
PLENOAN AZTERTUTAKO GAIAK

 
2008. URTEA

   
2007ko abenduaren 27an egindako Osoko Bilkurako akta onartu. (2008.01.31) 

 
Kutxako kontseilariak aukeratzeko udalerrien elkarketa. (2008.01.31) 

 

Oiangurengo obrak egiteko epea zabaldu. (2008.01.31) 

 

Tximista Plazako garajeen erabilera pribatiborako emakida administratiboaren 

esleipenerako oinarriak. (2008.01.31) 

 

Hainbat alorretako izendapenak: Zerbitzuak eta Agenda 21 alorra eta Obra eta 

Hirigintza Alorra, eta alor horietako eskumen eta izenen aldaketak. (2008.01.31) 

 

Bruesa Construcciones SA enpresak tartejarritako 598/2007 zenbakia duen auzi 

 

errekurtsoaren berri ematea. (2008.01.31) 

 

2007ko aurrekontu luzatutakoan kreditu gehigarrien 1.espedientea. (2008.01.31) 

 

EBPN-ren plan estrategikoa onartzea, 2008-2011. (2008.01.31) 

 

Gaztetxeari isuna jarri ote zaion informazioa eskatuz. (2008.01.31) 

 

Hauteskunde orokorretarako hautes mahaikideak aukeratzea. (2008.02.11) 

 

Hautes - propaganda jartzeko kokapenaren zozketa. (2008.02.11) 

 

Kutxako kontseilariak aukeratzeko udalerrien elkarketa. (2008.02.11) 

 

2008ko urtarrilaren 31an Osoko Bilkurak egindako ohiko bilkuraren agiria onartzea. 

(2008.03.14) 

 

2008ko otsailaren 11ko bilkura bereziaren akta onartu. (2008.03.14) 

 

2008ko ekitaldirako udal aurrekontua. (2008.03.14) 

 

2008rako Plantila organikoa. (2008.03.14) 

 

2008rako lanpostuen zerrenda. (2008.03.14) 

 

2007ko gastuak 2008ko aurrekontuan sartzeko eta kreditu gehigarrien 1.espedientea 

onartu. (2008.03.14) 

 

IKENGU 05 SL-rekin hitzarmena. (2008.03.14) 

 

Oiangurengo emakidaren hipotekarako baimena. (2008.03.14) 

 

2008ko martxoaren 14an egindako Osoko Bilkurako akta onartu. (2008.04.23) 

 

2007ko Aurrekontuaren likidazioaren berri ematea. (2008.04.23) 

 

Kontuen Batzorde Berezia sortzea. (2008.04.23) 

 

AIU 12 Upabi interbentzio eremua antolatzeko Ordiziako Udala eta CAF-en 

arteko hitzarmena. (2008.04.23) 



 
Arana kalea zabaltzeko obrak finantzatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 

lankidetza  hitzarmena. (2008.04.23) 

 
AHT-ren gaineko desjabetze 

 
aktak jasotzeko lanen inguruan galdetu du, baita 

obren hasieraren gainean ere. (2008.04.23) 

 
2008ko apirilaren 23an ospatutako bileraren akta onartu. (2008.05.29) 

 

Batzarrak ospatzeko gelaren aldaketa. (2008.05.29) 

 

Gudarien Etorbidea eta Tximistaren arteko bide gorria egiteko zenbait urtetarako 

kredituaren onarpena. (2008.05.29) 

  

Goieki S.A ren 2007 ekitaldiko Memoria, Balantzea eta Galdu 

 

Irabazien berri 

ematea. (2008.05.29) 

 

EVE eta Udalaren arteko Elkarlanaren hitzarmena. (2008.05.29) 

 

Ordizia Lantzen S.A Elkartearen esku uztea AIU 22 San Juan -ko urbanizazio eta 

etxebizitzen garapena. (2008.05.29) 

 

Ohiko Bilkurak ospatzeko orduaren aldaketa. (2008.05.29) 

 

Kreditu transferentzien 2. espedientea. (2008.05.29) 

 

Gobernuko taldeari kritika aurkeztutako mozioak ez eztabaidatzeagatik. 

(2008.05.29) 

 

2008ko maiatzaren 29an egindako Osoko Bilkurak egindako bileraren akta onartu. 

(2008.06.26) 

 

Ezker Batua 

 

Aralar Taldeak aurkeztutako mozioa: Sahara herriarekiko elkartasun 

adierazpena. (2008.06.26) 

 

Ezker Batua 

 

Aralarrek aurkeztutako mozioa, abortuaren despenalizazioaren alde. 

(2008.06.26) 

 

Ezker Batua 

 

Aralarrek aurkeztutako mozioa, Homofobiaren, lesbofobiaren eta 

transfobiaren aurkako Nazioarteko Egunari buruzko Adierazpen Instituzionala 

babesteko. (2008.06.26) 

 

Ezker Abertzaleak-ek aurkeztutako mozioa: Palestinar herriarekiko elkartasun 

adierazpena. (2008.06.26) 

 

Ezker Abertzaleak-ek aurkeztutako mozioa, Amnistiaren Aldeko Mugimenduaren 

aurkako 33/01 auzia dela  eta. (2008.06.26) 

 

Ezker Abertzaleak-ek aurkeztutako mozioa: Euskal Herrian Demokrazia Zero . 

(2008.06.26) 

 

Ordiziako alde zaharrean trafikoa arautzen duen ordenantzaren aldaketa. 

(2008.06.26) 



 
Gizarte Ongizateko Aholku Batzordearen Araudiaren hasierako onespena. 

(2008.06.26) 

 
2007ko Kontu Orokorraren onarpena. (2008.06.26) 

 
Udalaren eta CAF enpresaren artean sinatuko den hitzarmenaren behin betiko 

onespena. (2008.06.26) 

 

Filipineta kaleko 1.ean egingo den erakineko garajeetara sartzeko arrapalarako 

Emakida Administratiboa. (2008.06.26) 

 

Publizitateko Ordenantzaren behin betiko onespena. (2008.06.26) 

 

EA, PSE EE (PSOE) eta EB-Berdeak/Aralar taldeen babesa EAJ/PNV-ko 

zinegotziei, mehatxuzko pintadak direla  eta. (2008.06.26) 

 

Publizitate Ordenantza behin betiko onetsi gabe uzteko erabakiaren gaineko 

xehetasunak. (2008.06.26) 

 

Publikoaren galderak, AHT-ri buruz. (2008.06.26) 

 

Gaur ospatzen den Torturaren Aurkako Nazioarteko Egunari buruzko oharra. 

(2008.06.26) 

 

2008ko ekainaren 26ko bilkurako akta onartu. (2008.07.29) 

 

Lurrazalaren kontzesio administratiboa GOIDEBAri, Filipineta kalea 1.ean 

garajeetara iristeko arrapala egiteko. (2008.07.29) 

 

Alotza Haurtzaindegiko tarifak aldatzea. (2008.07.29) 

 

Datu pertsonalen fitxategia aldatzea, gutxituak lanean txertatzeko. (2008.07.29) 

 

Aparkamendu mugatuko guneak arautzen dituen Ordenantza aldatzea. (2008.07.29) 

 

Kreditu  transferentzien espedientea onartu. (2008.09.18) 

 

AIU 30 Oiangualde interbentzio eremuaren Plan Partzial behin betiko onartu. 

(2008.09.18) 

 

2008ko uztailaren 29ko bilkurako akta onartu. (2008.10.16) 

 

2008ko irailaren 18an egindako aparteko bilkurako akta onartu. (2008.10.16) 

 

2009rako Ordenantza Fiskalen aldaketari hasierako onarpena. (2008.10.16) 

 

2008ko aurrekontuan Kreditu  transferentzien 6.espedientea onartu. (2008.10.16) 

 

Eraikuntza, Obra eta Instalazioen gaineko Zergaren hobaria Oiangureneko 

obrengatik. (2008.10.16) 

 

2009ko ekitaldirako taxi  tarifen hobariak. (2008.10.16) 

 

Lorezaintzako peoiaren jarduera pribatuaren bateragarritasuna. (2008.10.16) 

 

Plangintzako Aholku Batzordearen Araudiaren hasierako onarpena. (2008.10.16) 



 
Euskara ikasteko diru laguntzak emateko oinarriak behin behinean onartu. 

(2008.10.16) 

 
Etxez etxeko laguntza  zerbitzuaren arautegia behin behinean onartu. (2008.10.16) 

 
Garapenerako Lankidetza Programaren Araudia onartzea. (2008.10.16) 

 
IKENGUri obren gaineko zergan hobaria egiteari buruz, publikoaren iritzia. 

(2008.10.16) 

 

Osoko Bilkurak egiteko bileren ordutegiari buruz galdetu da publikotik. 

(2008.10.16) 

 

Oiangurengo proiektuari buruzko kontsulta publikoa. (2008.10.16) 

 

2008ko urriaren 16an ospatutako bilkuraren akta onartu. (2008.11.27) 

 

Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta adierazpen 

instituzionala. (2008.11.27) 

 

Kreditu transferentzien 9. espedientea. (2008.11.27) 

 

Udalhitz hitzarmenaren onarpena. (2008.11.27) 

 

Ordiziako Erdigune Historikoan Zirkulazioaren Ordenantza Erregulatzailearen 

aldaketa. (2008.11.27) 

 

Gizarte Ongizate arloko erakunde eta ekintzei dirulaguntzak emateko oinarriak. 

(2008.11.27) 

 

Oangu Bizirik plataformak aurkeztutako mozioari buruzko galdera. (2008.11.27) 

 

Genero indarkeriaren aurkako plataformaren sorrera. (2008.11.27) 

 

Oianguko golf zelaian dauden zutabeei emaniko tratuari buruzko galdera. 

(2008.11.27) 

 

2008ko azaroaren 27an egindako Osoko Bilkuraren akta onartu. (2008.12.18) 

 

EA alderdiak aurkeztutako mozioa Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 

60.urteurrena dela eta. (2008.12.18) 

 

Ezker Batua 

 

Aralar udal taldeak sinatutako mozioa EAE 

 

ANV eta EHAK 

Alderdi politikoak eta Amnistiaren aldeko mugimendua legez kanpo utzi dituztela 

eta. (2008.12.18) 

 

AIU 25 Goierri Lanbide Eskola interbentzio eremuaren Plan Berezia behin 

 

betiko 

onartzea. (2008.12.18) 

 

UDALIHTZ hitzarmenaren onarpena. (2008.12.18) 

 

Ordiziako Alde Zaharrean trafikoa arautzen duen udal ordenantza aldatzea. 

(2008.12.18) 

 

Herri Antzokia Fundazioaren Gobernu Batzordea izendatzea. (2008.12.18) 



 
Herritarrek osoko bilkurara bertaratzeko arazoak dituzte ordutegi kontuak direla 

 
eta. (2008.12.18) 

 
EAE-k aurkeztutako eta Gai 

 
zerrendan barneratu gabeko 2 mozioei buruzko 

adierazpena. (2008.12.18)  


