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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AMURRIOKO UDALA

Arauz kanpo erroldatuta egoteagatik udalaren biztanle erroldan ofizioz baja emango zaiola 
jakinaraztea interesdunari, helbide ezezaguna duelako (espediente zk.: 17011P–39/2017)

Administrazio egintza jakinaraztea Iván Wilmer Villegas Ordóñezi.

Erabaki hau ezin izan zaionez jakinarazi interesa duenari, haren oraingo helbidea ezezaguna 
delako, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidea-
renak, 44. artikuluan agintzen duena betetzeko, BOEn eta, aurretiaz eta borondatezko izaeraz, 
ALHAOn eta udal honen iragarki taulan argitaratzen den iragarki honen bidez jakinarazten da 
Alkatetzaren 17/135P Ebazpena, hitzez hitz honela dioena:

“2017ko ekainaren 20an ebazpena eman zen (17/156P Dekretua), zeinaren edukia, zuri da-
gokizunez, ondoren jakinarazten zaizun hau baita:

Udal honek jakin du, EPM jaunak/andreak Abiagabarri kalea, 21 – 3.a D etxebizitzaren jabe 
bezala 2017ko uztailaren 11n aurkeztutako eskaeraren bidez Iván Wilmer Villegas Ordóñez jauna 
arauz kanpo erroldatuta dagoela biztanleen udal erroldan, pertsona hori ez delako aipatutako 
etxean bizi eta, hortaz, ez dituelako betetzen Biztanle eta Lurralde Mugei buruzko Arautegiaren 
54. eta 68. artikuluetan xedatutakoak. Arautegi hori uztailaren 11ko 1690/1986 Errege Dekretua-
ren bidez onartu eta abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuaren bidez aldatu zen

Udaltzaingoak horri buruz emandako txostena ikusirik, ondorioztatzen da aurretik adierazi 
den pertsona ez dela bizi bertan adierazten den bizilekuan.

Bat etorriz arautegi horrek 72. artikuluan xedatutakoarekin eta Estatistika Institutu Naziona-
leko lehendakariak eta Autonomia erkidegoen eskumenak eta toki erakundeenak koordinatzeko 
zuzendari nagusiak, biek batera, 2015eko urtarrilaren 30ean emandako ebazpenarekin, zeinaren 
bidez udalei jarraibide teknikoak ematen baitzaizkie biztanleen udal erroldaren kudeaketari 
buruz eta, zehazki, bidegabeki inskribatuta egoteagatik baja emateari buruz, eta, bat etorriz, 
orobat, aplikazio bidezkoa eta orokorra dagokion gainerako legeriarekin, alkatetza honek, legez 
esleituta dituen ahalmenak erabiliz, honako hau xedatzen du:

Lehenengoa. Aurkeztutako eskaera izapidetu dadin onartzea, eta ondoren zerrendatzen den 
pertsonari ofizioz abiaraztea Amurrioko Udalaren biztanle erroldan baja emateko espedientea, 
arauz kanpo erroldatuta egoteagatik:

IZEN-ABIZENAK AGIRIA

1 IVÁN WILMER VILLEGAS ORDÓÑEZ 58.016.821-B

Bigarrena. Interesdunari jakinaraztea ebazpen hau zuen azken helbide ezagunean, jakina-
razpena jasotzen duenetik hamabost egun igaro baino lehen egoki deritzen alegazioak eta agiri 
eta frogagiriak aurkez ditzan, udal biztanle erroldan zuzen inskribatuta dagoela egiaztatzeko 
edo arauz errolda dadin. Azken horretarako, etxe aldaketaren edo egungo etxea dagoeneko 
herriaren berri eman beharko dio udalari.



2017ko abuztuaren 18a, ostirala  •  94 zk. 

2/2

2017-03100

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Alkateak agindu eta izenpetzen du, Amurrion, 2017ko uztailaren 11n. Horren fede ematen 
dut, behin-behineko idazkari gisa.

Alkatearen eta behin-behineko idazkariaren izenpeak eta errubrikak, biak irakurtezinak.

Jakin dezazun eta dagozkion ondorioak izan ditzan jakinarazten dizut.”

Amurrio, 2017ko abuztuaren 8a

Alkatea
M. JOSUNE IRABIEN MARIGORTA


		2017-08-18T05:36:01+0000




