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DEIALDIA 

 

Estella-Lizarrako Udalbatza osatzen diren kideei OHIKO OSOKO BILKURARA 

dei egiten zaie, datorren 2020ko maiatzaren 7an, OSTEGUNA, HAMABIETAN 

(12:00), ez aurrez aurrekoa, bideokonferentziaren bidez, honekin batera 

atxikitzen den Gai-zerrenda hau aztertzeko eta erabakitzeko. 

 

Estella-Lizarra, 2020ko maiatzaren 4an 

El Alcalde / Alkatea 

 

 

 

 

Koldo Leoz Garciandia 

 

GAI-ZERRENDA 
 

Bilkurara deitu da deialdi honetako Gai-zerrendan dauden arazoei buruz 
eztabaidatzeko eta bozkatzeko xedez. Deialdiak, Estella-Lizarrako Udalaren ohiko 
administrazioaren erabaki-proposamenak hartzen ditu barne. 
 
Udalbatza hau aurrez aurrekoa ez egiteko eta bideokonferentziaren bidez egiteko 
egokitasunari buruz, Lehendakaritza honen iritziz, Toki Araubidearen Oinarriak 
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 46.3 artikuluak xedatutako salbuespen 
baldintzak betetzen dira, martxoaren 31ko 11/2020 Errege Dekretu-Legearen bigarren 
azken xedapenean onetsita, zeinean premiazko neurri osagarriak gizarte eta ekonomia 
arloetan onesten baitira koronabirusaren (COVID-19) inpaktuari aurre egiteko, eta 
horiek Udalaren kide anitzetako bilkurak egitea eta akordioak distantziara hartzea, 
baliabide elektroniko edo telematikoen bidez, justifikatzen dituzte, betiere, arauan 
aurreikusitako baldintzak betetzen badira, bilkurak iraun bitartean kideen arteko 
komunikazioa denbora errealean bermatzen bada, eta beharrezko baliabideak egon 
badaude horietako izaera publikoa eta sekretua bermatzeko, kasu bakoitzean legeak 
xedatutakoaren arabera. 
 
Horrez gain, lehendakaritza honek uste du -bilkuraren izaera berezia, bozkatzeko 
dauden akordioen edukia eta Udal honek gaur egun dituen baliabide tekniko eta 
materialak kontuan hartuta- Udalbatza egiteko erabili behar den sistemak segurtasun 
teknologikoa, Udalbatzako kide guztien parte hartze eraginkorra eta onetsiko diren 
akordioei buruzko eztabaidaren eta bozketaren balioa erabat bermatzen dituela. 

 
Deialdiaren Gai-zerrendan dauden gaiak eztabaidatu eta bozkatu baino lehen, 
bidezkoa da Udalbatzak, quorumeko gehiengo osoarekin, Osoko Bilkura 
baliabide ez presentzialekin egiteko justifikatzen duten salbuespenak aldi batera 
gertatu direla berretsi behar du.  

 

jlnavarro
koldo



 

 

 

  Página 2 / 3 

 

 
AKTAK IRAKURRI ETA ONESTSI 

 

1.- 2020ko martxoaren 12ko ohiko osoko bilkuraren, eta 2020ko martxoaren 24ko 
eta apirilaren 20ko ez ohizko bilkuren aktak irakurri eta onetsi, bidezkoa bada. 
 

GOBERNU-ORGANOEN KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA 

 
2.- Alkatearen Ebazpenak eta Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakiak, ohiko 
azken bilkuratik hartutakoak. 
 

3.- Jakitera eman, Argibide Batzorde Iraunkorrak osatzen dituzten kideen –titularrak 
eta ordezkoak- berri eman Udalbatzari, 2020ko apirilaren 20ko Osoko Bilkuran 
hartutako erabakia betetzeko. 
 
 

IZAERA ERABAKIGARRIA DUTEN XEDAPENAK ETA TXOSTENAK 
 

4.- Jakitera eman, aurrekontuaren betetze egoera eta diru-zaintzaren mugimenduak 
eta egoera, 2018ko abenduaren 31ko datarekin. 
 

5.- Jakitera eman, aurrekontuaren betetze egoera eta diru-zaintzaren mugimenduak 
eta egoera, 2020ko martxoaren 31ko datarekin. 
 

6.- Hasiera batez onestea, bidezkoa bada, Estella-Lizarrako Udaleko eta bere 
organismo autonomoen Plan Ekonomiko-Finantzarioa, 2019ko ekitaldia ixtean gastu-
araua eta egonkortasuna ez betetzea dela medio. 
 

7.- Hasiera batez onestea, bidezkoa bada, titulartasuna aldatzeko eskaera Estella-
Lizarrako Los Llanos Kulturaguneko Bar-Kafetegia kudeatzeko eta ustiatzeko 
emakidaren Administrazio-kontratuan. 
 

8.- Berresta, bidezkoa bada, 178/2020 Alkatetzaren Ebazpena, 2020ko apirilaren 

30ekoa, zeinean 4. aurrekontu aldaketa onesten baita, Kreditu berezia eta Kreditu 

gehikuntza, 231 gastuen programan, COVID-19aren pandemiaren ondorioei aurre 

egiteko. 
 

9.- Berrestea, bidezkoa bada, 2020ko apirilaren 30eko Tokiko Gobernu Batzordeak 

hartutako akordioa, horretan,  Estella-Lizarrako Los Llanos Parkean kokaturik dagoen 

“Chiringito La Hormiga”ren errentamendu-kontratua esleitzeko lizitazio-prozeduraren 

etendura kentzea onetsi baitzen, taberna  moduan ustiatzeko, 2020ko martxoaren 

12ko Osoko Bilkurak lehenago onetsitakoa. 
 

10.- Behin betiko onestea, bidezkoa bada, hiri-jarduketarako plan berezia Estella-

Lizarrako Udal Plan Orokorraren APA-5ean, ISGA inmuebles SAk sustatua. 
 

11.- Onestea, bidezkoa bada, titulartasuna aldatzeko eskaera Udal Hilerriko, “A” 

eremuko Erdiko Iparraldean dagoen 9. zenbakiko panteoi bodegarena. 
 

12.- Izaera erabakigarria duten presako mozioak, halakorik bada. 
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MOZIO EZ ERABAKIGARRIAK 

 

13.- Izaera ez erabakigarria duten presako mozioak, halakorik bada. 

 

14.- Eskariak eta galderak. 
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