
AKTA

Udalbatzarraren
ezohiko	  bilkura

EGUNA:	  2015eko	  ekainaren	  10a,	  asteazkena

TOKIA:	  Udalbatzarraren	  aretoa,	  udaletxean

DEIALDIA:	  Lehena

HASTEKO	  ORDUA:	  20:04	  	  	  	  	  	  	  BUKATZEKO	  ORDUA:	  20:05

BERTARATUAK:

Alkatea

Beñat	  Solaberrieta	  Albizu

Zinegotziak

Angel 	   del 	   Hoyo 	   Bravo,	   Lourdes 	   Salsamendi 	   Goñi, 	   Eugenio 	   Cotado 	   Iturain, 	   Elena
Etxeberria	  Sedano,	  Bixente	  Lasa	  Karrikaburu,	  Amaia	  Dorronsoro	  Portularrume,	  Ekiñe
Saizar	  Larrañaga,	  Miriam	  Uranga	  Egurza	  eta	  Jose	  Angel	  Iparragirre	  Alberdi.

Idazkari–kontu-‐hartzailea	  

Jon	  Carrera	  Jauregi

Jon 	   Redondo 	   Lertxundi 	   (EAJ), 	   Noemi 	   Ostolaza 	   Arkauz 	   (EAJ) 	   eta 	  Jon 	   Agirresarobe
Lopetegi	  (Bildu)	  zinegotziek	  adierazi	  dute	  ezin	  zutela	  etorri,	  kanpoan	  daudelako,	  eta
beraz,	  ez	  dute	  bilkuran	  parte	  hartu.
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Gai-‐zerrenda
GAI	  BAKARRA.-‐ Irakurri 	   eta 	   onartzea, 	   egoki 	   bada, 	   udalbatzarrak 	   2015eko

maiatzaren	  21ean	  	  	  egindako	  ezohiko	  bilkurako	  aktaren	  zirriborroa.

Esan-‐eginak

GAI 	   BAKARRA.-‐ 	   IRAKURRI 	   ETA 	   ONARTZEA, 	   EGOKI 	   BADA, 	   UDALBATZARRAK
2015EKO 	   MAIATZAREN 	   21EAN 	  	  	  	  	  	  	  EGINDAKO 	   EZOHIKO 	   BILKURAKO 	   AKTAREN
ZIRRIBORROA.

Udalbatzarrak	  gaiaren	  berri	  jakiten	  du.

Udalbatzarra	  jakinaren	  gainean	  geratzen	  da	  eta,	  inork	  inolako	  oharrik	  egiten	  ez	  duenez,
gaia 	  eztabaidatu 	  ondoren, 	  HONAKO	  HAU	  ERABAKITZEN	  DU, 	  AHO	  BATEZ	   [guztira
HAMAR	  BAIEZKO	  BOTO;	  gehiengo	  absolutua,	  beraz]:

ONARTZEA	   udalbatzarrak 	   	  2015eko 	  maiatzaren 	  21ean	  egindako 	   ezohiko 	  bilkurako
akta.

Horrenbestez,	  udalbatzarrera	  bertaratutako	  pertsonetako	  inork	  hitza	  hartu	  ez	  duenez,
alkate-‐presidenteak	  bilkurari	  amaiera	  ematen	  dio	  eta,	  erabakitakoa	  jasota	  gera	  dadin,
nik,	  idazkaria	  naizenez,	  akta	  hau	  egiten	  dut	  alkatearen	  ontzat	  emanarekin.

ALKATE-‐PRESIDENTEA, IDAZKARIA,
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