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"MUNITIBAR-ARBATEGI-GERRIKAITZ, elizate eta uriko Udal Batzartegian, bi
mila eta hamahiruko azaroaren hogeita zazpian, arratsaldeko zazpiak direla,
bertaratutakoek ahobatez adostuta Udal Arrunteko Bilkura egiteko asmoz, Francisco
Javier Artaechebarria Zuazo Alkate jaunaren Lehendakaritzapean, goian aipatutako
jaun/andre Zinegotziak batu egiten dira.
Ondoren eguneko aztergaiko arazoak tratatzera jotzen da, ondoko akorduak
hartzen direlarik:
1.- GAURKO BATZARRA ARRUNTA IZATEA.Udalbatzak, bertaratutakoek ahobatez adostuta (udalbatzarkideen gehiengo
absolutuaren aldeko botoa suposatzen duelarik), gaurko batzarra Arrunta izatea
baieztatzen du; Udal Batzar Osoak 2013ko irailaren 11n ospatutako Aparteko Bilkuran
hartutako 3. akorduan xedatutakoarekin ados egonik.

2.-AURREKO BATZARREKO AKTAREN IRAKURKETA ETA, EGOKIA
BALDIN BADA, ONARPENA EGITEA.Idazkariak Udal Batzarrak bi mila eta hamahiruko urriaren hamaseian egindako Batzar
Arrunteko akta irakurtzen du, daudenen ahobatez, onartua delarik.
3.- AZAROAREN 25erako ADIERAZPEN INSTITUZIONALA.Alkateak azaltzen du, azaroaren 25a genero indarkeriaren kontrako eguna izanik, Udal
honek bandoaren bidez zabaldu zuen Adierazpen instituzionala, Eudeletik eta
Emakundetik jasotako ereedua jarraituz.
Udalbatzak, denen ahobatez, aipatutako adierazpen instituzionala baieztatzen du.
4.- OIZPE EGOITZARI DAGOZKIONAK.Alkateak azaltzen du bai Diputazioko Gizarte Ekintza sailekoekin sinatutako
hitzarmena, bai OIZPE EGOITZA, Koop. E. De Iniciativa Social elkartekoekin
sinatutakoa abenduaren hogeita hamaikan amaitu direla, biak 2014. Urterako berriztatu
behar direla gaineratuz.
Diputaziotik bidalitako hitzarmen proposamenean KPIren arabera prezio plazaren
igoerarik ez dela arautzen azaltzen da.
Gauzak horrela, Udalbatzak honako puntu hauek aztertu eta ondorengo erabakiak
hartzen ditu.
4.1.- OIZPE EGOITZA, KOOP. E. DE INICIATIVA SOCIAL
ELKARTEAREKIN
SINATUTAKO
BEHAR
DEN
HITZARMEN
PROPOSAMENA.Alkateak azaltzen du OIZPE EGOITZA, Koop. E. De Iniciativa Social elkartekoekin
sinatutako hitzarmena abenduaren hogeita hamaikan amaitu dela, eta Diputaziotik
jasotako 2014ko hitzarmen proposamenean prezio plaza igo barik eta plaza zenbatekoa
igo barik geratuko direla. Hortaz, Oizpekoekin sinatu behar den komenioan bata eta
bestea zenbateko berberan geratuko dira.
Udal Batzar Osoak, bertaratutakoek aho batez erabakita, udalbatzako kideen legezko
kopuruaren gehiengo osoa baino gehiago da (abenduaren 16ko 57/2003 Legeak
aldatutako Toki Araubideari buruzko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 47.2 artikuluan eskatzen den gehiengoa), ondokoa erabakitzen du:

1.- OZPE EGOITZA, Koop. E. De Iniciativa Social elkartearekin sinatutako
hitzarmenari urtebeteko luzapena ematea, prezio plaza eta plaza zenbatekoa mantenduz
(lehenengoa IKPren arabera igo barik). Hitzarmenean agertzen diren gainontzeko
baldintzak mantenduko direla.
Hitzarmen honen luzapena bakarrik jarriko da indarrean Diputazioak Udal honen eta
Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren arteko 2014ko hitzarmena sinatzen
bada.
2.- Alkateari, 15.346.462-B NAN zk. duen Francisco Javier Artaechebarria Zuazo
jaunari (edo bera legez ordezten duen pertsonari), ahalmena ematen zaio aipatutako
hitzarmena Munitibar (Arbatzegi-Gerrikaitz)eko Udalaren izenean sinatzeko, baita
behar diren gestioak egin eta beharrezkoa izango den dokumentazioa sinatzeko ere
erabaki hau aurrera eraman dezan.
4.2.- BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO GIZARTE EKINTZA SAILAREKIN
SINATUTAKO HITZARMENAREN LUZAPENA.Alkateak azaltzen du Diputazioko Gizarte Ekintza sailekoekin sinatutako hitzarmena
abenduaren hogeita hamaikan amaitu dela.
Bestalde, Diputaziotik 2014ko bidalitako hitzarmen proposamenaren berri ematen da.
Proposamen honetan ez da azaltzen, ez IKPren arabera prezio plazaren igoerarik, ezta
plaza zenbatekoan igoerarik ere ez (hau da, 15 plaza).
Udal Batzar Osoak, bertaratutakoek aho batez erabakita, udalbatzako kideen legezko
kopuruaren gehiengo osoa baino gehiago da (abenduaren 16ko 57/2003 Legeak
aldatutako Toki Araubideari buruzko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 47.2 artikuluan eskatzen den gehiengoa), ondokoa erabakitzen du:
1.- Diputaziotik jasotako 2014ko hitzarmen proposamena onartzea. 15 plaza eta prezio
plaza 75,71 €koa izanik, gainontzeko baldintzak berberak mantenduz.
2.- Erabaki honen ziurtagiria Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailera
bidaltzea.
3.- Alkateari, 15.346.462-B NAN zk. duen Francisco Javier Artaechebarria Zuazo jaunari
(edo bera legez ordezten duen pertsonari), ahalmena ematen zaio aipatutako
hitzarmenarena Munitibar (Arbatzegi-Gerrikaitz)eko Udalaren izenean sinatzeko, baita
behar diren gestioak egin eta beharrezkoa izango den dokumentazioa sinatzeko ere
erabaki hau aurrera eraman dezan.
5.- 2014. URTERAKO UDAL ORDENANTZEN ALDAKETA ONARTZEA.Ikusirik Lea Ibarreko Mankomunitateko zerbitzuak prestatutako udal ordenantzen
egoerari buruzko txostena eta aurtengo udaleko ordenantzak azterturik.

Alkateak proposatuta, Udalbatzak, ahobatez, (udalbatzarkideen gehiengo absolutuaren
aldeko botoa suposatzen duelarik), ondorengoa erabakitzen du:
Lehena. Ordenantza fiskaletan arautzen diren zergen eta tasen tarifak ez igotzea, 2014.
urterako.
Bigarrena. 2009ko urtarrilaren 1tetik Udal hau Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan sartua
dela eta, 2014..urterako Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak onartutako ur horniduraren eta
saneamenduaren gaineko tarifak eta araudiak bereganatzea.
6.- BENGOLARI DAGOZKIONAK.Udal honek, 2004an, Bengolea etxadia eta beronen jabetzagokoak ziren lurrak erosi
zuen.
TITULUA: salerosketa, Juan Ramón Manzano Malaxetxebarria Bilboko Notario
jaunaren aurrean 2004ko abenduaren 13an emandako eskrituran gauzatua (1802
protokolo zenbakia), jabetza osoari dagokionez.
FINKAREN
INSKRIPZIOA: Markinako Jabetza Erregistroa, 546. liburukia,
Arbatzegiko 21. liburua, 5. orrialdea, 48. finka, 32. inskripzioa.
KATASTROKO ERREFERENTZIA: Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitzeko landakatastroko 5. Poligonoko 284. Lur-zatia, 6. Poligonoko 257, 258., 263. Eta 264.
Lurzatiak eta 10. Poligonoko, 40., 41., 42. , 43 eta 221. lurzatiak.
Lurzoru horien gainean (10. Poligonoko 221. Lurzatia kanpoz utzita) LEA-IBARRA
UDAL MANKOMUNAZGOAK sustatu eta Learri enpresak BENGOLA ENERGIA
BERRISTAGARRIEN INTERPRETAZIO ZENTROA osatzen duten eraikin, instalazio
eta azpiegituren eraiki dituela. Proiektu hau interes oso handikotzat jotzen da, bai
udalerriarentzat, bai eskualdearentzat.
Munitibarko Udalaren ondoko ebazpenak hartu zituen: 2008ko ekainaren 11koa
urbanizazio obrentzako lizentzia ematen duena; 2009ko azaroaren 11koa interpretaziozentroaren oinarrizko proiektuari lizentzia ematen diona eta 2010eko apirilaren 14koa
interpretazio-zentroaren egikaritza proiektuari lizentzia ematen diona.
Aipatutako lurzatiez aparte, Udal honek, 2006an, Montaburu o Montagurena soroa
(gaur egun, Larragana deiturik), erosi zuen, BI-2224 errepidean hilerri ondoko kuba
zuzentzeko.
TITULUA: salerosketa, Juan Maria Juanperez Iturri Gernikako Notario jaunaren
aurrean 2006ko ekainaren 9an emandako eskrituran gauzatua (502 protokolo zenbakia),
jabetza osoari dagokionez.
FINKAREN
INSKRIPZIOA: Markinako Jabetza Erregistroa, 492. liburukia,
Arbatzegi-Gerrikaitzeko 19. liburua, 39. orrialdea, 1027. finka, 3. inskripzioa.
KATASTROKO ERREFERENTZIA: Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitzeko landakatastroko 5. Poligonoko 290. eta 291. lurzatiak.

Aipatutako Kurbaren zuzenketa egin ondoren 20. lurzatia, errepide beheko aldean
geratu da, Bengolako lur ondoan, hortaz, komeni da lur hori Bengolako lurrei gehitzea,
Bengolako parkea kudeatzerakoan.
Orain, Lea Ibarrak sustatu eta Learri, S.A., enpresak egindako eraikuntza eta parkea,
Lea Ibarretik kudeatzeko, Udalbatzarrari, “superficie” eskubidea sortu (Lea Ibarreri
emanez), eta burututako eraikuntzari eta instalazioei buruz Obra berriaren aitorpena
onartzea, proposatzen zaio.
Gauzak horrela, Udalbatzak ondorengo erabakia hauek hartzen ditu.
6.1.- BENGOLAKO ZENTROA ETA PARKEA KUDEATZEKO BENGOLAKO
LURREN GAINEKO “SUPERFICIE” ESKUBIDEA SORTZEA.Lea Ibarretik, jasotako proposamena aztertu ondoren, Udal Batzar Osoak,
bertaratutakoek aho batez erabakita, udalbatzako kideen legezko kopuruaren gehiengo
osoa baino gehiago da (abenduaren 16ko 57/2003 Legeak aldatutako Toki Araubideari
buruzko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 47.2 artikuluko ñ)
atalean eskatzen den gehiengoa), ondokoa erabakitzen du:
1.- Ondorengo elementuei dagokien “Cesión de derecho de superficie” delakoa
sortzea:
- Deskribapena: Munitibar (Arbatzegi-Gerrikaitz)ko Udalerriko Bengolea etxadia
eta beronen jabetxagoko lursailak (Cruciagana mendiko zatia izan ezik), eta
Larraganaren soroaren zati bat (hilerriko kurrbaren zuzenketa egin ondoren BI2224 errepidearen azpian geratu dena).
- Inskripzioa: Bengolearena: Markinako Jabetza Erregistroa, 546. liburukia,
Arbatzegiko 21. liburua, 5. orrialdea, 48. finka, 32. inskripzioa. ; Larragan
soroarena: Markinako Jabetza Erregistroa, 492. liburukia, ArbatzegiGerrikaitzeko 19. liburua, 39. orrialdea, 1027. finka, 3. inskripzioa.
- TITULUA: Udal honena da; Bengolearena: salerosketa, Juan Ramón Manzano
Malaxetxebarria Bilboko Notario jaunaren aurrean 2004ko abenduaren 13an
emandako eskrituran gauzatua (1802 protokolo zenbakia), jabetza osoari
dagokionez; Larragan soroarena: salerosketa, Juan Maria Juanperez Iturri
Gernikako Notario jaunaren aurrean 2006ko ekainaren 9an emandako eskrituran
gauzatua (502 protokolo zenbakia), jabetza osoari dagokionez.
- KATASTROKO ERREFERENTZIA: Bengolearena: Munitibar-ArbatzegiGerrikaitzeko landa-katastroko 5. Poligonoko 284. Lur-zatia, 6. Poligonoko
257, 258., 263. Eta 264. Lurzatiak eta 10. Poligonoko, 40., 41., 42. eta 43.
lurzatiak; Larragan soroarena: Munitibar (Arbatzegi-Gerrikaitz)eko landakatastroko 5. poligonoko 290. lurzatia.

-

MUGAK (OBRA AMAIERAKO PLANOAREN ARABERA): iparraldetik,
erreka eta Elortza baserri inguruko lurzoruak; hegoaldetik, Donejakue bidea eta
errekarekin; ekialdetik, Arteach familiaren lurzoruak, Mendata eta Muxikarako
errepidea eta Gerrikaitz hiriarekin; eta mendebaldetik, Ziortza-Bolibarrerako
bidea eta beste lurzoru batzuekin.

2.- Sortzen den zesioaren nondik norakoa ondorengoa da:
- Aipatutako finken jabetza kargarik gabe Udalak izango du.
- Lur horien gainean LEA-IBARRA UDAL MANKOMUNAZGOAK
BENGOLA ENERGIA BERRISTAGARRIEN INTERPRETAZIO ZENTROA
eta ENERGIA BERRISTAGARRIEN PARKEA eraiki dituenez, “derecho de
superficie” sortzen da.
- “Derecho de superficie” (“lurrazal eskubidea”), Lea-Ibarra Udal
Mankomunazgoak izango du.
- “Derecho superficiante”, hau da, lurraren jabetza eta lur horien gainean
eraikitakoaren gaineko errebersio eskubidea Udal honek izango du.
- “Lurrazal eskubidea” delakoaren epea 75 urtekoa izango da, aipatutako
eskubidearen inskripzio egunetik kontatzen hasita.
- “Lurrazal eskubidea” izatezko baldintza, Lea Ibarreko Udal Mankomunazgoak
bertan kudeatzeko, bai zuzenean, bai berak adierazten duen pertsona fisiko edo
juridikoaren bitartez, BENGOLA ENERGIA BERRIZTAGARRIEN
INTERPRETAZIO ZENTROA eta ENERGIA BERRISTAGARRIEN
PARKEA
- Aipatutako epea betetzeagatik iraungiko da “lurrazal eskubidea”. Epea
bukatutakoan, Udal honek eraikitakoaren jabetza bereganatuko du (errebersioa),
eta ez du horregatik kalte-ordainik oradaindu behar izango, eskubide hura
eratzeko titulua edozein dela ere. Lurrrazal-eskubidea iraungitzean, lurrazaleskubidedunak ezarritako eskubide erreal eta pertsonal guztiak iraungiko dira.
(Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 129.1 artikuluan xedatutakoarekin ados
egonik).
3.- Alkatea den Francisco Javier Artaechebarria Zuazo jauna, 15.346.462-B NAN zk.
duena (edo bera legez ordezten duen pertsona), ahalmentzea dagozkion eskriturak
Udalaren izenean sinatzeko eta beharrezkoak izango diren gestioak egin eta
dokumentuak sinatzeko aipatutako “Derecho Superficie” delakoa Lea Ibarreko Udal
Mankomunazgoaren izenean inskribatzeko.

6.2.- ERAIKITAKO PARKEAREN ETA ZENTROAREN OBRA BERRIAREN
AITORPENA.Sortutako “lurrazala” eskubidean zer eraikuntza sartzen den jakiteko helburu, Lea
Ibarretik parkearen eta zentroaren obra berriaren aitorpenaren proposamena jaso da.
Proposamen hori aztertu ondoren, Udal Batzar Osoak, bertaratutakoek aho batez
erabakita, udalbatzako kideen legezko kopuruaren gehiengo osoa baino gehiago da
(abenduaren 16ko 57/2003 Legeak aldatutako Toki Araubideari buruzko Oinarriak
araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 47.2 artikuluko ñ) atalean eskatzen
den gehiengoa), ondokoa erabakitzen du:
1.- Aipatutako obren berriaren aitorpen proposamena onartzea.
2.- Alkatea den Francisco Javier Artaechebarria Zuazo jauna, 15.346.462-B NAN zk.
duena (edo bera legez ordezten duen pertsona), ahalmentzea dagozkion eskriturak
Udalaren izenean sinatzeko eta beharrezkoak izango diren gestioak egin eta
dokumentuak sinatzeko aipatutako obren berriaren aitorpena inskribatzeko, zeditutako
“lurrazala” eskubidean oinarri izanik.
7.- ALKATEAREN AURREAN EGINDAKO ESKAERAK.Alkateak azaltzen du azken deboraldi honetan bere aurrean izandako eskaera batzuk.
Gauzak horrela, Udalbatzak ondorengo erabaki hauek hartzen ditu.
7.1.- MUNITIBARKO ETA GERRIKAITZEKO ELIZEN GAINEKO
ZABORBILTZE TASAK.Alkateak Munitibarko abadearekin izandako batzarraren berri ematen du, non abadeak
Munitibar eta Gerrikaitzeko parrokiei aplikatzen zaizkien zaborbiltze tasen gaineko
kexa agertu duen, komertzioen gaineko tasa kobratzen zaiela azalduz. Zinegotziek,
honen inguruan eztabaidatu ostean, udal Batzar osoak, denen ahobatez
(udalbatzarkideen gehiengo absolutuaren aldeko botoa suposatzen duelarik),
ondorengoa erabakitzen du:
Munitibarko eta Gerrikaitzeko parrokien gaineko
zaborbiltze tasak orain artean bezala uztea.
7.2.- GASTIBURU BASOGINTZA ELKARTEAK AURKEZTUTAKO EXENZIO
ESKAERA.Alkateak azaltzen du, 2013/15 Dekretuaren bidez, Gastiburu mendiko basogintza
elkarteari Olabe-Astorkigana basobidea konpontzeko emandako lan lizentzia, hori dela
eta, Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko likidatutako Udal zerga eta Hirigintz
Lizentzien Ziozko Tasa, 853,98€koa eta 38,20€koa izanik.
Era berean, dirurik ez daukatelako eta Olabe-Astorkigana basobidea denon
erabilpenerako delako Gastiburu mendiko basogintza elkarteak zerga eta tasen
exenzioa ekatu duela azaltzen du, Alkateak.

Udal Batzar osoak, denen ahobatez (udalbatzarkideen gehiengo absolutuaren aldeko
botoa suposatzen duelarik), ondorengoa erabakitzen du: Tasa mantentzea eta zerga
basobidearen herriko ibilbidearen gaineko likidatzea.
7.3.- ELENA BARTOLOME ANDREAK AURKEZTUTAKO ESKAERA.Alkateak, Elena Bartolome Andreak Aldakan daukan etxeari bidea eta argi publikoa
ipintzeko eskaera aurkeztu duela azaltzen du.
Bestalde, Idazkariak, bi mila eta hiruko maiatzaren hamabostean egindako 2003/14
dekretuan, aipatutako andereari etxebizitza hori lan lizentziaren baldintzen artean,
ondorengoa zegoela azaltzen du: “Zortzigarrena. Lizentzia honek ezin izango duela
udal-eginbeharrik suposatu hirilurrerako eskagarriak diren zerbitzuak eskaintzeari buruz
(ura, argia, bidea, ur zikinen depurazioa, eta abar), interesatuen kontura izanik.”
Udal Batzar osoak, denen ahobatez (udalbatzarkideen gehiengo absolutuaren aldeko
botoa suposatzen duelarik), ondorengoa erabakitzen du: Elena Bartolome andereari
2003an emandako lan lizentzia berrebidaltzea, eraikitako etxeari bidea eta argi
publikoko instalazioak egitea bere eskuetan geratu zirela gogoratuz.
8.- GILLISTEGIKO VPO ETXEBIZITZEI DAGOZKIENAK.Alkateak, 2013ko aurrekontuaren exekuzioa eta aurreko aurrekontuetako defizita
kontutan harturik, udal honek 2013ko aurrekontuaren likidazioan gastu araudia
betetzearren, 2013ko aurrekontuan aurreikusita zegoen patrimonio salmentari dagokion
partidaz gutxienezko 43.000 €ko sarrera lortu behar dela, azaltzen du.
Era berean, Udal honek Bizkaiko Foru Aldundiko Udal Harremanetarako sailaren
aurrean planteatutako kontsultari erantzun txostenaren arabera, Udal honek Gillistegiko
VPOko etxebizitzen gainean daukan “derecho superficiante” etxebizitzen, trasteroen,
garajeen eta lonjen jabeei aipatutako eskubidea elementuz elementu zuzen sal
diezaiekeela azaltzen du, alkateak.
Lea Ibarreko Udal Mankomunazgoko arkitektuak idatzitako txostenaren berri ematen
da, horretan eskubide horren balorazioa elementuz elementu finkatuz
Superficiante eskubide hori udal lurzoru-ondare publikoa denez, salmenta horien bidez
lortuko diren diru sarrerak Euskadiko Lurzoruaren eta Hirigintzaren Legearen 115.1 e)
artikuluan xedatutakoarekin ados egonik udal-ekipamendu kolektiboak hobezteko
erabil daitezkeela azaltzen du, idazkariak.
Bestalde, idazkariak, aipatutako jabeekin izandako batzarraren berri ematen du, bost
jabeek bere ondasunei dagozkien superficiante eskubidea erosteko prest daudela,
gaineratuz.
Gauzak horrela, Udalbatzak ondorengo erabaki hauek hartzen ditu.
8.1.SUPERFICIANTE
ESKUBIDEAREN
DESKRIBAPENA
ETA
BALORAZIOA.-

Idazkariak, azaltzen du 2007ko urriaren biko Bilkuran Udalbatzak onartutako 5.
zenbakidun akorduaren bidez udal honek BUM3ko B orubearen gaineko
“superficiante” eskubidea bereganatu zuela azaltzen du.
Superficiante “ eskubidea da, lurraren jabetza eta lur horren gainean
eraikitakoaren gaineko errebersio eskubidea (gure kasuan, 2007. urtetik 75 urte
pasatu ondoren Udal honek aipatutako orubearen gainean eraikitakoaren jabetza
izango du).
- Orubearen deskribapena: Munitibar (Arbatzegi-Gerrikaitz)ko Udalerriko BUM
3 Burutzapenuneak sortutako “B” izeneko orubea. 2.316,39 metro karratuko
azalera duena.
- Mugak: IPARRALDEAN, Burutzapenunerako erabilgarria den bidea;
HEGOALDEAN, espazio libreetako lursaila eta harantzago, ubidea;
EKIALDEAN,
berdinbanatzeko proiektuak sortutako “C” lursaila; eta
MENDEBALDEAN, Burutzapenuneko Espazio Libreetako lursaila.
- Inskripzioa: Artxiboko 767. alean, Arbatzegi-Gerrikaitzeko 30. liburukoa, 22.
folioan: 1.281 zenbakiko finka, 2. inskripzioa.
- TITULUA: “superficiante” eskubidea Udal honena da, Monserrat Martinez
Lopez Gernikako Notarioaren aurrean 2007ko urriaren 16an egindako zesio
eskrituraren bidez.
Horretaz gain, B orubeko gainean eraikitako 33 elementuei (dependenciei), dagozkien
ohar simple eskatu ziren, gauregungo jabeak eta interesatuak identifikatzeko.
2013ko aurrekontuaren 6. kapituluan aurreikusita eskubide horren salmenta zegoenez,
ohar simple horietan azaldutako dependenziaz banan banan erabiliz Lea Ibarreko Udal
Mankomunazgoko arkitektoak, eskubide horren balorazioa finkatu zuen elementuz
elementu. Balorazioa Etxebidearen web orriak azaltzen den simuladorea erabiliz
finkatu zen. Alde bateik elementuaren jabetza izateko zenbatuz (A), eta bestetik
elementu horren gaineko lur azala eskubidea izateko zenbatuz (B). “Superficiante”
eskubideari dagokion balorazioa zenbatutako A-B izanik.
Udal Batzar osoak, denen ahobatez (udalbatzarkideen gehiengo absolutuaren aldeko
botoa suposatzen duelarik), ondorengoa erabakitzen du: “Superficiante” eskubideari
buruz aipatutako deskribapena, eta elementuz elementu egindako balorazioa
osotasunean onartzea (balorazioa,, elementuz elementu egindakoa, eta ohar sinpleak
akordu honen zertikazioari lotuta geratuz).
8.2.- BUM3KO B ORUBE GAINEAN ERAIKITAKO DEPENDENZIA 1-RI
DAGOKION “SUPERFICIANTE” ESKUBIDEAREN SALMENTA.Ikusirik, 2013ko aurrekontuaren 6. kapituluan “superficiante” eskubidearen salmenta
aurreikusita zegoela.

Ikusirik, Bizkaiko Foru Aldundiko Udal Harremanetarako Sailatik salmenta honi buruz
luzatutako txosten aldekoa.
Ikusirik, Markinako erregistrotik ailegatutako Ohar Simpleak, BUM3ko B orube
gainean eraikitakoari buruz dependenziaz dependenzia, 33 dependenzia izanik.
Ikusirik, Lea Ibarreko Udal Mankomunazgoko arkitektoak 33 dependenziei buruz,
banan banan, luzatutako balorazioak.
Interesatuek udal honekin izandako batzarrean azaldutakoa kontutan harturik, Udal
Batzar Osoak, bertaratutakoek aho batez erabakita, udalbatzako kideen legezko
kopuruaren gehiengo osoa baino gehiago da (abenduaren 16ko 57/2003 Legeak
aldatutako Toki Araubideari buruzko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 47.2 artikuluan eskatzen den gehiengoa), ondokoa erabakitzen du:
1.- Markinako Erregistrotik ohar sinpleetan azaltzen den “dependencia uno” delakoari
(hau da, Arbatzegi-Gerrikaitzeko 1395. zenbakidun finkari), dagokion “Superficiante”
eskubidea, Ricardo Corta Belaustegui jaunari saltzea, 1.035,68€tan (gehi zergak, gehi
eskrituratzeko gastuak).
2.- Interesatuari erabaki hau jakinaraztea, abenduaren 31 baino lehen, beronen
konformitatea emateko eskatuz, epe hori igaro ondoren konformitatea jaso barik akordu
hau, automatikoki baliogabetuko da.
3.- Alkateari, 15.346.462-B NAN zk. duen Francisco Javier Artaechebarria Zuazo
jaunari (edo bera legez ordezten duen pertsonari), ahalmena ematen zaio aipatutako
salmentako eskriturak Munitibar (Arbatzegi-Gerrikaitz)eko Udalaren izenean sinatzeko,
baita behar diren gestioak egin eta beharrezkoa izango den dokumentazioa sinatzeko ere
erabaki hau aurrera eraman dezan.
8.3.- BUM3KO B ORUBE GAINEAN ERAIKITAKO DEPENDEZIA 2-RI
DAGOKION “SUPERFICIANTE” ESKUBIDEAREN SALMENTA.Ikusirik, 2013ko aurrekontuaren 6. kapituluan “superficiante” eskubidearen salmenta
aurreikusita zegoela.
Ikusirik, Bizkaiko Foru Aldundiko Udal Harremanetarako Sailatik salmenta honi buruz
luzatutako txosten aldekoa.
Ikusirik, Markinako erregistrotik ailegatutako Ohar Simpleak, BUM3ko B orube
gainean eraikitakoari buruz dependenziaz dependenzia, 33 dependenzia izanik.
Ikusirik, Lea Ibarreko Udal Mankomunazgoko arkitektoak 33 dependenziei buruz,
banan banan, luzatutako balorazioak.
Interesatuek udal honekin izandako batzarrean azaldutakoa kontutan harturik, Udal
Batzar Osoak, bertaratutakoek aho batez erabakita, udalbatzako kideen legezko
kopuruaren gehiengo osoa baino gehiago da (abenduaren 16ko 57/2003 Legeak

aldatutako Toki Araubideari buruzko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 47.2 artikuluan eskatzen den gehiengoa), ondokoa erabakitzen du:
1.- Markinako Erregistrotik ohar sinpleetan azaltzen den “dependencia dos” delakoari
(hau da, Arbatzegi-Gerrikaitzeko 1396. zenbakidun finkari), dagokion “Superficiante”
eskubidea, Carlos Corta Belaustegui jaunari saltzea, 1.035,68€tan (gehi zergak, gehi
eskrituratzeko gastuak).
Salmentako eskriturak sinatzerakoan kontutan hartu behar da Corta jaunak azaroan
erosi duela dependezia hori, hor taz salmenta honi dagokion ohar simplea eguneratu
beharko da.
2.- Interesatuari erabaki hau jakinaraztea, abenduaren 31 baino lehen, beronen
konformitatea emateko eskatuz, epe hori igaro ondoren konformitatea jaso barik akordu
hau, automatikoki baliogabetuko da.
3.- Alkateari, 15.346.462-B NAN zk. duen Francisco Javier Artaechebarria Zuazo
jaunari (edo bera legez ordezten duen pertsonari), ahalmena ematen zaio aipatutako
salmentako eskriturak Munitibar (Arbatzegi-Gerrikaitz)eko Udalaren izenean sinatzeko,
baita behar diren gestioak egin eta beharrezkoa izango den dokumentazioa sinatzeko ere
erabaki hau aurrera eraman dezan.
8.4.- BUM3KO B ORUBE GAINEAN ERAIKITAKO DEPENDENZIA 6-RI
DAGOKION “SUPERFICIANTE” ESKUBIDEAREN SALMENTA.Ikusirik, 2013ko aurrekontuaren 6. kapituluan “superficiante” eskubidearen salmenta
aurreikusita zegoela.
Ikusirik, Bizkaiko Foru Aldundiko Udal Harremanetarako Sailatik salmenta honi buruz
luzatutako txosten aldekoa.
Ikusirik, Markinako erregistrotik ailegatutako Ohar Simpleak, BUM3ko B orube
gainean eraikitakoari buruz dependenziaz dependenzia, 33 dependenzia izanik.
Ikusirik, Lea Ibarreko Udal Mankomunazgoko arkitektoak 33 dependenziei buruz,
banan banan, luzatutako balorazioak.
Interesatuek udal honekin izandako batzarrean azaldutakoa kontutan harturik, Udal
Batzar Osoak, bertaratutakoek aho batez erabakita, udalbatzako kideen legezko
kopuruaren gehiengo osoa baino gehiago da (abenduaren 16ko 57/2003 Legeak
aldatutako Toki Araubideari buruzko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 47.2 artikuluan eskatzen den gehiengoa), ondokoa erabakitzen du:
1.- Markinako Erregistrotik ohar sinpleetan azaltzen den “dependencia seis” delakoari
(hau da, Arbatzegi-Gerrikaitzeko 1400. zenbakidun finkari), dagokion “Superficiante”
eskubidea, Ricardo Corta Belaustegui jaunari saltzea, 210,76€tan (gehi zergak, gehi
eskrituratzeko gastuak).

2.- Interesatuari erabaki hau jakinaraztea, abenduaren 31 baino lehen, beronen
konformitatea emateko eskatuz, epe hori igaro ondoren konformitatea jaso barika
akordu hau, automatikoki baliogabetuko da.
3.- Alkateari, 15.346.462-B NAN zk. duen Francisco Javier Artaechebarria Zuazo
jaunari (edo bera legez ordezten duen pertsonari), ahalmena ematen zaio aipatutako
salmentako eskriturak Munitibar (Arbatzegi-Gerrikaitz)eko Udalaren izenean sinatzeko,
baita behar diren gestioak egin eta beharrezkoa izango den dokumentazioa sinatzeko ere
erabaki hau aurrera eraman dezan.
8.5.- BUM3KO B ORUBE GAINEAN ERAIKITAKO DEPENDENZIA 11-RI
DAGOKION “SUPERFICIANTE” ESKUBIDEAREN SALMENTA.Ikusirik, 2013ko aurrekontuaren 6. kapituluan “superficiante” eskubidearen salmenta
aurreikusita zegoela.
Ikusirik, Bizkaiko Foru Aldundiko Udal Harremanetarako Sailatik salmenta honi buruz
luzatutako txosten aldekoa.
Ikusirik, Markinako erregistrotik ailegatutako Ohar Simpleak, BUM3ko B orube
gainean eraikitakoari buruz, dependenziaz dependenzia, 33 dependencia izanik.
Ikusirik, Lea Ibarreko Udal Mankomunazgoko arkitektoak 33 dependenziei buruz,
banan banan, luzatutako balorazioak.
Interesatuek udal honekin izandako batzarrean azaldutakoa kontutan harturik, Udal
Batzar Osoak, bertaratutakoek aho batez erabakita, udalbatzako kideen legezko
kopuruaren gehiengo osoa baino gehiago da (abenduaren 16ko 57/2003 Legeak
aldatutako Toki Araubideari buruzko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 47.2 artikuluan eskatzen den gehiengoa), ondokoa erabakitzen du:
1.- Markinako Erregistrotik ohar sinpleetan azaltzen den “dependencia once” delakoari
(hau da, Arbatzegi-Gerrikaitzeko 1405. zenbakidun finkari), dagokion “Superficiante”
eskubidea, Ricardo Corta Belaustegui jaunari saltzea, 13.982,46€tan (gehi zergak, gehi
eskrituratzeko gastuak).
2.- Interesatuari erabaki hau jakinaraztea, abenduaren 31 baino lehen, beronen
konformitatea emateko eskatuz, epe hori igaro ondoren konformitatea jaso barik akordu
hau, automatikoki baliogabetuko da.
3.- Alkateari, 15.346.462-B NAN zk. duen Francisco Javier Artaechebarria Zuazo
jaunari (edo bera legez ordezten duen pertsonari), ahalmena ematen zaio aipatutako
salmentako eskriturak Munitibar (Arbatzegi-Gerrikaitz)eko Udalaren izenean sinatzeko,
baita behar diren gestioak egin eta beharrezkoa izango den dokumentazioa sinatzeko ere
erabaki hau aurrera eraman dezan.
8.6.- BUM3KO B ORUBE GAINEAN ERAIKITAKO DEPENDENZIA 21-RI
DAGOKION “SUPERFICIANTE” ESKUBIDEAREN SALMENTA.-

Ikusirik, 2013ko aurrekontuaren 6. kapituluan “superficiante” eskubidearen salmenta
aurreikusita zegoela.
Ikusirik, Bizkaiko Foru Aldundiko Udal Harremanetarako Sailatik salmenta honi buruz
luzatutako txosten aldekoa.
Ikusirik, Markinako erregistrotik ailegatutako Ohar Simpleak, BUM3ko B orube
gainean eraikitakoari buruz dependenziaz dependenzia, 33 dependenzia izanik.
Ikusirik, Lea Ibarreko Udal Mankomunazgoko arkitektoak 33 dependenziei buruz,
banan banan, luzatutako balorazioak.
Interesatuek udal honekin izandako batzarrean azaldutakoa kontutan harturik, Udal
Batzar Osoak, bertaratutakoek aho batez erabakita, udalbatzako kideen legezko
kopuruaren gehiengo osoa baino gehiago da (abenduaren 16ko 57/2003 Legeak
aldatutako Toki Araubideari buruzko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 47.2 artikuluan eskatzen den gehiengoa), ondokoa erabakitzen du:
1.- Markinako Erregistrotik ohar sinpleetan azaltzen den “dependencia veintiuno”
delakoari (hau da, Arbatzegi-Gerrikaitzeko 1415. zenbakidun finkari), dagokion
“Superficiante” eskubidea, Maria Gregoria Gonzalez Lopez Roso eta Javier Ruiz
Rodrigo senar-emazteei saltzea, 1.035,68€tan (gehi zergak, gehi eskrituratzeko
gastuak).
2.- Interesatuari erabaki hau jakinaraztea, abenduaren 31 baino lehen, beronen
konformitatea emateko eskatuz, epe hori igaro ondoren konformitatea jaso barik akordu
hau, automatikoki baliogabetuko da.
3.- Alkateari, 15.346.462-B NAN zk. duen Francisco Javier Artaechebarria Zuazo
jaunari (edo bera legez ordezten duen pertsonari), ahalmena ematen zaio aipatutako
salmentako eskriturak Munitibar (Arbatzegi-Gerrikaitz)eko Udalaren izenean sinatzeko,
baita behar diren gestioak egin eta beharrezkoa izango den dokumentazioa sinatzeko ere
erabaki hau aurrera eraman dezan.
8.7.- BUM3KO B ORUBE GAINEAN ERAIKITAKO DEPENDENZIA 22-RI
DAGOKION “SUPERFICIANTE” ESKUBIDEAREN SALMENTA.Ikusirik, 2013ko aurrekontuaren 6. kapituluan “superficiante” eskubidearen salmenta
aurreikusita zegoela.
Ikusirik, Bizkaiko Foru Aldundiko Udal Harremanetarako Sailatik salmenta honi buruz
luzatutako txosten aldekoa.
Ikusirik, Markinako erregistrotik ailegatutako Ohar Simpleak, BUM3ko B orube
gainean eraikitakoari buruz dependenziaz dependenzia, 33 dependenzia izanik.
Ikusirik, Lea Ibarreko Udal Mankomunazgoko arkitektoak 33 dependenziei buruz,
banan banan, luzatutako balorazioak.

Interesatuek udal honekin izandako batzarrean azaldutakoa kontutan harturik, Udal
Batzar Osoak, bertaratutakoek aho batez erabakita, udalbatzako kideen legezko
kopuruaren gehiengo osoa baino gehiago da (abenduaren 16ko 57/2003 Legeak
aldatutako Toki Araubideari buruzko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 47.2 artikuluan eskatzen den gehiengoa), ondokoa erabakitzen du:
1.- Markinako Erregistrotik ohar sinpleetan azaltzen den “dependencia veintidos”
delakoari (hau da, Arbatzegi-Gerrikaitzeko 1416. zenbakidun finkari), dagokion
“Superficiante” eskubidea, Salvador Jose Jayo Egüen jaunari saltzea, 1.035,68€tan
(gehi zergak, gehi eskrituratzeko gastuak).
2.- Interesatuari erabaki hau jakinaraztea, abenduaren 31 baino lehen, beronen
konformitatea emateko eskatuz, epe hori igaro ondoren konformitatea jaso barik akordu
hau, automatikoki baliogabetuko da.
3.- Alkateari, 15.346.462-B NAN zk. duen Francisco Javier Artaechebarria Zuazo
jaunari (edo bera legez ordezten duen pertsonari), ahalmena ematen zaio aipatutako
salmentako eskriturak Munitibar (Arbatzegi-Gerrikaitz)eko Udalaren izenean sinatzeko,
baita behar diren gestioak egin eta beharrezkoa izango den dokumentazioa sinatzeko ere
erabaki hau aurrera eraman dezan.
8.8.- BUM3KO B ORUBE GAINEAN ERAIKITAKO DEPENDENZIA 23-RI
DAGOKION “SUPERFICIANTE” ESKUBIDEAREN SALMENTA.Ikusirik, 2013ko aurrekontuaren 6. kapituluan “superficiante” eskubidearen salmenta
aurreikusita zegoela.
Ikusirik, Bizkaiko Foru Aldundiko Udal Harremanetarako Sailatik salmenta honi buruz
luzatutako txosten aldekoa.
Ikusirik, Markinako erregistrotik ailegatutako Ohar Simpleak, BUM3ko B orube
gainean eraikitakoari buruz dependenziaz dependenzia, 33 dependenzia izanik.
Ikusirik, Lea Ibarreko Udal Mankomunazgoko arkitektoak 33 dependenziei buruz,
banan banan, luzatutako balorazioak.
Interesatuek udal honekin izandako batzarrean azaldutakoa kontutan harturik, Udal
Batzar Osoak, bertaratutakoek aho batez erabakita, udalbatzako kideen legezko
kopuruaren gehiengo osoa baino gehiago da (abenduaren 16ko 57/2003 Legeak
aldatutako Toki Araubideari buruzko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 47.2 artikuluan eskatzen den gehiengoa), ondokoa erabakitzen du:
1.- Markinako Erregistrotik ohar sinpleetan azaltzen den “dependencia veintitres”
delakoari (hau da, Arbatzegi-Gerrikaitzeko 1417. zenbakidun finkari), dagokion
“Superficiante” eskubidea, Salvador Jose Jayo Egüen jaunari saltzea, 348,51€tan (gehi
zergak, gehi eskrituratzeko gastuak).

2.- Interesatuari erabaki hau jakinaraztea, abenduaren 31 baino lehen, beronen
konformitatea emateko eskatuz, epe hori igaro ondoren konformitatea jaso barik akordu
hau, automatikoki baliogabetuko da.
3.- Alkateari, 15.346.462-B NAN zk. duen Francisco Javier Artaechebarria Zuazo
jaunari (edo bera legez ordezten duen pertsonari), ahalmena ematen zaio aipatutako
salmentako eskriturak Munitibar (Arbatzegi-Gerrikaitz)eko Udalaren izenean sinatzeko,
baita behar diren gestioak egin eta beharrezkoa izango den dokumentazioa sinatzeko ere
erabaki hau aurrera eraman dezan.
8.9.- BUM3KO B ORUBE GAINEAN ERAIKITAKO DEPENDENZIA 25-RI
DAGOKION “SUPERFICIANTE” ESKUBIDEAREN SALMENTA.Ikusirik, 2013ko aurrekontuaren 6. kapituluan “superficiante” eskubidearen salmenta
aurreikusita zegoela.
Ikusirik, Bizkaiko Foru Aldundiko Udal Harremanetarako Sailatik salmenta honi buruz
luzatutako txosten aldekoa.
Ikusirik, Markinako erregistrotik ailegatutako Ohar Simpleak, BUM3ko B orube
gainean eraikitakoari buruz dependenziaz dependenzia, 33 dependenzia izanik.
Ikusirik, Lea Ibarreko Udal Mankomunazgoko arkitektoak 33 dependenziei buruz,
banan banan, luzatutako balorazioak.
Interesatuek udal honekin izandako batzarrean azaldutakoa kontutan harturik, Udal
Batzar Osoak, bertaratutakoek aho batez erabakita, udalbatzako kideen legezko
kopuruaren gehiengo osoa baino gehiago da (abenduaren 16ko 57/2003 Legeak
aldatutako Toki Araubideari buruzko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 47.2 artikuluan eskatzen den gehiengoa), ondokoa erabakitzen du:
1.- Markinako Erregistrotik ohar sinpleetan azaltzen den “dependencia veinticinco”
delakoari (hau da, Arbatzegi-Gerrikaitzeko 1419. zenbakidun finkari), dagokion
“Superficiante” eskubidea, Ricardo eta Carlos Corta Belaustegui anaiei saltzea,
32.121,19€tan (gehi zergak, gehi eskrituratzeko gastuak).
Salmentako eskriturak sinatzerakoan kontutan hartu behar da Jesus Angel Landia
arkitektuak (Lea Ibarreko Udal Mankomunazgoko arkitektoak), udal honek aginduta,
egindako dependenzia honi dagokion lurraren neurketa (hau da, 168m2ko lur-azala).
Orain arte eskrituretan azaltzen dena aldatzeko eskatuz.
2.- Interesatuari erabaki hau jakinaraztea, abenduaren 31 baino lehen, beronen
konformitatea emateko eskatuz, epe hori igaro ondoren konformitatea jaso barik akordu
hau, automatikoki baliogabetuko da.
3.- Alkateari, 15.346.462-B NAN zk. duen Francisco Javier Artaechebarria Zuazo
jaunari (edo bera legez ordezten duen pertsonari), ahalmena ematen zaio aipatutako
salmentako eskriturak Munitibar (Arbatzegi-Gerrikaitz)eko Udalaren izenean sinatzeko,

baita behar diren gestioak egin eta beharrezkoa izango den dokumentazioa sinatzeko
ere erabaki hau aurrera eraman dezan.
8.10.- BUM3KO B ORUBE GAINEAN ERAIKITAKO DEPENDENZIA 31-RI
DAGOKION “SUPERFICIANTE” ESKUBIDEAREN SALMENTA.Ikusirik, 2013ko aurrekontuaren 6. kapituluan “superficiante” eskubidearen salmenta
aurreikusita zegoela.
Ikusirik, Bizkaiko Foru Aldundiko Udal Harremanetarako Sailatik salmenta honi buruz
luzatutako txosten aldekoa.
Ikusirik, Markinako erregistrotik ailegatutako Ohar Simpleak, BUM3ko B orube
gainean eraikitakoari buruz dependenziaz dependenzia, 33 dependenzia izanik.
Ikusirik, Lea Ibarreko Udal Mankomunazgoko arkitektoak 33 dependenciei buruz,
banan banan, luzatutako balorazioak.
Interesatuek udal honekin izandako batzarrean azaldutakoa kontutan harturik, Udal
Batzar Osoak, bertaratutakoek aho batez erabakita, udalbatzako kideen legezko
kopuruaren gehiengo osoa baino gehiago da (abenduaren 16ko 57/2003 Legeak
aldatutako Toki Araubideari buruzko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 47.2 artikuluan eskatzen den gehiengoa), ondokoa erabakitzen du:
1.- Markinako Erregistrotik ohar sinpleetan azaltzen den “dependencia treinta y uno”
delakoari (hau da, Arbatzegi-Gerrikaitzeko 1425. zenbakidun finkari), dagokion
“Superficiante” eskubidea, Salvador Jose Jayo Egüen jaunari saltzea, 14.064,79€tan
(gehi zergak, gehi eskrituratzeko gastuak).
2.- Interesatuari erabaki hau jakinaraztea, abenduaren 31 baino lehen, beronen
konformitatea emateko eskatuz, epe hori igaro ondoren konformitatea jaso barik akordu
hau, automatikoki baliogabetuko da.
3.- Alkateari, 15.346.462-B NAN zk. duen Francisco Javier Artaechebarria Zuazo
jaunari (edo bera legez ordezten duen pertsonari), ahalmena ematen zaio aipatutako
salmentako eskriturak Munitibar (Arbatzegi-Gerrikaitz)eko Udalaren izenean sinatzeko,
baita behar diren gestioak egin eta beharrezkoa izango den dokumentazioa sinatzeko
ere erabaki hau aurrera eraman dezan.
9.- GARBITASUN ZERBITZUA.Alkateak, orain arte Oiniz enpresak ematen digun zerbitzua, urtarriletik aurrera pertsona
baten kontratazioaren bidez burutzea proposatzen du.
Alkateak azaltzen du, proposamen honek herriko eraikinen garbitasun zerbitzuari
dagozkion gastuak murriztea duela helburu.

Udalbatzak, horretaz eztabaidatu ondoren, alkate ohiak horri buruz egindako kudeaketa
berreskuratzea erabakitzen du, gai hau hurrengorako utziz.
10.- ERTZAINTZAREKIKO HITZARMEN PROPOSAMENA,
ARAU-HAUSTEAK DIRELA ETA.Hitzarmen proposamenaren beri izan arte gai hau hurrengorako uzten da.

TRAFIKO

11,.- MARKINAKO UDALAREKIKO HITZARMEN PROPOSAMENA, “PAIS
VASCO” DERITZO ITZULIA DELA ETA.Alkateak azaltzen du Markinako alkatearekin izandako batzarra, Proposamena
ondorengoa izanik: 2014ko pais vasco itzulia herritik pasatzeko udal honek 3.500 €ko
aportazioa egin behar duela.
Udal Batzar Osoak, bertaratutakoek aho batez erabakita, udalbatzako kideen legezko
kopuruaren gehiengo osoa baino gehiago da (abenduaren 16ko 57/2003 Legeak
aldatutako Toki Araubideari buruzko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 47.2 artikuluan eskatzen den gehiengoa), ondokoa erabakitzen du:
1.- Aipatutako aportazioa egitea, 2004ko Pais Vasco itzuliren etapa bat udalherritik
pasatzearren.
2.- Alkatea den Francisco Javier Artaechebarria Zuazo jauna, 15.346.462-B NAN zk.
duena (edo bera legez ordezten duen pertsona), ahalmentzea dagokion hitzarmena
Udalaren izenean sinatzeko eta beharrezkoak izango diren gestioak egin eta
dokumentuak sinatzeko erabakia aurrera eramateko, 2014ko udaleko aurrekontuan
kreditu nahiko partidarik aurreikusteko konpromisoa barne.
12.- AGINDUTAKO DEKRETUEN BERRI EMATEA.Alkateak agindutako 2013/20, 2013/21 eta 2013/22 zenbakidun dekretuen berri ematen
da.
Udal Batzar Osoak, ahobatez, informazioa jasotzen du.
13.- GALDE-ERANTZUNAK.- Bidaguren zinegotziak, Munitibarko hiriburu sarreretan abandonauta dauden
etxebizitzen egoerari buruz galdetzen du, idazkariak, UEM3 eta UEM4 burutzapuneak,
akreedoren lehiaketan sartu ondoren, udal honetatik egindako kudeaketaren berri
ematen du,
- Onaindia zinegotziak Gerrikaitzeko APG2 urbanizazioari buruz galdetzen du.
Idazkariak onartutako proiektua Aurrera eramateko sortutako arazoen berri ematen du.

. Arkaitz Goikoetxea jaunak, Alkateak baimenduta, Olabarriko kaleko urbanizazioaren
garbitasunari eta egoerari buruzko kexak azaltzen ditu. Onaindia zinegotziak,
umeenparkea, plaza eta frontoiaren garbitasunaren gaineko kexak azalduz. Aipatutako
egoera eta garbitasun arazoak konpontzeko, datorren eguestenean onaindia zinegotziak,
Barayazarra zinegotziak eta idazkariak eratutako Komisioa batzartzea erabakitzen da.
- Alkateak, herriko bideen kuneta guztiak garbitu behar direla planteatzen du.
- Onaindia zinegotziak, Arkaitz Goikoetxea jaunak eta Tomas Urriolabeitia jaunak,
azken hauek alkateak baimenduak, udaleko eta eskolako kalefazioak sortutako gastu
handiei buruz eztabaidatzen dute.
AZTERGAITIK KANPO
Batzar Osoak, ROFeko 83 artikuluak agintzen duenaren arabera, aho batez aldez
aurretik larriak bailitzan azalduz, ondoko gai hau tratatzea erabakitzen du:
A).- UDAL HONEN AURKA IPINITAKO KONTENTZIOSOA, 276/2013
PROZEDURA ARRUNTA.OINARRIA.Aztertu da Bilboko 1. Administrazioarekiko Auzien Epaitegitik jasotako idatzia, non
Munitibar Arbatzegi-Gerrikaitz udalari deia egiten zaion, administrazio espedientea
bidali eta 2013/276 prozedura arruntari dagokion administrazio epaitegiaren aurrean
aurkeztu eta interesatuak jakinarazi daitezela agintzera, epaiketa hau Bizkaiko Estatu
abokatuak sustatua izanik.
GERTAERA.- Apaitutako epaiketara auzitaratua lez joateko Udal honi deialdia
egin zaiola.
GERTAERA.- Udalbatza honek bere ondare eta eskubideak defendatzeko
beharrezko legezko ekintzak burutu behar ditu.
GERTAERA.- Udalbatzaren osoko bilkurari dagokio, oro har, bere ondare eta
eskubideak defendatzeko beharrezko legezko eta administrazioko ekintzak burutzea.
Udalbatzak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 21, 22 eta 68.1 artikuluak, eta hauekin araudi baterakorra, kontutan harturik,
denen ahobatez, ondorengoa erabakitzen du:.
LEHENENGOA: Bilboko 1. Administrazioarekiko Auzien Epaitegiaren
aurrean jarraitzen ari den 2013/276 zenbakidun prozedura arruntan; prozedura honi
dagokion administrazio espedientea bidaltzea, zinegotzi guztiak eta idazkarikontuhartzailea gai honen minaren gaineko jakitun egonik, interesdunak lez.
BIGARRENA: Alkateari, 15.346.462-B NAN zk. duen Francisco Javier
Artaechebarria Zuazo jaunari (edo bera legez ordezten duen pertsonari), ahalmena
ematen zaio Munitibar (Arbatzegi-Gerrikaitz)eko Udalaren izenean behar den
dokumentazioa sinatu eta behar diren gestioak egiteko erabaki hau aurrera eraman
dezan.

Horretaz gain, Udalbatatzak (lau boto aldekoz, eta boto baten kontra), erabakitzen
du, espaniola ikurra eskatu, eta ailegatzerakoan ipiniko duela, udaletxeko
fatxadan. Horrela, 39/1981 Legean xedatutakoa beteko delarik.
Eta beste arazorik tratatzeko ez dagoenez, Udal Batzarrari amaiera ematen dio Alkate
Jaunak, iluntzeko bederatzi terdiak direlarik, eta erabakitakoa jasota geratzeko agiri hau
egiten dut".

