2004ko Urtarrilaren 29an
3.- Udal-ekipamendua berrantolatzeko, Arau Subsidiarioetako 15 zenbakidun
Elementu Aldaketa dokumentuaren behin-behineko onarpena.
4.- Goieki, S.A.ko Ezhoizko Batzar Orokorrerako ordezkariaren izendaketa eta
bertan aztertuko diren gaiei buruzko iritzia finkatzea.
5.- Udalerriko hauteskunde mahaiak eratzeko eskumena Alkateari eskuordetzeko
akordioa.

2004ko Otsailaren 24an
3.- Manu Azkarate Tolasaldeko preso politikoaren egoerari buruzko mozioa.
3.- Igarondoko lur erosketa.
4.- Goiburu baserritik Urtsuaran bitarteko pista Egokitu eta Hobetzeko Proiektuak
eragindako desjabetza espedienteko “Hoja de aprecio” delakoaren onarpena.
* Negoziaketa kolektiboa 2004.

2004ko Martxoaren 30ean
3.- Guardi Gain, S.A.-ren 2003 ekitaldiko Urteko Kontuen onarpena.
4.- 2004ko Udal Aurrekontuari dagokion 2004/1 Kreditu Aldaketa Espedientearen
onarpena.
5.- IZARTU 2004-2008 programaren onarpena.
6.- Donato-Errota espaloia Proiektuko lanak esleitzeko Baldintza EkonomikoAdministratiboen onarpen.
7.- Biztanle Erroldaren zuzenketa, 2004/1/1-ko datan.
8.- Agenda 21. Aalborg-eko Kartara atxikipena.
9.- GOIEKI, S.A.-ren Administrazio-kontseilurako ordezkariaren izendapena.
* Igerilekuko ura garbitzeko sistema eraberritzeko aurrekontuaren onarpena.
* Basogintzarako diru ekarpenak.
* Urritzabal inguruko bidea konpontzeko diru-laguntza.
* Goimen Elkarteari urteko ohizko ekarpena.
* 2004 Lan Sustapen Programaren barnean INEMen aurrean aurkezteko
egitasmoen onarpena.
* Eskoletako itxitura berria jartzeko lanen esleipena.
* Soraluze Elektrizitatearen bi aurrekontuen onarpena.
* Etxez Etxeko zerbitzuaren egoera.
* Maria Teresa Mugica Aseguinolaza And. idatzia.

2004ko Apirilaren 29an
Jesus Maria Insausti Larrea Jn.aren zinegotzi kargu hartzea.
3.- Unai Azurmendi Aierdi Jn.ak bere zinegotzi karguari uko egiten dion berri
hartzea.
4.- Eguneko Zentroko zerbitzua emateko hitzarmenaren berrikuspen eta luzapena.
5.- Izaera pertsonaleko datuak dituzten fitxategien sorrera eta hauek babesteko
egindako Seguritateko Dokumentuaren onarpena.
* Euskadiko Liburutegien Sistema nazionaleko sarea on line egiteko proiektuan
parte hartzea.
* Eusko Ikaskuntza eta Idiazabalgo Udalaren arteko hitzarmenaren onarpena.
* “Quitanieves” erosteko aurrekontuaren onarpena.
* Agerreko baselizako erreraula eraberritzeko proposamena.

* Alkatetzarako lanetarako Alkate Jn. liberatzeko akordioa.
* Gizarte Langilearen behin-behineko izendaketa.
* Gazta museoa egitasmoaren ideia lantzeko, XABIDE kultur kudeaketa eta
komunikazio enpresari asistentzi tekniko lanaren esleipena.
* Etxez etxeko zerbitzuaren egoera.

2004ko Maiatzaren 27an

-

3.- Udalaren Ondasun-zerrendaren gaurkotzea 2003/12/31 datarekin, onarpena.
4.- 2003ko Aurrekontuari dagokion Kontu Orokorraren espedientearen onarpena.
5.- 2004ko Udal Aurrekontuari dagokion 2004/2 Kreditu Aldaketa Espedientearen
onarpena.
6.- Iturraldetik Errota bitarteko espaloia egiteko lanen esleipena.
7.- Igarondo Igerilekuko 2004 denboraldiko zerbitzu prestaketarako izendaketa.
8.- Area 8 (Jaso) eremuan lur gehiago berkalifikatzeko hirigintza hitzarmenaren
onarpena.
“Apartheid politikoa, urtebete beranduago.”
“Ama lurra defenda dezagun adierazpena.”
“Xakea kirol bezala mantentzearen aldeko adierazpena”
* Aitsuko basoko itxitura.
* Enpagolatzako bidea zati batean asfaltatzea.
* GOIMENerako ordezkaria izendatzea.
* Eskolatako proiektua 2004/2005
* Xabier Intxausti Jn.: Alkatetzarako lanetarako Alkate Jn. liberatzeko akordioa.

2004ko Ekainaren 29an
3.- Udal langileen 2004 urterako lan-baldintzei buruzko erabakia.
4.- Aitsu inguruko basoan itxitura egiteko lanak eta material erosketaren esleipena.
* Segura eta Idiazabalgo belardien gestioa hobetzeko hitzarmenaren onarpena.
* Oiarbide saroia izeneko media herri onurako mendi bezala kalifikatzea.
* Plazako kiosko azpiko lokala Axari Elkarteari uztea.

2004ko Uztailaren 27an
* Negurako Aisialdia – Ludoteka egitasmoa.
* San Inazio Jaietako aurrekontua.
* Goierri telebista ikusi ahal izateko Gurutzetako antenan jarri beharrezko
reemisoraren erosketa.
* Gazta eguneko likidazioa.
* Idiazabaldik Seguraraino errepidea zabaltze proiektuari alegazioak.

2004ko Irailaren 21ean
3.- Idazkaritzako langileen lanaldien behin-behingozko aldaketa.
4.- Ursuaran Errekaren Uharka Berreskuratzeko Proiektuak erangidako lurrak
okupatzeko eta gerora hirigintza probetxamendua emateko hirigintza hitzarmenarena.
5.- 2005. Ekitaldirako zerga propio eta tasen Ordenantza Erregulatzaileen karga
tasa eta kuoten aldaketa proposamena.
6.- Guardi-Gain, S.A.-ren akzio berriak harpidetzeko eta Sozietatearen Estatutuak
aldatzeko akordioa.

7.- Lan Sustapen Programaren barnean egitasmo berriaren onarpena.
* Aristizabal baserri ondoko lubizia.
* Ursuaran auzoan farola jartzeko aurrekontua.
* Erabilera Publikoko Baso pista eta Bideen Erabilera Berezia Arautzen duen
Ordenantzaren 12. Artikuluaren aldaketa.
* Izaki Goierri elkarteari dirulaguntza.
* Etxegarate mendateko desdoblamendu lanak utzitako akatsen zuzenketa.
* Zugazti baserria eraberritzeko kontsultari aldezko erantzuna.

2004ko Urriaren 28an
3.- 2005 urterako Aurrekontu Orokorraren onarpena.
4.-2005 urterako Goimen Elkartearen aurrean aurkezteko proiekturen onarpena.
5.- Udalaren beraren zuzenbide publikoko diru sarrerak bide exekutiboan biltzeko,
Gipuzkoako Foru Aldundia eta Udalaren arteko lankidetza hitzarmenaren onarpena.
6.- Udal langileen prebentzio teknikoa eta osasun zaintza egiteko lanaren esleipena.
7.- Arratoi suntsiketa zerbitzua emateko hitzarmenaren berrikustapen eta luzapena.
8.- Udalbiltzaren mozioaren onarpena, berau osatzen duten hautetsien aurkako
epaiketak salatzeko.
* Kale Nagusia, 8 (farmaziakoa) etxearen atzekaldea, errekaldea, asfaltatzea.
* Ola ondo etxearen alboko lurretan familia bakarreko bi etxe eraikitzeko
adostasuna. Joao Vaz Da Cunha eta Xabin Unanue Arriaran.
* Bikuña Auzoko urbanizazio berritzeko egitasmoa.

2004ko Azaroaren 25ean
3.- Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa Udal Ekipamendua berrantolatzeko
espedienteari eransteko aurkeztu beharrezko dokumentazio osagarriaren onarpena.
4.- Idiazabalgomendia deituriko 2.034.1 zenbakidun Herri Onurako mendiko
(Oriolatza eta Santa Barbaran) egur ustiaketaren enkantea arautuko duen Baldintza Tekniko
eta Ekonomiko-Administratiboen Pleguen onarpena.
5.- Idiazabalgomendia deituriko 2.034.1 zenbakidun Herri Onurako mendiko
(Ojuleku) egur ustiaketaren enkantea arautuko duen Baldintza Tekniko eta EkonomikoAdministratiboen Pleguen onarpena.
6.- 2004ko Udal Aurrekontuari dagokion 2004/3 Kreditu Aldaketa Espedientearen
onarpena.
7.- Pilarrenea etxearen atzekaldean lurrak erosteko onarpena.
8.- Herriko kultur eta kirol taldeentzako diru laguntza banaketa.
9.- 2005. urtearako taxi zerbitzuei dagokion tarifa taularen onarpena.
10.- Emakume alargunen pentsioari buruz hainbat jubilatu eta emakumeen
elkarteek aurkezturiko mozioaren onarpena.
* Artzain mundua Foroari diru laguntza.
* Pilarreneako tabernako zerbitzuaren esleipena.
* Guraso Elkartearen bilera.

2004ko Abenduaren 21ean
3.- Aizkorri-Aratz Eremuko Parke Naturalaren kudeaketarako Partzoneriak eta
Diputazioak adostutako dokumentuaren onarpena.
4.- Guraso Elkarteak Gurutze berrin duen lokalaren lagapena onartzea.
5.- Aurrekontuan aurreikusitako%0,7ko laguntzen banaketa.

6.- Udal tasen itzulketa. Onuradun zerrendaren onarpena.
7.- Lorazaintza zerbitzua emateko hitzarmenaren berrikustapena eta luzapena.
8.- Aurreko ekitaldietatik datozen zenbait zordun eta hartzekodunen baja
proposamena.
* Kale Nagusia, 8 (farmaziakoa) etxearen atzekaldea, errekaldea, asfaltatzea.
* Kaletio taldearen eskaria.

