2017KO APIRILAREN 6KO BILKURAKO AKTA
Organoa:
Orendaingo Udaleko Plenoa
Tokia: Orendaingo udaleko Areto Nagusia
Deialdia:
Lehenengoa
Hasiera data: 19:00etan
Amaiera data: 20:30tan
Bertaratuak:
Gorka Egia Arregi. Alkatea
Miguel Angel Arsuaga Azurmendi. Zinegotzia
Txaro Arrona Erdozia. Zinegotzia
Eli Garaialde Garmendia. Zinegotzia
Idazkaria: Nekane Lopetegi Etxeberria

GAI ZERRENDA
1.-2017ko otsailaren 22ko Bilkurako akta onartzea hala balegokio.
2.-Aldundiako partaidetza espazioan parte hartzeko akordioa onartzea eta berari atxikitzea.
3.-Udal sarea 21 hitzarmen berrira atxikitzea onartzea.
4.-Iberdrolaren eskaera, Errotako bidea erabiltzeagatik utzitako bermea itzultzea.
5.-Urkola azpiko obra txikien baimena onartzea.
6.-Altsasuko gertakarien harira eskatutako atxikipena onartzea.
7.-LuisTelleria jaunak udal honi egindako ekarpena eskertu eta jakinaraztea.
8.-2016 ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa onartzea.
9.-Kolaborazio hitzarmena, Gipuzkoako Trafiko eta udalaren artean, datuek elkarbanatzekoa onartzea.
10.-Herriko gazteek lokala eskatu dutenez, Orendaingo elizako batzordearekin hitzarmena sinatzea
lokalaren erabilera arautzeko.
11.-2017ko zabor errolda onartzea, hala balegokio.
12.-Alkateak emandako ebazpenak jakinarazi eta berronetsi:
2017/15. Logoen saria aurkeztu diren bi herritarrei banatzea, bakoitzari 100 euro.
2017/16.Hainbat ordainketa.
2017/17. Bizikidetza proiektua onartzea diru laguntza eskatze ondorioetarako.
13.- 2017/01/01 datarekin Orendaingo biztanleen zenbaki laburpena jakinaraztea.
14.- “Nekane Txapartegi Libre orain” mozioa onartzea.
15.- Galderak eta eskaerak.
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1.- 2017EKO OTSAILAREN 2KO BILKURAKO AKTA ONARTZEA HALA BALEGOKIO.
Alkateak aginduta, 2017-02-02 bilkurako akta mahairatu dira onarpena emateko.
Bertaratuen aldetik inolako zuzenketa edo aldaketa proposamenik agertu ez denez dauden bezala
ontzat eman dira.
2.-ALDUNDIAKO PARTAIDETZA ESPAZIOAN PARTE HARTZEKO AKORDIOA ONARTZEA ETA BERARI
ATXIKITZEA.
Aldundiak, herritarren partaidetza sustatu eta indartzeko asmoarekin erakunde arteko espazioa
sortu du. Berau arautzeko 2017ko urtarrilaren 17ko 1/2017 Foru dekretua onartu du, eta Gipuzkoako
udalei, erakunde arteko espaziora atxikitzeko erabakia proposatu dutela.
Atxikitzeko erabaki proposamena honakoa da:
OREDNAINGO
UDALAK GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO HERRITARREN PARTAIDETZARAKO
ERAKUNDE ARTEKO ESPAZIORA ATXIKITZEKO ERABAKIA:
“ Gipuzkoako Foru Aldundiak Lurralde Historikoko Herritarren partaidetzarako erakunde arteko espazio
bat sortzeari buruzko Foru Dekretua onartu du, bere bigarren artikuluan zehazten duen moduan
ondorengo helburuekin:
a) Sare bat edo erakunde arteko topaketa espazio bat eratzea Lurralde Historikoko maila
anitzeko gobernuen ikuspegitik, batik bat, foru gobernuaren eta tokiko gobernuen ikuspegitik,
eta horren helburua herritarren partaidetzarako politikak sustatzea izango da, herritarren eta
erakundeen arteko erlazioak indartu daitezen.
b) Herritarren partaidetzaren arloko erakundeen esperientziak eta jardunbide egokiak trukatzeko
espazio bat ezartzea, alor horretako elkarrekiko ikaskuntzako erakunde-komunitatea eta
hobekuntza instituzionala sustatuta.
c) Laguntza eta lankidetza teknikorako bideak hedatzea Espazioan dauden erakundeek betebehar
arauemaileak egikaritzeko, araudiak eta ordenantzak onartzeko eta herritarren partaidetzarako
metodologiak, prozesuak eta tresnak martxan jartzeko.
d) Herritarren Partaidetzako alorrean Foru Aldundiaren diru laguntzen politika zehazten
laguntzeko tresna izatea.
e) Prestakuntza programak eta jardunaldi espezializatuak sustatzea, baldin eta zeharkako alor
honetan eskuduntzak dituzten kargu publiko adierazgarrien eskumen instituzionalak indartzen
badituzte eta herritarren partaidetzaren alorreko foru eta udal zuzendari eta teknikarien gaitasun
profesionalak garatzen badituzte.
Udal honen nahia Espazio horren parte izatea izanik Osoko Batzarrari proposatzen zaio atxikimen
adierazpen hau onartzea.
Halaber, Foru Dekretuak bere Hirugarren Xedapen Gehigarrian zehaztu moduan, atxikimen honek bere
gain konpromiso hartzea eskatzen dio.
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Gaia aztertuta zera erabakitzen da:
1. Orendaingo Udala Foru Dekretuak sortzen duen Gipuzkoako Lurralde Historikoko Herritarren
partaidetzarako erakunde arteko Espazioari atxikitzea.
2. Foru Dekretuak bere Hirugarren Xedapen Gehigarriaren arabera zehaztutako konpromisoak
beregain hartzea.
a) Arlo politikoan nahiz teknikoan modu aktiboan parte hartzea Espazioko organo edo
egituretan esleitutako pertsonen bitartez.
b) Espazioaren funtzionamendua sustatzea, proposamenen eta ekimenen bitartez.
c) Foru Aldundiak, tokiko erakundeen mesedetan, sustatuko dituen herritarren
partaidetza arloko diru-laguntzen lerroei buruzko iritziak definitzeko eta zehazteko
prozesuetan parte hartzea eta eztabaidatzea, betiere Espazioko organo edo egitura
eskudunen bitartez.
d) Proposatzea partaidetzarako programa zehatzak, prestakuntza programak, topaketak,
mintegiak eta prestakuntzako beste hainbat jarduera, Espazioko organo edo egitura
eskudunek eztabaidatu eta onartu ditzaten.
e) Gida metodologikoak eta herritarren partaidetzarako onuragarriak izango diren beste
edozein baliabide edo tresna proposatzea, bereziki partaidetzazko aurrekontuen ereduak
eta estrategiak diseinatzea.
f) Espazioan ezartzea partaidetza alorreko praktika onak, bertan parte hartuko duten
erakundeen ezagutza handitzeko eta herritarren partaidetzako foru, udal eta tokiko
erakundeen politikak hobetzeko.
g) Espazioaren aurrekontuak ezagutzea eta, behar bada, gai horren inguruan
eztabaidatzea organo edo egitura eskudunen bitartez.
h) Partaidetza alorrean Foru Aldundiak burutuko dituen laguntza tekniko eta lankidetzako
prozesuetan udalei eta tokiko erakundeei laguntza ematea, arazoak edo gai irekiak behar
bezala identifikatzeko, erregelamendu nahiz ordenantza-tipoak eta proposatutako gida
metodologikoak sustatzeko, eta herritarren partaidetzako tokiko politikak hobetzera
bideratutako Espazioaren beste edozein ekimen bultzatzeko.
i) Espazioa dinamizatzea egungo egituren bidez, eta foro teknikoak koordinatzea, hala
behar bada.
3. Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuko
Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzari erabaki honen berri ematea.
Mahaikideek, AHO BATEZ ERABAKI DUTE:
Herritarren partaidetzarako erakunde arteko espaziorako atxikimendua onartzea.

3.-UDAL SAREA 21 HITZARMEN BERRIRA ATXIKITZEA ONARTZEA.
Euskal Autonomi Erkidegoko Tokiko Jasangarritasunekiko konpromisoa berritzeko akordio
proposamena eta hitzarmena agertu dira.
Alde batetik, hitzarmenaren edukia ikusi da eta bestetik, atxikipenerako 1.A proposamena.
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I-A ERANSKINA

ANEXO I-A.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO TOKIKO
JASANGARRITASUNERAKO KONPROMISOA
BERRITZEKO AKORDIOAREN
ATXIKIMENDUA; “UDALSAREA 21
JASANGARRITASUNERAKO UDALERRIEN
EUSKAL SAREA”

ADHESIÓN AL ACUERDO DE RENOVACIÓN DEL
COMPROMISO POR LA SOSTENIBILIDAD LOCAL
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO: “UDALSAREA 21, RED VASCA DE
MUNICIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD”

.............................(e)ko Udalak
jasangarritasun prozesuen aldeko
konpromisoa azaldu du, Udala Tokiko Agenda
21 ezarriz.

El Ayuntamiento de............................. está
comprometido con los procesos de
sostenibilidad local a través de la implantación
de la Agenda Local 21.

Hala, tokiko konpromisoaren bidez
jasangarritasun globalaren alde egiteko
etengabeko hobekuntza-prozesua jarri du
abian. Eginkizun horretan, udaletako Tokiko
Agenda 21ak indartzea helburu duen Sareko
kide izateak dakartzan onurak azpimarratzen
ditu Udalak.

Esta implantación es un proceso de mejora
continua a favor de la sostenibilidad global
desde el compromiso local. Y en este empeño, el
Ayuntamiento destaca los beneficios de la
pertenencia a una Red cuyo objetivo es el
fortalecimiento de las Agendas Locales 21
municipales.

Horrenbestez, .....................(e)ko Udalak,
201….ko ..............................ren .........(e)an,
Euskal Autonomia Erkidegoaren
jasangarritasunaren aldeko «Udalsarea 21,
Jasangarritasunerako Udalerrien Euskal
Sarea» Konpromisoa berritzeko Akordioa,
2016ko apirilaren 27an onartutakoa,
berrestea HITZARTU du.

Y es por ello que el Ayuntamiento de..................
ACUERDA con fecha .…… de ………………. de 201…
ratificar el Acuerdo de Renovación del
Compromiso por la Sostenibilidad Local en la
Comunidad Autónoma del País Vasco
“Udalsarea 21, Red Vasca de Municipios hacia la
Sostenibilidad”, aprobado el 27 de abril de 2016.

Aurrez adierazitakoarekin bat,
………………………………………….(e)ko Udalak
ADIERAZTEN DU:

En virtud de lo expuesto con anterioridad, el
Ayto. de ……………………………DECLARA:

“2016ko apirilaren 27an onartutako Euskal
Autonomia Erkidegoko Tokiko
Jasangarritasunerako Konpromisoa berritzeko
Akordioa ”Udalsarea 21 Jasangarritasunerako
Udalerrien Euskal Sarea” dokumentuari
atxikimendua agertzen diola eta bere gain
hartzen dituela akordio horretatik
eratorritako erantzukizunak”.
eta izendatzen du: (*)
 ………………….………………………….

“su adhesión al Acuerdo de Renovación del
Compromiso por la Sostenibilidad Local en la
Comunidad Autónoma del País Vasco
“Udalsarea 21, Red Vasca de Municipios hacia la
Sostenibilidad” aprobado el 27 de abril de 2016,
asumiendo con esta firma los compromisos
municipales que de él se derivan”.
y designa: (*)
 ……………………………..………………….
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(Alkatea), arduradun politikoa eta
(Alcalde/sa), responsable político y
……………………..………….…
ordezkari
……………………….… suplente del mismo.
moduan.
 ………………………..………….………….
 ………………….…..……………. arduradun
responsable técnico
teknikoa.
(*) Nombre, apellidos, correo electrónico
(*) Izen-abizenak, helbide elektronikoa
20……(e)ko, …………………(a)ren ……..(e)an/20………, .......... de ......................... de 20.....
Izpta.: /Fdo.: ……………………………………………………
Ayto. de ……………………………….(e)ko Udala
Orendaingo udalak AHO BATEZ ERABAKI DU:
1.-Orendaingo Udalak, Euskal Autonomia Erkidegoaren jasangarritasunaren aldeko «Udalsarea 21,
Jasangarritasunerako Udalerrien Euskal Sarea» Konpromisoa berritzeko Akordioa, 2016ko apirilaren
27an onartutakoa, berrestea HITZARTU du.
2.-“2016ko apirilaren 27an onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Tokiko Jasangarritasunerako
Konpromisoa berritzeko Akordioa ”Udalsarea 21 Jasangarritasunerako Udalerrien Euskal Sarea”
dokumentuari atxikimendua agertzen diola eta bere gain hartzen dituela akordio horretatik eratorritako
erantzukizunak”.

4.-IBERDROLAREN ESKAERA, ERROTAKO BIDEA ERABILTZEAGATIK UTZITAKO BERMEA ITZULTZEA.
Iberdrolak Altzo –Amezketa lineak eramateko lanen exekuzioa baimena eskatu zuen, eta udalak,
dagokion baimena bideratu zion.
Erabakiaren arabera, honako betekizun hauek zituen:
.-Bidearen erabilera egokia egingo zela ziurtatzeko 6000 eurotako abala uztea.
.-Udal eraikuntza zerga 463,12 euro ordaintzea.
.-Eta abalaren itzulera egiterakoan bidearen erabilpenagatik, utzitako abalaren %10 a tasa gisa
udalean ordaintzea, hau da 600,00 euro.
Lanak amaitu direla eta, abalaren itzulera eskatu da, 2017eko martxoaren 3ean aurkeztu den
idatzian.
Udal korporazioko kideak bertan izan dira eta bidearen erabilera egin ostean zegoen bezala utzi dute,
baina berriro ikustea egokia dela adostu da.
Azkenik ERABAKI DA:
1.-Bidearen egoera berrikustea.
2.-Eta ondoren, Alkatean dagokion ebazpenak emanez bermea itzultzea, hala badagokio.
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5.-URKOLA AZPIKO OBRA TXIKIEN BAIMENA ONARTZEA.
Gertru Aldalur andreak Urkola azpi baserrian teilatuan dauden itoginak konpondu behar dituztela, eta
hauen bataz besteko lana, 4000 eurokoa dela esan da.
Obra txikia izanik, Udalak erabaki du:
1.-Urkola azpiko teilatua konpontzeko lanak egiteko baimena onartzea.
2.-Udal Agintarauen arabera, aurrekontuaren %2a udalari ordaintzea, eraikuntza eta obra zerga
kontzeptuan, hau da, 80,00 euro hain zuzen ere.
3.-Eskatzaileari erabakiaren berri ematea.
6.-ALTSASUKO GERTAKARIEN HARIRA ESKATUTAKO ATXIKIPENA ONARTZEA.
Alkateak, Altsatsuko gertakarien inguruan jasotako idatziari elkartasuna emateko proposamena
luzatzen die mahaikideei.
Mahaikideek , testuaren ezagutza jaso dute, ondoren esten den bezala izanik:
ALTSASUREKIN ELKARTASUNA
Idazki hau sinatzen dugunok zera plazaratu nahi dugu: urriaren 14an Altsasun jazotako gertakariak
deitoratzen ditugun arren, Fiskaltzak eta Entzutegi Nazionaleko Instrukzio Epaitegi Zentralak izandako
jarrerarekin bat ez gatozela, aipatu gertakari horiek terrorismo delitu direla ulertzeagatik eta atxilotu eta
auzipetutako zortzi pertsonetariko batzuei behin behineko neurri gisa baldintza-gabeko badaezpadako
espetxeratzea inposatu izanagatik. Erabaki hauek ezegokitzat eta neurrigabetzat jotzen ditugu.
Zigor Kodearen 573. artikuluari helduz Altsasun gertatukoa terrorismo delitua dela ulertzeak, espainiar
ordenamendu juridikoak Zigor Kodea interpretatu eta aplikatzeko ezarritako irizpideen kontra egiten du.
Zentzugabekeria da epaitzeko edota legeak egiteko beharrezkoa den sen on minimoa daukan edozein
behatzaile objektibo eta inpartzialentzat egitate horiek terrorismo delitu kalifikatzea.
Auzipetze autoa irakurri ezkero agerikoa da erabaki horrek ez dituela prozesu penaletan parte hartzen
duten funtzionario eta autoritateek errespetatu behar dituzten objektibotasun eta inpartzialtasun
printzipioak errespetatzen, ez dira eta ustezko erruztatuentzako kaltegarri edo mesedegarriak izan
daitezkeen baldintza guztiak era argian jasotzen ez eta aintzakotzat hartzen (Auziperatze Kriminaleko
Legearen 2. artikulua). Gertaerei Zigor Kodearen 573. artikulua aplikagarri zaiela erabakitzerakoan,
zalantzan jartzen dugun auto hau susmoetan oinarritzen da batez ere, eta ez arrazoizko aztarnetan.
Horren adibide izan daiteke izaera penala eduki dezaketen egitateak izendatzerako orduan autoak
“ahalera” aditz aldia erabiltzea (“egon litezke”, “parte hartu lezakete”, etab.), susmoak baino zerbait
gehiago direla frogatu dezakeen zerbaiti erreferentzia bat bera ere ez egin barik. Autoak ez ditu beste
bertsio posibleak kontuan hartzen. Adibidez, ez du posible ikusten gertatutakoa gauean eman daitekeen
taberna borroka edo gatazkatzat jotzea, eta ez, egiten duen legez, “Alde Hemendik” mugimendu edo
kanpainarekin zerikusia daukan gertaeratzat. Gure aburuz, gaur egun, giza arrazoimena era
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neurrigabean behartzen edo bortxatzen bada bakarrik jar daiteke horrelako gertaera bat
terrorismoarekin harremanetan.
Zigor prozesua modu horretan izapidatzea ez zaio Zuzenbidezko estatu bati egokitzen, hain zuzen ere
erabili diren lege interpretazio eta aplikazio irizpideak urruti daude zuzentasunetik. Horregatik, gizarte
zibileko kide garen neurrian gure desadostasun kritiko argia agertzera behartuta gaude. Jarrera bortitz
errefusgarriei ezin zaie erantzun erabat neurrigabe diren erabakiekin epaile eta auzitegien aldetik.
Halako eraso bortitzei irakurketa interesatua eman izan zaie, gaiaren azterketa judiziala Entzutegi
Nazionalaren jarduera eremura eramateko intentzioarekin terrorismotzat joz. Horrek, berez, epaile
naturalaren printzipioari kalte egiten dio. Hots, Nafarroako epaile eta auzitegiei dagokie bere lurralde
eremuan gertatutako auziak ebaztea, eta ez Entzutegi Nazionalari. “Justiziaren” zona galtze adibide berri
tamalgarri baten aurrean gaude. Eta horrek jardunketan dabilen organo judizialaren deslegitimazioa
dakar, gizarte demokratiko batean nahitaezkoak behar luketen eskakizunetatik hura urrunduz. Egoera
hau “etsaiaren zuzenbide penalaren” adibide berri bat da. Neurrigabeko erantzuna eman zaie inola ere
aurreikusi gabeko egitate batzuei, soilik ulergarriak gertatutako ingurumariei erreparatuta, hots, taberna
jakin bat, gabeko ordu txikietan, eta behar bada baldintza fisikorik egokienetan ez zegoen jendea
tarteko.

Horiek horrela, ikuturiko persona guztiekiko gure solidaritatea agertu nahi dugu, hala nola familiekin,
Altsasuko hiritarrokin eta baita bere Udalarekin ere. Altsasuko hiritarrek eta baita bere Udalak ere bake
eta bizikidetzaren aldeko konpromisoak agertu dituzte ezbairik gabe, inoz gertatu behar ez ziren egitate
hauen bitartez moztuak izan direlarik.
Ikuspuntu juridikotik begiratuta ere kritikatzeko modukoa da epaitegien interbentzio hau. Izan ere ez da
posible herritarren eskubideen berme izan behar duten Epaitegiak eurak izatea haien gutxiesle. Halako
jokabideek instituzio demokratikoen erantzun argia merezi dute. Horregatik zuzentzen gatzaizkie EAE,
Lurralde eta Udaletako agintariei, argi eta garbi adierazi ditzaten bai gertakari hauen gaineko balorazioa
bai herritarrekiko, biktimekiko zein Altsasuko udalarekiko elkartasuna. Izan ere, hau guztia gizarte
demokratikoen eta Zuzenbide Estatuen printzipioekin eta funtzionamenduarekin bat ez datorren
aldrebeskeria hutsa baino ez baita.
Mahaikideek ERABAKI DUTE:
Altsasuko egoeraren aurrean jaso den idatziarekin bat egitea.

7.-LUIS TELLERIA JAUNAK UDAL HONI EGINDAKO EKARPENA ESKERTU ETA JAKINARAZTEA.
Luis Telleria jaunak, 1994 urtean, Orendaingo hainbat herritarrek horrela eskatuta, hilerria egokitzeko
proposamenak egin zituen proposamenak horiek, herritarrei helarazi zizkien baina ezin ziren gauzatu
bere garaian.
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Orain , Luis Telleriak , lan horiek bere esku artean dituela eta gauzatu ez bazen ere, udalean izatea eta
oroimenerako artxiboan jasotzea egokia dela ikusita, udalari dohain eman dizkiola jakitera eman du
alkateak.
Honen aurrean, mahaikideek ERABAKI DUTE:
1.-Luis Telleriak udalari dohain eman dizkion lan hauek atsegin handiz jasotzea eta udal honetako
artxiboan beste dokumentuek bezala artxibatzea.
2.-Luis Telleria jaunari eskerrak ematea.
8.-2016 EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA ONARTZEA.
Alkateak , idazkariaren laguntzarekin, 2016ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa espedientea agertu du
eta bertatik ikusi diren agiriak ondorengoak izan dira:
.-Idazkariaren txostena
.-Likidazioaren egonkortasun txostena
.-Gerakina jasotzen duen laburpena, zehaztuta.
TXOSTENA
Udalbatzarrak 2016(e)ko martxoaren 4(e)an hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Udal
honen 2016(e)ko aurrekontua. Aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa, eta
ekitaldian zehar onartutako aldaketena, ondoko taulan xehetzen da:
Hasierako
Kreditu
Kreditu
Baliogabetzearen ziozko
Kreditu
Behin betiko
aurrekontua:........................

295.352,26
0,00
0,00
0,00
83.410,68
_____________
378.762,94

Aurrekontu horren exekuzioan ondorengo hauek azpimarratu behar dira:
BALIOANITZEKO ERAIKINEKO EGOKITZAPENAK
1.- NORAINO GAUZATU DEN GASTUEN AURREKONTUA
Goian adierazi diren ordainketa kredituen kargura onartutako obligazioak ondokoak dira,
portzentajetan eta kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz aurreko urtekoan:
Orendaingo Udala. Errosario plaza z.g. 20269. Orendain (Gipuzkoa)
Tel.: 943.654064 – Fax: 943.654064
e-mail: udala@orendain.eus

2016 EKITALDIA
KAPITULUA

1 - Pertsonal gastuak
2 - Gastuak ondasun
arrunt eta zerbitzuetan
3 - Finantza gastuak
4 - Transferentzia
arruntak
5 - Kreditu globala eta
bestelako ustekabeak
6 - Inbertsio errealak
7 - Kapital
transferentziak
8 - Finantza aktiboak
9 - Finantza pasiboak
GUZTIRA

BEHIN BETIKO
AURREKONTU
A
107.597,74

OBLIGAZIO
ONARTUAK

2015 EKITALDIA
%

107.597,74 100,00

BEHINBETIKO
AURREKONTU
A

OBLIGAZIO
ONARTUAK

%

101.632,11

101.632,11 100,00
68.566,84 100,00

78.936,94

70.399,22

89,18

68.566,84

1.600,00

1.403,54

87,72

3.000,00

1.833,54

61,12

73.888,20

62.987,17

85,25

80.471,02

75.927,11

94,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.540,06

100.948,90

97,50

110.774,26

109.309,57

98,68

2.200,00

2.098,53

95,39

2.200,00

1.956,20

88,92

0,00
11.000,00

0,00
10.550,36

0,00
95,91

0,00
10.281,73

378.762,94

355.985,46

93,99

376.925,96

0,00
0,00
10.281,73 100,00
369.507,10

98,03

Bereziki, gauzatutakoaren portzentajeak guztizkoaren aldean daukan garrantzi kuantitatiboa
dela-eta, ondoko partidak nabarmendu behar dira:
EZER NABARMENTZEOKO EZ
6. kapituluak (Inbertsio errealak) honako gauzatze portzentajea agertzen du, faseen arabera,
aurtengo ekitaldian nahiz aurrekoan:

Orendaingo Udala. Errosario plaza z.g. 20269. Orendain (Gipuzkoa)
Tel.: 943.654064 – Fax: 943.654064
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2016 EKITALDIA
GAUZATZE
FASEA

ZENBATEKOA
EUROTAN

Obligaciones
reconocidas (Fase O)
Gastos dispuestos (Fase
D)
Gastos autorizados (Fase
A)
Total créditos

2015 EKITALDIA

KREDITUEN
GUZTIZKOAREN
%

ZENBATEKOA
EUROTAN

KREDITUEN
GUZTIZKOAREN
%

100.948,90

97,50

109.309,57

98,68

100.948,90

97,50

109.309,57

98,68

100.948,90

97,50

109.309,57

98,68

103.540,06

100,00

110.774,26

100,00

Beraz, oro har esan daiteke gauzatze portzentajea HANDIA izan dela.

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:

Orendaingo Udala. Errosario plaza z.g. 20269. Orendain (Gipuzkoa)
Tel.: 943.654064 – Fax: 943.654064
e-mail: udala@orendain.eus

2016 EKITALDIA
KAPITULUA
1 - Pertsonal gastuak

OBLIGAZIO
ONARTUAK
107.597,74

2 - Gastuak ondasun
arrunt eta zerbitzuetan
3 - Finantza gastuak

70.399,22

4
Transferentzia
arruntak
5 - Kreditu globala eta
bestelako ustekabeak
6 - Inbertsio errealak
7
Kapital
transferentziak
8 - Finantza aktiboak
9 - Finantza pasiboak

62.987,17

GUZTIRA

1.403,54

0,00
100.948,90
2.098,53
0,00
10.550,36
355.985,46

ORDAINKETA
LIKIDOAK

2015 EKITALDIA
%

107.597,74 100,0
0
70.399,22 100,0
0
1.403,54 100,0
0
60.919,70 96,72
0,00

OBLIGAZIO
ONARTUAK
101.632,11
68.566,84
1.833,54
75.927,11

0,00

0,00

52.192,84 51,70
2.098,53 100,0
0
0,00 0,00
10.550,36 100,0
0

109.309,57
1.956,20

305.161,93 85,72

369.507,10

0,00
10.281,73

ORDAINKET
A LIKIDOAK

%

101.632,11 100,0
0
68.566,84 100,0
0
1.833,54 100,0
0
70.690,11 93,10
0,00

0,00

43.801,23 40,07
1.956,20 100,0
0
0,00 0,00
10.281,73 100,0
0
298.761,76 80,85

Bereziki, beren garrantzi kuantitatiboa ikusirik, ondorengo partidak nabarmentzekoak dira:
EZER NABARMENTZEKO EZ
Beraz, oro har esan daiteke aurrekontuaren gauzatze 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:

Orendaingo Udala. Errosario plaza z.g. 20269. Orendain (Gipuzkoa)
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2016 EKITALDIA
KAPITULUA

BEHIN BETIKO
AURREIKUSPEN
AK

1 - Zuzeneko zergak

26.300,00

2 - Zeharkako zergak

2.000,00

3 - Tasak eta bestelako
zergak
4 - Transferentzia arruntak
5 - Ondare sarrerak
6 - Inbertsio errealak
besterenganatzetik
eta
hirigintzako
jardueretatik
ondori
7 - Kapital transferentziak
8 - Finantza aktiboak
9 - Finantza pasiboak
GUZTIRA

ESKUBIDE
ONARTUA
K

2015 EKITALDIA
%

0,00

27.799,40 105,7
0
3.719,44 185,9
7
19.495,97 151,1
3
230.084,03 100,1
7
7.555,20 148,1
4
0,00 0,00

85.940,27

84.052,50 97,80

12.900,00
229.702,00
5.100,00

16.820,67
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

378.762,94 372.706,54 98,40

BEHIN BETIKO
AURREIKUSPENA
K
26.300,00
2.000,00

ESKUBIDE
ONARTUA
K

%

25.760,63 97,95
149,62

7,48

24.734,86

28.750,22 116,2
3
220.845,00 227.823,44 103,1
6
6.144,00
6.072,29 98,83
0,00

76.087,30
20.814,80
0,00

0,00

0,00

86.985,22 114,3
2
0,00 0,00
0,00 0,00

376.925,96 375.541,42 99,63

Bereziki, gauzatze portzentajeak guztizkoaren aldean daukan garrantzi kuantitatiboa ikusirik,
ondoko kontzeptuak nabarmentzekoak dira:
EZER NABARMENTZEKORIK EZ
Beraz, oro har esan daiteke exekuzioaren portzentajea 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:

Orendaingo Udala. Errosario plaza z.g. 20269. Orendain (Gipuzkoa)
Tel.: 943.654064 – Fax: 943.654064
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2016 EKITALDIA
KAPITULUA

ESKUBIDE
ONARTUAK

1 - Zuzeneko zergak
2 - Zeharkako zergak
3 - Tasak eta bestelako
zergak
4
Transferentzia
arruntak
5 - Ondare sarrerak
6 - Inbertsio errealak
besterenganatzetik
eta
hirigintzako jardueretatik
ondori
7
Kapital
transferentziak
8 - Finantza aktiboak
9 - Finantza pasiboak
GUZTIRA

27.799,40
3.719,44
19.495,97

KOBRANTZ
A
LIKIDOAK

2015 EKITALDIA
%

ESKUBIDE
ONARTUAK

KOBRANTZA
LIKIDOAK

%

27.799,40
3.719,44
19.495,97

100,00
100,00
100,00

25.760,63
149,62
28.750,22

25.760,63
149,62
28.750,22

100,00
100,00
100,00

230.084,03 230.084,03

100,00

227.823,44

223.108,80

97,93

7.555,20
0,00

6.094,20
0,00

80,66
0,00

6.072,29
0,00

6.072,29
0,00

100,00
0,00

84.052,50

17.462,49

20,78

86.985,22

61.104,00

70,25

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

372.706,54 304.655,53

81,74

375.541,42

344.945,56

91,85

Bereziki, beren garrantzi kuantitatiboa ikusirik, ondoko kontzeptuak nabarmentzekoak dira:
EZER NABARMENTZEKORIK EZ
Beraz, oro har esan daiteke aurrekontuaren gauzatze portzentajea HANDIA izan dela.

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.SALDO
A
URTARR. 1EAN

DEUSEZTAPE
N
BAJAK

ORDAINKET ORDAINTZEKE ORDAINKETA
A
BUKAER. SALD. PORTZENTAJE
LIKIDOAK
A

2015

70.745,34

0,00

70.745,34

0,00

100,00

GUZTIRA

70.745,34

0,00

70.745,34

0,00

100,00
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Abenduaren 31n ordaindu gabe zeuden saldoen artean, garrantzi kuantitatiboa dutenez, ondoko
partidak azpimarratu behar dira:
EZER NABARMENTZEKORIK EZ
6.- NORAINO BURUTU DIREN ITXITAKO EKITALDIETAN KOBRATU GABEKO SALDOAK
Itxitako ekitaldietan kobratu gabeko saldoetatik, honakoak kobratu dira aurtengo ekitaldian,
zorren sorburu-urtearen arabera:
SORBURU HASIER.SALDO
URTEA
A
URTARR. 1EAN

DEUSEZTAPE
N BAJAK

KOBRANTZA
LIKIDOAK

KOBRATZEKE KOBRANTZABUKAER.SALD. PORTZENTAJE
A

2015

30.595,86

0,00

30.595,86

0,00

100,00

GUZTIRA

30.595,86

0,00

30.595,86

0,00

100,00

Abenduaren 31n kobratu gabe zeuden saldoen artean, garrantzi kuantitatiboa dutenez, ondoko
partidak azpimarratu behar dira:
EZER NABARMENTZEKORIK EZ
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:

Orendaingo Udala. Errosario plaza z.g. 20269. Orendain (Gipuzkoa)
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PARTIDA

AZALPENA

0000.131.153.40.01
0000.211.153.30.01
0000.211.323.00.01
0000.211.920.00.01

Behin behineko lang. Obretako
bridaga
eraikuntzen konponketa. Hiri
altzariak
eraikuntzen konponketa.
Haurreskola
Eraikuntza konponketa.
Udaletxea
Ostatuko alarma eta kama

B.BET.KRED.
DGrekin FINAN

OBL.ONART.
DGrekin
FINAN.

2.158,93

1.791,48

1.109,13

1.117,63

288,20

335,50

623,01

1.839,35

214,03

181,84

43,58

43,58

6,25

1,26

604,98

438,53

201,66

247,51

34,79

34,79

2,62

2,62

70,58

70,58

604,98

519,64

63,06

63,06

403,32

431,33

8.348,76

8.312,29

403,32

398,28

1.639,46

1.639,37

0000.212.933.00.01
Elektrizitatea. Zaingo bonba
0000.221.412.00.01
Bestelako arrisk. Istripua,
0000.224.912.00.99 zinegotziak
estudio eta lan teknikoak.
0000.227.151.00.07 arkitektoa
Goi karguen dietak eta
0000.231.912.00.01 lokomozioa
Beste entitateei: IKT
0000.422.943.00.01
Tolosako Hiltegi Mankomunatua
0000.431.431.40.01
Familiak. Gizarte Larrialdia
0000.434.231.30.01
lukrorik gabeko erakundeak: 3.
0000.434.231.90.01 adinek.
Etxez etxeko laguntza
0000.480.231.30.01
Euskal fondoa
0000.481.922.00.02
Bestelako proiektuak
0000.602.450.00.01
Mapa munizipala
0000.602.920.00.01
ZUNTZ OPTIKOA

Orendaingo Udala. Errosario plaza z.g. 20269. Orendain (Gipuzkoa)
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0000.620.414.00.01
GUZTIRA

16.820,67

17.468,64

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.
Zentzu horretan, aurtengo ekitaldiko aurrekontuan jasotzen diren finantzaketa lotuko gastuak
eta, halaber, horren exekuziotik datozen desbiderapen finantzarioak ondoko hauek dira:
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FINANTZAKETA LOTUA DUEN GASTUA
PARTIDA

DESBIDERAPEN
FINANTZARIOAK

AZALPENA

METATUTAKOA EKIT.EGOZTEKO
K
A.

GUZTIRA
Sarrera-kontzeptuen arabera, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapen finantzario
metatuak honela zehaztuta daude:

SARREREN
KONTZEPTUA

DESBIDERAPE DESBIDERAPE
N
N
METATU
METATU
POSITIBOAK NEGATIBOAK

AZALPENA

EKITALDIARI
EGOZTEKO
DESBIDERAP.

DESBIDERATZEAK, GUZTIRA

9.- SALDO KOBRAGAITZEN ESTIMAZIOA
Hurrengo taulan jasoko da kobragaitzak edo kobraezinak diren eskubideen estimazioa.
KOBR. GABEKO
KONTZEPTUA

HASIER.
SALDOA

URTEBETETIK BEHERAKO ZORRAK
5. kap.: ondare sarrerak
7. kap.: kapital transferentziak
GUZTIRA

SALDO
BERMATUA

KOBRAGAITZA
%-TAN.

KOBRAGAITZ
A
EUROTAN

68.051,01

0,00

0,00

0,00

1.461,00

0,00

0,00

0,00

66.590,01

0,00

0,00

0,00

68.051,01

0,00

0,00

0,00
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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

AURREKONTUAREN EMAITZA
ONARTUTAKO
ONARTUTAKO
ESKUBIDE
OBLIGAZIO
GARBIAK
GARBIAK
288.654,04

242.387,67

URTEKO
EKITALDIKO
AURREKONTUEMAITZA
46.266,37

84.052,50

103.047,43

-18.994,93

0,00

0,00

0,00

0,00

10.550,36

-10.550,36

372.706,54

355.985,46

16.721,08

AINTZATETSITAKO AINTZATETSITAKO
ESKUBIDEAK
OBLIGAZIOAK
EZEZTATZEA
EZEZTATZEA

a) Eragiketa korronteak
b) Kapital-eragiketak
c) Aktibo finantzarioak
d) Pasibo finantzarioak
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)

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. DOIKUNTZEN AURREKO AURREKONTU-EMAITZA (1+2)

16.721,08

DOIKUNTZAK :
a) Gastu orokorretarako diruzainzako gerakinarekin finantzatutako kreditu
gastatuak
b) Ekitaldiko finantziazio-desbideratze negatiboak
c) Ekitaldiko finantziazio-desbideratze positiboak
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17.468,64
0,00
0,00

4. DOIKUNTZAK GUZTIRA (4=a+b-c)

17.468,64

AURREKONTU- EMAITZA DOITUA (3+4)

34.189,72

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
1. (+) funts likidoak
2. (+) Kobratzeke dauden eskubideak
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Ekitaldia
40.929,97
68.357,82

68.051,01
430,433,437,438
-(+) urteko aurrekontukoak
0,00
431,434,439
-(+) itxitako aurrekontutakoak
440,442,449,456,470,
-(+) aurrekontukoak ez diren eragiketetakoak
306,81
471,472,548,550
57.591,73
3. (-) Ordaintzeko dauden obligazioak
50.823,53
400
-(+) urteko aurrekontukoak
0,00
401
-(+) itxitako aurrekontutakoak
165,166,180,185,410,
414,419,453,475,476,
-(+) aurrekontukoak ez diren eragiketetakoak
6.768,20
477,502,515,516,521,
560,561
0,00
4. (+) Oraindik aplikatu gabeko partidak
0,00
554,559
-(-) behin betiko aplikatzeko dauden egindako kobrantzak
-(+) behin betiko aplikatzeko dauden egindako
0,00
555, 5581, 5585
ordainketak
51.696,06
I. Diruzaintzako gerakina guztira (1 + 2 – 3 + 4)
4900,4901,4902,4903 II. Kobrantza zalantzagarriko saldoak
0,00
10.980,89
III. Gehiegizko finantzaketa lotua
IV. Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (I – II –
40.715,17
III)

Beraz, aurtengo ekitaldia likidatzean diruzaintzako gerakina guztira 51.696,06 eurokoa izan da;
horietatik:

 0,00 euro, hau da, kobrantza zalantzagarriko saldoen hornidura, kredituen zenbatekoen baliogalera zuzkitzera zuzendu da.

 10.980,89 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.
 40.715,17 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).
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12.- EMAITZAK EGIAZTATZEA
KONTZEPTUA
Aurreko ekitaldiko diruzaintzako gerakin gordina
+ Sarrerak itzultzeagatik sortutako hartzekodunak, 2015-12-31n

EURO
34.974,98
0,00

+ Aurtengo ekitaldiko aurrekontu-emaitza (doitu aurretik)

16.721,08

Aurtengo ekitaldiko diruzaintzako gerakina guztira

51.696,06

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.
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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.

PARTIDA
1
0000.602.450.00.0
1 2016
1
0000.602.321.00.0
1 2016
1
0000.602.920.00.0
1 2016
1
0000.620.414.00.0
1 2016
1
0000.622.922.00.0
1 2016
1
0000.622.922.00.0
2 2016
1
0000.722.943.00.0
1 2016
1
0000.933.011.00.0
1 2016

AZALPENA

Bestelako proiektuak

baso eskola

Mapa munizipala

ZUNTZ OPTIKOA

EGOERA
GERAKINEN
ZENBATEKOA a b c d e
299,36 X

1.750,30

X

X

100,00 X

X

0,44 X

X

Tolosalde Garatzenekin
hitzarmena

227,93

X

Kale baserriko lehiaketaren
sariak

213,10

X

Beste entitateei: Mendi
nekazaritza

101,46

X

Epe luzerako maileguaren
amortizazioa

449,63

X

TXERTA DAITEZKEEN KREDITUEN GUZTIZKOA

3.142,22

TXERTATU EZIN DIREN KREDITUEN GUZTIZKOA

19.635,17

KREDITU GERAKINEN GUZTIZKOA

22.777,39
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14.- ONDORIOAK

Orendainen , 2017(e)ko apirilaren 6ean
Kontuhartzailea
TXOSTENA
AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN HELBURUAK ETA GASTU
ARAUA BETETZEARI BURUZKOA
ARAUDI APLIKAGARRIA:




2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza
Iraunkortasunari buruzkoa.
1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren
eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena.
Diputatuen Kontseiluaren akordioa, 2014ko azaroaren 18koa, Jarraibidea onartzen duena
finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu
egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan.

AZTERTUTAKO TRAMITEA: 2016 urteko aurrekontuaren likidazioa
FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK (administrazio izaera dutenak)
1-

ENTITATE ZERRENDA:

ORENDAIN
2- HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA
Aurrekontuen egonkortasuna
Kredituen aldaketa espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek 27.271,90 euroko superabita du,
SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera. Ondorio horretarako, ez denez
aurreikusten ondorengo doiketarik beharko duen eragiketa adierazgarririk, kalkulu hori 1etik 7ra
bitarteko kapituluetako sarreren eta 1etik 7ra bitarteko kapituluetako gastuen arteko diferentziarekin
parekatu da, goian zerrendatutako entitateen kontuak bateratuta.
2016rako ezarritako helburua defizita zero izatea da.
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Hori dela eta, kreditu aldaketaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek bete egiten du
aurrekontu egonkortasunaren 2016rako helburua.
ERAGIKETA :
Sarrera kontsolidatua 1-7 ……………………………………………372.706,54
Gastu kontsolidatua …………………………………………………..345.434,64
Finantzen iraunkortasuna
2016ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, 2015an likidatutako
sarrera arrunten % 35,12
izango dela aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2015ko 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 2016ko
aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2016rako aurreikusitako amortizazioak. Zor biziaren zenbatekoan ez dira
sartu UFFFarengatik itzuli gabe gelditzen diren saldoak.
2016rako ezarritako helburua magnitude hori % 80,00 baino handiagoa ez izatea da.
Hori dela eta, kreditu aldaketaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek bete egiten du
finantza iraunkortasunaren 2016rako helburua.
ERAGIKETA :
2016-12-31ean zorra …………………………………………….101.346,29
2016 urteko aurrelikidazioaren eskubideak 1-5 biak barne …288.556,20
Gastuaren araua
2015ko eta 2016ko ekitaldien artean, gastu konputagarriaren bariazioa % -0,91 da.
Aurreko kalkulua egiteko, goian zerrendatutako entitateen datu bateratuak erabili dira, ondoko taulan
xehatzen den moduan:
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GASTU KONPUTAGARRIAREN BARIAZIOA
2015ko gastu ez finantzarioa (kap:1etik
7ra)
SEC doiketak[1]
2015ko interesak

a1
a2

a3
a4
Finantzaketa lotua duen gastua 2015an
a5
menpeko entitateak
a=a1+a2-a3-a4a5
2015ko gastu konputagarria
2016ko gastu ez finantzarioa (kap:1etik
7ra)
SEC doiketak[2]
2016ko interesak
Finantzaketa lotua duen gastua 2016an
Araudian eta kudeaketan egindako
aldaketen eragina
menpeko entitateak

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b=b1+b2-b3-b4b5
c=(b/a-1)*100

2016ko gastu konputagarria
Gastu konputagarriaren bariazioa
(%tan)

357.391,83
0,00
115.649,96
11.174,72
230.567,15
344.031,56
0,00
109857,46

228.478,97
-0,91

2016rako ezarritako helburua gastu konputagarriaren bariazioa % 1,80 baino handiagoa ez izatea da.
Hori dela eta, 2016 ekitaldirako aurrekontuak, bete egiten du gastu araua.
3- ONDORIOAK
2016ko aurrekontuaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek bete egiten ditu,
aurrekontuaren egonkortasuna, finantzaren iraunkortasuna eta gastu araua.
Orendainen, 2017ko apirilak 6an
Idazkari kontu-hartzailea

[1]
[2]

Doiketen zenbatekoa adierazgarria den kasuan bakarrik.
Doiketen zenbatekoa adierazgarria den kasuan bakarrik.
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Mahaikidek ERABAKI DUTE:
1.-2016 ekitaldiko aurrekontuaren likidazioari onarpena ematea.
2.-Eta Aldundiara eta Euskal herriko Kontuen epaitegira bideratzea.
9.-KOLABORAZIO HITZARMENA, GIPUZKOAKO TRAFIKO ETA UDALAREN ARTEAN, DATUEK
ELKARBANATZEKOA ONARTZEA.
Orendaingo udalak, Gipuzkoako Trafikoarekin kolaborazio hitzarmena sinatu nahi du, ondorengo
eskubidea gauzatzearren:
Orendaingo herritarrek , ibilgailuen helbide aldaketa egiteko garaian, Donostiara joan ordez,
Orendaingo udaletxean bertan zerbitzua jasotzeko eskubidea izateko.
Hitzarmenaren edukia ondoren osotasunean agertzen da:
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Mahaikideek ERABAKI DUTE:
1.-Hitzarmena onartzea, bertan agertzen den kudeaketa egin ahal izateko, eta
2.-Hitzarmena sinatzeko alkatea baimentzea.
10.-HERRIKO GAZTEEK LOKALA ESKATU DUTENEZ, ORENDAINGO ELIZAKO BATZORDEAREKIN
HITZARMENA SINATZEA LOKALAREN ERABILERA ARAUTZEKO.
Alkateak jakinarazten du, herriko gazte talde batek, eskutitz zuzendu diola, gazteentzako lokala bat
izendatzeko eskatuaz, beraiek, elkarren artean egon, hitz egin eta beraien jokoak egin ahal izateko.
Lokalaren atontze lanak beraien gain izango direla ere adierazi dute.
Eskera honen aurrean, leku aproposa, erretore etxeko beheko bi lokalak dira, lehen adinekoek
topagunea egin zuten lekua eta kz gunea zegoen lekua ere bertan komona dutelako.
Horretarako herriko parrokiako batzordearekin hitz egiteko geratu da.
11.-2017KO ZABOR ERROLDA ONARTZEA, HALA BALEGOKIO.
2017 urteko lehen sei hilabeteko zaborren errolda mahairatu da, dagokion onarpena emateko.
Uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, Gipuzkoako Udal Ogasunen Arautzaileak, 14. artikuluko 1.
zenbakian agindutakoa betez iragarki oholean jenduarrean jartzen da. Halaber borondatez ordaintzeko
epearen eta beraren berri ematen da, martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Herrialde
Historikoko Zergei buruzko Orokorrak 61. artikuluan eskatu bezala:
a) Jendearen agerian dagoen tokia: Fondoen Kontuhartzailetza bulegoak.
b) Aztertzeko epea: Hilabetekoa, iragarki hau Orendaingo udaleko iragarki oholean argitaratzen
denetik kontatuta.
c) Ezadostasuna agertzeko epea: hilabetekoa, b) hizkian adierazi bezala, aurkeztu beharra dagoen
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztuz.
d) Errekurtsoa aurkeztu behar zaion organoa: Tokiko Gobernu Batzarra.
e)

Erreklamazioak aurkezteko tokia: Udaletxeko Sarrera Erregistroa, bulego orduetan.

f)

Errekurtsoa aurkeztearen ondorioak: 2/2005 aipatutako foru arauak 231. artikuluan agindutakoak.

g) Ordaintzeko epea: borondatez ordaintzeko epea 60 egunekoa izango da.
h) Ordaintzeko era: helbideratutako ordainagiriak ez, beste guztiak Udaletxeko bulegoetan ordaindu
behar dira.
Aipatutako epean zorrak ordaintzen ez badira, prozedura exekutibotik eskatuko dira eta horiei
premiamenduzko errekargua, berandutza interesak, eta sor daitezkeen kostuak gehituko zaizkie.
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Jendaurreko epealdia iragan eta alegaziorik tartetatu ezean, behin betikotzta onartua emango da,
erabaki berririk hartu beharrik gabe.

12.-ALKATEAK EMANDAKO EBAZPENAK JAKINARAZI ETA BERRONETSI:
2017/15. LOGOEN SARIA AURKEZTU DIREN BI HERRITARREI BANATZEA, BAKOITZARI 100 EURO.
Ikusirik ,Orendaingo alkateak, udaleko logoa aldatzeko deialdi ireki bat luzatu zuela udalerrian.
Ikusirik , logo proposamenak aurkeztu eta irabazleari 200 eurotako saria jartzea erabakia
zegoela.
Ikusirik, aurkeztu diren proposamenak bi izan direla , eta aurkeztu diren logoetatik, irabazle
lehengo logoa izan dela, moldaketa bat egin da.
Ikusirik , aurkeztu direnak bere lana egin dutela eta irabazleak ez izan arren , onartutako saria
bien artean banatu daitekeela.
Apirilaren 2ko 7/1985 ELO Lege Arautzaileak eta apirilaren 18ko 781/1986 E.D. Legegileak
xedatzen dituen eskuduntzak aintzakotzat hartuz.

EBAZTEN DUT:
BAT .- Garbiñe Arregi eta Eugenio Jimenez –i, proposamenak aurkeztu izanagatik, saria banatzea eta
bakoitzari 100 euro ematea.
BI: Erabakiaren berri hurrengo Osoko Bilkuran ematea.
2017/16.HAINBAT ORDAINKETA.
Ikusirik, 2017/2580 zenbakia duen artxiboan
5.406,29 eurotakoa, hain zuzen ere.

dauden

faktura zerrenda aurkeztu dela onartzeko,

Apirilaren 2ko 7/1985 ELO Lege Arautzaileak eta apirilaren 18ko 781/1986 E.D. Legegileak
xedatzen dituen eskuduntzak aintzakotzat hartuz.

EBAZTEN DUT:
BAT: Dekretu honi eransten zaion, 2017/2580 artxiboa duen zenbakiaren faktura zerrenda,
5.406,29 eurotakoa, onartzea ordainketak egiteko.
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2017/17. BIZIKIDETZA PROIEKTUA ONARTZEA DIRU LAGUNTZA ESKATZE ONDORIOETARAKO
Ikusirik, Gipuzkoako Foru Aldundiak ,bizikidetza egitasmoak lantzeko diru laguntza deialdia egin duela.
Ikusirik atal hau lantzeko Memorialab elkarteak proposamena luzatu duela , eta udalerri honetan
aztertu eta lantzeko egokia dela.
Ikusirik, lan honen aurrekontua 9.820,36 eurotakoa dela beza barne.
Apirilaren 2ko 7/1985 ELO Lege Arautzaileak eta apirilaren 18ko 781/1986 E.D. Legegileak xedatzen
dituen eskuduntzak aintzakotzat hartuz.

EBAZTEN DUT:
BAT: Orendainen bizikidetza lantzeko egitasmoari onarpena ematea, eta udaleko aurrekontuan
bere kostua islatzea.

13.- 2017/01/01 DATAREKIN ORENDAINGO BIZTANLEEN ZENBAKI LABURPENA JAKINARAZTEA.
Orendaingo udaleko biztanlearen zifrak agertu dira, 2017-01 -01 datari dagokionez.
Ondoren laburtuak agertzen dira:
UDAL ZENBAKI LABURPEN OROKORRA
KONTZEPTUAK

GUZTIRA GIZONEZKOAK

EMAKUMEZKOAK

Eskubidedun populazioa 2016-01-01

200

103

97

Altak: 2016-01-01tik 2017ko urtarrilaren 1erarte

18

9

9

Bajak: 2016-01-01tik 2017ko urtarrilaren 1erarte

9

3

6

209

109

100

Eskubidedun populazioa 2017-01-01ean
Mahaikideek jakinaren gainean geratu dira.

14.- “NEKANE TXAPARTEGI LIBRE ORAIN” MOZIOA ONARTZEA.
Orendaingo Udala. Errosario plaza z.g. 20269. Orendain (Gipuzkoa)
Tel.: 943.654064 – Fax: 943.654064
e-mail: udala@orendain.eus

Alkateak, ondorengo mozioa gai zerrenda sartzea eskatu du eta onarpena emateko proposamena
luzatzen du.
Proposamenaren edukiak ondorengo dio:
NEKANE TXAPARTEGI LIBRE ORAIN!!
Suitzar Gobernuak Nekane Txapartegi gure herrikidearen Estradizio eskaera onartu berria du,
gertakari honen inguruan mozioa aurkezten diogu Asteasuko Udal Batzari, onartua izan dadin:
Azalpena
1.- Nekaneren auzia 1999. urtean hasi zen, 18 URTE DAGOENEKO, 1999ko Martxoaren 9an Guardia
Zibilak atxilotu ondoren bortizki torturatua izan zen. Ondoren 9 hilabete kartzelan pasa eta 2005. urtean
18/98 auzian epaitua izan zen. Bertan 6 urte eta 9 hilabeteeko kondena jaso zuen. Berriki Espainiako
Tribunal Supremoak zigor hau 3 urte eta 6 hilabeteetara jetsi du. Tartean 10 urte erbestean pasa behar
izan ditu.
2.- 2016ko Apirilaren 6an Zurich-en atxilotu zuen Suitzako polizia federalak espainiar poliziaren
laguntzaz. Suitzan urteak zaramatzan bizitza arrunta egiten bere alabarekin, atxiloketa hau Espainiar
estatuak eskatutako estradizio eskaera baten ondorioz etorri zen.
3.- Pasa den Martxoaren 23an Suitzar Justizia Federalak Espainiaren Extradizio eskaera onartzea erabaki
du, Nekane Torturatua izan dela ez omen delako frogatu, alperrik izan dira abokatuen lanak eta
aurkeztutako dokumentu guztiak. Nekanek urte bete oso bat pasa du lehen erabakiaren zain.
Alabarengandik banatua, espetxeko baldintza txar eta oso gogorretan, horrek guztiak egunerokoan
sortzen duen sufrimendu eta ezinegonarekin.
Ez dituzte kontuan eduki aurkeztutako proba guztiak, besteren artean hurrengoak aipagarrienak:
- Pako Etxeberriaren taldearen txostena
- Suitzako psikologoen txostena sinesgarritasuna
- Istambuleko Protokoloa
- Amnistia Internacionalen salaketa
- Organización Mundial Contra la Torturaren aitortza
4.- Extradizio kasuari dagokionez orain bere abokatuek hilabete izango dute helegitea aurkezteko eta
berriro bigarren erabakiaren zai geldituko da Nekane, berriro erabaki hori noiz irtsiko den jakin gabe eta
kartzelako egoera gogorra jasaten. Asilo Politikoaren erantzuna falta da oraindik, baina abokatuen
ustetan ildo beretik etor daiteke erabakia epe motzean. Uste dugu abokatuek posible den guztia egin
dutela eta lehen aipatu bezela aurkeztutako probak eta dokumentuak ezin argigarriakoak dira, proba
hauek ez badute balio nola frogatu daiteke tortura kasu bat??? Ematen duenez bai Espainian eta
Suitzan Poliziaren hitzak bakarrik balio du. INJUSTIZIAK ALDE GUZTIETAN…
5.- Nekaneren gaur egungo egoerak gatazka politikoaren konponbideari beste eraso zuzen bat egiten
dio. Espainiako Gobernuak beste behin oso argi utzi du zein den bere alternatiba bakarra herri
honentzako; askatasuna eta demokrazia oinarri dituen egitasmoa gelditu nahi ditu eta horretarako,
espetxea eta errepresioa da bere alternatiba.
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Eskaera
1.-Gure babes eta estimu osoa adierazi nahi diogu Nekaneri. Uneotan Suitzako espetxe batean, preso.
Modu berean babes osoa bere senide eta gertuko lagun denei. Eta nola ez bere alabari.
2.-Udal honek bere konpromisoa hartzen du kasu hau gertutik jarraitzeko eta bere eskura dauden
baliabideak eskaintzen ditu familia laguntzeko. Hauen artean Suitzar agintariei Nekaneren inguruko
informazioa eta Nekane bixitatzeko eskaera ofiziala luzatuko ditu Asteasuko udalak.
3.-Modu berean, Espainiako Gobernuari erasoak eten eta euskal herritarrei etorkizun demokratiko eta
baketsu bat eskaintzeko deia egiten diegu. Modu berean, Eusko Jaurlaritzako Biktimen eta Giza
Eskubideen Sailari, Nekane Txapartegik salatu zituen tortura kasu larriak aztertu eta kasuaren jarraipena
egin dezala eskatzen diogu.
4.- Azken egun hauetan Euskal Gatazkaren inguruan berri asko eta mobilizazio asko iragartzen ari dira
eta gure aportaziorik onena hauetan partehartzea da. Bi ekitaldi hauetan eta bereziki Nekaneren
inguruan datorren egunetan egingo ditugun ekitaldietan partehartzera animatzen zaituztegu.
5.-Asteasuko Udalak, adierazpen hau, komunikabide guztiei helaraziko die.
Asteasun, 2017ko apirilaren 6ean.
Larraitz Alkorta Aizpurua
34108337-G
Nekane Libre Plataforma
Mahaikideek ERABAKI DUTE:
1.-Proposamena bere osotasunean onartzea dagoen bezala.
15.- GALDERAK ETA ESKAERAK.
Bat.-Alkateak proposatu du, Kale eraberritzeko exekuzio proiektuaren erredakzioa egitea komeni dela,
datu zehatzak jakin ahal izateko. Proiektuaren erredakzio kostua, bataz beste 25.000 euro ingurukoa
dela.
Udaleko idazkaria dio, udaleko aurrekontuan lan honen gastua ez dagoela aurreikusia eta honek
kreditu aldaketa egitea behartzen duela.
Mahaikideek, ERABAKI DUTE:
1.-Proiektuaren erredakzio lanarekin hastea
2.-Kontratoa sinatzeko alkatea baimentzea. Esan behar da, kontratazio prozedura berria ez dela egin ,
lehen lehiaketa bidez hasitako prozedura jarraitu baizik, eta kontratazioa legedia betetzen duela.
Eta besterik ezean bilera amaitutzat eman zuen Alkateak, arratsaldeko 20:30 etan.
Alkateak

Idazkariak
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