
Goizuetako Udalbatza, Herriko Etxeko Bilkura Aretoan, bi mila eta hemezortziko
uztailaren 24ean arratsaldeko zazpiak direlarik ohiko bilkuran biltzen da ondoren aipatzen diren
partaide hauekin:

MARIA PILAR APECECHEA ELIZALDE
JOSU GARMENDIA RECALDE
MARIA JOSE AIZPURU SANTESTEBAN

Eta Udaletxe honetako alkateorde, DANIEL OYARZABAL LARRABURU

Idazkari lanetan, Miriam Arozena San Miguel, Goizuetako ordezko idazkaria.
Alkateordeak eguneko aztergai zerrendako lehenengo puntuarekin hasteko agindua eman du 

1.-AURREKO AKTEN ONARPENA
Alkateordeak, eguneko aztergai zerrendarekin banatutako, 2018ko ekainaren 26ko ohiko

batzarreko aktan, eta uztailaren  6 aparteko aktan, ia norbaitek aldaketaren bat proposatu nahi ote
duen galdetzen die Udalbatzako kideei.

Horrelakorik gertatzen ez denez, Udalbatzak aho batez aktak onartzea erabaki du.

2.-GASTUAK ETA DIRUSARRERAK
Alkateordeak ondorengo fakturak aurkeztu ditu, onartuak izan daitezen
GASTUAK
Ordaindu beharrak, helbideratu gabeak

1
ZUDAIRE ABOGADOS, SLP. Lubineko frontoieko erantzukizunen
aurreratzea

   3.630,00 € 

2 MITXEL LACAMBRA. Desbrozadorarentzat haria          95,00 €
3 ANIMSA. Udalako ordenagailuen mantenimentua.       470,34 € 
4 UNAI LOIARTE. Obramas enpresara bidalitako gutun zertifikatua           8,45 € 

5
UNAI LOIARTE. Erregistrotik jasotako ziurtagiria, San Migel 
Asiloarena

      145,45 € 

6 JOSE JABIER ANSA. Jumpfit-eko tranpolinen garraioa         28,92 € 
7 PILI APEZETXEA. Panelak jartzeko listoiak eta txapakumea         55,22 € 
8 GESERLOCAL. Ekainako kontabilitate aholkularitza       538,44 € 
9 DIARIO DE NOTICIAS. Publizitatea       279,51 € 

10 LYRECO. Bulego materiala       106,79 € 
11 CAMPOS JF. Arratoientzat benenoa       184,22 € 

12
TALLERES ELIZGOYEN, S.L. Suhiltzaileen kamionan erruedan 
aldaketa       675,87 € 

13 SOBRIC S.L. Basura boltsak       305,89 € 
14 AELVASA. Udalako materiala       211,52 € 
15 KOPY LEKU. Fotokopiadoran mantenimentua       221,03 € 
16 URDIÑOLA. Belako atarian egindako lanak       474,32 € 
17 ADARRA. Udalako materiala: torniluak, poliesterra         12,31 € 
18 URBIETA KOPIAK. Kopiak eta plastifikazioak         19,11 € 



19 MANUFACTURAS DEPORTIVAS. Eskolako iturria       212,96 € 

20
MANUFACTURAS DEPORTIVAS. Plazako kolunpioa, ume 
txikientzat       145,20 € 

21 MANUFACTURAS DEPORTIVAS. Plazako parke berria  13.371,71 € 
22 ARANTXA PERURENA. Gimnasioko komoneko papera           5,45 € 
23 LUIS LUJANBIO. Xapo aldizkaria banatze lanak         20,00 € 
24 UNAI LOIARTE. Urtarrilatik ekaina arteko kilometrajea       502,53 € 
25 ELENA GARCIA. Karmen bezperako tortila lehiaketako oparia          13,00 €
26 MADERAS XAROBE. Etxeetako egur loteak    6.195,20 € 
27 UNAI LOIARTE. Garbiguneko giltzaren kopia            3,35 €

28
ARANTXA PERURENA. Suhiltzaileen lokaleko garbiketa 
produktuak          19,05 €

29 DIARIO DE NAVARRA. Menditako subasta publizitatea       304,01 € 

30
TTIPI-TTAPA. 2 panel, etxeen mapa eguneratu eta markatzea, 
itzulpenak       628,86 € 

31 CORREOS. Ekainako faktura         42,63 € 
32 ZAPIRAIN LAGO. Kaldera mantenimentua, 3. hiruhilabetekoa       479,12 € 
33 BIDANE HUICI. Aterpeko garbiketa lanak, ekainakoak       190,00 € 
34 ARANTXA PERURENA. Aterpeko garbiketa produktuak         20,44 € 
35 ARANTXA PERURENA. Aterpeko garbiketa produktuak          15,50 €

Ordaindu beharreko gastuak: 29.631,40€
Ordaindutako gastuak, helbideratuak

1
BIDANE HUICI ANTON. Xalto eskolaren garbiketa lanak, 
ekainakoa    1.576,12 € 

2
MARISOL APEZETXEA. Udal eraikinen garbiketa lanak, 
ekainakoa       882,04 € 

3 ORTIZ DE ELGUEA. Ekainako faktura 147,80 €
4 GOIZUKOOP. Suhiltzaileen ibilgailuen gasoila         60,09 € 
5 GOIZUKOOP. Udalako ibilgailuen gasoila         72,43 € 
6 GOIZUKOOP. Desbrozadoran gasolina         99,00 € 
7 ALLIANZ. NA-0585-BC ibilgailuaren asegurua       353,70 € 
8 IMQ. Arlo teknikoa       556,66 € 
9 ALLIANZ. E-8567-BDT exkabadoraren aseguro regularizazioa         11,55 € 

10 TUV RHEILAND. 6772-BSH Suhiltzaileen kamioiaren ITVa         45,75 € 
11 TUV RHEILAND. 7018-BXS Suhiltzaileen Land Roverraren ITVa         37,25 € 
13 LAGUN ARTEA. Zubimuxuko kuota         90,00 € 
13 ANAPEH. Zubimuxuko kuota         70,00 € 
14 GIZARTE SEGURANTZA. Maiatzako gizarte segurantza    3.424,85 € 
15 GOIENER. 2018/06/22tik 2018/07/18ra    2.293,89 € 
16 VODAFONE. 2018/06/22tik 2018/07/18ra       361,12 € 

Helbideratutako  gastuak: 10.082,25€

Gastuak guztira: 39.713,65€



Udalbatzak gastuak aztertu ondoren helbideratu gabeko fakturak ordaintzea, salbu Zudaire
Abogados SLP-ren faktura, eta helbideratuak onartzea erabaki du aho batez

Ondoren, Alkateordeak, diru sarreren berri eman du

DIRUSARRERAK
ERRENTAK. Udal eraikinen errenta, uztailakoa       225,49 € 
ZERGADUNAK. Ibilgailu berrien gaineko zerga.         37,56 € 
ZERGADUNAK. Ibilgailuen gaineko zerga. Helbideratu gabeak       468,05 € 
ZERGADUNAK. Andoni Lizarralde, oinetako salmenta ekainakoa         12,00 € 
ZERGADUNAK. I.A.E. Helbideratuak  12.175,09 € 
ZERGADUNAK. I.A.E. Helbideratu gabeak       115,72 € 
ZERGADUNAK. Josune Narbarte. Dantzatako lokalaren erabilera       150,00 € 
ZERGADUNAK. Obra, eraikuntza eta instalazio gaineko zerga.       687,20 € 
ZERGADUNAK. Gimnasioko kuotak, 2017koak. Helbideratu gabeak       325,00 € 
ZERGADUNAK. Gimnasioko kuotak, 2018koak. Helbideratu gabeak       525,00 € 
ZERGADUNAK. Josune Eizmendi. Ganbararen erabilera         20,00 € 
TALOGILEAK. Dantzatako lokala moldatzeko dirulaguntza       850,00 € 
ZENBAITZUK. Patziku Perurenaren liburuen salmenta       389,00 € 
GESERLOCAL. Bilketa ejekutiboa       204,07 € 
NAFARROAKO GOBERNUA.  Konzentrazio eskolarrak   8.953,94 € 
ZUBIMUXU. Ekainako egonaldiak.       235,00 € 
ZUBIMUXU. Maiatzako egonaldiak. Obramas       198,00 € 

Guztira dirusarrerak:  25.571,12€

Udalbatza jakinaren gainean gelditu da, eta onartu egin ditu aho batez

3.-INFORMAZIOA
3.1.LEITZA, GOIZUETA, ARESO ETA ARANOko GIZARTE ZERBITZUETAKO

MANKOMUNITATEA.
Gizarte Zerbitzuko Mankomunitatek, Goizueta eta Aranoko emakumeen parte-

hartzea aztertzeko beka deialdiaren berri eman du, eta oinarriak igorri ditu.
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da.
3.2.CEDERNA GARALUR. GARPEN AGENTEA
Cederna Garalurko Garpen Agentea den Elena Irigoienek, “Nafarroako azpiegitura

berdearen parte hartze porzesua”-ren gaineko jardunaldi batzuen berri eman zuen,
uztailaren 19an, Lekaroz-en.

Udalbatza jakinaren gainean zegoen. 
3.3.CEDERNA GARALUR. PDR NAVARRA 2014/2020. Tifanitxo Eraikia
Goizuetako Udalak berrezartze helegitea tarteratu zuen, Cederna Garalurko Organo

Erabakitzailearen 2018ko maiatzaren 8ko 7/2018 Erabakiaren aurka. Erabaki honetan,
deuzestu egin zen Goizuetako Udalak, Tifanitxo Eraikia birgaitzeko eskatu zuen PDR
2014/2020 deialdiko diru-laguntza, eraikiaren jabetza edo ta erabilgarritasuna ez zelako
egiaztatu deialdiak agintzen zuen bezela.

Berrezartze helegitea ebatzi da, Cederna Garalurko Organo Erabakitzailearen
2018ko uztailaren 4ko 8/2018 erabakiaren bidez, eta deuzestu egin da helegitea,



eraikiaren jabetza edo ta erabilgarritasuna egiaztatzeko ez direlako argudiatutako
alegazioak ontzat hartu.

Udalbatza jakinaren gainean gelditu da
3.4.CEDERNA GARALUR. PDR NAVARRA 2014/2020. Madalena Olatxo Oinezkoen

Bidezidorra egokitzea
Goizuetako Udalak berrezartze helegitea tarteratu zuen, Cederna Garalurko Organo

Erabakitzailearen 2018ko maiatzaren 8ko 7/2018 Erabakiaren aurka. Erabaki honetan,
deuzestu egin zen Goizuetako Udalak, Madalena Olatxo Oinezkoen Bidezidorra
egokitzeko eskatu zuen PDR 2014/2020 deialdiko diru-laguntza, ondasunaren jabetza edo
ta erabilgarritasuna ez zelako egiaztatu deialdiak agintzen zuen bezela.

Berrezartze helegitea ebatzi da, Cederna Garalurko Organo Erabakitzailearen
2018ko uztailaren 4ko 8/2018 erabakiaren bidez, eta deuzestu egin da helegitea,
eraikiaren jabetza edo ta erabilgarritasuna egiaztatzeko ez direlako argudiatutako
alegazioak ontzat hartu.

Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
3.5.-CEDERNA GARALUR. Artikutzako Bidea
Cederna Garalurtik jakinarazten da, Artikutzako Bidea bidea birgaitzeko PDR

2014/2020 deialdian onartu den diru-laguntza dela eta, 2019ko otsailaren 15erako
deialdiak agintzen duen obra bukaerako dokumentazio guztia aurkeztu beharra dagoela,
diru-laguntzaren ordainketa agindua egin ahal izateko. 

Udalbatza jakinaren gainean gelditu da.
3.6.CEDERNA GARALUR. MENDIALDEA GARAPEN AGENTEARENTZAKO

LAGUNTZA HITZARMEN PROPOSAMENA.
Cederna Garalurtik, Mendialdeako Garapen Agenteari laguntzeko pertsona bat

lanerdian kontratatzeko hitzarmen proposamena igorri da, Udalak aztertu eta uztailaren 31
baino lehen interesa duen edo ez erantzuteko.

Udalbatza jakinaren gainean zegoen. 
3.7.-ARALAR MUSIKA ESKOLA. 
Aralar Musika Eskolatik, ez ohiko bilera orrokorrerako deialdia egin zen ekainaren

28rako, goizeko 10tan, Lekunberriko “Mitxausenea” kultur etxean.
Udalbatza jakinaren gainean zegoen. 
3.8.LEITZA, GOIZUETA, ARESO ETA ARANOko GIZARTE ZERBITZUETAKO

MANKOMUNITATEA
Gizarte Zerbitzuko Mankomunitatek, Batzar Orokorrerako deialdia egin zuen

uztailaren 4rako, arratsaldeko 18.30tan, Leitzako Udaletxeko Batzar Aretoan.
Udalbatza jakinaren gainean zegoen. 
3.9.LANDA GARAPEN, INGURUGIRO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO

DEPARTAMENTUA. Lurralde eta Paisaiaren Zerbitzua.
Lurralde eta Paisaiaren Zerbitzuak, Ainara  eta Daniel Narvarte Apececheak 4

poligonoko 548 partzelan familia bakarreko etxebizitza eraikitzeko eta ondoko eraikiaren
legeztatzeko sustatu duten proiektuaren gainean dagokion txostena egin du. Txostena ez
da aldekoa, eta beste proposamen bat birplanteatzea proposatzen da.

Udalbatza jakinaren gainean gelditu da.
3.10.KANTAURIKO UR KONFEDERAZIOA.
Kantauriko Ur Konfederaziotik jakinarazi da, 2018ko ekainaren 19ko Ebazpen bidez,

Pedro Maria Urtasun Urtasun-eri baimena eman zaiola, ur aprobetxamendua egiteko
Beilekuko Iturritik etxeko erabilerarako.

Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 



3.11.KANTAURIKO UR KONFEDERAZIOA.
Kantauriko Ur Konfedeaziotik jakinarazi da, 2018ko ekainaren 19ko ebazpen bidez,

Nedgia Navarra S.A.-ri, GPL-ko depositua kentzeko, behin behineko bat instalatzeko eta
GNL-ko berri bat eraikitzeko baimena eman zaiola.

Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
3.12.NAFARROAKO INGURUMENA KUDEAKETA SA. 
Nafarroako Ingurumen Kudeaketa SA.tik, ekainaren 25ean ospatu zen Hondakinen

Legearen aurkezpen jardunaldirako konbitea jaso da.
Aldi berean, Lege berri honekin lotuta, Turismo eta Komertzioko Zuzendaritza

Nagusitik, merkataritza sektorean lege honek duen eragina eta proposatzen diren
protoloko neurrien berri jaso da.

Udalbatza jakinaren gainean zegoen. 
3.12.-LANDA GARAPEN, INGURUMEN ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO

DEPARTAMENTUA. Herrilurren Atala
Herrilurren Ataletik, 4 poligonoko 452 partzelaren jabetzaren gaineko txostena egin

da. Txosten hau udalak eskatu du, partzela hau egun katastroan Atatabordako nagusiaren
izenean dagoelako, hau da Lazaro Escudero Huiciren izenean, eta 452 partzelaren zati
batean landatua dagoen pinuaren aprobetxemendua Portoloborda Baserriko nagusiek
erreklamatu dutelako.

Txostenaren arabera, landatua dagoen 452 partzelaren zati hori, katastro zaharreko
115 partzela zenbakia zen, komunala. Partzela hau 116 zenbakia zuen partzelaren
ondoan zegoen, azken hau Atatabordako nagusien izenean. 1990ean katastro berria egin
zenean, 115 eta 116 partzelak, egungo katastroko 452 partzela bakarra bezela jaso ziren,
partikularraren izean, eta ondoren 452 partzela, 3 partzeletan zatitu zen, 452,494, eta 495
egun dagoen bezela. Txostenaren arabera, katastro titulartasun aldaketaren arrazoiak
hauek izan daitezke: 

-115 partzelak komunal izaera galdu izatea
-azkeneko katastroa egitean akats bat egon delako, 116 eta 115 partzelak bategitean
Lehenengo arrazoiari dagokionean, Portoloborda Baserriko nagusiek aurkeztutako

jabetza eskrituren arabera, ez da egiaztatzen 452, 494 eta 495 partzelen jabetza
daukatela. Ikusteko geldituko litzake, Atataborda Baserriko nagusiek 115 partzelaren
jabetza (452, 494 eta 495 partzelan barnean dagoena) egiaztatu dezaketen.

Bigarren arrazoiari dagokionean, egungo katastroa egiteko erabilitako
dokumentazioa kontsultatu ondoren, ez da inongo justifikaziorik aurkitu 115 eta 116
partzelak bateratzearen gainean. Bi partzela hauek beti banatuak tratatuak izan dira, bai
planotan eta bai partzela zerrendetan, 115 zenbakia komunalaren izenean eta 116
zenbakia partikularraren izenean

Txostenak ondorioztatzen du, plano berriak egitean izan zen aktas bat dela, bere
garaian konturatu gabekoa. Hortaz, 115 partzelaren jabetza egiaztatzen ez den bitartean,
komunal bezela kontsideratu beharko da eta dagokion katastro aldaketa izapidetu beharko
du udalak,  452,494 eta  495 partzelen barnean 115 partzela replanteatuz.

Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
3.13.-LANDA GARAPEN, INGURUMEN ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO

DEPARTAMENTUA. Herrilurren Atala
Herrilurretako  Atalak, txostena egin du, Jose Antonio Escudero Mariezcurrenak

aurkeztu duen, Hernaniko Notaritzan, 2010eko maiatzaren 28ko 900 protokolo zenbakia
duen bidezor eskrituraren gainean.

Bidezor eskubide hau, iraleku izaera duten bi terrenoen artean sortu da, Jose Ramon



Arocena Apecechearen ·”Helechal Artzango Iturria” izena duen iralekuaren gainean, Felix
eta Jose Antonio Escudero Mariezcurrenaren “Helechal Madariaundi” izena duen
iralekuaren gainean.

Txostenak ondorioztatzen du, bi iralekuak komunalak direla, eta komunal hauen
gainean sortu den bidezor eskubidea, ez dela jabeen artean egin den negozio juridiko bat,
baizik eta iralekuen aprobetxemandua duten pertsonen artean egindakoa.

Udalbatza jakinaren gainean gelditu da 
3.14.-IDOIA LEGARRETA NARBARTE, Udal arkitektu aholkularia. Iberoko

Zubiaren birgaitze obra.
Idoia Legarreta Narbarte, Udal arkitektu aholkulariak, hirigintza txostena egin du,

Nafarroako Gobernuko Ondare Historikoko Atalak Goizuetako Udalean aurkeztu duen
Iberoko zubiaren birgaitze obra proiektuaren gainean.

Hirigintza txostena aldekoa da, urbanistikoki arautegia eta ordenantzak kunplitzen
dituela dio. Aldi berean,  txostenean esaten da, Goizuetako suhitzaile bolondresen
arduradunari galdetu zaiola (profesionala ere bai), ze eragin izan dezakeen, sute kasuan,
errekaren bi alderdien komunikaziorako, obrarekin egiten den zubiaren zabalera
murrizketak. Suhitzaileearen iritziz, egun  zubia ez da erabiltzen suhitzaileen kamioa
pasatzeko, eta aurreikusten den zabalera gutxitzeak ez luke eragingo segurtasun
baldintzetan. Hau horrela izanik, eta naiz eta ez den beharrezkoa eta loturazkoa,
Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuko txostenik, ez legokela gaizki, zonako
suhitzaileen arduradunari obra hauen gaineko txostena eskatzea dio udal arkitektuaren
txostenak. 

Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 

4.-ESKAERAK
4.1..-BEGOÑA APEZETXEA LOIARTE. 2018ko Festatan Patata Frigituak eta

hanburgesak saltzeko furgoneta jartzeko baimen eskera
Begoña Apezetxea Loiarte Anderea, Hemen Hobeto SL enpresaren izenean Goizuetako

Udalera zuzentzen da, Goizuetako 2018ko Amabirjin jaietan, abuztuaren 14, 17 eta 18an patata
frigituak eta hamburgesak saltzeko furgoneta bat jartzeko baimena eskatuz.

Idazkariak, bide publiko eta herrilurretako zoru, hegaldura eta zorupeko aprobetxamendu
berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza, aplikatu behar dela jakinarazten dio
Udalbatzari, aipatutako furgonetarekin egiten den jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik

Udalbatzak eskaera aztertu ondoren aho batez erabaki du:
1.-Begoña Apezetxea Loiarte Andereari, Hemen Hobeto SL enpresaren izeneaan,   abuztuaren

14, 17 eta 18an patata frigituak eta hamburgesak saltzeko furgoneta jartzeko baimena (lizentzia)
ematea, ondorengo baldintzekin:

-Erabilitako edo okupatutako kokalekua erabilpenaren aurretik zegoen
moduan utzi beharko da.
-Ezbeharrik gertatzekotan lizentziaren titularraren ardura izango da.
-Goizuetako Udalak erabakiko du eta zehaztuko du postuaren kokalekua.
-Furgoneta kokatzen den momentutik, lizentzia begi bistan egon beharko da.
-Furgonetan saltzen egon behar duen pertsonak, tasa ordainduta dagoenaren
ziurtagiria Udaletxeko langileen eskura eduki beharko du. 

2.-Tasa dagokionean furgoneta instalatua egon behar duen egun bakoitzeko 72 € kobratzea,



akordio honi eransten zaion zerga jakinarazpenean zehazten delarik

4.2.-LUIS ENRIQUE ESPINOZA ANGUAYA. Festatan postua jartzeko baimen
eskaera.

Luis Enrique Espinoza Anguaya Goizuetako Udalera zuzendu da eta Goizuetako 2018ko
Amabirjin jaietan, ( Umeen egunean eta Abuztuaren 14tik 18ra) jostailuak bisuteria eta ekuadorko
artesania saltzeko  postua jartzeko baimena eskatu du.

Aurtengo festatako antzeko 10 postu jartzeko eskaera egon direnez, eta plaza inguruan ez
dagoenez hainbat postu jartzeko lekurik, 4 baimentzea eta lau erreserban edukitzea erabaki du.
Horretarako batzarrean bi zozketa egin dira. Lehengo zozketa, 4 postu baimentzeko, eta bigarren
zozketa erreserban gelditu direnen artean lehentasuna ezartzeko.

Lehenengo zozketan, Luis Enrique Espinoza Anguayaren eskaera atere da.
Idazkariak, bide publiko eta herrilurretako zoru, hegaldura eta zorupeko aprobetxamendu

berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza, aplikatu behar dela jakinarazten dio
Udalbatzari, aipatutako postuarekin egiten den jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik

Udalbatzak eskaera aztertu ondoren erabaki du:
1.- Luis Enrique Espinoza Anguayanrei  eskatutako egunetan eskatutako postua jartzeko

baimena (lizentzia) ematea, ondorengo baldintzekin:
-Postuaren tamaina 3 metro luze eta 1,5 metro zabal baino handiagokoa ez da
izango, eta ezingo da postuaren ondoan ibilgailurik aparkatu
-Erabilitako edo okupatutako kokalekua erabilpenaren aurretik zegoen
moduan utzi beharko da.
-Ezbeharrik gertatzekotan lizentziaren titularraren ardura izango da.
-Goizuetako Udalak erabakiko du eta zehaztuko du postuaren kokalekua.
-Postua kokatzen den momentutik, lizentzia begi bistan egon beharko da.
-Postuan saltzen egon behar duen pertsonak, tasa ordainduta dagoenaren
ziurtagiria Udaletxeko langileen eskura eduki beharko du. 

2.-Tasa dagokionean postua instalatua egon behar duen egun bakoitzeko 12 € kobratzea,
akordio honi eransten zaion zerga jakinarazpenean zehazten delarik zenbatekoa.

4.3.-MARIANA LOPEZ. Festatan postua jartzeko baimen eskaera
Mariana Lopez Goizuetako Udalera zuzendu da eta Goizuetako 2018ko Amabirjin jaietan,

( Umeen egunean eta Abuztuaren 14tik 18ra) jostailuak, bisuteria, eta ekuadorko artesania saltzeko
postua jartzeko baimena eskatu du.

Aurtengo festatako antzeko 10 postu jartzeko eskaera egon direnez, eta plaza inguruan ez
dagoenez hainbat postu jartzeko lekurik, 4 baimentzea eta lau erreserban edukitzea erabaki du.
Horretarako batzarrean bi zozketa egin dira. Lehengo zozketa, 4 postu baimentzeko, eta bigarren
zozketa erreserban gelditu direnen artean lehentasuna ezartzeko.

Lehenengo zozketan, Mariana Lopezen eskaera atere da.
Idazkariak, bide publiko eta herrilurretako zoru, hegaldura eta zorupeko aprobetxamendu

berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza, aplikatu behar dela jakinarazten dio
Udalbatzari, aipatutako postuarekin egiten den jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik

Udalbatzak eskaera aztertu ondoren erabaki du:
1.-Mariana Lopezeri eskatutako egunetan eskatutako postua jartzeko baimena (lizentzia)

ematea, ondorengo baldintzekin -Postuaren tamaina 3 metro luze eta 1,5 metro zabal baino
handiagokoa ez da izango, eta ezingo da postuaren ondoan ibilgailurik aparkatu

-Erabilitako edo okupatutako kokalekua erabilpenaren aurretik zegoen



moduan utzi beharko da.
-Ezbeharrik gertatzekotan lizentziaren titularraren ardura izango da.
-Goizuetako Udalak erabakiko du eta zehaztuko du postuaren kokalekua.
-Postua kokatzen den momentutik, lizentzia begi bistan egon beharko da.
-Postuan saltzen egon behar duen pertsonak, tasa ordainduta dagoenaren
ziurtagiria Udaletxeko langileen eskura eduki beharko du. 

2.-Tasa dagokionean, hala tokatuko balitz, postua instalatua egon behar duen egun bakoitzeko
12 € kobratzea, akordio honi eransten zaion zerga jakinarazpenean zehazten delarik zenbatekoa.

4.4.-ELENA CALAPI GUITARRA. Festatan postua jartzeko baimen eskaera.
Elena Calapi Guitarra Goizuetako Udalera zuzendu da eta Goizuetako 2018ko Amabirjin

jaietan, ( Umeen egunean eta Abuztuaren 14tik 18ra) bisuteria eta ekuadorko produktuak saltzeko
postua jartzeko baimena eskatu du.

Aurtengo festatako antzeko 10 postu jartzeko eskaera egon direnez, eta plaza inguruan ez
dagoenez hainbat postu jartzeko lekurik, 4 baimentzea eta lau erreserban edukitzea erabaki du.
Horretarako batzarrean bi zozketa egin dira. Lehengo zozketa, 4 postu baimentzeko, eta bigarren
zozketa erreserban gelditu direnen artean lehentasuna ezartzeko.

Lehenengo zozketan, Elena Calapi Guitarraren eskaera atere da.
Idazkariak, bide publiko eta herrilurretako zoru, hegaldura eta zorupeko aprobetxamendu

berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza, aplikatu behar dela jakinarazten dio
Udalbatzari, aipatutako postuarekin egiten den jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik

Udalbatzak eskaera aztertu ondoren erabaki du:
1.- Elena Calapi Guitarrari  eskatutako egunetan eskatutako postua jartzeko baimena

(lizentzia) ematea, ondorengo baldintzekin:
-Postuaren tamaina 3 metro luze eta 1,5 metro zabal baino handiagokoa ez da
izango, eta ezingo da postuaren ondoan ibilgailurik aparkatu
-Erabilitako edo okupatutako kokalekua erabilpenaren aurretik zegoen
moduan utzi beharko da.
-Ezbeharrik gertatzekotan lizentziaren titularraren ardura izango da.
-Goizuetako Udalak erabakiko du eta zehaztuko du postuaren kokalekua.
-Postua kokatzen den momentutik, lizentzia begi bistan egon beharko da.
-Postuan saltzen egon behar duen pertsonak, tasa ordainduta dagoenaren
ziurtagiria Udaletxeko langileen eskura eduki beharko du. 

2.-Tasa dagokionean postua instalatua egon behar duen egun bakoitzeko 12 € kobratzea,
akordio honi eransten zaion zerga jakinarazpenean zehazten delarik zenbatekoa.

4.5.-RICARDO CUMBA CUMBA. Festatan postua jartzeko baimen eskaera.
Ricardo Cumba Cumba Goizuetako Udalera zuzendu da eta Goizuetako 2018ko Amabirjin

jaietan, ( Umeen egunean eta Abuztuaren 14tik 18ra) jostailuak, bisuteria rys konplementuak
saltzeko  postua jartzeko baimena eskatu du.

Aurtengo festatako antzeko 10 postu jartzeko eskaera egon direnez, eta plaza inguruan ez
dagoenez hainbat postu jartzeko lekurik, 4 baimentzea eta lau erreserban edukitzea erabaki du.
Horretarako batzarrean bi zozketa egin dira. Lehengo zozketa, 4 postu baimentzeko, eta bigarren
zozketa erreserban gelditu direnen artean lehentasuna ezartzeko.

Lehenengo zozketan, Ricardo Cumba Cumbaren eskaera atere da.



Idazkariak, bide publiko eta herrilurretako zoru, hegaldura eta zorupeko aprobetxamendu
berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza, aplikatu behar dela jakinarazten dio
Udalbatzari, aipatutako postuarekin egiten den jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik

Udalbatzak eskaera aztertu ondoren erabaki du:
1.- Ricardo Cumba Cumbari  eskatutako egunetan eskatutako postua jartzeko baimena

(lizentzia) ematea, ondorengo baldintzekin:
-Postuaren tamaina 3 metro luze eta 1,5 metro zabal baino handiagokoa ez da
izango, eta ezingo da postuaren ondoan ibilgailurik aparkatu
-Erabilitako edo okupatutako kokalekua erabilpenaren aurretik zegoen
moduan utzi beharko da.
-Ezbeharrik gertatzekotan lizentziaren titularraren ardura izango da.
-Goizuetako Udalak erabakiko du eta zehaztuko du postuaren kokalekua.
-Postua kokatzen den momentutik, lizentzia begi bistan egon beharko da.
-Postuan saltzen egon behar duen pertsonak, tasa ordainduta dagoenaren
ziurtagiria Udaletxeko langileen eskura eduki beharko du. 

2.-Tasa dagokionean postua instalatua egon behar duen egun bakoitzeko 12 € kobratzea,
akordio honi eransten zaion zerga jakinarazpenean zehazten delarik zenbatekoa.

4.6-JOSE SEGUNDO PORATE. Festatan postua jartzeko baimen eskaera
Jose Segundo Porate Goizuetako Udalera zuzendu da eta Goizuetako 2018ko Amabirjin

jaietan, ( Umeen egunean eta Abuztuaren 14tik 18ra) jostailuak, bisuteria, eta ekuadorko artesania
saltzeko  postua jartzeko baimena eskatu du.

Aurtengo festatako antzeko 10 postu jartzeko eskaera egon direnez, eta plaza inguruan ez
dagoenez hainbat postu jartzeko lekurik, 4 baimentzea eta lau erreserban edukitzea erabaki du.
Horretarako batzarrean bi zozketa egin dira. Lehengo zozketa, 4 postu baimentzeko, eta bigarren
zozketa erreserban gelditu direnen artean lehentasuna ezartzeko.

Bigarren  zozketan, Jose Segundo Porateren eskaera atere da, erreserbako lehengo  postuan.
Idazkariak, bide publiko eta herrilurretako zoru, hegaldura eta zorupeko aprobetxamendu

berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza, aplikatu behar dela jakinarazten dio
Udalbatzari, aipatutako postuarekin egiten den jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik

Udalbatzak eskaera aztertu ondoren erabaki du:
1.-Jose Segundo Porateri eskatutako baimena ezeztea, eta erreserban uztea, aurretik aipatutako

postuan. Erreserba zerrrendaz baliatu behar ezkero, udalak horrela jakinarazita, eskatzailek baimena
izango du, erreserba zerrendako ordenean eta ondorengo baldintzetan 

-Postuaren tamaina 3 metro luze eta 1,5 metro zabal baino handiagokoa ez da izango,
eta ezingo da postuaren ondoan ibilgailurik aparkatu
-Erabilitako edo okupatutako kokalekua erabilpenaren aurretik zegoen
moduan utzi beharko da.
-Ezbeharrik gertatzekotan lizentziaren titularraren ardura izango da.
-Goizuetako Udalak erabakiko du eta zehaztuko du postuaren kokalekua.
-Postua kokatzen den momentutik, lizentzia begi bistan egon beharko da.
-Postuan saltzen egon behar duen pertsonak, tasa ordainduta dagoenaren
ziurtagiria Udaletxeko langileen eskura eduki beharko du. 

2.-Tasa dagokionean, hala tokatuko balitz, postua instalatua egon behar duen egun bakoitzeko
12 € kobratzea, akordio honi eransten zaion zerga jakinarazpenean zehazten delarik zenbatekoa.



4.7.-MARIA MAGDALENA PICHAMBA TUQUERRES. Festatan postua jartzeko
baimen eskaera

Maria Magdalena Pichamba Tuquerres Goizuetako Udalera zuzendu da eta Goizuetako
2018ko Amabirjin jaietan, ( Umeen egunean eta Abuztuaren 14tik 18ra) pultserak, jostailuak eta
konplementoak saltzeko  postua jartzeko baimena eskatu du.

Aurtengo festatako antzeko 10 postu jartzeko eskaera egon direnez, eta plaza inguruan ez
dagoenez hainbat postu jartzeko lekurik, 4 baimentzea eta lau erreserban edukitzea erabaki du.
Horretarako batzarrean bi zozketa egin dira. Lehengo zozketa, 4 postu baimentzeko, eta bigarren
zozketa erreserban gelditu direnen artean lehentasuna ezartzeko.

Bigarren  zozketan, Maria Magdalena Pichamba Tuquerresen eskaera atere da, erreserbako
bigarren  postuan.

Idazkariak, bide publiko eta herrilurretako zoru, hegaldura eta zorupeko aprobetxamendu
berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza, aplikatu behar dela jakinarazten dio
Udalbatzari, aipatutako postuarekin egiten den jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik

Udalbatzak eskaera aztertu ondoren erabaki du:
1.-Maria Magdalean Pichamba Tuquerreseri eskatutako baimena ezeztea, eta erreserban uztea,

aurretik aipatutako postuan. Erreserba zerrrendaz baliatu behar ezkero, udalak horrela jakinarazita,
eskatzailek baimena izango du, erreserba zerrendako ordenean eta ondorengo baldintzetan: 

-Postuaren tamaina 3 metro luze eta 1,5 metro zabal baino handiagokoa ez da
izango, eta ezingo da postuaren ondoan ibilgailurik aparkatu
-Erabilitako edo okupatutako kokalekua erabilpenaren aurretik zegoen
moduan utzi beharko da.
-Ezbeharrik gertatzekotan lizentziaren titularraren ardura izango da.
-Goizuetako Udalak erabakiko du eta zehaztuko du postuaren kokalekua.
-Postua kokatzen den momentutik, lizentzia begi bistan egon beharko da.
-Postuan saltzen egon behar duen pertsonak, tasa ordainduta dagoenaren
ziurtagiria Udaletxeko langileen eskura eduki beharko du. 

2.-Tasa dagokionean, hala tokatuko balitz, postua instalatua egon behar duen egun bakoitzeko
12 € kobratzea, akordio honi eransten zaion zerga jakinarazpenean zehazten delarik zenbatekoa

4.8.-MAYRA ALEJANDRA CALAPI. Festatan postua jartzeko baimen eskaera
Mayra Alejandra Calapi Goizuetako Udalera zuzendu da eta Goizuetako 2018ko Amabirjin

jaietan, ( Umeen egunean eta Abuztuaren 14tik 18ra) bisuteria, konplementoak, eta ekuadorko
artesania saltzeko  postua jartzeko baimena eskatu du.

Aurtengo festatako antzeko 10 postu jartzeko eskaera egon direnez, eta plaza inguruan ez
dagoenez hainbat postu jartzeko lekurik, 4 baimentzea eta lau erreserban edukitzea erabaki du.
Horretarako batzarrean bi zozketa egin dira. Lehengo zozketa, 4 postu baimentzeko, eta bigarren
zozketa erreserban gelditu direnen artean lehentasuna ezartzeko.

Bigarren  zozketan, Mayra Alejandra Calpiren eskaera atere da, erreserbako hirugarren
postuan 

Idazkariak, bide publiko eta herrilurretako zoru, hegaldura eta zorupeko aprobetxamendu
berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza, aplikatu behar dela jakinarazten dio
Udalbatzari, aipatutako postuarekin egiten den jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik

Udalbatzak eskaera aztertu ondoren erabaki du:
1.-Mayra Alejandra Calapiri  eskatutako baimena ezeztea, eta erreserban uztea, aurretik

aipatutako postuan. Erreserba zerrrendaz baliatu behar ezkero, udalak horrela jakinarazita,
eskatzailek baimena izango du, erreserba zerrendako ordenean eta ondorengo baldintzetan 



-Postuaren tamaina 3 metro luze eta 1,5 metro zabal baino handiagokoa ez da izango,
eta ezingo da postuaren ondoan ibilgailurik aparkatu
-Erabilitako edo okupatutako kokalekua erabilpenaren aurretik zegoen
moduan utzi beharko da.
-Ezbeharrik gertatzekotan lizentziaren titularraren ardura izango da.
-Goizuetako Udalak erabakiko du eta zehaztuko du postuaren kokalekua.
-Postua kokatzen den momentutik, lizentzia begi bistan egon beharko da.
-Postuan saltzen egon behar duen pertsonak, tasa ordainduta dagoenaren
ziurtagiria Udaletxeko langileen eskura eduki beharko du. 

2.-Tasa dagokionean postua instalatua egon behar duen egun bakoitzeko 12 € kobratzea,
akordio honi eransten zaion zerga jakinarazpenean zehazten delarik zenbatekoa.

4.9.-ELSA MARIBEL MUELANA MATANGO. Festatan postua jartzeko baimen
eskaera

Elsa Maribel Muelana Matango Goizuetako Udalera zuzendu da eta Goizuetako 2018ko
Amabirjin jaietan, ( Umeen egunean eta Abuztuaren 14tik 18ra) jostailuak saltzeko  postua jartzeko
baimena eskatu du.

Aurtengo festatako antzeko 10 postu jartzeko eskaera egon direnez, eta plaza inguruan ez
dagoenez hainbat postu jartzeko lekurik, 4 baimentzea eta lau erreserban edukitzea erabaki du.
Horretarako batzarrean bi zozketa egin dira. Lehengo zozketa, 4 postu baimentzeko, eta bigarren
zozketa erreserban gelditu direnen artean lehentasuna ezartzeko.

Bigarren  zozketan, Elsa Maribel Muelanaren eskaera atere da, erreserbako laugarren postuan 
Idazkariak, bide publiko eta herrilurretako zoru, hegaldura eta zorupeko aprobetxamendu

berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza, aplikatu behar dela jakinarazten dio
Udalbatzari, aipatutako postuarekin egiten den jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik

Udalbatzak eskaera aztertu ondoren erabaki du:
1.-Elsa Maribel Muelanari eskatutako baimena ezeztea, eta erreserban uztea, aurretik

aipatutako postuan. Erreserba zerrrendaz baliatu behar ezkero, udalak horrela jakinarazita,
eskatzailek baimena izango du, erreserba zerrendako ordenean eta ondorengo baldintzetan 

-Postuaren tamaina 3 metro luze eta 1,5 metro zabal baino handiagokoa ez da izango,
eta ezingo da postuaren ondoan ibilgailurik aparkatu
-Erabilitako edo okupatutako kokalekua erabilpenaren aurretik zegoen
moduan utzi beharko da.
-Ezbeharrik gertatzekotan lizentziaren titularraren ardura izango da.
-Goizuetako Udalak erabakiko du eta zehaztuko du postuaren kokalekua.
-Postua kokatzen den momentutik, lizentzia begi bistan egon beharko da.
-Postuan saltzen egon behar duen pertsonak, tasa ordainduta dagoenaren
ziurtagiria Udaletxeko langileen eskura eduki beharko du. 

2.-Tasa dagokionean postua instalatua egon behar duen egun bakoitzeko 12 € kobratzea,
akordio honi eransten zaion zerga jakinarazpenean zehazten delarik zenbatekoa.

4.10.- JOAQUIN BATISTA BERNARDO. 2018ko Goizuetako festetan “Tiro Caseta” eta
“jostailu mahaia”  jartzeko baimen eskaera.

Joaquin Batista Bernardo Jauna Goizuetako Udalera zuzendu da eta Goizuetako 2018ko



Amabirjin jaietan, “Tiro Kaseta” postua eta “Joku mahaia” jartzeko baimena eskatu du
Idazkariak, bide publiko eta herrilurretako zoru, hegaldura eta zorupeko aprobetxamendu

berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza, aplikatu behar dela jakinarazten dio
Udalbatzari, aipatutako postuarekin egiten den jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik

Udalbatzak eskaera aztertu ondoren erabaki du:
1.-Joaquin Batista Bernardo Jaunari  6 egunetan “Tiro Caseta” eta” Jostailu mahaia”  jartzeko

baimena (lizentzia) ematea, ondorengo baldintzekin:
-Erabilitako edo okupatutako kokalekua erabilpenaren aurretik zegoen
moduan utzi beharko da.
-Ezbeharrik gertatzekotan lizentziaren titularraren ardura izango da.
-Goizuetako Udalak erabakiko du eta zehaztuko du postuaren kokalekua.
-Postua kokatzen den momentutik, lizentzia begi bistan egon beharko da.
-Postuetan saltzen egon behar duen pertsonak, tasa ordainduta dagoenaren
ziurtagiria Udaletxeko langileen eskura eduki beharko du. 

2.-Tasa dagokionean “Tiro kaseta” postua instalatua egon behar duen egun bakoitzeko 72 €
kobratzea, eta “Joku mahaia” postua instalatua egon behar duen egun bakoitzeko 12€ kobratzea,
akordio honi eransten zaion zerga jakinarazpenean zehazten delarik zenbatekoa.

4.11.- Laurindo Da Conceicao Machado. 2018ko Goizuetako festetan “Torito Mecanico”
jartzeko baimen eskaera.

Laurindo Da Conceicao Machado Jauna Goizuetako Udalera zuzendu da eta Goizuetako
2018ko Amabirjin jaietan, “Torito Mecanico” atrakzioa jartzeko baimena eskatu du

Idazkariak, bide publiko eta herrilurretako zoru, hegaldura eta zorupeko aprobetxamendu
berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza, aplikatu behar dela jakinarazten dio
Udalbatzari, aipatutako postuarekin egiten den jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik

Udalbatzak eskaera aztertu ondoren erabaki du:
1.-Laurindo Da Conceicao Machadori  5 egunetan “Torito Mecanico” atrakzioa jartzeko

baimena (lizentzia) ematea, ondorengo baldintzekin:
-Erabilitako edo okupatutako kokalekua erabilpenaren aurretik zegoen
moduan utzi beharko da.
-Ezbeharrik gertatzekotan lizentziaren titularraren ardura izango da.
-Goizuetako Udalak erabakiko du eta zehaztuko du postuaren kokalekua.
-Postua kokatzen den momentutik, lizentzia begi bistan egon beharko da.
-Postuetan saltzen egon behar duen pertsonak, tasa ordainduta dagoenaren
ziurtagiria Udaletxeko langileen eskura eduki beharko du. 

2.-Tasa dagokionean “Torito macanico” atrakzioa instalatua egon behar duen egun bakoitzeko
72 € kobratzea, akordio honi eransten zaion zerga jakinarazpenean zehazten delarik zenbatekoa.

4.12.- Saturnina Do Santos De Los Angeles. 2018ko Goizuetako festetan “Txurro”
postua  jartzeko baimen eskaera.

Saturnina Do Santos De Los Angeles Goizuetako Udalera zuzendu da eta Goizuetako 2018ko
Amabirjin jaietan, “Txurro” postua jartzeko baimena eskatu du

Idazkariak, bide publiko eta herrilurretako zoru, hegaldura eta zorupeko aprobetxamendu
berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza, aplikatu behar dela jakinarazten dio
Udalbatzari, aipatutako postuarekin egiten den jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik

Udalbatzak eskaera aztertu ondoren erabaki du:



1.-Saturnina Do Santos De Los Angeleseri  5 egunetan “Txurro” postua jartzeko baimena
(lizentzia) ematea, ondorengo baldintzekin:

-Erabilitako edo okupatutako kokalekua erabilpenaren aurretik zegoen
moduan utzi beharko da.
-Ezbeharrik gertatzekotan lizentziaren titularraren ardura izango da.
-Goizuetako Udalak erabakiko du eta zehaztuko du postuaren kokalekua.
-Postua kokatzen den momentutik, lizentzia begi bistan egon beharko da.
-Postuetan saltzen egon behar duen pertsonak, tasa ordainduta dagoenaren
ziurtagiria Udaletxeko langileen eskura eduki beharko du. 

2.-Tasa dagokionean “Txurro” postua instalatua egon behar duen egun bakoitzeko 72 €
kobratzea, akordio honi eransten zaion zerga jakinarazpenean zehazten delarik zenbatekoa.

4.13.GOIZUTEKO TXOSNA BATZORDEA. Ikastolako taberna eta Etxera txozna
jartzeko baimen eskaera

Miren Terese Uitzi Salaberria Anderea, Goizuetako Txosna Batzordearen izenean,
Goizuetako Udalera zuzendu da, 2018 urteko Goizuetako Festatako ondorengoa eskatuz:

-Ikastolako Taberna, ikastolako atarian jartzeko baimena eskatzen zaio udalari, eta aldi berean
ura eta argi indarra ere eskatzen dira. Argia, posible balitzake abuztuaren 10erako

-Etxera txozna, "Kotxoa" etxearen alboan jartzeko baimena eskatzen da.
-Aldi berean, dantzatako lokalerako eskailerak festa aurretik moldatzea, ezbeharrik gerta ez

dadin eta barneko behin behineko atea kentzea esktu da.
Idazkariak, udalbatzari jakinarazten dio, bide publiko eta herrilurretako zoru, hegaldura eta

zorupeko aprobetxamendu  berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza, aplikatu behar
dela, bai Ikastolako Taberna eta bai Etxera txoznak egiten duten jabari publikoaren  erabilera
pribatiboagatik. Udalbatza jakinen gainean gelditzen da.Udalbatzak guztiaren berri duelarik aho
batez erabaki du: 

-1. Ikastolako Taberna Ikastolako aurrealdean jartzeko baimena (lizentzia)  ematea, beti ere
afektatutako jabe partikularrak jarri ditzaken eragozpenak salbu. Tasari dagokionean, ez kobratzea
erabaki da, eta azkenik argia eta ura erabiltzeko baimena ematea erabaki da. Erabilitako kokalekua
erabilpenaren aurretik zegoen moduan utzi beharko da, ezbeharrik gertatzekotan eskatzailearen
ardura izango da.

-2. Herrira Txozna "Kotxoa" etxearen aurrean jartzeko baimena (lizentzia) ematea, beti ere
afektatutako jabe partikularrak jarri ditzaken eragozpenak salbu. Tasari dagokionean, ez kobratzea
erabaki da. Erabilitako kokalekua erabilpenaren aurretik zegoen moduan utzi beharko da,
ezbeharrik gertatzekotan eskatzailearen ardura izango da.

-3. Dantzatako lokaleko behin behineko atea jada kendua dagoela jakinarazten da, eta
eskaileren moldaketa laneai dagokionean, udala saiatuko da festa aurretik lan hoiek egiten.

4.14.-OLAIA SALABERRIA. Festatan “Gazte Eguna” antolatzeko zenbait eskaera.
Olaia Salaberria Goizuetako Udalera zuzendu da eta festatako “Gazte Eguna” antolatzeko

honako eskaerak egin ditu 
Ikastolan bazkaltzeko 80 aulki eta gazte txupinazorako  3 itxafero.
Udalbatzak eskaera aztertu ondoren, aho batez erabaki du: 
1.Udaleko aulkiak erabiltzeko baimena ematea. Antolatzaileen ardura izango da, aulkiak

udaletik jaso eta bueltatzea.
2.Itxaferoak antolatzaileen esku jarriko ditu udalak. Dagokion babes eta bestelako neurriak

behar bezela hartu beharko dira inolako ezbeharrik gerta ez dadin. Udala ez da kargu egingo sortu



daitezkeen kalte eta ezbeharrez

4.15.-Andres Narbarte “Xalto” Eskola Publikoa. Konponketa lanak egiteko eskaera
Maria Isabel Salaverria Loyarte eskola Kontseiluburua, Goizuetako Udalera zuzendu da, joan

den ekainean ospatutako Eskola Kontseiluan erabakitakoa kontutan izanik, datorren ikasturterako
egin beharko liraken konponketa lanak zehaztuz eta egiteko eskatuz. Konponketa lan hauek,
komonetan, argiterian, lehioetan, kanpoko zabor hontzietan, hondar txokoan, dutxatan, iturrian……
egin beharko lirakela zehazten da.

Udalbatzak eskaera aztertu ondoren, aho batez erabaki du: 
1.Udala egin behar diren konponketa lanen jakinaren gainean gelditzen da eta ahal duen

neurrian egingo ditu.

4.16.-PILI PERURENA GOIZUETA. Altzanburuko seinaleen posteen babes neurriak
Pili Perurena Goizueta, udalera zuzendu da eta adierazi du Altzanburuko bideak seinalatzen

duen postearen bueltan jarria dagoen alanbre arantzadunan, bi betizuru isatsa biribilkatuta hautsi
egin zaiela eta alanbreak kendu egin dituztela. (argazkiak eransten ditu, posteko alanbre
arantzadunean betizuaren isatza biribilkatua gelditu dela egiaztatzen dueña). Guzti hau kontutan
izanik, poste hauek beste modu batean babestea eskatu du

Udalbatzak eskaera aztertu ondoren, aho batez erabaki du: 
1.Dagokion neurriak hartuko dituela, seinale posteen babes neurriak aldatuz.

4.17.-PAULA MATANGO SUAREZ. Festatan postua jartzeko baimen eskaera
Paula Matango Suarez Goizuetako Udalera zuzendu da eta Goizuetako 2018ko Amabirjin

jaietan, ( Umeen egunean eta Abuztuaren 14tik 18ra) jostailuak saltzeko  postua jartzeko baimena
eskatu du.

Aurtengo festatako antzeko 10 postu jartzeko eskaera egon direnez, eta plaza inguruan ez
dagoenez hainbat postu jartzeko lekurik, 4 baimentzea eta lau erreserban edukitzea erabaki du.
Horretarako batzarrean bi zozketa egin dira. Lehengo zozketa, 4 postu baimentzeko, eta bigarren
zozketa erreserban gelditu direnen artean lehentasuna ezartzeko.

Bigarren  zozketan, Paula Matango Suarezen eskaera atere da, erreserbako bostgarren postuan
Idazkariak, bide publiko eta herrilurretako zoru, hegaldura eta zorupeko aprobetxamendu

berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza, aplikatu behar dela jakinarazten dio
Udalbatzari, aipatutako postuarekin egiten den jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik

Udalbatzak eskaera aztertu ondoren erabaki du:
1.-Paula Matango Suarezi eskatutako baimena ezeztea, eta erreserban uztea, aurretik

aipatutako postuan. Erreserba zerrrendaz baliatu behar ezkero, udalak horrela jakinarazita,
eskatzailek baimena izango du, erreserba zerrendako ordenean eta ondorengo baldintzetan 

-Postuaren tamaina 3 metro luze eta 1,5 metro zabal baino handiagokoa ez da izango,
eta ezingo da postuaren ondoan ibilgailurik aparkatu
-Erabilitako edo okupatutako kokalekua erabilpenaren aurretik zegoen
moduan utzi beharko da.
-Ezbeharrik gertatzekotan lizentziaren titularraren ardura izango da.
-Goizuetako Udalak erabakiko du eta zehaztuko du postuaren kokalekua.
-Postua kokatzen den momentutik, lizentzia begi bistan egon beharko da.
-Postuan saltzen egon behar duen pertsonak, tasa ordainduta dagoenaren
ziurtagiria Udaletxeko langileen eskura eduki beharko du. 



2.-Tasa dagokionean postua instalatua egon behar duen egun bakoitzeko 12 € kobratzea,
akordio honi eransten zaion zerga jakinarazpenean zehazten delarik zenbatekoa.

4.18.-WILLIAN CANDO GUERRERO. Festatan postua jartzeko baimen eskaera
Willian Cando Guerrero Goizuetako Udalera zuzendu da eta Goizuetako 2018ko Amabirjin

jaietan, ( Umeen egunean eta Abuztuaren 14tik 18ra) bisuteria, konplementoak eta Ekuadorko
artisautza saltzeko  postua jartzeko baimena eskatu du.

Aurtengo festatako antzeko 10 postu jartzeko eskaera egon direnez, eta plaza inguruan ez
dagoenez hainbat postu jartzeko lekurik, 4 baimentzea eta lau erreserban edukitzea erabaki du.
Horretarako batzarrean bi zozketa egin dira. Lehengo zozketa, 4 postu baimentzeko, eta bigarren
zozketa erreserban gelditu direnen artean lehentasuna ezartzeko.

Bigarren  zozketan, Willian Cando Guerreroren eskaera atere da, erreserbako seigarren
postuan 

Idazkariak, bide publiko eta herrilurretako zoru, hegaldura eta zorupeko aprobetxamendu
berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza, aplikatu behar dela jakinarazten dio
Udalbatzari, aipatutako postuarekin egiten den jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik

Udalbatzak eskaera aztertu ondoren erabaki du:
1.-Willian Cando Guerrerori eskatutako baimena ezeztea, eta erreserban uztea, aurretik

aipatutako postuan. Erreserba zerrrendaz baliatu behar ezkero, udalak horrela jakinarazita,
eskatzailek baimena izango du, erreserba zerrendako ordenean eta ondorengo baldintzetan 

-Postuaren tamaina 3 metro luze eta 1,5 metro zabal baino handiagokoa ez da izango,
eta ezingo da postuaren ondoan ibilgailurik aparkatu
-Erabilitako edo okupatutako kokalekua erabilpenaren aurretik zegoen
moduan utzi beharko da.
-Ezbeharrik gertatzekotan lizentziaren titularraren ardura izango da.
-Goizuetako Udalak erabakiko du eta zehaztuko du postuaren kokalekua.
-Postua kokatzen den momentutik, lizentzia begi bistan egon beharko da.
-Postuan saltzen egon behar duen pertsonak, tasa ordainduta dagoenaren
ziurtagiria Udaletxeko langileen eskura eduki beharko du. 

2.-Tasa dagokionean postua instalatua egon behar duen egun bakoitzeko 12 € kobratzea,
akordio honi eransten zaion zerga jakinarazpenean zehazten delarik zenbatekoa.

5.- 2017KO UDAL KONTUEN BEHIN BETIKO ONARPENA
Nafarroako Toki Administrazioa arautzen duen 6/1.990, uztailaren 2ko Foru

Legearen 273 artikuluak agintzen duenaren arabera eta Nafarroako Toki Ogasunak
arautzen dituen 2/1.995, martxoaren 10eko Foru Legearen 242 artikuluak agintzen
duenaren arabera, 2017 urteko Udal kontuak, jendaurrean egon diren 15 egun
balioduneko epean, inolako erreklamaziorik egin ez denez, Goizuetako Udalbatzak aho
batez, 2017 ekitaldiko kontuak behin betiko onartzea erabaki du.

6.- PLAN EKONOMIKO FINATZIEROAREN ONESPENA
Visto el expediente de liquidación de las cuentas del ejercicio 2017, del que se deduce que  se

han incumplido los limites fiscales previstos en la Ley Organica 2/2012 de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en lo que respecta a la regla fiscal de
estabilidad presupuestaria 

Visto informe de la Secretaria Interventora sobre el Plan Económico Financiero a aprobar, de
fecha 25 de mayo de 2018, en el que se concluye que la estartegia de actuacion y medidas a adoptar,



será vigilar la ejecucion del presupuesto 2018 de manera que se adopten las medidas necesarias para
el cumplimiento de las reglas fiscales en el momento de su liquidación. En cuanto al presupuesto
2019 se aprobará y vigilara su ejecución que también cumpla con éstas reglas fiscales.

La puesta en marcha del plan se ejecutará vigilando la ejecución del presupuesto 2018 para
que se cumplan las reglas fiscales

Y el control y seguimiento del plan, se realizará mediante controles de ejecución dle
presupuesto, y finalizará con la liquidación del presupuesto 2018 y la aprobación y liquidacion del
presupuesto 2019, que deberá ajustarse a los objetivos marcados.

Vistos estos antecedentes, la Corporación acuerda por unanimidad:
1º-Aprobar el Plan Económico Financiero que se ha tenido que formular por el

incumplimiento de la regla de estabilidad presupuestaria en la liquidación del ejercicio
2017.

2º-Comprometerse a vigilar y dar seguimiento a la  ejecución presupuestaria del ejercicio
2018 y 2019 para mantener el cumplimiento de las reglas fiscales en el momento de la liquidación
del Presupuesto.

7.- 2018/2019 KANPAÑAKO PROIEKTUAREN ONARPENA
Enrique Montero Santa Eugenia baso ingeniari teknikoak, Basartea SL-ren izenean “2018/2019 
Kanpainan Goizuetako Komunalean burutu behar diren baso lanen” proiektua idatzi du. 
Proiektua aztertu ondoren, udalbatzak aho batez onartzea erabaki du

8 . - GOIZUETAKO KOMUNALEKO I X K I B I E T A B E S T E P A R A J E
EZBERDINETAKO ETA TANTAILEPO, OKILLEGI, EPELEKO TXOKOA, GAINTZIN-
PARAJEETAKO BASO-USTIAPENAREN HUTSIK DEKLARATUTAKO SUBASTA.
PROZEDURAREN JARRAIPENA

2018ko ekainaren 26an ospatutako udalbatzan, hutsik deklaratu zen, Ixkibi eta Beste paraje
ezberdinetako eta Taintailepo, Okillegi, Epeleko Txokoa, Gaintzin, parajeetako baso ustiapenaren
enkantea.

Nafarroako Toki Administrazioko 6/90 Foru Legearen 166 artikuloak xedatzen
duenaren arabera, eztabaidatu egin da, aipatutako egur lotearen gainean, % 10eko
jaitsierarekin bigarren enkante bat egin edo ta eskaintza ekonomiko berria jaso eta
dagokion balorazio txostena eskatu Nafarroako Gobernuko Mendietako Zerbitzuari

Udalbatzak aho batez erabaki du eskaintza berriak jasotzea, horretarako datorren
abuztuaren 8 arteko epea onartuz

Beraz eskaintza ekonomiko berriak jasoko dira, “Ixkibi eta Beste paraje ezberdinetako eta
Taintailepo, Okillegi, Epeleko Txokoa, Gaintzin” parajeetako egur lotearen gainean, eta
dagokion balorazio txostena eskatuko da Nafarroako Gobernuko Mendietako Zerbitzuari.

9.-4 POLIGONOKO 26 PARTZELAN ATERPE BAT EGITEKO XEHETASUN
AZTERLANA. BEHIN BETIKO ONARPENA

2018ko ekainaren 18ko Alkatearen Ebazpen bidez, Patxi Bakero Escuderok sustatutako eta
Miguel Saldaña Zabalegui arkitektoak idatzi eta sinatutako Goizuetako 4 poligonoko 26 partzelaren
aterpe bat egiteko xehetasun azterlanari hasierako onarpena eman zitzaion.

Aipatutako xehetasun azterlana, Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Diario de Navarra eta
Diario de Noticias aldizkarietan, eta Udaleko Iragarki oholean, argitaratu eta jendaurrean egon da



Jendaurreko izapidetza epean ez da alegaziorik aurkeztu.
Hau honela izanik, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru

Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekretuaren 74. eta 79. artikuluetan xedatuarekin bat, Udalbatzak aho batez erabaki du

1).-Patxi Bakero Escuderok sustatutako eta Miguel Saldaña Zabalegui arkitektoak idatzi eta
sinatutako Goizuetako 4 poligonoko 26 partzelaren aterpe bat egiteko xehetasun azterlanari behin
betiko onarpena ematea

2).-Xehetasun azterlanaren behin behineko onarpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea.

3).-Aipatutako xehetasun azterlanaren behin behineko onarpenaren berri Nafarroako
Gobernuko Lurraldearen Antolamendu eta Hirigintzan eskumendun den departamentuari eta
sustatzaileari ematea.

10.-ERAKUNDE ADIERAZPENA. EUSKARALDIA UDAL ESPARRUAN
SUSTATZEKO

Leitza, Goizueta, Areso eta Aranoko Euskara Zerbitzutik, ondorengo erakunde adierazpena
igorri da, osoko bilkuran onartzeko.

“EUSKARALDIA UDAL BARRUAN SUSTATZEKO 

ERAKUNDE-ADIERAZPENA

Nafarroan bi hizkuntza ditugu ofizialak: euskara eta gaztelania. Begi bistakoa da, ordea, bi hizkuntzok ez
daudela oreka egoera batean, ez esparru publikoan ez eta gizartean ere: gaztelania da nagusi. Uste dugu
orain arteko ahaleginarekin bakarrik ez direla bi hizkuntzak parekatuko, indar gehiago jarri behar dugula
hizkuntza-berdintasuna bultzatzeko; euskara lehenetsi behar dugula, alegia. Izan ere, gizarte-, genero- eta
hizkuntza-berdintasuna lortzea dugu helburu, eta, horrenbestez, horretara bideratutako urratsak egitea. 

UNESCOrentzat ere munduko hizkuntza-ondarea zaintzea eta hizkuntza gutxituak garatu ahal izatea da
mende honek duen erronkarik garrantzitsuenetako bat. Izan ere, 7.000  hizkuntza inguruk osatzen dute
munduko hizkuntza-ondarea. Munduko biztanleen % 97k hizkuntzen % 4 hitz egiten du ama-hizkuntza gisa,
eta biztanleen % 3k hitz egiten du hizkuntzen gainerako % 96a. Horrela, bada, hizkuntza gutxi batzuk dira
nagusi munduan, hizkuntza txiki eta gutxitu askorekin elkarbizitzan. 

Nafarroan ere hizkuntza asko hitz egiten dira eta ikasi beharko dugu aniztasun hori egoki  kudeatzen;  baina
bizikidetza osasuntsu baterako lehen urratsa euskara eta gaztelaniaren arteko elkarbizitza orekatua lortzea
da.

Norabide horretan, euskara biziberritzeko  beharrezkoa dugu norbanakoen, gizartearen eta administrazioen
arteko ahaleginak uztartu eta elkar elikatzen jarraitzea, eta, era berean,  premiazkotzat jotzen dugu
hizkuntza gutxituen aldeko hizkuntza-arau sozial berriei ere lekua egitea.

Guztion elkarlanari esker, euskararen normalizazio-prozesuak ibilbide oparoa izan du azken hamarkadetan,
emaitza aipagarria da, baina, prozesu guztiek bezala, argi-itzalak ditu;  bada pozik egoteko arrazoirik, baita
kezkatzeko daturik ere. 

2016. urtean egindako VI. Inkesta Soziolinguistikoaren arabera, ezagutza-datuek nabarmen egin dute gora
azken hamarraldietan, baina erabilera ez da neurri berean hazi.

Beraz, euskararen normalizazio-prozesua inflexio-puntuan dago, fase baten amaieran eta beste baten
atarian. Aro berri horretan, agerikoa da erabileran jarri beharra dagoela indarra.  

Euskararen ulermenari ez diogu behar besteko garrantzirik eman; izan ere, erabileraren korapiloa askatzeko
gako nagusi bat ulermena da. Alegia, euskararen ulermenaren balioa azpimarratuz gero, ulermena erabat
zabalduz gero, euskararentzat eta herritarrontzat erabilerarako eremu zabal eta emankorra zabalduko dugu.
Kontuan hartzeko datu bat: Nafarroako udalerri euskaldunetan ulermena % 80tik gorakoa da. 

Euskaraldia, 11 egun euskaraz, azaroaren 23tik abenduaren 3ra



Testuinguru horretan, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eta Topaguneak,
Nafarroako Gobernuarekin eta beste hainbat eta hainbat eragilerekin elkarlanean, abian jarri dute
Euskaraldia ekimena. Gure udalerria ere buru-belarri sartu da, eta ekinbidea burutzeko batzordeak lanean
dihardu. 

Ekimen horretan 11 egunetan hizkuntza-praktika berri bat gauzatzera gonbidatuko ditugu herritarrak. Ariketa
horren subjektuak 16 urtetik gorako helduak izango gara, eta 11 egunez  hizkuntza-ohiturak aldatzeko
ariketa kolektibo bat egitea da proposamena, indarra ulermenean jarrita. Bi subjektu-mota bereizi dira:
ahobizi eta belarriprest. 

Ahobiziek, 11 egun horietan, euskarari eutsiko diote solaskideak euskaraz ulertzen duen guztietan, eta,
belarriprestek, aldiz, solaskideak beraiekin euskaraz aritzera gonbidatuko dituzte, nahiz eta belarriprestak
berak euskaraz edo gaztelaniaz erantzun. 

Ekimenaren helburua hau da,  besteak beste: ariketa praktiko horren bidez ikusaraztea eta biziaraztea
hizkuntza-ohiturak euskararen erabileraren mesederako alda ditzakegula, eta, ahal dela, 11 egun horiek
igaro eta gero, hizkuntza-praktika berri horiei eustea, herrian bertan zein herritik kanpo”.

Horregatik guztiagatik, honako hau aurkezten dugu:

 

ERAKUNDE ADIERAZPENA

Goizuetako ko Udalak honakoa adierazi nahi du: 

 Udalbatzak bat egiten du Euskaraldiarekin eta ekimenaren sustatzaile izango da.
Horrenbestez, erantzukizunez eta eredugarritasunez jokatzeko konpromisoa
hartzen du.

 Ordezkari politikoon egiteko nagusia izango da Euskaraldiaren markoan eta
bereziki udal barrura begira ekimena zabaltzea. Horrenbestez, ekimen honetan
ahalik eta ahobizi eta belarriprest gehien aktibatzeko urratsak egingo ditugu,
arduradun politikoak zein langileak izan.

 Ahobiziok euskara ulertzen duten guztiekin euskaraz aritzeko konpromisoa hartzen
dugu. 

 Belarriprestok gainerakoak gonbidatuko ditugu gurekin euskaraz egin dezaten,
nahiz eta guk euskaraz edo gaztelaniaz erantzun.

 Udalak neurriak hartuko ditu hizkuntza-praktika horiek posible egiteko eta
etorkizunean eutsi ahal izateko.  

 Udalak, ekimenaren sustatzaile gisa,  udal barruan ez ezik, udalerrian ere
herritarrak gonbidatuko ditu Euskaraldia ekimenean parte har dezaten, eta izena
emateko bideak erraztuko ditu. 

 Udalak bat egiten du ekimena Euskal Herriko beste hainbat eragilerekin,



elkarlanean eta batera garatzearekin. 

Udalbatzak aho batez erakunde adierazpenarekin bat egin du.

11-ALKATEAREN EBAZPENAK 

Alkatearen ebazpenen berri ematen du Alkateak, 2018-067tik 085ra zenbakia duten
alkatearen ebazpenak dira. Udalbatza jakitun gelditzen da eta aho batez berretsi egiten ditu

-67 zenbakia: Umore Ona Elkartea, San Juan bezperan plazan afaria egiteko
baimena

-68 zenbakia: Maio Etxeko jabekideak, Maio Etxea birgaitzeko obra baimena

-69 zenbakia:Maria Jose Zabala Goizueta, kaltegabeko jarduera sailkatu baimena

-70 zenbakia: Jose Manuel Zabala Zubieta, Loidine etxeko beheko solairuko
etxebizitzan egokitzapen obrak egiteko obra baimena

-71 zenbakia:Euskara Mankomunitatea, Ganbara erabiltzeko baimena, ekainaren
26ean

-72 zenbakia:Pako Altzuri eta Servicios Forestales SLU, Alkantzuriain eta
Alkasoaldeko pistak erabiltzeko baimena, mendi ustiapena egiteko.

-73 zenbakia: Zubimuxu aterpetzeko arretaz eta informazio puntuaz arduratzeko, aldi
baterako langilearen kontrataziorako izangai onartu eta baztertutakoen behin behineko
zerrendaren onarpena

-74 zenbakia:Angel Salaberria eta Fernando Goia langileen opor egunen onarpena

-75 zenbakia:Jose Ramon Jimenaz Izal, sutako egurra aprobetxatzeko baimena

-76 zenbakia:Umore Ona Elkartea, Karmen bezperan plazan afaria egiteko baimena.

-77 zenbakia: Zubimuxu aterpetzeko arretaz eta informazio puntuaz arduratzeko, aldi
baterako langilearen kontrataziorako izangai onartu eta baztertutakoen behin betiko
zerrendaren onarpena

-78 zenbakia: Construcciones Zabala y Goikoetxea, Maio Etxeko birgaitze obra
egiteko obra tresneria jartzeko baimena

-79 zenbakia:Lizelan SL, 2017/2018 mendi kanpainako udako mendi garbiketa lanen
esleipena

-80 zenbakia: Lizelan SL, 2018/2019 mendi kanpainako udako mendi garbiketa lanen



esleipena

-81 zenbakia: Umore Ona Elkartea, dantza entsaioak egiteko, Lubineko Pilota plaza,
uztailean, asteartetan erabiltzeko baimena

-82 zenbakia: Gestion Ambiental de Navarra SA., SAIH estazioa jartzeko obra
baimena

-83 zenbakia: Jose Antonio Lujambio Huici, matarrasa egiteko hasierako izapidetza

-84 zenbakia: Alkatearen eskuordetza, oporretarako

-85 zenbakia: Zubimuxu aterpetzeko arretaz eta informazio puntuaz arduratzeko, aldi
baterako langilearen kontrataziorako lanpostua hutsik deklaratzea

12.-ESKARI ETA GALDERAK

Alkateak eskari edo galderarik ba ote duten galdetzen die udalbatzako kideei. Galdera edo
eskaririk egiten ez denez, arratsaldeko zortziak  hamar gutxi direnean alkateak bukatutzak eman du
bilera, nik, Idazkariak ziurtatzen dut


