Idiazabalgo Udala
( GIPUZKOA )

1998ko urtarrilaren 27an
3.- Gurutze Aranburu Pozueta And.ak, bere zinegotzi karguari uko egiten dion berri
ematea.
4.- Bake Epaile eta Ordezkoaren izendaketa proposamena.
5.- Kanposantuaren eraldaketa proiektuko obrak esleitzeko Baldintza EkonomikoAdministratiboen onarpena.
6.- Udalaren Ondasun-zerrenda eguneratzeko eta balorazioak egiteko lanen esleipena.
7.- Goardia Industriguneko Urbanizazio Proiektuaren behin betiko onarpenarena.
8.- Gizarte larrialdietarako laguntza eskarietako 1998/1. zenbakidun zerrendaren
onarpena.
9.- Burutzen ari diren zenbait inbertsioetako, obra zertifikazio eta ordainagirien
onarpena.
* Goatse Areako urbanizazi lanetan sortu den arazoa, partikular batek bere lanak
burutzen zuen bitartean goikaldeko bidea erori egin delako zati batean.
* Zepaien Udalak dituen bi lokalen enkantera ez dela inor aurkeztu berriro.
* Benigno Aldanondo Jn.ak aurkezturiko idatzia, futbol zelai berria eraikitzeko lurren
erosketa asmoak direla eta.
* Urrezuloko armurea txukintzeko Aranzadik aurekzturiko egitasmoaren berri eman
eta Diputazioari diru laguntza nola eskatu zaion. Aurrekontua 1,7 milioikoa da.
* Jaietako kale garbiketa zerbitzu berezia.
* Pilotalekuan ate bat jartzea.
* Kaleka garbitzeko makina baten erosketa.
* Eskolako tenis pistako itxitura berritzea.
* 1999rako Goimen erakundearen aurrean aurkeztu beharrezko proiektuak.
* Zerralan Elkarteko azen bilerako berri ematen da.
* Kultur Etxerako arduradun-zaindariaren aukeraketari buruz.

1998ko otsailaren 24an
3.- Antonio Telleria Urteaga Jn.aren zinegotzi kargu hartzea.
4.- Zigor Auzoko eremu bati dagokion Arau Subsidiarioetako 7. zenbakidun Elemendu
Aldaketa dokumentuari aurkezturiko alegazioari buruzko erabakia eta behin-behineko
onarpena.
5.- Arizkorretako kirol ekipamendu publikoaren eremuko zati bati dagokion
Desjabetza Proiektuaren hasierako onarpena.
* Javier Iparragirre Jn.ak Goatse Areako etxean pareta egiteko aldezko iritzia.
* Kanposantuko lanak. Gorputzak ateratzeko lanen esleipena: Xanti Lasa.
* Beasaingo Loinazpe Institutoari diru laguntza, eskolaz kanpoko ihardueratarako.
* GU Sport aldizkariaren diru laguntza eskaria.
* Iragarki Taulak herrian zehar.
* Talki berriak.
* Bikario etxeko baratza.
* Liburuterako ordezkoaren aukeraketa.
* Goatse-Ormalatza pistaren hobekuntza.
* Antena 3, Canal + eta Tele 5 Katea Auzo aldean ikusteko ekipoen instalakuntza lanen
esleipena.
* Goatseko Arearen izena: LABEALDE.
* Goiekin idatzia, ondorengo urteetako lan proposamenak aurkezteko gonbitea eginez.
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1998ko martxoaren 31an
10.- Langabezia, bazterketa eta kanporatze sozialari buruz ELA-LABek aurkezturiko
mozioaren onarpena.
3.- 1998ko Udal Aurrekontuari dagokion 1998/1 Kreditu Aldaketa (Kreditu
Txertaketa) Espedientearen onarpena.
4.- 1998ko Udal Aurrekontuari dagokion 1998/2 Kreditu Aldaketa (Kreditu
Gehigarriak) Espedientearen onarpena.
6.- Pentsio sistema osagarriei buruzko Erakunde eta Sindikatuen arteko -erabakiaren
atsekimendua.
7.- 1998ko Lan Sustapen programaren onarpena.
11.- Aitor Aseginolazaren atxiloketari buruzko Herri Batasunak aurkezturiko mozioa.
* Kanposantuko lanak
* Area 2.2an etxea eraikitzeko oniritzia.
* Liburutegirako ordezkoaren lanpostua.
* Euskara Plana: Goierriko Euskal Eskola Kultur Elkarteak eta Hitzaro Euskara
Elkarteak luzaturiko proposamenarekin adostasuna.
* Kiroldegiko langilearen ordezko lanak.
* Euskalduntze-alfabetatze diru laguntza.
* Urruñako ikastola eraikitzeko diru laguntza.
Udaberriko ihardunaldien eta eskolan antolatu den informatika ikastaroen berri ematen
da
* Gurutzetan zentro emisore bat jartzeko lurzatiaren eta bertara iristeko bidearen
titulartasunaren doako lagapena egitea Euskal Autonomi elkarteko Administrazioaren
aldeko akordioa.

1998ko apirilaren 28an
3.- 1997ko ekitaldiko Goieki, S.A.-ren Auditori Txostenaren onarpena eta Batzar
Orokorrerako ordezkariaren izendaketa.
4.- Igarondo Igerilekuko 1998 denboraldirako zerbitzu prestaketa izendatzeko
baldintza pleguaren onarpena.
* Area 5.2-ko urbanizazio proiektua egitea.
- San Inazio autoen desguazea legeztatzeko izandako harremanak eta Manuel Jimenez
arkitektoak emandako txostena.
- Mª Teresa Ceberio Sukia And.reak Goardia Industrigune parean jatetxea egiteko
kontsulta eta Manuel Jimenez arkitektoak emandako txostena.
- Area 7-2 Mujika jatetxearen ondoko orubea. Iparragirre Jaunak etxe egiteko duen
asmoa eta gaia honi buruz bere garaian Udalak hartutako konpromezuak.
- Futbol Zelaia. falta diren lurrak erosteko egindako jestioak. 3.000 m2 gutxiago
hartzen badira adostasun batetara iritxi daitekela.
* Kiroldegiko langilearen ordezkapena.
* Argi-Berri elkarteari, Betrtso eskolakorako diru laguntza.
* Aurten Kultur astea ekainaren 14 eta 23 bitarte egindo den berri ematen da.
* Etxegarateko bikoizketa lanak. 3. fasea.
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1998ko maiatzaren 21an
3.- Guardi Gain, S.A.-ren 1997ko ekitaldiko Memoria, Balantzea eta Irabaz eta
Galeren kontuak eta emaitzaren aplikazioari dagokion onarpena.
4.- Futbol zelai berria eraikitzeko lur erosketa.
5.- Igarondo Igerilekuko 1998 denboraldirako zerbitzu prestaketarako izendaketa.
* Zigor Auzoko berklasifikaturiko eremuko Birzatikatze Egitasmo lanen esleipena.
* Masuka baserriaren ondoan baserri berri bat osatuz familiabakarreko etxea
eraikitzeko eskariari oniritzia.
* Etxegarate gainean txabola-borda bat eraikitzeko hirigintza kontsultari erantzuna.
* Bolatokia konpontzea.
* Kiroldegiko langilearen ordezkapena.
* Goierritarra elkarteari diru laguntza.
* Pelota Palaz tadeari dirulaguntza.
* San Blas jaietako likidazioa.
* Osasun zentroetan zerbitzua euskaraz izateko eskubidea bermatu beharrari buruz
UEMAk aurkezturiko mozioaren onarpena.
* Zepai, 9 etxeko lokala saltzea.

1998ko ekainaren 30an
3.- 1997ko Aurrekontuari dagokion Kontu Orokorraren espedientearen onarpena.
4.- Futbol zelai berria eraikitzeko lur erosketa.
5.- Zigor Auzoko egoitzalde berriko Urbanizazio Proiektuaren haiserako onarpena.
6.- Goimenera aurkezturiko zenbait egitasmoen onarpena.
7.-Goierriko Lanbide Eskolan injenieritza tekniko mailako ikasketak ezartzeko
proiektuari buruzko oniritzia.
8.- Garapenbidean dauden herrialdeekiko Lankidetza Araudian zenbait aldaketa
egiteko hasierako onarpena.
9.- Gizarte larrialdietarako laguntza eskarietako 98/2. zenbakidun zerrendaren
onarpena.
* Gizarte laguntzailearen ordezkapena.
* Segurako zaharren egoitzan herritar baten egonaldia ordaintzeko konpromezua.
* Atzegi dirulaguntza eskaria.
* Arizti baserria berritzeko baimen eskariari oniritzia.
- Goiekin egindako bilera, non LKS enpresak PTP eta eskualdeko Plan Estrategikoari
buruz egindako lana aurkeztu zuen.
- Zigor Auzoko urbanizazio berritze egitasmoaren boradorea bertako biztanleei
aurkezteko laister batzar egingo dela Udalaren asmoak agertu eta beraien kezkak
jasotzeko.
- Area 7.2ri buruz, bertako nagusia den Pedro Iparragirre Jn.arekin izandako
harremanen berri ematen da.
* Kaleak garbitzeko makina baten erosketa.
* Euskalduntze-Alfabetatze dirulaguntzak:
* Goardia Industrigunean txatarreria ezartzeko oztoporik eza.
* Floreagako Lontxoren karta.
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1998ko uztailaren 28an
3.- Goimenek onarturiko egitasmoek gauzatzea.
4- 1998ko urtarrilaren 1eko erreferentzia data duen Biztanle Erroldaren Zuzenketa
onarpena
5.- Idiazabalgo 13. Sektore (Goardia)ko Aldatutako Plan Partzialeko 1. zk. elemendu
Aldaketa dokumentuaren hasierako onarpena, zein D eta E parzelei dagokion.
6.-Goierriko Lanbide Eskolako Okupazio Tallerretarako ikasle zerrendaren onarpena.
8.- “Egin”en itxiera dela eta, Herri Batasunaren mozioa.
* Pilar Enea etxean Gizarte Ongizate saileko zerbitzuak jartzen hasteko diru laguntza.
* Telefónica Móviles-en eskaria Etxegarate gainean telefonia base bat jartzeko.
* Telefónica Móviles-en eskaria Akutain baserriko lurretan telefonia base bat jartzeko.
* Zigor auzoko urbanizazioa eraberritzeko egitasmoaren enkargua.
* Zigor, 3ko bizilagunek, beraien jabetzakoak diren lorategien zaintzaren kargu, Udala
egin dadin proposamena.
* Kanposantuari erantsitako 10 metro karratuko lur zatiaren erosketa.
* Futbol zelai berria eraikitzeko egitasmoaren enkargua.
* “Plan territorial de ordenación de margenes de rios...” delako dokumentuari aureztu
zaion alegazioaren berri ematea.
* Ampo S. Coop.ak, Eziolatza Industrigunean konpresoreak eta transformadore
gelarako pabeloia eraikitzeko baimen eskariari oniritzia.
* Ampo S. Coop.ak, Eziolatza Industrigunean almazenearako pabeloia eraikitzeko
baimen eskariari oniritzia.
* Tecnomodul S. L.ak, Iñausti Erriberako Arean hiru eraikuntza eta urbanizazio
osagarria egiteko baimen eskariari oniritzia.
* Kirol Elkartearen eskaria futbol talde berria diruz laguntzeko.
* Izaskun Goiburu Kultur Etxeko lanposturako.
* Mikel Goiangeruaren Eliz Nagusiaren dirulaguntza eskaria.
* Gizakia Helburu- Proyecto Hombre taldeari dirulaguntza.
* San Ignacio auzoko festak.

1998ko irailaren 22an
3.- 13. sektoreko (Goardia) Aldatutako Plan Partzialeko 1. zko. Elemendu Aldaketaren
behin-behineko onarpena.
4.- Zigor Auzoko egoitzalde berriko Urbanizazio Proiektuaren behin-betiko onarpena.
5.- Idiazabalgo Arau Subsidiarioetako Area 3.3-ko (Zigorreko egoitzalde berria)
Birzatiketa Egitasmoaren hasierako onarpena.
6.- Propano gasez hornitzeko zerbitzu publikoa eskaintzeko administrazio-emakida
eskuratzeko Repsol Butano, S.A.-ren eskariari buruzko erabakia.
7.- 1999 ekitaldirako zerga propio, tasa eta prezio publikoen Ordenantza
Erregulatzaileen karga tasa, kuota eta prezioen aldaketaren onarpena, Ordenantza
berria ezarri, beste bat aldatu eta bi indargatuz.
10.- Etxez-etxeko zerbitzua emateko eskaria.
* Pilar Enea etxea, Gizarte Ongizate saileko zerbitzuetarako egokitze lanak.
* Euskal Herriko Errepideen 2. Plan Orokorra.
* Herriko arratoi suntsiketa zerbitzuaren esleipen proposamena.
* Igerilekuko denboraldian balorazioa.
* Ursuarango San Migel Jaiak 1998.
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* Jubilatuen eguneko dirulaguntza.
* Zepai, 11 etxeko lokala saltzea.
* Matias Aranburu Alkateordeak Etxegarateko Plataformako iraunkorrak egin berri
duen bileraren berri ematen du.

1998ko urriaren 27an
3.- Zigor Auzoko egoitzalde berriko Birzatiketa Egitasmoari aurkezturiko alegazioari
buruzko erabakia eta behin-betiko onarpena.
4.- Kultur eta kirol taldeei diru laguntza banaketa.
5.- Burutzen ari diren zenbait inbertsioetako, obra zertifikazio eta ordainagirien
onarpena.
* Gipuzkoako Errepideen Egitasmoari alegazioa.
* Donatoeneatik Olariagako bideari buruzko konpromezua.
* Guardi Gain, S.A.k aurkezturiko Zigorreko Area 3-3an 15 bizitzako etxea
eraikitzeko agitasmoari oniritiza.
* Tecnomodul, S.L.: Hirigintza probetxamenduari buruz aurkezturiko alegazioa
baztertzeko erabakia.
Goimen 99.
* Langile bat kontratatzeko akordioa.
* Gurutze Gorria anbulantzi berria erosteko diru laguntza.

1998ko azaroaren 24an
3.- 1998ko Udal Aurrekontuari dagokion 1998/3 zenb. Kreditu Aldaketa
Espedientearen onarpena.
4.-Arau Subsidiarioetako Area 7.2 eta 7.3-ri dagokion Xehetasun Azterlanaren
hasierako onarpena.
5.- Udala eta Guardi-Gain, S.A.ren artean hirigintza hitzarmena onartzea.
* Askatasuna debekaturik duen pertsona orok dagokion zigorra bere inguru familiar eta
sozialeko espetxean betetzeko eskubidearen alde SENIDEAK elkarteak aurkezturiko
mozioaren onarpena.
* Jose Luis Imaz Aldanondo Jn.k aurkezturiko agitasmoari oniritiza, Etxegarate
gaineko Hostal Alayn berrikuntza eta handitze lanak egiteko.
* Lur erosketa Lucas Elorza Telleria Jn.ari.
* Ertamerikako Mitch urakanak* Udal liburutegian jasota dauden agiri fondoen
zabalkundea egiteko eta haiek kontsultatzeko aukera emango duen sistema sortzeko
Eusko Jaurlaritzarekin Hitzarmena.

1998ko abenduren 31an
Arau Subsidiarioetako Area 7.2 eta 7.3-ri dagokion Xehetasun Azterlanaren behin
betiko onarpena.

