
 
 
 
 
 
 
 
           BILKURA BEREZIA 
 
2017KO EKAINAREN 15EKOA 

 
Agoitzen bi mila eta hamazazpiko ekainaren hamabostean, 19:00etan, Agoizko 

Udaleko Korporazio Txikiak bilkura berezia egin zuen, horretarako legez eskatutako 
prozedurari jarraikiz. 

 
 
PRESIDENTEA: Arxel González García alkate-txikia 
 
BERTARATUTAKOAK:  honako zinegotziak:  
 
                         Ibai Arcelus Ugalde 

               Asier Goñi Armendariz 
                          Orreaga Iglesias Leache 
                          Bidane Iriarte Cabodevilla 

               Nahia Iturria Eslava 
     Haizea Mancebo Ureña 
     Koul Mohemed 
    Sheila Orradre Garde 
    Iosu Pérez Iturri 
    Esther Sarriés Abadiano 
    Nahia Zunzarren Carreras 
 

 
Idazkaria:  Francisco Javier Tellechea González jauna. 
 
BAKARRA.- UDAL KORPORAZIO TXIKIAK AGOIZKO UDALEKO 
KORPORAZIOARI EGIN DIZKION PROPOSAMEN ETA ESKAKIZUNEKIN 
LOTUTAKO AKORDIOAK  
  

Unai Lako Goñi Agoizko Udaleko alkate-presidenteak harrera egin die Agoizko 
Udaleko Korporazio Txikiko kideei, Arxel González García alkateari eta bertaratutako 
guztiei. Infomatu du bilerara agertzeko deiladia formalki egin dela, hots, Udal Txikia 
osatzen duten zinegotzi bakoitzari jakinarazpen pertsonala igorrita. Modu berean, 
Osoko Bilkuran dago ere Udal Korporazioaren idazkaria, bilkuran esandakoa jasotzeko 
akta luzatuko eta Korporazioaren akta liburuan sartuko du. Ondoren, Bilkura Aretoko 
eserlekuak utzi zaizkie Udal Txikia osatzen duten zinegotziei. 

 
Arxel González García Korporazio Txikiko alkateak ongi etorria eman die 

bilkurara agertutako guztiei, eta adierazi du udalkideak Osoko Bilkurara agertu direla 
zenbait eskakizun eta konpromisorekin, udal korporazioari helarazi nahi dizkiotenak. 
Ondoren, bada, gainerako udalkideek hitza hartu dute, hurrenkera honetan: 

 



- Haizea Mancebo Ureña zinegotzi txikiak eskatu du udako igeilekuetan minigolf 
bat jartzea, zabudun parke bat ere eta, aldiro, urarekin lotutako kirol aktibitateak, 
waterpolo esaterako, antolatzea. 

 
Unai Lako Goñi Agoizko Udalko alkate-presidenteak adierazi du poposamen hori 

helaraziko zaiola kirol instalazioen kudeatzaileari, eskatutako hori, ahal den neurrian, 
erantzuna emateko. 

 
- Koul Mohemed zinegotzi txikiak eskatu du skate parke bat jartzea Irindegiko 

alderdian, eta egoera onean mantentzeko konpromisoa hartu du. 
 
Unai Lako Goñi Agoizko Udalko alkate-presidenteak adierazi du ideia ona 

iruditzen zaiola eta poposamena aztertuko duela instalazio berrearen kostu 
ekonomikoa jakiteko eta bideragarria den erabakitzeko. 

 
- Ibai Arcelus Ugalde zinegotzi txikiak eskatu du Karrika Berriko trafikoa 

moztea. Eta Unai Lako Goñi Agoizko Udalko alkate-presidenteak erantzun dio “es dela 
ideia txarra”, eta duela denbora udaleriko trafikoa antolatzeko plan bat garatzen ari 
direla. 

 
- Iosu Pérez Iturri zinegotzi txikiak eskatu du belar artifiziala duen futbol-zelai 

bat jartzea goi aldean. Horrela, atletismo pista bat egokitu ahalko zen ikastetxeko futbol 
zelaian. Unai Lako Goñi Agoizko Udalko alkate-presidenteak erantzun dio hori egiten 
saiatzen ari direla aspaldi, baina oso zaila dela, horretarako behar den azpiegiturak 
asko balio duelako eta udalak dituen kirol beharren zerrendan sartuko duela. 

 
- Nahia Iturria Eslava zinegotzi txikiak helarazten du futbol zelaia, frontoia eta 

igerilekuak zaintzeko konpromisoa hartzen duela. 
 
- Esther Sarriés Abadiano zinegotzi txikiak txandalak, sudaderak eta gainerako 

kirol ekipazioa eskatu du, Agoizko taldeak identifikatzeko irudia duena, herriko taldeek 
dituzten topaketa eta jokatzen dituzten lehiaketatan erabiltzeko. Unai Lako Goñi 
Agoizko Udalko alkate-presidenteak erantzun dio kirol motak anitzak direnez, 
beharrezkoa dela, eta hori konpontzen saiatuko direla. 

 
Modu berean, Esther Sarriés Abadiano zinegotzi txikiak helarazi du “udako 

gauetan” ahotsaren bolumena apaltzeko eta zarata ez egiteko konpomisoa hartzen 
duela, jendeak atseden har dezan eta herriko lasaitasun orokorraren mesedera. 

 
-  Sheila Orradre Garde zinegotzi txikiak Udaletxeko bihiurgunean ispilu bat 

jartzea eskatu du, eta Agoizko Udal Musika eskolako ingurua zaintzeko konpomisoa 
hartu du. 

 
Unai Lako Goñi Agoizko Udalko alkate-presidenteak azpimarratu du gero eta 

gehiago direla Agoizko Udal Musika Eskolako aktibitateak, eta ingurua zaintzeko 
hartutako konpomisoa eskertu du. 

 
- Bidane Iriarte Cabodevilla zinegotzi txikiak Domingo Elizondo kalean 

jolasteko areto bat prestatzea eskatu du. 
 
- Nahia Zunzarren Carreras zinegotzi txikiak txakurrentzako “pipican” bat 

jartzea eskatu du eta proposatu du igerilekuen ondoan dagoen “lau belardien” alderdian 
jartzea. Modu berean parkea zaintzeko konpromisoa hartu du. Unai Lako Goñi Agoizko 



Udalko alkate-presidenteak aipatu du oso garrantzitsua dela txakurren jabeek animalia 
horien gorotzak edo gainerako zikintasunak jasotzea. 

 
- Orreaga Iglesias Leache zinegotzi txikiak eskatu du zebrabide bat jartzea 

Udal Muiska Eskolaren ondoan eta Irindegiko alderdian eta Nafarroa Beherea plazako 
iturria martxan jartzea ere. Unai Lako Goñi Agoizko Udalko alkate-presidenteak 
erantzun dio zebrabidea horiek jartzeko asmo dutela et adierazi dio iturria konponuko 
dela. 

 
- Arxel González García alkate txikiak eskatu du bizikletak aparkatzeko gune 

bat prestatzea Ikastetxe Publikoaren ondoan, eta baita tirolina bat montatzea ere. 
Haurrak gehien ibiltzen diren alderdiak garbitzeko auzolan bat egiteko konpomisoa 
hartu du. Modu berean edukiontzietako edukiaren argazki fijo bat egiteko konpomisoa 
hartu du, herrikoek kontzientzia hartu eta hiri hondakinen gestioaz ardura daitezen. 

 
Unai Lako Goñi Agoizko Udalko alkate-presidenteak adierazi du zabuak jarri 

behar direla Ikastetxe Publikoaren ondoan etab aita Iturzarrea parkean ere. Tirolina 
instalatzeari dagokionez, aipatu du tamaina handiagoko proiekua dela eta egiteko zaila 
dela, duen kostuagatik. Modu berean, aipatu du auzolan egiteko proposamena oso 
positiboa dela. 

 
 
Bukatzeko, Unai Lako Goñi Agoizko Udalko alkate-presidenteak eskertu ditu  

Udalbatza Txikiak herriarentzako egindako proposamen eta iradokitako hobekuntza 
guztiak. Halaber eskerrak eman dizkio bilkurara bertaratutakoei eta adierazi du 
bilkuraren akta web-orrian zintzilikatuko dela, ezagutzera emateko. Hurrengo zita 
festetako astelehenean izan da, eta datorren urteko Udal Txikiak egingo duen bilkuran 
berrikusiko dute gaur proposatutakoaren artean zer bete den eta zer gelditu den 
egiteko. 

 
 
Eta aztertzeko gai gehiagorik agertu ez baita, Arxel González García alkate 

txikiak bilkura bukatutzat eman du 20:00ak zirela. Esandakoa jasotzeko akta hau luzatu 
da, eta, nik, idazkariak, egiaztatzen dut. 
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