BI MILA ETA HAMAIKAKO EKAINAREN HAMAIKAN ETXARRI ARANAZKO
UDAL ERAKETA ETA ALKATE AUTAKETAREN EGINDAKO BILKURAKO
AKTA

Bertan dira
JOSE IGNACIO BAKAIKOA
ARISTORENA jn.
ENEKA MAIZ ULAYAR and.
AITOR KARASATORRE MUGURUZA
jn.
EDURNE IGOA LIZARRAGA and.
IÑIGO LAZKOZ LEKUONA jn.
ARACELI ERDOZIA ANSO and.
FRANCISCO
MANUEL
CAMPOS
ARAÑA Jn.
MAIDER GOÑI ERRAZKIN and.
MARIA ARANTZAZU ARTIEDA IGOA
and.
Ezin etorria adierazi dute
MIGUEL ANGEL GOÑI IXURKO jn.
UGAITZ CRESPO GUTIERREZ jn.
Idazkaria
IULEN URBIOLA LOIARTE jn.

Etxarri Aranatzen, udalbatza-aretoan, bi
mila eta hamaikako ekainaren 11ko 12ak
direnean, eta udaleko idazkaria bertan dela,
martxoaren 28ko /2011 Errege Dekretuak
maiatzaren 22rako deitu zituen udalhauteskundeetan aukeratuak izan ziren eta
albo batera aipatu diren zinegotzi hautatu
berriak batzartu dira.
Bilera honen xedea da Udalbatza eratzeko
bilkura egitea eta alkatea aukeratzea,
Hauteskundeen
Araubide
Orokorrari
buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege
Organikoaren (aurrerantzean HAOLO) 195.
eta 196. artikuluetan, eta azaroaren 28ko
2568/1986 Errege Dekretuak (aurrerantzean
AFE) onartutako
Toki
Erakundeen
Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta
Araubide
Juridikoaren
gaineko
Erregelamenduaren
37.
artikuluan
xedatutakoa betez.

Bilkurari hasiera emanda, idazkariak bertan bildu direnei eratze-bilkura hau eta
alkatea aukeratzea arautzen dituen araudiaren berri eman die, baita zinegotzia izateko
eta beren karguaz jabetzeko bete beharreko baldintzen berri ere. Halaber, hautetsiak
aldarrikatzeko aktaren berri eman du, IRUÑAKO zonaldeko Hauteskunde Batzordeak
2011ko maiatzaren 25an emana.

ADIN MAHAIA ERATZEA
HAOLOren 195.2. eta AFEren 37.2 artikuluetan xedatutakoa betez, Adin
Mahaia eratuko da, ekitaldian dauden adinez zaharrenak eta gazteenak osatu dute;
alegia, Jose Ignacio Bakaikoa jn, mahaiburua, eta Edurne Igoa and., mahaikidea.
Idazkaria, berriz, udalarena bera izanen da, hau da, Iulen Urbiola Loiarte jn.

UDALBATZA ERATZEA
Aurkeztutako hautetsien kredentzialak eta akreditazioak egiaztatu dituzte Adin
Mahaikideek, eta onespena eman diete.
Halaber, Adin Mahaiak, Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 75.7. artikuluan xedatutakoaren arabera eta hori betez, bertan diren hautetsi
guztiek udaletxeko idazkaritzaren aitzinean egon litekeen bateraezintasunei eta diru-sarrerak
dakarzkieten edo ekar diezazkieketen jarduerei buruzko aitorpena eta beren ondare-ondasunei
buruzko aitorpena egin dutela egiaztatu du.
Jarraian, HAOLOren 108.8. artikuluan xedatutakoa betez, eta apirilaren 5eko
707/1979 Errege Dekretuan jasotako formularen arabera, hautetsiek, banan-banan, karguaren
betebeharrak Estatuaren funtsezko araua den konstituzioa bete eta betearaziko dutela zin edo
promes egin dute. Bertan diren guztien aitzinean egin dute, Zonaldeko Hauteskunde
Batzordearen ziurtapenetan ageri diren ordenan.
Aurreko izapide guztiak eginda, bertan diren hautetsi guztiek beren zinegotzi-karguaz
jabetuko dira. Horren ondoren, zinegotzi-hautetsien erabateko gehiengoa bilkuran dela
egiaztatuta, Mahaiak, mahaiburuaren bitartez, udalbatza eratutzat emanen du.

ALKATEA AUKERATZEA
Jarraian, idazkari jn./andreak, Adin Mahaiaren aginduz, HAOLOren 196. artikuluan
alkatea aukeratzeko jasotako arauak irakurri ditu.
Ondoren, mahaiburuak galdetu du hauteskunde-zerrendaburuetatik nork aldarrikatzen duen
bere burua alkate izateko hautagai. Honako hauek aurkeztu dute bere burua:
JOSE IGNACIO BAKAIKOA ARISTORENA jn., Bildu alderdiaren hauteskundezerrendaburua
Mahaiak hautagaiari hitza emanen dio, nahi badu, beren hautagaitza aurkezteko osoko
bilkurari hitz egin diezaion. Dagoen hautagai bakarra bukaeran hitz batzuk esango dituela
aurreratzen du.
Jarraian, eta bozka sekreturen bitartez, alkatea aukeratu da. Horretarako, zinegotziak Adin
Mahaira deitu dira Zonaldeko Hauteskunde Batzordearen egiaztagirietan ageri diren ordenan,
alkatea aukeratzeko prestatutako kutxan beren bota eman dezaten.
Bozketa amaituta, Adin Mahaiak boto-kontaketa eginen du. Emaitza honako hau da:
Letran
- Emandako botoak: ...................................... bederatzi
- Boto baliodunak: ......................................... bederatzi
- Boto zuriak: ................................................. bi
- Balio gabeko botoak: .................................. zero
Boto baliodunak honela banatu dira:
JOSE IGNACIO BAKAIKOA ARISTORENA jn., 7 boto
2

Zenbakitan
9
9
2
0

Hortaz, zinegotzi-kopurua 9 izanik, eta 7 botoen erabateko gehiengoa, HAOLOren 196.
artikuluan xedatutakoaren arabera, JOSE IGNACIO BAKAIKOA ARISTORENA jn.
aukeratu dute alkate. Horrenbestez, mahaiburuak alkate izendatu du.

JOSE IGNACIO BAKAIKOA ARISTORENA jn. alkate-kargurako aukeratu izana berariaz
onartuta, karguaren betebeharrak Estatuaren funtsezko araua den konstituzioa bete eta
betearaziko duela zin edo promes egin du. Horren ondoren, karguaz jabetu, eta osoko
bilkuraren buru jarri da.
Halaber, Idazkariak ondasunei buruzko inbentarioa aurkeztu du eta kontu-hartzaileak
prestatutako udal kontuen arkeoa.
Bilera honen deiaren xedea beteta, alkate jn. hitza hartu eta bere hautaketa eskertu du halaber
herriaren alde lan egingo duela jakinarazi du eta udaletxea denoi zabalik dagoela.
Eta aztergai gehiagorik ez dagoela, udalburuak bilkura amaitutzat jo du goian aipatutako
eguneko 12.20 direnean. Idazkaria naizen honek aktaren egiaztapena egiten dut.

ONIRITZIA
ALKATEA jn.
.
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