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UDALAK 2012ko URTARRILREAN 27AN EGINDAKO OHI KANPOKO OSOKO BILKURA

BATZORDEKIDEAK:
ALKATEA:
Luis Intxauspe Arozamena jn.
ALKATEORDEAK:
Gloria Mendinueta Yeregi and.
Idurre Conde Santa Cruz and.
Asier San Emeterio Otegui jn.
2012ko urtarrilaren 27an ohi kanpoko osoko bilera
egin da Hernaniko Udaletxean, 08:00etan, aurrez
deialdia egina zegoelarik. Bilera Luis Intxauspe
Arozamena alkate jaunaren lehendakaritzapean
egin da, eta bertan izan gara alboan aipatutako
batzordekideak eta neu, Arantxa Urain Mendiburu
idazkaria.

ZINEGOTZIAK:
Miren Kistiñe Lujanbio Galdeano and.
Aitor Miner Aginaga jn.
Beñat Amenabar Perurena jn.
Nahiara Sanchiz Arregui and.
Iñaki Barrio Sagastume jn.
KONTU HARTZAILEA:
Antxon Garcia Nadal jn.
IDAZKARIA:
Arantxa Urain Mendiburu and.

1.- UDALERRI TALDE
PROPOSAMENA.-

BATEK

KUTXAKO

GOBERNU

ORGANOEN

IZENDAPENERAKO

EGINDAKO

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki
Kutxak idazki bat bidali du haren gobernu organoak izendatzeko prozedurari buruz.
Ogasun eta Ondare Batzordeak-Kontuetarako Batzorde Bereziak 2012ko urtarrilaren 24an egindako
bileran udalerrien elkartea eratzearen aldeko irizpena eman du.
Horiek horrela, Udalbatzak Barrio (H1!) jaunaren kontrako botoarekin, honako hau erabaki du:
Behean aipatuta datozen udalerriekin batera udalerrien elkarte bat eratzea, Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxako gobernu organoen
izendapenetarako.
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Hernani-Oiartzun-Lezo-Astigarraga-Villabona-Lizartza-Mendaro-Usurbil-Mutriku-Zaldibia-Ataun-IbarraOrdizia-Legorreta.
2.- KUTXABANK MOZIOA.
Bilduk aurkeztu duen honako mozioa aztertu da:
“Gipuzkoako Kutxako Administrazio Kontseiluak hartutako erabakien bidez Kutxabank entitate
berrirako ordezkaritza berria adostu eta Gipuzkoako Kutxari dagokion ordezkaritza murriztu da eta,
horren ondorioz, Gipuzkoako Kutxako ordezkaritza bakarrik ez, gipuzkoar guztiena ere murriztu da.
Hori ikusita, udal talde honek MOZIO hau aurkezten du azter eta onar dadin:
1- Arbuiatzen dugu Administrazio Kontseilua bakarrik bi indar politikoren artean gainerako alderdi
politikoak bazter utzita osatzeko erabakia, horrek Kutxabank entitate berriaren kontrol erabatekoa
eta baztertzailea ematen baitie erabaki hori hartu dutenei.
2- Eskatzen dugu euts dakiola Kutxabank eratzeko lortutako adostasunari, hiru kutxen biltzarretan
babes zabala jaso baitzuen, euskal gizartearen eta errealitate instituzionalaren ordezkaritza anitz,
adierazgarri eta proportzionala bilatuz Kutxabank gizartearen eta herri honen zerbitzura dagoen
entitatea izan dadin.
3- Exijitzen dugu errespeta dadila Kutxabank entitate berrian lehen adostuta zegoen ordezkaritza,
kutxen biltzarrek joan den irailean onartu zutena eta, beraz, ez dadila ordezkaritza murrizketarik
onar, Kutxaren kalterako ez ezik Gipuzkoa osoaren eta gipuzkoar guztion kalterako izango baita.”
Udalbatzak, Barrio (H1!) jaunaren kontrako botoarekin, onartu egin du.
3.- GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN MOZIOA.- "Hernaniko AHTren Aurkako Asanblada".k aurkeztu duen
honako mozioa aztertu da:
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Udalbatzako Barrio (H1!) jaunaren kontrako botoarekin onartu egin da.
Eta beste aztergairik ez dagoenez, 8:10 orduetan bilera bukatutzat eman da eta nik, idazkaria
naizenez, ziurtatu dut.
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