OÑATIKO UDAL PLANGINTZAKO AHOLKU BATZORDEAN
PARTE HARTZEKO ESKAERA

Elkarte, talde edo erakundearen datuak
Izena

IFJ-IFZ

Egoitza soziala

Udalerria

Telefonoa

Emaila

Kide kopurua

Hautagaiaren datuak
Izen-abizenak

NAN

Sexua



Emakumea Gizonezkoa
Helbidea

Udalerria

Telefonoa

Emaila

Adierazitako datu pertsonalak bat etorri behar dira NANean edo horren baliokide den dokumenturen baten agertzen direnekin.

Ordezkoaren datuak
Izen-abizenak

NAN

Sexua



Emakumea Gizonezkoa
Helbidea

Udalerria

Telefonoa

Emaila

Adierazitako datu pertsonalak bat etorri behar dira NANean edo horren baliokide den dokumenturen baten agertzen direnekin.

Aholku kontseiluaren saioak egiteko nahiago dituzuen egunak eta ordutegia

Eguna

Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala











Ordutegia

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedaturikoaren arabera, inprimaki honetan adierazitako datu pertsonalak Donostiako Udalaren
jabetzako fitxategietara sartuko dira, eta udal kudeaketari dagozkion zereginetarako eta zure eskabideari erantzuteko baino ez dira erabiliko.

OÑATIKO UDAL PLANGINTZAKO AHOLKU BATZORDEAN
PARTE HARTZEKO ESKAERA
Parte hartze eremua
Adierazi zein esparru edo eremutakoa den erakundea Oñatiko Udal Plangintzako Aholku Kontseilua arautzen duen
Erregelamenduko 2. artikuluaren atalaren arabera:











f. Oñatiko landa-auzoen izenean, auzoetako alkateen
artean hautaturiko ordezkari bat.
g. Herriguneko auzo elkarteetako ordezkari bat.



h. Ingurumena babesten eta defendatzen diharduen
elkarteen ordezkari bana.
i. Abeltzaintza eta nekazaritza sektoreko ordezkari
bana.
j. Basogintza sektoreko ordezkari bat.



p. Bestelako enpresari elkarteen ordezkari bat.



q. Sindikatu orokorretako ordezkari bana.



r. Gazteen elkarteetako ordezkari bat.

k. Tokiko kultura ondarearen aldeko elkarteetako
ordezkari bat.
l. Kirol elkarteetako ordezkari bat.



s. Hirugarren adineko elkarteen ordezkari bana.



t. Oñatiko talde feminista bakoitzeko ordezkari bana.

m. Dibertsitate funtzionala duten herritarren bizi
kalitatea hobetzea sustatzen duen elkarteetako
ordezkari bat.
n. Merkataritza eta ostalaritza elkarteetako ordezkari
bat.



u. Kultur- eta jatorri- aniztasunaren aldeko lana egiten
duten elkarteen ordezkari bat.



v. Eskola komunitateko ordezkari bana.



ñ. Mugikortasun iraunkorra sustatzen duten
elkarteetako ordezkari bat
o. Enpresa kooperatiboen elkarteen ordezkari bat.

Eskaera hau izenpetzen duenak, goian adierazitako elkarte edo erakundea ordezkatzen, hauxe AITORTZEN du:
Oñatiko Udal Plangintzako Aholku Kontseilua arautzen duen Erregelamenduan ezartzen diren baldintza guztiak
betetzen dituela, eta, Oñatiko udalari goian adierazitako parte-hartze eremuan aholku batzorde horretan parte
hartzea ESKATZEN DIOLA, eskaera honi indarrean dagoen araudiak ezartzen duen dokumentazioa erantsiz.

Ordezkariaren sinadura

Oñatin, _____________________________________________

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedaturikoaren arabera, inprimaki honetan adierazitako datu pertsonalak Donostiako Udalaren
jabetzako fitxategietara sartuko dira, eta udal kudeaketari dagozkion zereginetarako eta zure eskabideari erantzuteko baino ez dira erabiliko.

