Ordizian, 2016ko urriaren 17a, Udaletxe honetako batzar-aretoan bildu zen TOKIKO GOBERNUBATZARRA, Ohiko bilkuran, honakoak bertaratu ziren:
BERTARATUAK:
LEHENDAKARIA: José Miguel Santamaría Ezeiza.
BERTARATUTAKO ZINEGOTZIAK:
Angelica Moreno Heras
Igor Eguren Izagirre
Mila Sukia Galparsoro
Iñaki Dubreuil Churruca jauna

EAJ/PNV
Ordiziako EH-Bildu
Ordizia Orain
PSE-EE (PSOE)

BERTARATU EZ ZIREN ZINEGOTZIAK:
IDAZKARIA:
Ana Urkizu Kerejeta
IRABAZ alderdiaren Carlos Gonzalez Astiz azaldu da
EGUNEKO GAI-ZERRENDAKO GAIAK
1.- 2016ko irailaren 26ko bilkurako akta onartzea.
2.- Zenbait txosten eta eskaera.
- Legeztatzeko dagoen kontratuen zerrenda.
- 2017ko aurrekontuaren zirriborroa
- Mugikortasun-mahaia
- Mallutz Poligonoa
ORDUTEGIA
HASIERA ORDUA: 15:15

AMAIERA ORDUA: 16:05
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Lehendakari jaunak eman dio hasiera saioari, gai-zerrendako lehen puntuari helduta:
1.- 2016ko irailaren 26ko bilkurako akta onartzea.
IRABAZIko Gonzalez Astiz jaunak adierazi du aktan bertaratutakoen atalean ez dela bere izenik azaltzen
baina bere interbentzioak jasotzen direla.
Aktaren zuzenketa egin da.
Aho batez onartu da.

2.- Zenbait txosten eta eskaera.
Legeztatzeko dagoen kontratuen zerrenda.
Alkate jn
Legalizatu beharreko kontratuen zerrenda. Alkate jaunak gaur egun amaituta dauden kontratuen
zerrendaren berri eman du, hala ere, zerbitzua ematen jarraitzen dute. Adierazi du zerrenda luzea dela
eta duela denbora asko amaitutako kontratuak direla (urte batzuk). Arautu beharreko kontratuak
planifikatu eta lehenetsi behar dira.
Eguren jn
Majori kiroldegiko CUBO proiektuaren idazketaren lizitazioari dagokionez, Eguren jaunak uste du ideialehiaketa proiektua idatzi aurretik egin behar dela horrek proiektua bera baldintzatu dezakeelako.
Alkate jn
Alkate jaunak erantzun dio esanez gauza batek ez duela bestea baldintzatzen.
Horrekin batera jakinarazi du bihar Kirol Aholku Batzordeak bilera egingo duela.
..........................
2017ko Aurrekontuen zirriborroa.
Teknikariekin lan egiten hasi gara eta zirriborroa izan bezain laster beste talde politikoei bidaliko zaie.
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Aste honetan partaidetza prozesuaren berri emango da.
..........................
Mugikortasun-mahaia.
Alkate jn
Jakinarazi du espezializatutako enpresa bati kontsulta egin zaiola eta dirudienez Mugikortasun Plana
berrikusteko hainbat profil biltzen dituen foro bat osatzea gomendagarriagoa da, eta ondoren
Mugikortasun Mahai bat osatzea.
..........................
Mallutz Poligonoa (Industrialdea).
Muebles Ordiziako Aguirrezabala jaunaren erreklamazioa, OHZn aplikatzen diren tipoei buruzkoa. Udal
kontu-hartzailearekin eta jabearekin bilera bat egitea komeni da.

3.- Galde-eskeak.
Ez da izan.

Eta aztergai gehiagorik ez dagoela, alkate jaunak bilkura amaitutzat jo du. Behin-behineko idazkari naizen
honek bilkuraren akta jaso, eta horren egiaztapena egiten dut.
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