
ALUMBRADO PUBLICO

Se acordo la adquisición de material de reposición del 
alumbrado público por un importe de 2.270.962, ptas.

OTROS ACUERDOS

A propuesta de la Comisión de Servicios y Empresas 
Municipales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

— Construcción de 40 nuevos nichos en el Cementerio 
de Centolen.

— Adquisición de rejillas y tapas de arquetas de fundi
ción para instalaciones urbanas por
importe de 968.736 ptas.

— Adquisición de un compresor para las brigadas munici - 
pales.

— Adquisición de una máquina regruesadora para el ta
ller de carpintería.

— Adquisición de vallas.

Composición de la comisión: 

Presidente

Jesús Oficialdegui 

Vocales

Venancio Alonso 

Jokin Toledo 

Imanol Iñarra 

Pedro Zulet

Rentería 1.°.de junio de 1984, 

El Presidente de la Comisión,

HIRIGINTZA 

BATZORDEAREN UR, 
MENDI ETA 

LANDETAKO 

AZPIBATZORDEA

Lehendakari : Venancio Alonso (EAJ)

Kontzejalak : José Luis Elorza (PSE-PSOE)

Juan Mari Urruzola (HB)

Imanol Iñarra (EE)

Andoni Otaegi (EE)

Baserritarren laguntzarako, eta elkar-lanerako Batzor- 
dea. Betidanik usté izan dugu, baserritarra, Euskal Herria- 
ren oinarri-euskarri déla. Badirudi beraiek mantentzen 
dutela, euskal tradizíoa eta aintzinako ohiturak eta b¡- 
zimodua.

Beren izaera jatorrak, egunero haiekin gustora egote- 
ko aukera ematen du: ez dute esíjitzen, eskatzen baizik, 
eta gehienetan arrazoiarekin. Nekazaritza eta Baserrita- 
r-arloa, beti bazterturik izan dugu, bainan jabetu gara be- 
re garrantziaz, eta aurrerakoan, elkarren arteko lan handia 
egiteko asmoa dugu.

Aurten, azpimarratzekoa da, Eskualdeko Ganadu-Le- 
hiaketa. 1936tik, ez da horrelakorik ospatu. laz ospatzeko 
asmoa zegoen, bainan ezinezkoa izan zen, «korrikalari» 
gehiegi bait ziren, bainan aurten, uztailaren 25ean ospa- 
tuko dugu, Santio Egunean.

Berrikuntza bezala esan behar da, baserri guztietan, 
telefonoa jartzen saiatzen ari garela. 54 eskatuak izan dira, 
bainan oztopoak ditugu, Telefono Konpainiak, zailtasunak 
jartzen bait ditu. Halere, Foru Aldundiak luzatzen duen la- 
guntzarekin batera, Udalak, bi urteen barru, lortuko duela, 
uste dugu.

Baserrialdeko Elektrapenari buruz, gehiena eginik da- 
goela, laster burutuko delakoan gara.

Herri-bideen konponketan, buru belarri gara sartuak 
baserritarrekin batera. laz, 15 milioi ¡nguru gastatu dira, 
bainan bide guztiak ez dira egin, eta aurten bukatzea pen- 
tsatzen dugu, edo gutxienez, bidé gutxi geratuko direla, 
konponketarik gabe.

Eta Listorretako bidea zer? esango duzue... bainan B¡- 
deetako Injineruak dio, uholdeek hondatu dutela, eta hor- 
taz, dagokigun laguntza jasoko dugula uste dugu, Eusko 
Jaurlaritzaren aldetik, edo Foru Diputazioaren aldetik, eta 
azkenean egingo dugu.

Azpibatzordearen zereginak:

— Basa Jabetzaren zaintzea eta berlandatzea.

— Herriaren erabilketarako, urez baliatzea.

— Icona-ko zerbitzuekin, harremanak.

— Ibai-arrantza, ehiza eta ehizarako barrutien jartzea.

— Mendialdeko elektra hariterien zaintzea.

— Baserritarrei laguntza.

— Mendialdeko Elektraztapena.

— Herri Bideen konponketa.

EUSKARARAKO
BATZORDEA

Osatzaileak:

Lehendakari Jose Luis Elorza

Kontzejalak : Andoni Otaegi, Jose Agustin Aguirre, Juan 
M.* Urruzola, Jokin Toledo.

Eta Euskaltegiaren ordezkaria, «Euskal Herrian Euska- 
raz», udal itzultzailea, Ibai-alde Elkartea, eta Herriko Au- 
zoelkarteak.

Batzordearen historia, nahiko berezia da: 82ko maia- 
tzaren 28an sortutako Batzordea, azpibatzorde bihurtzea 
proposatu zuen 83ko maiatzaren 27ko Batzorde Iraunko- 
rrak. Batzordearen osatzaileek eta herriko taldeek, aho ba-
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