Sailkapena
2017/06/16

100 - BARNE ANTOLAKUNTZA ETA ORGANIZAZIOA
101 - Udal gobernua eratzea eta antolatzea
101A - UDALAREN ERAKETA

Udal korporazioaren eraketarako espedientea

101B - GOBERNUKO OINARRIZKO ORGANOAK

Akta liburua, Ogasuna (esp.)
Akta liburua, Tokiko Gobernu Batzordea (esp.)
Akta liburua, Udalbatza (esp.)
Alkatetza Dekretuak (esp.)
Bilkuren espedienteak: Ogasuna (esp.)
Bilkuren espedienteak: Tokiko Gobernua (esp.)
Bilkuren espedienteak: Udalbatza (esp.)
Udal organoak antolatzeko espedientea

101C - UDALEKO ORGANO OSAGARRIAK
101C01 - Batzorde informatzaileak
Akta liburua, Auzoak eta landa garapena (esp.)
Akta liburua, Auzoetako, landa garapeneko eta ingurumenekoa (esp.)
Akta liburua, Barne (esp.)
Akta liburua, ekonomia sustapena, turismo eta enplegua (esp.)
Akta liburua, Euskara (esp.)
Akta liburua, Gizarte zerbitzuak (esp.)
Akta liburua, Lurralde antolamendua (esp.)
Akta liburua, Lurralde antolamendua eta Ingurugiroa (esp.)
Akta liburua, Obra eta zerbitzuak (esp.)
Batzorde informatzaileen eraketarako espedientea
Batzorde informatzaileen kideen izendapenerako espedientea
Bilkuren espedienteak: Lurralde antolamendua eta Ingurugiroa (esp.)
Bilkuren espedienteak: Auzoak eta landa garapena (esp.)
AS31. - Akta liburua, Ondarea eta Turismoa (esp.)
AS32. - Bilkuren espedienteak: Ondarea eta Turismoa (esp.)
GO01. - Bilkuren espedienteak: Kultura eta jaiak (esp.)
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GO02. - Akta liburua, Kultura eta jaiak (esp.)
GO03. - Euskara Zerbitzuko kudeaketa orokorra. Batzorde informatzailea (esp.)
GO04. - Akta liburua, Gazteria eta Hezkuntza (esp.)
GO05. - Bilkuren espedienteak: Gazteria eta Hezkuntza (esp.)
GO06. - Akta liburua, Kirola (esp.)
GO07. - Bilkuren espedienteak: Kirola (esp.)
GO10. - Akta liburua, Ondare, kultura eta jaiak (esp.)
GO11. - Bilkuren espedienteak: Ondare, Kultura eta Jaiak (esp.)
GO15. - Bilkuren espedienteak: Gizarte zerbitzuak (esp.)
GO17. - Bilkuren espedienteak: Ekonomia sustapena, turismo eta enplegua (esp.)
GO22. - Bilkuren espedienteak: Lurralde antolamendua (esp.)
GO23. - Bilkuren espedienteak: Obra eta zerbitzuak (esp.)
GO24. - Bilkuren espedienteak: Barne (esp.)
GO25. - Bilkuren espedienteak: Auzoetako, landa garapeneko eta ingurumenekoa (esp.)

101C02 - Batzorde munizipalak eta sektorialak
GO08. - Akta liburua, Kirol kontseilua (esp.)
GO09. - Bilkuren espedienteak: Kirol Kontseilua

101D - ZINEGOTZIAK ETA UDAL TALDEAK
101D01 - Udalbatzaren kideak
Kargugabetze espedientea
Zinegotzien espedientea
Zinegotzien ordainsariak eta dedikazio-erregimena (esp.)

101E - HERRIZ GAINDIKO BILKURAK ETA ATXIKIMENDUAK
101E01 - Debagoieneko Mankomunitatea
GO12. - Debagoieneko Mankomunitateko Kirol batzordeko aktak
GO13. - Debagoieneko Mankomunitateko Kirol batzordeko bilera deialdien espedienteak
GO18. - Debagoieneko Mankomunitateko aktak
GO19. - Debagoieneko Mankomunitateko bilera espedienteak
GO20. - Debagoieneko Mankomunitatean ordezkariak izendatzeko espedientea
GO21. - Debagoieneko Mankomunitateko Kirol arloko koordinazio espedientea

101F - KUDEAKETAREN KONTROLA ETA HERRITARREN PARTEHARTZEA

BGHP. - Herritarren parte-hartzearen sustatzeko jarduera espedientea
MOZI. - Mozioak (esp.)

102 - Erreglamentazioa, aholkularitza eta defentsa juridikoa
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102A - ERREGELAMENDU, ORDENANTZA ETA ARAUDIA

Alkatearen bandoak (esp.)
Erregelamendu eta ordenantzak (esp.)
Ordenantza fiskalak (esp.)
Udal ordenantzak hausteen espedientea
ARAP. - Departamentuan animaliak eduki eta babestearen inguruko araudi proposamenak lantzeko
espedientea (Gizarte zerbitzuak)
ARAP. - Departamentuan araudi proposamenak lantzeko espedientea

102C - PROZEDURA ETA ERREKURTSOAK
102C01 - Administrazioarekiko auzi-prozedurak
Administrazioarekiko auzi-prozedurak, "Gobernaziokoak" (esp.)
Administrazioarekiko auzi-prozedurak, Hirigintzazkoak (esp.)
Administrazioarekiko auzi-prozedurak, Idazkaritzakoak (esp.)

102C02 - Administrazioarekiko diru-auziak
Administrazioarekiko diru-auzien prozedurak (esp.)

102C03 - Zehapenak
AR01. - Arauak hausteagatik egindako zehapen-espedienteak

102C04 - Udalak egindako ondare-erreklamazioak
UDAK. - Udalak egindako ondare-erreklamazioen espedientea

102C05 - Udalari egindako ondare-erreklamazioak
UDRI. - Udalari egindako ondare-erreklamazioen espedientea

102D - INFORMAZIOAREN ETA DOKUMENTUEN AUTENTIKAZIOA

Agerraldiak udaltzainburuaren aurrean: adingabekoak atzerrira joateko gurasoek emandako
baimenak (esp.)
Hirigintzako ziurtagirien kopiak (esp.)
Irtendako agirien erregistro-liburua
Sartutako agirien erregistro-liburua
Ziurtagiriak (esp.)
KAZI. - Kale-izendegiaren ziurtagiriak (esp.)
ZIAL. - Alkateak egindako ziurtagiriak (esp.)
ZIKO. - Konparezentziak, alkatearen aurrean (esp.)

102E - EDIKTUAK ETA INFORMAZIO PUBLIKOA
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EDIK. - Ediktuak (esp.)

103 - Antolaketa administratiboa
103A - BILERAK ETA BATZORDE TEKNIKOAK

Akta liburua, Osasun eta Segurtasun batzordea
Bilkuren espedienteak: Osasun eta Segurtasun batzordea
DEM1. - Akta liburua, Mugikortasun lan taldea
DEM2. - Bilkuren espedienteak: Mugikortasun lan taldea

103B - KOORDINAZIO ADMINISTRATIBOA
103B01 - Normalizazioa
AA03. - Departamentuan inprimakien normalizazioa
AA03. - Inprimakien normalizazioa

103C - DOKUMENTUEN ETA INFORMAZIOAREN KUDEAKETA

AS04. - Dokumentuak balioesteko eta xahutzeko espedientea
AS05. - Dokumentuen transferentzia egiteko irizpideak finkatzeko espedientea
AS06. - Espurgo-espedientea
AS07. - Kontserbazio-egutegia onartzeko espedientea
AS08. - Xahututako dokumentuen erregistroa (inbentarioa)
KD00. - Departamentuan dokumentuak kudeatzeko espedientea

103D - EUSKARAREN NORMALKUNTZA
103D01 - Euskararen kalitatearen bermea
COEK. - Euskara. Corpus plangintza eta euskeraren kalitatea. Ekintzak (esp.)
COLA. - Euskara. Corpus plangintza eta euskeraren kalitatea. Laguntzak (esp.)
COTX. - Euskara. Corpus plangintza eta euskeraren kalitatea. Txostenak (esp.)

103D02 - Udaleko hizkuntzaren garapena
Langileen euskara alorreko tramitazio administratiboen espedientea
Lanpostuei hizkuntza-eskakizuna jartzeko espedientea
EN00. - Departamentuan euskara normalizatzeko espedientea
UDED. - Euskara. Udal administrazioa. Ekintzak (esp.)
UDPL. - Euskara. Udal administrazioa. Planak, arautzea eta ebaluazioa (esp.)
UDPR. - Euskara. Udal administrazioa. Prestakuntza (esp.)
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103E - INFORMAZIO SISTEMEN KUDEAKETA

IK00. - Departamentuan IKTak kudeatzeko espedientea

103E02 - Informatika erabiltzaileei laguntza
IKT: intzidentziak eta eskaerak kudeatzea (esp.)

103E04 - Informazioaren segurtasuna
IKT: datuak berreskuratzea (esp.)
Informazioaren segurtasun-kopiak (esp.)

103G - DEPARTAMENTUETAKO KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA

Jardueren hileroko parteak (esp.)
Udaltzaingoaren eguneroko parteak (esp.)
AS01. - Artxiboko materialen digitalizazioaren programaziorako espedientea
AS02. - Artxiboko materialen eraberritzeko programaziorako espedientea
ITTX. - Euskara. Itzulpen eta zuzenketak. Txostenak (esp.)
KUKO. - Euskara Zerbitzuko kudeaketa orokorra. Koordinazioguneak (Batzordeaz apartekoak) (esp.)
KUZE. - Euskara Zerbitzuko kudeaketa orokorra. Zerbitzuaren kudeaketa (esp.)

103G01 - Urteko memoria eta txostenak
DKUT. - Zerbitzuko urteko txostena (esp.)

103G02 - Planifikazioa
KUPL. - Euskara Zerbitzuko kudeaketa orokorra. Planak eta arautegiak (esp.)
PL00. - Departamentuan urteko kudeaketa planak kudeatzeko espedientea
PL01. - Kirol zerbitzuko hobekuntzarako plana (esp.)
PL02. - Kirol zerbitzuko plan estrategikoa (esp.)

103G03 - Inkesta eta datu bilketak
Emakunderen ebaluazio espedientea
Eusko Jaurlaritzaren ebaluaketa espedientea
AA01. - Gizarte zerbitzuko inkestak eta datu bilketen espedientea
AA01. - Kirol zerbitzuko erabiltzaileen asebete-inkestak (esp.)
KUDI. - Euskara Zerbitzuko kudeaketa orokorra. Diagnostikoak eta neurketak (esp.)

103G04 - Txosten teknikoak
Txostenak, Kontuhartzailetza (esp.)
AA02. - Txosten teknikoak
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103G05 - Udalak eskatutako dirulaguntzak
KULE. - Euskara Zerbitzuko kudeaketa orokorra. Udalaren laguntza eskariak (esp.)
SKDL. - Artxibo sistema martxan jartzeko edo sendotzeko dirulaguntza eskatzeko espedientea
SKDL. - Berdintasuna: dirulaguntzen eskaera espedientea
SKDL. - Drogen mendekotasunen inguruko dirulaguntzak eskatzeko espedientea
SKDL. - Eskola Agenda 21 ikastetxeetan aurrera eramateko dirulaguntza espedientea
SKDL. - Kultura arloko dirulaguntza eskatzeko espedientea

103G06 - Korrespondentzia
Alkatetzaren korrespondentzia (esp.)
DKK2. - Korrespondentzia (esp.)
DKKO. - Departamentuaren korrespondentzia (esp.)

103H - GENERO IKUSPEGIA UDAL ADMINISTRAZIOAN

GU00. - Departamentuan genero berdintasuna kudeatzeko espedientea
GU01. - Berdintasunaren zeharkakotasunerako ekintza espedientea

104 - Baliabide ekonomikoen kudeaketa
104A - AURREKONTU OROKORRAREN OSAKETA ETA ONARPENA

Aurreko urteko kreditua txertatzeko espedientea
Aurrekontu-aldaketen espedientea
Aurrekontuak kopiatzeko liburuak
Aurrekontuaren espedientea
Aurrekontuaren kitapenak (esp.)
Aurrekontuaren kontrol espedientea
Aurrekontuaren zirriborroak (esp.)
Aurrekontuko liburu nagusiak (esp.)
Inbertsio-aurrekontuen espedientea
Kitapenaren agiriak (esp.)
Kreditu-aldaketen espedienteak (1988ra arte)
Kreditu-aldaketen espedienteak (1988tik)
Kreditu-gaikuntzen eta kreditu gehigarrien espedientea
Kreditu-handitzeen espedientea
Kreditu-kontua (esp.)
Kreditu-transferentzien espedienteak
Liburu lagungarriak (esp.)
KEUA. - Departamentuan urteko aurrekontua kudeatzeko espedientea
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KEUB. - Departamentuan urteko Bihargintzako aurrekontua kudeatzeko espedientea (kirolak)

104B - AURREKONTUZ KANPOKO SARRERA ETA ORDAINKETAK, ETA BALANTZEAREN

Aurrekontuko balio apartekoen eta lagungarrien kontua (esp.)
Balio apartekoen eta lagungarrien liburuak (esp.)
BEZaren erregistro-liburuak (esp.)
Ezohiko aurrekontuen espedientea (1985 arte)
Inbentarioen eta balantzeen liburuak (esp.)
Ondarea kudeatzeko kontuak (esp.)
Ondarezko liburu nagusiak (esp.)
PFEZaren eta BEZaren aitorpenak (esp.)

104C - FINANTZA KUDEAKETA

Bankuko kontu-laburpenak
Diru-sarreren erregistro-liburua
Efektuen liburu lagungarriak (esp.)
Eguneroko kontaketen liburuak (esp.)
Gerakinen espedienteak
Kontaketen akten liburuak (esp.)
Kontu korronteen liburu lagungarriak (esp.)
Kreditu-eragiketen espedienteak (1989ra arte)
Kreditu-eragiketen espedienteak (1989tik)
Kutxako liburu lagungarriak (esp.)
Kutxako liburu nagusiak (esp.)
Kutxako liburuak (esp.)
Kutxaren egoera (esp.)
Mailegu-kontratu espedientea
Ordainketen erregistro-liburua
Zor publikoa jaulkitzeko espedientea

104D - FISKALIZAZIOA, AHOLKULARITZA ETA KONTU EMATEAK

Auditoriaren espedientea
Aurrekontu arruntaren kontu orokorra (1985 arte)
Kontu orokorrak (esp.)
Kontuak eta kudeaketa ekonomikoa ikuskatzeko espedientea
FIUK. - Bihargintzaren urteko kitapen txostena espedientea (Kirolak)
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FIUK. - Departamentuko aurrekontua kitatzeko espedientea

104E - GASTUEN KUDEAKETA

Gastuen liburu orokorrak (esp.)
Gordailuzaintzaren ordainketen eguneroko liburuak (esp.)
Inbertsio-aginduen espedientea
Ordainketa-aginduen erregistro-liburua
Ordainketa-aginduen espedientea
Ordainketen kontu-hartzeen eguneko liburuak (esp.)
GK00. - Departamentuan gastuen espedientea

104F - SARREREN KUDEAKETA

Bahikuntzen espedientea
Data-orria
Diru-bilketa exekutiboko espedientea
Diru-bilketaren egoera-orriak (esp.)
Diru-bilketaren espedientea
Diru-bilketaren kontuak (esp.)
Diru-bilketaren liburu lagungarriak (esp.)
Diru-bilketen zerrenda-liburua
Diru-sarreraren egiaztagiriak (esp.)
Erreklamazioen erregistroa
Errenten eta ordainarazpenen liburu orokorrak (esp.)
Erreziboen ordainketak helbideratzeko espedientea
Errolda fiskala: Hilobiratze-tasa (esp.)
Errolda fiskala: Hiri-hondakinen bilketa, garraio eta kudeaketa zerbitzuaren tasa (zaborra) (esp.)
Errolda fiskala: Hiri-ondasun higiezinen gaineko zerga (esp.)
Errolda fiskala: jarduera ekonomikoen gaineko zerga (esp.)
Errolda fiskala: Landa-ondasun higiezinen gaineko zerga (esp.)
Errolda fiskala: Panteoia izateagatiko tasa (esp.)
Errolda fiskala: Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga (esp.)
Errolda fiskala: Ur eta estolderiaren tasa (esp.)
Garraio-zergaren espedientea
Gordailuzaintzaren sarreren eguneroko liburuak (esp.)
Ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zergaren espedientea
Kale-jarduerekin bide publikoaren okupazioaren gaineko errolda
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Kargu-pleguen zerrendak (esp.)
Katastroaren kudeaketa espedientea (esp.)
Kitapenak (esp.)
Kobraezinen espedienteak (esp.)
Kobratzeko zerrendak (esp.)
Lurren balioa gehitzearen gaineko zergaren erregistroak (esp.)
Lurren balioa gehitzearen gaineko zergaren espedientea
Okerreko zordunketa bueltatzeko espedientea
Ondasun Higiezinen Zergaren espedientea (OHZ)
Ondasunen kontuak (esp.)
Onura fiskal espedientea
Premiamendu espedientea
Sarrera-aginduen erregistro-liburua (esp.)
Sarrera-aginduen espedientea (RI)
Sarreren kontu-hartzeen eguneko liburuak (esp.)
Ur- eta estolderia-zerbitzuaren erregistroak (esp.)
Ur-kontsumoen kontagailuen liburuak (esp.)
Zerbitzuak emateagatik tasen espedienteak
Zerga kobrantzaren zerrenda-liburua
Zergak eta tasak zatika ordaintzeko edo atzeratzeko eskaera espedientea
Zergak ikuskatzeko espedienteak
Zorpeko ziurtagirien baloreengatik diru-bilketa kudeatzeko urteko kontuak
SK00. - Departamentuan diru sarreren espedientea
SK01. - Kirol departamentuko premiamendu espedientea

104G - KONTRATAZIOA

Foru Aldundiaren kontratazio-deialdiei atxikitzeko espedientea
Kontratu espedientea, prozedura irekiaren bidezkoa
Kontratu espedientea, prozedura murriztuaren bidezkoa
Kontratu espedientea, prozedura negoziatuaren bidezkoa, publizitatearekin
Kontratu espedientea, prozedura negoziatuaren bidezkoa, publizitaterik gabekoa
Obra-kontratu txikiaren espedientea, 3001etik 15000 euro artekoa
Zerbitzu eta hornidurako kontratu txikien espedientea, 3001 eurotik 12020 euro artekoak
EKEE. - Erosketa arrunten espedientea
EKKO. - Agorrosini erantsitako tabernaren alokairua esleitzeko espedientea
EKKO. - Aroztegi erakusketa gela zaintzeko kontratatzeko espedientea
EKKO. - Eskola Agenda 21 ikastetxeetan aurrera eramateko kontratazio espedientea
EKKO. - Gazteleku zerbitzuaren kontratazio espedientea
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EKKO. - Ingurune irekian adingabeko eta gazteen inguruan egon daitezkeen arrisku egoerei aurre
hartzeko zerbitzuaren kontratazio espedientea
EKKO. - Kontratazio-espedientea
EKKO. - Liburutegiaren zerbitzuaren kontratazio espedientea, Osintxun
EKKO. - Ludoteka eta Liburutegiaren zerbitzuaren kontratazio espedientea, Angiozarren
EKKO. - Ludoteka zerbitzuaren kontratazio espedientea, Agorrosinen
EKKO. - Ludoteka zerbitzuaren kontratazio espedientea, Osintxun
EKKO. - Udal pilotalekuari erantsitako tabernaren alokairua esleitzeko espedientea
EKKO. - Udal polikiroldegiari erantsitako tabernaren alokairua esleitzeko espedientea
EKKO. - Udaleku irekien zerbitzuaren kontratazio espedientea
ITKK. - Euskara. Itzulpen eta zuzenketak. Kanpoko kontratazioak (esp.)
KOID. - Kontratu eta hitzarmenak
KUER. - Euskara Zerbitzuko kudeaketa orokorra. Erosketak (esp.)

105 - Ondarea eta udal ondasunen kudeaketa
105A - UDAL ONDASUNEN SARRERA

Bahitutako ondasunen espedienteak (Hirigintza)
Desjabetzeko espedientea (Hirigintza)
Dohaintza espedientea
Dohaintza espedientea (hirigintza)
Trukatzeko espedientea (Hirigintza)
Udal ondarea eskuratzeko espedientea
Udal ondasunak berreskuratzeko espedienteak
Udal ondasunen mugarritze espedientea
Udalak beste jabeen instalazioak erabiltzeko hitzarmen espedientea
Utzarazpen espedienteak (Hirigintza)

105B - UDAL ONDASUNEN KUDEAKETA
105B01 - Udal ondasunen inbentarioa
Udal ondasunen inbentarioa (esp.)
ONDE. - Udal ondasunen inbentario orokorraren zuzenketa espedientea

105B02 - Udal ondasunen mantenua
BOUM. - Haur hezkuntza eta lehen hezkuntza eskaintzen duten ikastetxe publikoen mantenu
espedientea
KMET. - Kultura lokalen egoera txostenak
OM01. - Kirol instalazioen intzidentzien parteak (esp.)
OM02. - Kirol instalazioetako kontsumoak neurtzeko espedientea
OM03. - Kirol instalazioetako mantenurako intzidentzien komunikazio orriak (liburuak)
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OM04. - Kirol instalazioen mantenu espedientea

105B04 - Udal ondasunen erabilera
Udal ondasunen gozamena eta probetxua espedientea
OE01. - Eskoletako gimnasioen okupazioaren programazioarako espedientea
OE02. - Agorrosingo okupazioaren programazioarako espedientea
OE03. - Labegaraietako polikiroldegiaren okupazioaren programazioarako espedientea
OE04. - Pilotalekuen okupazioaren programazioarako espedientea
OE05. - Udal pilotalekuaren okupazioaren programazioarako espedientea

105C - UDAL ONDASUNEN IRTEERA

Udal ondasunak errentan emateko espedientea
Udal ondasunak lagatzeko espedientea
Udal ondasunen besterentzeko espedientea
Udal ondasunen kalifikazio juridikoa aldatzeko espedienteak
OI00. - Udal ondasunen lagapen puntualerako espedientea
OI01. - Kirol instalazioen alokairu eta erreserbak antolatzeko espedientea
OI02. - Kirol erakundeek denboraldiko erreserba eskaera espedientea
OI03. - Kirol instalazioen alokairu eta erreserba espedientea
OI04. - Kirol lehiaketetarako erreserba eskaera espedientea
OKTL. - Kultur taldeei ondasunen lagapena egiteko espedientea

106 - Giza baliabideen kudeaketa
106A - LANGILEGOAREN EGITURA, HORNIDURA ETA IRTEERA

Erretiroa espedientea
Ikasleak praktiketan hartzeko hitzarmen espedientea
Lan-eszedentzia eskatzeko espedientea
Langileen erregistro-liburua
Lanpoltsak kudeatzeko espedientea
Lanpostuen soldata maila baloratzeko espedientea
Lanpostuen zerrenda espedientea
Udaleko plantilla organikoa osatzeko espedientea
Udaltzaingoaren zerbitzuen zerrenda (esp.)
Zerbitzu eginkizunen espedientea
GBLE. - Departamentuan pertsonala kudeatzeko espedientea
LAAU. - Langileak aukeratzeko espedientea
LAES. - Langileen espedientea
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LAKO. - Langileak kontratatzeko dirulaguntza jasotzeko espedientea

106B - LAN BALDINTZAK, FORMAKUNTZA ETA DISZIPLINAZKO ERREGIMENA
106B01 - Formakuntza eta hobekuntza
Langileen prestakuntza espedientea
GBLB. - Departamentuan pertsonalaren formakuntzarako espedientea

106B02 - Lan ordutegiaren kudeaketa
Langileen baimen, lizentzia eta oporren espedientea
Ordutegiaren kontrola (esp.)

106B04 - Langilegoari eskainitako zerbitzuak
Azterketa medikoak (esp.)
Langileei eskainitako zerbitzuak (esp.)
Osasun medikoaren zerbitzuko espedientea

106B05 - Disziplinazko erregimena
Langileen disziplina-espedienteak (esp.)

106C - LANGILEGOAREN ORDAINSARIAK ETA KOTIZAZIOAK

Kontsumorako maileguen espedientea
Munpal (esp.)
Mutualitateko likidazioen espedientea
Nomina zerrendak (esp.)
Nominen aldaketen espedientea
TC1 eta TC2 likidazioen espedientea

106D - LAN HARREMANAK

Akta liburua, enpresa komitearen batzordea (esp.)
Bilkuren espedienteak: Enpresa komiteko batzordea (esp.)
Hauteskunde sindikalen espedientea
Hitzarmen Kolektiboaren espedientea
Langileen ordezkaritzaren espedientea

106E - LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA SEGURTASUNA

Laneko arriskuak ekiditzeko urteko plana
Udaleko lanpostuen arriskuen ebaluazioa (esp.)
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107 - Kanpo harremanak, ordezkaritza eta komunikazioa

PT01. - Ezkontza zibilak udaletxean ospatzeko espedientea

107A - KOMUNIKAZIOA ETA HERRITARREI ZUZENDUTAKO INFORMAZIOA
107A01 - Herritarrekin komunikazioa
Herritarren postontzia kudeaketa espedientea
KH00. - Departamentuan eskaera, kexa eta iradokizunen espedientea
KH00. - Eskaerak, kexak, iradokizunak sarrera erregistroarekin (esp.)

107A02 - Herritarrei zuzendutako informazioa
HZ01. - Komunikazio kanpainak

107B - ORDEZKARITZA ETA PROTOKOLOA

Agurrak, zoriontzeak, doluminak, eskertzak bidaltzeko espedientea
Gonbidapenei erantzuteko eta ekintzetara joateko espedientea
Herrira harrera ekintzak antolatzeko espedientea
Omenaldiak, oroipenak, urteurrenak antolatzeko eta sariak emateko espedienteak
Protokolo ekintzak antolatzeko espedienteak
Senidetzeak, elkartasun eta atxikimendu ekintzak, manifestuak egitea
Sinadura-liburua

108 - Beste administrazioei zerbitzua

Gobernu-espedienteak (esp.)

108A - BIZTANLEGOAREN KUDEAKETA

Biztanleen errolda: Erroldako aitorpen-orriak (esp.)
Biztanleen errolda: Erroldatzeen koaderno lagungarriak (esp.)
Biztanleen errolda: Etxebizitza berriei alta emateko espedientea
Biztanleen errolda: Kale berriei alta emateko espedientea
Biztanleen errolda: ofiziozko baja kaduzidadeagatik, espedientea
Biztanleen errolda: Urteko Udal biztanleen kopuru ofiziala finkatzeko espedientea
Biztanleen errolda: zuzenketak egiteko espedientea
2017/06/16
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Biztanleen erroldako ziurtagiriak eta bolanteak (esp.)
Biztanleen udal errolda (esp.)
Erroldako estatistikak eta datuak ematea
Hautesleen errolda (esp.)
ERAD. - Biztanleen errolda: bizileku aldaketa herri barruan (esp.)
ERAK. - Biztanleen errolda: atzerritar ez komunitarioen erroldako inskripzio berriztapenak (esp.)
ERAL. - Biztanleen errolda: alta espedientea
ERBA. - Biztanleen errolda: baja espedientea
ERIN. - Biztanleen errolda: INEren fakturak eta konprobazioak (esp.)
ERKO. - Biztanleen errolda: Korrespondentzia espedientea
EROB. - Biztanleen errolda: ofiziozko baja espedientea
KALE. - Kale izendegia espedientea (Nomenclator)
ZIER. - Biztanleen errolda: ziurtagiriak, informedunak (esp.)
ZION. - Ondasun edota errolda ziurtagiriak (esp.)

108B - HAUTESKUNDEAK

Hauteskundeak: baliabide materialen eta pertsonalen kudeaketarako espedientea
Hauteskundeak: Hautesleen erroldaren kudeaketarako espedientea
Hauteskundeak: mahaien osaketari buruzko espedientea
Udal Hauteskunde espedientea
HAUT. - Hauteskunde espedientea

108C - AUZI-POLIZIA

B motako armen errolda (esp.)
Epaitegiarekin izandako korrespondentzia, Udaltzaingoan (esp.)
Etxeko atxiloketa-aldien kontrola (esp.)
Identifikazioak (Udaltzaingoa) (esp.)
Salaketa penalak - Atestatuak (esp.)
Trafiko Zuzendaritzaren espedienteak

200 - LURRALDEA
201 - Lurralde antolaketa eta hirigintza
201A - HIRIGINTZA DISZIPLINA

Agindu-exekuzioak (esp.)
Aurri-egoera aitortzeko espedientea
2017/06/16
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Behin-behineko jarduera-lizentziaren espedientea
Behin-behineko obra-lizentziaren espedientea
Eraisteko espedientea
Errotuluak jartzea baimentzeko espedientea
Hirigintza kontsultak
Hirigintza-arauak hausteagatik egindako zehapen-espedienteak
Hirigintzako arau-haustearen espedientea
Industria ikuskapenen espedienteak
Jarduera aldatzeko baimentzeko espedientea
Jarduera kaltegabea irekiera baimentzeko espedientea
Jarduera sailkatuak irekitzeko baimentzeko espedientea
Jarduera sailkatuen aurretik komunikatzeko espedientea (IGOKA barik)
Jarduera sailkatuen aurretik komunikatzeko espedientea (IGOKA)
Kalterik gabeko jarduerak aurretik komunikatzeko espedientea
Lehen erabilera baimentzeko espedientea
Obra handi partikula baimentzeko espedientea
Obra txiki partikularra baimentzeko espedientea (2015 arte)
Obretako parteak (esp.)
Sailkatutako jarduerarako baimentzeko espedientea (IGOKA barik)
Sailkatutako jarduerarako baimentzeko espedientea (IGOKA)
HDTX. - Obra txiki partikularra baimentzeko espedientea (2015etik)
ZIHI. - Hirigintzako ziurtagiriak (esp.)

201B - PLANEAMENDU OROKORRA

Aurretiazko lanen espedienteak
Barne Erreformarako Plan Berezia (BEPB) (esp.)
Hiri antolamenduko plan orokorrak (esp.)
Hirigintza-azterlanak (esp.)
Hirigintza-planeamenduko espedientea
Kalifikazio juridiko espedientea
Lurralde-planak (esp.)
Plan partziala (esp.)
Planeamenduko Arau Subsidiarioak (esp.)
Sektorizatze-plana, espedientea
Xehetasun azterketen espedientea

201C - PLANEAMENDUAREN KUDEAKETA
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Banatzeko espedientea
Birpartzelazio espedienteak
Hitzarmen espedienteak (Concertación)
Konpentsazio-batzordearen espedienteak
Lurzorua baloratzeko espedientea
Urbanizazio proiektuaren espedientea

201D - INGURUGIROAREN KUDEAKETA

Animalia basatien espedientea
Isurtzeko, uren aprobetxamendurako eta abarrei buruzko baimenen jakinarazpenak (esp.)

202 - Bide eta toki publikoen erabilera

Bide publikoa okupatzearen parteak, kontenedoreak, andamioak, eskonbroak (esp.)
Elbarrituen aparkaleku bereziak kontrolazea (Udaltzaingoaren konprobazioa)
Ibi iraunkorrak: aldaketa-espedientea
Ibi iraunkorrak: baja-espedientea
Lurzoru-okupazioa baimentzeko espedientea (Hirigintza)
Lurzoru-okupazioa baimentzeko espedientea: jaietako kaleko salmenta postuak esleitzeko
Lurzoru-okupazioa jaietako salmenta postuak neurtzeko eta kontrolatzeko espedientea
Lurzoru-okupazioa kontrolatzeko espedientea, hirigintzako baimenen arabera
Menpekotasuna. Ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkaleku-txartela eskatzeko espedientea
Oinezkoen guneetarako aginte-gailuak programatzeko eta banatzeko espedientea
Publizitateko kartel ez-komertzialak jartzeko baimen-espedientea
Publizitateko kartel komertzialak jartzeko baimen-espedientea
TAO egoiliarrak baimentzeko espedientea
TAO egoiliarrak baja emateko espedientea
TAO egoiliarrak ofiziozko baja emateko espedientea
TAO egoiliarrak urtero berrizteko espedientea
IBLA. - Ibilgailu abandonatuen parteak (esp.)
LUBA. - Lurzoru- okupazioa baimentzeko espedientea: barrakak
LUBE. - Lurzoru- okupazioa baimentzeko espedientea (Idazkaritza)
LUMA. - Lurzoru- okupazioa baimena berrizteko espedientea (bide publikoan terrazak jartzea)
LUMK. - Lurzoru- okupazioa baimentzeko ("Kontsulta") espedientea (bide publikoan terrazak jartzea)
LUSA. - Lurzoru-okupazioa salmentarekin baimentzeko espedientea
2017/06/16

16

BERGARAKO UDALA. Sailkapena. 2017/06/16
LUTX. - Lurzoru- okupazioa baimentzeko espedientea (txosnak)
ONIB. - Ibi iraunkorrak: alta espedientea

203 - Hiri mantenua eta seinaleztapena

Kalteen parteak (esp.)
Udal espazio publikoetako obren espedienteak
Udalaren eraikitze-lanak (esp.)
Udalaren instalazio-lanak (esp.)
Udalaren kontserbazio-lanak (esp.)
Udalaren urbanizazio-lanak (esp.)
Zabor bilketarako guneak instalatzeko eta mantentzeko espediente

203A - KALEEN GARBIKETA

Garbiketa publikoaren zerbitzuko espedientea

204 - Hiri-zaintza

Animalia abandonatuen parteak (esp.)
Animalia arriskutsuen errolda eta lizentziak (esp.)
Galdutako gauzak (esp.)
Kartelen, pankarten eta pintaden parteak (esp.)
Zigor-espedientea: establezimendu publikoen itxiera-ordutegiak ez errespetatzeagatik

205 - Trafikoa eta bide segurtasunaren kudeaketa

Ibilgailuak ibilgetzeko (inmobilizatzeko) espedientea
Ibilgailuak prezintatzeko espedientea
Istripu txostenak (esp.)
Kirol-proben baimen-espedientea
Trafiko-isunak (esp.)
Trafikoko zuribide orriak (esp.)

300 - HERRITARREI ZUZENDUTAKO ZERBITZUAK
2017/06/16
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Ur zerbitzuaren alta espedientea
Ur zerbitzuaren baja espedientea
Ur zerbitzuaren datuen aldaketa espedientea

301 - Osasun publikoa

Autokontrol plana
Autokontrol planaren mantenuko erregistroak
KI10. - Igerilekuetako osasun-ikuskapenaren partea (esp.)
KI15. - Legionella ekiditzeko plana
KI16. - Legionelosia prebenitzeko mantenu-erregistroaren espedientea

302 - Segurtasuna eta babes zibila

Agorrosingo pertsonen segurtasuna bermatzeko espedientea (aforoen kontrola)
Babes Zibilaren espedientea
Udalaren larrialdi-plana (esp.)
3S03. - Auto babes plana egiteko eta erregistratzeko espedientea
3S04. - Auto babes plana ezartzeko espedientea
3S05. - Auto babes planaren eraginkortasunari eusteko espedientea
BASO. - Udalak sokamuturra egiteko baimena jasotzeko espedientea
BASU. - Su artifizialak baimentzeko espedientea

303 - Azoka eta hornikuntza

AZAD. - Azokako postu finkoen aldatzeko espedientea
AZAL. - Azokako postu finkoen alta espedientea
AZBA. - Azokako postu finkoen baja emateko espedientea
AZER. - Azoka-zerbitzua (esp.)
AZJA. - Azokako jarlekuak, espedientea
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METX. - Merkatu txikia baimentzeko espedientea

304 - Hileta zerbitzuak

Hilerriak: gorpuak garraiatzeko espedientea
Hilerriak: kolunbarioaren emakida espedientea
Hilerriak: kolunbarioaren emakidaren errenuntzia espedientea
Hilerriak: zerbitzuaren espedientea (lurpertatzeko lizentziak)
Hileta zibila ospatzeko baimena emateko espedientea
KSAT. - Hilerriak: lurpetik ateratzeko baimentzeko espedientea
KSBA. - Hilerriak: lurperatzea baimentzeko espedientea
KSJA. - Hilerriak: jabetzaren kontrol espedientea
KSZE. - Hilerriak: lurperatutakoen erregistro liburua

305 - Garraioa

Taxi-lizentzien espedientea
GAES. - Eskola-garraioa baimentzeko espedientea
GAHE. - Eskola-garraioa espedientea
GARR. - Hiriko garraio zerbitzua (esp.)
TXAL. - Taxi-lizentzietako kotxe-aldatzeko espedientea
TXBA. - Taxi-lizentziaren baja emateko espedientea
TXKO. - Taxi-lizentziak emateko espedientea
TXTA. - Taxi-zerbitzua (esp.)
TXTR. - Taxi-lizentzien titularitate-aldatzeko espedientea
TXUR. - Taxi-lizentziak berritzeko espedientea
URBA. - Hiri barruko garraioa: urbanoa (esp.)

306 - Gizarte ongizatea
306A - MENDEKOTASUNAREN BALORAZIOAK ETA LAGUNTZAK KUDEATZEA

GZ01. - Mendekotasuna. Desgaitasunaren balorazioa eta kalifikazioa eskatzeko espedientea
GZ02. - Mendekotasuna. Egoitzan eta eguneko zentroan sartzeko eskaera-espedientea
GZ03. - Mendekotasuna baloratzeko baremazioa (MBB) balorazioa eskatzeko espedientea
GZ04. - MBB. Zerbitzuari loturiko prestazio ekonomikoak eskatzeko espedientea
GZ05. - MBB. Familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoak eskatzeko espedientea
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GZ06. - Menpekotasuna. Laguntza teknikoak eta/edo berezituak eskatzeko espedientea
GZ07. - Menpekotasuna. Oztopo arkitektonikoak ezabatzeagatiko udal hobaria eskatzeko
espedientea
GZ08. - Menpekotasuna. Aparkaleku-erreserba eskatzeko espedientea
GZ09. - Menpekotasuna. Taxi-bonoa eskatzeko espedientea
GZ10. - Menpekotasuna. Scala-mobila eskatzeko espedientea
GZ11. - MBB. Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa eskatzeko espedientea

306B - HIRUGARREN ADINEKO BEHARRAK AZTERTZEA ETA LAGUNTZAK KUDEATZEA

GZ12. - Harrera-familien espedientea
GZ13. - RAI balorazioa espedientea
GZ14. - Etxeko laguntza-zerbitzua eskatzeko espedientea
GZ15. - Teleasistentzia espedientea
GZ16. - Mendekotasuna. Egoitzan aldi baterako egonaldiak eskatzeko espedientea
GZ17. - Mendekotasuna. Egoitzan epe luzeko egonaldiak eskatzeko espedientea
GZ18. - SENDIAN espedientea. Laguntza psikologikoa
GZ19. - SENDIAN espedientea. Familien arteko autolaguntzako taldeak
GZ20. - SENDIAN espedientea. Laguntza ekonomikoak
GZ21. - SENDIAN espedientea. Sendian programaren barruan asteburuetan eguneko arreta ematea
GZ22. - SENDIAN espedientea. Asteburuetan egoitzetan arreta ematea
GZ23. - SENDIAN espedientea. Prestakuntza-ikastaroak
GZ24. - Eguneko zentroan sartzeko espedientea
GZ25. - Hirugarren adinekoendako erabilera anitzeko etxebizitza

306C - ADIKZIOEN PREBENTZIOA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZAK KUDEATZEA

GZ28. - Adikzioen tratamendurako laguntzak
GZ29. - Adikzioak prebenitzeko eskuhartze espedienteak
[GZ29]. - Erretzeari lagatzeko esku hartzeko espedientea
GZ33. - Adikzioen eskuhartze pertsonalak
GZ36. - Adikzioak prebenitzeko tokiko planak (esp.)

306D - GIZARTE LANKIDETZA KUDEATZEA

GZ42. - Gizarte zerbitzuetako laguntza zehatzak emateko espedientea
GZ43. - Gizarte zerbitzuen arloko entitateei dirulaguntzak emateko espedientea
GZ44. - Gobernuz kanpoko erakundeei (GKE) dagozkien dirulaguntzak emateko espedientea

306E - GIZARTERATZEKO LAGUNTZAK
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GZ32. - Genero-indarkeria jasan dutenentzako RAI eskaera espedientea
GZ34. - Genero-indarkeria jasan dutenentzako larrialdian diruz laguntzeko espedientea
GZ45. - Diru-sarrerak bermatzeko errenta (DBE) espedientea
GZ47. - Telefono-linearen kuotaren hobaria eskatzeko espedientea
GZ48. - Pentsioak, kotizatupekoa (exp.)
GZ49. - Etxebizitza gastuetarako laguntza osagarria emateko espedientea
GZ50. - Diru-sarrerak Bermatzeko Laguntza emateko espedientea
GZ51. - Osasun-asistentzia / osasun-txartela eskatzeko espedientea
GZ52. - Dutxa-zerbitzua (esp.)
GZ53. - Ibiltarien espedientea, Ongizate
GZ53. - Ibiltarien espedientea, Udaltzaingoa
GZ54. - Gizarte larrialdietarako laguntza (GLL) espedientea
GZ55. - Kotizatu gabeko pentsioa (KGP) espedientea
GZ56. - Gizarte ongizateko fondoa (GOF) espedientea
GZ57. - Preso eta erbesteratuen familientzako dirulaguntza emateko espedientea
GZ58. - Ardurapean dauden adingabeko zeme alabak dituzteen familientzako dirulaguntza emateko
espedientea
[GZ58]. - Seme-alabak ardurapean edukitzeagatiko prestazio espedientea
GZ59. - Genero-indarkeria jasan duten emakumeentzako ordainketa bakarreko dirulaguntza eskaera
espedientea
GZ60. - Udal zergen hobariak eskatzeko espedientea
GZ61. - Ezinduen gizarteratzeko legea arautzen dituen laguntzak eskatzeko espedientea
GZ62. - Gizarteratzeko dirulaguntzak eskatzeko espedientea
GZ64. - Oinarrizko errenta

306F - FAMILIEN ETA ADINGABEKOEN BABESA

GZ30. - Familia ugarien espedientea
GZ31. - Genero indarkeria edo adingabekoen kasuetan, prozedura judizialetarako laguntzak
GZ46. - Adingabeko izatezko zaintzarako dirulaguntza emateko espedientea
GZ63. - Babesgabetasun arriskuan dauden adingabekoei buruzko jarraipen espedientea
GZ65. - Familiarentzako orientazioa, aholkularitza eta laguntza eskatzeko espedientea
GZ66. - Arrisku-egoeran dauden adingabekoentzako prebentzio-programa (esp.)
GZ67. - Arrisku egoeran dauden adingabekoen esku-hartze espedientea
GZ68. - Esku-hartze juridiko-familiarra eskatzeko espedientea
GZ69. - Babesgabetasun arrisku larrian dauden adingabekoei buruzko deribazio espedientea
GZ70. - Ingurune irekiko eremuan prebentzio espedientea: kale hezitzaileak (esp.)
GZ71. - Babesgabeko adingabekoei buruzko koordinazio espedientea
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306G - GENERO BERDINTASUNAREN SUSTAPENA

[GZ35/GZ41]. - Genero indarkeriaren inguruko protokoloa
GZ74. - Genero berdintasunaren sustapenerako ekintza espedientea
GZ75. - Berdintasun-plana (esp.)

306H - GENERO BIOLENTZIAREN AURREAN ESKUHARTZEA

GZ35. - Genero biolentzia jasan dutenentzako laguntza psikologiko eta juridikoko espedientea
GZ37. - Bergarako babes etxerako espedientea
GZ38. - Genero indarkeria jasan dutenentzako Foru Aldundirako zentrorako espedientea
GZ39. - Genero indarkeria jasan dutenentzako etxebizitza publikoa lortu ahal izateko eskaera
espedientea
GZ40. - Genero indarkeria jasan dutenentzako erresidentzia eta lan baimenen erregularizazio
eskaera espedientea
GZ41. - Genero indarkeria jasan dutenentzako lehenengo harrera espedientea
GZ72. - Berdintasunaren inguruko emakumeei aholkularitza espedientea

306J - ETORKINEN GIZARTERATZEAREN SUSTAPENA

GZ89. - Etorkinei zuzendutako hizkuntza-ikastaro espedientea
GZ90. - Etorkinei zuzendutako aholkularitza espedientea
GZ91. - Etorkinen gizarteratze inguruko txostena eskatzeko espedientea
GZ92. - Etxebizitzaren egokitasunaren txostena eskatzeko espedientea
GZ93. - Inmigrazioaren Toki Plana (esp.)
GZ94. - Inmigrazioa. Itzulpen eta interpretazio zerbitzuko jarraipena
GZ94. - Inmigrazioaren lotutako proiektuak

307 - Jarduera ekonomikoa eta enpleguaren sustapena

Auzolan programa (esp.)
Enplegu heziketa ikastaroen espedientea
Enplegu plana (esp.)
Enpresen espedienteak (Gizarte zerbitzuak)
Garapena espedientea (Gizarte zerbitzuak)
Gizarteratzeko hitzarmen espedientea
Lanbideko enplegu zerbitzua (esp.)
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Langabeziaren datuak (esp.)
Merkataritza indartzeko Plana (esp.)

308 - Euskararen erabileraren sustapena

EUEK. - Euskara. Euskalduntze-alfabetatzea. Ekintzak (esp.)
EUKO. - Euskara. Euskalduntze-alfabetatzea. Koordinazioguneak (esp.)
EULA. - Euskara. Euskalduntze-alfabetatzea. Laguntzak (esp.)
FAEK. - Euskara. Familia. Ekintzak (esp.)
HEEK. - Euskara. Hedabideak. Ekintzak (esp.)
HELA. - Euskara. Hedabideak. Laguntzak (esp.)
IREK. - Irakaskuntzan euskararen sustapenerako ekintzen espedientea
IRKO. - Euskara. Irakaskuntza. Koordinazioguneak (esp.)
IRLA. - Euskara. Irakaskuntza. Laguntzak (esp.)
KUEK. - Euskara Zerbitzuko kudeaketa orokorra. Ekintzak (esp.)
KULA. - Euskara Zerbitzuko kudeaketa orokorra. Laguntzak (esp.)
SEEK. - Euskara. Esparru sozioekonomikoa. Ekintzak (esp.)
SEKO. - Euskara. Esparru sozioekonomikoa. Koordinazioguneak (esp.)
SELA. - Euskara. Esparru sozioekonomikoa. Laguntzak (esp.)
SKEK. - Euskara. Esparru soziokulturala. Ekintzak (esp.)
SKKO. - Euskara. Esparru soziokulturala. Koordinazioguneak (esp.)
SKLA. - Euskara. Esparru soziokulturala. Laguntzak (esp.)
TEEK. - Euskara. Teknologia berriak. Ekintzak (esp.)

309 - Kulturaren sustapena

Aroztegi erakusketa gelaren zaintzaren jarraipen espedientea
BDIK. - Kultur erakundeei dirulaguntzak emateko espedientea
JAOR. - Jaietako informazio orokorra (esp.)
KSAJ. - Auzoetako jaietako espedientea
KSAU. - Aroztegi aretoko urteko programazioko espedientea
KSHJ. - Herriko jaietako espedientea
KSJB. - Justo Garate beka emateko espedientea
KSKE. - Kultura ekintza espedientea
KSKP. - Kultura ekintzen programazioaren espedientea
KSMB. - Udal Musika Bandaren urteko espedientea
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KSTB. - Udal Txistulari Bandaren urteko espedientea
KSTH. - Kultur taldeekin hitzarmenak (esp.)
OKOI. - Kultur zerbitzuko lokal eta ekipamenduen inbentarioa

310 - Kirola eta jarduera fisikoaren sustapena

KI01. - Kirol ikastaroen eskaintza antolatzeko espedientea
KI02. - Eskola Kirola kanpainaren espedientea
KI03. - Igeriketa kanpaina espedientea
KI04. - Kirol jardueren espedientea
KI05. - Kirol jarduerak antolatzeko espedientea
KI06. - Kirol taldeekin hitzarmenak (espedientea)
KI07. - Kirol taldeentzako dirulaguntzen espedientea
KI13. - Udal kirol zerbitzuko jardueren urteko programa antolatzeko espedientea
KI14. - Kirola eta jarduera fisikoaren hedapenerako ekintza espedientea
KI18. - Kirol elkarteekin batzar orokorrak
KI19. - Kirol elkarteekin banakako batzarrak

310A - KIROL INSTALAZIOEN ERABILTZAILEEN KUDEAKETA

KI08. - Kirol Zerbitzua abonatuen errolda (esp.)
KI09. - Kirol zerbitzuko abonatuen espedientea
KI12. - Udal igerilekuetan sartutakoen eguneroko partea (esp.)

311 - Artxiboa
311A - ARTXIBO SISTEMA GARATZEA

AS09. - Departamentuetako ofizinetako artxiboak antolatzeko proiektuen espedientea

311B - ARTXIBOAREN KULTURA ETA ONDARE BALIOEN HEDAPENA

AS21. - Artxiboko bisita gidatuen espedientea
AS22. - Artxiboko dokumentu ondarea erabiliz hezkuntzarako material didaktikoak egiteko
espedientea
AS23. - Artxiboko ekintza kulturalen espedientea
AS24. - Artxiboko web orriko edukiak kudeatzeko espedientea
AS25. - Ikerketa historikoak argitaratzeko espedientea
AS26. - Ikerketa historikoen laguntzarako espedientea
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311C - ARTXIBOAREN BILDUMAREN KONTSERBAZIOA EGITEA

Artxiboko materialak eraberritzeko espedientea
AS13. - Artxiboko depositoko tenperatura eta hezetasuna kontrolatzeko espedientea
AS14. - Artxiboko leku beharrei buruzko espedientea
AS15. - Artxiboko materialak digitalizatzeko espedientea
AS16. - Ondare dokumentala zaharberritzeko espedientea

311D - ARTXIBOAREN BILDUMAREN KUDEAKETA

AS17. - Artxiboan jasota transferentzia espedientea
AS18. - Artxiboan jasotako dohaintzen espedientea
AS19. - Artxiboko dokumentuen sarrerako erregistroa (inbentarioa)
AS20. - Udal artxiboko dokumentuak sailkatzeko eta deskribatzeko espedientea

311E - ARTXIBOAREN BILDUMAREN ERABILERA

AS10. - Artxiboko dokumentuen kopia eskaerak
AS11. - Artxiboko kontsulta espedientea
AS12. - Artxiboko materialen mailegu espedientea

311F - ARTXIBOKO ERABILTZAILEEN KUDEAKETA

AS27. - Artxiboko erabiltzaileen alta espedientea
AS28. - Artxiboko erabiltzaileen baja espedientea
AS29. - Artxiboko erabiltzaileen datuak aldatzeko espedientea
AS30. - Artxiboko erabiltzaileen erregistro espedientea

312 - Udal liburutegia
312A - IRAKURKETAREN SUSTAPENA

Bibliopiszina zerbitzua antolatzeko espedientea
Ipuin kontaketak antolatzeko espedientea
Irakurketa gidak argitaratzeko espedientea
Irakurketa taldeak antolatzeko espedientea

312B - LIBURUTEGIKO BILDUMAREN KUDEAKEA
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Liburutegiko bilduma erosteko espedientea
Liburutegiko bilduman materialak sartzeko espedientea
Liburutegiko bilduman materialei baja emateko eta espurgatzeko espedientea

312C - LIBURUTEGIKO BILDUMAREN ERABILERA

Liburutegien arteko maileguaren bidez beste liburutegiei materiala eskatzeko espedientea
Liburutegien arteko maileguaren bidez emandako materiala bueltatzeko espedientea
Liburutegien arteko maileguaren bidez jasotako material beste liburutegiei bueltatzeko espedientea
Liburutegien arteko maileguaren bidez materiala emateko espedientea
Liburutegiko bilduman materialak maileguan emateko espedientea
Liburutegiko bildumaren materialen maileguaren itzulketa espedientea

312D - LIBURUTEGIKO ERABILTZAILEEN KUDEAKETA

Liburutegiko erabiltzaile alta espedientea
Liburutegiko erabiltzaile baja espedientea
Liburutegiko erabiltzaileen datu aldaketa espedientea
Liburutegiko erabiltzaileen erregistroa (esp.)

313 - Hezkuntzaren sustapena

BDIA. - ASPACE, ARANSGI eta HHI ikastetxei zuzendutako dirulaguntzen espedientea
BDII. - Ikastetxeei zuzendutako dirulaguntzen espedientea
BDIM. - Musika Eskolari zuzendutako dirulaguntzen espedientea
BDIP. - Ikasmateriala erosteko presoen familiei zuzendutako dirulaguntzen espedientea
HHEA. - Eskola Agenda 21 ikastetxeetan aurrera eramateko jarraipena espediente
HHLA. - Ludoteka eta Liburutegiaren zerbitzuaren jarraipen espedientea, Angiozarren
HHLG. - Ludoteka zerbitzuaren jarraipena espedientea, Agorrosinen
HHLO. - Ludoteka zerbitzuaren jarraipena espedientea, Osintxun
HHLU. - Udaleku irekien zerbitzuaren jarraipen espedientea

314 - Gazteria

HGAG. - Gazteleku zerbitzuaren jarraipena espedientea
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HGAI. - Haur, nerabe eta gazteen intereseko gaiei buruzko informazio espedientea
HGAN. - Ingurune irekian adingabeko eta gazteen inguruan egon daitezkeen arrisku egoerei aurre
hartzeko zerbitzuaren jarraipen espedientea
HGAT. - Txiki txoko zerbitzua emateko espedientea
HGAU. - Auzolandegiak antolatzeko espedientea
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