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Udal-plenoak 20I9ko 30an eta arratsal 19:00tan
Udaletxeko Areto Nagusian ohiko biltzarra burutu behar duelarik, honen bidez
deitzen zaizu, bertara aipatu egun eta orduan etor zaitezen, non atzealdean
zehazten den eguneko aztergaietan azaltzen diren gaiak aztertuko diren.

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

Oiartzvn, 20 1 9ko urtarrilare n 25 a.

ALKATEAK,

ÉT
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L Aurreko batzanari dagokion aktaren onarpena.

2. Naturkon elkartearen mozioa, Oiartzungo udalerriko pinu sailei eta ingurumenaren eta

osasun publikoaren babesari buruzkoa, EHB ildu taldeak aurkeztutakoa.

3. Zinegotzi eta udal talde politikoen ordainsarien aldaketaren onarpena'

4. Giprikoako Foru Aldundia eta Oiartzungo Udalaren arteko informazioa lagatzeko

hitzarmenaren bamran E 1 eranskinaren onarpena'

5. Hondakinen bilketa arloan Oiartzun eta Errenteriako udalen arteko hitzarmenean datu

pertsonalen tratamenduari buruzko klausula eranstea'

6. biurt^rrgo Udalak eta Oarsoaldea Garapen Agentziak etxebideko etxebizitza

babestuen eskatzaileen erregistrora sarbidea izan dezaten Eusko Jawlantza, Oarsoaldea

Garapen Agentzia eta Oiartzungo Udalaren arteko hitzarmenean aldaketen onarpena.

7. OiartzungÑdalerrian hiri-garbiketa eta etxeko hondakinen bilketa- eta garraio-zerbitzu

kontratuaren 2. htzapenaren ona{pena.
g. Soinuenea Fundazioari 2019 urteko ekarpen ekonomikoa egiteko gastu-onarpena,

ordainketa-epeen onarpena eta lehen zatiaten ordainketa'

9. Lubeni Ikasgune Geálogikoa Fundazioari 2019 urteko ekarpen ekonomikoa egiteko

gastu-onarpena, ordainketa-epeen onaq)ena eta lehen zaliarcn ordainketa.

fO. óiartzungó udalerrian kantaginfza sustatzeko Oiartzungo Udalaren eta Lartaun

Abesbatzaren arteko hitzarmenaren onalpena.

ll.Haurtzaro Ikastolarekin sinatutako hitzarmenaren arabera, 20l9ko diru-laguntzaren

onarpena.
12. Udal Ikastola Partzuergoari ekarpenaren onarpena.

I3. Isasti etxadiko plazako lurra altxa eta berritzeko obra udal onurakoaizendatzea.

14. Kultur etxeko jarduera prebentiboaren plangintzaú buruzko 2018. urteko Txostenaren

aurkezpena eta onarPena.

1 5 . B este ekitaldietako ordainagiriak balio g abefzea.

16. Beste organoen jardueraren jarraipena.

17. Eskari-galderak.
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2019ko urtarrilaren 30an, 19:00tan egingo den

UDAL OSOKO

OHIKO BATZARRALDIKO

GAI ZERRENDA
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