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ORDUTEGIA

   

HASIERA ORDUA: 8,10   BUKAERA ORDUA: 8.30   



 

1.2009ko uztailaren 24ko akta onartzea

  

2009ko uztailaren 22ko osoko bilkurako aktaren zirriborroa onartzea. 

 

Alkate jaunak ondorioz, aurkeztutako proposamena onartutzat eman du.   

2.Emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna

   

Azaroaren 25ean, Emakumeen aurkako indarkeriaren Nazioarteko Egunean, aurten azpimarratu 
nahi dugu emakumeen aurkako indarkeria batzuetan ikusten duguna baino haratago doala, 
seinale gehiago ere badaudela. Berriro jende gaztearengana zuzentzen gara, eta gure udalerrian 
indarkeria sexistaren ondorioak jasaten dituzten gazteengana zuzendu nahi dugu kanpaina.   

Aurtengo kanpainaren leloa BELDUR BARIK da. Neska gazteak ez dira beldurtuta jaiotzen, baizik 
eta beldurra izaten ikasten dute, horregatik baliabideak eman behar dizkiegu eta ahul egiten 
dituena identifikatzen lagundu behar diegu. Pausu hau emanez, indarkeriari aurre hartzeko bidea 
lantzen ari gara.   

Indarkeria fisikoaz gain, indarkeria sinbolikoa kontuan izatea oso garrantzitsua da:.s Indarkeria 
mota hori ez da ikusten baina horrek sortzen du beldurra emakumeengan. Indarkeria mota 
honen bidez gazteek emakume izateagatik edozein egoera bizi dezaketela ikasten dute.  



 
Gure udalerrian zein beste udalerri batzuetan, alde batera utzi ezin dugun errealitatea dugu. 
Zenbat aldiz, zenbat neska gazte pasa dira beste espaloira edo korrika hasi dira, beraien atzean 
pausuak entzunda, beldur direlako? zenbat aldiz atera behar izan dute eremu publiko batetik 
(taberna, metroa,), aurrean zuten mutilaren erantzunaz beldurtuta deseroso sentitu direlako zer 
erantzun jakin gabe edo beldurra izateagatik? Askotan, gazteek gauzak egiteari uzten diote, 
zinera, hondartzara, mendira, oporretara…joateari uzten diote, bakarrik joateko beldurragatik. 
Gure herriko zenbat neska gazte sentitu da bere bikoteak kontrolatua edo umiliatua? Zenbat 
neska gaztek hartzen du berea ez den jokatzeko era bat bere bikoteak behartuta? Zenbat 
emakume sentitzen da galduta emakume izateagatik egin behar dutena edo ez dutenagatik?  
Ezin dugu beste alde batera begiratu egoera honen aurrean. Beharrezkoa da gazteei biktima 
gehiegi izan dituen indarkeriaren aurkako jarrerak eta ekintzak aldatzeko baliabideak erakustea.   

Udalak neskei ahultasunari aurre egiteko eta boterea berreskuratzeko beharrezko baliabideak 
eskaintzen dizkien programak sustatzeko konpromisoa hartzen du. Mutil gazteekin lana egiteko 
konpromisoa hartzen du portaera sexistak saihestu eta erasoen aurrean jarrera aktibo bat har 
dezaten.   

Hori guztia kontuan izanda, Udalak   

Bere eskumenen barruan eta indarrean dagoen legedia betez, emakumearen aurkako 
indarkeriaren kontrako udal politika aktibo, integral eta koordinatu bat bideratzeko 
KONPROMISOA HARTZEN DU, emakume gazte eta nerabeen aurkako indarkeriari arreta berezia 
eskainiz, hauen parte hartze aktiboa bultzatuta.  Hori dela eta, Udalak neskei ahultasunari aurre 
egiteko eta boterea berreskuratzeko ekimenak martxan jarriko ditu eta  mutilek portaera sexistak 
saihestu eta erasoen aurrean jarrera aktibo bat har dezaten lana egiteko konpromisoa hartzen 
du.   

Herritarrei eta bereziki udalerriko neska-mutilei, azaroaren 25ean, Emakumeen aurkako 
Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Egunean,  antolatu diren ekimenetan aktiboki parte-hartzeko 
DEIALDIA EGITEN die Udalak. 



 

Alkate jaunak ondorioz, aurkeztutako proposamena onartutzat eman du.  

3.Alkatetza Dekretuaren bidez onartutako kreditu aldaketen berri ematea.

 



 

Osoko bilkura jakinaren gainean dago. 

 

4.2009-1010 ikasturtean euskara ikasteagatik diru-laguntzak emateko oinarrien 
hasierako onarpena.

    



1.2009-2010 ikasturtean euskara ikasteagatik diru-laguntzak emateko oinarrien hasierako 
onarpena.  

2.Ordenantza Fiskalen aldaketa jendaurrera zabaltzea Iragarki taulan edo Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialeko iragarki bidez 30 eguneko epean, interesatuei erreklamazioak eta 
iradokizunak aurkezteko aukera emateko, Udalak ebatziko dituenak. Erreklamaziorik ez 
balego, akordio berririk gabe Ordenantzak behin betiko onartuko dira.  

Alkate jaunak ondorioz, aurkeztutako proposamena onartutzat eman du.  

 

5.Ordiziako AASSetako 12 UPABI HIEko aldaketa puntualaren hasierako onarpena.

 



1.“12- UPABI”HIEn udal Plangintzako Arau Subsidarioen elementuen aldaketa behin-behinean 
onartzea, 2009ko azaroaren 12ko txosten teknikoan zehaztutako gabeziak konpondu eta gero.  

2.Espedientea jendaurrean zabaltzea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, iragarki taulan eta 
hedadura handieneko egunkari batean iragarki bat jarrita azkeneko iragarkia atera eta hilabetera, 
epe honetan edozeinek espedientea aztertu eta egoki iruditzen zaizkion alegazioak egin ahal 
izango ditu.  

3.Foru Aldundiko Errepide Sailera, Eusko Jaurlaritzako Gipuzkoako Uren Lurralde Zerbitzura  eta 
ADIFera bidali beharreko txostenak bidali.  

Alkate jaunak ondorioz, aurkeztutako proposamena onartutzat eman du.  



 
6.21 “AGARRE” HIEko Plan Partzialaren hasierako onarpenaren berri ematea.

 

Osoko bilkura jakinaren gainean dago.   

 

7.Maialen Galparsorok karguari uko egitea, jakinarazpena.

  



  

10.Galde-eskeak

  


