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Idiazabalgo Osoko Bilkurak, 2018ko abenduaren 18an egindako ezohiko
bileran, besteak beste, honako hau, gehiengoz, onartu du:

«Idiazabalgo Ogasun Batzordearen irizpena, 2019. Aurrekontu Orokorra
onartzekoa
AURREKARIAK
Idiazabalgo Alkateak 2019ko ekitaldiko udal aurrekontu proiektua aurkeztu du.
ZUZENBIDEZKO OINARRIAK
I. Eskumena:
21/2003 Foru Arauak, abenduaren 19koak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 14. atalean, honakoa dio:
“1.- Toki erakundearen administrazioaren aurrekontua haren buruak prestatuko
du; horretarako, hurrengo ekitaldirako aurrekontua egiteko behar diren gidalerro
ekonomikoak eman ahal ditu.
2.- Administrazio organismo autonomo bakoitzaren aurrekontua, orokorraren
osagai dena, hasieran organo eskudunak proposatuko duena, atxikita dagoen
toki erakundeko buruari bidaliko zaio irailaren 30a baino lehen.
3.- Merkataritzako organismo autonomo eta sozietate publikoek udal toki
erakundeko buruari 6. artikuluan ezarritako agiriak bidali behar dizkiote irailaren
30a baino lehen.
Kontabilitate orri horiek oinarri hartuta, toki erakundeko buruak administrazio
aurrekontuaren egitura ekonomikoari dagozkionak prestatuko ditu, artikulu
mailan gutxienez.
4.- Aurreko idatz-zatietan aipatutako aurrekontuak eta aurreikuspen orriak
oinarritzat hartuta, toki erakundeko buruak aurrekontu orokorra prestatuko du
eta, Kontu hartzailetzak txostena eman ondoren, arauzko tramitazioa urriaren
15a baino lehen eginda, 6. artikuluan zehaztutako eranskinekin eta agiriekin
bidaliko dio udalbatzari, hark onets dezan edo zuzen dezan edo itzul dezan”
II. Araubidea:
1. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legea.
2. 21/2003 Foru Arauak, abenduaren 19koak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, honakoa xedatzen du:
3. artikulua. Definizioa eta integrazioa.
“1.- Aurrekontu orokorrak toki erakundeek ekitaldi ekonomiko eta aurrekontu
ekitaldi bakoitzean egin beharreko jarduera ekonomikoren zuzentegitarauko
erabakien adierazpen formalak dira, finantzen eta kontabilitatearen eremuan.
2.- Aurrekontu orokorrak, gainera, toki erakundeen baliabideen administrazio
zuzenaren kontrolerako tresna ere badira.
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3.- Aurrekontu orokorretan toki erakundearen beraren aurrekontua, beraren
organismo autonomoenak eta beraien menpeko sozietate publikoenak biltzen
dira.
Foru Arauaren hitzaurreak dio: “Urteko aurrekontua toki administrazioaren
zuzentegitarauaren adierazpena da eta bertan haren organismo autonomoen
eta sozietate publikoen aurrekontuak sartzen dira (sozietate publikoak dira
sozietatearen kapitalaren edo fondoaren %50 baino gehiagoko partaidetza
dutenak).
6. atala: Aurrekontu orokorrean 1. (Toki erakundeen eta beraien organismo
autonomoen aurrekontuak) eta 2. idatz zatietan (Merkataritzako organismo
autonomo eta sozietate publikoen aurrekontuak).
Merkataritzako organismo autonomo eta sozietate publikoek udal toki
erakundeko buruari 6. artikuluan ezarritako agiriak bidali behar dizkiote irailaren
30a baino lehen.
Kontabilitate orri horiek oinarri hartuta, toki erakundeko buruak administrazio
aurrekontuaren egitura ekonomikoari dagozkionak prestatuko ditu, artikulu
mailan gutxienez.
14.4.- Aurreko idatz zatietan aipatutako aurrekontuak eta aurreikuspen orriak
oinarritzat hartuta, toki erakundeko buruak aurrekontu orokorra prestatuko du
eta, Kontu hartzaileak txostena eman ondoren, arauzko tramitazioa urriaren 15a
baino lehen eginda, 6. artikuluan zehaztutako eranskinekin eta agiriekin bidaliko
dio udalbatzari, hark onets dezan edo zuzen dezan edo itzul dezan.
14. 5.- Onespen erabakia bakarra izango da eta bertan aurrekontu orokorreko
aurrekontuak xehakatu behar dira; haiek ezin dira onetsi bereiz.

15. atala: Ondorengo tramiteak.
1. Aurrekontu orokorra hasieran onetsita, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
iragarkia argitaratu ondoren jendaurrera azalduko da hamabost egunetan;
epealdi horretan interesatuek aztertu eta udalbatzari erreklamazioak aurkeztu
ahal izango dizkiote.
Epealdi horretan erreklamaziorik aurkezten ez bada, aurrekontua behin betiko
onetsitzat joko da. Bestela, udalbatzak hilabeteko epea izango du
erreklamazioak ebazteko.
2.- Udalbatzak aplikatu behar den ekitaldiaren aurreko urteko abenduaren 31
baino lehen onetsi beharko du behin betiko aurrekontu orokorra.Toki entitateen
aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 14.4 artikuluan
xedatutakoaren arabera.
III. Gaiaren azterketa
a) Edukia:
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Alkate-Lehendakariak 2019ko ekitaldiko Aurrekontu Orokorra eta bere barne
dauden aurrekontuak aurkeztu ditu:
Udal Aurrekontua 3.748.634,51 €-koa dena.
Guardi Gain,S.A. sozietate publikoaren Aurrekontua: 680.000 €-koa dena.
Aurrekontu Orokorraren azterketak hau azaltzen digu:
Udalaren aurrekontu propioak honako hauek dituela:
Diru sarreren eta gastuen egoera-orria
Programa gastuen taula
Aurrekontuaren edukiaren memoria
Konpromiso kredituen eranskina
Inbertsioen eranskina
Transferentzia arrunten eta kapitalezkoen eranskina
Ez dago zorpetzearen eranskina (ez dago zorrik)
Langileari buruzko eranskina
2)Guardi Gain S.Aren aurrekontuak honako hauek dituela:
--Inbertsioen eranskina
Memoria
3) Idazkari Kontu hartzaileak ekonomia eta finantza
aurrekontuaren egonkortasunari buruzko txostena egin ditu.

txostena

eta

b) Izapideak:
Udalak aplikatu behar den ekitaldiaren aurreko urteko abenduaren 31 baino
lehen onetsi beharko zuen behin betiko aurrekontu orokorra.
Aurrekontu Orokorra behin behingoz onesteko gehiengo osoaren aldeko
bozketa behar da. Behin-behineko erabakia hartu ondoren, G.A.On argitaratuko
da eta udaletxeko iragarki taulan jarriko da jendeari horren berri emateko eta,
hamabost lan eguneko epean, jendeak aztertu eta egoki iritzitako
erreklamazioak aurkez ditzan.
- Epe horretan erreklamaziorik aurkezten bada, Udalbatzak hilabeteko epean
erabaki beharko du eta Aurrekontu Orokorra behin-betikoz onartu.
Hau guztia kontuan harturik, Ogasun Batzordeak, aho batez, 2018ko
abenduaren 14an egindako bileran, Ioritz Imaz Baztarrika J., Montse Delgado
Agirre A. eta Igor Ariztimuño jnren aldeko botuekin eta Argoitz Urrestaratzu
Lazkano J.eta Aritz Ugarte jaunen kontrako botuekin, proposatu dio Idiazabago
Osoko Bilkurari onartzea 2019ko Aurrekontu Orokorra*.

Bozketa izan ondoren, honako hau izan da emaitza:
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Alde: Ioritz Imaz Baztarrika J., Montserrat Delgado Aguirre A., Rufino
Insausti Eciolaza J., Igor Ariztimuño Iparraguirre J., Aitzol Mendizabal
Malkorra Jj.. , Erkuden Murua Uribe-Etxebarria A., Andoni Gomez
Aldanondo J.
Kontra: Argoitz Urrestaratzu Lazkano J., Aloña Barandiaran Munduate A
eta Aritz Ugarte Munduate J
Abstentziorik: Ez
Hortaz, bertaratutakoek, gehiengoz, honako hauek onartu dituzte:
LEHENENGOA. Behin behingoz onestea Idiazabalgo Udalaren 2019ko
Aurrekontu Orokorra*.
AURREKONTU PROPIOA
GASTUEN AURREKONTUA KAPITULUKA
1. Kapitulua Pertsonal-gastuak: 926.307,21
2. Kapitulua Ondasun arrunt eta zerbitzuetan gastuak 2.018.303,66
3.Kapitulua Finantza Gastuak: 8.810
4.Kapitulua Transferentzia arruntak: 548.870,21
6. Kapitulua: 174.487
8. Kapitulua Finantza pasiboak: 3.000
9.Finatza pasiboak: 68.856,43

GUZTIRA

3.748.634,51

SARREREN AURREKONTUA KAPITULUKA
1. Kapitulua: Zuzeneko zergak: 841.000,00
2. Kapitulua: Zeharkako zergak: 20.000,00
3.Kapitulua: Tasak eta bestelako sarrerak: 647.483,51
4. Kapitulua Transferentzia arruntak: 2.173.699,00
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5. Kapitulua: Ondarezko sarrerak: 1.401,00
7. Kapitulua: Kapitalezko transferentziak: 62.051,00
8. Kapitulua: Finantza aktiboak: 3.000,00

GUZTIRA

3.748.634,51

GUARDI GAIN, S.A.-REN AURREKONTUA
GASTUEN AURREKONTUA KAPITULUKA
2. Kapitulua Ondasun arrunt eta zerbitzuetan gastuak: 30.000
8. Finantza aktiboak: 650.000,00
GUZTIRA 680.000,00

SARREREN AURREKONTUA KAPITULUKA

6. Kapitulua Inbertsio errealen besterengatzea: 680.000

AURREKONTU BATERATUA
GASTUEN AURREKONTUA KAPITULUKA
1.Kapitulua: Pertsonal-gastuak: 926.307,21
2. Kapitulua Ondasun arrunt eta zerbitzuetan gastuak
3. Kapitulua Finantza Gastuak 8.810
4. Kapitulua Transferentzia arruntak: 548.870,21
6. Kapitulua Inbertsio errealak 174.487
8. Kapitulua Finantza aktiboak: 653.000,00
9. Kapitulua: Finantza pasiboak: 68.856,43
GUZTIRA: 4.428.634,51
SARREREN AURREKONTUA KAPITULUKA

2.048.303,66
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1. Kapitulua: Zuzeneko zergak: 841.000,00
2. Kapitulua: Zeharkako zergak: 20.000
3.Kapitulua:Tasak eta bestelako sarrerak: 647.483,51
4. Kapitulua Transferentzia arruntak: 2.173.699,00
5. Kapitulua: Ondarezko sarrerak: 1.401,00
6. Kapitulua Inbertsio errealen besterengatzea: 680.000
7. Kapitulua: Kapitalezko transferentziak: 62.051,00
8. Kapitulua;: Finantza aktiboak: 3.000,00
GUZTIRA: 4.428.634,51
BIGARRENA. Jendaurreko erakustaldian jartzea, iragarkia Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratuz eta iragarki-taulan jarriz, interesdunek aztertu
eta egoki iritzitako erreklamazioak aurkeztu ahal ditzaten HAMABOST LAN
EGUNEKO EPEAN.
Alegaziorik aurkeztu ezean, behin betikoz onartutzat joko da.
Epe horretan erreklamaziorik aurkezten bada Idiazabalgo Udalbatzak
hilabeteko epean erabaki beharko du eta Aurrekontu Orokorra behin-betikoz
onartu.
HIRUGARRENA. Gipuzkoako Foru Aldundiari honen berri ematea.
LAUGARRENA. Guardi Gain S.Ari horren berri ematea».

