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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 156/2020 Erabakia, martxoaren 17koa. Onestea Arabako Nahi-
taezko Desjabetzeen Lurralde Epaimahaiko kideen izendapena

Euskadiko lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen hamabi-
garren xedapen gehigarriaren lehenengo zenbakian xedatutakoarekin bat etorriz, nahitaezko 
desjabetzeko lurralde epaimahaiak lurralde historiko bakoitzaren hiriburuan eratuko dira, eta 
honako hauek osatuko dituzte: «Lehendakari bat, dagokion audientziaren lehendakariak izen-
datutako magistratua izango dena, eta kide hauek:

a) Eusko Jaurlaritzako Lehendakariordetza Sailaren zerbitzupeko abokatu bat.

b) Kasuan kasuko administrazio publikoetako goi-mailako teknikari bat, funtzionarioa edo 
kontratatua, administrazio desjabetzailearen organo eskudunak izendatua. Desjabetzearen 
xede den ondasunaren edo eskubidearen izaeraren arabera aldatuko da, eta izaera horretara 
egokituko da ezagutza tekniko egokienak dituen espezialitate profesionala.

c) Desjabetu beharreko ondasun edo eskubideen izaeraren arabera dagokion elkargoak 
izendatutako goi-mailako tituludun bat.

d) Dagokion elkargo profesionaletik datorren izendapen askeko notario bat.»

Ondorioz, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen hamabigarren xedapen gehigarriaren b) letran 
adierazitakoarekin bat etorriz, et , Arabako Foru Aldundiaren antolaketa, funtzionamendu eta 
lege erregimenari buruzko abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauaren 8.10 artikuluan aurreiku-
sitakoarekin bat etorriz,

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Arabako Lurralde Historikoko Nahitaezko Desjabetzeko Lurralde Epaimahaiko 
kide izendatzea honako pertsona hauek:

— Desjabetu beharreko ondasuna edo eskubidea landa lurzoruarekin lotuta dagoenean: 
nekazaritza ingeniariak diren aldetik, José Antonio Ocio Orive, titular, eta Jaime Ibáñez de 
Elejalde Imaz, ordezko.

— Desjabetu beharreko ondasuna edo eskubidea hiri lurzoruarekin lotuta dagoenean: arki-
tektoak diren aldetik, Macarena Ruiz Redondo, titular, eta Blanca López de Armentia Iturralde, 
ordezko.

Bigarrena. Balilogabetzea Carlos Ibarlucea Martínez jaunaren izendapena, Foru Gobernu 
Kontseiluaren irailaren 24ko 581/2019 Erabakiaren bidez egina.

Hirugarrena. Erabaki honek onartu ondorengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak, 
ALHAOn noiz argitaratu gorabehera.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko martxoaren 17a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Kabinetearen eta Komunikazioaren zuzendaria
ELENA FERREIRA SEBASTIÁN
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