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2015EKO IRAILAREN 30EAN UDALBATZA PLENOAK 
EGINDAKO OHIKO BILKURAKO AKTA  

 
 

5. BILKURA 
 

Azkoitia Hiri Prestu eta Leialeko udaletxean, bi mila eta hamabosteko 
irailaren 30ean, arratsaldeko zazpietan elkartu da Udalbatza Osoa, lehenengo 
deialdian. Ohiko bilkura honetarako deialdia behar bezala egin da eta eguneko 
aztergai zerrendan jarri diren gaiak aztertu eta ebatzi dira. 
 
 

Javier Zubizarreta Zubizarreta Alkate jauna (EAJ-PNV) izan da 
batzarburua, honako zinegotziak bertaratu direlarik: 
 
 

Ana Azkoitia Urteaga A. (EAJ-PNV). 
Nekane Larrañaga Aizpuru A. (EAJ-PNV). 
Miguel Angel Bastida Aranbarri J. (EAJ-PNV). 
Angel Luis Martin Rodriguez J. (EAJ-PNV). 
Sonia Vazquez Tejerina A. (EAJ-PNV). 
Imanol Arrizabalaga Larrañaga J. (EAJ-PNV). 
Asier Lizarralde Aramendi J. (EAJ-PNV). 
Maitane Unanue Azkue A. (EAJ-PNV). 
Urrategi Alberdi Garate A. (EH BILDU). 
Jesus Mª Oteiza Carrasco J. (EH BILDU). 
Idoia Uranga Salegi A. (EH BILDU). 
Jakes Uranga Repulles J. (EH BILDU). 
Gaizka Larrañaga Ucin J. (EH BILDU). 
Ainara Goenaga Andueza A. (EH BILDU). 
Jose Joakin Etxaniz Peña J. (IRABAZI-AZKOITIA BAI). 
Miguel Pascual Reimundez Milan J. (PSE-EE). 
 
 
Idazkaria: Begoña Garmendia Vazquez, Udal Idazkaria. 
 

 
Alkate jaunak bilkurari hasiera eman dio, honako gai-zerrendaren 

arabera: 
 
 

1.- AURREKO BILKURETAKO AKTEN ONESPENA, HALA 
BADAGOKIO.  

 
2015eko ekainaren 23ko eta uztailaren 29ko Udalbatza Osoaren aktak 

aurkeztu dira eta batzarkideek aho batez onartzea erabaki dute. 
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Ondoren, 2015eko abuztuaren 15eko akta aurkeztu da. Gaizka 

Larrañaga eta Jesus Mª Oteiza zinegotziak abstentzioa azaldu dute ez zutelako 
parte hartu. Beraz, Udalbatza Osoak 2015eko abuztuaren 15ean eginiko 
bilkuraren akta onartzea gehiengoz erabaki du. 

 
 
2.- HAUTATUEN ORDAINSARI ETA ASISTENTZIEN ARAUBIDEA REN 

ALDAKETA.  
 
Alkate jaunak honako irizpena aurkeztu du: 
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Azkoitiko udalbatza plenoak, 2015eko ekainaren 23an egindako bilkuran, besteak 

beste, ondoko erabaki hauek hartu zituen: 
  

 ���� ������ �!�" �##�$�%�" ��!"!%��!�
I. 

�&'()*(� �*+,'(-,. */'&0/,1.(2 3�44*'.(5 !6+(,�/(6,(� �7��8*' 9*+()06,'.(2�0/'. :(06&(6,)-(6*�  0-*�+(6,(6, +(�.',.�( ;<54=<24> ? 06)*(�5�6(�,�'.6)(/0�@+()(� A4�B*'. *'(,�(6*� �B(5
II.II.II.II. 

 ,�*�.)-,('� 
1. Ingurumena, Landa Garapena, Obrak eta Zerbitzuetako Zinegotzi 

Delegatua: 3<B*'. +*+,'(-,.( *)(
 CB5A=>2 <C ? 06)*(�5 �7��8*'9*+()06,'.(6*� (6(1*6( �&'()*(6*�( 1(,�. 3�4( �0)9,(�.5 �6(�,�'.6)(/0�@+()(� A4�B*'. *'(,�(6*� �B(5 D�

 Festak, Kirola eta Gazteriako arloak landuko dituen zinegotzia: 3�4*'.+*+,'(-,.( *)( ;54><2=> ? 06)*(�5 �7��8*' 9*+()06,'.(6*� (6(1*6(�&'()*(6*�( 1(,�. 3�4( �0)9,(�.5 
 
Halaber, 2015eko ekainaren 17an emandako Dekretuan, Azkoitiko Alkate-Udalburuak �EFGHIJ �KLEFGIJG� �JHMEKIGNOKG� �KIJLHGFEPG� �JFQOKIFG� 
ONQGHG JIG ORIOHG
arloetako hainbat eskumen Tokiko Gobernu Batzarraren kidea den Nekane Larrañaga 

Aizpuru A.ren esku jarri zituen, ondoko erregimenaren arabera: 
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“LEHENIK 

1......... 
 A5@ Delegatuen zereginak: 

�,�()0 +,6*� -,�*�.)-, +*&*�()0*' �.�('. (�(&�*� �(0*',-(��. +,)0-)*�
• 7+(&1()-( !/.'. �,&'06(6*� *)( �.','. $.1*6�0 �()-(66(6*� *�0�*'. (-)*6�(,@-*66*�+*)(� /(6)-*'. �(,('�&'()*(6, �6.�./()-*(
• 

�*6* .6+*-'(6,)-(6*� *6*�0(6*� 1(6�*2 .6+*�(�)-('2 *66*�*&(�*�+0('2 *)(0+(& ('.6+,.(' 1*)* +(,)*-*� (�,�)-*(5
• �(�.',.� *6*�0(6*� *�,)06('*)( *)( (�).&('*)(6*� �6.�./(�*�( *�,)*(�&'()*(6,5
• 

�('.,)-( 1*6* *6*�0'. .16(2 �.6�,'0�)-(2 -*61,)-0 *)(2 .6.'.66*(�2 '.�)6()(-,.@*/�*+,*�)**)(� '.�)6()(-,.@.6�(�.( ,-()*(2 1*), *6* �*').6* �01&,'.'.�.�)6()0(' (6(0)-*� +,)0*� �*').6* �01&,'.'. �.�)6()0*� 8*�*(6*� �*/)0�()*6()0( .�(6)-*� +0*� (-(6.(6*� �C'. >�A4�� �66*�* �*'6*)0 8*�*�,&*(�(6(0)06,'. '.�)6()0 )9,',*� '.�060*� 1(6�*2 -*6( +(2 '.�)6()0 )9,',(' *1(-)*'.(�(&�*�( ,-()*(2 1*), *6* �.�)6()(-,.'. 8*�*6,(6*� 9*+(�*�(' '.�)0)(��(6)06,'5
• �,60 &(�0�)-(' *�(�2 *)(2 .6.'.66*(�2 .�,'. � 0�)-,.�(�*�+0(' /.6)06,'.�(/)0(' .�(6)-*(2 1*6* *6*�0(6, ()9,',)( +,6*�*(�2 �A5�A42AC ?5@'. '.�0606((6)*2 �.�('. ,-(�,+*(' '.�)0)(� �(6)0-�

� �+.-*,� ,�,-,(),1( �(/)0 .�(6)0 (�(& ,-()*'.2 (066*'.�)0*)(� 1*�(6 (+,�('.-0-',+06( ,-(� 1*�(6 +0
� �6(1(',)('. �(/)0(- ,�� .6�(-,.( *�(��. +,.�&'()*)-(6,
� 

�('.,)-(' 1*6* *6*�0'. �(,*)(� *6( �0-),*)('. +,60&(�0�)-(' */'()-*(
� �(�.',.� *6*�0'. (066*'.�)0*� (066*�6.,*')0( �(6(,- �6*/)()-*(2� ,�'()06,'. *�*(� 0+(&(' �066*'.�)0(' .�(6)0 (�(& +,)-(�5
� �*&*�()06,'. *6*�0(6, &.)06,'. 1(&,(1,+* � ,/,'. *)( �,-( 1(&,(1,+* �0-),('/0/)()02 '..6+,�()0 *)( '.�)6.&()-*(2 0+(& �*&1060(' �.1*). 1*)* (�(&,-()*'.5
� 

�*6* &(� *6*�0(6*� 1(6�* /.6)-*� +,6*� �(, (660�) *)( )6(�,)*-'. �0-),(''0+*()-*(2 +(�.-',.� *6(1(',(' �(6)0-5
� �6.,*')0(' .�(6)-*(2 1('.,)-(6*� *6*�0(6, ()9,',)('.(' +,6*�*(�5

BIGARREN.- 
�6(1(',)('. �*&*�(-,.*��6(01,+*( �.�('. �(0 ,-()*(�

1. 
�&'()*(6, +(�.',. -,�*�.)-, +*&*�()0*� 	 (6+0*6( '..6+,�()-*( *)( �(,*� (6)*'.*/'0�*� (6(-.(' *1(-)*(5

2. 
!6+*-'(6,)-(6*� *6*�0(6*� 1(660(� *6(1,&, 1*�(6 +,6( *�(�+('. */'0+0�)-('*)( 1*6* ),)0&(66(' *-,��. +,)0 1*/)* -,�*�.)-, *+. .6�(�.6*� */'0 0)-,5

3. 
 ,�*�.)-, +*&*�()0*' *6(1,&,)('. */'0+0�)-*� 1*66, *�(��. +,.)* �&'()*(6,1*�(66*-'.( +*��(,-)(/0�(6*',�5
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4. �-(� +(,)*-'**� �(, �(66(�)-,)/0 *+. �()(-'()/0*)(� *6(1(', 1() �(6)0 (066*),'2-,�*�.)-, +*&*�()0(' (&'()*(6*',� '.�)/0&)()0'. +05
5. 

!6+*-'(6,)-(' *- +0 *�*�0�(6,'2 *)( ,6(0��. +0 *-*-)()0 (6)*5 �&'()*)-( �.�*'1*6* (�,�)(&+,( (�(,)0 (6)* *+. -,�*�.)-, +*&*�()0*' */�6*/0', 1*6* '(6�0(6,0'. *�,� (6)*2 *)(2 '(/0 �0-),*)(�2 &*�*(&+,( (�(,)0 (6)* ,6(0� *�,��. +05
6. 

�&'()*)-( �.�*'2 */'0+0�)-( *�()* �(0 (&+()0 *+.)( *-*-)()0 (�(& ,-(��. +02�(&( ,6,-)*� +,.�*(�5 �&'()*(' */'0.6+*)0)('. */'0�*�(' *+.-*,� 0�*)(�1*6*�(�()0 (�(& ,-(��. +,)02 *�.',)-() �(6)-*� +0*� -(1(&)(/0�*-5�/'0.6+*)0)('. (�,�)(6,*' *�(�,'. *1(-�*�('2 *',�)-( (+�,�,/)6(),1.(' .� ,-,.-1*66,'0/)*'. (066*,'0/,)('.�.+0(� 1*66,'0/, (�(& ,-(��. +,6(5
7. 

 ,�*�.)-, +*&*�()0(' 1*6* */'0�*� *6*�0'. �(,*)(� *�(�+('. *1(-�*�(+�,�,/)6(),1.*� )*/)0(� (�*6)0 1*�(6 +( *1(-�*�( +*&*�(-,.- *�(�(' +,6*&(2*)(2 +*&*�()0 �(1*'. �(,*)(�2 �&'()*(' *�(�+('. *1(-�*�(6*� 1(&,. 1*6(,-(��. +0)*5
8. 

 ,�*�.)-, +*&*�()0*' *�(�,'. *',�)-(' 1*66(-)*6)-*'. *66*'06)/.*� 1,+*-*66*'066,)0 (�(& ,-(��. +,6(5 �(/0 �0-),*)(� �&'()*@8*�*�+('(6,(' *1()-,'. +,)0(,�()06,'. *66*'06)/.('5
9. 

 ,�*�.)-, +*&*�()0( *- +(�.*�*(�2 .6+*-'(6,)-( *�(� �(1* +(�.*�*(�2�(,9.6,' +(�.*�*(� *+. (6,)-*'. 1*/)* *+.-*,� *-,�)(/0�( +0*�*(�2 �&'()*)-('2*/'0+0�)-*� 	 ().66,-'. ),)0&(66( +*� (&+*),'2 1*6* �(,� �(6)0'. +,)02 -0-*�*(�*)( (0).�(),'.',2 +*&*�()0)('. */'0+0�)-('2 �(6)(6('. 1*6(6,(- *1(-�*�,'*�(� �(1*5
Erabaki hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren, 2015eko uztailaren 2an 

(araubide ekonomikoa) eta ekainaren 30ean (delegatuen izendapena). 

 

Une honetan, 
�EFGHIJ �KLEFGIJG� �JHMEKIGNOKG� �KIJLHGFEPG� �JFQOKIFG� 
ONQGHG JIGORIOHG

arloetako zinegotzi delegatuari %50eko dedikazio-erregimena ezartzea 

proposatu du Alkate Udalburuak. Dedikazio honekin loturiko ordainsariak urtean 

30.189,16 € izatea proposatu du, EUDELek xedaturikoaren arabera Alkatearena baino 

%10a gutxiago, lanaldia  %50ekoa dela kontutan hartuta. 

 

Halaber, proposamen honek 2015eko aurrekontua exekutatzeko arauaren 10. 

artikuluaren aldaketa dakar, dagokion izapidea eman behar zaiolarik. 

 

 ���
	
�� ��	�����
Alkatearen delegatuen izendapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 

apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.3 eta 23.4 artikuluek, eta Udal Entitateen 

Antolakuntza, Funtzionamendua eta Araubide Juridikoa arautzen dituen azaroaren 

28ko 2568/1986 Errege Dekretuko 43.3 artikuluak arautzen ditu:  
�& �&�(&+* �0*+*+*&*�(6 *& *	 *6�,�,. +* +*)*6�,�(+(/ ()6,10�,.�*/ *� &./ �,*�16./ +* &( �.�,/,�� +*
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$.1,*6�.2 �2 +.�+* �/)( �. *9,/)(2 *� &./ �*�,*�)*/ +* �&�(&+*2 /,� �*6	 0,�,. +* &(/+*&*�(�,.�*/ */�*�,(&*/ �0*2 �(6( �.�*),+./ */�*��� ,�./2 �0*+( 6*(&,-(6 *� � (�.6 +*�0(&*/�0,*6( �.��*	 (&*/2 (0��0* �. �*6)*�*�,*6(� ( (�0*&&( �.�,/,��58(/ +*&*�(�,.�*/ �*��6,�(/ /* 6*� *6,6�� ( 0�( . �(6,(/ �6*(/ . �()*6,(/ +*)*6�,�(+(/2� �.+6�� (1(6�(6 )(�). &( � (�0&)(+ +* +,6,�,6 &./ /*6�,�,./ �.66*/�.�+,*�)*/ �.�. &( +*�*/),.�(6&./ *� �*�*6(&2 ,��&0,+( &( � (�0&)(+ +* 6*/.&�*6 �*+,(�)* (�)./ (+�,�,/)6(),�./�0* (� *�)*� ( )*6�*6./5� 

 

Udal Administrazioen organoen arteko delegazio araubidea, aurreko atalean aipaturiko 

Araudiko 114. eta hurrengo artikuluetan eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoa 

eta Prozedura Erkidea arautzen dituen azaroaren 26ko 30/1982 Legearen 13. artikuluak 

arautzen du. 

Zinegotzi delegatuen erregimen ekonomikoa Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 

dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 75. artikuluak arautzen du, zatikako dedikazioari 

dagokionez, 2. atalean xedaturikoa kontutan hartu beharko dugularik: “2.
8./�,*�16./ +* &(/ �.6�.6(�,.�*/ &.�(&*/ �0* +*/*��*�*� /0/ �(6�./ �.� +*+,�(�,���(6�,(& �.6 6*(&,-(6� 0��,.�*/ +* �6*/,+*��,(2 �,�*�6*/,+*��,( 0 ./)*�)(6 +*&*�(�,.�*/2 .+*/(66.&&(6 6*/�.�/(1,&,+(+*/ �0* (/� &. 6*�0,*6(�2 �*6�,1,6�� 6*)6,10�,.�*/ �.6 *&),*��. +* +*+,�(�,�� *� *�),�( ( &(/ �,/�(/2 *� �0�. �(/. /*6�� ,�0(&�*�)* +(+./ +*(&)( *� *& #��,�*� $*�*6(& +* &( �*�06,+(+ �.�,(& *� )(& �.��*�).2 (/0�,*�+. &(/�.6�.6(�,.�*/ &(/ �0.)(/ *��6*/(6,(&*/ �0* �.66*/�.�+(2 /(&�. &. +,/�0*/). *� *&(6)��0&. (�)*6,.65 �,��(/ 6*)6,10�,.�*/ �. �.+6�� /0�*6(6 *� �,���� �(/. &./ &��,)*/ �0*/* � ,	 *�2 *� /0 �(/.2 *� &(/ 8*�*/ +* �6*/0�0*/)./ $*�*6(&*/ +*& �/)(+.5 �� &./ (�0*6+./�&*�(6,./ +* +*)*6�,�(�,�� +* &./ �(6�./ �0* &&*�*� (�(6*	 (+( */)( +*+,�(�,�� �(6�,(& �+* &(/ 6*)6,10�,.�*/ +* &./ �,/�./2 /* +*1*6� �.�)*�*6 *& 6��,�*� +* &( +*+,�(�,�����,�( �*�*/(6,( �(6( &( �*6�*��,�� +* +,��(/ 6*)6,10�,.�*/5�

Ordainsari hauek publikoak dira, eta hauei buruzko akordioak argitaratu behar dira, 

aipatu artikuluaren 5. atalean xedaturiko eran: 5.
8(/ �.6�.6(�,.�*/ &.�(&*/�.�/,��(6�� *� /0/ �6*/0�0*/)./ &(/ 6*)6,10�,.�*/2 ,�+*��,-(�,.�*/ � (/,/)*��,(/ ( �0*/* �(�* 6*� *6*��,( *� &./ �0()6. ���*6./ (�)*6,.6*/2 +*�)6. +* &./ &��,)*/ �0* �.��(6��)*6 �*�*6(& /* */)(1&*-�(�2 *� /0 �(/.5 �*1*6�� �01&,�(6/* ��)*�6(�*�)* *� *&	�.&*)�� !� ,�,(&	 +* &( �6.�,��,( � � ,	 (6/* *� *& )(1&�� +* (�0��,./ +* &( �.6�.6(�,�� &./(�0*6+./ �&*�(6,./ 6*� *6*�)*/ ( 6*)6,10�,.�*/ +* &./ �(6�./ �.� +*+,�(�,�� *9�&0/,�( ��(6�,(& � 6��,�*� +* +*+,�(�,�� +* */)./ �&),�./2 ,�+*��,-(�,.�*/ � (/,/)*��,(/2 (/��.�. &./ (�0*6+./ +*& �6*/,+*�)* +* &( �.6�.6(�,�� +*)*6�,�(�+. &./ �,*�16./ +* &(�,/�( �0* 6*(&,-(6�� /0/� 0��,.�*/ *� 6��,�*� +* +*+,�(�,�� *9�&0/,�( . �(6�,(&5

Dedikazioengatiko ordainsarien mugari dagokionez, Toki-Entitateen Arrazionalizazio eta 

Jasangarritasuna arautzen dituen abenduaren 27ko 27/2013ko Legeak, 75.bis artikulu 

berria sortu zuen, korporatiboen ordainsariak mugatzeko xedearekin. 
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Hala ere, 27/2013 Legeak aldatu zuen ere Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 

apirilaren 2ko 7/1985 Legearen Bigarren Xedapen Gehigarria –Tokiko administrazioaren 

arloan Foru-Araubidearen berezitasunak arautzen dituena-, honako hau erantsiz, 

besteak beste: ��5 ��� *& �(6�. +* &./ .1	 *),�./ +* */)(1,&,+(+ �6*/0�0*/)(6,( � *��,6)0+ +* &(/ �.��*)*��,(/ � � (�0&)(+*/ �0* *� �()*6,( +* 6��,�*� &.�(& � � ,�(��,(�,��&.�(& &*/ �.�� ,*6* &( +,/�./,�,�� (+,�,.�(& �6,�*6( +* &( �.�/),)0�,�� �/�(�.&(2 *&�/)()0). +* �0).�.��(2 &( 8*� +*& �.��,*6). ��.���,�. � &( +,/�./,�,�� (+,�,.�(&/*�0�+( +* &( 8*� +* �(/*/ +* #��,�*� 8.�(&2 &./ �6�(�./ � .6(&*/ +* &./ �*66,).6,./�,/)�6,�./ �(/�./ +*)*6�,�(6�� &./ &��,)*/ ��9,�./ ).)(&*/ +*& �.�	 0�). +* &(/6*)6,10�,.�*/ � (/,/)*��,(/ +* &./ �,*�16./ +* &(/ �.6�.6(�,.�*/ 8.�(&*/2 +*& �*6/.�(&*�*�)0(& � +*& 6*/). +* �*6/.�(& (& /*6�,�,. +* &(/ �.6�.6(�,.�*/ 8.�(&*/ � /0 /*�).6��1&,�. � +* &./� 0��,.�(6,./ �.� �(1,&,)(�,�� +* �(6��)*6 �(�,.�(&5 8( +*)*6�,�(�,�� +*)(&*/ 6*)6,10�,.�*/ ()*�+*6� ( &./ �6,��,�,./ � */)60�)06( */)(1&*�,+./2 *� /0 �(/.2 �.6 &(&*�,/&(�,�� */)()(&5� 

 �/'0�*� �(0 �(6()0 -*�2 &*�*� 0�*(�2 (-(6.(6*� �<'. �>�A4�C �.60 �6(0(6*� 1,+*-21*6* 1./)�(66*� (6),'0&0(6*� (066*�*'. ()(&*(� .�+.'. �(0 9*+()0 -*&(6,'�
1. 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren aurrekontu orokorrei buruzko ekitaldi bakoitzeko 

foru 
(6(0(� -*�(-)0'. +,6( ).', '.6�.6(-,.*)('. ',+**� .6+(,�/(6,*� *)( (/,/)*�)-,*��*�,*�*'.�0�('5 

Ondoren, 2015eko uztailaren 1ean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean ekainaren 30eko 

1/2015 Foru Dekretu-Araua argitaratu zen, Gipuzkoako Lurralde Historikoko toki 

korporazioetako kideen ordainsarien gehieneko mugak zehazteko, udalerri bakoitzeko 

biztanle-kopurua kontutan hartuta. Azkoitiko kasuan, honako hauek dira jarritako 

mugak: �� ����JIEQ D�����HG� 
ONQP �GOHRGHEIFGQP FOFJKMGHEG��� ���� �
 

 

Dedikazio partzialen kasuetan, Dekretu-Arauak ondoko hau xedatzen du: 
�*+,'(-,.�(6)-,(&*, (�&,'()0 1*�(66*'. �*�,*�*'. �0�(' �.�*&( '(&'0&()0'. +,6(� �5 ()(&*(�(066*,'0/,)('. )(0&(6*� (6(1*6( +(�.-',*�*, ).', *�),)()*(' *6(1(',)('. +*+,'(-,.*�0�*'.( (�&,'()0)(5 

 �EFGHIJ �KLEFGIJG� �JHMEKIGNOKG� �KIJLHGFEPG� �JFQOKIFG� 
ONQGHG JIG ORIOHG
arloetako zinegotzi delegatuaren kasuan, Azkoitiko Alkate-Udalburuak luzaturiko 

proposamena 1/2015 Foru Dekretu-Arauak xedaturiko mugen barruan dago. 
 �(&(1*62 �66(-,.�(&,-(-,. 8*�*(' �0�()0 +0 +*+,'(-,.*� *66*�,�*�( +0)*�'.6�.6(),1.*� '.�060(2 �.66*)(6('. <��	=B 8*�*(� <B5)*6 (6),'0&0( /.6)0 +0*&(6,'�

 

1. 
�* �.�� .6�,+(+ �.� &. */)(1&*�,+. *� *& (6)��0&. <B +* */)( 8*�2 &( �6*/)(�,�� +*/*6�,�,./ *� &./ ��0�)(�,*�)./ *� 6��,�*� +* +*+,�(�,�� *9�&0/,�( �.6 �(6)* +* /0/�,*�16./ +*1*6� (	 0/)(6/* *� ).+. �(/. ( &./ /,�0,*�)*/ &��,)*/�

• 
5555555555555 
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• e) 
�� &./ ��0�)(�,*�)./ +* %0�,�,�,./ �.� �.1&(�,�� �.��6*�+,+( *�)6* �4544�� �B5444 �(1,)(�)*/2 &./ �,*�16./ �0* �.+6�� �6*/)(6 /0/ /*6�,�,./ *� 6��,�*�+* +*+,�(�,�� *9�&0/,�( �. *9�*+*6� +* �,��.5 

 

Muga hau ere errespetatzen da egindako proposamenean. 

 

Azkenik, espedientean dago udaleko Kontuhartzaileak egindako txostena, 

aurrekontuaren egonkortasunaren helburua betetzen dela egiaztatuz. 

 

Korporatiboen araubide ekonomikoa onartu edo aldatzeko organo eskuduna, udalbatza 

plenoa da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 

75. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

Azkoitiko Udaleko Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, Sustapen 

Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak irizpen hau aztertu zuen 2015eko 

irailaren 15ean egindako bilkuran, eta 2015eko irailaren 22an egindako bilkuran 

irizpenaren bozketa gauzatu zen, bozketaren emaitza ondorengoa izan zelarik:�RMJQP �PIPGQ� �KG �FQPEIEG� �G�EJH �O�EFGHHJIG� �ELOJR �KLJR �GNIEMG� �PKEG ��F�OJFJIG �GEIGKJ �KGKOJ�
 

 �OHQGQP �PIPG� �PNJ �PGQEK 
I�GKEF�
Aurreko guztia kontuan izanda, organo eskuduna den Udalbatza Plenoari honako irizpen 

hau onartzea proposatu dio Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, 

Sustapen Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak:�	���
���
�
���� Azkoitiko udaleko hautatuen erregimen ekonomikoari buruz udalbatza 

plenoak 2015eko ekainaren 23an hartutako ebazpena aldatzea, honakoaren arabera:�EFGHIJ �KLEFGIJG� �JHMEKIGNOKG� �KIJLHGFEPG� �JFQOKIFG� 
ONQGHG JIG ORIOHG
arloetako zinegotzi delegatuari %50eko dedikazio-erregimena ezartzea. Dedikazio 

honekin loturiko ordainsariak urtean 30.189,16 € izatea, EUDELek xedaturikoaren 

arabera Alkatearena baino %10a gutxiago, lanaldia  %50ekoa dela kontutan hartuta.����		
����  Erabaki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta udaletxeko iragarki 

taulan argitaratzea, halaber Kontuhartzailetza Departamentuari jakinaraztea.”

 
 



 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 

AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 
8 

Urrategi Alberdi andreak dedikazioari dagokionean ez dutela inongo 
arazorik esan du, bai ordea ordainsariarekin. Hori dela eta, kontrako botoa 
iragarri du. 

 
Jose Joakin Etxaniz jaunak denen artean irizpide bat hartu behar 

litzatekeela dio betiko gora beherekin ez ibiltzeko, aurrerantzean guztiek 
onartutako irizpideak jarraitu ahal izateko. 

 
Alkate jaunak soldatak erabakitzerakoan EUDELen taulak hatu dituztela 

kontutan adierazi du. 
 
 
Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

• Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel Bastida 
Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia Vazquez Tejerina, 
Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Asier Lizarralde Aramendi, Maitane 
Unanue Azkue eta Miguel Reimundez Milan. 
 

• Kontrako botoak : Urrategi Alberdi Garate, Jesus Oteiza 
Carrasco, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga Repulles, Gaizka 
Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza eta Jose Joakin Etxaniz 
Peña. 
 
 

Beraz, Udalbatza Osoak hautatuen ordainsari eta asistentzian 
araubidearen aldaketa onartzea gehiengoz erabaki du. 

 
 
3.- KREDITU GEHIGARRIEN BIDEZ KREDITUAK ALDATZEKO 6  

ZENBAKIDUN ESPEDIENTEAREN HASIERAKO ONESPENA.  
 
Honako irizpena aurkeztu du Alkate jaunak: 
 

“OGASUN, PERTSONAL, BARNE-ANTOLAKETA ETA KONTRATAZIOKO BATZORDEAREN 
IRIZPENA 

 

 Ikusita Udalaren 2015eko ekitaldiko aurrekontuen barnean kreditu gehigarrien bidez kredituak 
aldatzeko izapidetzen ari den espedientea. 
 

 Aztertuta aurrekontu-partidetako kredituak eta horiek finantzatzen dituzten baliabideak 
emendatzeko proposamenak, eta txostenak, ziurtagiriak eta aipatutako agirian egindako gainerako jarduerak. 
 

 Aintzat hartuta gastuak egiteko premia larria eta aipatutako emendakinak finantzatzen dituzten 
baliabideen eraginkortasuna behar bezala egiaztatuta geratu direla eta kreditu-aldaketa hori mesedegarria 
izango dela aurrekontuaren garapena arindu eta aurrekontuaren mendeko zerbitzuen kudeaketa hobetzeko. 
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 Ikusita, halaber, funtsen kontu-hartzailearen txostena, aipatutako espedientea aplikagarria zaion 
legezko araudira egokitzen dela baitio. 
 
 Honez gain, kontu-hartzaileak honako txosten hau egin du Aurrekontu egonkortasunaren eta 
finantza iraunkortasunaren helburuak eta gastu araua betetzeari buruzkoa 
 

TXOSTENA 
 

UDALA 
 

KREDITU ALDAKETA ESPEDIENTEA 
 

KREDITU GEHIGARRIAK 6/2015 
 

AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN HELBURUAK ETA 
GASTU ARAUA BETETZEARI BURUZKOA 

 
 
ARAUDI APLIKAGARRIA: 
 
III. 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza 

Iraunkortasunari buruzkoa. 
IV. 13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Toki Administrazioaren arrazionalizazio eta 

iraunkortasun neurriak Gipuzkoako lurralde Historikoan aplikatzeko foru 
berezitasunari buruzkoa. 

V.V.V.V. Diputatuen Kontseiluaren Akordioa, 2014ko azaroaren 18koa,Gipuzkoako toki 
entitateek jarraitu beharreko jarraibidea 2015erako aurrekontuak prestatu, onartu 
eta gauzatzeko, aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko 
arauditik eratorritako defizitari eta zor publikoari lotutako helburuak betetze aldera 

 
 
AZTERTUTAKO TRAMITEA: KREDITU ALDAKETAREN ONARPENA 
 
1.- FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK (administrazio izaera dutenak) 
 
1.1- ENTITATE ZERRENDA: 
 
AZKOITIKO UDALA 
SAN JOSE EGOITZA 
ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTOA 
 
1.2- HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA 
 
Aurrekontuen egonkortasuna 
 
Kreditu aldaketaren espedienteak -1.980.384,86 euroko defizita du, SEC Nazio eta Eskualde 
Kontuen Sistema Europarraren arabera. Ondorio horretarako doiketa adierazgarria egin 
beharra dago, kreditu aldaketa hau 2014ko Udaleko  diruzaintzako gerakinarekin finantziatu 
baita.Honez gain aurreko kreditu aldaketak ere gerakinarekin finantzatu dira. 
Doiketa honen zioa Diputatuen Kontseiluaren Akordioak, 2014ko azaroaren 18koa,Gipuzkoako 
toki entitateek jarraitu beharreko jarraibidea 2015erako aurrekontuak prestatu, onartu eta 
gauzatzeko 1 erregelako azken atalean  zehazturikoan dago. Bertan dio egonkortasun 
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helburuaren ez betetzea diruzaintzako gerakina erabiltzearen ondorioz gertatu bada, 
planaren ordez Komunikazioa egin beharko zaio Udalbatzari. 
 
Ondoren taula batean zehazten dira gerakinaren finantziazioa. 
 
 

KREDITU ALDAKETAK Udalaren 2014ko 
gerakina 

Egoitzaren 2014ko 
gerakina 

Kreditu gehigarriak 1/2015 Egoitza  600.000,00 
Kreditu gehigarriak 2/2015 116.225,00  

Kreditu txertaketa Udala 2/2015 1.630.604,70  

Kreditu txertaketa Egoitza 1/2015  51.291,91 
Kreditu gehigarriak 3/2015 140.200,00  

Kreditu gehigarriak 4/2015 118.360,03  

Kreditu gehigarriak 5/2015 83.934,49  

Kreditu gehigarriak 6/2015 50.000,00  

GUZTIRA 2.139.324,22 651.291,91 
 
 
 . Honegatik doiketa 2.790.616,13€koa da eta ondorioz espedienteak 810.231,29 €ko 
superabita du. Kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta 1etik 7ra bitarteko 
kapituluetako gastuen arteko diferentziarekin parekatu da, goian zerrendatutako entitateen 
kontuak bateratuta. 
 
2015rako ezarritako helburua defizit zero izatea da. 
 
Hori dela eta, Aurrekontu aldaketaren espedienteak betetzen du aurrekontu 
egonkortasunaren 2015rako helburua. 
 
Finantzen iraunkortasuna 
 
2015ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia 6.234.800,77€1, guztira, 
2014an  aurreikusten den likidatutako sarrera arrunten (15.968.974,56€) %ko 39,04 izango dela 
aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2014ko abenduaren 31ko zor biziaren zenbatekotik abiatu 
gara, indarrean ziren eragiketa guztiengatik, abaletatik eratorritako arriskua barne; emaitzari 
gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe dauden eragiketak eta 2014rako 
aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2015erako aurreikusitako amortizazioak.  
 
2015erako ezarritako helburua magnitude hori %95 baino txikiagoa izatea da. 
 
Hori dela eta, 2015eko kreditu aldaketaren espedienteak bete egiten du finantza 
iraunkortasunaren 2015erako helburua. 
 
Gastuaren araua 
 
2014ko eta 2015ko ekitaldien artean, gastu konputagarriaren bariazioa %24,67ko igoera da. 
 
 
Aurreko kalkulua egiteko, goian zerrendatutako entitateen datu bateratuak erabili dira, 
ondoko taulan xehatzen den moduan: 
 
2014ko aurrekontuko behin betiko likid gastu ez finantzarioa (kap:1etik 7ra):  14.759.166,16 
 

                                                           
1  7.045.032,06(zorrari erantsi zaio caixako maileguaren kopuru osoa)-810.231,29(amortizazioak 2015) 
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- 2014ko interesak(likid aurreikusp.):      -133.319,32 
 
Finantzaketa lotua duen gastua 2014an:      -1.806.808,12 
 
Udala: Gizartegintza Foru Aldundiak finantziatua    325.110,59 
 
Egoitza: Egoitzaren kudeaketa Foru Aldundiak finantziatua   933.447,00 
 Sikogeriatriko kudeaketa GFAk finantziatua    274.061,45 
 Eguneko zentroaren kudeaketa GFAk finantziatua   274.189,08 
2014ko gastu konputagarria aurreikuspena:     12.819.038,72 
 
 
2015ko Kreditu gehigarria 6/2015 Udala gastu ez finantzarioa (kap:1etik 7ra):  18.065.717,68 
 
- 2015ko interesak:            - 162.128,84 
 
-Finantzaketa lotua duen gastua 2015an:      -1.922.000,00 
 
Udala: Gizartegintza Foru Aldundiak finantziatua    270.000,00 
 
Egoitza: Egoitzaren kudeaketa Foru Aldundiak finantziatua   1.036.000,00 
 Sikogeriatriko kudeaketa GFAk finantziatua    293.000,00 
 Eguneko zentroaren kudeaketa GFAk finantziatua   323.000,00 
 
 

2015ko gastu konputagarria:       15.981.588,84 
 
Gastu konputagarrien bariazioa      +%24,67 
 
2015rako ezarritako helburua gastu konputagarriaren bariazioa %1,3 baino txikiagoa izatea 
da. 
 
Hori dela eta,Udaleko kreditu gehigarriak 6/2015 espedienteak ez du betetzen 2015erako 
gastuaren araua. 
 
1.3.- ONDORIOAK 
 
Aurrekontu aldaketaren espedienteak, kreditu gehigarriak 6/2015 motakoak, ez du betetzen 
aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren arloetan 2015erako ezarritako 
gastu araua. Beraz, Udala behartuta dago plan ekonomiko finantzarioa onartzera. 
Hala ere, 2014ko abenduaren 15ean GAOn argitaraturiko Gipuzkoako Toki entitateen 
aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren 
eskumena garatzeko Jarraibidearen 3. Erregelan ezarritakoari jarraituz zera dio: 
 
Era berean, gastuaren araua bete ez duten entitateek, planaren ordez, komunikazio bat 
aurkeztu diezaiokete Udalbatzari, kontu hartzaileak sinatua, entitatearen finantza 
iraunkortasuna aztertu, ebaluatu eta egiaztatuko duena, baldintza hauek guztiak betetzen 
badituzte: 
-2014ko aurrekontuaren likidazioan, edo horren ezean bere aurreikuspenean, diruzaintza 
gerakina eta aurrezki garbia positiboak izatea. 
-2014rako defizit eta zor helburuak betetzea. 
 
 
 Hau horrela izanik eta 2014ko aurrekontu kontsolidatuaren likidazioan diruzaintza gerakina 
eta aurrezki garbia positiboak izanik, eta defizit eta zor helburua betetzen denez kontu 
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hartzaile honek berariazko txostena egin du, honako honi erantsi zaiona, udalbatzarrari 
jakinaraziko zaiona, eta plan ekonomikoa ordezkatuko duena. 
 

Azkoitian, 2015ko irailak 11an 
Kontuhartzaileak 

 
 
.- Kontuhartzailearen txostena, plan ekonomikoa ordezkatzen duena, honako hau da: 

 

ENTITATEAREN FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN AZTERKETA ETA EBALUAKETA 
 
ZIOA:6/2015 KREDITU GEHIGARRIAK 
 GASTU ARAUA EZ BETETZEAGAITIK 
 
 
ARAUDI APLIKAGARRIA: 
 
VI. 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza 

Iraunkortasunari buruzkoa. 
VII. 13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Toki Administrazioaren arrazionalizazio eta 

iraunkortasun neurriak Gipuzkoako lurralde Historikoan aplikatzeko foru 
berezitasunari buruzkoa. 

VIII.VIII.VIII.VIII. Diputatuen Kontseiluaren Akordioa, 2014ko azaroaren 18koa,Gipuzkoako toki 
entitateek jarraitu beharreko jarraibidea 2015erako aurrekontuak prestatu, onartu 
eta gauzatzeko, aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko 
arauditik eratorritako defizitari eta zor publikoari lotutako helburuak betetze aldera 

 
 
AZTERTUTAKO EGOERA: ENTITATEAREN FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN AZTERKETA ETA 
EBALUKAETA 
 
1.- FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK (administrazio izaera dutenak) 
 
1.1- ENTITATE ZERRENDA: 
 
AZKOITIKO UDALA 
SAN JOSE EGOITZA 
ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTOA 
 
 
1.2- FINANTZA IRAUNKORTASUNA 
 
Definizioa: 2/2012 Lege egonkortasunaren 4.artikulua 
 
Herri administrazioen eta lege honen aplikazio-eremuko gainerako subjektuen jarduerak 
finantza-iraunkortasunaren printzipioari lotuta egongo dira. 
Finantza iraunkortasuna hauxe dela ulertuko da: defizit eta zor publikoaren mugen barruan 
oraingo eta etorkizuneko gastu-konpromisoak finantzatzeko ahalmena, lege honetan eta 
Europako araudian ezarritakoaren arabera. 
 

4. artikuluaren azken atalak hau dio:”Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, 

cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa 

sobre morosidad”. 
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Ordainketen bataz besteko epea 2015.02 azken hiruhilabeteari dagokionez, Udala eta bere 
erakunde autonomoen datuak hauek dira:  
 
 

ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)  

    Toki entitatea: AZKOITIA   
    Ekitaldia: 2015           

    Hiruhilekoa: 
Hiruhilabetea 
2           

         
         
         

Ordaindutako 
eragiketak 

Ordaindu gabeko 
eragiketak 

Entitatea Ratioa Zenbatekoa Ratioa Zenbatekoa OBBE 

17 AZKOITIA 9,62 1.538.827,66 14,18 957.108,61 11,36 
217 AZKOITIA POLIKIROLDEGIA 10,92 131.194,64 0,00 12.962,45 9,94 
317 AZKOITIKO SAN JOSE EGOITZA 12,38 458.189,59 0,00 0,00 12,38 

OBBE globala 10,29 2.128.211,89 13,99 970.071,06 11,45 
 
                                                                                                    
Beraz Udalak eta erakunde autonomoak betetzen dute legeak ezarririko epea ordainketak 
egiteko. 
 

1.3 ENTITATEAK 2015KO KONPROMISOAK FINANTZATZEKO DUTEN AHALMENA DEFIZIT ETA 
ZOR PUBLIKOAREN MUGEN BARRUAN 
 
2015eko konpromisoak Entitateak 2015.ekitaldirako onarturiko aurrekontuetan azaltzen 
direnak dira. 
 
Aurrekontuak Bilkura osoak 2014ko abenduaren 17an onartu zituen.  
 
Konpromiso kredituei buruz kontuhartzaileak honako txostena egin zuen: 
 
 
 
Que analizados los créditos de compromiso que prevé aprobar el Ayuntamiento para el ejercicio 2015 que importan  1.904.753,57 

€, vistos los límites que se establecen en el art. 22.2 de la Norma Foral 21/2003 Presupuestaria de las Entidades Locales, no existe 
ningún problema para proceder a la aprobación de los mismos, ya que los derechos reconocidos por operaciones corrientes del 

último ejercicio liquidado consolidado se elevan a 15.254.902,08 €, siendo por lo tanto el límite autorizado del 25% la cantidad de 

3.813.725,52 € para cada ejercicio. 
 

Es lo que informo en Azkoitia, a 11 de diciembre de 2014. 

 

 
2014ko likidazioa egin ondoren 2014ko eragiketa arrunten eskubide onartuak 15.947.032,93 izan 
dira, aurrekontua onartu zenean baina kopuru haundiagoa. 
 
 
Hau horrela izanik, 2015eko konpromisoak finantzatzeko Entitateak ahalmen edo gaitasuna 
dutela defizit eta zor publikoaren mugen barruan ziurtatu daiteke. 
 
Gaur egun 2015eko aurrekontua normaltasunez exekutatzen ari da bai gastuei dagokienez 
baita dirusarrerei ere. 
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1.4 ENTITATEAK ETORKIZUNEKO KONPROMISOAK FINANTZATZEKO DUTEN AHALMENA 
DEFIZIT ETA ZOR PUBLIKOAREN MUGEN BARRUAN 
 
  Udalaren Kreditu gehigarria 6/2015 espedientean  aurreikusitako kredituak txertatuta hurrengo urtetako eszenarioa 
hau litzateke: 
AURREKONTUEN AURREIKUSPENAK -KREDITU GEHIGARRIAK 5/2014 

 

  
 Oinarrizko urtea 
Urteko bariazioak 2015 2016 

2017 

€%€2018 Aur 
ekontua 

% Likidazioa % 
€

SARREREN KA% 
ITULUAK 

                 
 
 

1. Zuzeneko zergak 3.254.0
2,42 
0,00 3.254.062,42 2,00 3.319.143,67 2,00 3.385.526,54 2,00 3.453.237,07

 

2. Zeharkako zergak 214.000,00 0,00 214.000,00 2,00 218.280,00 2,00 222.645,60 2,00 227.098,51
 

3. Tasak eta bestelako 
sarrerak 2.724.176,00 0,00 2.724.176,00 2,00 2.778.659,52 2,00 2.834.232,71 2,00 2.890.917,36

 

4. Transferentzia arruntak 8.998.492,58 0,00 9.001.748,58 2,79 9.249.550,52 3,57 9.579.759,48 3,57 9.921.756,89
 

5. Ondare sarrerak 398.864,00 -52,59 189.100,00 0,00 189.100,00 0,00 189.100,00 0,00 189.100,00
 

6. Ondasun inbertsioen 
besterentzea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

7. Kapital transferentziak 400.000,00 57,51 702.245,82 -87,94 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00

 

8. Aktibo finantzarioak 293.670,00 170,11 2.823.271,72 -98,49 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
 

9. Pasibo finantzarioak 17.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

SARRERAK, GUZTIRA 16.300.265,00 15,70 18.908.604,54 -15,99 15.842.733,71 2,88 16.299.264,33 2,89 16.770.109,84
 

                     

GASTUEN 
KAPITULUAK                   

 

1. Langileria gastuak 3.449.235,62 -1,72 3.389.983,62 0,00 3.389.983,62 0,00 3.389.983,62 0,00 3.389.983,62
 

2. Ond. arrunten eta 
zerbitzuen gastuak 7.235.635,32 -1,41 7.423.353,32 1,00 7.205.164,58 1,00 7.277.216,23 1,00 7.349.988,39

 

3. Gastu finantzarioak 162.128,84 0,00 162.128,84 -9,45 147.677,53 -11,98 133.068,35 0,00 118.090,49

 

4. Transferentzia arruntak 2.742.710,25 0,16 2.822.618,25 0,00 2.747.210,25 0,00 2.747.210,25 0,00 2.747.210,25
 

6. Ondasun inbertsioak 1.625.309,68 19,53 3.665.936,96 -16,34 1.625.309,68 0,00 1.625.309,68 0,00 1.625.309,68
 

7. Kapital transferentziak 0,00 0,00 601.696,69 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

8. Aktibo finantzarioak 275.014,00 -93,82 32.655,59 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
 

9. Pasibo finantzarioak 810.231,29 0,00 810.231,29 -4,24 711.810,14 -0,78 711.810,14 0,00 613.080,12
 

GASTUAK, 
GUZTIRA 16.300.265,00 15,70 18.908.604,56 -15,98 15.844.155,80 0,36 15.901.598,27 -0,26 15.860.662,55

 

           

          

Diruzaintza-gerakina 
2014/12/31 100980,51        
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Oinarrizko 
urtea 

Urteko 
bariazioak 

  
SARRERAK 

2015 2016 2017 2018 

1- Zuzeneko zergak 3.254.062,42 3.319.143,67 3.385.526,54 3.453.237,07 

2- Zeharkako zergak 214.000,00 218.280,00 222.645,60 227.098,51 

3- Tasak eta bestelako sarrerak 2.724.176,00 2.778.659,52 2.834.232,71 2.890.917,36 

4- Transferentzia arruntak 9.001.748,58 9.249.550,52 9.579.759,48 9.921.756,89 

5- Ondare sarrerak 189.100,00 189.100,00 189.100,00 189.100,00 

6- Ondasun inbertsioen besterentzea 0,00 0,00 0,00 0,00 

7- Kapital transferentziak 702.245,82 76.000,00 76.000,00 76.000,00 

8- Aktibo finantzarioak 2.823.271,72 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

9- Pasibo finantzarioak 0,00 0,00 0,00 0,00 

SARRERAK, GUZTIRA 18.908.604,54 15.842.733,71 16.299.264,33 16.770.109,84 

OBLIGAZIO ONARTUAK  

GASTUAK  2015 2016 2017 2018 

1- Langileria gastuak 3.389.983,62 3.389.983,621 3.389.983,62 3.389.983,62 

2- Ond. arrunten eta zerbitzuen 
gastuak 

7.423.353,32 7.205.164,58 7.277.216,23 7.349.988,39 

3- Gastu finantzarioak 162.128,84 147.677,53 133.068,35 118.090,49 

4- Transferentzia arruntak 2.822.618,25 2.747.210,25 2.747.210,25 2.747.210,25 

6- Ondasun inbertsioak 3.665.936,96 1.625.309,68 1.625.309,68 1.625.309,68 

7- Kapital transferentziak 601.696,69 0,00 0,00 0,00 

8- Aktibo finantzarioak 32.655,59 17.000,00 17.000,00 17.000,00 

9- Pasibo finantzarioak 810.231,29 711.810,14 711.810,14 613.080,12 

GASTUAK, GUZTIRA 18.908.604,56 15.844.155,80 15.901.598,27 15.860.662,55 

 
Oinarrizko 

urtea Urteko bariazioak  
 
 

2015 2016 2017 2018  

Sarrera arruntak (1) 15.383.087 15.754.734 16.211.264 16.682.110  

Gastu arrunta ez-finantzarioa (2) 13.635.955 13.342.358 13.414.410 13.487.182  

Aurrezki gordina (3)=(1)-(2) 1.747.132 2.412.375 2.796.854 3.194.928  

Zama finantzarioa (4) 972.360 859.488 844.878 731.171  

Aurrezki garbia (5)=(3)-(4) 774.772 1.552.888 1.951.976 2.463.757  

Sarrera  ez-finantzarioak (6) 16.085.333 15.830.734 16.287.264 16.758.110  

Gastu ez finantzarioak (7) 18.065.718 15.115.346 15.172.788 15.230.582  

Finantzaketa sober./premia (8)=(6)-(7) -1.980.385 715.388 1.114.476 1.527.527  

Aktibo finantzarioen aldaketa (9) -2.790.616 5.000 5.000,00 5.000  

Pasibo finantzarioen aldaketa (10) -810.231 -711.810 -711.810 -613.080  

Ekitaldiko aurrekont. emaitza (11)=(8)-(9)+(10) 
 

0 -1.422 397.666 909.447  

Dirazaintza-Gerakina 100.980 99.558 497.224 1.406.672  
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RATIOAK  

Aurrezki gordina 11,36% 15,31% 17,25% 19,15%  

Aurrezki garbia 5,04% 9,86% 12,04% 14,77%  

Zorpetze-maila 6,32% 5,46% 5,21% 4,38%  

Zorpetze-muga 44,35% 64,37% 69,79% 77,11%  

Funtzionamendu gastuak 88,64% 84,69% 82,75% 80,85%  

Inbertsio-maila 7,81% 10,29% 10,25% 10,28%  

Diruzaintza-gerakina 0,66% 0,63% 3,07% 8,43%  

 
Hau horrela izanik, etorkizuneko konpromisoak finantzatzeko Entitateak ahalmen edo 
gaitasuna dutela defizit eta zor publikoaren mugen barruan ziurtatu daiteke. 
 
1.5.- ONDORIOAK 
 
Aurrekontu aldaketaren espedienteak,  kreditu gehigarriak 6/2015 motakoak, ez du betetzen 
aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren arloetan 2015erako ezarritako 
gastu araua. Beraz, Udala behartuta dago plan ekonomiko finantzarioa onartzera. 
Hala ere, Jarraibidearen 3. Erregelan ezarritakoari jarraituz, txosten hau udalbatzarrari 
jakinaraziko zaio plan ekonomikoa ordezkatuz . 
 

Azkoitian, 2015eko irailak 11an 
Kontuhartzaileak 

 
 

Horrenbestez, Ogasun eta Pertsonal Batzordeak irizpen hau proposatu dio Udalbatzari: 
 

IRIZPENA 
 

Lehena. Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko 6.zenbakiko espedientea onartzea, kredituak 
91.105,00 eurotan emendatzeko eta haiek finantzatzen dituzten baliabideak zenbateko berean emendatzeko, 
proposamenean ageri den honako xedapenarekin. 
 
KREDITU GEHIGARRIAK FINANTZATZEKO PROPOSAMENA 6/2015 
 

PROPUESTA DE FINANCIACIÓN DE CRÉDITOS ADICIONALES 6/2015 
 

SARRERA HAUNDIAGO/GAST BAJAKKREDITUAK BEHIN BETIKOAKSARREREN KONTZEP EDOTA GASTUEN 
PARTIDA 

CONCEPTO DE INGRESOS 
O PARTIDA DE 

GASTOSBALIABIDEEN 
KONTZEPTUAEGUNEKO 

KREDITUAK 

CONCEPTO DEL RECURSO CREDITOS 
ACTUALES 

MAYORES 
INGRESOS Y O 

BAJAS EN GASTOS 

CREDITO 
DEFINITIVO 

          

1 2000,643,134,00,02 Proyecto ascensor Floreaga 65.325,00 32.050,00 33.275,00 
1 2000,643,151,00,04 2014 Proyecto nuevo cent día Gaztan Enea 77.237,32 7.005,52 70.231,80 
1 2000,601,151,00,08 Trab urb sec Munategi 70427,66 2.049,48 68.378,18 
  GASTU GUTXIAGO GUZTIRA/ TOTAL 

MENORES GASTOS 
  41.105,00   
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2 1000.870,000,00,02 Diruzaintzako gerakina gastu 

orokorretako/Remanente de Tesorería para 
gastos generales 

458.719,52 50.000,00 508.719,52 

CAP 8         
  SARRERA HAUNDIAGOAK 

GUZTIRA/TOTAL MAYORES INGRESOS 
  50.000,00   

       
  GUZTIRA   91.105,00   
     

GASTUAK ETA KREDITU 
ALDAKETA EGITEKO 

PROPOSAMENA 

    

PROPUESTA DE REALIZAZIÓN DE GASTOS Y LA CORRESPONDI MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

GEHIKUNTZAKTOTALAPARTIDA 
PRESUPUEST. EGUNEKO 

KREDITUAK 
DENOMINACIÓN/IZENA CREDITOS 

ACTUALES 
Aumentos TOTAL 

          

1 2000,623,130,00,02 Compra Andamiaje/ Andamioak erostea   50.000,00 50.000,00 
1 6000,623,153,40,02 Instalación comedor cocina local brigada/ 

sukalde jangela jartzea brigadako lokalean 
  41.105,00 41.105,00 

          
KAP 6   0,00 91.105,00 91.105,00 
      
  GUZTIRA 0,00 91.105,00 91.105,00 
      

 
 
BIGARRENA. Espedientea Idazkaritzara igortzea, Udalbatzak onar dezan eta ezarritako informazioari, 
erreklamazioari, publizitateari eta errekurtsoei buruzko izapideak aplikatu behar ditu Aurrekontu Orokorra 
onartzeko, expedientearen kopia bat bidali beharko zaio Gipuzkoako Foru Aldundiari, azaldutako Foru 
Arauaren 15.3 artikuluak adierazten duen tramitazio-fasean. 
 

Azkoitian, 2015ko irailaren 11an 
Ogasun eta Pertsonal Batzordeko burua. 

 
 Ogasun, Pertsonal eta Barne Antolaketako Batzordeak, 2015eko irailaren 22an egindako bileran, 
gaia aztertu eta irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza: 
 

ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Maitane Unanue, Sonia 
Vázquez 
 
ABSTENTZIOA: Jose Joakin Etxaniz.” 

 
 
Jose Joakin Etxaniz jauna pozik agertu da Idiakez etxearen gaia esku 

artean hartu delako talde guztien nahi izanik gai honi irtenbidea ematea. 
Bestalde, zerbait egin behar bada edozertan laguntzeko prest agertu da. Era 
berean, abstentzioa iragarri du. 
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Urrategi Alberdi andreak ere abstentzioa iragarri du eta aldamioen gaia 
dela eta, sententzia hauteskunde ondoren iritsi zela azaldu du. Aipatu 
sententzia iritsi arte inongo erabakirik hartzerik ez zegoela aipatu du. 

 
 
Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

• Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel Bastida 
Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia Vazquez Tejerina, 
Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Asier Lizarralde Aramendi, Maitane 
Unanue Azkue eta Miguel Reimundez Milan. 
 

• Abstentzioak : Urrategi Alberdi Garate, Jesus Oteiza 
Carrasco, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga Repulles, Gaizka 
Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza eta Jose Joakin Etxaniz 
Peña. 
 
 

Beraz, Udalbatza Osoak kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko 6 
zenbakidun espedientea hasieraz onartzea gehiengoz erabaki du. 

 
 
4.- BEHIN BETIKO ONESPENEN BERRI EMATEA.  
 
Alkate jaunak honako onespenen berri eman du: 
 

“2015eko uztailaren 29ko Udalbatzak onartutakoak eta alegaziorik egon ez 
denez behin betikoz onartuak: 
 

- Azkoitiko Udalaren Araudi Organikoaren 5. artikuluaren aldaketa. 

- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko 5 zenbakidun 
espedientea. 

- Udaleko aurrekontua gauzatzeko Udal arauaren aldaketa.” 
 
 
5.- AURREKONTUA ETA DIRUZAINTZARI BURUZKO INFORMAZI OA. 
 
Ondoren aurrekontuari buruzko informazioa era honetan eman da: 

 
 Behin bet. aurr. 

Pres. def. 
Baimendua 
Autorizado 

Erabilia 
Dispuesto 

Onart. oblig. 
Contraído 

Ordainketa 
Pagado 

Oraingo ekitaldia/Ej. 
corriente 

GASTUAK 
15.446.311,63 9.511.080,96 9.342.638,57 8.502.426,64 8.027.358,00 
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Behin bet. aurr. 
Pres. Def. 

Onar. esk. Garb 
Dchos. Recs.. 

Bildut-itzul. 
Recaudado 

Kobr. Dagoena 
Pte. cobro 

Itzulketak 
Devoluciones 

Oraingo ekitaldia/Ej. 
Corriente 

SARRERAK 
15.446.311,63 9.022.947,90 8.441.227,27 581.720,63 99.001,78 

 
Diruzaintzari buruzko informazioak honela dio: 
 

Hasierako izakinak 2015eko ekainaren 1ean. 
Existencia inicial a1 de junio de 2015. 

3.350.625,32 

Aurrekontuko sarrerak. 
Cobros presupuestarios. 

2.911,314,37 

Aurrekontuz kanpoko sarrerak. 
Cobros no presupuestarios. 

130.746,84 

Aurrekontuko ordainketak. 
Pagos presupuestarios. 

-1.863.426,04 

Aurrekontuz kanpoko ordainketak. 
Pagos no presupuestarios. 

-99.571,92 

Ezartzeko dauden partidak. 
Partidas pendientes de aplicación. 

167,230,94 

Bukaerako izakinak 2015eko ekainaren 1ean. 
Existencia final a 1 de junio de 2015. 4.596.919,51 

 
 
6.- JESUS Mª OTEIZA CARRASCO J.K ETA URRATEGI ALBER DI 

GARATE A.K AURKEZTUTAKO KARGU-UZTEAREN BERRI EMATEA . 
 
Alkate jaunak Jesus Mª Oteiza jaunak eta Urrategi Alberdi andreak 

arrazoi pertsonalengatik zinegotzi kargu-uztea aurkeztu dutela azaldu du eta 
Udalbatzarrari honen berri emanez prozesua martxan dela esan du. 

 
 

Idoia Uranga andreak hartu du hitza eta honakoa dio: 
 
“Ez pentsa esatera nijoan ondorengo hitz hauek nireak direnik. Bozkatu 
gintuzten 1946 azkoitiarren sentimendua da. Ni, gu, beraien bozeramaile 
xumeak baino ez gara. Oso harro gaude gure herriaren alde egin duzuen 
lanagatik, lan bikainagatik. Jakin badakigu, zeregin horretan, ikaragarrizko 
ahalegina egin duzuela eta gorputz eta espiritu aritu zaretela. Hartu berri 
duzuen erabakia ulertzen dugula esan eta gure babes osoa adierazi nahi 
dizuegu. Ez dugu zalantza izpirik ere, zuen indarrak ez direla agortu eta nahiz 
eta gaurtik aurrera udaletxeko eserleku hauetan ez egon, EH Bilduren ondoan 
gurekin jarraituko duzuela. 
 
Bat egin gaituen ametsa, egi bihurtu arteko jardueran. 
Mundu hobeago baten alde. 
Azkoiti eta Euskal Herrri justuago eta askeago baten alde. 
Eskerrik asko bioi. 
Adiorik ez!” 



 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 

AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 
20 

 
7.- GALDE-ERREGUAK.  
 
Urrategi Alberdi andreak hondakinen gaia dela eta kezkatuta daudela dio 

eta ea jarraipen batzordea deitzeko asmorik badagoen galdetu du. 
 
Alkate jaunak kontaktuak izaten ari direla dio eta orain gehienbat datuak 

behar dituztela. Arazo larri baten aurrean daudela esan du jasotzen dena 
errefusatzen ari direlako. Zero Zabor taldearekin bildu direla eta plataformarekin 
ere biltzekotan direla aipatu du eta guztiaz informatzen joango direla gehitu du. 

 
Hala eta guztiz ere, Alkate jaunak iritsi diren puntura iritsita, oso 

interesgarria deritzo udal talde guztiek Azkoitiarrei sortzen den zaborra 
dagokion edukiontzietara botatzeko eskaera luzatzea, horretan baitago arazoa 
momentu honetan. 

 
Beraz, Alkateak udal talde guztiei gonbidapena luzatu die sortutako 

zaborra dagokion ontzira botatzen dutenei eskerrak emateko eta egiten ez 
dutenei berriz birziklatzeko eskaera egiteko. 

Bestalde, sortzen diren gaiez dagokionez, informazioa guztia emango 
dutela batzordeen bidez esan du, behar dituzten datu guztiak taldeen 
eskuragarri egongo direlarik. 

 
Urrategi Alberdi andreak jarraipen batzordearen helburua horixe dela 

azaldu du, denen artean aztertu, ikusi eta aukera desberdinak proposatzea 
alegia. Mahai baten inguruan udal talde eta eragile desberdinak bildu eta denen 
artean hobetzeko irtenbideak bilatzea hain zuzen. 

Alkatearen gonbidapenari ondo deritzo baina gaiari buruz hitz egiteko eta 
proposamenak egiteko aukerarik ez badago ez du oso baliagarria ikusten. 

 
Alkate jaunak udal talde guztiek esan beharko luketena garbi dagoela 

uste du; hondakinak ondo banatzea eta ahal den gehiena birziklatzea baita 
denen nahia. Herriaren aurrean talde guztiak agertzea ondo ari diren herritarrei 
horrela jarraitzeko esanez eta besteei berriz, sortutako zaborra dagokion 
edukiontzietara botatzeko eskaera luzatuz, denon onerako izango litzatekeela 
uste du. 

Jarraipena eta informazioa egongo dela dio, era batera edo bestera, 
baina hitz egiteko aukera guztiek izango dutela azaldu du bai batzordeetan 
baita bestelakoetan ere. 

Momentu honetan bilera garrantzitsuak dituztela esanez jarraitu du 
Alkateak, arazoa ez baita ondo botatzen den edo ez bakarrik, lotu beharreko 
beste arazoak ere badaudelarik. 

 
Urrategi Alberdi andreak beraz funtzionamendua horrela ote den galdetu 

dio: udal gobernuak eztabaidatu eta berak erabaki eta azkenik besteak 
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informatu. Orain arte egin den bezala mahai baten inguruan denon artean 
irtenbideak bilatzeko ze arazo dagoen galdetu du, ez baitu ulertzen. 

 
Alkate jaunak gaiarekin bukatzeko asmoz, ez duela ulertuko esan dio 

ikuspuntu desberdinak dituztelako. Hala ere, udal gobernuak besteekin ere hitz 
egiten duela esan du, horregatik gai hauek eztabaidatzen diren batzordeak 
daudelarik. Batzordeek Udalbatza osatzen duten talde guztien ordezkaritza 
dutenez, ordezkaritza horrek baduela balorea uste du bertan denekin hitz egiten 
den neurrian. 

Bestalde, Udalbatzan ordezkaritzarik ez dutenekin ere, hau da, Zero 
Zabor taldearekin eta Plataformarekin ere kontaktuan daudela esan du. 
Beraientzat parte-hartze sistema garrantzitsua denarekin ere bai, egunero 
baitaude kaleko jendearekin kontaktuan. 

Beraz, datu gehiago dituztenerako utzi nahi du gaia eta denen artean 
birziklapen handietara iristeko eta zaborraren gaia zuzentzeko nahia azalduz 
bukatu du. 

 
 
Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, Alkate jaunak bilkurari amaiera 

eman dio, arratsaldeko zazpiak eta laurden direnean eta nik, idazkariak, akta 
hau jaso dut, onartuz gero, Agirien Liburura transkribatuko delarik. 
 
 

ALKATEA       IDAZKARIA  

 
 
 


