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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 624/2019 Erabakia, urriaren 8koa. Onestea aitorpen plaka bat 
ematea Antonio González Cabezudori, Arabako pentsiodunen, erretiratuen eta alargunen alde 
egin duen lana dela eta

Antonio González Cabezudo “Las Cuatro Torres” elkartearen lehendakaria eta alma mater-a 
izan da azken hiru hamarkadetan. Antonio González Cabezudo Arabako pentsiodun, erretiratu 
eta alargunen elkartearen gidari izan den urteetan Estatuko garrantzitsuenetakoa bihurtu da 
elkarte hori; 30.000 kide baino gehiago eta eskualdeko hogeiren bat erakunde ditu lurralde 
osoan zehar. “Las Cuatro Torres” elkarteak berrogei urte baino gehiago darama pertsona horiek 
guztiak ordezkatzen, eta atsedenik gabe lan egin du haietako bakoitzaren bizimodua hobetzen 
saiatzeko. Elkartearen lehendakaria, Antonio González Cabezudo, ekimen ororen atzean egon 
da, ekitaldi ororen atzean, aldarrikapen ororen atzean.

Antonio González Cabezudori lurraldearen alde eta, zehatzago, Arabako pentsiodun, erre-
tiratu eta alargunen alde egin duen lan eskergarengatik eskerrak emateko modua da aitorpen 
hori.

Horren harira, ohore eta goraipamen araudia onesten duen Diputatuen Kontseiluaren apiri-
laren 8ko 23/2008 Foru Dekretuak 5. artikuluan xedatutzen du Arabako Foru Aldundiak, aitorpen 
plaken bidez, Arabaren sustapenaren alde nabarmentzen diren ekintza, gertaera, lorpen edo 
inguruabar jakinak goraipatu eta saritu ditzakeela.

Horregatik guztiagatik, diputatu nagusiak proposatuta, eta Foru Gobernu Kontseiluak gaur 
bertan egindako bilkuran aztertu ondoren, honako hau:

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Aitorpen plaka bat ematea Antonio González Cabezudori, Arabako pentsiodu-
nen, erretiratuen eta alargunen alde egin duen lana dela eta.

Bigarrena. Aitorpen plaka 2019an emango zaio, horretarako berariaz antolatutako ekitaldi 
batean.

Hirugarrena. Plaka eman izana Arabako Foru Aldundiaren Protokolo eta Harreman Publi-
koetarako Zerbitzuari atxikitako ohore eta goraipamenen erregistroan inskribatzea, dagokion 
atalean.

Laugarrena. Erabaki hau ALHAOn argitaratzea.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urriaren 8a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Diputatu Nagusiaren Kabinetearen eta Komunizazioaren zuzendaria
ELENA FERREIRA SEBASTIÁN
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