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OIARTZUNCO
UDALA

DEIALDIA

Udal-plenoak 2019ko otsailaren 27an eta arratsaldeko 19:00tan Udaletxeko
Areto Nagusian ohiko biltzarca burutu behar duelarik, honen bidez deitzen zaizrt,
bertara aipatu egun eta orduan etor zaitezen, non atzealdean zehazten den
eguneko aztergaietan azaltzen diren gaiak aztertuko diren.

Etortzerik ez bazenu, Alkatetza honi jakinaraziko diezaiozun itxaro dut
zure adeitasunarengandik, hala jasota gera dadin.

Oiartzun, 20 1 9ko otsailaren 22a.
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OIARTZUNGO
UDALA

2019ko otsailaren27an, L9:00tan egingo den

UDAL OSOKO

OHIKO BATZARRALDIKO

GAI ZERRENDA

1. Aurreko batzanaÁ dagokion akfaren onarpena.

2. Zailtasunak dituzten haurrentzat laguntza-eskaerak bideratzeko 2019 urteko irizpideen

onarpena.
3. Ar¿ituniko bidegoniko zatibafean kableatua, argiteria eta kuadroen berritze proiektua

zati batean ftnantzatzeko Gipuzkoako Foru Aldundia eta Oiartzungo Udalaren arteko

hitzarmenaren onarpena.
4. Oiartzungo udalerrian kantagintza sustatzeko Oiartzungo Udalaren eta Lartaun

Abesbatzaren arteko hitzarmenaren onarpena.

5. Oiartzun irratiaren funtzionamendurako Udala etaHitz Hots Kultur Elkartearen arteko

hitzarmenaren onarpena.

6. Oiartz-sanen baitan, Txerri Eguna, Euskara Elkartera, Motibazio Saioak Gazteentzat eta

Kuadrillategi programak gauzafri, ahal izateko Oiartzungo Udala eta Ttur-Ttur
Euskaltzaleon Bilgunearen arteko hitzarmenaren onarpena.

7. Oiartzungo Udala eta Anaztalo Elkartearen arteko hitzarmenaren onarpena.

8. Anaztalo Elkarteari 2019. urteko diru-laguntza onartzea.
g. 2019 urtean Oiartzunen auneikusitako kultur ekitaldiak antolatzeko herriko elkarteei

dirulaguntzen banaketa eta ordainketaren onarpena.

10. Oiartzungo udalerrian hiri-garbiketa eta etxeko hondakinen bilketa eta garraioko

zerbitnt kontratuare n 2. Luzap ena.

11. Oiartzungo Udala Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza Partzuergoan

inte gr atzeari on arp en a.

12.ELI-3C (MOSA) eremuan izaera publikoa duten lurren Udalaren aldeko zesioaren

onarpena.
13. Fermiñene eraikineko jarduera prebentiboaren plangintzari buruko 2018 urteko

txostenaren onarpena.
14. Udaletxeko Jarduera Prebentiboaren Plangintzari buruzko 2018 urteko txostenaren

onarp'ena.
15. Ibarburuene eraikineko lan arriskuen ebaluazioa berritzearen ondoriozko Jarduera

Prebentiboaren Plangintzari buruzko txostenaren onarpena'

16.2018ko laugarren hiruhilekoari dagokion aurrekontuaren exekuzioaren, aurrekontuz

kanpoko mugimenduen eta diruzaintzaren egoeraren berri ematea.

I 7 . B este ekital dietako ordainagiri ak bali o g abetzea.

1 8. Beste organoen jardueraren j arraipena.

19. Eskari-galderak.
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