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Arespalditzan, udaletxeko bilkuren aretoan, bi mila eta 

hamazazpiko irailaren hogeita batean, hemeretziak direnean, Udalbatza 

Osoa bildu da ohiko bilera egiteko. Gentza Alamillo Udaeta alkate 

jauna da burua eta albo batean adierazitako zinegotziak bertaratu dira, 

behar bezala deituta, Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen 

apirilaren 2ko 7/85 Legearen 46 b) artikuluan xedatutakoarekin bat 

etorriz. Neuk, Naiara Lazpita Marcos idazkari andreak, lagundu ditut. 

 

 

 

  

Alkate jaunak ongietorria eman die osoko bilkurako guztiei, eta besterik aipatu gabe eguneko 

aztergaien zerrendako gaiak bozkatu eta eztabaidatu dira: 

 

1.- Onestea, bidezkoa bada, 2017ko uztailaren 20an eginiko ohiko bilkuraren akta. 

Iraida andreak (Aiara Batuz) aipatu du Galderak eta eskeak atalean hau esan zela: “aztergaien 

zerrendatik kanpoko puntuak bidaltzen direnean, telefonoz jakinarazi beharko litzateke, zinegotziek 

posta elektronikoa begiratu dezaten"; eta hori berak esan zuela jartzen du, baina Nerea andreak (Bildu) 

esan zuen. 

Idazkariak erantzun dio akatsa zuzenduko duela. 

Ez da beste zuzenketarik egin eta akta onetsi da aho batez. 

 

2.- Behin betiko onestea Aiarako Udaleko Lanpostuen Zerrendaren aldaketa 

administrari-lanpostu berri bat eratzeko, barne-sustapenaren bidez eta 2. hizkuntza-

eskakizunarekin (derrigortasun-data 2017ko irailaren 21a izango da, egun horretako bilkuran 

onetsiko balitz); 19 zenbakiko lanpostu-mailako osagarria eta 16.826,60 euroko berariazko 

osagarria izango ditu.  

 

Ez da gaiari buruzko ezer esan eta bozketa egin da. Udalbatzako kideek aho batez onetsi dute. 

Eta hori dela bide, eta 

 
IKUSI DA.- 2017ko ekainaren 22ko bilkuran hasiera batean onetsi zen Aiarako Udaleko Lanpostuen 

Zerrendaren aldaketa, barne-sustapenaren bidez administrari-lanpostu berri bat eratzeko, 2. hizkuntza-

eskakizunarekin (derrigortasun-data aldaketa onartzen den egunekoa izanik); 19 zenbakiko lanpostu-mailako 

osagarria eta 16.826,60 euroko berariazko osagarria izango ditu. 



IKUSI DA.- 2017ko uztailaren 10eko 78 zenbakiko ALHAOn argitaratu zen hasierako onespen horren 

iragarkia, eta 15 laneguneko epea eman zen erreklamazioak aurkezteko. 

IKUSI DA.- Epe horretan, Erakunde Harremanetarako sailburuordeak idazki bat bidali zuen esanez 

Hizkuntza Politikako sailburuordeari ez zitzaiola eskatu hizkuntza-eskakizunak esleitzeko derrigorrezko txostena. 

Txosten hori, beharrezkoa da Lanpostuen Zerrendari buruzko erabakiak hartzeko, Euskal Funtzio Publikoari 

buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak eta apirilaren 15eko 87/1997 Legeak (Euskal Autonomia Erkidegoko Herri 

Administrazioetan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Prozesua araupetzen duena) diotenari jarraikiz. 

IKUSI DA.- 2017ko abuztuaren 2an eskatu zitzaion Hizkuntza Politikako sailburuordeari txosten hori. 

AINTZAT HARTU DA.- Hizkuntza Politikako sailburuordeak idatzitako Lanpostuen Zerrendari 

buruzko aldeko txostena; 2017ko abuztuaren 30ean jaso zen. 

AINTZAT HARTU DA.- Ogasuna, Funtzio Publikoa, Barne Erregimena eta Kontuak Informazio 

Batzordeak 2017ko irailaren 12an emandako aldeko irizpena. 

AINTZAT HARTU DA.- Lanpostu horren aurrekontua hornituta dagoenez, ez da soldata igoko, 2016. 

urtearekin alderatuta. 

AINTZAT HARTU DA.- Euskal Funtzio Publikoaren ekainaren 6ko 6/1989 Legea. 

Udalbatza Osoak, gehiengo batez, HONAKO HAU ERABAKI DU: 

Lehenengoa.- Behin betiko onestea Aiarako Udaleko Lanpostuen zerrenda. Honela zehazten da: 

 Administrari-lanpostu berri bat sortzea. Hizkuntza-eskakizuna: 2; derrigortasun-data: 2017ko 

irailaren 21a; lanpostu-mailako osagarria: 19; eta berariazko osagarria: 16.826,60 euro. 

Bigarrena.- Sortutako lanpostua gordeko da udal-langileen arteko barne-sustapenaren bitartez 

betetzeko; C-L taldeko langileak izan beharko dute, eta langile berriak kontratatzeari eta gastu publikoa eusteari 

buruzko lege-aurreikuspenak errespetatuko dira. 

Hirugarrena.- Erabaki hau ALHAOn argitaratzea, jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion 

ondoreak izan ditzan. 

 

3.- Onestea, bidezkoa bada, 2017 ekitaldiko ordainsaria % 1 igotzea, bat etorriz 

ekainaren 27ko 2017ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 3/2017 Legeak dioenarekin. 

Ez da gaiari buruzko ezer esan eta bozketa egin da. Udalbatzako kideek aho batez onetsi dute. 

Eta hori dela bide, eta 

 

IKUSI DA.- 2017ko ekainaren 28an argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizialean 2017ko 

Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 27ko 3/2017 Legea. 

AINTZAT HARTU DA.- Lege horren 18.2 artikuluak hau zehazten du: 

“2017 ekitaldian sektore publikoko langileen ordainsariak ez dira handituko % 1 baino 

gehiago 2016ko abenduaren 31n zituztenei dagokienez, bi konparazio-aldietarako homogeneotasunaren 

arabera, bai langileei bai lanpostuaren antzinatasunari dagokionez. 

AINTZAT HARTU DA.- Ogasuna, Funtzio Publikoa, Barne Erregimena eta Kontuak 

Informazio Batzordeak 2017ko irailaren 12an emandako aldeko irizpena. 

 

Udalbatzak, gehiengo osoz, honako hau ERABAKI DU: 

 



Lehenengoa.- 2017 ekitaldirako, Aiarako Udaleko langileen ordainsariak % 1 igotzea, 2016ko 

abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean. Horrela, erkaketako bi epealdietarako homogeneotasuna 

lortuko litzateke langileen kopuruari eta antzinatasunari begira, 2017ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei 

buruzko ekainaren 27ko 3/2017 Legearen 18.2 artikuluan zehaztutako aukera kontuan hartuta. 

Bigarrena.- Alkatearen ordainsariak % 1 igotzea, 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenen 

aldean. 

Hirugarrena.- Aurrekontuan dagokion aldaketa egitea beharrezkoak diren aurrekontu-

aplikazioak handitze aldera, erabaki honen ondorioz sortutako gastuei aurre egiteko. 

 

4.- Aldatzea, bidezkoa bada, Diru-laguntzen II. Plan Estrategikoa, Alday Ongintzako 

Fundazioari 28.400 euroko diru-laguntza zuzena emateko, Arespalditzako egoitza berriaren 

kostuaren zati bat ordaintze aldera. 

Lauren jaunak (BILDU) esan du bere taldeak puntu honen alde bozkatuko duela, baina 

hamargarrenean abstenitu egingo direla; izan ere, hitzarmenarekin ados daude, baina ez 

zenbatekoarekin. Ez dakite zenbateko hori nondik atera den. 

Gentza jaunak (EAJ-PNV) erantzun dio gobernu-taldearen proposamen bat dela eta zenbatekoa 

hori dela; baina helburua da egoitzaren eraikuntzaren kostuaren zati bat estaltzea, Udalak Alday 

Fundazioari ekarpen bat egitea egoitza eraikitzeko. 

Ez da gaiari buruzko ezer esan eta bozketa egin da. Udalbatzako kideek aho batez onetsi dute. 

Eta hori dela bide, eta 

 

IKUSI DA.- 2017-2018 aldirako Diru-laguntzen Plan Estrategikoa onetsi zen 2017ko 

maiatzaren 4ko osoko bilkuran, eta eranskin gisa agertzen da Udaleko 2017ko Aurrekontu Orokorrean. 

AINTZAT HARTU DA.- II. eranskinean, “gizarte-ongizate, lankidetza eta garapen arloko 

diru-laguntzaren jardueran”, ez zegoen diru-laguntza izendunik irabazi-asmorik gabeko Alday 

Ongintzako Fundazioarentzat, Arespalditzako egoitza berriaren gastuaren zati bati aurre egiteko. 

AINTZAT HARTU DA.- Korporazioak elkarte horrekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko 

interesa duela; horren bidez, Udalak, elkarte horri 28.400 euro emateko konpromisoa hartzen du, 

Arespalditzako egoitza berriaren lehenengo fasearen kostuaren zati bati aurre egiteko. 

 

Udalbatzak, gehiengo osoz, honako hau ERABAKI DU: 

 

Lehenengoa.- 2017-2018 aldirako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren II. eranskina aldatzea 

(Gizarte Ongizatea, Lankidetza eta Garapena arloko diru-laguntzaren jarduera); bosgarren puntu bat 

gehituko zaio, honela dioena: 

“5. Alday Ongintzako Fundazioari diru-laguntza”, adinekoentzako egoitza berria eraikitzeko 

ekimena sustatzeko; fundazio horrek jarri du ekimen hori martxan Arespalditzan. Helburu horri babesa 

emateko, Udalak, lankidetza-hitzarmen baten bitartez, 28.400 euroko diru-laguntza finko bat emango 

dio 2017 ekitaldian zehar, adinekoentzako egoitza berriaren eraikuntzaren lehen fasearen gastuei aurre 

egite aldera. 

 

Bigarrena.- Diru-laguntzaren laburpen-taulan 6. erregistro bat gehitu da: “Alday Ongintzako 

Fundazioari diru-laguntza: lankidetza-hitzarmena Fundazio horrekin, 28.400 euroko zenbatekoarekin eta 

231.781.000 partidaren kargura". 



 

5.- Onestea, bidezkoa bada, kredituak aldatzeko espedientea, diru-sarreren 

aurrekontuaren 72000 aplikazioa baliogabetzearen bajari buruzkoa (AFA- Obrak diruz 

laguntzeko Foru Plana: erabilera publikoko jarduketak Luiaondoko 1333-3 lursailean); guztira, 

29.759,91 euro dira. 

Ez da gaiari buruzko ezer esan eta bozketa egin da. Udalbatzako kideek aho batez onetsi dute. 

Eta hori dela bide, eta 

 

IKUSI DA.- 2017ko maiatzaren 15ean, Arabako Foru Aldundiaren idazki bat sartu zen 

udaletxean; bertan adierazi zuten Udalari emandako diru-laguntza (“Erabilera publikoko jarduketak 

Luiaondoko 1333-3 lursailean” obrak egiteko, Obrak eta Zerbitzuak Foru Planaren programaren 

kargura) murriztu egin behar dela, esleipenaren zenbatekoa txikiagoa delako, eta diru-laguntza horren 

zenbatekoan akats bat egon delako. 

IKUSI DA.- Diru-laguntza horren jakinarazpenari esker, gastuen aurrekontuan kreditu bat 

gaitu zen, obraren kontratazio-gastuei aurre egiteko. 

AINTZAT HARTU DA.- Zenbatekoa 29.758,91 euroan murriztu behar da. 

AINTZAT HARTU DA.- Ogasuna, Funtzio Publikoa, Barne Erregimena eta Kontuak 

Informazio Batzordeak 2017ko irailaren 12an emandako aldeko irizpena. 

AINTZAT HARTU DA.- Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei 

buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauaren 33. artikuluan xedatutakoa. 

Udalbatzak, gehiengo osoz, honako hau ERABAKI DU: 

Lehenengoa.- Onestea kredituak aldatzeko espedientea, gastuen aurrekontuaren 312.601.003 

aplikazioa baliogabetzeko, diru-sarreren 72000 aplikazioaren murrizketara egokitzeko; guztira, 

29.759,91 euro dira 

Bigarrena.- Kontu-hartzaileak aldaketak egin ditzala aurrekontuaren gastu eta diru-sarreren 

egoeran, aldaketen eragina berehalakoa izan dadin. 

Hirugarrena.- Murriztutako gastuen aurrekontuko aurrekontu-aplikazioa handitzea, 

Diruzaintzako soberakinaren kargura edo dagokion bestelako baliabideren bat erabilita, Udalak bere 

gain hartutako gastu-konpromisoei aurre egiteko. 

 

6.- Udalbatza osoari jakinaraztea organo kontu-hartzaileak eginiko Aurrekontu 

Egonkortasuna ez betetzearen ondoriozko txostena, Diruzaintzako soberakinaren erabilerari 

buruzkoa.  

 

Idazkariak txostenaren edukia azaldu du. Ez da gaiari buruzko ezer esan eta Udalbatza Osoko 

kideak jakinaren gainean geratu dira. 

Eta hori dela bide, eta 

 

IKUSI DA.- Diruzaintzako soberakinaren zati bat erabili behar da, Gastu Orokorrak atalekoa 

eta 2016ko likidazioak emandakoa. Xedea da gastuen partida bat sortzea ezinbesteko ordainketak 

ordaintzeko, ezin delako 2018ko aurrekontua egin arte itxaron. 

 



IKUSI DA.- Idazkari eta kontu-hartzaileak 2017ko irailaren 18an eginiko txostena, aurrekontu-

egonkortasuna betetzeari buruzkoa, Diruzaintzako soberakinaren gastuak finantzatzeko, gastu orokorrak 

direla eta.  

 

AINTZAT HARTU DIRA.- Abenduaren 13ko 38/2013 Foru Arauko 7.1 eta 7.3 artikuluak, 

17/2014 Foru Arauak emandako Aurrekontu eta Finantza Egonkortasunari buruzkoa. 

 

Udalbatza osoa organo kontu-hartzaileak eginiko Aurrekontu Egonkortasuna ez betetzearen 

ondoriozko txostenaren jakinaren gainean dago, Diruzaintzako gerakinaren erabilerari buruzkoa, 2017ko 

irailaren 18koa. 

 

7.- Onestea, bidezkoa bada, Kredituak Aldatzeko 4/2017 zenbakiko Espedientea, kreditu 

gehigarrien modalitatean. 

Ez da gaiari buruzko ezer esan eta bozketa egin da. Udalbatzako kideek aho batez onetsi dute. 

Eta hori dela bide, eta 

 

IKUSI DA.- Diruzaintzako soberakinaren zati bat erabili behar da, Gastu Orokorrak atalekoa 

eta 2016ko likidazioak emandakoa. Xedea da gastuen partida bat sortzea ezinbesteko ordainketak 

ordaintzeko, ezin delako 2017ko aurrekontua egin arte itxaron. Horretarako, aplikazio batzuk handituko 

eta berri batzuk sortuko dira. 

IKUSI DA.- Kontu-hartzaileak eginiko txostena, aurrekontu-egonkortasuna ez betetzeari 

buruzkoa, abenduaren 13ko 38/2013 Foru Arauan (17/2014 Foru Arauak aldatzen duena) jasotakoari 

jarraituz (Arabako toki-erakundeen aurrekontu-egonkortasun eta finantza-iraunkortasunari buruzkoa). 

Txosten hori Udalbatzari erakutsi zaio kreditu-aldaketa honekin batera. 

AINTZAT HARTU DA.- Honako hauetan xedatutakoa: Arabako lurralde historikoko tokiko 

erakundeen aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Araua, Sektore publikoko kontratuei 

buruzko Legearen testu bateratua onesten duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua 

eta Tokiko araubidearen oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea. 

Udalbatza Osoak, gehiengo osoz, HONAKO HAU ERABAKI DU: 

 

Lehenengoa.- Onestea ondoren zehaztutako kreditu gehigarriak: 

 

PARTIDA IZENA ZENBATEKOA 

(€) 

 

231.781.000 

 DIRU-LAGUNTZAK ZUZENA, ALDAY ONGINTZAKO 

FUNDAZIOARI, ARESPALDITZAKO ADINEKOEN EGOITZA 

BERRIAREN GASTUEI AURRE EGITEKO. 

 

28.400 € 

312.601.003 

 

“LUIAONDOKO 1333-3 LURSAILEAN ERABILERA 

PUBLIKOKO JARDUKETAK” 

24.156,06 € 

 

312.601.006  
“LUIAONDOKO 1333-3 LURSAILEAN ERABILERA 

PUBLIKOKO JARDUKETEN II. FASEA. 
60.500 € 



 

Zenbateko hori ondoren zerrendatzen diren baliabideekin finantzatuko da; beraz, espedientea 

orekatuta dago eta ez da defizitik sortzen: 

A. Handitu behar diren diru-sarreren partidak edo erabiliko den diruzaintzako soberakina: 

Diru-sarreren 

partida 

Izena Zenbatekoa 

(€) 

87001 DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA GASTU 

OROKORRETARAKO 

113.056,06 € 

 GUZTIRA…………………………………… 113.056,06 € 

 

Onetsitako kreditu gehigarrien zenbateko osoa finantzatzeko erabiltzen diren diru-sarrera 

guztien parekoa da. 

 

Bigarrena.- Erabaki hau ALHAOn argitaratzea eta jendaurrean ikusgai jartzea 15 laneguneko 

epean, interesatuek aztertu dezaten eta euren ustez egoki diren erreklamazioak aurkezteko aukera izan 

dezaten. 

 

Hirugarrena.- Ebazpen hau behin betikotzat hartzea, erreklamaziorik egon ezean. 

Erreklamazioren bat egongo balitz, erabaki berri bat hartu beharko da horiek onetsiz edo baztertuz. 

 

Laugarrena.- Erabakia behin betikotzat jotzea arauzko moduan eta epean. 

 

8.- Onestea, bidezkoa bada, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzu Sailak eta 

Aiarako Udalak Eguneko Arretarako Landa Zentroa kudeatzeko eta mantentzeko 2017rako 

sinatutako Lankidetza Hitzarmena luzatzea. 

 

Ez da gaiari buruzko ezer esan eta bozketa egin da. Udalbatzako kideek aho batez onetsi dute. 

Eta hori dela bide, eta 

 

 

IKUSI DA.- Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzu Sailak eta Aiarako Udalak, 2017 

ekitaldirako, Arespalditzako Eguneko Arretarako Landa Zentroa kudeatzeko eta mantentzeko sinatutako 

Lankidetza Hitzarmenaren luzapena. 

 

IKUSI DA.- Soziosanitarioa, Berdintasuna eta Immigrazioa Informazio Batzordeak 2017ko 

irailaren 12an emaniko aldeko txostena. 

 

Udalbatzak, gehiengo osoz, honako hau ERABAKI DU: 

 

Lehenengoa.- Onestea Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuak Sailaren eta Aiarako 

Udalaren arteko lankidetza hitzarmenaren luzapena, Landa-eremuko Eguneko Zentroa kudeatzeko eta 

funtzionamendua mantentzeko (2017). Zentroak aldi berean erabiltzeko hamar plaza ditu guztira. 

 



9.- Onestea, bidezkoa bada, Aiarako Udalaren eta errusiar umeak hartzeko Bikarte 

Ongintzazko Elkartearen arteko lankidetza-hitzarmena (2017). 

 

Ez da gaiari buruzko ezer esan eta bozketa egin da. Udalbatzako kideek aho batez onetsi dute. 

Eta hori dela bide, eta 

 

IKUSI DA.- Bikarte elkarteak zeregin humanitarioa sustatzeko eta laguntzeko duen interesa, 

eta egiten duen elkarlana eta garapen-lana. 

IKUSI DA.- 2017. urteko udan Aiarako bi familiak Errusiako hiru ume hartuko dituzte. 

IKUSI DA.- Aiarako Udalaren eta errusiar umeak hartzeko Bikarte Ongintzazko Elkartearen 

arteko lankidetza-hitzarmena (2017). 

IKUSI DA.- Soziosanitarioa, Berdintasuna eta Immigrazioa Informazio Batzordeak 2017ko 

irailaren 12an emaniko aldeko txostena. 

AINTZAT HARTU DA.- Hitzarmen horrek arautu egiten du Aiarako Udalak errusiar umeak 

hartzeko Bikarte Ongintzazko Elkarteari (2017) zuzenean emandako diru-laguntza, eta udal-

aurrekontuan kreditu nahikoa eta egokia duen partida izenduna dago, Udalari hitzarmena sinatzeak 

dakarkion gastua bere gain hartzeko. 

Udalbatzak, gehiengo osoz, honako hau ERABAKI DU: 

Lehenengoa.- Onestea Aiarako Udalaren eta errusiar umeak hartzeko Bikarte Ongintzazko 

Elkartearen arteko lankidetza-hitzarmena, zenbait ekimen eta jarduera sustatzeko, bereziki 2017ko udan 

umeak hartzeko programa. 

Bigarrena.- Alkate-udalburuari ahalmena ematea, hitzarmena sina dezan. 

Hirugarrena.- Hitzarmena sinatu eta gero, errusiar umeak hartzeko Bikarte Ongintzazko 

Elkarteari jakinaraztea. Hitzarmenaren bi kopia bidaliko zaizkie erantsita, sinatzeko eta bi kopietako bat 

Udalari bueltatzeko. 

 

10.- Onestea, bidezkoa bada, Aiarako Udalaren eta Alday Ongintzako Fundazioaren 

arteko lankidetza-hitzarmena, Arespalditzako adinekoen egoitza berria eraikitzeko gastuen zati 

bati aurre egiteko. 

Gentza jaunak (EAJ-PNV) aipatu du gobernu-taldeak hitzarmen hori proposatu duela 

zenbateko horrekin egoitzaren eraikuntzarekin laguntzeko; izan ere, Aiarako herritarren mesederako 

instalazio bat da, beraiek lehentasuna izango dutelako. 

Lauren jaunak (BILDU) adierazi du zenbatekoa zehaztea eskumenekoa dela eta, hori dela eta, 

bere taldea abstenitu egingo dela. Gainera, gehitu du, hitzarmenaren testuari dagokionez, erabiltzen den 

terminologia zaharkituta dagoela. 

Idazkariak esan du fundazioaren aurrekariak fundazioko kideek idatzi dituztela. 

Iraida andreak (Aiara Batuz) gehitu du terminologia zaharkitua dela, baina, ziurrenik, 

estatutuetan islatzen dena dela. 

Inork ez du horri buruzko ezer esan; beraz, gaiari buruzko bozketa egin da eta hau izan da 

bozketaren emaitza: 



- Aldeko botoak: 6 (4 EAJ-PNV + 2 AIARA BATUZ) 

- Abstentzioak: 3 BILDU 

Eta hori dela bide, eta 

 

IKUSI DA.- Aiarako Udalak interesa du Alday Ongintzako Fundazioak udalerrian egiten duen 

gizarte-arloko lana sustatzeko, zuzenean Aiarako adinekoentzat onuragarria dena. 

IKUSI DA.- Elkarte horrek, fundazioak ezarritako helburuak betetze aldera, martxan jarri du 

Arespalditzan adinekoentzako egoitza berri baten eraikuntza; horretarako, 2016ko abuztuan, lizentzia 

eskuratu zuen 1. fasearekin hasteko eta, 2017ko ekainean, lizentzia eskuratu du eraikuntzaren 2. faseari 

ekiteko. 

IKUSI DA.- Aiarako Udalaren eta Alday Ongintzako Fundazioaren arteko lankidetza-

hitzarmena, Arespalditzako adinekoen egoitza berria eraikitzeko gastuen zati bati aurre egiteko diru-

laguntzari buruzkoa. 

IKUSI DA.- Soziosanitarioa, Berdintasuna eta Immigrazioa Informazio Batzordeak 2017ko 

irailaren 12an emaniko aldeko txostena. 

AINTZAT HARTU DA.- Hitzarmen horrek, Aiarako Udalak Alday Ongintzako Fundazioari 

emandako diru-laguntza zuzena arautzen du; halaber, udal-aurrekontuko partidan nahikoa kreditu dago 

gastuari aurre egiteko, 2017ko irailaren 21eko bilkuran hartutako erabakiaren arabera. 

 

Udalbatzak, gehiengo osoz, honako hau ERABAKI DU: 

 

Lehenengoa.- Onestea Aiarako Udalaren eta Alday Ongintzako Fundazioaren arteko 

lankidetza-hitzarmena, Arespalditzako adinekoen egoitza berria eraikitzeko gastuen zati bati aurre 

egiteko diru-laguntzari buruzkoa. 

Bigarrena.- Alkate-udalburuari ahalmena ematea, hitzarmena sina dezan. 

Hirugarrena.- Hitzarmena sinatu ondoren, Alday Ongintzako Fundazioari jakinaraztea, 

hitzarmenaren bi kopia erantsita, aleetako bat sinatu ondoren Udalari itzultzeko. 

 

11.- Behin-behinean onestea Kexaako 6. poligonoko 193, 194 eta 496 lursailetako “Los 

Arcos de Quejana baserriko Plan Berezia”. 

Esteban jaunak (BILDU) aipatu du Kexaako saneamenduaren obrak luze joko duela, Arabako 

Saneamenduaren Plan Nagusia atzeratuta doalako. Hori dela eta, Kexaako Administrazio Batzaren 

interesak defendatu beharko dira. Noizbait saneatzeko obrak egiten badira, Los Arcos de Quejanak 

dagokion kostua bere gain hartu beharko du. 

Gentza jaunak (EAJ-PNV) erantzun dio Administrazio Batzak berak sinatu duela Plan Berezi 

honen alde. Eta Planean bertan jasotzen da Los Arcos de Quejanak dagokion zatia ordaindu behar duela; 

Los Arcos de Quejanak eta Administrazio Batzak sinatutako hitzarmenean ere hala jasotzen da. 

Ez da gaiari buruzko beste ezer esan, eta bozketa egin da. Aho batez onetsi da. 

Eta hori dela bide, eta 



IKUSI DIRA.- Udalak egindako jarduketak, “Los Arcos de Quejana baserriko Plan 

Bereziaren" espedientea izapidetzeko helburuarekin; plan hori Kexaako 6. poligonoko 193, 194 eta 496 

lursailetan garatuko da. 

 

IKUSI DA.- 2016ko uztailaren 18an igorri zela 272/16 Alkatetza Dekretua; eta horren bidez, 

Plan Berezi hori hasiera batean onestea ebazten da. Halaber, 45 egun balioduneko epean jendaurrean 

ikusgai jartzen da, ALHAOn argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita. Iragarkia 2016ko uztailaren 

29ko 85 zenbakiko ALHAOn eta 2016ko uztailaren 22ko El Correo egunkarian argitaratu zen. Era 

berean, epe horretan ere plan horren Ingurumen Ikerketa Estrategikoa jendaurrean ikusgai jarri zen. 

Halaber, erabakia jakinarazi zitzaien Kexaako Administrazio Batzari, eta 2016ko uztailaren 7ko 

txosten teknikoetan aipatutako Herri eta Sektore Administrazioei, jakinaren gainean egon zitezen.  

 

IKUSI DA.- Jendaurrean 45 egunez ikusgai egon ondoren, honako txosten hauek aurkeztu dira: 

 

-  2016ko abuztuaren 29ko txostena, Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Saileko Nekazaritza 

Zuzendaritzak igorritakoa. 

- 2016ko abuztuaren 30eko txostena, Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirola 

Saileko Museo eta Arkeologia Zerbitzuak igorritakoa.  

- 2016ko abuztuaren 31ko txostena, Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirola 

Saileko Ondare Historiko eta Arkitektonikoa Zerbitzuak igorritakoa. 

- 2017ko otsailaren 7ko txostena, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak igorritakoa. 

- 2017ko otsailaren 13ko txostena, Uraren Euskal Agentziako (URA) Plangintza eta Obrak 

Zuzendaritzak igorritakoa. 

 

IKUSI DA.- 2017ko apirilaren 19an, Los Arcos de Quejana baserriko A. S. M. C. jaunak, 

Udalean aurkeztu zuen “Los Arcos de Quejana baserriko plan bereziaren" 5. testu bategina; bertan 

jasotzen dira 2017ko martxoaren 20ko ingurumenari buruzko memorian jasotzen diren zehaztapenak. 

 

AINTZAT HARTU DA.- Alfredo Plaza López teknikari jaunak 2017ko irailaren 6an 

idatzitako behin-behineko onespenaren aldeko txostena. 

 

AINTZAT HARTU DA.- Udaleko idazkariak 2017ko irailaren 18an idatzitako behin-

behineko onespenaren aldeko txostena. 

 

AINTZAT HARTU DA.- Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak Batzordeak 2017ko irailaren 12ko 

bilkuran emandako aldeko ebazpena. 

 

AINTZAT HARTU DA.- Eusko Jaurlaritzaren Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 

30eko 2/2006 Legearen 95. artikuluan eta hurrengoetan xedatzen dena. 

 

Udalbatzako kideek, aho batez (guztira, Udalbatza Osoa osatzen duten 11 zinegotzietatik 9k), 

honako hau ERABAKI DUTE: 

 

Lehenengoa.- Behin-behinean onestea Kexaako 6. poligonoko 193, 194 eta 496 lursailetako 

“Los Arcos de Quejana baserriko Plan Berezia”, Los Arcos de Quejanako A. S. M. C. jaunak 

aurkeztutako 5. testu bateginak dioenari jarraikiz. 

 



Bigarrena.- Erabaki honen ziurtagiria igortzea Arabako Foru Aldundiko Ingurumena eta 

Hirigintza Saileko Ingurumen Jasangarritasuneko Zerbitzuari. 

 

Hirugarrena.- Euskadiko Lurralde Antolamendurako Batzordeari igortzea espedientea, 

dagokion txostena idatzi dezan. 

 

Laugarrena.- Euskadiko Lurralde Antolamendurako Batzordearen txostena jaso ondoren, 

espediente guztia igortzea Arabako Foru Aldundiko Ingurumena eta Hirigintza Sailari, behin betiko 

onetsi dezan. 

 

Bosgarrena.- Erabaki hau jakinaraztea Kexaako Administrazio Batzari, jakin dezan eta 

dagozkion ondorioetarako. 

 

12.- GURBISA SL enpresak jarritako 9.812,92 euroko abala itzultzea, langileei 

ordaintzeke zeuden zenbatekoen ordainketan ez erabiltzeagatik.  

 

Ez da gaiari buruzko ezer esan eta bozketa egin da. Udalbatzako kideek aho batez onetsi dute. 

Eta hori dela bide, eta 

 

IKUSI DA.- VIABLE GESTIÓN CONCURSAL SLP enpresak (GURBISA SERVICIOS 

AUXILIARES SL enpresaren konkurtso-administratzaile bakarrak) aurkeztutako idazkia; horren bidez, 

jarritako abalaren zati bat itzultzeko eskatu zen, 2013ko azaroko garbiketa-kontratua ez betetzeagatik. 

 

AINTZAT HARTU DA.- Abal hori erabili zen langileek eskatutako kalte-ordainak 

ordaintzeko; izan ere, azken hilabeteean ez zuten kobratu GURBISA SERVICIOS AUXILIARES SL 

enpresarekin egindako lanengatik. 
 

IKUSI DA.- 2017ko ekainaren 26ko 192/17 alkatetza-dekretuaren bitartez, VIABLE GESTIÓN 

CONCURSAL SLP enpresari jakinarazi zitzaion erabili gabeko abalaren zati hori itzultzeko, ziurtagiriak aurkeztu 

behar zituela GURBISA SERVICIOS AUXILIAREN SL enpresako lau langile horiei dirurik zor ez zaiela 

frogatzeko edo, bestela, egiaztatzeko Udala ez dela arduradun subsidiarioa langile horiei aipatutako zenbateko 

horiek ordaintzeko. 
 

AINTZAT HARTU DA.- 2017ko ekainaren 30ean Udalean jaso zela VIABLE GESTIÓN 

CONCURSAL SLP enpresaren idazki bat; horren bidez, ziurtatu zen ez duela zorrik Ogasunarekin edo 

Gizarte Segurantzarekin, langile horiei dagokienez. 
 

Udalbatza Osoak, gehiengo batez, HONAKO HAU ERABAKI DU: 

Lehenengoa.- Banco Popular Español SA bankuari itzultzea GURBISA SERVICIOS AUXILIARES 

SL enpresari kendutako abalaren zati bat, kobratzeari utzi zioten langile horiei kalte-ordainak ordaintzean erabili 

ez zelako. Zehazki, 9.813,92 euro dira. 
 
Bigarrena.- Dagozkion aurrekontu-aldaketak egitea erabaki horretan zehaztutakoa betetze aldera. 

Hirugarrena.- Ebazpen hau jakinaraztea Banco Popular Español SAri eta VIABLE GESTIÓN 

CONCURSAL SLP enpresari. Halaber, azaltzea berrezartze-errekurtsoa aurkez daitekeela Udalean, hilabeteko 



epean, jakinarazpen hau jasotzen denetik aurrera zenbatzen hasita; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 

aurkez daiteke, zuzenean, Administrazioarekiko Auzietarako Vitoria-Gasteizko Epaitegian. 

 

13.- Behin betiko onestea, bidezkoa bada, 2016ko Kontu Orokorra. 

 

Ez da gaiari buruzko ezer esan eta bozketa egin da. Udalbatzako kideek aho batez onetsi dute. 

Eta hori dela bide, eta 

 

IKUSI DA.- Kontuen Batzorde Bereziak 2016ko Kontu Orokorraren aldeko ebazpena eman 

zuen, eta jendaurrean ikusgai egon zen; zehazki, 2017ko abuztuaren 11ko 91 zenbakiko ALHAOn 

argitaratu zen horri zegokion iragarkia. 

  

IKUSI DA.- Jendaurrean ikusgai egoteko epea igaro da eta ez da erreklamaziorik aurkeztu; 

beraz, Udalbatzak honako hau ERABAKI DU aho batez:  

 

 Aztergaien zerrendako hurrengo puntuak lantzen jarraitu aurretik, presidenteak 

proposatu du zerrendatik kanpo dagoen puntu bat sartzea: Behin betiko onestea 

Eusko Jaurlaritzari doan lagatzea Luiaondoko mediku-kontsultategi berriaren 

titulartasuna. 

Lehenengo eta behin premia bozkatu behar da, puntu hau eguneko aztergaien 

zerrendatik kanpo sartzeko. Udalbatzako kideek aho batez onetsi dute. Ondorioz, puntu 

hau bozkatu da: 

 

14.- Behin betiko onestea, bidezkoa bada, Eusko Jaurlaritzari doan lagatzea Luiaondoko 

erabilera anitzeko eraikineko lehen lursailaren titulartasuna; lursailean lokal bat dago beheko 

solairuan, horizontalki banatuta eta, bertan Osakidetzaren osasun-zentroa dago. 

Lauren jaunak (BILDU) aipatu du Osakidetzaren kontu bat dagoela zintzilik; izan ere, 

Luiaondoko kontsultategi zaharreko atzeratutako gastuak ordaindu behar zituzten, eta kontuak zeuden 

bezala geratu ziren. 

Ez da gaiari buruzko ezer esan eta bozketa egin da. Udalbatzako kideek aho batez onetsi dute. 

Eta hori dela bide, eta 

IKUSI DA.- Aiarako Udalak La Torre kalea 17 helbideko (Luiaondo) eraikin bat birgaitzeko 

obrak egin dituela, eta beheko solairua gaitu duela medikuaren kontsultategia jartzeko. 

 

IKUSI DA.- 2016ko irailaren 22an onetsi zen eraikin horren banaketa horizontala, bertako 

elementu bat independenteki ustiatu ahal zelako, osasun-zentroa jartzeko beheko solairuan dagoen 

lokala, hain zuzen. 

 

IKUSI DA.- 2017ko ekainaren 22ko osoko bilkuran hartutako erabakiari jarraikiz, hasiera 

batean onetsi zen Eusko Jaurlaritzari doan lagatzea higiezin hori, osasun-zentroa jartzeko. 

 

IKUSI DA.- 2017ko uztailaren 28ko 86 zenbakiko ALHAOn argitaratu zen hasiera batean 

onesteko iragarkia, eta hogei egun balioduneko epea ireki zen jendaurrean ikusgai jartzeko. Epe horretan 

ez zen alegaziorik aurkeztu. 

 



AINTZAT HARTU DIRA.- Ekainaren 13ko 1372/1986 Legearen 109. artikuluan eta 

hurrengoetan (Toki Erakundeen Ondasunen Erregelamendua onartzen duena) eta apirilaren 2ko 7/85 

Legeko 47/2 ñ) artikuluan (Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituena) ezarritakoa. 

 

AINTZAT HARTU DIRA.- 2017ko ekainaren 19ko idazkariaren txostena eta 2017ko 

ekainaren 21eko kontu-hartzailearena. 

 

AINTZAT HARTU DA.- Lagatzen den eraikina, Aiarako udalerriko bizilagunen mesederako 

erabiliko dela. 

 

Korporazio honek, gehiengo osoz, honako hau ERABAKI DU: 

 

Lehenengoa.- Behin betiko onestea Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioari doan 

lagatzea Luiaondoko La Torre kalea 17 helbidean dagoen osasun-zentroaren (medikuaren 

kontsultategia) lokalaren titulartasuna (beheko solairua), mantentze-gastuak bere gain har ditzan. 

 

Bigarrena.- Higiezina laga den osasun-xederako erabiltzen ez bada, Aiarako Udalari itzuliko 

zaio jabari osoan, ondasun eta akzesio guztiekin, eta lagapena amaitutzat joko da. Osterantzean, 

indarrean egongo da aipatutako xederako erabiltzen den bitartean. 

 

Ulertuko da laga den xede horri hurrengo hogeita hamar urteetan eutsiko zaiola, bat etorriz 

Toki Erakundeen Ondasunen Erregelamendua onesten duen ekainaren 13ko 1372/1986 Errege 

Dekretuaren 111. artikuluan ezarritakoarekin. 

 

Hirugarrena.- Alkate-udalburuari ahalmena ematea hitzarmen hau gauzatzeko beharrezko 

agiri guztiak sina ditzan. 

 

Laugarrena.- Erabaki hau jakinaraztea erakunde onuradunari. 

 

Bosgarrena.- Jabetza Erregistroari igortzea beharrezko agiriak, dagokion erregistro idazpenak 

idatzi ditzan, hipoteka-legeriaren arabera. 

 

 Aztergaien zerrendako hurrengo puntuak lantzen jarraitu aurretik, presidenteak 

proposatu du zerrendatik kanpo dagoen beste puntu bat sartzea: Bilduk 

aurkeztutako mozioa, Kataluniako gertakariei buruzkoa. 

Premia bozkatu da, puntu hau sartzeko, eta bozkatu ondoren aho batez onetsi da. 

 

15.- Kataluniako erreferendumari buruzko mozioa. 

Nerea andreak (BILDU) bere taldeak aurkeztutako mozioa irakurri du, eta akta honen I. 

ERANSKIN gisa erantsi da. 

Gentza jaunak (EAJ-PNV) adierazi du talde politikoetako bozeramaileekin hitz egin duela, eta 

Eusko Legebiltzarrean EAJ-PNV, EH BILDU eta ELKARREKIN PODEMOS taldeekin adostutako 

mozioa irakurri du. 

Gentza jaunak mozioa irakurri du; honela dio hitzez hitz: 

 



“Gentza Alamillo Udaeta jaunak, Aiarako Udaleko EAJ/PNV udal-taldeko bozeramaileak, 

indarrean dagoen araudiaren babesean, ZUZENKETA hau egin du, Kataluniako Parlamentuak 

egindako erreferendumari buruz. 

 

1.- Aiarako Udalak kezka adierazi eta baztertu egiten du egitateen bidez Kataluniako 

autonomian esku hartzeagatik, eta Estatuko segurtasun indar eta kidegoek egindako operazio 

polizialagatik, zeinaren bidez erregistroak eta atxiloketak egin baitiren Generalitateko instalazioetan 

bere arduradun legitimoei.  

 

2.- Aiarako Udalak Espainiako Gobernuari eskatzen dio bertan behera utz dezala oinarrizko 

eta funtsezko askatasunen errepresio-estrategia, demokrazioaren oinarrizko printzipioen aurkakoa. 

 

3.- Aiarako Udalak berretsi egiten du funtsezko printzipio demokratiko guztiekiko 

konpromisoa, eta elkartasuna adierazten die Kataluniako herriari, eta baita demokraziaren aurkako 

errepresio politikoa –Espainiako Gobernuak gidatutakoa– pairatzen diharduten pertsona eta erakunde 

guztiei. 

 

4.- Aiarako Udalak dei egiten du Kataluniako herriaren asmo demokratikoaren adierazpena 

ahalbideratzera eta erabakiak errespetatzera.” 

 

Iraida andreak (Aiara Batuz) adierazi du, beti bezala, ez dutela jarrerarik hartuko, taldearen 

fundatze-printzipioagatik. 

Nerea andreak (BILDU) esan du, Legebiltzarraren adierazpenarekin ados dauden arren, uste 

duela, Udal bezala, haratago joan daitekeela, eta Katalunian demokratikoki hautatutako erakundeek 

urriaren 1ean martxan jarri zuten erreferendumaren legezkotasuna aitortu. 

Gentza jaunak (EAJ-PNV) gehitu du legezkotasun osoa eman zaiola prozesu horri, Espainiako 

Gobernuak abiarazi duen errepresioaren aurka gauden unetik. 

Nerea andreak (BILDU) jarraitu du eta esan du aitorpen hori adierazi litekeela zehazki. 

Hori dela eta, Gentza jaunak irakurri duen mozioan bosgarren puntu bat gehitzea erabaki da. 

Honela dio: 

“5.- Aiarako Udalak berariaz aitortzen du Kataluniako erakundeek abiarazitako 

erreferendumaren legezkotasuna”. 

Ez da gaiari buruzko besterik esan eta mozioa bozkatu da bosgarren puntu horrekin. Emaitza 

honako hau da: 

-Aldeko botoak: 7 (4 EAJ-PNV + 3 BILDU) 

- Abstentzioak: 2 (AIARA BATUZ) 

 

16.- Alkatetza Dekretu hauen berri ematea: 

- 318/17 erref.- Construcciones Menoyo Gochi SL.- Onestea “Luiaondoko 1333 lursailean erabilera 

publikoko jarduketak” obrak amaitzeko epea luzatzea. 

- 319/17 erref.- MIGF- Udal-igerilekuetako kuotan salbuespena ematea desgaitasunagatik. 

- 320/17 erref.- Gure Andere Elkartea.- 2016ko diru-laguntza itzultzeko prozedura abiarazteko 

dekretua.   



- 321/17 erref.: Aiara Bolatoki Taldea.- 2016ko diru-laguntza itzultzeko prozedura abiarazteko 

dekretua.   

- 322/17 erref.- Ibaizabal Gaztetxea Gazteen Elkartea.- 2016ko diru-laguntza itzultzeko prozedura 

abiarazteko dekretua.   

- 324/17 erref.- NLE.- Obrarako udal-lizentzia ematea Izorian dagoen lursail batean erretxinazko 

itxitura bat jartzeko. 

- 325/17 erref.- LASVC.- Obrarako udal-lizentzia ematea Luiaondoko eraikineko atariko hormetan 

baldosak jartzeko. 

- 326/17 erref.- GMH.- Obrarako udal-lizentzia ematea, Murgako lursail baten itxitura ordezkatzeko 

eta hesola eta sare elektrosoldatua jartzeko. 

- 327/17 erref.- MIGF.- XDA.-- Fidantza eskatzea, Arespalditzako eraikin bateko estalkia 

zaharberritzeko eraikuntza- eta eraiste-lanetako hondakinak kudeatzeagatik. 

- 328/17 erref.- Onestea F/2017/8 zenbakiko fakturen kontabilitate-zerrenda. 
- 329/17 erref.- Aiarako Biltokia Kultura Elkartea.- 2016an justifikatu gabeko diru-laguntzaren 

zenbatekoa itzultzeko eskatzea.  

- 330/17.- Valle de Llanteno Arte Elkartea.- 2016an justifikatu gabeko diru-laguntzaren zenbatekoa 

itzultzeko eskatzea, eta 2017ko diru-laguntzarekin konpentsatzea. 

- 331/17 erref.- ASMC.- Obrarako udal-lizentzia ematea Kexaako lursail bateko lurzorua orekatzeko. 

- 332/17 erref.- GEA.- Eszedentzia-eskaera, urtebeteko eta hiru urteko alaben lege-zaintzako 

arrazoiak direla eta. 

- 333/17 erref.- GAP- Obrarako udal-lizentzia ematea, Retes de Llantenoko etxebizitza bat ixteko 

harrizko horma bat egiteko. 

- 334/17 erref.- JAGU.- Iraungitzat jotzea 2012ko urtarrilaren 24ko 34/2012 alkatetza-dekretuaren 

bitartez emandako banatze-lizentzia. 

- 335/17 erref.- APS- Agiri gehiago eskatzea, Llantenon etxebizitza bat eraikitzeko obrarako 

lizentziaren espedientearen inguruan. 

- 336/17 erref.- Menoioko Administrazio Batza.- Obrarako udal-lizentzia ematea Menoioko “Iturri 

zaharra” izeneko iturria konpontzeko. 

- 337/17 erref.- Maroñoko Administrazio Batza.- Obrarako lizentziaren espedienteari buruzko agiri 

gehiago eskatzea. 

- 338/17 erref.- Kexaako Administrazio Batza.- Obrarako lizentziaren espedienteari buruzko agiri 

gehiago eskatzea. 

- 339/17 erref.- EGV.- Ordaindutako ibilgailuen gaineko udal-zergaren (2017) zati proportzionala 

itzultzea, turismoari behin betiko baja eman zaiolako. 

- 340/17 erref.-JAFC.- Ordaindutako ibilgailuen gaineko udal-zergaren (2017) zati proportzionala 

itzultzea, turismoari behin betiko baja eman zaiolako. 

- 341/17 erref.- Izoriako Administrazio Batza.- Obrarako udal-lizentzia ematea, Izoriako 5. 

poligonoko 207. lursailean hobekuntzak egiteko. 

- 342/17 erref.- EGC.-  Ordaindutako ibilgailuen gaineko udal-zergaren (2017) zati proportzionala 

itzultzea, turismoari behin betiko baja eman zaiolako. 

- 343/17 erref.- MNCS.- Ordaindutako ibilgailuen gaineko udal-zergaren (2017) zati proportzionala 

itzultzea, turismoari behin betiko baja eman zaiolako. 

- 344/17 erref.- MUG.- Salbuespena ematea ordaindutako ibilgailuen gaineko zergan, 

minusbaliotasuna egiaztatzeagatik. 

- 345/17 erref.- Behin-behineko administrari-laguntzailearen lanaldia handitzea lanaldi osora, 

uztailaren 24tik 28ra. 

- 346/17 IAZ.- Zerbitzu anitzetarako behin-behineko langilea izendatzea. 

- 347/17 erref.- MICF.- - XDA.- Obrarako udal-lizentzia eta Obrak hasteko baimena ematea, 

Arespalditzako etxebizitza baten estalkia eraberritzeko. 



- 348/17 erref.- EAM.- 2017ko diru-laguntza ematea, % 90a ordaintzeko agindua. 

- 349/17 erref.- Eskutxiko Ahotxak.- 2017ko diru-laguntza ematea, % 90a ordaintzeko agindua. 

- 350/17 erref.- Ama Birjina Zuria Elkartea.- 2017ko diru-laguntza ematea, % 90a ordaintzeko 

agindua. 

- 351/17 erref.- Garobel Mendi Taldea.- 2017ko diru-laguntza ematea, % 90a ordaintzeko agindua. 

- 352/17 erref.- Etxaurren Ikastolako Gurasoen Elkartea.- 2017ko diru-laguntza ematea, % 90a 

ordaintzeko agindua. 

- 353/17 erref.- Itzalde Abesbatza.- 2017ko diru-laguntza ematea, % 90a ordaintzeko agindua. 

- 354/17 erref.- JJLR.- Obrarako udal-lizentzia ematea, Arespalditzan dagoen etxebizitza bateko 

estalkia konpontzeko. 

- 355/17 erref.- Iñaki Isasi Taldea.- 2017ko diru-laguntza ematea, % 90a ordaintzeko agindua. 

- 356/17 erref.- JIAG.- 2017ko diru-laguntza ematea, % 90a ordaintzeko agindua. 

- 357/17 erref.- Sociedad de Caza y Pesca de Ayala.- 2017ko diru-laguntza ematea, % 90a 

ordaintzeko agindua. 

- 358/17 erref.- LOB.- Obrarako udal-lizentzia ematea, Kexaan dagoen etxebizitza bateko fatxada 

konpontzeko. 

- 359/17.- Euskaltel SA.- Agiri gehiago eskatzea, obrak hasteko udal-lizentziaren espedienteari buruz. 

- 360/17.- Maroñoko Administrazio Batza.- 2017an diru-laguntza ez ematea. 

- 361/17.- Luiaondoko Lekubatxe Boloen Kirol Elkartea.- 2017an diru-laguntza ez ematea. 

- 362/17 erref.- Zorroza Gestión SL.- Gaitzestea 2017ko ekainaren 12ko 264/17 Dekretuaren aurka 

aurkeztutako berrezartze-helegitea.  

- 363/17 erref.- Maderas Zerrabe SL.- Zati batean onestea maiatzaren 26ko 233/17 Dekretuaren 

aurka aurkeztutako berrezartze-helegitea. 

- 364/17 erref.- Aiarako Txirrindulari Elkartea.- 2017ko diru-laguntza ematea, % 90a ordaintzeko 

agindua.  

- 365/17.- Construcciones Ugarteko SL.- Fidantza eskatzea, Otazuko UE 1eko urbanizazioko egungo 

HUA ordezkatzeko obretatik sortutako hondakinak modu egokian kudeatuko direla bermatzeko. 

- 366/17 erref.- Bake-epaitegiko idazkariak uko egin dionez lanpostuari, pertsona berri bat izendatzea 

bake-epaitegiko idazkari-lanposturako.  

- 364/17.- 2017ko Bono-taxi programaren laguntzak onestea. (Zenbakia errepikatu da zerbitzaria 

aldatzean egon diren arazo informatikoak direla eta). 

- 366/17 erref.: Goiener S. Coop - Lurzorua okupatzeagatiko tasa likidatzea (2017ko 2. hiruhilekoa), 

kontzeptua: elektrizitatea. (Zenbakia errepikatu da zerbitzaria aldatzean egon diren arazo 

informatikoak direla eta). 

- 367/17 erref.: EDP Comercializadora SAU - Lurzorua okupatzeagatiko tasa likidatzea (2017ko 2. 

hiruhilekoa), kontzeptua: argindarra eta gasa. 

- 368/17 erref.: Ibaizabal Gaztetxea Elkartea.- 2016an justifikatu gabeko diru-laguntzaren 

zenbatekoa itzultzeko eskatzea.  

- 369/17 erref.: Gure Andere Emakumeen Elkartea.- 2016an justifikatu gabeko diru-laguntzaren 

zenbatekoa itzultzeko eskatzea. 

- 370/17 erref.: “Luiaondoko 1333 lursailean erabilera publikoko jarduketak egiteko” obren 2. 

ziurtagiria onestea. 

- 371/17.- D. P. O..- Aurkeztutako fidantza itzultzea, Luiaondoko erabilera anitzeko eraikina 

birgaitzeko proiektuaren hobekuntza-zerbitzuaren esleipenagatik jarritakoa. 

- 372/17.- EBA SL.- Aurkeztutako fidantza itzultzea, Luiaondoko erabilera anitzeko eraikina 

birgaitzeko proiektuaren hobekuntza-zerbitzuaren esleipenagatik jarritakoa. 

- 373/17 erref.:- Viesgo Energía SL.- 2017ko bigarren seihilekoan jabari publikoa okupatzeagatiko 

tasa likidatzea. 



- 374/17 erref.- Valle de Llanteno Arte Eskola.- 2017ko diru-laguntza ematea, % 90a ordaintzeko 

agindua. 

- 375/17 erref.: Kantauriko Urkidetza Ur Patzuergoa.- Idazkari kontu-hartzailearen txostena igorri 

da, obren lizentzia lortzeko salbuespenari buruzkoa. 

- 376/17 erref.- Gure Andere Emakumeen Elkartea.- 2017ko diru-laguntza ematea, % 90a 

ordaintzeko agindua. 

- 377/17 erref.: Llantenoko Santiago Apostol Erretiratuen Elkartea.- 2017ko diru-laguntza 

ematea, % 90a ordaintzeko agindua. 

- 378/17 erref.- Onestea F/2017/9 zenbakiko fakturen kontabilitate-zerrenda. 
- 379/17 erref.- Alkatearen eskuduntzak eskuordetzea. 

- 380/17 erref.: JLM.- Obrarako udal-lizentzia ematea, Murgako garaje eta tresnak gordetzeko 

etxolaren teilatua aldatzeko. 

- 381/17 erref..- AJM.- Obrarako udal-lizentzia ematea, Arespalditzako etxebizitza baten atzeko 

arkupeetako teilak aldatzeko. 

- 382/17 erref.: AGZ, JGGren ordezkari gisa.- Dokumentu gehiago eskatzea, Beotegiko etxebizitza 

bateko teilatua konpontzeko obrarako lizentziaren espedientearen inguruan. 

- 383/17 erref.: MCZL.- Dokumentu gehiago eskatzea, Llantenoko etxebizitza bateko teilatua 

konpontzeko obrarako lizentziaren espedientearen inguruan. 

- 384/16 erref.: ECB.- Lehen aldiz okupatzeko lizentziaren eskaera baztertu da, horretarako jarritako 

epean agiri guztiak ez aurkezteagatik. 

- 385/16 erref.: JIA.- Lehen aldiz okupatzeko lizentziaren eskaera baztertu da, horretarako jarritako 

epean agiri guztiak ez aurkezteagatik. 

- 386/17 erref.: LFMG.- Bermea eskatzea, Luiaondoko etxebizitza bateko balkoia konpontzeko obren 

hondakinak kudeatzeko. 

- 387/17 erref.- LUP.- Obrak amaitzeko epea luzatzea. 

- 388/17 erref.- OGC.- Jarduera-lizentziaren espedienteari buruzko agiri gehiago eskatzea. 

- 389/17 erref.: JJAC, Landaburu Etxea SL enpresaren ordezkari gisa.- Obrarako udal-lizentzia 

ematea, Arespalditzako eraikin bateko tximiniako hodia aldatzeko. 

- 390/17 erref..- FBP.- Obrarako udal-lizentzia ematea, Arespalditzako etxebizitza bateko atzeko 

arkupeetako baldosak aldatzeko. 

- 391/17 erref.: RBL.- Luiaondoko etxebizitza bateko tronadura kendu eta baldosak jartzeko obrarako 

udal-lizentzia ematea. 

- 392/17 erref.: Kexaako Administrazio Batza.- Fidantza eskatzea “Saneamendu-sareko akatsak 

konpontzeko” obren hondakinak modu egokian kudeatuko direla bermatzeko. 

- 393/17 erref.: Maroñoko Administrazio Batza.- Fidantza eskatzea “Hornidura-sareko akatsak 

konpontzeko” obren hondakinak modu egokian kudeatuko direla bermatzeko. 

- 394/17 erref.- JGR.- Obrarako udal-lizentzia ematea Luiaondoko lokal batean ate bat jartzeko. 

- 395/17 erref.: GRZ.- Obrarako udal-lizentzia ematea Salmantongo etxola bateko leihoak konpondu 

eta kokatzeko. 

- 396/17 erref.: Maroñoko Administrazio Batza.- Maroñoko hornidura-sareko akatsak konpontzeko 

obrarako udal-lizentzia ematea. 

- 397/17 erref.: Menagari-Beotegiko Administrazio Batza.- Obrarako lizentzia ematea eta agiri 

gehiago eskatzea obrak hasteko baimena eman ahal izateko. 

- 398/17 erref.: Kexaako Administrazio Batza.- Kexaako saneamendu-sareko akatsak konpontzeko 

obrarako udal-lizentzia ematea. 

-  399/17 erref.- Onestea F/2017/10 zenbakiko fakturen kontabilitate-zerrenda. 
-  400/17 erref.: Familiei diru-laguntzak emateko deialdia onestea, adingabeak dantza- eta musika-

jardueretara joatean sortzen diren gastuak finantzatzeko. 



- 401/17 erref.: Construcciones Ugarteko SL.- Obrarako udal-lizentzia ematea, Luiaondoko Otazu 

UE 1eko urbanizazioko egungo HUA aldatzeko. 

- 402/17 erref.: Bake-epaitegiko idazkariaren uko egitea eta idazkari berria izendatzea. 

-  403/17 erref.: JAO.- Udal-artxiboko informazio publikoa lortzeko baimena ematea. 

- 404/17 erref.- Ibaizabal Gaztetxea.- 2017ko diru-laguntza ematea, % 90a ordaintzeko agindua. 

- 405/17 erref.: Alday Ongintzako Fundazioa.- Arespalditzako lursailak banantzeko edo biltzeko 

udal-lizentzia ematea. 

-  406/17 erref.: Gobernuak Euskadin duen Estatuko abokatuaren/Gobernuaren 

Ordezkaritzaren 857/2017-A zenbakiko AAHan bertaratzeari buruzko Dekretua.- Presoak 

Euskal Herrira itzultzeko eskatzen duen kartel bat jartzeko udal-jardueraren aurka aurkeztu zuten. 

- 404/17 erref.- Menoioko Administrazio Batza.- Obrarako lizentziaren espedienteari buruzko agiri 

gehiago eskatu zaizkio, arazketa-sistema, saneamendu-sarea eta hobi septikorako sarrera hobetzeko 

obrei buruzko espedienteari buruzkoak. 

- 408/17 erref.: San José y San Buenaventura Fundazioa.- Obrak abiarazteko udal-baimena ematea 

“Arespalditzako Cerrajería auzoko lursail bateko horma konpontzeko, saneamendu-sarea 

konpontzeko eta ur-tanga bat eraikitzeko”. 

- 409/17 erref.: Langileak kontratatzea, lan-pilaketagatik. 

- 410/17 erref.: JEM.- Obrarako udal-lizentzia ematea Etxegoieneko etxebizitza batean trastelekua 

eraikitzeko eta komuna konpontzeko. 

- 411/17 erref.- Kreditu-gaikuntzari buruzko 3/2017 espedientea. 

- 412/17 erref.: Arabako Foru Aldundiko Tokiko Zergak eta Katastroa Zerbitzua eskatzea 

Arespalditzako 3. poligonoko 223 eta 269 lursailetako mugak aldatzeko. 

- 413/17 erref.- Eusko Jaurlaritza - Arabako Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritza.-  
Administrazio-espediente bat publiko egiteko baimena ematea. 

 

 Iraida andreak (Aiara Batuz) 409/17 Dekretuagatik galdetu du. 

 

Idazkariak azaldu du apirilean bi langile kontratatu zirela lan-pilaketagatik. Dena dela, 

bati, uztailaren amaiera arteko kontratua egin zitzaion; izan ere, abuztuan, udal-langile 

horrek eszedentzia eskatu zuen bere seme-alabak zaintzeko, eta eman egin zaio. Hori 

dela eta, eszedentzian dagoen bitartean, lanpostu hori bete da. Hori horrela, langileak 

kontratatzeko partidan dirua zegoen, udal-langilearen aitatasun-eszedentzia estali 

ondoren. 

 

Esteban jaunak (BILDU) esan du 341/17 Dekretuan akats tipografiko bat dagoela. Ez da Izoriako 

Administrazio Batza, Arespalditzakoa baizik. 

 

17.- Galderak eta eskeak. 

 

- Iratxe andreak (Aiara Batuz) eskatu du Lehen Sektoreko Batzordea egiteko; izan ere, hainbat 

gai daude pilatuta aurreko batzordetik, eta, gainera, 2018rako larreen eskaera egin beharko da. 

Gentza jaunak (EAJ-PNV) erantzun dio 2017ko baso-laguntzen ebazpenaren zain daudela; 

oraindik ebatzi gabe daude eta mugak esleitu behar dira. 

Hurrengo astean, zehaztuago dagoenean, Lehen Sektoreko Batzordea deituko da. Halaber, 

Kofradiaren aholkularitza teknikoaren zerbitzurako aurkeztutako aurrekontuak aztertu beharko dira. 

- Lauren jaunak (BILDU) Bake Epaitegiko idazkariagatik galdetu du.. 



Gentza jaunak (EAJ-PNV) azaldu du, gaur egun, lan hori egiten ari den neska bat dagoela. 

Justizia Saila espedientea izapidetzen ari da, Bake Epaitegietako idazkarien talde bat sortzeko. Atzetik 

egongo garela esan du. 

- Nerea andreak (BILDU) esan du Gazteguneko proiektua lantzeke dagoela. 

Gentza jaunak (EAJ-PNV) erantzun dio Montse dagoenean landuko dela gaia. Gainera, hil 

honetan edo hurrengoan Luiaondoko kontsultategi zaharrean obrak hasteko zain gaude, zerbitzu hori 

bertan jartzeko. 

Nerea andreak (BILDU) galdetu du ea familiak batzeko konpromisoarekin jarraitzen duten. 

Gentza jaunak baietz erantzun du. Gainera, hitz egin zuten enpresak gomendatzen zuen 12 

urtetik gorako haurrak dituzten familiekin soilik ez hitz egiteko; aldiz, haur gazteagoak dituzten 

gurasoekin ere hitz egiteko, zerbitzuaren dinamikan sar daitezen. Era berean, gehitu du gai hori 

berdintasun-teknikariarekin ere landuko dela, genero-berdintasunaren ikuspegia zeharka sar dadin. 

Susana andreak (EAJ-PNV) gehitu du gai hori eraman dela berdintasun-forora eta 

soziosanitariora, eta eskualdeko nerabeekin lan egiteko ahalegina egingo da, arlo guztiekin batera. 

- Gentza jaunak (EAJ-PNV), bilkura amaitu aurretik, bi kontu aipatu ditu: 

 Ostiralean, hilaren 29an, 17:00etan inauguratuko da Emakumeen Gela; Araban irekiko 

den lehena izango da eta bertara joateko gonbita egin die denei. 

 Hurrengo asteazkenean, 19:00etan, erabilera anitzeko gelan, Padura kaleari emandako 

konponbidearen proiektua aurkeztuko da, bizilagunek gogoetak eta iradokizunak 

aurkeztu ditzaten 

 

 

Eta beste aztergairik ez dagoenez, alkate-udalburuak amaitutzat eman du bilkura hemeretziak 

eta berrogeita hamabost minutuak direnean, eta aztertutako gaiak eta ebatzitakoak egiaztatzeko, nik, 

idazkaria naizen aldetik, fede ematen dut, Arespalditzan, bi mila eta hamazazpiko irailaren hogeita 

batean. 

 

 

 

OE 

ALKATE-UDALBURUA      IDAZKARIA, 

 

 

 

Izpta.: Gentza Alamillo Udaeta.                 Izpta.: Naiara Lazpita Marcos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


