
 
2009ko urriaren 22an UDALEKO OSOKO 

BILKURA, OHIKO DEIALDIAN,

 

BERTARATUAK:

   

BATZORDEBURUA   

 

BERTARATUTAKO ZINEGOTZIAK  

 

BERTARATU EZ ZIREN ZINEGOTZIAK   

BEHIN-BEHINEKO IDAZKARIA:  

KONTU-HARTZAILEA:  

 

ITZULTZAILEA:   



 
BERTARATUAK ETA EZIN ETORRIAK  

AZTERTUTAKO GAIAK

   

EGUNEKO GAIEN ZERRENDA:  

..................................................................................................................................................... 4. orr.  

..................................................................................................................................................... 5. orr.  

..................................................................................................................................................... 5. orr.  

..................................................................................................................................................... 9. orr.  

..................................................................................................................................................... 11. orr.  

..................................................................................................................................................... 14. orr.  

..................................................................................................................................................... 15. orr. 

..................................................................................................................................................... 16. orr.  

PRESAZKO BIDETIK SARTUTAKO GAIAK 

GORABEHERAK   

 

GALDE-ESKEAK

 

................................................................................................................................................... 18. orr.  



  
ORDUTEGIA

   

HASIERA ORDUA: 8,10 h.  BUKAERA ORDUA: 9,45 h.  



  

1.-2009ko uztailaren 24ko akta onartzea

  

2009ko uztailaren 24ko osoko bilkurako aktaren zirriborroa onartzea. 

 

Alkate jaunak ondorioz, aurkeztutako proposamena onartutzat eman du.   



  
2.-Maialen Galparsorok karguari uko egitea, jakinarazpena.

  



 

Osoko Bilkurak Gonzalez jaunaren eskaera onartu du.  

Gai hau zintzilik geratu da hurrengo osoko bilkurarako.  

 

3.- EB/ Aralarko Mikel Leunda jauna Galparsoro andrea ordezkatzeko izendapena 
egitea. 

 

Alkate jaunak ondorioz, gai hau presazko bidetik sartzea onartutzat eman du. 



 

Alkate jaunak ondorioz, aurkeztutako proposamena onartutzat eman du.  

4.2010 urteko ekitaldirako Ordenantza Fiskalen Aldaketaren behin-behineko 
onarpena.

  



       

1.2010 urteko ekitaldian aplikatzeko, behin-behinean onartzea.   

A) ORDENANTZA FISKALAREN 3. ERANSKINAREN ALDAKETA, TRAKZIO MEKANIKOKO 
IBILGAILUEN ZERGAK ARAUTZEN DITUENA. 



 
B) 6. ZENBAKIKO ORDENANTZA FISKALAREN ALDAKETA, ZERBITZU PUBLIKOAK 

ESKAINTZEAGATIK ETA ADMINISTRAZIO EKINTZAK BURUTZEAGATIK TASAK ARAUTZEN 
DITUENA 

 

ZABORRAK BILDU ETA EZABATZEA 
                       Euro/urteko 

  

MATERIAL ALOKAIRUA   



 
DOKUMENTUAK ATERATZEA

  

Gainerako orriengatik  

C) zenbakiko Ordenantza Fiskalaren eranskinaren aldaketa, toki eremu publikoaren 
aprobetxamendu bereziagatik edo aldebakarreko erabileragatik tasak arautzen dituena.  

 

ESPALOI ETA IBIEN BIDEZ IBILGAILUEN SARRERA LURSAILETARA 

Euro

  

Tarifak aplikatzeko arauak 



 

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.Kreditu gehigarrien kontuak onartzea, jakinaraztea.

  

Kreditu gehigarrien kontuak onartzea, jakinaraztea.   

  



  

€ eta garbitasuneko 5.000 € 

€ eta 9.000 € hurrenez hurren aurreikusi gabe 

€ dira.

€ko kostua du.

€ arteko aldeak dakarren gastua onartzen da, 2008ko 

Osoko bilkura jakinaren gainean dago.  



  
6.Euskal Autonomia Erkidegoko herr i erakundeentzako Jardunbide Egokien 
Eskuliburura (DBLO) atxikipena.

  

“1º. Ordiziako Udala datu pertsonalak babesteko Euskal Autonomia Erkidegoko herri 
erakundeentzako  Jardunbide Egokien Eskuliburura atxikitzea onartzea, EUDELek Tipo Kode 
bezala onartua, bere xedea Udal zinegotziei eta langileei informazioa errazteko gida praktikoa 
izatea da, herritarrekin duten harremanetan datu pertsonalen tratamenduari dagokionean ahalik 
eta hobekien jokatzeko.  

2º. Atxikipen hau borondatezkoa da eta datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen legedia 
betetzeko Ordiziako Udalak duen beharrari kalte egin gabe burutzen da, Jardunbide Egokien 
Eskuliburuko edukiak betetzera behartzen du.  

3º. Gure Udalean Jardunbide Egokien Eskuliburua betetzeko xedearekin, Idazkaritzak honako 
erantzukizunak izango ditu: prozedurak egokitzeko beharrezkoak diren lanak, herritarrek ARCO 
eskubideen erabilera  burutzeko formularioak eta gure erakundeko errealitateari dagozkion 
eranskinetako ereduak, urte beteko epean.  



 
4º. Ana Urkizu Kerejeta datu pertsonalen babeserako koordinatzaile izendatzea, Ordiziako 
Udalaren eta Datuen Babeserako Euskal Agentziaren artean.  

5º. Ordiziako Udalak informazio eta formazio ekintzak etengabe burutzeko planak egiteko 
konpromisoa hartzen du, eta datu bereziak edo babes handia behar duten datuak erabiltzen 
dituztenek lehentasuna izango dute, baita erakundean zerbitzua eskaintzen dutenei Jardunbide 
Egokien ESkuliburuan aurreikusitako dekalogoa eskaintzea ere, datuak babesteko oinarrizko 
arauen inguruan sentsibilizatzeko helburuarekin, herritarren eskubideak eta datu pertsonalen 
babesean Udalaren betebeharrak bermatzeko.  

6º. Ordiziako Udalak Jardunbide Egokien Eskuliburuan jartzen duena betetzen dela egiaztatzeko 
prozedura onartzen du, eta ez betetzeagatik zehaztuta dauden ere onartzen ditu.  

7º. EUDELi jakinaraztea datu pertsonalak babesteko Euskal Autonomia Erkidegoko herri 
erakundeentzako Jardunbide Egokien Eskuliburura atxikitako herrien zerrendan ere Ordiziako 
Udala ere sartzea onartu duela.  



 

Alkate jaunak ondorioz, aurkeztutako proposamena onartutzat eman du.  

 

7.2010 urteko ekitaldirako auto-taxi tarifaren aldaketa onartzea.

  

2010EKO HERRI BARRUKO TARIFAK 



 
2009EKO HERRI BARRUKO TARIFAK 

1.2010 urteko ekitaldirako auto-taxi tarifaren aldaketa onartzea, azalpenean jartzen duenaren 
arabera.  

2.Goiekiri akordio honen berri ematea.   



 
Alkate jaunak ondorioz, aurkeztutako proposamena onartutzat eman du.  

 

8.Mahaitxoen Ordenantza behin betiko onartzea.

   

1. Ignacio Pinto Arruabarrenak eta besteek eta Mertxe Fernandez Mendiak mahaitxoak jartzeko 
eta kentzeko ordutegiari buruz egindako alegazioak kontuan hartzea.  

2. Ordenantzaren 17 artikuluko d) paragrafoaren edukia argitzea eta berriro idaztea.  
3. Ignacio Pinto Arruabarrena eta besteek egindako gainerako alegazioak kontuan ez hartzea, 

establezimenduetako jabeen erantzukizuna baita mahaitxoen ordena mantendu eta bizilagunei 
kalterik ez eragitea, eta baita lizentziaren edukia, edo mahai, aulki eta espazioari buruzko 
baimena errespetatzea.  

4. Ondorioz, Ordenantzaren ondorengo artikuluak aldatzea, eta honela geldituko dira idatzita:   

 

9 artikulua, 4. paragrafoa.   

“Mahai eta barriken diametroa, gehienez 80 zmkoa izango da. Ogitarteko eta plater konbinatuak 
zerbitzatzeko baimena duten establezimenduen kasuan, baimendutako gehienezko luzera 1,20 
zmkoa izango da, betiere 4 metroko distantzia errespetatzen bada.  

 

15 artikulua:   

Jarduera nagusirako zehaztuta daukan ordutegia kontuan hartu gabe, terraza eta mahaitxoak 
erabiltzeko ordutegia honakoa izango da: 



  
Bide publikoan mahaitxoak jartzeko ordutegia:

   

Astelehenetik ostiralera: 8:30 

 

larunbata, igande eta jai-egunetan: 09:00  

Bide publikoan mahaitxoak kentzeko ordutegia:

  

Udan: 

 

Lanegunak: 24:00 

 

Jai bezperak: 01:00  

Urteko gainerako garaietan: 

 

Lanegunak: 23:00 

 

Jai bezperak: 01:00  

Udako garaia uztailaren 1ean hasi eta Euskal Jaietako igandean bukatuko da.  

 

17 artikulua, d) paragrafoa.  

Ez jaso mahai eta aulkiak bide publikotik bertan sakabanatuta utzita.  

 

18.1 artikulua. a):   

Arau-hauste arina: Ordenantza honen arau-hausteren bat harrapatuz gero, ahoz jakinaraziko zaio 
dagokionari. Arau-haustea errepikatuz gero, 90 eurotik 300 eurora bitarteko isuna jarriko da.  

5.Hasierako onarpena izan duen akordioa behin betiko egitea aipatutako aldaketak sartu eta 
gero.  

6.Ordenantzaren testua osoa argitaratzea GAOn. 

 



 

Alkate jaunak ondorioz, aurkeztutako proposamena onartutzat eman du.  

 

9.- Bake Epaile titularraren eta haren ordezkoaren izendapena.

  



 

1.JUAN IZTUETA IRISARRI eta SHELLY GALLINA FOSTER Bake Epaile titular eta haren ordezko 
izendatzeko proposatzea.   

2.Akordioaren kopia Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusira bidali, izendapena egiteko.  

  

Alkate jaunak ondorioz, aurkeztutako proposamena onartutzat eman du.  

 

10.Galde-eskeak

 



 

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

Ondorioz, Alkateak puntua eguneko ordenan sartzeko eskaera atzera bota du. 

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



 

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


