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1.- 2009ko martxoaren 26ko bileraren akta onartzea.

  

2009ko martxoaren 26an egin zen bileraren aktaren zirriborroa onartzea. 

Udalburuak, horrenbestez, aurkeztutako proposamena onartutzat jo du.   

 

2.- Udalbatzak 2009ko apirilaren 29an egindako bileraren akta onartzea.

  

2009ko apirilaren 26an egin zen bileraren aktaren zirriborroa onartzea. 



 

Udalburuak, horrenbestez, aurkeztutako proposamena onartutzat jo du.   

 

3.- Udalbatzak 2009ko maiatzaren 6an egindako bileraren akta onartzea.

  

2009ko maiatzaren 6an egin zen bileraren aktaren zirriborroa onartzea. 



 
Udalburuak, horrenbestez, aurkeztutako proposamena onartutzat jo du.  

 

4.- Alkatetzak onartutako kreditu gehigarrien espedienteen berri-ematea.

 

€
€

€

€



 

€

Udalbatza jakinaren gainean dago.  

 

5.- Francisco Franco ohorezko alkate izendatzen duen akordioa baliogabetzea.

   

*    



 

Udalburuak, horrenbestez, aurkeztutako proposamena onartutzat jo du.  

6.- 2008ko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea.

  



 

Udalbatzak 2008ko kitapenaren berri jaso du.  



 
7.- San Inazio eraikina jaregitea.

  

1.- Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari San Inazio eraikina jaregiteko baimena eskatzea.  



 

Udalburuak, horrenbestez, aurkeztutako proposamena onartutzat jo du.  

 

8.- Haur-eskola zerbitzua esleitzeko baldintza ekonomiko-administratiboen eta 
teknikoen agiria onartzea.

   



 

1.- Udalaren haur-eskola zerbitzuaren kudeaketaren lizitazioa zuzentzen duten Administrazio-
baldintzen agiria eta baldintza teknikoen agiria onartzea.  

2.- Udalaren haur-eskola zerbitzuaren kudeaketa kontratatzeko lizitaziorako deia egitea.  

3.- Alkatearen esku uztea udalaren haur-eskola zerbitzuaren emakida-kontratuaren behin-
behineko eta behin betiko esleipena.  

€

€



 



  



  

Udalburuak, horrenbestez, proposamena onartutzat jo du.  

 

9.- Etxe etxeko laguntza-zerbitzua esleitzea

   



 

ARQUITEMPO Servicios

  

1.- Behin-behinekoz, ARQUITEMPO Servicios enpresari esleitzea Etxez etxeko laguntza-
programaren kontratua. Arreta-orduaren prezioa 16,59 euro (gehi % 7ko BEZ) izango da.    

2.- Behin betiko esleipenerako, esleipendunak ondoren aipatzen direnak egin beharko ditu 
esleipenaren berri jaso eta hamabost egun balioduneko epearen barruan:   

a) Zerga-betebeharrak nahiz Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteta dituela 
justifikatzeko agiriak aurkeztea, non eta ez dituen lehendik aurkeztu, 
proposamenarekin batera. Gainera, kontratua burutzeko bitartekorik jarriko duela 
adierazi badu, bitarteko horiek badituela adierazten duten agiriak ere aurkeztu 
beharko ditu.  

b) 15.730,88 euroko behin betiko bermea jarri.   

3.- Behin betiko esleipenerako, etxez etxeko laguntza-programaren kontratazio-organoari, 
hau da udalbatzari dagozkion eskuduntzak alkatearen esku uztea.  



 

€
€

€ € baino ordai



 

Udalburuak, horrenbestez, proposamena onartutzat jo du.  

 

10- Goierriko Herrien Ekintzako eraikineko lanen EIOZen hobaria.

  

Egin beharreko lanei interes berezia edo udal-onura aitortzea, eta, ondorioz, Eraikuntzen, 
Obren eta Instalazioen gaineko Zerga % 75eko hobaria onartzea. 



 

Udalburuak, horrenbestez, proposamena onartutzat jo du.  

 

11.- HEE (Hir igintza Esku-hartzeko Eremua) 30 "OIANGUALDE” hitzarmena 
onartzea.

  

Promotora del Goyerri, SA



 

1.- "30-Oianguren" Hirigintza Esku-hartzeko Eremua garatzeko, Udalak, Promotora del 
Goyerri, SAk eta Munduate familiak sinatu beharreko hitzarmena onartzea.   

2.- Aipatu hitzarmena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean jendaurrean jartzea 20 egunetarako; 
epe horretan alegaziorik aurkeztu ezean, behin betikoz onartutzat joko da.   

3.- Alkatea gaitzea beharrezkoak diren dokumentuak sina ditzan.  

Horrenbestez, gaia erabaki gabe geratu da. 



       

12.- Sustapen Ministerioarekin hitzarmena, % 1 kulturala finantzatzeko.

   

* Ordiziako Udaletxea zaharberritzeko eta birgaitzeko lanak finantzatzeko, Udalak eta 
Sustapen Ministerioak sinatu beharreko lankidetza-hitzarmena onartzea.   

* Alkatea jn. gaitzea beharrezkoak diren dokumentuak sina ditzan.  



 

Horrenbestez, puntua gai-zerrendan sartu da. 

Udalburuak, horrenbestez, proposamena onartutzat jo du.  

  

13.- "Oiangu Bizirik" taldeak Oianguri parkeari buruz aurkeztutako mozioa.

 



  

14.- Galde-eskeak

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


