Idiazabalgo Udala
( GIPUZKOA )

01/01/25
3.- 11.1 Aristrain sektoreko Plan Partzialaren behin-behineko onespen
proposamena mahai gainean uztea.
4.- 13.1 Goardia sektoreko Urbanizazio Proiektuaren behin-betiko onespena.
5.- Pilarreneako Eguneko Zentroko zainketa zerbitzua esleitzeko baldintza
pleguaren onarpen proposamena.
6.- Uraren ziklo osoaren kudeaketa arautzeko Ordenantzaren onarpena.
7.- Gipuzkoako Ur-Kontsortzioarekin edateko ur zerbitzuko abonatuen kudeaketa
eta beheko sareen mantenimendua egiteko Hitzarmenaren onarpena.
* Kultur Etxeko arduradunaren izendaketa.
* 2001 urteko San Blas jaietako eta beste gai batzuei buruzko zenbait informazio
ematen da.
* Udaran Bielorrusiako umeekin etorri zen zantzialeari diru-laguntza.
* El Salvadorrerako diru-laguntza.
* Fotokopiagailu berriaren erosketa.
* Euskal hezkuntza sistema baten aldeko aldarrikapena mozioaren onarpena.

01/02/22
3.- 11.1 Aristrain sektoreko Plan Partzialaren behin-behineko onespena.
4.- Pilarreneako Eguneko Zentroko zainketa zerbitzua esleitzeko baldintza
pleguaren onarpena.
5.- Asier Oiarbide Aldasoro Jn.ak, bere zinegotzi karguari uko egiten dion berri
hartzea.
6.- Guardi Gain, S.A.-ren 2000 ekitaldiko Urteko Kontuen onarpena.
7.- 1995 urtez geroztik isurketa kanonaren likidazioen aurka jarritako errekurtso
guztiak baztertzearen aldeko akordioa.
8.- Udalerriko hauteskunde mahaiak eratzeko eskumena Alkateari eskuordetzeko
akordioa.
* Idiazabalgo kultur arloa aztertzeko beka.
* Arantzazumendin larre lanak.
* Lurra erosteko asmoak.
* Gaztetxea. Gazteen eskaria.
* Erreka txukintzeko aurreproiektua.

01/03/29
3.- Xabier Ariztimuño Iparragirre Jn.ak, zinegotzi kargua hartzea.
4.- Pilarreneako Eguneko Zentroko zainketa zerbitzuaren esleipena.
5.- 2001eko Udal Aurrekontuari dagokion 2001/1 Kreditu Aldaketa Espedientearen
onarpena.
6.- Arantzazumendin lurra erosteko erabakia.
* Txomenarenako Parkearen desjabetza.
* Gasa bideratze lanak eta komunikazioetarako tuboak sartzea.
* Zigor Auzoko urbanizazio laneteko 2. Faseko lanak.
* Etxegarateko desdoblamendua eta azken aldaketak.
* Pilarreneako ganbararako aulki, mahai eta pantaila.
* Liburutegiko informatizazioa: Ordegailu berria.
* Idiazabalgo kultur arloa aztertzeko beka.
* Aurtengo baserri bideen konponketa.
* Zumitz Elkarteari diru laguntza.
* Asunción Saralegi And, lan kontratoaren luzapena eta Lan Sustapen programako
aurtengo kontratazioak.
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01/04/26
3.- Pilarreneako Eguneko Zentroko egonaldiak diruz laguntzeko Diputazioko
Gizartekintza eta Udalaren arteko hitzarmenaren onespena.
4.- Goardia baserri ondoko herri bide zaharrean erabilerarik gabe gelditu diren bi
lur sailen kalifikazio juridikoa aldatzeko espedientea hastea.
5.- Goimen Elkartaren aurrean Udal ordezkaria aldatzea.
* Zigor Auzoko urbanizazio laneteko 2. Faseko lanak.
* Pilarreneako ganbararako aulki, mahai eta pantaila.
* Aita Iparragirre Herri Eskolako txikien eraikuntzan eraberritze lanak.

01/05/31
3.- Gipuzkoako Partzuergo Txikiko Estatutuen Proiektuaren onarpena.
4.- Igarondo Igerilekuko 2001 denboraldiko zerbitzu prestaketarako izendaketa
proposamena.
5.- Goieki, S.A.ko Batzar Orokorrerako ordezkariaren izendaketa eta bertan
aztertuko diren gaiei buruzko iritzia finkatzeko proposamena.
* Kiroldegian zenbait gastu egiteko proposamena.
* Ursuarango Etxeberri baserriko bidean bi eskoilera egiteko diru-laguntza.
* San Blas jaietako gastuen likidazioa.
* Etxegarateko trikuharria induskatzeko diru-laguntza.
* Babes ofizileko etxebizitzak egiteko aukera.

01/05/03b
1.- Area 5.1 (Kalbario) eta zoru urbaniezinezko eremu batean (Pilarrenea),
Idiazabalgo Hirigintz Antolamendurako Arau Subsidiarioen 10. Elementuen
Aldaketa dokumentuaren hasierako onarpena.
2.- Bere naiako finkari dagokion, Idiazabalgo Hirigintz Antolamendurako Arau
Subsidiarioen 11 zenbakidun Elemendu Aldaketa dokumentuaren hasierako
onarpena.

01/06/26
3.- Area 5.1 (Kalbario) eta zoru urbanizaezinezko eremu batean (Pilarrenea), Arau
Subsidiarioetako 10 zenbakidun Elementuen Aldaketa dokumentuaren behinbehineko onespena.
4.- Bere naiako finkari dagokion, Arau Subsidiarioetako 11 zenbakidun Elementuen
Aldaketa dokumentuaren behin-behineko onespena.
5.- Uraren ziklo osoaren kudeaketa arautuko duen Ordenantza berriaren hasierako
onarpena.
* Gizarte Larrialdietarako dirulaguntza eskaria:
* Informazioa: Eguneko Zentroari eta ume bielorrusoen bisitari buruzko
informazioa ematen da. Ume biolerrusoen egonaldia finantzatzeko deialdi publikoa
egitea ere erabakitzen da.
* Administrari-Laguntzaile lanpostu berria.
* Informazioa: Goiekin izandako azken bileren berri ematen da. Halaber Eusko
Jaurlaritzako Uren Zuzendariaren bisitaren berri ere ematen da. Bilera honetan
Errekako Biderapenaren Hobekuntza Aurreproiektua bera eta finantzaketa bideak
aztertu ziren.
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01/07/26
3.- Area 5.1 (Kalbario) eta zoru urbanizaezinezko eremu batean (Pilarrenea), Arau
Subsidiarioetako 10 zenbakidun Elementuen Aldaketa dokumentuaren hasierako
onespen akordioan egindako akats baten zuzenketa.
4.- Udalaren Ondasun-zerrendaren gaurkotzea 2000/12/31 datarekin. Onarpena.
5.- 2000ko Aurrekontuari dagokion Kontu Orokorraren espedientearen onarpena.
6.- Idiazabalgo Udaleko Giza Baliabideak Arrazoibideratzeko Programaren
onarpena.
7.- Administrari-Laguntzaile lanpostua sortu eta Udalaren Plantila Organikoa, naiz
Lanpostuen Zerrenda aldatzeko akordioa.
8.- 2001 urteko Enplegu Eskaintza Publikoaren onarpena.
9.- Zigor Auzoko urbanizazio proiektuko 2. Faseko urbanizazio lanak esleitzeko
Baldintza Ekonomiko-Administratiboen onarpena.
10.- Goardia baserri ondoan soberan dauden bi lur zati muganteei saltzeko
akordioa.
* Olariagako bidea konpntzeagatik diru-laguntza.
* Atxukozubi-Ormalatza pistaren konponketagatik diru-laguntza.
* Goierriko Herrien Ekintza Fundazioari ikasle bategatik ordainketa egiteko prest
dagoela adieraztea.
* Jubilatuen Elkarteari diru-laguntza.
* Gorridiko bideko onuradunei diru-laguntza.

01/08/30
3.- Bere naiako finkari dagokion Plan Partzialaren behin-behineko onespen
proposamena.
4.- 2001 Lan Sustapen Programaren barnean INEMen aurrean aurkezteko
egitasmoen onarpena.
* Ursuarango Jaietako aurrekotua:
Besteak beste, Jubilatuen bazkariaren antolakuntzari buruz eta Bielorrusiara
egindako bidaiari buruzko informazioa ematen da.

01/09/27
3.- 2001eko Uda Aurrekontuari dagokion 2001/2 Kreditu Aldalketa Espedientearen
onarpena.
4.- 2002. ekitaldirako zerga propio eta tasen Ordenantza Erregulatzaileen karga tasa
eta kuoten aldaketa.
5.- Zigor Auzoko urbanizazio proiektuko 2. Faseko urbanizazio lanen esleipena.
6.- Herriko lorategien zaintza lanak esleitzeko Baldintza Tekniko eta EkonomikoAdministratiboen onarpena.
* Gizarte Laguntzailearen ordezkapena.
* Eguneko Zentroko zerbitzua ematen duen Lau Gara enpresarekin egindako
hitzarmenaren luzapena.
* Jubilatuen elkarteak antolatu duen aktibitate progrmaren berri ematen da.
* Euskara kalean azterketa. SEI elkarteari diru laguntza Idiazabalgo azterketa
egiteko.
* Jeronimoneko gasolindegia.
* Kilometroak 2001 Beasainen laguntza. * Aizkorpe eta Goieki erakundeak
egindako eta egiteko asmoa duten bileren berri ematen da.
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01/09/13b
1.- Ondasun Higiezinen gaineko Zergari 2002. Urtean aplikaziokoa izango zaion
karga tasaren onarpena.

01/10/25
3.- Arratoi suntsiketa zerbitzua emateko hitzarmenaren berrikustapen eta luzapena.
4.- Goimen Elkartaren aurrean 2002 ekitaldirako aurkezteko proiektuen onarpen.
* Haur bielorrusiaren egonaldia.
* INEM, Lan sustapen programa.
* Aita Iparragirre Herri Eskolako zuzendariaren idatzia.
* Joakin Telleriaren Haurrentzako Parkea berritzeko proposamena.
* Artetxe baserrian sortutako ur arazoak konpontzeko diru laguntza.
* Udal Kanposantuko ehorzketa zerbitzua esleitzeko deialdia.
* Bittor Alkorta Jn.ren idatziari erantzuna.
* Aizkorpe eta Goieki erakundeak egindako eta egiteko asmoa duten bileren berri
ematen da.
6.- Euskal preso politikoen dispertsio politikari buruzko mozioak.
7.- Xabier Imaz Aldasoro Jn.ak, bere zinegotzi karguari uko egiten dion berri
hartzea.

01/11/29
3.- 2001eko Uda Aurrekontuari dagokion 2001/3 Kreditu Aldalketa Espedientearen
onarpena.
3.- Lorazaintza zerbitzuaren esleipena.
4.- Herriko kultur eta kirol taldeentzako diru laguntza banaketa.
5.- Udal tasen itzulketa. Onuradun zerrendaren onarpen proposamen.
6.- Aurrekontuan aurreikusitako% 0,7ko laguntzen banaketa proposamena.
7.- Kultur etxeko arduraduna 2002 urterako aukeratzeko baldintza pleguaren
onarpen proposamena.
8.- Zebait mozioen onarpen proposamena:
EA eta EAJ taldeek aurkezturiko Gizon-emakume guztion bizitzarako,
askatasunerako eta segurtasunerako eskubieen aldeko adierazpen instituzionala.
Batasuna taldeak aurkezturiko Pertsona orok bizitzarako, askatasunerako,..
eskubideen aldekoa
Batasuna taldeak aurkezturikoa, euskal naziontasuna aitortzeko agiria eskatu eta
igortzeari buruzko Udal Araudiaren aldekoa.
* Larrialdietara laguntza eskaria.
* Urtsuaran izena.

01/12/20
3.- Benito Irizar Imaz Jn.aren zinegotzi kargua hartzea.
4.- 2002garren urterako Aurrekontu Orokorraren onarpena.
5.- 2000ko ekitalditik datozen zenbait zordunen baja onarpena.
6.- Kultur etxeko arduradunaren izendaketa proposamena 2002 urterako.
7.- Adminstrari-laguntzailearen behin-behineko kontratazioa.
8.- 2001 urteari dagokion Lan Eskaintza Publikoko barnean aurrikusitako
Administrari-laguntzaile lanpostua lehiaketa-oposizio bidez hornitzeko oinarrien
onarpen proposamena.
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9.- 2001 urteari dagokion Lan Eskaintza Publikoko barnean aurrikusitako Kirol
Dinamizatzaile-Kiroldegiko arduradun lanpostua lehiaketa-oposizio bidez
hornitzeko oinarrien onarpen proposamena.
10.- Kanposantuko zerbitzuaren esleipen proposamena.
11.- Kiroldegiko garbitasun zerbitzua emateko hitzarmenaren berrikustapen eta
luzapena.
12.- Goierri Beheko Industrialdea, S.A.-ko akzioak hartu eta ordaintzeko
proposamena.
13.- Udal tasen itzulketa. Onuradun zerrendaren onarpen proposamen.
14.- Aurrekontuan aurreikusitako%0,7ko laguntzen banaketa proposamena.
15.- Trafikoari eta bide segurtasunari buruzko eskumen zehatzailea Eusko
Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzaren gain uzteko proposamena.

