Idiazabalgo Udala
OHIKO UDALBATZARRA
2020ko apirilaren 30ean

LEKUA: Udaletxeko Batzar Areto Nagusia
LEHENDAKARIA: Iñaki Alberdi Iparragirre
ZINEGOTZIAK:
Aloña Barandiaran Munduate
Iñaki Arriaran Munduate
Ioana Prados Alustiza
Eunate Elio Cemborain
Aritz Ugarte Munduate.
Ioritz Imaz Baztarrika
Andoni Gomez Aldanondo
Kepa Oiarbide Labaka
Iker Zabaleta Urcelai

IDAZKARIA: Isabel Fuertes Matxin
BATZARRA: Telematikoa. (Bilera telematikoetarako deialdiak egitea ebazten duen
apirilaren 21eko 154/2020 Dekretuak lege-txostena jasotzen du, TAOLren 46.3
artikulua).
Ohikoa.
DEIALDIA: Lehenengoa.
ORDUA: Hasiera: 18:00etan
GAI ZERRENDA

1.2020.01.31eko ohiko bileraren eta 2020/03/16ko ezohiko bileraren agiriak onartzea.
Iñaki Arriaran zinegotziak eskatu du 2020ko martxoaren 16ko bileraren agiria zuzentzea, bertaratu zen
zinegotzia ez zelako Andoni Gomez, Kepa Oiarbide baizik.
Zuzenketa onartu ondoren, Alkateak bozketan jarri ditu:
Alde: Iñaki Alberdi Iparragirre jn., Aloña Barandiaran Munduate and., Iñaki Arriaran Murgiondo, Ioana
Prados Alustiza and., Aritz Ugarte Munduate jn., Eunate Elio Cemborain and., Ioritz Imaz Baztarrika jn.,
Andoni Gomez Aldanondo jn., Kepa Oiarbide Labaka jn. eta Iker Zabaleta Urcelai jn.
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Kontra: Ez
Abstentzioa: Ez da egon
Bertaratutakoek aho batez onartu dituzte 2020.01.31eko ohiko bileraren eta 2020/03/16ko ezohiko
bileraren agiriak
2. Zinegotziaren uko egitea onartzea eta Hauteskunde Batzordeari horren berri ematea.
Kepa Oiarbide zinegotziak hitza hartu du eta esan du pertsonalki azaldu nahi dizkiela karguari uko
egitearen arrazoiak eta pena handiz joango dela; hasieratik zailtasunak izan dituela lana, bizitza
pertsonala eta kargu politikoa bateragarri egiteko; une horretan, lanari arretarik handiena eman behar
diola. Bizitza sozialean modu ezberdinetan parte hartzen eta herriaren alde lan egiten jarraituko duela
eta, agian, beste behin, udaletxera itzultzeko aukera izang o duela
Alkateak eskertu dio egindako lana eta animatu dio parte hartzera herriko bizitzan.
Ondoren, gaia bozketan jarri du:
«2.Alkatetza proposamena, zinegotziaren uko
egitea onartzekoa eta zinegotziaren kargua
hutsik dagoela adieraztekoa

«2.Propuesta de Alcaldía, de aceptación de
renuncia de concejal y declaración de vacante de
cargo del concejal/a

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

2020ko apirilaren 27an aurkeztu du Kepa Oiarbide
Labaka jaunak, Idiazabalgo udaleko zinegotziak,
Izal Bai udal taldeko zinegotziaren karguari uko
egiteko idazkia

El concejal Kepa Oiabide Labaka del Ayuntamiento
de Idiazabal ha presentado escrito de renuncia al
cargo de Concejal del Grupo Municipal Izal Bai.

Alde horretatik, udal honetako erregistroetan
jasota dagoenez, 2019ko ekainaren 15ean, Kepa
Oiarbide Labaka jaunak Udalbatza honetako
zinegotzi kargua hartu zuen, eta orain uko egiten
duela adierazten du.

En este sentido, según consta en los registros de
este Ayuntamiento, con fecha 15 de junio de
2019, D. Kepa Oiarbide Labaka tomó posesión del
cargo de Concejal de esta Corporación, cargo al
que ahora indica que renuncia

Azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren
bidez onartutako Toki Erakundeen Antolaketa,
Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Erregelamenduaren 9.4 artikuluaren arabera,
zinegotziek izaera hori galtzen dute, besteak
beste, uko egiteagatik. Uko egite hori idatziz
gauzatu beharko da Udalbatzaren Osoko Bilkuran.

En virtud del artículo 9.4 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por el Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, los/as
Concejales/as pierden dicha condición, entre otras
causas, por renuncia, que deberá hacerse efectiva
por escrito ante el Pleno de la Corporación.

Bestalde, Hauteskunde Araubide Orokorrari
buruzko
ekainaren
19ko
5/1985
Lege
Organikoaren 182. artikuluaren arabera, zinegotzi
batek uko eginez gero, hautagaiari edo, hala
badagokio, zerrenda bereko ordezkoari esleituko
zaio eserlekua, dagokion hurrenkeraren arabera.

Por su parte, conforme al artículo 182 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en caso de renuncia de un
Concejal, el escaño se atribuirá al candidato o, en
su caso, al suplente de la misma lista a quien
corresponda, atendiendo a su orden de colocación

PROPOSAMENA

PROPUESTA

LEHENENGOA. Kepa Oiarbide Labaka jaunak, udal

PRIMERO.

Quedar enterada

la

Corporación
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honetako zinegotziak, 2020ko apirilaren 27an
aurkeztutako idazkiaren berri izatea Udalbatzari,
eta idazki hori onartzea

Municipal del escrito presentado con fecha 27 de
abril de 2020 por D. Kepa Oiarbide Labaka,
Concejal/a de este Ayuntamiento, y aceptar la
misma.

BIGARRENA. Udal honetako zinegotzi kargua
hutsik geratu dela deklaratzea Kepa Oiarbide
Labaka jaunaren uko egiteagatik, erabaki honen
ziurtagiria Eskualdeko Hauteskunde Batzordeari
helaraziz, Hauteskunde Araubide Orokorraren
Lege Organikoaren 182. artikuluan aurreikusitako
ondorioetarako.

SEGUNDO. Declarar la vacante producida del
cargo de Concejal/a de este Ayuntamiento por la
renuncia de D Kepa Oiarbide Labaka, trasladando
certificación del presente Acuerdo a la Junta
Electoral de Zona a los efectos previstos en el
citado artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General.

HIRUGARRENA.Erabaki hau Kepa Oiarbide Labaka
jaunari jakinaraztea eta Idiazabalgo Udalari
egindako zerbitzuengatik eskerrak ematea».

TERCERO: Notificar este Acuerdo a D. Kepa
Oiarbide Labaka agradeciéndole los servicios
prestados al Ayuntamiento de Idiazabal».

Bozketa izan ondoren, honako hau izan da emaitza:
Alde: Iñaki Alberdi Iparragirre jn., Aloña Barandiaran Munduate and., Iñaki Arriaran Murgiondo, Ioana
Prados Alustiza and., Aritz Ugarte Munduate jn., Eunate Elio Cemborain and., Ioritz Imaz Baztarrika jn.,
Andoni Gomez Aldanondo jn. eta Iker Zabaleta Urcelai jn.
Kontra: Ez
Abstentzioa: Ez

Hortaz, batzarkideek aho batez onartu dute Alkatetza proposamen hori.
3.COVID 19 da-eta, hartu diren -neurriei buruzko informazioa ematea, zerga- , kontratazio-eta
finantzen arloan
Alkateak azaldu du bidali zaiela guztiei, ogasun batzordetik pasatu ondoren, zerga-egutegiaren eta
hainbat kontraturen aldaketa. Gipuzkoako Foru Aldundiak iragarri duela foru funtsaren %20eko
murrizketa 2020.urtean.
Ioritz Imaz Baztarrika zinegotziak proposatu du ogasun batzordetik aurrekontua nola geldtiko den
aztertzea.
Alkateak onartu du proposamena, datozen hilabetetan lehentasunak eta aurreikuspenak finkatuz joan
behar direlako.
4.2019ko likidazioa onartzen duen martxoaren 13ko 133/2020 Dekretua eta aurrekontu
egonkortasuna, finantza iraunkortasunaren eta gastu arauaren txostenaren berri ematea
Idazkari Kontu hartzaileak azaldu du kitapenaren emaitza:
ALKATETZA DEKRETUA 133/2020,
2020ko martxoaren 13an
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Udal honen 2019ko aurrekontuaren likidazioari buruz Idazkari Kontu hartzaileak osatu duen
txostena ikusirik, eta likidazio horren dokumentuak aztertu ondoren, bertan jasotakoarekin bat natorrenez,
abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3
artikuluan emandako eskumenak erabiliz, honako hau

EBAZTEN DUT

Lehenengoa.- Udal honen 2019ko aurrekontuaren likidazioa onartzea. Hona hemen horren laburpena:
DIRUZAINTZA GERAKINA
1.- Diruzaintzako izakin likidoak, 2019-12-31n:

778.123,58

2.- Kobratu gabeko saldoak, 2019-12-31n:
Aurrekontuko zordunak :
Aurrekontuz kanpoko zordunak:
- Aplikatu gabeko kobrantzak:

622.203,41
236,16
-793,22

623.232,79

3.- Ordaindu gabeko saldoak, 2019-12-31n:
Gastuen aurrekontuko hartzekodunak:
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak:
- Aplikatu gabeko ordainketak:

252.927,34
128.017,32
7,50

380.937,16

4.- Diruzaintzako gerakina guztira (1+2+3):
5.- Saldo kobragaitzak:
6.- Gehiegizko finantzaketa lotua:
7.- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (4-5-6):

1.020.419,21
181.675,36
37.825,46
801.458,39

AURREKONTUKO EMAITZA
1.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:
2.- Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:
3.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik:
4.- Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:
5.- Aurrekontu emaitza (1+2+3+4):

383.040,70
-0,00
160.846,93
726
544.613,63

KREDITU GERAKINAK
1.- Txerta daitezkeen kreditu gerakinak:

114.687,47
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2.- Txertatu ezin diren kreditu gerakinak:

686.770,92

3.- Kreditu gerakinak, guztira (1+2):

801.458,39

Bigarrena.- Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazio espedientearen kopia telematikoki bidaltzea, lehen
aipatutako Foru Arauak, 49.5 artikuluan, jasotakoa betez.
Hirugarrena.- Udalbatzari Dekretu honen berri ematea hurrengo bileran».
Udal honetako Idazkari Kontu hartzaileak, 2019ko aurrekontuaren likidazioari buruz ondorengo txostena
egin du, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak,
49.3 artikuluan jasotakoa betez:
TXOSTENA
Udalbatzarrak 2018ko abenduaren 12an hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Udal honen
2019ko aurrekontua. Aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa, eta ekitaldian zehar
onartutako aldaketena, ondoko taulan xehetzen da:
Hasierako aurrekontua.
Kreditu gaikuntzak.
Kreditu gehigarriak
Behin betiko aurrekontua:

3.748.634,51
3.000,00
325.384,51
4.077.019,02

Aurrekontu horren exekuzioan ondorengo hauek azpimarratu behar dira:
2019. ekitaldian 9 kreditu aldaketa izapidetu dira:6 kreditu gehigarri, 2 kreditu transferentzia eta gaikuntza
bat.
1.- NORAINO GAUZATU DEN GASTUEN AURREKONTUA
Goian adierazi diren ordainketa kredituen kargura onartutako obligazioak ondokoak dira,
portzentajetan eta kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz aurreko urtekoan:

KAPITULUA
1 - Pertsonal gastuak
2 - Ondasun arrunt eta
zerbitzuetako gastuak
3 - Finantz gastuak
4 - Transferentzi arruntak
6 - Inbertsio errealak
7 - Kapital transferentziak
8 - Finantza aktiboak
9 - Finantz pasiboak
GUZTIRA

2019 EKITALDIA
BEHIN BETIKO
OBLIGAZIO
AURREKONTUA
ONARTUAK

%

2018 EKITALDIA
BEHIN-BETIKO
OBLIGAZIO
AURREKONTUA
ONARTUAK

%

929.807,21

925.072,68

99,49

869.070,87

836.663,69

96,27

2.258.381,21

1.929.020,39

85,42

2.085.725,65

1.788.665,24

85,76

7.953,10
572.952,33
227.384,17
10.827,67
0,00
69.713,33

6.000,03
513.075,76
28.496,06
10.827,67
0,00
69.713,33

75,44
89,55
12,53
100,00
0,00
100,00

8.810,00
521.960,95
305.654,43
0,00
5.820,60
68.860,00

6.537,32
505.688,18
159.942,43
0,00
0,00
68.856,43

74,20
96,88
52,33
0,00
0,00
99,99

4.077.019,02

3.482.205,92

85,41

3.865.902,50

3.366.353,29

87,08
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Bereziki, gauzatutakoaren portzentajeak guztizkoaren aldean daukan garrantzi kuantitatiboa
dela-eta, ondoko partidak nabarmendu behar dira:
2. kapituluan
1 227.00.231.20 2019 (133) Eguneko zentroa: 380.841,47
1 227.00.326.20 2019 (791)Musika eskola zerbitzua: 222.393,8
1 227.00.323.00 2019 (2079) PSZ zerbitzua 88.500
1 227.00.342.10 2019 (145) Kirol zerbitzua 80.129,69
1 227.00.163.00 2019 (2023) Kale garbiketa zerbitzua 76.669,56
1 227.00.151.00 2019 (138) Hirigintzako zerbitzuak: 53.382,06
1 226.00.338.00 2019 (121) Herriko jaiak 75.158,32
1 226.02.414.00 2019 (2020) Gazta azoka 60.665,52
4. kapituluan
Sasieta Mankomunitatea (hondakinen bilketa, kudeaketa, tratamendua zerbitzuak): 185.644.
Hala ere, 2019ko ekarpenen likidazioaren ondorioz, zerbitzu horien kostua hori baino 9.164,44 euro
gehiagokoa izan da eta ordainduko da 2020. urtean.
1 422.00.412.00 2019 (153) Goimen 56.540,04
1 481.00.341.00 2019 (2028) Kirol elkartea hitzarmena: 52.000
1 422.00.432.00 2019 (155) Goieki: 23.324,28
1 480.02.231.30 2019 (158) Larrialdietako diru laguntzak: 21.695,48
6. kapituluak (Inbertsio errealak) honako gauzatze portzentajea agertzen du, faseen arabera,
aurtengo ekitaldian nahiz aurrekoan:

GAUZATZE
FASEA
Obligazio onartuak (O fasea)
Gastu erabiliak (D fasea)
Gastu baimenduak (A fasea)
Kredituak, guztira

2019 EKITALDIA
ZENBATEKOA
KREDITUEN
EUROTAN
GUZTIZKOAREN %
28.496,06
83.793,06
83.793,06
227.384,17

12,53
36,85
36,85
100,00

2018 EKITALDIA
ZENBATEKOA
KREDITUEN
EUROTAN
GUZTIZKOAREN %
159.942,43
159.942,43
159.942,43
305.654,43

52,33
52,33
52,33
100,00

Beraz, oro har esan daiteke gauzatze portzentajea oso txikia izan dela.
Ez dira gauzatu:
1 601.05.153.40 2019 (172): Asfaltatze lanak: 100.000
1 600.00.151.00 2019 (2091). Udaletxe atzeko partzela erostea: 45.000
1 629.01.151.00 2019 (2150) Gurutze berri proiektua 55.297 ari da gauzatzen.
2.- NORAINO BURUTU DIREN OBLIGAZIO ONARTUAK
Aurrekontuko obligazio onartuengatiko ordainketek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe)
ondoko portzentajeak agertzen dituzte kapituluka, bai aurtengo ekitaldian bai aurrekoan ere:
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KAPITULUA

2019 EKITALDIA
OBLIGAZIO
ORDAINKETA
ONARTUAK
LIKIDOAK

%

2018 EKITALDIA
OBLIGAZIO
ORDAINKETA
ONARTUAK
LIKIDOAK

%

1 - Pertsonal gastuak
2
Ondasun
arrunt
eta
zerbitzuetako gastuak
3 - Finantz gastuak
4 - Transferentzi arruntak
5 - Kreditu globala eta bestelako
ustekabeak
6 - Inbertsio errealak
7 - Kapital transferentziak
8 - Finantza aktiboak
9 - Finantz pasiboak

925.072,68
1.929.020,39

924.633,26
1.699.007,05

99,95
88,08

836.663,69
1.788.665,24

836.303,42
1.600.530,75

99,96
89,48

6.000,03
513.075,76
0,00

5.622,29
492.106,56
0,00

93,70
95,91
0,00

6.537,32
505.688,18
0,00

6.537,32
451.864,00
0,00

100,00
89,36
0,00

28.496,06
10.827,67
0,00
69.713,33

28.496,06
10.827,67
0,00
69.713,33

100,00
100,00
0,00
100,00

159.942,43
0,00
0,00
68.856,43

91.610,11
0,00
0,00
68.856,43

57,28
0,00
0,00
100,00

GUZTIRA

3.482.205,92

3.230.406,22

92,77

3.366.353,29

3.055.702,03

90,77

Bereziki, beren garrantzi kuantitatiboa ikusirik, ondorengo partidak nabarmentzekoak dira:
1. atalean azaldutakoak.
Beraz, oro har esan daiteke aurrekontuaren gauzatze portzentajea oso handia izan dela.
3.- NORAINO GAUZATU DEN SARREREN AURREKONTUA
Ondoko taulan jaso dira sarreren aurreikuspenetan izan diren desbiderapenak, hau da, behin
betiko aurreikuspenen eta benetan likidatutako eskubideen arteko aldea, kapituluka, azken bi
ekitaldietan, bai balio absolutuetan bai portzentajetan:

KAPITULUA

1 - Zuzeneko zergak
2 - Zeharkako zergak
3 - Tasak eta bestelako zergak
4 - Transferentzia arruntak
5 - Ondare sarrerak
7 - Kapital transferenziak
8 - Finantza aktiboak
9 - Finantza pasiboak
GUZTIRA

2019 EKITALDIA
BEHIN BETIKO
ESKUBIDE
AURREIKUSPENA ONARTUAK
K

%

2018 EKITALDIA
BEHIN BETIKO
ESKUBIDE
AURREIKUSPENAK ONARTUAK

%

841.134,00
20.000,00
647.483,51
2.176.699,00
1.401,00
62.051,00
325.384,51
0,00

905.146,72
58.892,39
518.799,20
2.352.414,71
0,00
0,00
0,00
0,00

107,61
294,46
80,13
108,07
0,00
0,00
0,00
0,00

840.525,00
15.000,00
543.298,00
2.055.599,45
901,00
61.981,48
366.077,57
0,00

906.070,92
16.788,29
451.176,26
2.042.174,43
0,00
0,00
0,00
0,00

107,80
111,92
83,04
99,35
0,00
0,00
0,00
0,00

4.077.153,02

3.865.246,62

94,80

3.883.382,50

3.416.209,90

87,97

Bereziki, gauzatze portzentajeak guztizkoaren aldean daukan garrantzi kuantitatiboa ikusirik,
ondoko kontzeptuak nabarmentzekoak dira:
2 130.00.000 2019 (12) Jarduera ekonomikoen gaineko zerga: 264.202
2 282.00.000 2019 (13) Eraikuntza eta Obren gaineko zerga: 58.892,39
2 310.10.100 2019 (18) Igerilekuak 22.518,24
2 341.01.326 2019 (534) Musika eskola prezioak 48.424,50
2 420.06.000 2019 (5) Transferentzia eguneko zentroa: 200.485,76
2 422.00.000 2019 (78) Etorlur 50.000
2 422.02.326 2019 (536) Musika eskola udal ekarpenak: 143.818,4
2 420.01.000 2019 (76) Fondoa 1.596.996,87
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Beraz, oro har esan daiteke exekuzioaren portzentajea oso handia izan dela.
4.- NORAINO BURUTU DIREN ESKUBIDE ONARTUAK
Aurrekontuko eskubide onartuengatik egindako kobrantzek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu
gabe) ondoko portzentajeak agertu dituzte kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz iazkoan:
2019 EKITALDIA
ESKUBIDE
KOBRANTZA
ONARTUAK
LIKIDOAK

KAPITULUA

2018 EKITALDIA
ESKUBIDE
KOBRANTZA
ONARTUAK
LIKIDOAK

%

%

1 - Zuzeneko zergak
2 - Zeharkako zergak
3 - Tasak eta bestelako zergak
4 - Transferentzia arruntak
5 - Ondare sarrerak
6
Inbertsio
errealen
besterenganaketa
7 - Kapital transferenziak
8 - Finantza aktiboak
9 - Finantza pasiboak

905.146,72
58.892,39
518.799,20
2.352.414,71
0,00
0,00

858.090,38
51.917,21
499.520,01
2.116.877,33
0,00
0,00

94,80
88,16
96,28
88,85
0,00
0,00

906.070,92
16.788,29
451.176,26
2.042.174,43
0,00
0,00

861.284,80
15.967,64
434.093,94
1.924.899,21
0,00
0,00

95,06
95,11
96,21
94,26
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

GUZTIRA

3.865.246,62

3.526.404,93

91,23

3.416.209,90

3.236.245,59

94,73

Bereziki, beren garrantzi kuantitatiboa ikusirik, ondoko kontzeptuak nabarmentzekoak dira: 3
atalean azaldutakoak.
Beraz, oro har esan daiteke aurrekontuaren gauzatze portzentajea oso handia izan dela.
Oharra: 2019an onartu dira 7.530,56 euro 3. kapituluan (tasak) eta 2018an onartu behar izan ziren.
5.- NORAINO BURUTU DIREN ITXITAKO EKITALDIETAN ORDAINDU GABEKO SALDOAK
Itxitako ekitaldietan ordaindu gabeko saldoetatik honako hauek ordaindu dira aurtengo ekitaldian,
zorren sorburu-urtearen arabera:
SORBURU
URTEA

HASIER.SALDOA
URTARR. 1EAN

DEUSEZTAPEN
BAJAK

ORDAINKETA
LIKIDOAK

ORDAINTZEKE
BUKAER. SALD.

ORDAINKETA
PORTZENTAJE
A

2016
2018

1.127,64
310.651,26

0,00
0,00

0,00
310.651,26

1.127,64
0,00

0,00
100,00

GUZTIRA

311.778,90

0,00

310.651,26

1.127,64

99,64

Abenduaren 31n ordaindu gabe zeuden saldoen artean, garrantzi kuantitatiboa dutenez, ondoko
partidak azpimarratu behar dira:
3 210.01.151.02 2018 (3): Urbanizazio konponketa: 19.246,7
3 219.00.342.30 2018 (10) Konp, mant Pilotalekua: 10.354,94
3 227.00.231.20 2018 (52) Eguneko zentroa: 28.890,61
3 227.00.342.30 2018 (57) Kirol zerbitzua 22.012,35
3.213.00.153.40.2016
Konp.Mant.Ibilgailuak
Obra
Brigada:
580,80
euroko
kreditua
eta
3.226.338.00.2016 Herriko jaiak 546,84 euroko kreditua agertzen da. Obligazio horiek preskribitu dira eta
401 kontua erregularizatu beharko da, obligazio horiek anulatuz eta ADO/ izapidetuz.
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6.- NORAINO BURUTU DIREN ITXITAKO EKITALDIETAN KOBRATU GABEKO SALDOAK
Itxitako ekitaldietan kobratu gabeko saldoetatik, honakoak kobratu dira aurtengo ekitaldian,
zorren sorburu-urtearen arabera:
SORBURU
URTEA

HASIER.SALDOA
URTARR. 1EAN

DEUSEZTAPEN
BAJAK

KOBRANTZA
LIKIDOAK

KOBRATZEKE
BUKAER.SALD.

KOBRANTZAPORTZENTAJE
A

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.296,37
36.468,53
18.866,42
23.501,61
20.923,61
53.552,40
56.962,80
32.839,55
179.964,31

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,14
2.643,61
3.322,03
134.883,10

1.296,37
36.468,53
18.866,42
23.501,61
20.923,61
53.387,26
54.319,19
29.517,52
45.081,21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
10,00
75,00

GUZTIRA

424.375,60

0,00

141.013,88

283.361,72

33,23

Abenduaren 31n kobratu gabe zeuden saldoen artean, garrantzi kuantitatiboa dutenez, ondoko
partidak azpimarratu behar dira:
4.130.00.000.2017 Jarduera ekonomiko gaineko zerga: 12.059,40
4.113.00.000.2017: TMIZ: 7.693,00
4.112.02.000.2016: Hirilur gaineko zerga: 34.460,40
4.113.00.000.2016: TMIZ: 7.949,57
4.130.00.000.2015 Jarduera ekonomiko gaineko zerga: 20.263,64
4.130.00.000.2014 Jarduera ekonomiko gaineko zerga: 7.071,83
4.113.00.000.2014: TMIZ: 6.860,71
7.- DIRUZAINTZAKO GERAKINAREN BIDEZ FINANTZATUTAKO OBLIGAZIOAK
Aurtengo ekitaldiaren barruan hainbat kreditu aldaketa onartu da, lehen adierazitakoaren
arabera. Aldaketa horiek finantzatzeko, besteak beste, iaztik zetorren gastu orokorretarako diruzaintzako
gerakina erabili da. Beraz, gastuen aurrekontuko kredituak ekitaldi bereko baliabideen bitartez finantzatu
dira zati batean, eta aurreko ekitaldietakoen bitartez, beste zati batean. Aurrekontu emaitza
zehazterakoan xehetasun hori kontuan hartu beharko da, hala jasotzen baitu 21/2003 Foru Arauak,
Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 48.4 artikuluan.
Aurtengo ekitaldiko gastuen aurrekontuan, ondoko hauek dira gastu orokorretarako diruzaintzako
gerakinaren bitartez finantzatutako kredituak eta abenduaren 31n lortutako gauzatze maila:
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PARTIDA
204.01.342.10
210.00.454.00
210.00.933.00
212.00.323.20
212.00.326.20
219.00.342.20
226.03.430.00
226.04.334.00
227.00.920.00
227.01.342.40
227.99.334.00
421.00.162.10
481.00.335.00
481.00.341.00
481.02.432.00
623.02.165.00
629.01.151.00
703.01.160.00

B.BET.KRED.
DGrekin FINAN

AZALPENA
Renting. Gimnasio makinak
Konp. Mant. Konts. Baserri bideak
Konp. Mant. Konts. Hainbat eraikin
Konp. Mant. Makinaria Eskola
Musika eskola egokitzapena
Konp. Mant. Igerilekua
Turismo ekintzak
Kultur ekintzak. Ikastaro
idazk. Kontu zerbitzuak
Arizkorreta futbol zelai garbiketa
Kultur arloko kanpoko zerbitzuak
Sasieta. Bilketa gastuak
Illati elkartea hitzarmena
Kirol Elkartearekin hitzarmena
Ostalaritza, merkat sustapena
Argiteria
Gurutze berri proiektua
Zigor 4. saneamendua. Gipuzkoako Urak SA
GUZTIRA

OBL.ONART.
DGrekin FINAN.

2.700,00
6.500,00
12.524,72
45.000,00
20.000,00
3.000,00
18.150,00
21.000,00
34.100,00
10.000,00
1.500,00
1.582,12
1.500,00
8.000,00
10.000,00
40.000,00
79.000,00
10.827,67

2.700,00
0
12.524,72
36.016,05
15.605,23
2.156,05
2.980,48
14.109,35
33.062,98
6.774,79
556,60
1.582,12
1.500,00
8.000,00
0
20.450,89
0,00
10.827,67

325.384,51

160.846,93

8.- DESBIDERAPEN FINANTZARIOAK, FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETAN
Aurtengo ekitaldi ekonomikoan, apartatu honetan zerrendatzen diren gastu-proiektuak gauzatu
dira, ondoko ezaugarriak dituztenak denak ere:
• Berariazko finantzaketa dute gastu horiek, gauzatzeari espresuki lotuta.
• Urte anitzeko eragiketak dira, hau da, obligazio onartuak edota finantzaketari lotutako eskubideak
ekitaldi ekonomiko batean baino gehiagotan likidatuko dira, eta ekitaldi horiei egotziko zaizkie.
Gastu mota hori urte anitzetan gauzatu izanak berarekin ekar ditzake desbiderapen finantzarioak,
positiboak nahiz negatiboak, ekitaldi bakoitzean, baldin eta obligazio onartuak eta likidatutako eskubideak
bat ez badatoz ekitaldien arteko portzentaje banaketan.
Ondorio horietarako, ondokoen arteko diferentzia izango da finantzaketaren desbiderapena:
 Gastuaren hasieratik (nahiz ekitaldi honetan hasia izan, naiz aurrekoetan) abenduaren 31ra
arte (aurrekontuaren likidazio eguna) onartutako eskubideak, gastu hori gauzatzeari lotuak.
 Eta denbora tarte berean gauzatutako gastuaren zatiaren arabera onartu beharko ziren
eskubideak, baldin eta sarreren exekuzioa gastuaren exekuzioarekin batera egin bazen.
Gainera, finantzaketa lotua duen gastuaren exekuzioa aurreko ekitaldi batean has litekeen
neurrian, bi hauen artean bereizi beharko da:
• Desbiderapen finantzario metatuak, hau da, lehenago adierazitakoari jarraiki kalkulatutakoak.
• Aurtengo ekitaldiari egotz dakizkiokeen desbiderapen finantzarioak, aurrekoaren antzera kalkulatuak
baina aurtengo ekitaldian likidatutako gastu eta sarrerak soilik kontuan hartuta.
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Zentzu horretan, aurtengo ekitaldiko aurrekontuan jasotzen diren finantzaketa lotuko gastuak eta,
halaber, horren exekuziotik datozen desbiderapen finantzarioak ondoko hauek dira:
Kontu hartailean dauden datuen arabera:
FINANTZAKETA LOTUA DUEN GASTUA
PARTIDA

AZALPENA

DESBIDERAPEN
FINANTZARIOAK
METATUTAKOAK EKIT.EGOZTEKOA
.

1.212.00.326.20.
1.212.00.933.00
1.227.00.151.00

1.Gazte ekipamenduak
Gastua: 31. 562
DL: 18.507
CF: %58,64

0

1.227.00.342.10.
1.226.09.341.00
1.226.09.334.00.

2.KOZ-SOAF:
Gastua:12.996
DL: 4.561,21
CF:%35,09

0

1.227.00.342.10.
1.227.04.230.00.
1.226.09.334.00
1.210.00.933.00.

3. Izal Bira:
Gastua: 6.447,17
DL: 3.906,89
CF:%60,60

0

1 227.00.323.00

4.Gaztematika:
Gastua:88.500,25
DL 4.398,59
CF: %4,97

0

5.Hezkuntza
Zoruak aldatzea eta pintaketa
Gastua: 5.853,98 €
DL 3.512,39
CF: %60

0

1.212.00.323.20

0

0

0

0

0

0
1.227.00.342.00

1 226.01.332.10
1 227.04.332.10

1 226.01.332.10
1 227.04.332.10

1 226.01.332.10
1 227.04.332.10

6.. Kirol arloko diru laguntzak:
D.L 4.835,52
Gastua: 18.360,00
CF:%26,34
7. Irakurzaletasuna
Gastua: 1.854,20
DL:1.445
CF:%77,93
8.Teknologia berriak liburutegian
Gastua: 1327,18
DL:1.194
CF%89,96
9.Liburu funtsak
Gastua: 5.874,17
DL 1.232
CF: %20,97

0

0

0

0

0

0

0

0
0
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1.226.04.334.00

1.226.02.414.00

414 eta 439 programak

1.226.439.00

1 480.02.231.30

1 227.00.231.10

1 227.00.231.20

1.227.00.170.00

1 131.01.920.00
1.221.00.920.00

10. Berdintasuna
Gastua: 11.198,68€
DL: 1.103,72 €
CF:%9,85

0

0

11.Euskal Gaztaren Azoka
Gastua: 56.433,63€
DL 12.000,00€
CF: %21,2612.

12. Etorlur
Gastua 165.688,21
DL: 50.000
CF%30,18
13. G4, G5 eta G6 landa eremuak
Gastua 16,474,17
DL: 6.589,21
CF%40
Desbiderapena. 726
Gastua: 1.815

0

726

0 0

14.AES
Gastua: 26.331,09
DL 8.927
CF.%33,90

0 0

15.EEL
Gastua: 18.616,39
DL: 3.409,13 (4.hilabete ez)
CF% 18,31

0 0

16.Eguneko zentroa
Gastua: 380.841,47
DL:268.218,33
CF: %70,43

0 0

17. Eskola agenda
Gastua:1.500
DL 252
CF%16,80

0 0

18. Bake epaitegia
DL: 1.572,50
Gastua: 4.664,25

0

0
GUZTIRA

0

726

Gorabeherak:
1) Euskal Autonomia Erkidegoko G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuak sustatu eta garatzeko entitate publikoei
zuzendutako laguntzak 2019ko ekitaldiko laguntzak, erakunde publikoei zuzenduak - EREIN Publikoak. Ebazpena.
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Onartutakoa: 00083-ERE2019-27 Idiazabalgo Udala 6.589,21 Justifikatzeko azken eguna: 2021/02/26. Eskatutako
proiektuaren gastua: 16,474,17€; gauzatu den gastua 1.815 euro.
2)Innotranslact proiektua Ez da egin 50.096,32 euroko R; berez, R hori egin behar da (diru-laguntza justifikatu
ondorioz) baina ordainketaren berri ziurra ez dago; diru-laguntzaren datuak honako hauek dira:
Gastua: 77.071,26
DL:50.096,32
CF%65
3)R eta I egin dira baina ez da justifikatu Etorlur 50.000 euroko diru-laguntza. Sarrera hau ziurtatzeko, justifikatu
behar da.

4) Sendian programa: 3.055,75 euroko sarrerak falta dira (RI ez da egin)
Sarrera-kontzeptuen arabera, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapen finantzario metatuak honela
zehaztuta daude:

SARREREN
KONTZEPTUA
2 340.01.230

AZALPENA
«Gizarte Zerbitzuen Garapenerako ez ohiko
Funtsa»
(2016-2019)

DESBIDERATZEAK, GUZTIRA

DESBIDERAPEN DESBIDERAPEN
METATU
METATU
POSITIBOAK
NEGATIBOAK

EKITALDIARI
EGOZTEKO
DESBIDERAP.

38.011,46

38.011,46

38.011,46

38.011,46

«Gizarte Zerbitzuen Garapenerako ez ohiko Funtsa»: 2016tik aurrera ez da kontuan hartu eta erregularizatzen da.

9.- SALDO KOBRAGAITZEN ESTIMAZIOA
Estatuko legeriak ezarritako irizpideak aplikatzen da estimazio hori. Martxoaren 5eko 2/2004
Legegintzako Errege Dekretuak, hitzez hitz, honako hau xedatzen du:
«Artículo 193 bis Derechos de difícil o imposible recaudación
Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u
órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible
recaudación con los siguientes límites mínimos:
a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que
corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que
corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto
anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al
que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento».
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KONTZEPTUA

KOBR. GABEKO
HASIER. SALDOA

SALDO
BERMATUA

KOBRAGAITZA
%-TAN.

KOBRAGAITZA
EUROTAN

80.132,93

0

100

80.132,93

74.310,87

18.577,72

75

55.733,15

54.319,19

27.159,6

50

27.159,6

74.598,73

55.949,05

25,00

18.649,68

283.361,72

101.686,37

64,11

181.675,36

LEHENAGOKO
ZORRAK
2010-2013)
4 ETA 5 URTE
LEHENAGOKO
ZORRAK
(2014 eta 2015)
3 URTE
LEHENAGOKO
ZORRAK
(2016)
2 URTE
LEHENAGOKO
ZORRAK
(2017 eta 2018)
GUZTIRA

Hurrengo taulan jasoko da kobragaitzak edo kobraezinak diren eskubideen estimazioa.
10.- AURREKONTU EMAITZA
21/2003 Foru Arauak 48. artikuluan arautu du aurrekontu emaitza.
Aurrekontu emaitza magnitude ekonomikoa da, eta hauxe adierazi nahi du: ekitaldian onartutako
eskubideak noraino izan diren nahikoak finantzatu behar ziren obligazioei aurre egiteko (eta, halakorik
balitz, itxitako ekitaldietako zenbait eragiketa aurtengo ekitaldian deuseztatzeak sortutako defizitari aurre
egiteko).

KONTZEPTUAK

a)

Eragiketa korronteak

b)

Kapital-eragiketak

c)

Aktibo finantzarioak

d)

Pasibo finantzarioak

AURREKONTUAREN EMAITZA
ONARTUTAKO
ONARTUTAKO
ESKUBIDE
OBLIGAZIO
GARBIAK
GARBIAK

1. URTEKO EKITALDIKO AURREKONTUEMAITZA (1=a+b+c+d)
KONTZEPTUAK

a) Eragiketa korronteak
b) Kapital-eragiketak
c) Aktibo finantzarioak
d) Pasibo finantzarioak
2. ITXITAKO EKITALDIETAKO
AURREKONTU-EMAITZA (2=a+b+c+d)

3.373.168,86

URTEKO
EKITALDIKO
AURREKONTUEMAITZA
492.077,76

39.323,73

-39.323,73

0,00

0,00

0,00

0,00

69.713,33

-69.713,33

3.865.246,62

3.482.205,92

383.040,70

AINTZATETSITAKO
ESKUBIDEAK
EZEZTATZEA

AINTZATETSITAKO
OBLIGAZIOAK
EZEZTATZEA

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

ITXITAKO
EKITALDIETAKO
ADURREKONTUEMAITZA
-0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-0,00

3.865.246,52
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383.040,70
3. DOIKUNTZEN AURREKO AURREKONTU-EMAITZA (1+2)
DOIKUNTZAK :
a) Gastu orokorretarako diruzainzako gerakinarekin finantzatutako kreditu gastatuak
b) Ekitaldiko finantziazio-desbideratze negatiboak
c) Ekitaldiko finantziazio-desbideratze positiboak

160.846,93
726
0,00

4. DOIKUNTZAK GUZTIRA (4=a+b-c)
AURREKONTU- EMAITZA DOITUA (3+4)

544.613,63

11.- DIRUZAINTZAKO GERAKINA
21/2003 Foru Arauak 48. artikuluan arautu du diruzaintzako gerakina.
Diruzaintzako gerakina magnitude finantzarioa da, eta entitateak epe laburrera izango duen
likideziaren soberakina adierazten du. Bestela esanda: diruzaintzako gerakina ondoko egoera gertatuko
balitz entitateak izango lukeen dirutzak osatzen du: epe laburrera kobratu gabeko eskubideen epemuga
amaitu eta abenduaren 31n kobratzea, eta bilketa horren emaitzarekin eta data horretako fondo likidoekin
epe laburrera ordaindu gabeko obligazioei aurre egitea, horien epemuga ere abenduaren 31n amaituko
litzatekeela pentsatuz.
Hiru dira diruzaintzako gerakinaren osagaiak:
• Kobrantza zalantzagarriko saldoetarako hornidura.
• Gehiegizko finantzaketa lotua.
• Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina.
Kobrantza zalantzagarriko saldoetarako hornidura enteak kobragaitz edo kobraezintzat hartutako
eskubide kobratu gabeen estimazioa da. Kobratu gabeko eskubide horiek 9. apartatuan zehazten dira.
Gehiegizko finantzaketa lotuak bi osagai ditu. Alde batetik, finantzaketa lotua duten gastuetan
metatutako desbiderapen finantzario positiboek osatzen dute eta desbiderapen horiek ekitaldiaren
amaieran kalkulatzen dira erakunde finantzatzaile bakoitzarentzat eta, bere sorreran datzan gastu bera
finantzatzeko erabili beharko da, edota halakorik balitza, proiektatu den gastua osorik edo zati batean
burutu ezin izanak nahiz burutzeari uko egin izanak sortutako obligazioak estaltzeko. Bestalde, kontuan
hartzen ditu baita ere, entitateak zuzkitu dituen beste hornidura batzuk.
Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina kalkulatzeko, diruzaintza gerakinari estimatutako
kobrantza zalantzagarriko saldoak eta gehiegizko finantzaketa lotua kenduko dizkiogu.
DIRUZAINTZAKO GERAKINA
Kontu zbk.
57

Osagaiak

Ekitaldia
778.123,58

1. (+) funts likidoak

622.439,57

2. (+) Kobratzeke dauden eskubideak
430,433,437,438

-(+) urteko aurrekontukoak

431,434,439

-(+) itxitako aurrekontutakoak

338.841,69
283.361,72
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440,442,449,456,470,
471,472,548,550

-(+) aurrekontukoak ez diren eragiketetakoak

236,16
380.944,66

3. (-) Ordaintzeko dauden obligazioak
400

-(+) urteko aurrekontukoak

401

-(+) itxitako aurrekontutakoak

165,166,180,185,410,
414,419,453,475,476,
477,502,515,516,521,
560,561

-(+) aurrekontukoak ez diren eragiketetakoak

251.799,70
1.127,64

128.017,32

800,72

4. (+) Oraindik aplikatu gabeko partidak
554,559

-(-) behin betiko aplikatzeko dauden egindako kobrantzak

555, 5581, 5585

-(+) behin betiko aplikatzeko dauden egindako ordainketak

4900,4901,4902,4903

I. Diruzaintzako gerakina guztira (1 + 2 – 3 + 4)
II. Kobrantza zalantzagarriko saldoak

-793,22
7,50
1.020.419,21
181.675,36
37.285,46

III. Gehiegizko finantzaketa lotua
IV. Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (I – II – III)

801.458,39

Beraz, aurtengo ekitaldia likidatzean diruzaintzako gerakina guztira 1.020.419,21 eurokoa izan
da; horietatik:

*

181.675,36 euro, hau da, kobrantza zalantzagarriko saldoen hornidura, kredituen zenbatekoen
balio-galera zuzkitzera zuzendu da.

*

37.285,46 euro, hau da, gehiegizko finantzaketa lotua. Atal honek bi osagai ditu; alde batetik,
finantzaketa lotua duten gastuetan metatutako desbiderapen finantzario positiboek osatzen dute
eta bere sorreran datzan gastu bera finantzatzeko erabili daiteke; eta bestetik, kontuan hartzen
ditu entitateak zuzkitu dituen beste hornidura batzuk.

*

801.458,39 euro, hau da, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina, eta berau erabili ahal
izango da, kreditu aldaketak finantzatzeko (bai finantzaketa lotua duten gastuetarako eta baita
gastu orokorretarako ere).

12.- EMAITZAK EGIAZTATZEA
KONTZEPTUA

EURO

Aurreko ekitaldiko diruzaintzako gerakin gordina

637.378,51

+ Aurtengo ekitaldiko aurrekontu-emaitza (doitu aurretik)

383.040,70

Aurtengo ekitaldiko diruzaintzako gerakina guztira

1.020.419,21
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13.- KREDITU GERAKINAK
Kreditu gerakinak, hain zuzen, behin betiko kredituei horien kargura onartutako obligazioak
kenduz kalkulatzen dira.
21/2003 Foru Arauak 44.1 artikuluan agintzen duenez, ekitaldian sortutako obligazioei aurre
egiteko beharrezkoak ez diren aurrekontuko ordainketa-kredituak (hau da, kreditu gerakinak) zuzenbide
osoz baliogabetuko dira abenduaren 31n, ondorengo ekitaldiko aurrekontuari txertatu behar zaizkionean
izan ezik.
Goian aipatutako Foru Arauak 32.1 artikuluan jaso du zein kasutan izango dugun kreditu gerakin
horiek txertatzeko aukera. Hona hemen zerrenda:
a) Transferitutako kredituak eta kreditu gehigarriak, baldin eta bi kasuetan ekitaldiko azken hiruhilekoan
onartu badira.
b) Erabilitako gastuetarako kredituak (D fasea), baldin arrazoi justifikatua dela-eta obligazioa ezin izan
bada onartu.
c) Gaitutako kredituak eta lotutako sarreren menpeko beste kreditu batzuk.
d) Kapital eragiketetarako kredituak.
Ez-erabilgarritzat hartutako kredituak inola ere ezingo dira txertatu. Aurrekontuan txertatutako
kredituek finantzatutako obligazioak, onartzekotan, txertaketaren ekitaldi berean onartu beharko dira;
kreditu horiek, beraz, ezingo dira hurrengo urteko aurrekontuan berriro txertatu, lotutako sarrerak dituzten
kapital eragiketetarako kredituak izan ezik.
Horren arabera, ondoko taulan zehaztuta daude aurtengo ekitaldiaren likidazioaren emaitza diren
eta txerta daitezkeen kreditu gerakinak. Txertaketa zuritzeko, aurreko lau kasuetatik zeinetan aurkitzen
diren ere zehazten da bertan. Nolanahi ere, kredituak txertatzea aukerakoa da eta, egitekotan, ekainaren
30a baino lehen onartu beharreko kreditu aldaketarako espediente baten (edo batzuen) bitartez egin
beharko da.
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PARTIDA

GERAKINEN
ZENBATEKOA

AZALPENA

1 629.01.151.00 2019
1 227.99.432.00 2019

Gurutze berri proiektua
Desbrozatze lanak.

1 227.00.230.00 2019
1 226.03.430.00 2019
1 219.00.323.10 2019

Servicio de intervención familiar.
Gazta interpretazio zentroa: On time
Haur eskola. Sistema de intrusión
Gazta interpretazio zentroa. Ikus
entzunezkoak
Garapenerako DL

1.226.00.430.00.2019
1.481.00.230.00.2019

a

EGOERA
b c d

55.297
3.779

X
X

5.566
9.029,63
1.554,50

X
X
X

e

1.975
37.486,34

TXERTA DAITEZKEEN KREDITUEN GUZTIZKOA
TXERTATU EZIN DIREN KREDITUEN GUZTIZKOA
KREDITU GERAKINEN GUZTIZKOA

114.687,47
686.770,92
801.458,39

14.- AURREZKI GARBIA
Sarrerak: I-V kapituluak=3.865.246,62
Gastuak: I-IV (urteko amortizazioa eta DFG bidez finantzatutakoa kenduta)=2.699.246,17
Aurrezki garbia: 1.166.000,45
15. ZORRARI BURUZKO INFORMAZIOA
2019ko abenduaren 31ko saldoa: 435.601,03
2019ko sarrera arrunten %11,27
Idiazabalen, 2020ko martxoaren 13an
Idazkari Kontu hartzaileak Isabel Fuertes Matxin

5. Kreditu txertaketaren espedientearen berri ematea.
Alkateak azaldu du gaia ogasun batzordetik ere pasatu du.
ALKATETZA DEKRETUA 134/2020,
2020ko martxoaren 13an
IÑAKI ALBERDI IPARRAGUIRRE
jaunak, Idiazabalgo Alkate udalburuak, apirilaren 7ko Toki
Erakundeetako 2/2016 Legearen 25.7 artikuluak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. artikuluak eta 21/2003 Foru Arauak, abenduaren 19koak,
Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, ematen didaten ahalmenaren arabera,
IKUSIRIK
I.Ikusita
Udal honen aurrekontuko kredituak
modalitatekoa, 2020-KALD-000001-00 zenbakiduna

aldatzeko

espedientea, kreditu

txertaketen

2020ko aurrekontuko kreditu txertaketaren gastuak
Kod.
b
b

Gastuen partida

Azalpena

1 629.01.151.00 2019

Gurutze berri proiektua

1 227.99.432.00 2019

Arantzazumendi sasiz garbitu

Zenbatekoa
55.297,00
3.779,00
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b
b
b
a, b
b

1 227.00.230.00 2019

"interv. familiar" zerbitzua

5.566,00

1 226.03.430.00 2019

Turismo ekintzak

9.029,63

1 219.00.323.10 2019

Konp. Mant. Haur eskola

1.554,50

1 226.00.430.00 2019

Hornidurak. CIQ-GIZ

1.975,00

1 481.00.230.00 2019

(GKE) Garapenerako dirulaguntzak

37.486,34

TXERTATU BEHARREKO KREDITUAK GUZTIRA

114.687,47

KODEEN AZALPENA
a) Aurreko ekitaldiko azken hiruhilekoan onartutako transferentziak eta kreditu gehigarriak.
b) Xedatutako gastuen kredituak, obligazioa onartu gabe dutenak.
c) Gaitutako kredituak eta finantzaketa lotua duten kredituak.
d) Kapital eragiketen kredituak.

2020ko aurrekontuko kreditu txertaketaren finantzaketa
Kod.
a

Sarreren partida
2 870.01.000 2020

Azalpena

Zenbatekoa

Diruzaintza gerakina

114.687,47

FINANTZAKETA GUZTIRA

114.687,47

II.Ikusita Idazkari kontu-hartzailearen txostenak
21/2003 Foru Arauak, abenduaren 19koak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzkoak, 32.6. artikuluaren bitartez, kreditu txertaketa onartzeko ematen dizkidan eskumenez
baliatuz, honako hau
EBAZTEN DUT
Lehenengoa.- Onartzea Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, kreditu
txertaketen modalitatekoa, 2020-KALD-000001-00 zenbakiduna, proposamenean ageri den partidakako
xehetasunarekin, kapitulukako laburpen honen arabera:
GASTUAK
Izena

Kapituluak

Zenbatekoa

2

ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK

21.904,13

4

TRANSFERENTZI ARRUNTAK

37.486,34

6

INBERTSIO ERREALAK

55.297,00

TXERTATUTAKO GERAKINAK GUZTIRA

114.687,47

FINANTZAKETA
Izena

Kapituluak
8 (SARRERAK)

FINANTZA AKTIBOAK
FINANTZAKETA GUZTIRA

Zenbatekoa
114.687,47
114.687,47
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Bigarrena.- Egintza hau bestelako tramiterik gabe irmo eta exekutiboa denez gero, bidezkoa da
Kontu hartzailetza Zerbitzuak berehala kontabilizatzea onartutako kreditu aldaketa.
Hirugarrena.- Udalbatzari Dekretu honen berri ematea hurrengo bileran.
Nire aurrean

ALKATEAK
Iñaki Alberdi Iparragirre

IDAZKARI KONTU HARTZAILEAK
Isabel Fuertes Matxin

AURREKONTU EGONKORTASUNAREN, FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN ETA GASTU ARAUA
BETETZEARI BURUZKO TXOSTENA: 2020KO AURREKONTUA
Araubidea
2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari
buruzkoa (AEFILO).
1463/2007 Errege Dekretua, azaroaren 2koa, Aurrekontuaren Egonkortasunari buruzko abenduaren 12ko
18/2001 Legea garatzeko araudia onesten duena.
Urriaren 1eko HAP/2015/2012 Ministerioaren Agindua, AEFILOk aurreikusitako
betebeharrak garatzen dituena.

informazio horniduraren

1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza
iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena.
Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau esparrua ezartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru
Dekretua.
32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko Sektore Publikoko
entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen duena eta Gipuzkoako toki entitateen
kontabilitatearen arau esparrua ezartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretua aldatzen duena.
Diputatuen Kontseiluaren Akordioa, 2019ko urriaren 29koa, Gipuzkoako toki entitateek jarraitu beharreko
erregelak 2020rako aurrekontuak prestatu, onartu eta gauzatzeko onartzen dituen jarraibidea onartzen
duena
Kontabilitate Nazionalean defizita, kalkulatzeko liburua, tokiko erakundeei egokitutakoa, Estatuko
Administrazioko Kontuhartzailetza Orokorrak argitaratutakoa, Ekonomia eta Ogasuneko Ministerioa.
AEFILOren 12. artikuluaren gastuaren araua zehazteko gida, tokiko erakundeentzat.
Gaiaren azterketa
1) Foru Arauaren 1.2.a) artikuluko entitateak (administrazio izaera dutenak): Idiazabalgo Udala
Helburuak betetzeari buruzko egiaztapena
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A) Aurrekontuen egonkortasuna: Aurrekontu proiektuak ez du betetzen defizit helburua, izan ere,
223.361,67 euroko defizita du, (SEC) Europako Kontu Sistemaren arabera. Kalkulu hori egin da 1. eta 7.
kapituluen arteko dirusarreretatik 1. eta 7. kapituluen arteko gastuak kenduz egoki iritzitako doiketak egin
ondoren. Hori guztia termino kontsolidatuetan.
EGONKORTASUNAREN HELBURUA
1/7 GASTUAK. 3.989.402,50
1/7 SARRERAK 3.766.040,83
DFGak finantzatutako defizita 223.361,67
Ez du betetzen
B) Finantza iraunkortasuna: 2020rako ezarritako helburua magnitude hori % 70 baino txikiagoa izatea da.
Betetzen du. Zor bizia, guztira, 2019ko urteko sarrera arrrunten aldean, %9,72koa da
C) Gastuaren araua: 2020rako ezarritako helburua gastu konputagarriaren bariazioa % 2,90 baino
txikiagoa izatea da.
2020
Gastu ez finantzarioak (1-7 kapituluak): 3.989.402,50

2019
3.412.492,59

Zorraren interesak:

6.850,93

6.000,03

SEC doikuntzak:
Admin.publikoen ekarpen finalistekin
finantzatutako gastua:

0,00

0,00

616.380,57

746.599,15

Gastu konputagarria: 3.366.171,00

2.659.893,41

BPGaren hazkundearen erreferentzia tasa:
%2,9

77.136,91

Arau aldaketen eragina:

0,00

Gastuaren muga: 2.737.030,32
Gastuaren muga - Gastu konputagarria:

-629.140,68

Beraz, ez du betetzen
ONDORIOAK: Toki entitate honek ez du betetzen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza
iraunkortasunaren arloetan 2020. urterako ezarritako helburuak edota gastu araua. Likidazioan egoera hori
berretsiko balitz, toki entitate hau behartuta legoke plan ekonomiko finantzieroa onartzera. Aipatutako
planak ahalbideratu behar du urteko ekitaldian eta hurrengoan defizitaren helburua eta gastua araua
betetzea, eta 2020an zor bizia sarrera arrunten %70 edo txikiagoa izatea. Plan hori Udalbatzari aurkeztu
beharko zaio hilabeteko epean, gehiena jota, likidazioaren espedientea onartzen denetik kontatzen hasita;
eta martxan jarri beharko da hiru hilabeteko epean, gehienez jota, likidazio espedientea onarzten denetik
kontatzen hasita.
Idiazabalen, 2020ko martxoaren 13an.
Idazkari kontu-hartzaileak. Isabel Fuertes Matxin

6.Kreditu aldaketa espedientea (gehigarriak) onartzea eta aurrekontu egonkortasuna, finantza
iraunkortasunaren eta gastu arauaren txostenaren berri ematea.
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Gaia azaldu ondoren, Alkateak bozketan jarri du>
«Ogasuna, Langileria eta Kontuen Batzordeak, 2020ko apirilaren 27an egindako ohiko bileran, aho
batez, onartu du:
1.Alkatetza-proposamena, 2020 KALD 0000002 00 kreditu gehigarriak onartzekoa
KREDITU GEHIGARRIEN PROPOSAMENA
Udal zerbitzuek dituzten premiei eta obligazioei aurre egiteko, beharrezkoa da hainbat gastu
berehala egitea. Izan ere, horiek atzeratuz gero sortuko litzatekeen kalteak eragin nabarmena izango luke
zerbitzuen kalitatean. Aurrekontuaren exekuzioaren arabera, ordea, gastu partidetan ez dago nahiko
krediturik aipatutako gastuei aurre egiteko. Ondorioz, kredituak sortzeko edo, hala badagokio, gehitzeko
proposatzen da, ondoko taulako xehetasunaren arabera:

Gastuen
partida

Azalpena

Kredituak
Egungoak

1 601.01.151.02 2020

Irisgarritasuna lanak

1 422.00.420.00 2020

Transf.GOIEKI-GOIERRIKO
EKIMENA S.A.

1 221.99.326.30 2020

Aldaketak

Behin betikoak

1.000,00

2.500,00

3.500,00

25.375,45

25.000,00

50.375,45

Horn,entsegu lokala

0,00

1.100,00

1.100,00

1 200.01.162.10 2020

Hondakin p. lagapen

65,88

308,97

374,85

1 227.00.335.00 2020

Itzulpen zerbitzua

5.000,00

13.600,79

18.600,79

1 227.00.920.00 2020

Idazk. Kontu zerbitzuak

16.000,00

44.000,00

60.000,00

1 226.99.920.00 2020

Erantzukizun patrimoniala

4.000,00

8.000,00

12.000,00

1 421.00.162.10 2020

Sasieta. Bilketa gastuak

133.101,13

9.164,44

142.265,57

1 623.02.323.20 2020

ISAI. Aita Iparragirre

0,00

7.420,63

7.420,63

184.542,46

111.094,83

295.637,29

GUZTIRA

Kod.
a

Partida
2 870.01.000 2020

FINANTZAKETA GUZTIRA

Azalpena
Diruzaintza gerakina

Zenbatekoa
111.094,83
111.094,83

KODEEN AZALPENA
a) Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina.
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b) Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintza gerakina
c) Sarrera berri edo handiagoak.
d) Kredituen baliogabetze baja.
e) Kreditu eragiketak.

IRIZPENA
Lehenengoa.- Onartzea Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, kreditu gehigarrien
modalitatekoa, proposamenean ageri den partidakako xehetasunarekin, kapitulukako laburpen honen
arabera:
KREDITU GEHIGARRIAK
Kapituluak

Izena

Gehikuntzak

2

ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK

67.009,76

4

TRANSFERENTZI ARRUNTAK

34.164,44

6

INBERTSIO ERREALAK

9.920,63

KREDITU GEHIGARRIAK GUZTIRA

111.094,83

FINANTZAKETA
Izena

Kapituluak
8 (SARRERAK)

FINANTZA AKTIBOAK
GUZTIRA

Zenbatekoa
111.094,83
111.094,83

Bigarrena.-Kontabilizatzea agintzea».

Alde: Iñaki Alberdi Iparragirre jn, Aloña Barandiaran Munduate and., Iñaki Arriaran Murgiondojn. eta Ioritz
Imaz Baztarrika jn.
Kontra: Ez
Abstentzioa: Ez

Bozketa izan ondoren, honako hau izan da emaitza:
Alde: Iñaki Alberdi Iparragirre jn., Aloña Barandiaran Munduate and., Iñaki Arriaran Murgiondo, Ioana
Prados Alustiza and., Aritz Ugarte Munduate jn., Eunate Elio Cemborain and., Ioritz Imaz Baztarrika jn.,
Andoni Gomez Aldanondo jn. eta Iker Zabaleta Urcelai jn.
Kontra: Ez
Abstentzioa: Ez

Hortaz, batzarkideek aho batez onartu dute irizpen hori
7.Langileen ordainsarien igoera onartzea
Gaia azaldu ondoren, Alkateak bozketan jarri du
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«7.Ogasuna, Langileria eta Kontuen Batzordeak, «.7. La Comision de Hacienda, Personal y Cuentas,
2020ko apirilaren 27an egindako ohiko bileran, aho en sesion ordinaria celebrada el 27 de abril de
batez, onartu du honako irizpen hau
2020 ha aprobado por unanimidad el siguiente
dictamen.
Irizpena,
Idiazabalgo
Udaleko
ordainsarien igoera onartzekoa.

langileen Dictamen, para la aprobación del incremento
retributivo del personal del Ayuntamiento de
Idiazabal

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Eskumena

I. Competencia.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2.i) artikuluaren
arabera Osoko Bilkurak du eskumena: «langileen
plantilla eta lanpostuen zerrenda onartzeko eta
funtzionarioen ordainsari osagarri finko eta
aldizkakoen zenbatekoa eta langile ebentualen
kopurua eta araubidea finkatzeko»

Según el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de Bases de Régimen Local,
corresponde, en todo caso, al Pleno, la
competencia para: «La aprobación de la plantilla
de personal y de la relación de puestos de
trabajo, la fijación de la cuantía de las
retribuciones complementarias fijas y periódicas
de los funcionarios y el número y régimen del
personal eventual»

Erabaki hau hartzeko behar dira bertaratutako
kideen gehiengo soila, Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
47.1 artikuluak xedatutakoari jarraituz.

Para la adopción de este acuerdo son necesarias
la mayoria simple de los miembros presentes
conforme al artículo 47.1. de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

II. Araubidea

II. Régimen jurídico

Igoera hau onartu da sektore publikoaren esparruko
ordainsariei buruzko premiazko neurriak hartzeko
urtarrilaren 21eko 2/2020 Errege Lege-Dekretuaren
bidez eta Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak,
2020ko otsailaren 4an, hartutako akordioaren
bidez,
Euskal
Autonomia
Erkidegoko
Administrazioaren zerbitzuan diharduten langileen
2020ko lansarien igoerak onartzen dituena.

La subida se ha aprobado mediante el Real
Decreto-Ley 2/2020, de 21 de enero, por el que
se aprueban medidas urgentes en materia de
retribuciones en el ámbito del sector público y el
Acuerdo, de 4 de febrero de 2020, del Consejo de
Gobierno de Euskadi por el que se aprueban los
incrementos para el año 2020 de las
retribuciones del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

Zehatz-mehatz, hauxe xedatzen du 2/2020 Errege
Lege-Dekretuak 3.Bi artikuluan: «Bi. 2020an,
sektore publikoaren zerbitzura diharduten langileen
ordainsariak ezin izango dira gehitu 2019ko
abenduaren 31n indarrean zirenak baino ehuneko
bi baino gehiago, homogeneotasunaren arabera bi
aldietarako, langileei dagokienez nahiz haien
antzinatasunari begira. Xede horretarako, 2019ko
ordainsarietan, BPGd-aren bilakaerari lotutako
ehuneko 0,25eko gehikuntza urteko zenbatekotan
hartuko da aintzat. Oro har, gizarte-ekintzako
gastuek 2020an ezin izango dute izan gehikuntzarik

En concreto, el art. 3. Dos del Real Decreto-Ley
2/2020 dispone lo siguiente: «Dos. En el año
2020, las retribuciones del personal al servicio del
sector público no podrán experimentar un
incremento global superior al 2 por ciento
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de
2019, en términos de homogeneidad para los dos
períodos de la comparación, tanto por lo que
respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo. A estos efectos, en las
retribuciones de 2019 el incremento del 0,25 por
ciento vinculado a la evolución del PIB se
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2019koekiko.

considerará, en cómputo anual. Los gastos de
acción social, en términos globales, no podrán
experimentar ningún incremento en 2020
respecto a los de 2019.

Horri dagokionez, gizarte-ekintzako gastuak onurak,
osagarriak edo hobekuntzak direla jo da, ez
daukatenak
zerikusirik
egindako
lanaren
kontraprestazioekin, azken horien xedea zenbait
premia asetzea baita, sektore publikoaren
zerbitzura diharduten langile horien gorabehera
pertsonalen ondorioz. Horrez gain, Barne Produktu
Gordinaren
gehikuntza,
2019ko
prezio
konstanteetan, ehuneko 2,5era edo gehiagora
iritsiko balitz, soldata beste % 1 igoko litzateke
2020ko uztailaren 1etik aurrera. Adierazitako
ehuneko 2,5 horretatik beheragoko gorakaden
kasuan, gehikuntza proportzioan murriztuzko da,
aipatutako ehuneko 2,5 horrekiko izan duen
murrizketaren arabera; beraz, hauek izan dira
gehikuntzak oro har: BPGd-a 2,1 bada: % 2,20 BPGda 2,2 bada: % 2,40 BPGd-a 2,3 bada: % 2,60 BPGd-a
2,4 bada: % 2,80 Atal honetan xedatutakoaren
ondorioetarako, BPGd-a igotzeari dagokionez,
Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) urte
bakoitzean
argitaratutako
BPGd-aren
aurrerapenaren estimazioa hartuko da kontuan.
INEk BPGd-aren aurrerapena argitaratu ondoren,
eta enplegu publikoa eta lan-baldintzak hobetzeko
2018ko martxoaren 9ko jarraipen-batzordeari
jakinarazita, igoera aplikatzea onetsiko da, hala
badagokio,
Ministro
Kontseiluaren
erabaki
bidez.Erabaki horren berri emango zaie autonomiaerkidegoei, hiri autonomoei eta Udalerri eta
Probintzien Espainiako Federazioari. Gainera,
soldata-masaren ehuneko 0,30eko gehikuntza
osagarria baimendu ahal izango da, besteak beste,
produktibitatea edo eraginkortasuna hobetzeko
plan eta proiektuak ezartzeko, funtzio parekagarriak
dituzten lanpostuen artean dauden osagarri
espezifikoak
berrikusteko,
destino-osagarriak
homologatzeko,
edota
pentsio-planetako
ekarpenetarako».

A este respecto, se considera que los gastos en
concepto de acción social son beneficios,
complementos o mejoras distintos a las
contraprestaciones por el trabajo realizado cuya
finalidad es satisfacer determinadas necesidades
consecuencia de circunstancias personales del
citado personal al servicio del sector público.
Además de lo anterior, si el incremento del
Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes
en 2019 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se
añadiría, con efectos de 1 de julio de 2020, otro 1
por ciento de incremento salarial. Para un
crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el
incremento disminuirá proporcionalmente en
función de la reducción que se haya producido
sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los
incrementos globales resultantes serán: PIB igual
a 2,1: 2,20 %. PIB igual a 2,2: 2,40 %. PIB igual a
2,3: 2,60 %. PIB igual a 2,4: 2,80 %. A los efectos
de lo dispuesto en este apartado, en lo que a
incremento del PIB se refiere, se considerará la
estimación avance del PIB de cada año publicada
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una
vez publicado el avance del PIB por el INE y,
previa comunicación a la Comisión de
Seguimiento del Acuerdo para la mejora del
empleo público y de condiciones de trabajo de 9
de marzo de 2018, mediante Acuerdo del
Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la
aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se
dará traslado a las Comunidades Autónomas, a
las Ciudades Autónomas y a la Federación
Española de Municipios y Provincias. Además, se
podrá autorizar un incremento adicional del 0,30
por ciento de la masa salarial para, entre otras
medidas, la implantación de planes o proyectos
de mejora de la productividad o la eficiencia, la
revisión de complementos específicos entre
puestos con funciones equiparables, la
homologación de complementos de destino o la
aportación a planes de pensiones».

PROPOSAMENA

PROPUESTA

LEHENENGOA. 2020rako soldata-igoera onartzea PRIMERO. Aprobar un incremento salarial para el
honako hitz hauetan:
2020 en los siguientes términos:
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— 2019-12-31ko soldatak kontuan hartuta, % 2, — 2 % desde el 1 de enero de 2020 respecto a las
2020ko urtarrilaren 1etik hasita.
retribuciones vigentes a 31-12-2019.
— % 1a arte, gehitua, 2020ko uztailaren 1eko
eraginekin, baldin eta 2/2020 Errege DekretuLegeko 3 bi artikuluaren arabera 2019ko BPGren
bilakaera parametroak betetzen baldin badira.

— Hasta 1 % adicional desde el 1 de julio de
2020, si se cumplen los parámetros de evolución
del PIB de 2019 previstos en el artículo 3 dos del
Real Decreto-Ley 2/2020.

BIGARRENA. Soldata-masaren ehuneko 0,30eko
gehikuntza osagarria baimendu ahal izango da,
besteak beste, produktibitatea edo eraginkortasuna
hobetzeko plan eta proiektuak ezartzeko, funtzio
parekagarriak dituzten lanpostuen artean dauden
osagarri espezifikoak berrikusteko, destinoosagarriak homologatzeko, edota pentsio-planetako
ekarpenetarako».

SEGUNDO.. Autorizar un incremento adicional
del 0,30 por ciento de la masa salarial para, entre
otras medidas, la implantación de planes o
proyectos de mejora de la productividad o la
eficiencia, la revisión de complementos
específicos entre puestos con funciones
equiparables, la homologación de complementos
de destino o la aportación a planes de pensiones.

HIRUGARRENA.
jakinaraztea».

Langileen

ordezkaritzari TERCERO. Notificar a la representación de los/as
trabajadores/as».

Alde: Iñaki Alberdi Iparragirre jn, Aloña Barandiaran Munduate and., Iñaki Arriaran Murgiondojn. eta Ioritz
Imaz Baztarrika jn.
Kontra: Ez
Abstentzioa: Ez»

Bozketa izan ondoren, honako hau izan da emaitza:
Alde: Iñaki Alberdi Iparragirre jn., Aloña Barandiaran Munduate and., Iñaki Arriaran Murgiondo, Ioana
Prados Alustiza and., Aritz Ugarte Munduate jn., Eunate Elio Cemborain and., Ioritz Imaz Baztarrika jn.,
Andoni Gomez Aldanondo jn. eta Iker Zabaleta Urcelai jn.
Kontra: Ez
Abstentzioa: Ez

Hortaz, batzarkideek aho batez onartu dute irizpen hori
8. Idiazabalgo Udaleko langileen lan baldintzen Akordio arauemai learen aldaketa (Udalhitz)
Gaia azaldu ondoren, Alkateak bozketan jarri du
«8.Ogasuna, Langileria eta Kontuen Batzordeak, «8.La Comision de Hacienda, Personal y
2020ko apirilaren 27an egindako ohiko bileran, aho Cuentas, en sesion ordinaria celebrada el 27 de
batez, onartu du honako irizpen hau
abril de 2020 ha aprobado por unanimidad el
siguiente dictamen.
Irizpena, Idiazabalgo Udaleko langileen
baldintzak hobetzea, guraso lizentziak

lan Dictamen, para la aprobación de las mejoras de
las condiciones de trabajo del personal del
Ayuntamiento de Idiazabal, licencias parentales.

Plaza Nagusia 3 • 20213 IDIAZABAL • IFZ/NIF: P 2004800 E • Telefono: 943 18 71 00 • Fax: 943 18 71 43 • udala@idiazabal.eus

Idiazabalgo Udala
ZUZENBIDEZKO OINARRIAK

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Eskumena

I. Competencia.

Langileen ordezkaritza negoziatu ondoren, Osoko
Bilkuraren eskumena da Idiazabalgo udaleko
langile publikoen lan baldintzak aldatzea onartzea,
Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluak
xedatutakoari jarraituz i)atalean «langileriaren
plantila eta lanpostuen zerrenda onartzea» eta d)
atalean
«erregelamendu
organiko
zein
ordenantzak onartzea»

La competencia para modificar las condiciones
laborales de empleados publicos del ayuntamiento
de Idiazabal, previa negociacion con la
representacion del personal, corresponde al Pleno
de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en su apartado i) «La
aprobación de la plantilla de personal y de la
relacion de puestos de trabajo» y d) «La aprobación
del reglamento organico y de las ordenanzas »

Erabaki hau hartzeko behar dira bertaratutako Para la adopción de este acuerdo son necesarias la
kideen gehiengo soila. , 7/1985 legearen 41.1 mayoria simple de los miembros presentes
artikuluak xedatutakoari jarraituz.
conforme al artículo 47.1. de la ley 7/1985.
II. Araubidea

II. Régimen jurídico

Martxoaren 1eko 6/2019 Errege Lege Dekretua – Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de
emakumeen eta gizonen arteko tratueta aukera- medidas urgentes para garantía de la igualdad de
berdintasunerako premiazko neurriei buruzkoa–
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
en el empleo y la ocupación y la correspondiente
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Testu Bategina onartzen duen urriaren 30eko Público aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015 Errege Lege Dekretua (EPOETB)
5/2015, de 30 de octubre (TRLEBEP)
UDALHITZ-Euskadiko
Toki
Erakundeetako UDALHITZ-Acuerdo Regulador de las Condiciones
Funtzionarioen lan baldintzak arautzen dituen de Trabajo de los Funcionarios de las Instituciones
hitzarmena
Locales Vascas.
Gaiaren azterketa

III. Examen de la cuestión

Martxoaren 1eko 6/2019 Errege Lege Dekretuak –
emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukeraberdintasunerako premiazko neurriei buruzkoak–3.artikuluaren Hirugarren atalak aldatu du
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren
Testu Bateginaren 49 c) artikulua, ama biologikoa
ez den beste gurasoaren lizentzia, seme-alabaren
jaiotza, adopzio aurreko zaintza, harrera edo
adopzioagatik.

El apartado Tres del artículo 3 del Real Decreto-Ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres
y hombres ha modificado diferentes artículos del
Texto Refundido, entre ellos, el artículo 49 c), que
regula el permiso del progenitor diferente de la
madre biológica por nacimiento, guarda con fines
de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o
hija.

Araudi berriak berrikuntzak sartu ditu, besteak La nueva regulación establece novedades, entre
beste, baimenaren 16 asteko iraupena.
ellas, una duración del permiso de 16 semanas..
Martxoaren 1eko 6/2019 Errege Lege Dekretuak –
emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukeraberdintasunerako premiazko neurriei buruzkoak–3.artikuluaren Laugarren atalak sartu du
EPOETBren bederatzigarren xedapen iragankorra,
baimenaren luzapen progresiboa arautzen duena:
2019an jaiotako haurren kasuan, baimena 8

El apartado Cuatro del artículo 3 del Real DecretoLey 6/2019, de 1 de marzo, introduce la
Disposición Transitoria Novena en el TRLEBEP, la
cual regula la progresiva implantación del permiso:
para los nacimientos ocurridos en 2019 el permiso
está fijado en 8 semanas; en 2020 se ampliaría a 12
semanas y en 2021 a 16 semanas
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astekoa izango da; 2020an 12 astera luzatuko da,
eta 2021ean, 16 astera.
EUDELek 2019ko azaroaren 14ko Zirkularra EUDEL ha publicado la Circular de 14 de noviembre
argitaratu du eta honako hau adierazten du:.
de 2019 y expresa lo siguiente:
«EUDELek uste du komeniko litzatekeela haren
aplikazioa aurreratzea, eta bi gurasoek dituzten
jaiotzagatiko baimenen iraupena parekatzea; izan
ere, botere publikoek ezin diote ezikusia egin
gizonen eta emakumeen arteko berdintasun
errealaren
eta
eraginkorraren
alde,
erantzunkidetasun-printzipioaren alde, eta bizitza
pertsonalaren eta familiarraren kontziliazioa
sustatzearen alde dagoen eskaera sozialari».

«EUDEL entiende que sería deseable adelantar la
aplicación del permiso y lograr la equiparación de
la duración de los permisos por nacimiento de
ambos progenitores en tanto que los poderes
públicos no pueden desatender la demanda social
que aboga por la igualdad real y efectiva entre
hombres
y
mujeres,
el
principio
de
corresponsabilidad y la promoción de la
conciliación de la vida personal y familiar».

«EUDELek egokitzat jotzen du Enplegatu
Publikoaren
Oinarrizko
Estatutuaren
bederatzigarren xedapen iragankorrean baimen
horretarako jasotako araudiaren aplikazioaren
aurrerapena sustatzea, eta, iraupenari dagokionez,
126 egun naturalera arte luzatzea (18 aste),
horrela, legegileak lortu nahi duen amatasunbaimenarekin parekatu ahalizateko. Dagokigun
kasuan, bat dator aipatutako 126 egunekin, gure
UDALHITZ akordio arautzaileko 54. artikuluan
jasotakoaren arabera».

«EUDEL considera oportuno promover el adelanto
de la aplicación de la normativa recogida para este
permiso en la Disposición Transitoria Novena del
Estatuto Básico del Empleado Público así como, en
lo referente a su duración ampliarla hasta los 126
días naturales (18 semanas), en el sentido de lograr
de este modo la equiparación con el permiso de
maternidad pretendida por el legislador, que en
nuestro caso se corresponde con los referidos 126
días de conformidad con lo recogido en el art. 54
de nuestro Acuerdo Regulador UDALHITZ».

Uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 70.4 artikuluak
honako hau xedatzen du: «Euskal administrazio
publikoek, bakoitzak bere eremuan, funtzionarioen
ordezkariekin
adostu
ahal
izango
dute
ordaindutako lizentziak ematea artikulu honetako
bigarren paragrafoan jasotakoez bestelako
kasuetan, eta, hala badagokio, erregelamendu
bidez ezarritakoak baino iraupen luzeagoko epeak
edo jarduteko baldintza onuragarriagoak ezartzea».
Eta hori aplika daiteke tokiko administrazioari
legen honen 2. artikuluak eta EPOETBren 3.
artikuluari xedatutakoari jarraituz.

El artículo 70.4 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la
Función
Pública
Vasca
establece:
«Las
Administraciones Públicas vascas, en sus ámbitos
respectivos, podrán acordar con la representación
de los funcionarios la concesión de licencias
retribuidas en supuestos distintos a los contenidos
en el apartado segundo de este artículo, y, en su
caso, establecer para éstas plazos de duración
superiores o condiciones de ejercicio más
favorables que las que reglamentariamente se
hubieran establecido». Y es aplicable a la
Administración Local de conformidad con lo
previsto en su artículo 2 y en el artículo 3 del
TRLEBEP

Lizentzia eta baimenen iraupena negoziatzeko gaia La duración de licencias y permisos es materia
da EPOETBren 37. 1 m) artikuluari xedatutakoari objeto de negociación colectiva de conformidad
jarraituz.
con lo previsto en el artículo 37.1 m) del TRLEBEP.
PROPOSAMENA

PROPUESTA

LEHENENGOA. Idiazabalgo Udaleko langileen lan
baldintzak arautzen dituen hizarmena aldatzea
(Udalhitz): 55. Bis artikulua erantsi, 54 eta 55
artikuluak zabaltzeko.

PRIMERO. Modificar el acuerdo regulador de las
condiciones de trabajo del personal del
Ayuntamiento de Idiazabal (Udalhitz): Añadir un 55
(bis), para ampliar los artículos 54 y 55.

55 artikulua (bis). Ama biologikoa ez den beste Artículo 55 (bis). Permiso del progenitor diferente
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gurasoaren lizentzia, seme-alabaren jaiotza, de la madre biológica por nacimiento, guarda con
adopzio
aurreko
zaintza,
harrera
edo fines de adopción, acogimiento o adopción de un
adopzioagatik.
hijo o hija
1. Ama biologikoa ez den beste guraso baten
baimenaren iraupena 126 egun naturalekoa izango
da, seme edo alaba baten jaiotza, adopzio aurreko
zaintza, harrera edo adopzioagatik; horietatik,
gertaera eragilearen ondoko sei asteak nahitaezko
atsedenaldia izango dira. Baimen hori bi aste
luzatuko da, aste bat guraso bakoitzarentzat, seme
edo alaba ezindua bada, eta seme edo alaba
bakoitzeko, bigarrenetik aurrera, jaiotza, adopzio
aurreko zaintza edo harrera anizkoitza bada; eta
jaiotza-datatik, adopzio aurreko zaintzaren edo
harreraren administrazio-erabakitik, edo adopzioa
eratzen duen ebazpen judizialetik aurrera hartu
beharko da.

1. Fijar en 126 días naturales la duración del
permiso del progenitor diferente de la madre
biológica por nacimiento, guarda con fines de
adopción, acogimiento o adopción de un hijo o
hija, de las cuales las seis semanas inmediatas
posteriores al hecho causante serán en todo caso
de descanso obligatorio. Este permiso se ampliará
en dos semanas más, una para cada uno de los
progenitores, en el supuesto de discapacidad del
hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del
segundo en los supuestos de nacimiento,
adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento múltiples, a disfrutar a partir de la
fecha del nacimiento, de la decisión administrativa
de guarda con fines de adopción o acogimiento, o
de la resolución judicial por la que se constituya la
adopción.

2. Aurreko puntuan aurreikusitakoa urratzen ez
duen guztian, seme edo alabaren jaiotzagatik,
adopzio aurreko zaintzagatik, harreragatik edo
adopzioagatik ama biologikoa ez den gurasoaren
baimena
hartzeko,
Enplegatu
Publikoaren
Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bateginak
49 c) artikuluan jasotako estipulazioak bete
beharko dira, eta, ondorio horietarako, ez dira
aplikatuko baimen hori arian-arian aplikatzeko
aipatutako lege-arauaren bederatzigarren xedapen
iragankorrean aurreikusten diren epeak. Aurrekoa
gorabehera, lanaldi irregularra duten langileek,
haien lanaldia ziklikoki ondoz ondoko egun
batzuetako oporraldiak ezartzen dituzten lanegutegien bidez banatzen bada, etendako baimena
hartu ahal izateko, gutxienez bi aste natural osoko
gutxieneko aldiak eskatu beharko dituzte, edo,
bestela, proportzionaltasun-printzipioari eutsiko
dioten antzeko beste formula batzuk erabili ahal
izango dituzte.

2. En lo que no contravenga lo previsto en el
punto anterior, el disfrute del permiso del
progenitor diferente de la madre biológica por
nacimiento, guarda con fines de adopción,
acogimiento o adopción de un hijo o hija se
acomodará a las estipulaciones previstas en el
artículo 49 c) del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, sin que
resulten de aplicación, a tales efectos, los plazos
para la aplicación progresiva del citado permiso
que se contemplan en la Disposición Transitoria
Novena de la citada norma legal. No obstante lo
anterior, el personal cuya jornada se distribuya
irregularmente a través de calendarios de trabajo
que establezcan cíclicamente períodos de asueto
de varios días consecutivos, únicamente podrá
disfrutar del permiso de forma interrumpida
solicitando períodos mínimos que conlleven, al
menos, dos semanas naturales completas, u otras
fórmulas análogas que vengan a preservar el
principio de proporcionalidad.

3. Akordio honek xurgatu egiten du Euskal
Autonomia
Erkidegoko
tokierakundeetako
langileen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioak
(UDALHITZ 2008-2010) 48. artikuluan ezarritakoa,
bai eta beste edozein akordio, itun edo
xedapenetan ezarritakoa ere, baldin eta baimen
gehigarriak ezartzen badira ama biologikoa ez den
gurasoarentzat, seme edo alabaren jaiotza,

3. El presente acuerdo absorbe lo previsto en el
artículo 48 del Acuerdo Regulador de las
Condiciones de Trabajo del Personal de las
Instituciones Locales Vascas (UDALHITZ 20082010), así como en cualquier otro acuerdo, pacto o
disposición por la cual se establezcan permisos
adicionales para el progenitor diferente de la
madre biológica por nacimiento, guarda con fines
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adopzio-helburuko
adopzioagatik.

zaintza,

harrera

edo de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o
hija.

BIGARRENA. Langileen ordezkaritzari jakinaraztea.

SEGUNDO.. Notificar a la representación de los/as
trabajadores/as.

HIRUGARRENA. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de Gipukoa.
argitaratzea.
Alde: Iñaki Alberdi Iparragirre jn, Aloña Barandiaran Munduate and., Iñaki Arriaran Murgiondojn. eta Ioritz
Imaz Baztarrika jn.
Kontra: Ez
Abstentzioa: Ez»

Bozketa izan ondoren, honako hau izan da emaitza:
Alde: Iñaki Alberdi Iparragirre jn., Aloña Barandiaran Munduate and., Iñaki Arriaran Murgiondo, Ioana
Prados Alustiza and., Aritz Ugarte Munduate jn., Eunate Elio Cemborain and., Ioritz Imaz Baztarrika jn.,
Andoni Gomez Aldanondo jn. eta Iker Zabaleta Urcelai jn.
Kontra: Ez
Abstentzioa: Ez

Hortaz, batzarkideek aho batez onartu dute irizpen hori
9.Administrazio elektronikoko oinarrizko irtenbideak elkarri emateko, Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazio Orokorrak Estatuko Administrazio Orokorrarekin 2017ko martxoaren 24an eta
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 2018ko abenduaren 5ean sinatu dituen lankidetza hitzarmenekiko
atxikimendu protokoloa onartzea
Alkateak azaldu du interoperabilitatea lortzeko ezinbestekoa dela hitzarmen hau onartzea.
«9.Ogasuna, Langileria eta Kontuen Batzordeak, 2020ko apirilaren 27an egindako ohiko bileran, aho
batez, onartutako irizpen hau
Irizpena, Idiazabalgo Udala Administrazio elektronikoko oinarrizko irtenbideak elkarri emateko Euskal
Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak Estatuko administrazio orokorrarekin 2017ko martxoaren 24an
eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 2018ko abenduaren 5ean sinatu dituen lankidetza-hitzarmenekiko
atxikimendua onartzekoa..

IKUSIRIK
Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak Estatuko Administrazio orokorrarekin 2017ko
martxoaren 24an eta Foru Aldundiarekin 2018ko abenduaren 5ean sinatu dituen lankidetzahitzarmenak.
AINTZAT HARTURIK
Idazkari Kontu hartzailek egindako txostena.
“LEGE TXOSTENA
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AURREKARIAK
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen azaroaren urriaren 1eko
39/2015 Legeak eta Sektore Publikoko Araubideari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legeak ezarri duten
prozedurak elektronikoki izapidetzeko helburua betetzeko , administrazio elektronikoko irtenbide
teknologikoak behar dira.
Administrazioek informazioaren, administrazioaren eta kudeaketa elektronikoaren esparruko zerbitzuak
elkarri emateko atxikimendu hau sinatu behar da.
ZUZENBIDEZKO OINARRIAK
Lehengoa. Eskumena:
Lankidetza-hitzarmen hau onartzeko eskumena du Udalbatza- Plenoak, Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 g) artikuluak xedatutakoaren arabera.
Erabakia hartu beharko da erabateko gehiengoz, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legearen 47.2 h) artikuluak xedatutakoari jarraituz.
Bigarrena. Araubidea:
−
−
−

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea
2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen azaroaren urriaren
1eko 39/2015 Legea
− Sektore Publikoko Araubideari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legea
− 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta
gobernu onari buruzkoa.
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 55. artikuluak, bere d)
atalean, Estatu eta Autonomia Erkidegoetako administrazioen eta Toki entitateetako administrazioen
arteko koordinazioa, eraginkortasuna eta elkarrekiko lankidetza arautzen du, dituzten xedeak ahalik eta
era onenean bete ditzaten.
Aipatu Legearen 57. artikuluak, besteak beste, Toki Administrazioa eta gainontzeko Administrazioen
arteko lankidetza ekonomikoa, teknikoa, eta administratiboa arautzen du, udal eskumeneko zerbitzuak
emateko garaian. Lankidetza hori, dagokion administrazio-hitzarmenaren edo partzuergoaren bitartez
gauzatuko da.
Azken finean, formulazio hauek 1978ko abenduaren 27ko Konstituzioaren 103.1 artikuluaren aplikazio
zehatzak dira: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea arautzen dituen azaroaren urriaren
1eko 39/2015 Legearen 3. artikuluak, administrazioen arteko kooperazio-printzipioa onartzen du;
bestalde, Sektore Publikoko Araubideari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 143. artikuluak
arautzen du Administrazio Publikoen arteko kooperazioa:
“1. Las Administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de
manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este
principio.
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2. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las
partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios”.
Ildo horretatik, 2/2016 Legeak, apirilaren 7koak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak, 100. artikuluan
lankidetza-hitzarmenak arautzen ditu:
“1.– Toki-erakundeek lankidetza-hitzarmenak egin ahal izango dituzte bai beraien artean
bai gainerako administrazioekin, kudeaketa publiko efizienteagoa lortzeko eta administraziobikoiztasunak ekidin edo ezabatzeko.
2.– Lankidetza-hitzarmenen helburua izango da: sektore edo biztanleria jakin bati
bideratutako sustapen-politikak koordinatzea; aldeetako baten eskumeneko obra edo zerbitzuak
burutzea; lege honetan zehaztutako eskumenak garatzeko –propioak, transferituak,
eskuordetuak edo bestelakoak– behar diren egoitza, lokalak edo eraikinak partekatzea;
ondarezko ondasunak erabiltzeko lagatzea eta lagapenak onartzea; prestazio-jarduerak
garatzea; hala dagokionean, obra, ondasun eta zerbitzuen administrazio-kontratazioa
arrazionalizatu eta zentralizatzeko mekanismoak jartzea; administrazio-zerbitzuak
multzokatzea, eta, finean, aurrekoen antzeko beste edozein helburu lortzeko behar diren
neurriak hartzea.
3.- Beharrezkoa denean, hitzarmenak aurreikusi ahal izango du, kasuan kasuko zerbitzuak
eta bitarteko material eta ekonomikoak eskualdatzeaz gain, zerbitzu horietara atxikitako
langileak ere aldatzea; baina horrek ez dakar berekin inor berez ez dagokion administrazio
publiko bateko funtzio publikoan sartzea”
Lankidetza hitzarmenak oinarritzen dira administrazio-borondatearen autonomian eta borondateautonomia hori gauzatu behar da ordenamendu juridikoa, interes publikoa eta administrazio ona
errespetatuz. Hitzarmenek ezin dituzte eskumenen titulartasunak aldatu, baina saiatzen dira beste
erakunde batzuek eskumen horiek gauzatzea eraginkortasun handiagoa lortzeko. Hitzarmenak bi aldeko
negozio juridikoak dira eta sortzen ditu «ex voluntate» (hots, hitzarmen hori gabe egongo ez diren)
eskubide eta betebeharrak; hori dela-eta, antolakuntzari buruzko negozioak dira zeren eta
administrazio-antolakuntzari buruzko teoria orokorrean oinarria eta mugak baituzt Prozedurari
dagokionez, ez dago lizitazio beharrik, lehiakortasuna babestu behar ez dituztelako, administrazioeraginkortasuna baizik.
Hirugarrena. Gaiaren azterketa:
Atxikimendu honen xedea da: Idiazabalgo Udalak Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak
Estatuko Administrazio orokorrarekin 2017ko martxoaren 24an eta Foru Aldundiarekin 2018ko
abenduaren 5ean sinatu dituen lankidetza-hitzarmenera atxikitzea, bertan adostutako administrazio
elektronikoko oinarrizko irtenbide teknologikoetan zein etorkizunean adosten direnetan parte har
dezaten.
Orain eskatzen diren zerbitzuak:
—Euskal administrazio publikoen komunikazio-sarea
—Identifikazio, autentifikazio eta sinadura elektronikoko baliabideak kudeatzeko zerbitzuak
—Euskadiko Administrazioen Segurtasunerako eta Elkarreragingarritasunerako Nodoa (NISAE)
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—Ordainketa-pasabidea
Hitzarmenak lau urteko iraupena du, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera. (2018/163 Ebazpena, abenduaren 12koa). Epe hori amaitu aurreko edozein unetan
hitzarmenaren sinatzaileak aho batez adostu ahal izango dute hura luzatzea.
Hitzarmenaren eta ondorioz atxikimenduaren helburuak honako hauek dira: kudeaketa publikoaren
eraginkortasuna hobetzea, balidabide eta zerbitzu publikoen baterako erabilera erraztea, onura
publikoko jarduaerak egiten laguntzea, aurrekontu-eraginkortasunari eta finantza-iraunkortasunari
buruzko legeak betetzea eta administrazio-bikoiztasunak ezabatzea.
Era berean, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015
Legeak 28.2 artikuluan ezartzen du: «Interesdunak ez daude beharturik administrazioren batek eginak
diren dokumentuen kopiak ekartzera, nahiz dokumentu horiek prozeduran aurkeztea nahitaezkoa izan
nahiz aukerakoa izan, betiere interesdunak adostasuna adierazi badio dokumentu horiek kontsultatzeari
edo ateratzeari. Kontsultatzea edo ateratzea interesdunek baimendua delako presuntzioa egingo da, ez
badute prozeduran kontrakotasun espresua adierazi edo aplikatzekoa den lege bereziak ez badu
agintzen adostasun espresua adierazi beharra dagoela. Interesdunaren kontrakotasunik ezean,
administrazio publikoek elektronikoki eskuratu beharko dituzte dokumentuak, beren sare korporatiboen
bitartez edo datu-bitartekaritzarako plataformei edo hartarako prestatutako beste sistema
elektronikoren bati kontsulta eginez.
Nahitaezko txosten bat lehendik egina duenean prozedura izapidetzen ari den administrazio-organoaz
beste batek, hamar eguneko epean bidali beharko du hark, eskatzen denetik aurrera zenbaturik. Epe hori
betetakoan, interesdunari jakinaraziko zaio ekar dezakeela txosten hori edo geldi daitekeela organo
eskudunak bidaltzeko zain».
Publizitatea: Hitzarmenekiko atxikimendua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Gardentasun atarian
(Abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 8.1 b) artikuluaren arabera) argitaratu beharko da.
Bere eraginak sor ditzan.
Idiazabalen, 2020ko apirilaren 14an
Isabel Fuertes Matxin – Idazkari-Kontu hartzaileak»
Hortaz, Idiazabalgo Udalbatzari luzatzen diot onartzeko honako
IRIZPEN HAU:
Lehenengoa: Administrazio elektronikoko oinarrizko irtenbideak elkarri emateko Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazio Orokorrak Estatuko Administrazio Orokorrarekin 2017ko martxoaren 24an eta
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 2018ko abenduaren 5ean sinatu duen lankidetza hitzarmenekiko
atxikimendu protokoloa onartzea.
Bigarrena. Alkate udalburuari ahalordea ematea Idiazabalgo Udalaren atxikimendua sinatzeko.
Hirugarrena. Prozesu hau aurrera eramateko langileak izendatzea:
Nekane Mujika Sueskun A.
Isabel Fuertes Matxin A.
Laugarrena. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari erabakiaren ziurtagiria luzatzea.
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Bosgarrena. Gardentasun atarian argitaratzea
Alde: Iñaki Alberdi Iparragirre jn, Aloña Barandiaran Munduate and., Iñaki Arriaran Murgiondojn. eta Ioritz
Imaz Baztarrika jn.
Kontra: Ez
Abstentzioa: Ez»

Bozketa izan ondoren, honako hau izan da emaitza:
Alde: Iñaki Alberdi Iparragirre jn., Aloña Barandiaran Munduate and., Iñaki Arriaran Murgiondo, Ioana
Prados Alustiza and., Aritz Ugarte Munduate jn., Eunate Elio Cemborain and., Ioritz Imaz Baztarrika jn.,
Andoni Gomez Aldanondo jn. eta Iker Zabaleta Urcelai jn.
Kontra: Ez
Abstentzioa: Ez

Hortaz, batzarkideek aho batez onartu dute irizpen hori
ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOKO OINARRIZKO IRTENBIDEAK ELKARRI EMATEKO EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
ADMINISTRAZIO OROKORRAK ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREKIN 2017KO MARTXOAREN 24AN ETA GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIAREKIN 2018KO ABENDUAREN 5EAN SINATU DITUEN LANKIDETZA-HITZARMENEKIKO ATXIKIMENDU
PROTOKOLOA

Iñaki Alberdi Iparragirre jaunak, alkate gisa eta Idiazabalgo Udalaren ordezkaritzan, hauxe
ADIERAZTEN DUT:
Idiazabalgo Osoko Bilkurak 2020ko apirilaren 30ean egindako ohiko bileran erabaki du, aho batez, administrazio elektronikoaren
oinarrizko irtenbideak elkarri emateko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekin sinatutako lankidetza-hitzarmen
hauekiko atxikimendua eskatzea. Hain zuzen ere:

- Estatuko Administrazio Orokorrarekin 2017ko martxoaren 24an sinatutako lankidetza hitzarmenarekiko, lehenengo klausularen 2.
atalean ezarritakoari jarraituz. Hitzarmen hori 2017ko apirilaren 21eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, 76 zenbakikoan,
argitaratuta dago.
- Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 2018ko abenduaren 5ean sinatutako lankidetza hitzarmenarekiko, lehenengo klausularen 2.
atalean ere ezarritakoari jarraituz. Hitzarmen hori 2018ko abenduaren 12ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, 245
zenbakikoan, argitaratuta dago.
Idiazabalgo Udalak hitzarmena ezagutu eta erreparorik gabe onartzen du, harekiko atxikimenduari dagozkion alderdi guztietan;
horrez gain, konpromisoa hartzen du hitzarmenean jasotako betebeharrak betetzeko, alderdi sinatzaileek ematen dituzten
administrazio elektronikoaren oinarrizko irtenbide teknologikoak (bigarren klausulan zerrendatu dira) edo etorkizunean eguneratu
edo aldatzen direnak eskuratzeari eta erabiltzeari dagokienez. Horrez gain, bere eskumenen arloan, bere gain hartzen ditu
hitzarmenean Gipuzkoako Foru Administraziorako ezarritako betebeharrak.
Horren guztiaren ondorioz, honako hau
ESKATZEN DUT:
Idiazabalgo Udalaren atxikimendua, toki-erakunde horren ordezkari naizenez, administrazio elektronikoaren esparruko oinarrizko
irtenbideak elkarri emateko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekin sinatutako aipatutako hitzarmenekiko.
Hain zuzen ere:
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- Estatuko Administrazio Orokorrarekin 2017ko martxoaren 24an sinatutako hitzarmenarekiko, lehenengo klausularen 2. atalean
ezarritakoari jarraituz.
- Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 2018ko abenduaren 5ean sinatutako hitzarmenarekiko, lehenengo klausularen 2. atalean ere
ezarritakoari jarraituz. Hauek dira aipatutako administrazio elektronikoaren zerbitzuen katalogoan jasotzen diren irtenbide
teknologikoak:
☒ Euskal administrazio publikoen komunikazio-sarea
Red de comunicaciones de las administraciones públicas vascas
☒ Identifikazio, autentifikazio eta sinadura elektronikoko baliabideak kudeatzeko zerbitzuak
Servicios de gestión de medios de identificación, autenticación y firma electrónica
☒ Euskadiko Administrazioen Segurtasunerako eta Elkarreragingarritasunerako Nodoa (NISAE)
Nodo de Interoperabilidad y Seguridad de las Administraciones de Euskadi (NISAE)
☒ Ordainketa-pasabidea.
Pasarela de Pagos

Sin.: Idiazabalgo Alkate-udalburuak
Iñaki Alberdi Iparragirre
(Sinadura digitala)

10. Zerga eta Prezio Publikoen Ordenantzen aldaketa hasieraz onartzea
Alkateak azaldu ogasun batzordetik pasatu dela gaia eta ados zeudela guztiak. Gaia bozketan jarri du.
Bozketa izan ondoren, honako hau izan da emaitza:
Alde: Iñaki Alberdi Iparragirre jn., Aloña Barandiaran Munduate and., Iñaki Arriaran Murgiondo, Ioana
Prados Alustiza and., Aritz Ugarte Munduate jn., Eunate Elio Cemborain and., Ioritz Imaz Baztarrika jn.,
Andoni Gomez Aldanondo jn. eta Iker Zabaleta Urcelai jn.
Kontra: Ez
Abstentzioa: Ez

Hortaz, batzarkideek aho batez onartu dute irizpen hori
«Ogasuna, Langileria eta Kontuen Batzordeak,
2020ko apirilaren 27an egindako ohiko bileran,
aho batez, onartu du honako irizpen hau.
10.Irizpena, Zerga Ordenantza eta Prezio
Publikoen Ordenantzaren hainbat tarifa aldatzea
onartzekoa
I. Eskumena”
Zerga eta Prezio Publikoen Ordenantza onartzeko
eta aldatzeko eskumena du Osoko Bilkurak, Toki
Araubidearen
Oinarriak
arautzen
dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 artikuluak
«Hauek dira, nolanahi ere, osoko bilkurari eta

«La Comision de Hacienda, Personal y Cuentas, en
sesion ordinaria celebrada el 27 de abril de 2020
ha aprobado por unanimidad el siguiente
dictamen
10.Dictamen, para la modificación de tarifas de
las Ordenanzas fiscales y de precios públicos
I. Competencia.
La competencia para la aprobación y
modificación de las Ordenanzas Fiscales y de
Precios Públicos corresponde al Ayuntamiento
Pleno de conformidad con lo previsto en el
artículo 22.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
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kontzeju irekiaren araubidean auzo-batzarrari
dagozkien eskumenak:
d) Erregelamendu
organikoa eta ordenantzak onartzea».

II.Araubidea
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legea
Gipuzkoako Tokiko Ogasunak arautzen dituen
uztailaren 5eko 11/1989 Foru Araua: 15.-18. Eta
24.artikuluak
Urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari
buruzkoa.
Idiazabalgo udalerriko Zerga eta Prezio Publikoen
Ordenantzen Testu Bategina (GAOn 2019ko
abenduaren 30ean argitaratutakoak, 248.zk.ian).
III. Examen del asunto
Kultur, Euskara, Hezkuntza eta Kirol teknikariak
zein turismo eta Garapen ekonomikoaren
teknikariak aldeko txostena eman dute
Zerbitzua emateagatik edo jarduera egiteagatik
ordaindu beharreko tasen zein prezio publikoen
zenbatekoa ez da handiagoa, batera hartuta,
zerbitzu edo jarduerak benetan duen edo izan
dezakeen kostua edo, halakoaren ezean,
zerbitzuaren prestazioaren balioa baino.
Gipuzkoako Tokiko Ogasunak arautzen dituen
uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren
16.artikuluak honako hau xedatzen du:
«1. Udal Korporazioek, tributuen ezarpen,
ezabatze eta antolamendurako eta tributu kuota
ezberdinen zehaztapenerako beharrezko diren
elementuen finkapenerako hartutako akordioak
eta, baita ere, dagozkien Ordenantza Fiskalen
onespen eta aldarapenak Entitatearen iragarki
taulan jarriko dira agerian hogeitamar egunetan
zehar, berauetan interesgunek espedientea
aztertu ahal izango dutelarik eta egokitzat jo
ditzaten erreklamazioak aurkeztu.

2. Udalerriek, dena den, azalpen iragarkiak
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko
dituzte. Era berean, 10.000 pertsona baino
gehiagoko zuzenbideko biztanleria duten
Entitateek Gipuzkoako Lurralde Historikoan

Reguladora de las Bases del Régimen Local:
«Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal
en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en
el régimen de Concejo Abierto, las siguientes
atribuciones: d) La aprobación del reglamento
orgánico y de las ordenanzas».
II. Régimen jurídico
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local
Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora
de las Haciendas Locales de Gipuzkoa: artículos
15-18 y 24
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: artículos 129, 131 y 133.4
Texto Refundido de las Ordenanzas Fiscales y
dePrecios Públicos, publicadas en el BOG de 30
de diciembre de 2019, nº 248).
III. Gaiaren azterketa
La Técnica de Cultura, Euskara, Educación y
Deportes y la Técnica de Turismo y Desarrollo
económico han emitido informe favorable
técnico.
El importe de las tasas y de los precios públicos
por la prestación de los servicios o por la
realización de las actividades no exceden, en su
conjunto, del coste real o previsible del servicio o
actividad de que se trate o, en su defecto, del
valor de la prestación recibida.
El artículo 16 de la Norma Foral 11/1989, de 5 de
julio, reguladora de las Haciendas Locales de
Gipuzkoa establece:
«1. Los acuerdos provisionales adoptados por las
Corporaciones
Municipales
para
el
establecimiento, supresión y ordenación de sus
tributos y para la fijación de los elementos
necesarios en orden a la determinación de las
respectivas cuotas tributarias, así como las
aprobaciones
y
modificaciones
de
las
correspondientes Ordenanzas Fiscales, se
expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad
durante treinta días, como mínimo, dentro de los
cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
2. Los Municipios publicarán, en todo caso, los
anuncios de exposición en el BOLETÍN OFICIAL de
Guipúzcoa. Asimismo aquellas Entidades con
población de derecho superior a 10.000
habitantes deberán publicarlos, en un diario de
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hedapenik handienetakoa den egunkari batetan
argitaratu beharko dituzte.
3. Jendaurreko erakusketako epealdia amaitu
ondoren, Udal Korporazioek behar diren behin
betiko erabakiak hartuko dituzte, aurkeztu izan
diren erreklamazioak ebatziz eta Ordenantzaren
behin betiko idazketa, beraren indargabetzea edo
eta, behin behineko akordioan aipatutako
aldarazpenak onetsiz. Erreklamaziorik aurkezten
ez deneko kasuan, ordurarte behin behinekoa zen
erabakia behin betiko hartutzat ulertuko da
4. Edonola ere, aurreko atalean aipatzen diren
behin betiko akordioak, izaera hori eman zaien
behin behinekoak barne
direlarik, eta
Ordenantzen edo beraren aldarazpenen testu
bateratuak Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN
argitaratuak izan beharko dira, ez direlarik
indarrean hasiko argitaratzen hori burutua izan ez
dadin artean
5. Hogei mila pertsona baino gehiagoko
zuzenbidezko biztanleria duten udalerrietan,
bertako
tributuen
Ordenantza
Fiskal
erregulatzaileen testu osoa argitaratuko da,
ekitaldi
ekonomiko
bakoitzaren
lehen
lauhilabetekoaren barruan.
Dena den, Udalek, argitaratutako Ordenantza
Fiskalen kopiak luzatu beharko dizkiete eskatzen
dituztenei».
IRIZPENA
LEHENENGOA. Behin behineko onarpena ematea
Zerga- eta Prezio Publikoen Ordenantzen honako
tarifa hauen aldaketari (1.eranskina)
BIGARRENA.
Espedientea
jendaurreko
erakustaldian jartzea 30 lan egunez, interesdunek
alegazioak zein iradokizunak jarri ahal izateko,
Gipuzkoako Tokiko Ogasunak arautzen dituen
uztailaren 5eko 11/1989 Foru-Arauko 16.
artikuluan xedatutakoari jarraituz.

a) Agerian dagoen lekua: Idazkaritza Kontu
hartzailetza
b) Aztertzeko eta bere kasuan iradokizunak zein
ohartarazpenak agertzeko epea: 30 lan egun,
iragarki hau Aldizkari Ofizialean agertzen denetik,
eta 9:00etatik 14:00etara.
c) Erreklamazioak jartzeko aukera dutenak:

los de mayor difusión del Territorio Histórico de
Guipúzcoa.
3. Finalizado el período de exposición pública, las
Corporaciones Municipales adoptarán los
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo
las reclamaciones que se hubieran presentado y
aprobando la redacción definitiva de la
Ordenanza, su derogación o las modificaciones a
que se refiera el acuerdo provisional. En el caso
de que no hubieran presentado reclamaciones,
se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional.
4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se
refiere el apartado anterior, incluyendo los
provisionales elevados automáticamente a tal
categoría, y el texto íntegro de las Ordenanzas o
de sus modificaciones, habrán de ser publicados
en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa», sin que
entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo
dicha publicación.
5. Las Entidades que tengan una población de
derecho superior a 2.000 habitantes, editarán el
texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales
reguladoras de sus tributos dentro del primer
cuatrimestre
del
ejercicio
económico
correspondiente.
En todo caso, los Municipios habrán de expedir
copias de las Ordenanzas Fiscales publicadas a
quienes las demanden».
DICTAMEN
PRIMERO. Aprobar de forma provisional la
modificación de las siguientes tarifas de las
Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos (anexo
1)
SEGUNDO. Someter el expediente a exposición
pública durante el plazo de treinta días hábiles a
fin de que las personas interesadas puedan
presentar alegaciones y sugerencias de
conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la
de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio,
reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa
a) Lugar donde se hallan de manifiesto: En
Secretaría-Intervención
b) Plazo para examinarlos y en su caso para
formular las sugerencias o alegaciones: 30 días
hábiles contados a partir del siguiente hábil a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa, en horario de 9:00 a 14:00.
c) Legitimados/as para reclamar: Los/as

Plaza Nagusia 3 • 20213 IDIAZABAL • IFZ/NIF: P 2004800 E • Telefono: 943 18 71 00 • Fax: 943 18 71 43 • udala@idiazabal.eus

Idiazabalgo Udala
Uztailaren 5eko 11/1989
Foru Arauak 17.
artikuluan aipatzen dituen interesdunak.

interesados/as indicados en el artículo 17 de la
Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora de
las Haciendas Locales de Gipuzkoa.

d) Aurkezteko tokia: Udalaren Sarrera-Erregistro
Orokorrean eta Herri Administrazioetako
Administrazioko Prozedura Erkideari buruzko
39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, 16.4 artikuluan
zehaztutako tokietan.

d) Lugar de presentación: En el Registro
Electrónico General del Ayuntamiento y en los
lugares que señala el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
e) Órgano ante el que se recurre: AyuntamientoPleno.
Una vez transcurrido el plazo legal de
información pública sin que se haya presentado
alegación, reclamación u observación alguna, se
tendrá por definitivo el acuerdo adoptado, sin
necesidad de nuevo acuerdo

e) Erreklamazioa jarriko dion organoa: Udalbatza
Jendaurreko erakustaldi honen epea iraganez
gero, inolako erreklamaziorik edo ohartarazpenik
aurkeztu ezean, behin-betikoz onartutzat hartuko
da erabaki hori, beste inolako erabaki berri baten
beharrik gabe
1.eranskina
6.10.3. Zelaako kiroldegia
a.- Kantxa erabiltzeko erreserba:
Ordubeteko saioa
Hiru hilabeteko abonoa. Astean ordu bat
Urteko abonoa. Astean ordu bat
9.4. Irakaskuntza berezien zerbitzuengatiko
prezio publikoa. Haur eta Nerabe Zerbitzuak
- PSZ (Parte-hartzea Sustatzeko Zerbitzua
3-11 urte. Pazkoa astean (egunean 3 ordu),
astebete batez
9.9. Rokodromoa
A. Urte osoko abonamendua
B. Eguneko sarrera /3 ordu/saio)
7.1. Administrazio zerbitzu orokorrak
7.1.1 Kopiagailua
A4 formatuan, zuri-beltzean egindako kopia
bakoitzeko
9.3. Gazta interpretazio zentroaren bisiten
prezio publikoa
Bisitak:
b) Interpretazio zentrora bisita gazta
dastaketarekin:
Arrunta
Hobaritua

50
300
900

20,00 €

40,00
5,00

0,25

3,40
2,95

Anexo 1
6.10.3. Polideportivo Zelaako
a.Reserva de uso de cancha
Abono trimestral. Una hora a la seman
Abono trimestral. Una hora a la semana
Abono anual. Una hora a la semana
9.4. Precio público por servicios de
enseñanzas especiales.Servicios de Infancia y
Adolescencia - psz (Servicio de Fomento de
la Participación).
3-11 años. Semana de Pascua (2 horas al
día), una semana
9.9. Rokodromoa
A. Bono anual
B. Entrada de día (3 horas/sesión)
7.1 Servicios administrativos generales
7.1.1 Reprografía
Por c/copia en A4 en blanco y negro
9.3 Precio público de las visitas del centro de
día
Visitas:
b) Visita al centro de interpretación con
degustación de queso
Ordinaria
Bonificada

1)
6.10.3. Zelaako kiroldegia

6.10.3. Polideportivo Zelaako
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a.- Kantxa erabiltzeko erreserba:
Ordubeteko saioa
Hiru hilabeteko abonoa. Astean ordu bat
Urteko abonoa. Astean ordu bat

50
300
900

a.Reserva de uso de cancha
Abono trimestral. Una hora a la seman
Abono trimestral. Una hora a la semana
Abono anual. Una hora a la semana

Orain arte:

a.- Kantxa erabiltzeko erreserba:
Ordubeteko saioa

a. Reserva de uso de cancha:
50 €

Una hora/sesión

5 ordu/saio

175 €

Cinco horas/sesiones

10 ordu/saio

300 €

Diez horas/sesiones

Proposamen berria: Kobratzeko arazoak daude, 5 saio kontatzeko epeak, aste bat joaten ez badira nola
jakin,… Bi talde joaten dira urte guztian zehar eta modu honetara ulergarriagoa egiten da. 2019ko tarifa
jarraitu da, baino ez da horrela kobratu. Erabiltzaileek ordaintzen zuten (nahi zutena)

2)
9.4. Irakaskuntza berezien zerbitzuengatiko
prezio publikoa. Haur eta Nerabe Zerbitzuak
- PSZ (Parte-hartzea Sustatzeko Zerbitzua

9.4.

3-11 urte. Pazkoa astean (egunean 3 ordu), 20,00 €
astebete batez

Precio público por servicios de
enseñanzas especiales.Servicios de Infancia y
Adolescencia - psz (Servicio de Fomento de
la Participación).
3-11 años. Semana de Pascua (2 horas al
día), una semana

Orain arte:

3-11 urte. Pazkoa astean (egunean 2
ordu), astebete batez

15,00 €

3-11 años. Semana de Pascua (2 horas al
día), una semana

Arrazoia: 3 orduz ematen dira
3)
9.9. Rokodromoa
A. Urte osoko abonamendua
B. Eguneko sarrera /3 ordu/saio)

40,00
5,00

9.9. Rokodromoa
A. Bono anual
B. Entrada de día (3 horas/sesión)

Orain arte:
Tarifak:
A. Urte osoko abonamendua:

Tarifas:
75,00 €

A. Bono anual:
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B. Sei hilabeteko abonamendua:

50,00 €

C. Eguneko sarrera /3 ordu/saio)

5,00 €

B. Bono semestral
C. Entrada de día (3 horas/sesión)

Proposamen berria: Ez da inor apuntatu. Oso garestia da. Erreferentzi modura Lazkao hartu da eta han
doan da.
4)
7.1. Administrazio zerbitzu orokorrak
7.1.1 Kopiagailua
A4 formatuan, zuri-beltzean egindako kopia 0,25
bakoitzeko

7.1 Servicios administrativos generales
7.1.1 Reprografía
Por c/copia en A4 en blanco y negro

Orain arte

7.1. Administrazio zerbitzu orokorrak
7.1.1 Kopiagailua
A4 formatuan, zuri-beltzean egindako kopia 0,25
bakoitzeko (10 kopia baino gehiago egiten
direnean)

7.1 Servicios administrativos generales
7.1.1 Reprografía
Por c/copia en A4 en blanco y negro: (si se
hacen más de 10)

Proposatzen da: Inoiz ez da kobratu horrela
5)
9.3. Gazta interpretazio zentroaren bisiten
prezio publikoa
Bisitak:
b) Interpretazio zentrora bisita gazta 3,40
dastaketarekin:
2,95
Arrunta
Hobaritua

9.3 Precio público de las visitas del centro de
día
Visitas:
b) Visita al centro de interpretación con
degustación de queso
Ordinaria
Bonificada

Orain arte:
Bisitak:

Visitas:

b) Interpretazio zentrura bisita gazta
dastaketarekin:

b) Visita al centro de interpretación con
degustación de queso:

Arrunta

340 €

Ordinaria

Hobaritua

2,95 €

Bonificada

Proposatzen da zuzentzea.
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Alde: Iñaki Alberdi Iparragirre jn, Aloña Barandiaran Munduate and., Iñaki Arriaran Murgiondojn. eta Ioritz
Imaz Baztarrika jn.
Kontra: Ez
Abstentzioa: Ez»

Bozketa izan ondoren, honako hau izan da emaitza:
Alde: Iñaki Alberdi Iparragirre jn., Aloña Barandiaran Munduate and., Iñaki Arriaran Murgiondo, Ioana
Prados Alustiza and., Aritz Ugarte Munduate jn., Eunate Elio Cemborain and., Ioritz Imaz Baztarrika jn.,
Andoni Gomez Aldanondo jn. eta Iker Zabaleta Urcelai jn.
Kontra: Ez
Abstentzioa: Ez

Hortaz, batzarkideek aho batez onartu dute irizpen hori.
11.Berankortasunaren txostenaren berri ematea
Alkateak adierazi du gaia hau ere batzordetik pasatu dela.
Idazkari kontu hartzaileak azaldu du ordaintzeko batez besteko epea 6,75 egunekoa izan dela; legezko
epearen barruan 503 (427.448,18) eta legezko epetik kanpo 2 (164,56)
1.2. Epearen arabera
Egun kopurua

Faktura kopurua

30 egun edo gutxiago

Egindako ordainketak
%
Zenbateko osoa

%

509

99,61

428.732,67

99,96

31etik 40 egunetara

2

0,39

164,56

0,04

41etik 50 egunetara

0

0,00

0,00

0,00

51tik 60 egunetara

0

0,00

0,00

0,00

60 egun baino gehiago

0

0,00

0,00

0,00

511

100,00

428.897,23

100,00

Guztira

3.1. Erregistroan idatzi zirenetik hiru hilabetetik gora daramatenak
Hiru hilabete ondoren obligazioa onartu gabe duten
fakturak eta ordainagiriak
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan
Inbertsio errealak
Aurrekontura aplikatzeko daudenak
Guztira

Epea
(egunak batez
beste)

Kopurua

Zenbateko osoa

325,03

14

0,00

0

5.386,06
0,00

157,83

8

19.737,79

193,68

22

25.123,85

12.Alkatetza Dekretuen berri ematea
Idazkari kontu hartzaileak adierazi du zerrenda posta elektronikoz jaso dutela.
Ioritz Imaz zinegotziak adierazi du zenbaki batzuk dekreturik gabe zeudela eta zergatia jakin nahi duela.
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Idazkariak adierazi du gaia aztertu behar duela, hainbat langilek dekretuak prestatzen dituztela. Hori
zuzendu beharrekoa dela.
Ioritz Imaz zinegotziak eskau ditu hainbat dekretu posta elektronikoz jasotzea.
Alkateak baimendu du.
13. Galdera eta erreguak
Ez dira izan.
Alkatearen oniritziarekin, bilera bukatutzat eman da arratsaldeko zazpiak eta bostean eta agiri hau
jaso da.
O.I
ALKATEAK

Iñaki Alberdi Iparragirre

IDAZKARI KONTU HARTZAILEAK

Isabel Fuertes Matxin
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