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(Kronologikoki erlazionatuta) 

 

� 2009ko azaroaren 26an egindako Osoko bilkuraren  akta onartzea. (2010.01.14) 

� 2009ko abenduaren 4an egindako Osoko bilkuraren  akta onartzea. (2010.01.14) 

� Preserbatiboaren ezaugarriez Benedicto XVI.ak egindako adierazpenei buruz Aralarrek aurkeztutako mozioa. 

(2010.01.14) 

� Osoko bilkurak egiteko ordutegiari buruz Aralarrek aurkeztutako mozioa. (2010.01.14) 

� Alkatetza Dekretu bidez onartutako kreditu aldaketen berri ematea. (2010.01.14) 

� 2010 ekitaldiko aurrekontua onartzea. (2010.01.14) 

� 2010 ekitaldiko Plantilla Organikoa. (2010.01.14) 

� 2010 ekitaldiko lanpostuen zerrenda. (2010.01.14) 

� Zinegotzi karguari uko egitea, Osoko Bilkuran jakinaraztea. (2010.01.14) 

� DBLO (Datuen Babeserako Lege Organikoa) betetzeko eta izaera pertsonaleko datuen fitxategiaren 

segurtasun agiria onartzea. (2010.01.14) 

� “La Milagrosa” lokalen egoera txarra. (2010.01.14) 

� Hizkuntza Eskola Ofizialaren inaugurazioari buruzko zenbait ohar. (2010.01.14) 

� Udaleko Osoko Bilkuran informazioa ematea,  adinekoen boluntariotza sustatzeko Gizarte Ongizatearen 

Aholku batzordeak onartu behar duen Adierazpenari buruzkoa. (2010.01.14) 

� Udaleko osoko bilkurak egiteko ordutegia. (2010.01.14) 

� Ordizia Lantzen SA Udal Elkarteari abala eman, SAN JUAN urbanizazio lanetarako LA CAIXArekin 

kontratatuko duen kreditu kontratua gauzatzeko. (2010.01.29.extra) 

� 2010eko urtarrilaren 14an egindako Osoko Bilkurako akta onartzea (2010-02-25) 

� 2010eko urtarrilaren 29an egindako ez-ohiko Osoko Bilkurako akta onartzea (2010-02-25) 

� Ordiziako emakume eta gizonen arteko I Berdintasun Planaren onarpena (2010-02-25) 

� 2009ko gastuak 2010eko Aurrekontura sartzea eta dagokion kreditu gehigarrien espedientea onartzea. (2010-

02-25) 



� 2009 urteko Ipar-Hegoa Kooperazioaren diru-laguntzak ematea. (2010-02-25) 

� Iberdrolari instalazioak uztea eta lursailak ematea. (2010-02-25) 

� Herritarren parte-hartzean eta boluntariotzaren sustapen arloan diru-laguntzak banatzeko ordenantza 

arautzailearen hasierako onarpena (2010-02-25) 

� Ohiko bilkuran egiteko eguna aldatzea (2010-02-25) 

� Osoko bilkuretako deialdiengatik eta gazteleraz dauden agiriengatik kexa. (2010-02-25) 

� San Juan auzoko etxebizitzen sustapenean ESARBEren kudeaketagatik dagoen gastu ekonomikoari buruzko 

informazio eskaera. (2010-02-25) 

� Ez-ohiko diru-laguntza Musika eskolarentzako, Eusko Jaurlaritzak emanda. (2010-02-25) 

� Oiangurenen egoerari buruzko galderak. (2010-02-25) 

� 2010eko otsailaren 25an egindako Osoko Bilkurako aktaren zirriborroa onartzea (2010-03-26) 

� IU/EB-Aralarko zinegotziek kargua hartzea. (2010-03-26) 

� 200 zenbakia duen Alkatetza dekretuaren berri ematea, aurtengoa, Alkatetza funtzioetan ordezkatzea. (2010-

03-26) 

� Kaleak aldatzeko proposamena. (2010-03-26) 

� Kutxako kontseilari izendatzeko proposamena. (2010-03-26) 

 
� 2010eko martxoaren 26an egindako Osoko Bilkurako akta onartzea. (2010-04-30) 

� 2009ko Aurrekontuaren likidazioaren berri ematea. (2010-04-30) 

� Alkatetza Dekretu bidez onartutako kreditu aldaketen berri ematea. (2010-04-30) 

� 2010eko Aurrekontuetan 2009ko gastuak sartzea onartzea. (2010-04-30) 

� 2010eko LPZ eta Plantilla Organikoa aldatzea. (2010-04-30) 

� Ordizia Lantzen SAko kapitala zabaltzea. (2010-04-30) 

� Borondatezko lankideari diru-laguntza (Iparra-Hegoa programa) (2010-04-30) 

� Bake Epailea eta bere ordezkoa izendatzeko proposamena(2010-04-30) 

� Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan aritzeko hitzarmena, nazioarteko aterpekide txartela kudeatzeko. (2010-

04-30) 

� Kale-izendegia aldatzeko proposamena. (2010-04-30) 

� DBLOren segurtasun agiria aldatzea. Kirol Delegazioaren fitxategia. (2010-04-30) 



� Krisiaren aurkako neurriak(2010-04-30) 

� Udaleko alderdi politikoentzako lokala. (2010-04-30) 

� Osoko bilkuretan zinegotziak ez egotea. (2010-04-30) 

� Publizitate araudia. (2010-04-30) 

� Ur Arduraduna (2010-04-30) 

� Osoko bilkuretako ordutegiarekin ados ez egotea. (2010-04-30).  

� Udaletxeko sarrera nagusia. (2010-04-30) 

� Zerbitzu Saileko delegatuaren eskaera, Ur Arduradunaren inguruan hartu beharreko akordioari buruzkoa. 

(2010-04-30) 

� Agarre 21 HIEko Plan Partziala behin betiko onartzea. (2010-05-24) 

� Oiangurengo kontzesioa berreskuratzeko akordioa. (2010-05-24) 

� 2010eko apirilaren  30ean egindako Osoko Bilkurako akta onartzea (2010-05-28) 

� Ordizia Lantzen SAri Udalak egindako abala, San Joan eremuko jabeen kontratuen ingurukoa. (2010-05-28) 

� Jasangarritasunaren aldeko konpromezuari atxikitzea. Udal Sarea 21 “jasangarritasuna lortzeko euskal udal 

sarea” (2010-05-28) 

� Zerga desberdinetarako diru-laguntzen araudia aldatzea. (2010-05-28) 

� GOIEKI SAri dagokion 2009ko galera eta irabazien akten memoria eta balantzea onartzea. (2010-05-28) 

� GOIEKI SAko Administrazio Batzordeko ordezkari berria izendatzea. (2010-05-28) 

� Borondatezko lankideari diru-laguntza (Iparra-Hegoa programa) (2010-05-28) 

� Carlos Gonzalez Astiz zinegotzi berriaren ordezkaritza Udalaren Erakunde eta Batzordeetan. (2010-05-28) 

� Gizarte Ongizate Sailaren izena aldatzea. (2010-05-28) 

� Erdi Aroko Azokan arku-tiroa animalien irudiekin egitea. (2010-05-28) 

� Zerbitzu publikoen pribatizazioa. (2010-05-28) 

� IU-EB/ARALAR aurkeztutako mozioa anbulatorioa larunbat goizetan ixteari buruzkoa. (2010-05-28) 



 
� 2010eko maiatzaren 24an ez-ohiko deialdian egindako Osoko Bilkurako aktaren zirriborroa onartzea 

(2010.06.25) 

� 2010eko maiatzaren 28an ohiko deialdian egindako Osoko Bilkurako aktaren zirriborroa onartzea. 

(2010.06.25) 

� EA, ARALAR eta Ezker Abertzaleak aurkeztutazo proposamen politikoa, “Bai Udalbiltzari, bai Euskal 

Herriari” lemarekin. (2010.06.25) 

� Ezker Batuak/Aralarrek aurkeztutako proposamen politikoa, Israelgo estatuaren azkenaldiko ekintza 

militarrak gaitzesteko. (2010.06.25) 

� Ezker Batua/Aralarrek aurkeztutako administrazio proposamena, larunbatetan anbulatorioa ixteagatik 

ipinitakoa. (2010.06.25) 

� 2009ko kontu orokorrak onartzea. (2010.06.25) 

� Borondatezko lankideari diru-laguntza (Iparra-Hegoa programa) (2010.06.25) 

� Ordizia Lantzen SAri Udalak egindako abala, San Joan eremuko jabekideekin egindako zenbait kontraturi 

dagokiona. (2010.06.25) 

� Agenda 21eko ekintza plana: 2010/2020. (2010.06.25). 

� 2010eko ekainaren 25ean egindako ezohiko bileraren akta onartzea.(2010.07.23) 

� Ezker Batua/Aralarrek 'Heldu' zerbitzua kentzeari buruz aurkeztutako mozioa. .(2010.07.23) 

� Intsausti Plazako 4. eta 5. zenbakietan bidegorria egiteko lur-zerrenda baten lagapena onartzea. 

.(2010.07.23) 

� 'Victor Mendizabal' beka emateko oinarrien deialdia. .(2010.07.23) 

� 2010erako funtzionarioen ordainsarien murrizpena egokitzea. .(2010.07.23) 

� 2010erako alkateen, zinegotzien, eta alderdi politikoen ordainsarien murrizpena egokitzea. .(2010.07.23) 

� Majori Kiroldegiari abala ematea onartzea. .(2010.07.23) 

� Osoko bilkuren ordua aldatzea. (2010.07.23) 



� Bidegorriaren ibilbideari eginiko proposamenak / Bota diren 7 zuhaitzei buruzko argipenak. (2010.07.23) 

� Oianguren proiektoa. (2010.07.23) 

� 2010eko uztailaren 23an egindako Osoko Bilkurako aktaren zirriborroa onartzea.(2010.10.01) 

� Haurtzaro, Nerabezaro eta Gaztediaren Sustapen Plana. (2010.10.01) 

� Alkatetzak onartutako kreditu aldaketen kontu ematea (2010.10.01) 

� Kulturako Udal Aholku Batzordeko araudiaren hasierako onarpena (2010.10.01) 

� Langile Publikoen lansarien murrizketen egokitzapena. (2010.10.01) 

� 2010eko maiatzaren 24ko osoko bilkuran onartutako Oiangurengo Kontzesioa berreskuratzeko hitzarmena 

indargabetzea. (2010.10.01) 

� 2011ko ekitaldirako Ordenantza fiskalen aldaketen hasierako onespena. (2010.10.18) 

� Telefonia mugikorrekoek bide publikoaren aprobetxamendu bereziagatik ordainduko duten Tasa arautzen 

duen  Ordenantzaren hasierako onespena  eta 2011rako tarifa onartzea. (2010.10.18). 

� 2010eko urriaren 1ean egindako Osoko Bilkurako aktaren zirriborroa onartzea.(2010.10.29) 

� 2010eko urriaren 18an egindako ez-ohiko eta presazko Osoko Bilkurako akta onartzea. .(2010.10.29) 

�  IU/EB-ARALARek aurkeztutako mozioa, “Oiangu Bizirik”i epaiketa gastuak barkatzeari buruzkoa. 

.(2010.10.29) 

� “Oiangualde 30” HIEko b.20.1. lursailaren xehetasun azterketa behin betiko onartzea. .(2010.10.29) 

� Oiangualde b.20.1. lursaileko 9.1 azpilursailaren azalera eskubidearen esleipenerako Klausula ekonomiko-

administratiboen Plegua onartzea  Esleipenerako lehiaketaren oinarriak onartzea .(2010.10.29) 

� 2011ko ekitaldirako taxien tarifak onartzea. .(2010.10.29) 

� Udaleko izaera pertsonaleko datuen tratamendurako Segurtasun Agiria aldatzea. .(2010.10.29) 

� Oianguren eraikina eta haren baitakoak aprobetxatu eta ustiatzeko esleipenaren inguruko ebazpena. 

(2010.11.16). 

 

� 2010eko urriaren 29an egindako Osoko Bilkurako aktaren zirriborroa onartzea.(2010.12.03) 



� Azaroaren 16an ez-ohiko deialdian egindako Osoko Bilkurako aktaren zirriborroa onartzea. (2010.12.03) 

� Azaroaren 25eko emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta, Aitorpen 

Instituzionala. (2010.12.03) 

� Oiangualdea b.20.1. lursaileko P.1. azpilursailaren esleipenerako Klausula ekonomiko-administratiboen 

Plegua onartzea. (2010.12.03) 

� 2010eko aurrekontuan kreditu aldaketen espedientea. (2010.12.03) 

� EULEN servicios sociosanitarios SAri behin-behineko esleipena, etxez etxeko laguntza programa 

kudeatzeko programarako. (2010.12.03) 

� ELKARGIk Oiangurenen kontzesioaren ebazpenaren aurka ipinitako administraziorekiko  auzien aurkako 

errekurtsoaren berri ematea. (2010.12.03) 

� Udaltzain bat kontratatzeko prozedura. 

� Asenjo jaunak udaletxera sartzeko txartela eskatu du. (2010.12.03) 

� Eraikin eta etxebizitzetako irisgarritasun lanak egiteko laguntzen ordenantza. (2010.12.03) 

 


