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PLENOAN AZTERTUTAKO GAIAK 

URTEA: 2015 
 

2015eko urtarrilak 29 
1.- 2014ko abenduaren 18an udalbatzarrak egindako aparteko bilkuraren zirriborroa onartzea. 
2.- Alkatetzako dekretuen berri ematea. 
3.- Funtzioak Alkateordearen esku uzteari buruzko dekretuaren berri ematea.  
4.- Ordiziako Bake Epaitegiko arduradunak aurkeztutako mozioa, Erregistro Zibilaren kudeaketa 

merkataritzako erregistratzaileen esku uztearen aurka.  
5.- Merkatarien Elkarteak aurkeztutako mozioa, Merkataritza Legearen aldaketari buruzkoa.  
6.- “Mugi” txartelari lotutako Hitzarmena.  
7.- Aurrekontuaren aldaketen kontu ematea. 
 
2015eko otsailak 26 
1.- 2015eko urtarrilaren 29an udalbatzarrak egindako aparteko bilkuraren zirriborroa onartzea. 
2.- Alkatetzako dekretuen berri ematea. 
3.- 2015eko Martxoaren 8ko Adierazpen instituzionala.-EUSKAL HERRI FEMINISTA ERAIKITZEKO 
4.- Udal talde sozialistak aurkeztutako proposamena, “hondakinen tratamenduan krisi ekonomikoa 
saihesteko” lema duena.  
5.- “GILTZAGUNE” proiektua burutzeko lankidetza hitzarmena. 
6.- Ordiziako Udalak eta GOIEKI S.A.k 2011ko ekainaren 7an sinatutako hitzarmenaren aldaketa 
onartzea. 
7.- Koordinazio Soziosanitarioko Protokoloa onartzea. 
 
2015 eko martxoak 26 
1.- 2015eko otsailaren 26ko udalbatzarran egindako bilkuraren zirriborroa onartzea. 
2.- Alkatetzako dekretuen berri ematea. 
3.- Ordiziako  Udalaren adierazpen instituzionala espainiako bandera udaletxean jartzearen kontrakoa. 
4.- 2014ko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea 
5.- 2014an krediturik gabe egindako gastuak 2015eko aurrekontuan sartzea. 
6.- Plan ekonomiko-finantzarioaren onarpena 
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7.- 2015eko Aurrekontuan, kreditu transferentziak onartzeko proposamena. 
8.- Ordiziako Hiriguneko trafikoa arautzeko ordenantzari aurkeztutako alegazioei erantzunak. Behin 
betiko onarpena. 
9.- Aparkaldi mugatuko eremuak arautzen dituen indarreko Ordenantzaren 3. artikulua aldatzea 

10.- Ordiziako herritarrek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak ematea arautuko dituzten oinarrien 
hasierako onarpena.   
11.- Ordizia Zabalik 2015. Merkataritza lokal  hutsak ekintzaile berriek irekitzeko diru-laguntzak arautuko dituzten  
oinarrien hasierako onarpena.  

 
2015eko apirilak27 
1.- Hauteskundetarako hautes mahaikideak aukeratzea. 
2.- Hautes – propaganda jartzeko kokapenaren zozketa. 
 
2015eko apirilak 30 
1.- 2015eko martxoaren 26an egindako osoko bilkurarako gaien batzordeko akta onartzea.  
2.- Alkatetzaren dekretuen berri ematea. 
3.- Zenbait gasturen ingera txostena, Kontuhartzaile jaunarena.  
4.- 2012ko abenduko aparteko pagaren zati bat ordaintzeari buruzko  eta gainerako kopurua 
aurreratzeari buruzko akordioa. 
5.- Ordziako udaleko pertsonalaren galdutako erosteka ahalmena berreskuratzeko orainsari kontzeptua 
ezarteko akordio proposamena. 
6.- 2015 ekitaldiko lanpostuen zerrendari lehenengo aldaketa. 
7.- Ordiziako Udaleko eta San Jose Egoitza Erakunde Autonomoko giza baliabideen antolamendurako 
Plana.  
8.- Ordiziako udaleko langileen lan baldintzak arauntzen dituen hitzarmena aldatzea.(udalhitz)  
9.- Gipuzkoa lurralde historikoko udalerrietan “Lurraldekar” proiektu pilotua martxan jartzeko 
lankidetzarako Protokolo orokorra.  
10.- Goierrin indarkeria jasaten duten emakumeen arreta egoki eta koordinaturako protokoloa onartzea.  
11.- Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren eta Ordiziako Udalaren arteko lankidetza hitzarmena 
Udaltzainen oinarrizko eskalari dagozkion barneko udaltzainen lan-poltsa osatzeko.  
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12.- Txindoki 15 HIEren etorkizuneko garapena eta indarrean dagoen plangintza aldatzeko ORKLI S. 
COOPek eta Ordiziako Udalak adostutako Hitzarmenari aurkeztutako alegazioak.  Behin betiko 
onartzea.  
13.- Ordizia eta Basque Culinary Center Fundazioarenb arteko lankidetza Hitzarmena.  
 
2015eko maiatzak 21 
1.- Zaharren egoitzan obrak: kreditu aldaketa eta konpromiso gastuen onarpena. 
 
2015eko ekainak 10 
1.- 2015 eko apirilak 30eko ohiko osoko bilkurako akta onartzea. 
2.- 2015 eko apirilak 27ko aparteko osoko bilkurako akta onartzea. 
3.- 2015 eko maiatzak 21eko aparteko osoko bilkurako akta onartzea. 
 
2015eko ekainak 13 
1.- Udalbatza Osatzea. 
2.- Alkatea aukeratzea eta, hala badagokio, karguaz jabetzea. 
 
2015eko uztailak 16 
1.- Osoko bilkuren maiztasuna.  
2.- Informazio Batzordeak eratzea.  
3.- Udalbatzaren menpeko Kide Anitzeko Udal Organoetako ordezkariak izendatzea. 
4.- Tokiko Gobernu Batzordeko kideen, ordezkari eta alkateordeen izendapenari buruzko Alkatearen 
ebazpenak jakinaraztea. 
5.- Osatutako Talde Politikoen eta horien bozeramaleen berri ematea.  
6.- Alkateak dedikazio esklusiboa izateko proposamena. 
7.- Udal honetako zinegotzi baten %100 dedikazio esklusiboa eta beste baten %50 dedikazio partziala 
dedikazioa. 
8.-Udal taldeen eta zinegotzien diru-kopuruak. 
 
2015eko uztailak 22 
 
1.- 2015. urteko inbertsioak finantziatzeko maileguaren kontratazioa. 
2.- 2014. urteko Kontu Orokorraren onarpena. 
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3.- “Ordiziako herritarrek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak ematea arautuko dituzten oinarriak”: 
ordenantzaren behin-betiko onarpena. 
4.- Ordiziako BILDU taldeak aurkeztutako proposamena (mozioa )”IRRIKI elkartea eta HERRIKO 
taberna libre eta zabalik” izenburua duena. 
 
2015eko urriak 8 
1- 2015eko uztailaren 16an egindako osoko bilkurako akta onartzea.   
2- 2015eko uztailaren 22an egindako osoko bilkurako akta onartzea.  
3.- 387 zenbakitik 830 zenbakira bitarteko Alkatetza Dekretuen berri ematea.  
4.- Ordizia Orain alderdiko zinegotzi karguari uko egitea. Jakinarazpena.  
5.- EAJ/PNVren proposamena (Stop Desahucios-en izenean), desjabetzearen, pobreziaren eta 
desberdintasunen aurkako neurrien dekalogoa onartzeko.  
6.- Ordiziako EH bilduren proposamena, Askapena, Askapeña, Herriak Aske eta Elkar Truke eta bere 
inputatuei elkartasuna adierazteko.  
7.- Udaleko alderdi politiko guztien proposamen bateratua, hainbat herrialdetako gatazketatik ihes 
egiten duten ehundaka mila pertsonek jasaten duten giza-zorigaitza dela eta.  
8.- Udaleko talde politiko guztien proposamen bateratua, 2015eko mundu mailako emakume 
martxarekin bat egiteko.  
9.- Udaleko alderdi politiko guztien proposamen bateratua, "Ordizia seguru eta emakumeen aurkako 
indarkeriarik gabeko" baten aldekoa.  
10.- EAJ/PNVren proposamena, hiri hondakin solidoak jasotzeko sistemari buruzko kontsultari 
buruzkoa.   
11.- Etxebizitza alokatzeagatik laguntzak emateko ordenantza behin betiko onartzea. 
12.- Zenbait erakundetako Udal ordezkariak izendatzea.   
13.-  Kreditu aldaketak.   
 
2015eko urriak 29 
1.-  Alkatetzako dekretuen berri ematea. 
2 .  Zinegotzi berriaren kargu-hartzea.  
3.- Ordiziako EH-Bilduk aurkeztutako proposamena “Buztuntzako Pasealekuaren alde” izenburua 
duena. 
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4.- Ordiziako EH-Bilduk aurkeztutako proposamena “Bi auzo-konpostagune jartzeko” izenburua duena. 
5.- Ordiziako EH-Bilduk aurkeztutako proposamena “Udal antolamentuaren inguruan proposamena 
eginez” izenburua duena. 
6.- Ordiziako EH-Bilduk aurkeztutako proposamena “Aurrekontu parte hartzaileen aldekoa” izenburu 
duena. 
7.-  Sasietako  udal ordezkariak izendatzea.  
8.-.  2016rako Tasa eta Zergak.  
9.-  Auto-taxien herri barruko 2016. urteko tarifak onartzea.  
 
2015eko azaroak 12 
1.- Zerga Ordenantzen aldaketa (hondakinen bilketa tasa) 
 

2015eko azaroak 23 
1.- Hautes-mahaietako kideen zozketa. 
2.- Haustes propaganda jartzeko panelen zozketa 
 
2015eko azaroak 26 
1.- Alkatetza Dekretuen berri ematea.  
2.- Azaroaren 25erako adierazpen instituzionala “emankumeenganako indarkeriaren aurkako nazio-
arteko eguna” 
3.-  Udalaren jardunetan genero zeharkakotasuna ezartzeko akordioa. 
4.- Garapenerako lankidetza laguntzak 2015. 
5.- Ordiziako E.H. Bilduk aurkezturiko mozioa, Foru Aldundiaren aurrekontu parte-hartzaileei buruzkoa. 
2015eko abenduak 17 
1. -2015eko urrian 8ko udalbatzarrak egindako bilkuraren zirriborroa onartzea. 
2.-  Alkatetzako dekretuen berri ematea. 
3.- Ordiziako E.H-Bilduk aurkeztutako proposamena Talidomidako afektatuei buruzkoa. 
4.- Kontuhartzaileak aurkeztutako ingeren berri ematea. 
5.- Kreditu aldaketa. 
6.- Alkatetzaren dekretuen bidez onartutako kreditu gehigarrien expedienteen berri ematea. 
Galde-Erreguak: 
 
.- Udal antolamentu proposamena eskatu dute. 
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.- Trafiko aldaketak 

.- Lokalen berrantolaketa 

.- Aurrekontu parte-hartzaileen prozesua 
 


