
PLENOAN AZTERTUTAKO GAIAK

 
2007. URTEA

   
2006ko abenduaren 21eko bilkuraren akta onartu. (2007.02.22) 

 
Etxerat aurkeztutako mozioa, Iñaki eta Juanari buruzkoa. (2007.02.22) 

 

EAJ/PNV-k aurkeztutako mozioa Euskal Erakundeen judizializazioaren kontra. 

(2007.02.22) 

 

2007ko aurrekontu orokorra. (2007.02.22) 

 

2007rako Plantila Organikoa. (2007.02.22) 

 

2007rako lanpostuen zerrenda. (2007.02.22) 

 

Kreditu gehigarrien 1 zk.dun espedientea onartu. (2007.02.22) 

 

Trafiko Ordenantza aldatzea. (2007.02.22) 

 

GOIEKI SA-ren kapitala handitzea. (2007.02.22) 

 

143 zenbakidun ebazpenaren berri eman Kasazio 

 

Errekurtso batean Udalaren 

agerraldia onartuz. (2007.02.22) 

 

2007ko otsailaren 22ko bilkuraren akta onartu. (2007.03.29) 

 

2006ko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea. (2007.03.29) 

 

Kreditu gehigarrien 3.zenbakidun espedientea. (2007.03.29) 

 

Kreditu gehigarrien 4.zenbakidun espedientea. (2007.03.29) 

 

Kreditu gehigarria onartzearen gainean Alkatearen 233.dekretuaren berri ematea. 

(2007.03.29) 

 

Zerbitzua kudeatzeko gomendioa Gipuzkoako Foru Aldundiari agintzeko eta 

dagokion Hitzarmena sinatzea. (2007.03.29) 

 

Telelaguntza zerbitzuaren Udal Araudia eta dagokion Ordenantza Fiskala onartzea. 

(2007.03.29) 

 

GOIEKI SA-ri dagokion galera eta irabazien balantze eta kontua onartu. 

(2007.03.29) 

 

Batzar Nagusietarako eta Udal Hauteskundetarako hautes mahaikideak aukeratzea. 

(2007.04.27) 

 

Hautes  propaganda jartzeko kokapenaren zozketa. (2007.04.27) 

 

2007ko martxoaren 29ko ohiko bilkurako akta onartzea. (2007.05.10) 

 

2007ko apirilaren 27ko bilkura bereziaren akta onartu. (2007.05.10) 

 

Oiangu plataformak aurkeztutako mozioa, Oianguren gainean herrian kontsulta 

egiteko eskatzen duena. (2007.05.10) 



 
Oiangureneko Plan Bereziaren behin betiko onarpena. (2007.05.10) 

 
Toponimia jaso eta finkatzeko urte anitzeko kreditua onartzea. (2007.05.10) 

 
Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzeko Ordenantza Fiskala 

aldatzeko. (2007.05.10) 

 
Kreditu gehigarrien 5 zk.dun espedientea onartu. (2007.05.10) 

 

Zaharrentzako ekintzetarako Foru Aldundia eta Caixaren arteko Lankidetza 

Hitzarmenera atxikitzearen berri ematea. (2007.05.10) 

 

AHT. (2007.05.10) 

 

2007ko maiatzaren 10eko bilkurako akta onartzea. (2007.06.13) 

 

Onartu 2006ko Aurrekontuaren Kontu Orokorra. (2007.06.13) 

 

Bilera honetako akta onartzea. (2007.06.13) 

 

PSE  EE (PSOE)ren zinegotziaren izendapena. (2007.07.20) 

 

Udalbatzaren bilkuren aldizkotasuna. (2007.07.20) 

 

Batzorde Informatzaile Iraunkorrak sortzea eta osatzea. (2007.07.20) 

 

Udalbatzaren menpeko Kide Anitzeko Udal Organoetako ordezkariak izendatzea. 

(2007.07.20) 

 

Tokiko Gobernu Batzordeko kideen, ordezkari eta alkateordeen izendapenari 

buruzko Alkatearen ebazpenak jakinaraztea. (2007.07.20) 

 

Osatutako Talde Politikoen eta horien bozeramaileen berri jakinaraztea. 

(2007.07.20) 

 

Alkateak dedikazio esklusiboa izateko proposamena. (2007.07.20) 

 

Udal taldeen eta zinegotzien diru  kopuruak. (2007.07.20) 

 

Enrique Redondoren eskaera jende artetik, ea ordezkatzen duen taldearekiko zein 

jarrera izango duen Udalak aurrerantzean. (2007.07.20) 

 

2007ko ekainaren 16ko aparteko bilkurako akta onartzea. (2007.09.27) 

 

2007ko uztailaren 20koaparteko bilkurako akta onartzea. (2007.09.27) 

 

EAJ/PNV alderdiko zinegotziaren izendapena. (2007.09.27) 

 

Ezker Batua 

 

Aralar udal taldeak aurkeztua, Oiangu parkearen etorkizuna Herri 

Kontsulta bitartez erabakitzea eskatzeko. (2007.09.27) 

 

Kreditu transferentziak. (2007.09.27) 

 

2007ko Plantila Organikoa eta Lanpostu  zerrenda aldatzea. (2007.09.27) 

 

Udaletxea berritzea. (2007.09.27) 

 

Euskara ikasteko diru  laguntzak emateko ordenantza. (2007.09.27) 

 

Oianguren parkean gertaturikoen gaineko galderak. (2007.09.27) 



 
2007ko irailaren 27ko ohiko bilkurako akta onartzea. (2007.10.25) 

 
2008rako tasa eta zergak. (2007.10.25) 

 
Ordizia Lantzen SA-ren eskubideak subrogatzea. (2007.10.25) 

 
2007ko Plantila Organikoa eta Lanpostu  zerrenda aldatzea. (2007.10.25) 

 
Udal Aparejadorearen jarduera pribatuaren bateragarritasuna. (2007.10.25) 

 

Udaletxea berritzeko obretarako baldintza ekonomiko 

 

administratiboen plegua 

onartzea. Lizitazioa. (2007.10.25) 

 

Gazteria, Feriak eta jaialdietako delegatuen izendapenen berri ematea. (2007.10.25) 

 

Zerbitzu Arloa eta Herri 

 

partaidetza, Auzoak, Sustapena eta Boluntarioen 

Delegazioetako izenak aldatu direla berri ematea. (2007.10.25) 

 

Udalak izen dituen agerraldiak administrazioko auzi 

 

errekurtsoetan, berri ematea, 

Oiangureneko Plan Bereziaren aurkakoa. (2007.10.25) 

 

Goiekiko Administrazioa osatzeko onarpena. (2007.10.25) 

 

Publizitateko Ordenantzaren onarpena. (2007.10.25) 

 

2007ko urriaren 25eko ohiko bilkurako akta onartzea. (2007.11.29) 

 

Ordizia eta Urdanetako hirien arteko anaikidetza  erabakia. (2007.11.29) 

 

Emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta, Aitorpen 

Instituzionala. (2007.11.29) 

 

EA-ko hautagaiek uko egiten dutela eta, Osoko Bilkurari berri ematea. (2007.11.29) 

 

Goiekiko Administrazioa osatzeko onarpena. (2007.11.29) 

 

2008ko ekitaldirako taxien tarifa berriak onartzeko. (2007.11.29) 

 

2007ko aurrekontuan Kreditu  transferentzien 4.espedientea onartu. (2007.11.29) 

 

Kreditu gehigarrien 13 zk.dun espedientea onartu. (2007.11.29) 

 

Osoko Bilkurarako informazio ekonomiko eta finantzieroa. (2007.11.29) 

 

Hautesleku eta Hauteskunde  Sekzioetako aldaketak. (2007.11.29) 

 

Andres Urdaneta jaio zeneko 5.ehun urteurrena ospatzeko ekitaldiak. (2007.11.29) 

 

Ematea Ikena 2001 SL enpresari Oianguren aterpetxea eta eranskina ustiatzeko 

emakida administratiboa Ikengu 05 SL enpresari uzteko baimena. (2007.12.10) 

 

2007ko azaroaren 29an Osoko Bilkurak egindako ohiko bilkuraren agiria onartzea. 

(2007.12.20) 

 

2007ko abenduaren 10ean Osoko Bilkurak egindako aparteko bilkuraren agiria 

onartzea. (2007.12.20) 

 

EA alderdiaren zinegotziaren kargu hartzea. (2007.12.20) 



 
Azken boladan gertaturikoen gainean, EB 

 
Berdeak/Aralar-ek aurkezturiko mozioa. 

(2007.12.20) 

 
Arana kaleak duen norabidea aldatuko dela berri ematea. (2007.12.20) 

 
Udal langileen lan  baldintzak direla eta, erabakiaren aldaketa. (2007.12.20) 

 
Zerga 

 
informazioa dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundiko Zerga eta Ogasun 

departamentuarekin lankidetza- hitzarmena. (2007.12.20) 

 

Bide eta leku publikoetako publizitatea arautzeko ordenantzaren gaineko galderak. 

(2007.12.20) 

 

18/98 sumarioko plataformak aurkeztutako mozioaren gaineko aitorpena. 

(2007.12.20) 

 

EA-ren zinegotziaren kargu hartzea. (2007.12.20)  


