
 
2012.URTEAN AZTERTUTAKO GAIAK (KRONOLOGIKOKI ZERRENDATUTA) 
 

 

� 2012ko urtarrilaren 26 
 
 

� 2011ko azaroaren 24an egindako ohiko bileraren akta onartzea. 

� Abenduaren 19ko ohiko bilkurako akta onartzea. 

� BILDUk aurkeztutako proposamena KUTXABANKen ordezkaritzari buruz. 

� BILDUk egindako proposamena KUTXAk jendaurreko arretaren ordutegia murrizteari buruz. 

� BILDUk EGIN DEZAGUN BIDEAren eskariz, udalerrian banderatxoa jartzeari buruz 

aurkeztutako proposamen politikoa. 

� Gipuzkoa Batzar Nagusiekin bat egitea, lapurtutako haurren auziaren inguruan   

� Ipar-Hego Kooperazioari laguntzak. 2011ko deialdia. 

� EBPNren Plan Estrategikoa urtebete luzatzea. 

� KUTXAn ordezkarien inguruan taldekatze akordioa. 

� Udal Planeamenduaren Aholkularitza Batzordearen Araudi aldaketa. 

� EIOZaren hobaria. Lokal komertzialak. 

� Ordizia Lantzen S.A.-k LA CAIXArekin egin beharreko kreditu-konturako abala. 

� Bizilagun bat babestutako pisu batean sartzeko abala. 

 
� 2012ko martxoaren 28a 
 

� 2012eko urtarrilaren 26an egindako Osoko Bilkurako akta onartzea. 

� Ordiziako BILDUk aurkeztutako mozioa, Tibeteko herriaren giza eskubideen eta askatasunen 

alde. 

� Ordiziako BILDUk aurkeztutako mozioa GAROÑAKO ZENTRAL NUKLEARRAREN itxiera dela 

eta. 

� Ordiziako BILDUk aurkeztutako mozioa, Lodosako IBAIALDE ikastolari laguntza emateko. 

� Ordiziako BILDUk aurkeztutako mozioa Espainiako Gobernuak argitaratutako lan-merkatuaren 

erreforma Dekretuaren aurka. 

� PSE-EE (PSOE)-k aurkeztutako mozioa atez ateko zabor bilketaren inguruan. 

� PSE-EE (PSOE)-k aurkeztutako mozioa Emakumearen nazioarteko egunaren inguruan. 

� 2012 ekitaldirako aurrekontuak. 

� 2012 ekitaldiko Plantilla Organikoa. 

� 2012ko ekitaldiko lanpostuen zerrenda. 



� 2011ko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea. 

� 2011ko gastuak 2012ko aurrekontuan sartzea eta dagokion kreditu gehigarrien espedientea 

onartzea. 

� Zinegotzien soldatak eta kalte-ordainak jaistea. 

� Euskara sailak diru-laguntzak emateko indarrean dituen oinarriak aldatzea. 

� Aparkaldi mugatua arautzen duen ordenantza aldatzea. 

� H.I.E.-ko arau subsidiarioen aldaketa jakin baterako hirigintza hitzarmena. “Garbigune” 

� Tabernen mahaitxoen eta terrazen neurriak. 

� Auzoetako bizilagunek Udaletxeari egindako iradokizunak. 

� +Euskari 09 programaren diru-laguntzen inguruko 2009ko dekretuaren informazioa eskatu da. 

 

� 2012ko apirilaren 26an 
 
 

� 2012ko martxoaren 28an egindako ohiko deialdiko akta onartzea. 

� Ordiziako BILDUk aurkeztutako mozioa Espainiako Gobernuari eskatzeko 2011ko Espainiako 

aurrekontuetan Goierri Fundazioari, Tolosaldea Garatzen-i eta Loiola Berrikuntza Fundazioari 

bideratuta zeuden partida ekonomikoak eman ditzala.  

� NADAL lokalen eskurapena onartzea eta urte anitzeko kreditua onartzea. 

� San Joan HIE 22ko 40.6.2. lursailaren hasierako xehetasun azterketa behin betiko onartzea. 

� Udal Planeamenduaren Aholkularitza Batzordearen Araudi aldaketa. 

� San Bartolome auzoan trena desbideratzeko proiektua 

� Adinekoen Udal egoitza. 

 
� 2012ko maiatzaren 31an 
 

� 2012ko apirilak 26an egindako Osoko Bilkurarako akta onartzea. 

� PSE-EE(PSOE) alderdiaren mozioa, homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko 

egunari buruzkoa 

� AEK euskaltegiak egindako obrak interes berezia eta udal-erabilpena aitortzea. 

� Kreditu transferentzien onarpena. 

� Nafarroa Hiribidea 6 erkidegoko jabetza pribatuko lur-zerrendaren lagapena. 

� Udal zerbitzuak edo zergak ordaintzeko diru-laguntzak arautzen duen ordenantzaren aldaketa. 

� Garapenerako lankidetza programaren araudia aldatzea.  

� “San Juan“ 22. Hirigintza Interbentziorako Eremuan, erabilera publikoko zortasun ezartzearen 

onarpena. 



� GOIEKI SAri dagokion  2011. ekitaldiko galera eta irabazien balantze eta memoria onartu  

� BILDU alderdiak aurkeztutako proposamena 1936ko altxamendu militarrean, 
gerra zibilean eta diktadura frankistan zehar ordiziarrek jasandako gertaeren 
oroimena berreskuratzeari buruzkoa. 

� Jentilbaratzaren izenean BILDU taldeak aurkeztutako proposamena 1512-2012 
Nafarroaren konkista izenburua duena 

 
 
� 2012ko ekainaren 28an, 
 

� 2012ko maiatzaren 31an egindako Osoko Bilkurako akta onartzea. 

� BILDU taldeak aurkeztutako mozioa hondakinen bilketaren inguruan. 

� EAJ/PNV taldeak eskualdeko enplegu planaren inguruan aurkeztutako mozioa. 

� 2011ko kontu orokorrak onartzea. 

� Alkatetza Dekretu bidez onartutako kreditu aldaketen berri ematea. 

� Kreditu-transferentzien espedientea. 

� Egoera ekonomiko eta finantziarioaren berri ematea. 

� Obra handien eta obra txikien delegazioak bateratzea. 

� Alkatetzaren Dekretua baliozkotzea Aita Urdaneta 10ean alokairuko etxebizitzak esleitzeko 

prozeduran. 

 
� 2012ko uztailaren 18an, 
 
 

� 2012ko ekainak 28ean egindako Osoko Bilkurako akta onartzea. 

� BILDU taldeak aurkeztutako mozioa laikotasunaren aldekoa. 

� EA-IUk aurkeztutako mozioa “Udalaren atxikimendua hirugarren errepublikaren aldeko udal 

sarea” izen burua duena. 

� Nafarroa Hiribide 2 eta 4 zenbakiko jabetza pribatuko lursailaren lagapena. 

� Egutera bideko Udalaren etxebizitza errentamendu bitartez zuzenean esleitzea. 

� “Ostalaritza eta aisialdi” jarduerak kokatzeko Ordenantzaren aldaketa. 

� Udaleko lanpostuen eginkizunei buruz 2011ko maiatzaren 16ko Udal Osoko Bilkuran hartutako 

erabakiaren aurka Pilar Amenabar arkitektoak aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa. 

� “H.E.A-14-San Juan“ eremuan babes Ofizialeko 27 etxebizitza eraikitzeko proiektuari buruz, 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Obra Publiko, eta Garraio departamentuarekin sinatzeko 

hitzarmena. 

� A.H.E.A.- GARBIGUNE. Hiri Antolaketako arauen aldeketarako aurrerapena. 



� Ipar-Hegoa kooperazio programetan parte hartzeagatik Ordiziako gazte bateri diru-laguntza 

ematea. 

� Ipar-Hegoa kooperazio programetan parte hartzeagatik Algamar elkarteari diru-laguntza 

ematea. 

� 2012ko irailaren 24  
 

� Hauteskundetarako hautes mahaikideak aukeratzea. 

� Hautes – propaganda jartzeko kokapenaren zozketa. 

 

� 2012ko irailaren 25 
 

 
� 2012ko uztailaren 18an egindako Osoko Bilkurako akta onartzea. 

� Ordiziako PSE-EE(PSOE)BILDU taldeak aurkeztutako mozioa. Haurdunaldia borondatezko 

etena eta osasun sexual eta ugalketaren legea aldatzeko proposamenari buruzkoa. 

� Bildu taldeak aurkeztutako mozioa “Preso Gaixoen Eskubideen aldekoa” 

� Kreditu transferentzia. 

� Aita Urdaneta 10eko udal etxebizitzen esleipenerako prozeduraren kontu ematea. 

 

� 2012ko urriaren 11 
 

� Hauteskundetarako hautes mahaikideak aukeratzea ezin izan direlako aurreko zenbait 

izendapen jakinarazi. 

 

� 2012ko urriaren 24ean  
 

� 2012ko irailaren 24ean egindako aparteko Osoko Bilkurako akta onartzea. 

� 2012ko irailaren 27an egindako ohiko Osoko Bilkurako akta onartzea. 

� 2012ko urriaren 11an egindako aparteko eta presazko Osoko Bilkurako akta onartzea. 

� 2013ko ekitaldirako auto-taxien tarifa. 

� 2013ko ekitaldirako Tasa eta Zergen Proposamena. 

� Intsausti plazan jarri berria den trafiko seinaleari buruzko kexak. 

 
� 2012ko urriaren 31an  
 

� 2012ko Aurrekontuetako Kreditu transferentzien espedientea onartzea 



 

� 2012ko azaroaren 29an  
 

� 2012ko urriaren 24an egindako osoko bilkurako akta onartzea. 

� 2012ko urriaren 31n ezohiko deialdian egindako Osoko Bilkurako aktaren zirriborroa onartzea. 

� Frankismoaren Krimenen aurkako Kereilaren Euskal Plataformaren inguruan BILDUk 

aurkeztutako Adierazpena. 

� Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Egunari buruzko Adierazpena.  

� Ordiziako BILDUk Kaleratzeen inguruan aurkeztutako mozioa.  

� Ordiziako PSE-EE(PSOE)k Kaleratzeen inguruan aurkeztutako mozioa.  

� Ordiziako PSE-EE (PSOE)k “Zahartze aktiboaren eta belaunaldien arteko elkartasunaren 

Europako Urtea”ren inguruan aurkeztutako mozioa.  

� “Krisiaren aurkako plana” egiteko Ordiziako PSE-EE (PSOE)k aurkeztutako mozioa.   

� Sasieta Mankomunitateko aholkulariaren kontratazioaren inguruan Ordiziako PSE-EE (PSOE)k 

aurkeztutako mozioa.  

� 2012ko Aurrekontuetako Kreditu transferentzien espedientea onartzea.  

� (Upabi) 12 HIEko AASSen aldaketa.  

 

� 2012ko abenduaren 20an  
 
 

� CAF-eko langileak sinatu eta BILDUK aurkeztutako mozioa “Gaurko Borroka Biharko Enplegua” 

leloarekin. 

� Arama eta Ordizia udalerrietako barrutietako mugak eguneratzeko dokumentua onartzea 

(Amondarain errekako eremua).  

� Bide publikoan terrazak eta mahaitxoak jartzeko udal Ordenantza arautzailearen hasierako 

aldaketa. 

� Ostalaritza eta Jolas instalazioak jartzeko ordenantza arautzailearen hasierako aldaketa. 

� Kreditu eta transferentziak onartzea.  

� NAZIOARTEKO ELKARTASUNA, Gobernuz Kanpoko Erakundeari, dirulaguntza ematea 

ONARTZEA 

� BILDU udal taldeak aurkeztutako proposamena Ordiziako Udalak Natruaren alde hartzeko 

konpromisoa adierazte duena. 



� HERRIRA mugimenduak sinatutako mozioa eta BILDU taldeak aurkeztutakoa, Euskal Presoei 

aplikatzen zaizkien espetxe-neurri salbuespenezkoak indarrik gabe uzteko mozioa.(erderatu 

izenburu hau). 

 


