinekin sartuko direla. 
 
 Ana Azkoitia andreak Udal Gobernuak argi utzi nahi duela esan du 
aurrekontu honekin premiazko beharrei erantzutea nahi izan dutela. 
 
 Lehentasun bezala ikusi dituztenak hauek izan direla aipatu du: 
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• Argiteria sistemaren hobetzea. 
• Eraginkortasun energetikoa hobetzea. 
• Kale eta espaloien txukuntzea eta konpontzea. 
• Baserri bideak konpontzeko partida handitzea. 
• Ekonomiaren suspertzea. 
• Integrazio politiken sustapena: Elkarbizitza eta Immigrazio plana 

exekutatzea. 
 
 
 Azpiegiturak, ekonomia eta elkarbizitza izan direla esan du 2016ko 
aurrekontuetan indartuz ateratzen diren alorrak Ana Azkoitia andreak. 
 Udal Gobernuak, 2015eko hauteskundeetarako landutako programari 
heltzen diotela egunero azaldu du, eta kudeaketa plana, epe labur, ertain eta 
luzera egokitzen ari direla, eta bere oinarri programa hau dela. 
 Programa hau egiterakoan herritarren eskaerak ezagutzeko lan sakona 
egin zela adierazi du, eta herritarrek programa bat bozkatu zutela; beraz, hori 
betetzea zor dietela. 
 
 Hirigintzan, argiteria, kale eta espaloiak, eta baserri bideak daudela 
programan esan du.  
 Udal Gobernua udaletxean sartu orduko azpiegituretan defizit handia 
zegoela ikusi zutela dio, esaterako: argiteriaren instalazioetan Udalak badituela 
argiteria eskasaren berri ematen duten txostenak.  
 Era honetan, eta instalazioen egoera penagarria ikusirik, ezinezkotzat jo 
dutela dio argiteriaren hobekuntzak atzeratzea. 100.000€ bideratuko dituzte  
argiteria hobetzeko, nahiz eta jakin diru kopuru hori ez dela nahikoa arazoari  
behin betiko konponbidea emateko, baizik eta behar den diru kopurua handia 
dela ikusita, hobetze lanak faseka egingo dituztela. Argiztapenean inbertitzea 
erabaki dutela dio, baino ez bakarrik kaleak zeharo ilunak daudelako, baizik eta 
instalazioak zaharkituta geratzeak bere arriskuak dituelako. 
 Bestetik, kale, espaloiak konpontzeko 150.000€ bideratuko dituztela 
esan du, eta beste 70.000€ Inazio Iriarte eta Ama Josefa kaleetarako. 
 Baserri bideak konpontzeko ere ahalegin handia egitea erabaki dutela 
adierazi du, 225.000 euroko partida jarriz. Lehentasunen arabera erabakiko 
dutela nondik hasi esan du, eta memento honetan Udal Gobernuak ikusi duela 
badaudela baserri eremu batzuk, non ibilgailurik ez duten baserritarrak bizi 
diren, eta errepideen egoera txarragatik taxiek ere ez dutela nahi bertara joan. 
 Hauteskunde kanpainan egindako eskaera handienetakoa izan zenez, 
Udal Gobernuak horri erantzun argi eta eraginkorra eman nahi diola gehitzen 
du. 
 Honen harira, jakitun dela esan du Udalak bakarrik ez diola erabateko 
konponbidea emango, eta horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 
harremanetan dagoela, lurralde mailako inbertsioetan Azkoitia aintzat hartua 
izan dadin. 
 Parke estaliaren proiektuarekin aurrera jarraitzeko asmoa dutela adierazi 
du. 
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 Ekonomiaren suspertzeari buruz, hizkuntzen eskola proiektua eta 
Coworking proiektua dituztela adierazi du. Ekonomiak suspertzeko Udalak duen 
tresna garrantzitsuenetakoa Iraurgi Berritzen dela dio, Azkoitia eta Azpeitiko 
Udalen Garapen eta Berrikuntza erakundea alegia, eta martxan dituzten 
proiektuekin aurrera jarraitzea pentsatzen dutela. 
 Era berean, martxan jartzea nahi dituzten bi proiektu esanguratsu 
dituztela dio. Partida oso xumea bideratuko dute proiektu hauetarako, 2016. 
urtea oraindik hasieratan dagoelako. Bai Hizkuntza Eskola proiektua, eta bai 
Coworking gunea egokitzeko egitasmoa bideratuta daudela esan du, baina biak 
hasierako fasean daudenez ezinezkoa dela dio garapenerako beharrezkoak 
izango diren partidak zehaztea, halere, proiektu hauek aurrera doazen heinean 
ikusiko dute soberakinetik zerbait bideratzerik egongo litzatekeen.  
 Edonola ere, proiektuak bultzatzeko helburua argi dutela esan du Ana 
Azkoitia andreak, gazte eta helduei hizkuntzak ikasteko erraztasunak eman 
nahi dizkielako Udalak, lan merkatuan sartzeko ahalik eta prestatuen egon 
daitezen. 
 Coworking guneari buruz, Udalak bere laguntza ematearekin batera, 
ekintzaileen eta profesional autonomoen jarduerak sustatu nahi dituela esan du. 
Nahiz eta udalak eskumenik ez duen modu zuzenean enplegua sortzeko, 
horrelako proiektuak lagungarriak diren heinean, aurrera ateratzeko ahalegina 
egingo dutela esan du. 
 
 Integrazio politikatik begiratuta, elkarbizitza eta immigrazio plana dituzte. 
Datorren urterako Udal Gobernuak garapen bidean dauden herrialdeetarako 
ezarritako partida egokitu egin dutela esan du, diru horrekin elkarbizitza eta 
immigrazio plan bat garatzeko xedez. Herrian elkarbizitza eta integrazioa 
lantzeko, immigrazio plan baten beharra ikusten dutela gaineratu du.  
Babesik gabe daudenentzat esku-hartze programetako 15.000 euro gehitu 
direla adierazi du. 
 
 Kulturan, antzerkiari bultzada eman nahi izan diotela adierazi du. 
Kulturako partidak igoera nabarmena izan duela dio, eta hauteskunde 
kanpainan iragarri zuten bezala, kultur eta kirol elkarteei ematen zaizkien diru-
laguntzak ere igo egingo direla. 
 

 Ongizate aldetik, zerbitzuen partida mantentzea erabaki dela dio, diru 
kopurua jaisteak zerbitzu horien kalitatea murriztea suposatuko lukeelako, eta 
ez dela hori Udal Gobernuaren nahia. 
 
 Azkenik, Euskarari buruz, Euskarako partida ere egokitu egin dutela 
adierazi du Ana Azkoitia andreak; alde batetik, bekan partida egokitu delako, 
eta bestetik Maxixatzenek bere proiektua martxan jartzeko iaz laguntza berezi 
bat jaso zuelako. 
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 Alkate jaunak aurrekontuei jarritako bi emendakin edo zuzenketa 
aurkeztu direla adierazi du: bat, Azkoitia Baik osotasunari aurkezturikoa, eta 
bestea partziala Bilduk aurkeztutakoa. Lehendabizi osotasunari egindako 
emendakina bozkatuko dutela dio. 
 
 Jose Joakin Etxaniz jaunak bere proposamena azaldu die batzarkideei, 
egindako aldaketei buruz.  Honakoa adierazi du: 
 
 “Kultura: 
Orokorrean ados, baina liburutegian liburuentzat diru gehiago eta 
aldizkari/egunkarientzat gutxiago. 
 

 Gizarte Ongizatea:  
Gu atal honetan 6.000€ gehiago jarriko genituzke. Immigrazio aholkularitzan 
kendu dugu, zehazki zertan erabiliko den ez dakigulako. Gu ekintzen aldekoak 
gara eta garapen bidean dauden herrialdeen eta aniztasun arloko ekintzen alde 
apustua egitea nahiago dugu. Dena den, ontzat jotzen dugu emakumeen 
sustapenerako ekintzetan udal gobernuak lehendabizi eginiko murrizketei uko 
egin izana, baina guk, batik bat azken hilabeteetan emakumeengan dagoen 
indarkeria asko hasi dela ikusirik, beste 20.000€ jarri ditugu, herritarrak nahi 
izanez gero, burugabekeria honen aurka erabili ahal izateko. 
 

 Hezkuntza eta Euskara.  
Herri honetako herri aldizkaria Maxixatzen izan da beti, beraz, udal 
gobernuaren onurak erakusteko erabiltzen den Kontsejupetik kendu, eta 
Maxixatzeni gutxienez pasa den urteko aurrekontua berretsi. 
 

 Hirigintza.  
Arau Subsidiarioetako dirua hurrengo urterako utzi, 2016an landa garapenerako 
aurrekontua asko igo baita dagoeneko. 
 

 Alkatetza. 
Aholkularitza zerbitzuak ere ezin dira beti maila horretan mantendu. Aurreko 
legealdikoekin harreman gehiago izan behar da eta batik bat parte-hartze 
aholkularitzan gustura lagunduko dizuetela uste dugu, aurrekontu parte-
hartzaile eta herri-galdeketa mantendu ditzagun, politika herritar eta parte-
hartzaile baten alde. 
 

Lanak eta Zerbitzuak.  
Alokairu sozialak bultzatzea oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu eta pasa den 
urtean erabili ez badira, behar bada, ezjakintasunagatik izango zela pentsa 
dezakegu, beraz, 30.000€ uztea proposatzen dugu partida honetan, eta Urria 
baino lehen erabiltzen ez dena beste partida batera pasa. Propaganda ere egin 
beharko litzateke, herritarra jakinaren gainean izateko. 
Lorategi, eta parke altzairuetan berriz 2016rako 18.900€ nahikoa izango direla 
iruditzen zaigu, baina herritarrari ez bazaio hala iruditzen, beste 25.000€ ditu 
aurrekontu parte hartzean eta aukeratuko balitu udal gobernuak jarritako diru 
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kopurua baino gehiago egongo litzateke parkeak konpontzeko eta lorategi 
mantenuan ere berdin. 

 

Ogasuna. 
Udaleko argitalpenean, prentsa partida kendu, eta web orria aurten derrigorrez 
eratu behar dela ikusirik, gardentasun legeak hala diolako, partida utzi, baina 
dagoen kantitatea gehiegizkoa iruditzen zaigu. Ahal den heinean udaleko 
langileekin egin eta ezin bada, lehen esan bezala, Maxixatzenekin saiatu, 
sinatu beharreko hitzarmenean. 

 
Parte hartzea. 

Hemen esan behar udal gobernuak dioena egia bada, eta herritar gehiengoak 
eskaturikoak: espaloiak, argiteria eta baserri bideak konpontzea direla, beraiek 
jarritako diru kopurua gaindituko litzatekeela, hau da, konponketa hauek egiteko 
diru gehiago izango luketela. Baina bada ez bada guk beste aukera batzuk jarri 
ditugu: 

• GAZTE JAXEK: 13-18 urte bitartekoentzat, igande arratsaldez 
ekintzak antolatzeko 25.000€. 

• EMAKUMEEN BERDINTASUNA: lehen esan bezala beste 
20.000€. 

• BESTEAK: Azkoitiarrek proposaturikoak. 50.000€. 
 

Hauek izango lirateke laburbildurik Azkoitia Baik aurkeztuko lituzkeen 
aurrekontuak, euskarari eta pertsonari garrantzi gehiago emanez eta 
herritarraren parte hartzea sustatzen duen bakarra, Azkoitiarrek aukeratzeko 
500.000 euro jarriaz.” 
 
 

Azkoitia Bai taldeak osotasunari aurkezturiko emendakinaren bozketaren  
emaitza honakoa da: 

 
Aldeko botoak: Jose Joakin Etxaniz Peña. 
 
Kontrako botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Asier 
Lizarralde Aramendi, Maitane Unanue Azkue eta Miguel 
Reimundez Milan. 
 
Abstentzioak: Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga Repulles, 
Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, Jon 
Ander Larramendi Salegi, Iraitz Otaño Mujika. 
 

Beraz, Azkoitia Bai taldeak osotasunari aurkezturiko emendakina EZ DA 
ONARTU. 
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 Idoia Uranga andrea hiru atal dituen beraien zuzenketa azaltzera pasatu 
da ondoren, honela dioena:  
 
 
“Euskara sustatzeko: 
- Beharrezkoa ikusten dugu azkoitiarrei euskara ikasteko diru-laguntzak 
handitzea, euskara biziberritzeko ezinbestekoa baita, euskalduntze eta 
alfabetizatzeko udal baliabideak indartzea. Bestalde, euskararen alde egiten 
duten lanaren balio estrategikoa aitortzeko, beharrezkoa ikusten dugu taldeei 
eskaintzen zaizkien diru-laguntzak handitzea, batez ere Maxixatzenen kasuan. 
Euskarazko herri hedabide bakarra izanik tresna eraginkorra baita euskararen 
normalizaziorako. 
 
Gazteriaren egoera: 
-Gaur egungo krisiaren eraginez gazteek bizi duten prekarietate egoera hain 
larria izanik, beharrezko ikusten dugu Udalak gazteen eskubide sozialen alde 
baliabideak eskaintzea. Kontuan izanda etxebizitza arazoa dela gaur egungo 
gazteek orokorrean bizi duten arazo larrietako bat, beharrezkoa iruditzen zaigu 
alokairurako diru-laguntzak mantentzea. Bestalde, ezinbestekoa da alokairu 
sozialerako diru-laguntzak ere indartzea. Udaletik informazio kanpaina berezi 
bat egin beharko da diru-laguntza honi buruz informatu, eta gazteen etxebizitza 
eskubidea bermatzeko duen garrantziaz sentsibilizatzeko. 
 
Berdintasuna: 
- Egungo gizartean emakume eta gizonen desberdintasun egoera gizarteko 
esparru guztietan gertatzen den arazo bat izanik, berdintasun politikak indartzea 
ezinbestekoa da, ezingo baita bestela emakumeen kontrako indarkeriarekin 
amaitu. Hezkuntza arloan garatzen den prebentzio lanari arreta berezia jarri, eta 
beharrezkoa ikusten dugu berdintasun politikak garatzeko diru kopurua 
handitzea.” 
 
 Idoia Uranga andreak, aurretik esandakoari gehituz, eta Udal Gobernuari 
zuzenduz, adierazpen instituzionalean garbi jarri zutela esan du azaroaren 
25ean emakumeen aurkako bortxakeriaren kontrako ekarpenean jarritakoa, hau 
da, berau lortzeko berdintasun teknikari bat ezinbestekoa dela, eta Emakundek 
ere hala dioela; gaur ordea, Azkoitiko Udaleko Berdintasun Teknikaria kalera 
bota dute, Gabonetako oporrak hartu baino bost minutu lehenago, eta ahoz 
esanda. Hori gaitzetsi egiten dutela adierazi du, onartezina iruditzen zaielako. 
 Oker ez badago, berdintasun teknikariarena aurrekontuan sartuta 
dagoela dio, anexoan sartuta dagoela alegia. Ez dute ulertzen kalera bota 
baldin badute 2016ko aurrekontutan nola sartuta egon litekeen. 
 
 Alkate jaunak gai honi buruz gaur emango dion erantzuna azaldu du, 
gero, batzordeetan, azalpen guztiak emango dituela esanez. 
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 Aipatu bezala, eta jendea kezkatuta dagoela ikusirik, gaur izendapen bati 
amaiera jarri zaiola adierazi du, izendapen hau aurreko gobernuan egin zela, 
Bilduk egindako izendapena hain zuzen, eta 2015eko otsailak 26tik abenduaren 
31ra arte egin zela, hau da, abenduak 31a bukaera zuela izendapena jakinaren 
gainean jarri zaiola, dekretua ere prestatzen ari direlarik. Hemen inor ez dela 
despeditu argi uztea nahi duela esan du Alkate jaunak, baizik eta Bilduk egin 
zuen izendapen bat bukatu dela. 
 Bestalde, departamentu horretako arduraduna den Nekane Larrañaga 
andreak hitz egingo duela gauza guztietatik dagokion batzordean esan du. 
Era berean, berdintasunean dauden partidak osatu egingo direla dio, eta nola 
bideratuko dituzten ere azalduko dutela; mozio hartan esan bezala, indar 
guztiak jarriko dituztela, baina beraiek erabakiko dutela nola egin. 
 
 Idoia Uranga andreak gehiengoa dutenez beraiek hartzen dituztela 
erabakiak esan du, baino ea bere lan ona ikusirik ez al duten berritzerik 
planteatu galdetu du. 
 

Alkate jaunak guztia baloratzen dela esan dio Idoia Uranga andreari, eta 
toki denetan gertatzen dela hori, beraz, baloratuko zela. Batzordeetan 
informazio gehiago emango duela berretsi du, baino epea amaitzen denean 
pertsonen jokabidea baloratzen dela, bai bere emaitza eta bai bere lana. 

 
Jose Joakin Etxaniz jaunak Bilduren emendakinean azaltzen diren puntu 

askotan ados daudela esan du, baina beraientzat garrantzitsuena denean, hau 
da, aurrekontu parte-hartzailean ez dutenez partidarik jarri, abstenitu egingo 
direla iragarri du. 

 
Miguel Reimundez jaunak honakoa esan du: “Yo simplemente una 

aclaración sobre lo que se ha hablado de la Técnico de Igualdad: el programa, 
el contrato, puede ser las dos cosas ¿Tenía fecha fin fija 31 de diciembre, o 
simplemente era un contrato sujeto a una subsanación, y no tenía un fecha 
límite? Yo, querría si es posible la explicación, porque para nosotros eso si es 
importante.” 

 

Idazkariak hasteko ez zela kontratu laboral bat dio, baizik programako 
funtzionarioa zela, programa bati lotutako funtzionarioa alegia. Programaren 
amaitze data 2015eko abenduak 31a zela esan du, eta gero korporazioak 
erabakitzen duela, alternatibak ugariak direlarik. Alde batetik, programarekin 
jarraituz tope legala 3 urtetan legokeela esan du, eta beraz, datorren urtea 
izango litzatekeela legez behintzat azkena. Korporazioak izango lituzkeen  
beste alternatiben artean zerbitzu horien emakida Udalaren estruktura 
orokorretan  integratzea litzatekeela dio, eta baita ere kontratatzea hirugarren 
baten bitartez. 
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Bildu taldeak aurkezturiko emendakinaren bozketaren emaitza honakoa 
da: 

 
Aldeko botoak: Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, 
Jon Ander Larramendi Salegi eta Iraitz Otaño Mujika. 
 

Kontrako botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Asier 
Lizarralde Aramendi, Maitane Unanue Azkue eta Miguel 
Reimundez Milan. 
 
Abstentzioak: Jose Joakin Etxaniz Peña, eta Miguel 
Reimundez Milan. 
 

Beraz, Bildu taldeak aurkezturiko emendakina EZ DA ONARTU. 
 
 
Alkate jaunak ondoren bozkatu behar dutena Ogasun Batzordean 

onartutako diktamena dela dio, eta bozketa puntuz puntu egingo dutela, 
azkenak, hau da, seigarrena, zazpigarrena eta zortzigarrena tramitekoak 
direnez batera egingo dituztela zehaztuz. 

 
Irizpeneko lehenengo puntua irakurtzen du Alkate jaunak, honela dioena: 

“Behin behingoz onartzea Azkoitiko Udalak 2016ko ekitaldirako izango duen 
aurrekontua, 13.236.000 eurotakoa”. 

 
Miguel Reimundez jaunak honakoa esan du: “yo creo que procede que el 

resto de los grupos hagamos una alegación, una intervención, con respecto a 
los presupuestos, antes de proceder a la votación.” 

 
Alkate jaunak hitza ematen dio Miguel Reimundez jaunari. 
 
Miguel Reimundez jaunak honakoa esan du: “Nuestra intención es 

abstenernos en la votación. Reconocemos que los presupuestos no es que 
sean los mejores, pero tampoco son malos. Ha habido dos correcciones a raíz 
de unas peticiones expresas que nosotros hicimos, tanto en la partida de 
bienestar social, como en la partida de la mujer. Nos hemos llevado una 
sorpresa con el cese, la finalización del contrato de la Técnica de Igualdad, 
ahora creemos haber entendido que simplemente el programa ha caducado, 
pero se puede renovar ese mismo programa o instaurar un nuevo programa, y 
creemos que eso esta contenido en los presupuestos, porque como bien decía 
Bildu hay una partida precisamente para eso.  
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Hemos valorado en los presupuestos las cantidades dedicadas a 
mantenimiento, es algo que la corporación anterior en el último ejercicio ya 
esbozo tímidamente, pero la verdad es que los ciudadanos a primera vista lo 
que más valoran son las obras nuevas, pero el gran problema que no estamos 
enfrentando es que hay que mantener esas obras a lo largo del tiempo; por 
tanto, las dotaciones que ahora se hacen, tanto para las aceras, como para las 
calles, caminos rurales y alumbrado, aunque las consideramos insuficientes 
nos parecen bien y estamos de acuerdo. 

En cuanto al tema de lo del ascensor, la partida se ha trasladado del año 
pasado a este, creemos que se va a continuar en ello, a pesar de que se haya 
puesto el autobús y demás, nosotros seguimos considerando el ascensor 
importante. 

También hay dos temas: uno que es el de la Musika Eskola, que en 
principio la Corporación anterior lo había destinado para centro de día. 
Nosotros compartíamos aquel proyecto, la verdad es que ahora hablando 
algunas familias de los que suelen ir al centro de día, pues no les parece tan 
buena idea, pero si vemos que no hay en los presupuestos ningún compromiso 
salida a ese edificio, y que si no se le da una salida, no tiene porque ser en el 
próximo ejercicio, pero si en breve todos los edificios cerrados pierden y 
acaban convirtiéndose en ruinas o su recuperación es muchísimo más costosa. 

Por otro lado, nuestra pretensión en los últimos ocho años ha sido 
trasladar el hogar del jubilado a ras de la calle, consideramos que la ubicación 
que tiene induce cierta marginalidad. Nosotros podríamos cambiar el voto de 
abstención a votar favorablemente vuestros presupuestos, si vosotros en este 
pleno asumís un compromiso no reflejado en el presupuesto, pero si un 
compromiso de voluntad, un compromiso ético, de darle salida a la Musika 
Eskola, continuar con el proyecto del ascensor, y estudiar una viabilidad de 
trasladar el hogar del jubilado a nivel de calle.” 

 
Alkate jaunak honela dio: “Gracias Miguel, ya he comentado antes, que 

en el tema de igualdad pensamos seguir trabajando con incluso más ganas que 
antes. La gente puede hacer interpretaciones y hacer sonrisas gratuitas, el 
tiempo verá si un estilo u otro que efectividad tienen, no voy a entrar ahí, pero 
lo que si pido, es que si me habéis pedido la deferencia de que os deje hablar, 
que a mi también me escuchéis cuando hablo. 

En el tema del edificio de Musika Eskola, hay proyectos, pero como 
muchas veces me has oído: al intentar conseguir un proyecto, realizas un 
camino y luego una vez realizado medio camino, igual te tienes que dar la 
vuelta porque no lo consigues; pero en ese camino ya hemos llegado a más de 
la mitad del recorrido, para darle ese uso como una escuela de idiomas. Hay 
compromisos verbales, esto sería con profesorado ambulante, etc etc. Ya 
informaremos, porque son noticias que nos están llegando las confirmaciones 
ahora, pero en primer lugar le vamos a dar el uso como escuela de idiomas.  
Posteriores temas que tenemos entre manos, cuando veamos que hemos 
recorrido por lo menos medio camino, os iremos informando como lo tenemos 
que hacer en las comisiones siguientes. 
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El tema del hogar del jubilado también esta entre nuestras prioridades, 
de cara a otro proyecto que esta entre manos, como es el que tenemos con la 
casa Idiakezederra, la famosa casa que tenemos en frente de la iglesia, y ya 
nos gustaría sacar adelante el proyecto que tenemos entre manos, para que el 
Hogar del Jubilado se pudiese ubicar en los bajos del que luego se construirá. 

En cuanto al tema del ascensor, sigue para nosotros como también tema 
en sacarlo adelante. 

Coincido casi plenamente en que son temas muy importantes, los 
estamos trabajando, no podemos estar siempre diciendo que estamos 
haciendo o llevando adelante proyectos, tenemos que esperar a que los 
consigamos, porque como te he dicho muchas veces, las ilusiones se quedan 
en ilusiones, pero intención hay, y el trabajo se está haciendo. Creo que son los 
condimentos que se necesitan para lograr realizar los proyectos. Te estoy 
hablando yo, pero te está hablando todo nuestro grupo, estamos en ese 
intento.” 

 
Miguel Reimundez jaunak honela dio ondoren: “Entonces, con esas 

intenciones asumidas aquí públicamente nosotros votaremos a favor. 
 
Alkate jaunak bozketara pasatuko direla adierazi du. 
Lehenengo puntua: behin behingoz onartzea Azkoitiko Udalak 2016ko 

ekitaldirako izango duen aurrekontua 13.236.000 eurokoa. 
 
 
Udalaren Aurrekontuaren bozketaren emaitza honakoa da: 
 

Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoitia 
Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel Bastida 
Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia Vazquez 
Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Asier Lizarralde 
Aramendi, Maitane Unanue Azkue eta Miguel Reimundez 
Milan. 
 
Kontrako botoak: Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, 
Jon Ander Larramendi Salegi, Iraitz Otaño Mujika eta Jose 
Joakin Etxaniz Peña. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak 2016 urterako Udalaren Aurrekontua hasieraz 

onartzea gehiengoz erabaki du. 
 
 
Alkate jaunak bigarren puntuak dioena irakurri du, honela: “Behin 

behingoz onartzea Zubiaurre-Elkargune Institutuaren aurrekontua 792.965,22 
eurokoa.” 
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Jose Joakin Etxaniz jaunak abstentzioa iragarri du, urtero, dagoen 

zuloarekin, ezin dutela baiezkoa bozkatu. 
 
Zubiaurre-Elkargune Institutuaren Aurrekontuaren bozketaren emaitza 

honakoa da: 
 

Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoitia 
Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel Bastida 
Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia Vazquez 
Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Asier Lizarralde 
Aramendi, Maitane Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, 
Jakes Uranga Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara 
Goenaga Andueza, Jon Ander Larramendi Salegi, Iraitz 
Otaño Mujika eta Miguel Reimundez Milan. 
 
Abstentzioak: Jose Joakin Etxaniz Peña. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak 2016 urterako Zubiaurre-Elkargune Institutuaren 

Aurrekontua hasieraz onartzea gehiengoz erabaki du. 
 
 
Alkate jaunak hirugarren puntua irakurri du, honela: “Behin behingoz 

onartzea San Jose Egoitzaren aurrekontuak, 51.300,00 eurokoa”. 
 
Jose Joakin Etxaniz jaunak urtarriletik aurrera Kabiak hartzen badu, ez 

dutela aldaketak egiteko aukerarik izango adierazi du, eta eskumenaren ia 
%100 beraiena izango denez, baiezkoa bozkatzen du. 

 
San Jose Egoitzako Aurrekontuaren bozketaren emaitza honakoa da: 
 

Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoitia 
Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel Bastida 
Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia Vazquez 
Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Asier Lizarralde 
Aramendi, Maitane Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, 
Jakes Uranga Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara 
Goenaga Andueza, Jon Ander Larramendi Salegi, Iraitz 
Otaño Mujika, Jose Joakin Etxaniz Peña eta Miguel 
Reimundez Milan. 
 

Beraz, Udalbatza Osoak 2016 urterako San Jose Egoitzako Aurrekontua 
hasieraz onartzea aho batez erabaki du. 
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Alkate jaunak laugarren puntua irakurri du: “Behin behingoz onartzea 
Azkoitia Lantzen, S.A.ren aurrekontua, 227.973,00 eurokoa”. 

 
Miguel Reimundez jaunak honako esan du: “nosotros aquí vamos a votar 

a favor, pero recordamos que tiene que haber un compromiso de cumplir la 
recomendación de la Interventora, es decir, un estudio de viabilidad y demás. 
Nuestro voto afirmativo va a ir condicionado a que se realice el plan.” 

 
Alkate jaunak honela erantzun dio: “Efectivamente se va a hacer un plan 

económico.” 
 
Jose Joakin Etxaniz jaunak Azkoitia Lantzenen ez zutela kargua hartu 

adierazi du. Araudia aldatzen ez bada, beti ezetza bozkatuko dutela dio, hau 
da, bileretara taldeak aukeratutako, eta arlo honetarako prestatua dagoen beste 
kide bat onartzen ez dieten bitartean. 

 
Alkate jaunak erantzuna badakiela esan dio. 
 
Kontu-hartzaileak, Miguel Reimundez jaunak esandakoaren harira, 

Azkoitia Lantzeneko aurrekontuak ez duenez egonkortasunik betetzen, Plan 
Ekonomiko Finantzario hori egitea derrigorrezkoa dela esan du, eta hilabeteko 
epean plenoaren aurrean aurkeztu beharra dagoela. 

 

 

Azkoitia Lantzen, S.A.-ren Aurrekontuaren bozketaren emaitza honakoa 
da: 

 
Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoitia 
Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel Bastida 
Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia Vazquez 
Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Asier Lizarralde 
Aramendi, Maitane Unanue Azkue eta Miguel Reimundez 
Milan. 
 
Kontrako botoak: Jose Joakin Etxaniz Peña. 
 
Abstentzioak: Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga Repulles, 
Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, Jon 
Ander Larramendi Salegi eta Iraitz Otaño Mujika. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak 2016 urterako Azkoitia Lantzen, S.A.-ren 

Aurrekontua hasieraz onartzea gehiengoz erabaki du. 
 

 
Bosgarren puntuak honela diola esan du Alkate jaunak: “Behin behingoz 

onartzea aurrekontu kontsolidatua, 13.545.273,00 eurokoa.” 
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Kontsolidazioa kalkulatzeko egindako doikuntzak azaldu ditu  Kontu-

hartzaileak. Udalak Zubiaurreri egiten dion ekarpena 718.965,22 dela dio, eta 
San Joseri egiten diona, 44.000,00€, baino ekarpen horretaz gain beste diru 
sarrera batzuk badituztela argitu du, horregatik egiten direla doikuntza horiek, 
eta ez duela bat egiten beti Udaleko aurrekontuarekin. 

 
Miguel Reimundez jaunak honakoa esan du: “Nosotros aquí también 

vamos a votar a favor, pero como esta comprendido el presupuesto de Azkoitia 
Lantzen, hacemos la misma observación que con el presupuesto de Azkoitia 
Lantzen, que nuestro voto favorable es supeditado a que se cumpla con la 
recomendación de la interventora.” 

 
Alkate jaunak honakoa esan du: “Miguel, antes nos ha dicho la 

interventora que es por Ley que tenemos que hacerla.” 
 
Jose Joakin Etxaniz jaunak puntu garrantzitsuenetan ezezkoa bozkatu 

baldin badu, hemen ere ezezkoa bozkatuko duela dio. 
 

Aurrekontua Kontsolidatuaren bozketaren emaitza honakoa da: 
 

Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoitia 
Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel Bastida 
Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia Vazquez 
Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Asier Lizarralde 
Aramendi, Maitane Unanue Azkue eta Miguel Reimundez 
Milan. 
 
Kontrako botoak: Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza, 
Jon Ander Larramendi Salegi, Iraitz Otaño Mujika eta Jose 
Joakin Etxaniz Peña. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak 2016 urterako Aurrekontu Kontsolidatua 

hasieraz onartzea gehiengoz erabaki du. 
 
Alkate jaunak, lehen esan bezala, seigarren puntua, zazpigarrena, eta 

zortzigarrena tramite kontuak direnez, batera bozkatuko dituztela azaldu du. 
 
Idazkariak puntu hauek diktamenaren parte direla azaldu du, legezko 

tramiteak baitira, eta era guztietan gauzatu behar direla aurrekontua indarrean 
jartzeko. Diktamenaren puntuak ondoko hauek dira: 

 

“6) 21/2003 Foru Arauak, 15. artikuluan, esaten du Udalbatzarrak Aurrekontu 
Orokorrari hasierako onarpena eman ondoren, jendaurrean jarriko dela, 
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Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Udaletxeko iragarki-oholean eta gehien 
zabaltzen den egunkarian iragarri ondoren, hamabost egunez jarri ere, eta epe 
hori bukatuta, erreklamaziorik ez bada izan, berriz ere ipiniko dela, osatzen 
duten aurrekontu guzti-guztiak kapituluka laburtuta, iragarki-oholean eta 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean. 
 
7) Jendaurrean dagoen bitartean, interesdunek (21/2003 Foru Arauko 17. 
artikulua) alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte. 
 
8) Behin betiko onartutako Aurrekontu Orokorraren kopia bat igorriko zaio Foru 
Aldundiari.” 

 

Diktamenean jasotzen diren seigarren puntua, zazpigarrena eta 
zortzigarrenaren bozketaren emaitza honakoa da: 

 
Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoitia 
Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel Bastida 
Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia Vazquez 
Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Asier Lizarralde 
Aramendi, Maitane Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, 
Jakes Uranga Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara 
Goenaga Andueza, Jon Ander Larramendi Salegi, Iraitz 
Otaño Mujika, Jose Joakin Etxaniz Peña eta Miguel 
Reimundez Milan. 

 
Beraz, Udalbatza Plenoak aho batez onartu ditu 2016ko aurrekontua 

izapidetzeko pausoak. 
 
 
3. UDALEKO ORGANISMO AUTONOMOETAN HAINBAT UDAL TALDEEN 
ORDEZKARIAK IZENDATZEA. 
 
 Alkate jaunak proposamena irakurri du. 
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���������� ������������������������������ ���������  �!"���# $%&'!�� !���"�(!" $)�" !*�"���� +��,��� ����-(�"#�!.�!�� �!.�!# ��(/�(���� ,�"!" �(�!���(��� ��!"���- ���-!" ,��"��� �(*�"�!��" /�(�!,�( �!���!"# ,�(�!" �(�!�" 0-���-((!1+���(*-"! 2".���-�-�(!" �(�!���(���� 3����(�!�"4���������� �-�!(��-���� ���!�� ,�"��� ,�-!� ��(!"5
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EAJ/PNV:    5 kide (Javier Zubizarreta, Ana Mª Azkoitia, Nekane 

Larrañaga, Miguel Angel Bastida, Angel Luis Martín) 

 

BILDU:    2 kide (Jakes Uranga, Idoia Uranga) 

 

IRABAZI/AZKOITIA BAI: kide 1 (Jose Joakin Etxaniz) 

 

PSE/EE:   kide 1 (Miguel Reimundez)�(��"# +��1 �� +�� 3���-�� -��� ����!!� ��/��- ���!!" �(�!����� ��!"���- �!,�(���-��!# ���-��((!" !��"��.-"�(!" ��.-!��"# ,��!� �(�!��� ������!"4 �����!(# +��1 ������!��# ��"�� ����-!� �!	!(�"� �4 ��/��- 3����(�!�(!" ���! ���-��((� ����!� /(�/�.��-�-# �!��"! ��((�
�*� ���/-(-� �4(!" �(�!�4�((���� ,�-!� ��"�-��" ,�(�-��# �"���� ,�- /(�/�.���!" ���� ���������  �!"��(�5	�
	
������������ �� ��������� -�������� /�!"��� �"���� �(�!���(� ,�- ��!"����!�# 0-���-((!1+���(*-"! 2".���-�-�(!" �(�!���(���� 3����(�!�� ���!� ���" ����"5
 

 ��"�� ����-!� �!	!(�"� �4 �!��"! ��((�
�*� ���/-(-� �4(!" �(�!�4
 

 �������� �� �����!(# �"���� �(�!���(� ,�-!� ��!"����!�# 0-���-((!1+���(*-"!2".���-�-�(!" �(�!���(���� 3����(�!�� ���!!" �(�!����� ���" ����!�!"# ���-��((!� /�(�!,�(�- !��" �-�!" ��.-!��" 	�(�-" �!���!"5���!( 0-����((!�� 0-����((!�� �4(!" �(�!����5 �!��"! ��((�
�*� ���/-(-� �4�"� �� �������� �(�!�*� �4(!" �(�!����5�����"! �"�"-! ���-! �4��"�� ����-!� �!	!(�"� �4(!" �(�!����5 �!��"! ��((�
�*� ���/-(-� �4��*-!� �"*!� 3�.���� �(�"��((� �4(!" �(�!����5�����"! �"�"-! ���-! �4�"*!� �-�. ��(��" ���(�*-!� �4(!" �(�!����5�����"! �"�"-! ���-! �42���� �(�"*� �4(!" !�� ���!. �(�"*� �4(!" �(�!����5 ��" �"�!( ��((��!"�� �44�������� �� +(����� ,�- 0-���-((!1+���(*-"! 2".���-�-�(� 	���"�(���!�# !�� ��/-�������������(� �������!�"# ����!��!�� 2(�*�(�� ��-��" !�� -���!�� �!��((��" �(*���(���!�4�
 

 

 

Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoitia 
Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel Bastida 
Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia Vazquez 
Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Asier Lizarralde 
Aramendi, Maitane Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, 
Jakes Uranga Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara 
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Goenaga Andueza, Jon Ander Larramendi Salegi, Iraitz 
Otaño Mujika, Jose Joakin Etxaniz Peña eta Miguel 
Reimundez Milan. 
 
 

Beraz, Udalbatza Osoak Zubiaurre-Elkargune Institutuko udal 
ordezkarien ordezkoak izendatzea aho batez erabaki du. 
 
 

Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, Alkate jaunak bilkurari amaiera 
eman dio, arratsaldeko zazpiak eta erdi direnean eta nik, idazkariak, akta hau 
jaso dut, onartuz gero, Agirien Liburura transkribatuko delarik. 
 
 

ALKATEA       IDAZKARIA 
 
 
 


