Idiazabalgo Udala
( GIPUZKOA )

1997ko urtarrilaren 28an
3.- 1997ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorraren onarpena.
4.- Guardi-Gain, S.A.k onartutako kapital handiagotzea izenpetzeko akordioa.
5.- Alguazil-operario lanposturako aukeratutako Milkel Garmendiaren behin betiko
izendaketa.
6.- Arau subsidiarioetako Hiri Zoru 8 Areari (Jaso) dagokion 5 zenbakidun elemendu
Aldaketa dokumentaren hasierako onarpena.
7.- Arau subsidiarioetako 14. Sektore (Errota)-ko Urbanizazio Proiektu Eraldatuko Bigarren
faseko lanen esleipena.
9.-Kable bidezko telekomunikazioei ezarritako zerbitzu-prestaketa adjudikatzeko dagokion
lehiaketa deialdia, Euskadiren lurralde-mugaketa bakarrari lotzeko eskaria egiteko akordioa.
10.- Gizarte larrialdietarako laguntza eskarietako 97/1. zenbakidun zerrendaren onarpena.
*** San Blas Jaietako garbiketa zerbitzua kontratatzeko proposamena.
*** Pinuzko itxitura osatu igerilekuan.
*** Inauterietako egitaraua eta aurrekontua aurkezten dira eta onartutzat eman ere.

1997ko otsailaren 25an
Batzarrari hasiera eman eta Martin Lizarazu zinegotzi jaunak hartzen du hitza eta zera
galdetzen du: ea zergaitik ez den gaiordenean sartu HBk aurkezturiko mozioa.
Batzara bertan behera uztea erabakitzen du Alkate Jaunak.

1997ko martxoaren 4an
1.- Idiazabalgomendia deituriko Herri Onurako mendiko egur ustiketaren esleipen.
2.- Guardi-Gain, S.A.ren kapitala handiagotzeko proposamena.

1997ko martxoaren 18an
GAI BAKARRA
Azken gertaerak; azterketa eta eztabaida.
Batzokiaren erreketa

1997ko apirilaren 8an
3.- Arau Subsidiarioetako Hiri Zoru 8 Areari (Jaso) dagokion 5 zenbakidun Elemendu
Aldaketa dokumentuaren behin -behineko onarpena.
4.- Arau Subsidiarioetako Area 6.2 (Zepai)-ko Konpontsazio proiektuari dagokion zenbait
zuzenketen onarpena.
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5.- 1996 ekitaldiko zenbait kreditu 1997ko Aurrekontuari eransteko, 1997/1 zenbakidun
Kreditu Aldaketa Espedientearen onarpena.
1997-ko ekitaldiari eransten zaizkion gastu-partiden gaineratikoak.
6.- 1997 ekitaldiko Aurrekontuari dagokion 1997/2 zenbakidun Kreditu Aldaketa
Espedientearen onarpena.
9.- 1997ko Lan Sustapen Programaren onarpena.
10.- Gizarte larrialdietarako laguntza eskarietako 97/3. zenbakidun zerrendaren onarpena.
* Eziolatza Sektoreko Birzatiketa proiektuak G Partzelari ematen dion erabilera aldatzeko
konpromezua.
* Errota Sektoreko Birzatiketa proiektuak H Partzelari ematen dion erabilera aldatzeko
konpromezua.
* Teodoro Cacho Nazabal abokatuaren fakturaren onarpena.
* PTPn erakustaldi publikoa.
* Kale Nagusiko bide erdiko raiak pintatzeko lanak.
* Txomenarenako Parkean bi langa jartzeko lanak.
* Etxegarateko Mendatean N-1 Errepidearen Saihesbidearen 2. Fasea. Idiazabalgo
Saihesbidea Bikoizteko Proiektuari Alegazioak.
* Kinbela Taldeari diru laguntza.
* Etxegaraten aldeko Plataforma.

1997ko apirilaren 29an
3.- Martin Lizarazu eta Andoni Alberdi Jaunek, beren zinegotzi karguari uko egiten dien berri
ematea.
4.- Arau Subsidiarioetako Lurzoru Urbanizaezinari dagokion Hirigintz-Erregimenaren
Berrikustapen dokumentuaren behin-behineko onarpena.
5.- Udaleko Plantila Organikoko lanpostu bati dagokion asimilazio mailaren6.- Etxegarateren
Bikoizketaren Aldeko Plataformak aurkezturiko Adierazpen Orriaren onarpena.
7.- Igarondo Igerilekuko 1997 denboraldirako zerbitzu prestaketa izendatzeko baldintza
pleguaren onarpena.
* Ana Insausti. Itze baserriko lurretan erakitzen ari den etxe azpian pareta egiteko aldezko
iritzia.
* Angel Imaz Insausti. Ondramuño baserriko bi eraskin eta borda bat bota eta ordez beste bat
eraikitzeko aldezko iritzia.
* Kultura, Kirola eta Euskara Batzordeko arduradun berriaren izendaketa.
* Kiroldegirako soinketa tresnen erosketa.
* Euskalduntze ihardueratako diru laguntza.
* Pilotalekuko arduradun berria aukeratzeko bitartekoak martxan jartzea.

1997ko maiatzaren 27an
Luis Maria Antia Esnaola eta Saturnino Insausti Eziolaza Jaunen zinegotzi kargu hartzea.
3. Iñausti erriberako eremu bati dagokion Hirigintz Antolamendurako Arau Subsidiarioen 6
zenbakidun elemendu Aldaketa dokuentuaren Aurrerakina erakustaldi publikoan jartzeko
erabakia.
4.- Beasain-Zumarraga Lurraldearen Antolamendurako Zatiko Planaren Aurrerakin
dokumentuari, iradokuzun eta proposamenak aurkezteko erabakia.
5.- Futbol zelai berria eraikitzeko lur erosketa egiteko erabakia.

Idiazabalgo Udala
( GIPUZKOA )
6.- Goimenera aurkezturiko zenbait egitasmoak burutzeko erabakia.
7.- Datozen urteetako Igarondo Pilotalekuko zerbitzu prestaketa izendatzeko baldintza
pleguaren onarpena.
8.- Igarondo Igerilekuko 1997 denboraldian zerbitzu prestaketarako arduradunaren
izendaketa.
11.- Gizarte larrialdietarako laguntza eskarietako 97/4. zenbakidun zerrendaren onarpen.
12.- GUARDI GAIN, S.A.ko 1996 ekitaldiko Memoria, Blantzea eta Irabaz eta Galeren
kontuak eta emaitzaren aplikazioari dagokion onarpena.
* Jose Jabier Aranburu Aseginolaza Jn.ak Gurutzeta baserrian ikulu berria egokitzeko
aldezko iritzia.
* Juan Egialde Anchen, Guardi Industrigunean pabeloia eraikitzeko aldezko iritzia.
* Maria Goiburu Garmendia And, Kale Nagusia 14ko lokaleko atea handitzeko aldezko
iritzia.
* Autonomi Elkarteko Trenbide Sare Berriaren Lurralde Plan Sektorialaren Aurrerakina.
* Aloña Galarragari U.E.U.ko matrikula ordaintzeko dirulaguntza.
* Foru Diputazioarekin Udal Kirol Eskola garatzeko hitzarmenaren onarpena.
* S. Juan bezperako jairako dirulaguntza.
* Nesken futbol taldeak jokatu behar duen finalerako autobusa.
* Mutilen futbol taldeari kamisetak erosteko dirulaguntza.
*** Atzegi-ri diru laguntza.
*** Proyecto Hombre-ri diru laguntza.
*** Herri onurako 2.043.1 zk. Idiazabalgomendian izenekoan zutikako egur ustiaketa egiteko
lanen esleipena.

1997ko ekainaren 24an
3.- 1996ko Aurrekontuari dagokion Kontu Orokorraren espedientearen onarpena.
4.- Goimenera aurkezturiko zenbait egitasmoen onarpena.
* Ibon Sudupe Aranburu Jn.ak Errekarte etxeko lehengo solairuan leihoak handitzeko
eskariari aldezko iritzia.
* Bruno Aierbe Berasategi Jn.ak, Pageta baserriaren zati bat bota eta berreraikitzeko eskariari
aldezko iritzia.
* Ordiziako Argi Berri Elkarteari dirulaguntza.
Pilotalekuko zerbitzua.

1997ko uztailaren 29an
3.- Iñausti Erriberako eremu bati dagokion Idiazabalgo Hirigintz Antolamendurako Arau
Subsidiarioen 6 zenbakidun Elemendu Aldaketa dokumentuaren irizpide, helburu eta
irtenbide nagusien eta hasierako onarpena.
4.- Goatse-Berraun baserrietako ur hornidura egitasmoko lanak administrazioz eta Udal
langileekin egiteko erabakia.
5.- Korta baserriko ur hornidura egitasmoko lanak administrazioz eta Udal langileekin
egiteko erabakia.
6.- Ursuaran Auzoko ur sondeo egitasmoko lanen esleipena.
7.- Hegoaldeko baserrietako ur hornidura egitasmoko lanen esleipen proposamena.
8.- Garapebidean dauden herrialdeekiko lankidetza erregulatzeko Araudiaren hasierako
onarpen.
* Kale Nagusiko oinezkoen pasabidetan dauden adokinezko lerroak kentzen joateko erabakia.
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* Ganbos baserri inguruan bi etxe eraikitzeko baimenen luzapena.
* Iñaki Mitxaus Jn.ak Goatse Sektorean etxea eraikitzeko eskariari aldezko iritzia.
* Leandro Garmendia Zabala Jn.ak, Olariaga Berri etxearen ondoan garajea eraikitzeko
eskariari aldezko iritzia.
*** Etxez etxeko zerbitzua ematen duen langilea haurdun dagoenez, ordezkapena egiteko
Zelako Maribi kontratatuko den berri ematen da.
*** Pobreziaren Aurkako Langutza Planean ematen ari zirenetako bi onuradunei laguntza
ematea utziko da beraien egoera aldatu delako.
*** Gurutze Gorriari dirulaguntza.
Etxez Etxeko zerbitzuan Gurutze Gorria ematen hasi den laguntza kontutan izanik, 50.000
pezetatako dirulaguntza ematea erabakitzen da.
* Pilotalekuko zerbitzua.
***Euskalduntze-Alfabetatzeko diru laguntzak.
*** S. Inazio eguneko jaia antolatzeko diru laguntza.
*** Goierritarra aldizkariari diru laguntza.
*** Kiroldegian takilak jartzeko erabakia.
*** Udal aldizkaria ateratzeko aurrekontuak.
*** Goierriko Fundazioa.
*** Zeraingo zerra.
*** Eskolan kortina eta pertsiana berriak.
*** Etxegaraten Aldeko Plantaforma.
*** Elizan erloju berria eta kanpaiak jotzeko sistema berria jartzeko Elizari dirulaguntza
emateko erabakia.
*** Futbol zelai berria11.- Juan Carlos Hernando presoaren heriotza dela eta, alde batetik
HBk, eta bestetik, EA, EAJ-PNV, PSE-EEk, aurkeztu dituzten mozioen onartze proposamena

1997ko irailaren 30an
3.- Saturnino Insausti Eziolaza Jn.ak, bere zinegotzi karguari uko egiten dion berri hartzea.
4.- Iñausti Erriberako eremu bati dagokion Idiazabalgo Hirigintz Antolamendurako Arau
Subsidiarioen 6 zenbakidun Elemendu Aldaketa dokumentuaren behin-behineko onarpena.
5.- Idiazabalgo 13. Sektore (Goardia)-ko Plan Partzialaren Elemendu Aldaketa
dokumentuaren hasierako onarpena.
6.- 1998 ekitaldirako zerga propio, tasa eta prezio publikoen Ordenantza Arregulatzailerako
karga tasa, kuota eta prezioen aldaken onarpena.
7.- Guardi Gain, S.A. sozietatearen Administrazio Kontseiluak sozietate kapitala gutxitzeko
eta Estatutuen aldaketari buruz egin duen proposamenaren onarpena.
8.- Zepai, 11ko behean Udalak bere jabetzako dituen bi lokalen salmenta egiteko eta enkante
bidez salmenta hori arautuko duen Baldintza Pleguaren onarpena.
9.- Udalaren zerbitzuetarako pabeloi baten erosketa.
10.- 1997ko Udal Aurrekontuari dagokion 1997/2 Kreditu Aldaketa Espedientearen onarpen
proposamena.
11.- 1997ko Udal Aurrekontuari dagokion 1997/3 Kreditu Aldaketa Espedientearen onarpena.
12.- Garapenbidean dauden Herrialdeekiko Lankidetza Araudiari aurkezturiko alegazioei
buruzko erabakia eta behin betiko onarpena.
13.-”Idiazabalgo-Mendia” izeneko Onura Publikoko 2.043.1 zk. Mendian Larratzeak
Arautzeko Ordenantzaren hasierako onarpena.
14.- Elkarketa Zibilen Udal Erregistroa sortzeari buruzko proposamena.
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15.-Arizkorreta baserri inguruan, futbol zelai berria eraikiarren, beharrezko lur sailak lortzeko
Desjabetza Egitasmoa egiteko lanen esleipena.
16.- Herriko arratoi suntsiketa zerbitzuaren esleipen proposamena.
17.- Igarondo Pilotalekuko zerbitzua betetzeko izendaketa.
18.- Gizarte larrialdietarako laguntza eskarietako 97/5 zebakidun zerrendaren onarpen
proposamena.
*** Ursuarango San Migel Jaietak antolatzeko diru laguntza.
*** Kultur Astea.
*** Pilota eskola.
* Jaso, S.A.ak pabeloi berriak eraikitzeko eskariari aldezko iritzia.
* Algar, S.L.ak Goardia Industrigunean pabeloi berria eraikitzeko eskariari aldezko iritzia.
* Julia Aldasoro Azurmendi And.ak, Aierbe baserriari erantsita dagoen etsordea eraberritzeko
eskariari aldezko iritzia.
*** Mailu hidraulikoaren erosketa.
*** Goroldiri Txomenarenako parkean eta beste zenbait lekuetan lorategiko hobekuntzak
egiteko proposamenaren onarpena.
*** Dendatako kartoi bilketa zerbitzua hasi den berri ematen da.
*** Etxegaraten Aldeko Plantaforma.
22.- “BAKEA BEHAR DUGU” lema eta ikurriña daraman panel zuria jartzeko, alde batetik
HBk, eta bestetik, EA, EAJ-PNV, PSE-EEk, aurkeztu dituzten mozioen onartze proposamena

1997ko urriaren 28an
3.- Tomas Aldasoro Jn.ak, bere zinegotzi kargu hartzea.
4.- Zigor Auzoko eremu bati dagokion Idiazabalgo Hirigintz Antolamendurako Arau
Subsidiarioen 7 zenbakidun Elemendu Aldaketa dokumentuaren Aurrerakina erakustaldi
publikoan jartzeko erabakia, eta planteatzen dituen irizpide, helburu eta irtenbide nagusien
onarpena.
5.- Herriko lorategien zaintza lanak esleitzeko Baldintza Pleguaren onarpena.
6.- Idiazabalgo udalerriko eskalako kartografiaren argitalpena egiteko lanen esleipena.
7.- Oinezkoen pasabideak eraikitzeko lanen esleipena.
8.- Igarondo Pilotalekuko zerbitzua betetzeko izendaketa.
* Herriko kultur eta kirol taldeentzako diru laguntza banaketa.
* Lan sustapen programaren barnean kontrataturiko langileen kontratuen luzapena.
* Idiazabalgo Hegoaldeko baserri eta etxeak urez hornitzeko lanen esleipena.

1997ko azaroren 25an
3.- 1997ko Udal Aurrekontuari dagokion 1997/5 Kreditu Aldaketa Espedientearen onarpena.
4.- Zepai, 9 eta 11ko behean Udalak bere jabetzako dituen bi lokalen salmenta egiteko eta
enkante bidez salmenta hori arautuko duen Baldintza pleguaren onarpena.
5.- Herriko lorategien zaintza lanen esleipena.
6.- Kanposantuaren eraldaketa obren proiektuaren onarpena.
* Area 2.2-ari buruzko hirigintza kontsulta.
* Herriko kultur eta kirol taldeentzako diru laguntza banaketa.
* Lurdes Intxausti: Soinketa saioak.
* Kultur Etxerako zaindari postua.
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Goiekiko bilera: Bileraren berri eman ondoren bi gaietan gelditzen da: Goierrin bost hotel
eraikitzeko proiektuaren aurkezpena, eta Bertsozale aldizkariak Goierriko bertsolaritzari
buruzko ale berezia aurkezteko proiektua: Udalei inplikatzea eta zenbait ale aurretik erosteko
eskatzen zaie. 200 ale erostea erabakitzen da, 100.000 pezetatako kostuarekin.

1997ko abenduaren 22an
3.- 1998ko Aurrekontu Orokorraren onarpena.
4.- Behin behineko Kultur Etxeko arduradun-zaindari lanpostua betetzeko izendaketa.
5.- 1997, 1998 eta 1999ko ekitaldietan Euskadiko toki eta foru administrazioetako langileek
izango dituzten lan-baldintzei buruzko akordioaren onarpena.
6.- Zigor Auzoko eremu bati dagokion Idiazabalgo Arau Subsidiarioetako 7 zenbakidun
Elemendu Aldaketa dokumentuaren hasierako onarpena.
7.- Goardia Industriguneko Urbanizazio Proiektu Eraberrituaren hasierako onarpena.
8.- 1998ko ekitaldirako GOIMEN elkartera aurkezteko proiektuen onarpena.
9.- Aurrekontuan aurrikusitako %0,7ko laguntzen banaketa.
10.- Udal tasen itzulketa. Onuradun zerrendaren onarpena.
11.- Kanposantuko zerbitzua emateko hitzarmenaren berrikustapen eta luzapena.
12.- Zenbait zordun eta hartzekodunen baja.
* Jose Mª Imaz Urteagak Ondramuño baserriaren bere zatia bera eta etsordea eraberritzeko
eskariari aldezko iritzia.
* Inmobiliaria Adarrak 1997.12.02 eta Benigno Aldanondo Iparragirre Jn. 1997.12.15 sarrera
datarekin aurkezturiko idatzien berri ematen da.
* Kiroldegian ur bero sistema berria jartzeko aurrekontua.
* Sasieta mankomunitateko azken bilera.
* Herriko kultur eta kirol taldeentzako diru laguntza banaketa.

