2016KO EKAINAREN 16KO 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
Eli Garaialde Garmendia. Zinegotzia
Ibon Gonzalez Galarraga
Txaro Arrona Erdozia
Idazkaria : Nekane Lopetegi Etxeberria
GAI ZERRENDA

1- 2016-03-04ko Bilkurako akta onartu.
2- 2015 urteko aurrekontuaren likidazio eta kontu orokorrari onarpena ematea.
3- Landa Garapena egitasmoan, udaleko balionanitzeko eraikinean, mediku zerbitzua,
ileapaindegia, podologoa, fisioterapia, gimnasioa, 3. adinekoen topagunea antolatzeko
proiektuari onarpena ematea.
4- Alkateak emandako ebazpenak:
- Ikaztegietako udalari suak uztea.
- Kale bizitzen hedapenerako lanak esleitzea
- 2016ko ibilgailuen errolda onartzea.
5- Landa bideen deialdian luzatutako eskaeraren berri ematea.
6- Galderak eta eskaerak.
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1- 2016-03-04KO BILKURAKO AKTA ONARTU.
Alkateak aginduta, 2016-03-04ko bilkurako akta mahairatu dira onarpena emateko.
Bertaratuen aldetik inolako zuzenketa edo aldaketa proposamenik agertu ez denez dagoen
bezala ontzat eman dira.
2- 2015 URTEKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIO ETA KONTU OROKORRARI
ONARPENA EMATEA.
2015 urteko aurrekontuaren likidazio eta kontu orokorra espedienteak agertu dira, ikusi eta
aztertu ahal izateko. Eta espediente horretatik, idazkariaren txostena agertu da:
Udal honetako Kontuhartzaileak, 2015 (e)ko aurrekontuaren likidazioari buruz ondorengo txostena egin du,
abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan
jasotakoa betez:

TXOSTENA
Udalbatzarrak 2015(e)ko urtarrilaren 22(e)an hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Udal honen
2015(e)ko aurrekontua. Aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa, eta ekitaldian zehar
onartutako aldaketena, ondoko taulan xehetzen da:
Hasierako aurrekontua:...........................
Kreditu gaikuntzak:..................................
Kreditu
Baliogabetzearen
ziozko bajak:...............
txertaketak:..................................
Kreditu
gehigarriak:..................................
Behin betiko
aurrekontua:........................

269.685,74
0,00
0,00
0,00
107.240,22
_____________
376.925,96

Aurrekontu horren exekuzioan ondorengo hauek azpimarratu behar dira:
handipenaren arrazoia nagusiak inbertsioak dira .
1.- NORAINO GAUZATU DEN GASTUEN AURREKONTUA
Goian adierazi diren ordainketa kredituen kargura onartutako obligazioak ondokoak dira, portzentajetan
eta kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz aurreko urtekoan:
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KAPITULUA
1.- Langileria gastuak
2.- Ond. arrunten eta zerb.en
gastuak
3.- Gastu finantzarioak
4.- Transferentzia arruntak
6.- Inbertsio errealak
7.- Kapital transferentziak
8.- Aktibo finantzarioak
9.- Pasibo finantzarioak
GUZTIRA

2015 EKITALDIA
BEHIN BETIKO
OBLIGAZIO
AURREKONTUA
ONARTUAK

%

2014 EKITALDIA
BEHIN-BETIKO
OBLIGAZIO
AURREKONTUA
ONARTUAK

%

101.632,11

101.632,11

100,00

103.014,75

103.033,00

100,02

68.566,84

68.566,84

100,00

101.214,06

100.581,19

99,37

3.000,00
80.471,02
110.774,26
2.200,00
0,00
10.281,73

1.833,54
75.927,11
109.309,57
1.956,20
0,00
10.281,73

61,12
94,35
98,68
88,92
0,00
100,00

3.000,00
88.253,17
153.614,15
2.439,58
0,00
13.135,90

2.391,24
81.087,67
140.816,94
2.328,93
0,00
13.135,90

79,71
91,88
91,67
95,46
0,00
100,00

376.925,96

369.507,10

98,03

464.671,61

443.374,87

95,42

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

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

2015 EKITALDIA
ZENBATEKOA
KREDITUEN
EUROTAN
GUZTIZKOAREN %
109.309,57
109.309,57
109.309,57
110.774,26

98,68
98,68
98,68
100,00

2014 EKITALDIA
ZENBATEKOA
KREDITUEN
EUROTAN
GUZTIZKOAREN %
140.816,94
140.816,94
140.816,94
153.614,15

91,67
91,67
91,67
100,00

Beraz, oro har esan daiteke gauzatze portzentajea OSO 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:
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2015 EKITALDIA
OBLIGAZIO
ORDAINKETA
ONARTUAK
LIKIDOAK

KAPITULUA

%

2014 EKITALDIA
OBLIGAZIO
ORDAINKETA
ONARTUAK
LIKIDOAK

%

1.- Langileria gastuak
2.- Ond. arrunten eta zerb.en
gastuak
3.- Gastu finantzarioak
4.- Transferentzia arruntak
6.- Inbertsio errealak
7.- Kapital transferentziak
8.- Aktibo finantzarioak
9.- Pasibo finantzarioak

101.632,11
68.566,84

101.632,11
68.566,84

100,00
100,00

103.033,00
100.581,19

103.033,00
97.411,82

100,00
96,85

1.833,54
75.927,11
109.309,57
1.956,20
0,00
10.281,73

1.833,54
70.690,11
43.801,23
1.956,20
0,00
10.281,73

100,00
93,10
40,07
100,00
0,00
100,00

2.391,24
81.087,67
140.816,94
2.328,93
0,00
13.135,90

2.391,24
73.697,71
137.816,28
2.328,93
0,00
13.135,90

100,00
90,89
97,87
100,00
0,00
100,00

GUZTIRA

369.507,10

298.761,76

80,85

443.374,87

429.814,88

96,94

Bereziki, beren garrantzi kuantitatiboa ikusirik, ondorengo partidak nabarmentzekoak dira:
EZRE EZ BEREIZTEKO
Beraz, oro har esan daiteke aurrekontuaren gauzatze portzentajea handia izan dela.

3.- NORAINO GAUZATU DEN SARREREN AURREKONTUA
Ondoko taulan jaso dira sarreren aurreikuspenetan izan diren desbiderapenak, hau da, behin betiko
aurreikuspenen eta benetan likidatutako eskubideen arteko aldea, kapituluka, azken bi ekitaldietan, bai balio
absolutuetan bai portzentajetan:

KAPITULUA

1.- Zuzeneko zergak
2.- Zeharkako zergak
3.- Tasak eta bestelako sarrerak
4.- Transferentzia arruntak
5.- Ondare sarrerak
6.- Inb. errealak besterentzea
7.- Kapital transferentziak
8.- Aktibo finantzarioak
9.- Pasibo finantzarioak
GUZTIRA

2015 EKITALDIA
BEHIN BETIKO
ESKUBIDE
AURREIKUSPENA ONARTUAK
K

%

2014 EKITALDIA
BEHIN BETIKO
ESKUBIDE
AURREIKUSPENAK ONARTUAK

%

26.300,00
2.000,00
24.734,86
220.845,00
6.144,00
0,00
76.087,30
20.814,80
0,00

25.760,63
149,62
28.750,22
227.823,44
6.072,29
0,00
86.985,22
0,00
0,00

97,95
7,48
116,23
103,16
98,83
0,00
114,32
0,00
0,00

24.300,00
2.000,00
36.631,79
218.410,55
12.370,06
0,00
97.418,64
73.540,57
0,00

29.935,14
1.138,68
38.205,24
223.176,24
12.437,77
0,00
85.462,95
0,00
0,00

123,19
56,93
104,30
102,18
100,55
0,00
87,73
0,00
0,00

376.925,96

375.541,42

99,63

464.671,61

390.356,02

84,01

Bereziki, gauzatze portzentajeak guztizkoaren aldean daukan garrantzi kuantitatiboa ikusirik, ondoko
kontzeptuak nabarmentzekoak dira:
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ez dago ezer nabarmentzeko .
Beraz, oro har esan daiteke exekuzioaren portzentajea oso handia izan dela.

4.- NORAINO BURUTU DIREN ESKUBIDE ONARTUAK
Aurrekontuko eskubide onartuengatik egindako kobrantzek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe)
ondoko portzentajeak agertu dituzte kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz iazkoan:
2015 EKITALDIA
ESKUBIDE
KOBRU
ONARTUAK
LIKIDOAK

KAPITULUA

%

ESKUBIDE
ONARTUAK

2014 EKITALDIA
KOBRU
LIKIDOAK

%

1.- Zuzeneko zergak
2.- Zeharkako zergak
3.- Tasak eta bestelako sarrerak
4.- Transferentzia arruntak
5.- Ondare sarrerak
6.- Inb. errealak besterentzea
7.- Kapital transferentziak
8.- Aktibo finantzarioak
9.- Pasibo finantzarioak

25.760,63
149,62
28.750,22
227.823,44
6.072,29
0,00
86.985,22
0,00
0,00

25.760,63
149,62
28.750,22
223.108,80
6.072,29
0,00
61.104,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00
97,93
100,00
0,00
70,25
0,00
0,00

29.935,14
1.138,68
38.205,24
223.176,24
12.437,77
0,00
85.462,95
0,00
0,00

29.935,14
1.138,68
38.205,24
221.325,02
12.437,77
0,00
85.462,95
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00
99,17
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00

GUZTIRA

375.541,42

344.945,56

91,85

390.356,02

388.504,80

99,53

Bereziki, beren garrantzi kuantitatiboa ikusirik, ondoko kontzeptuak nabarmentzekoak dira:
ezer ez nabarmentzeko
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.SALDOA
URTARR. 1EAN

DEUSEZTAPEN
BAJAK

ORDAINKETA
LIKIDOAK

2013
2014

0,00
13.559,99

-0,00
-0,00

0,00
13.559,99

0,00
0,00

0,00
100,00

GUZTIRA

13.559,99

0,00

13.559,99

0,00

100,00
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ORDAINTZEKE
BUKAER. SALD.

ORDAINKETA
PORTZENTAJE
A

Abenduaren 31n ordaindu gabe zeuden saldoen artean, garrantzi kuantitatiboa dutenez, ondoko partidak
azpimarratu behar dira:
ezer ez nabarmentzeko
6.- NORAINO BURUTU DIREN ITXITAKO EKITALDIETAN KOBRATU GABEKO SALDOAK
Itxitako ekitaldietan kobratu gabeko saldoetatik, honakoak kobratu dira aurtengo ekitaldian, zorren
sorburu-urtearen arabera:
SORBURU
URTEA

HASIER.SALDOA
URTARR. 1EAN

DEUSEZTAPEN
BAJAK

KOBRANTZA
LIKIDOAK

KOBRATZEKE
BUKAER.SALD.

KOBRANTZAPORTZENTAJE
A

2010
2012
2013
2014

0,00
0,00
0,00
1.851,22

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

0,00
0,00
0,00
1.851,22

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

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

GUZTIRA

1.851,22

0,00

1.851,22

0,00

100,00

Abenduaren 31n kobratu gabe zeuden saldoen artean, garrantzi kuantitatiboa dutenez, ondoko partidak
azpimarratu behar dira:
ezer ez nabarmentzeko
7.- DIRUZAINTZAKO GERAKINAREN BIDEZ FINANTZATUTAKO OBLIGAZIOAK
Aurtengo ekitaldiaren barruan hainbat kreditu aldaketa onartu da, lehen adierazitakoaren arabera.
Aldaketa horiek finantzatzeko, besteak beste, iaztik zetorren gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina erabili
da. Beraz, gastuen aurrekontuko kredituak ekitaldi bereko baliabideen bitartez finantzatu dira zati batean, eta
aurreko ekitaldietakoen bitartez, beste zati batean. Aurrekontu emaitza zehazterakoan xehetasun hori kontuan
hartu beharko da, hala jasotzen baitu 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzkoak, 48.4 artikuluan.
Aurtengo ekitaldiko gastuen aurrekontuan, ondoko hauek dira gastu orokorretarako diruzaintzako
gerakinaren bitartez finantzatutako kredituak eta abenduaren 31n lortutako gauzatze maila:
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PARTIDA
0000.131.920.00.01
0000.212.153.40.01
0000.421.943.00.01
0000.431.431.40.01
0000.434.323.00.01
0000.480.231.30.01
0000.481.336.00.02
0000.481.922.00.02
0000.602.920.00.03
0000.620.414.00.01
0000.622.922.00.02

B.BET.KRED.
DGrekin FINAN

AZALPENA
Behin behineko langilea. Adm. Orok.
beste makinariaren konponketa. Tresneria
mankomunit. eta kontsort. UEMA
Tolosako Hiltegi Mankomunatua
Beste entitateeiI: O.H.O. Eskola
Etxez etxeko laguntza
Euskal erakundeei laguntzak
Euskal Fondoa
Web orrialdea berritzea
ZUNTZ OPTIKOA
Kale baserriko lehiaketaren sariak
GUZTIRA

OBL.ONART.
DGrekin FINAN.

3.656,24
1.067,68
87,10
12,75
38,58
468,63
11,54
414,82
1.758,64
12.772,15
526,63

690,10
982,89
87,10
12,75
38,58
468,63
11,54
414,82
1.628,57
12.772,15
526,63

20.814,76

17.633,76

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:
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 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:
FINANTZAKETA LOTUA DUEN GASTUA
PARTIDA

DESBIDERAPEN
FINANTZARIOAK
METATUTAKOAK EKIT.EGOZTEKOA
.

AZALPENA

GUZTIRA

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

SARREREN
KONTZEPTUA

AZALPENA

DESBIDERAPEN DESBIDERAPEN
METATU
METATU
POSITIBOAK
NEGATIBOAK

DESBIDERATZEAK, GUZTIRA

9.- SALDO KOBRAGAITZEN ESTIMAZIOA
Hurrengo taulan jasoko da kobragaitzak edo kobraezinak diren eskubideen estimazioa.
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EKITALDIARI
EGOZTEKO
DESBIDERAP.

KONTZEPTUA

URTEBETETIK GORAKO ZORRAK
4. kap.: transferentzia arruntak

URTEBETETIK BEHERAKO ZORRAK
1. kap.: zuzeneko zergak
2. kap.: zeharkako zergak
3. kap.: tasak eta bestelako sarrerak
4. kap.: transferentzia arruntak
5. kap.: ondare sarrerak
6. kap.: ond. erreal. best.tzeak eta hirig.ko
jard.en sarrerak
7. kap.: kapital transferentziak

KOBR. GABEKO
HASIER. SALDOA

SALDO
BERMATUA

KOBRAGAITZA
%-TAN.

KOBRAGAITZA
EUROTAN

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

30.595,86
0,00
0,00
0,00
4.714,64
0,00

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

25.881,22

0,00

0,00

8. kap.: aktibo finantzarioak

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

GUZTIRA

30.595,86

0,00

0,00

0,00

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).

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

AURREKONTU EMAITZA
Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:
 (+) Eskubide onartuak:
 (-) Obligazio onartuak:

6.034,32
375.541,42
369.507,10

Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitzak:
 (+) Itxitako ekitaldietan ordaindu gabeko obligazioen bajak:
 (-) Itxitako ekitaldietan kobratu gabeko eskubideen bajak:

0,00
0,00
0,00

AURREKONTU EMAITZA (doitu aurretik):
Doiketak, aurrekontu-emaitzan:
 (+) Diruzaintzako gerakinaren bitartez finantzatutako
obligazioak:
 (-) Ekitaldiari egotzitako desbiderapen finantzarioak:

6.034,32
17.633,76
17.633,76
0,00

AURREKONTU EMAITZA DOITUA

23.668,08

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.
Bi dira diruzaintzako gerakinaren osagaiak:
 Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako gerakina.
 Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina.
Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako gerakina, hain zuzen ere, finantzaketa lotua duten
gastuetan metatutako desbiderapen finantzario positiboak batuz osatzen da. Desbiderapen horiek ekitaldiaren
amaieran kalkulatzen dira erakunde finantzatzaile bakoitzarentzat (8. apartatuan zehaztuta daude).
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Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako gerakina bere sorreran datzan gastu bera
finantzatzeko erabili beharko da, edota, halakorik balitz, proiektatu den gastua osorik edo zati batean burutu ezin
izanak nahiz burutzeari uko egin izanak sortutako obligazioak estaltzeko.
Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina kalkulatzeko, finantzaketa lotua duten gastuetarako
diruzaintzako gerakina kenduko zaio diruzaintzako gerakin osoari.
DIRUZAINTZAKO GERAKINA
DIRUZAINTZAKO IZAKIN LIKIDOAK:

82.447,19

KOBRATU GABEKO SALDOAK:
· Sarreren aurrekontuko zordunak: urteko ekitaldia:

30.595,86
30.595,86

· Sarreren aurrekontuko zordunak: itxitako ekitaldiak:

0,00

· Aurrekontuz kanpoko zordunak:

0,00

· - Aplikatu gabeko kobrantzak:

0,00

ORDAINDU GABEKO SALDOAK:
· Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: urteko ekitaldia:
· Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: itxitako ekitaldiak:
· Sarreren aurrekontuko hartzekodunak:
· Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak:
· - Aplikatu gabeko ordainketak:

78.068,07
70.745,34
0,00
0,00
7.322,73
0,00

DIRUZAINTZAKO GERAKIN GORDINA
SALDO KOBRAGAITZAK
DIRUZAINTZAKO GERAKIN LIKIDOA
FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETARAKO DIRUZAINTZAKO GERAKINA
GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZAKO GERAKINA

34.974,98
0,00
34.974,98
0,00
34.974,98

Beraz, aurtengo ekitaldia likidatzean diruzaintzako gerakin likidoa 34.974,98 eurokoa izan da; horietatik:
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 0,00 euro, hau da, finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako gerakina, bera sortu duten
gastuen kreditu-txertaketa finantzatzeko erabili ahal izango da.

 34.974,98 euro, hau da, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina, nahi denerako erabili ahal izango
da, baita ondorengo ekitaldiko kreditu-aldaketak (nahiz finantzaketa lotua duten gastuenak nahiz gastu
orokorrenak) finantzatzeko bada ere.

12.- EMAITZAK EGIAZTATZEA
KONTZEPTUA
Aurreko ekitaldiko diruzaintzako gerakin gordina
+ Sarrerak itzultzeagatik sortutako hartzekodunak, 2014-12-31n
+ Aurtengo ekitaldiko aurrekontu-emaitza (doitu aurretik)
- Sarrerak itzultzeagatik sortutako hartzekodunak, 2015-12-31n

Aurtengo ekitaldiko diruzaintzako gerakin gordina

EURO
29.504,39
0,00
6.034,32
563,73

34.974,98

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:
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a) Transferitutako kredituak eta kreditu gehigarriak, baldin eta bi kasuetan ekitaldiko azken hiruhilekoan onartu
badira.
b) Erabilitako gastuetarako kredituak (D fasea), baldin arrazoi justifikatua dela-eta obligazioa ezin izan bada
onartu.
c) Gaitutako kredituak eta lotutako sarreren menpeko beste kreditu batzuk.
d) Kapital eragiketetarako kredituak.
Ez-erabilgarritzat hartutako kredituak inola ere ezingo dira txertatu. Aurrekontuan txertatutako kredituek
finantzatutako obligazioak, onartzekotan, txertaketaren ekitaldi berean onartu beharko dira; kreditu horiek, beraz,
ezingo dira hurrengo urteko aurrekontuan berriro txertatu, lotutako sarrerak dituzten kapital eragiketetarako
kredituak izan ezik.
Horren arabera, ondoko taulan zehaztuta daude aurtengo ekitaldiaren likidazioaren emaitza diren eta
txerta daitezkeen kreditu gerakinak. Txertaketa zuritzeko, aurreko lau kasuetatik zeinetan aurkitzen diren ere
zehazten da bertan. Nolanahi ere, kredituak txertatzea aukerakoa da eta, egitekotan, ekainaren 30a baino lehen
onartu beharreko kreditu aldaketarako espediente baten (edo batzuen) bitartez egin beharko da.

PARTIDA
1 0000.131.920.00.01
2015
1 0000.212.153.40.01
2015
1 0000.602.920.00.03
2015
1 0000.620.170.00.01
2015
1 0000.622.922.00.01
2015
1 0000.722.943.00.01
2015

AZALPENA

GERAKINEN
ZENBATEKOA

Behin behineko langilea. Adm. Orok.

a

EGOERA
b c d

13.492,87

X

beste makinariaren konponketa. Tresneria

465,10

X

Web orrialdea berritzea

591,66

X

Purinen inguruko azterketa

873,01

X

Tolosalde Garatzenekin hitzarmena

0,02

X

Beste entitateei: Mendi nekazaritza

243,80

X

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

15.666,46
-8.247,60
7.418,86

14.- ONDORIOAK

Orendainen , 2016 (e)ko ekainaren 15a)
Kontuhartzailea
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X

e

Ondoren , aurrekontu egonkortasunaren eta fidantza iraunkortasunaren helburuak eta
gastu araua betetzeari buruzko txostena luzatu da :

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: 2015 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 16.316,05 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.
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2015rako ezarritako helburua defizita zero izatea da.
Hori dela eta, kreditu aldaketaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek bete egiten
du aurrekontu egonkortasunaren 2015rako helburua.
ERAGIKETA:
Sarrera kontsolidatua 1-7 ……………………………………………375.541,42
Gastu kontsolidatua …………………………………………………..359.225,37
Finantzen iraunkortasuna
2015ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, 2015an
likidatutako sarrera arrunten % 0,35,54 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. (100.896,65 € zorra /283.841,56=35,54
ERAGIKETA:
2015-12-31ean zorra …………………………………………….111.896,65
2016 urtean aurreikusten den amortizazioa…………………. 11.000
2015 urteko aurrelikidazioaren eskubideak 1-5 biak barne …283.841,56

Gastuaren araua
2015ko eta 2014ko ekitaldien artean, gastu konputagarriaren bariazioa %-0,24 da.
Aurreko kalkulua egiteko, goian zerrendatutako entitateen datu bateratuak erabili dira, ondoko
taulan xehatzen den moduan:
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GASTU KONPUTAGARRIAREN BARIAZIOA
a1

2014ko gastu ez finantzarioa (kap:1etik 7ra)
[1]

a2

SEC doiketak
2014ko interesak

a3
a4
a5

430.238,97
0,00
2391,24
123360,42

Finantzaketa lotua duen gastua 2014an
menpeko entitateak

a=a1+a2-a3-a4-a5

2014ko gastu konputagarria

304.487,31

b1

2015ko gastu ez finantzarioa (kap:1etik 7ra)

359.225,37

b2

SEC doiketak[2]

b3

2015ko interesak

b4
b5
b6

Finantzaketa lotua duen gastua 2016an
Araudian eta kudeaketan egindako aldaketen eragina
menpeko entitateak

115.649,96

2015ko gastu konputagarria

230.567,15

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

Gastu konputagarriaren bariazioa (%tan)

0,00
1833,54

11.174,72

-24,27

2015rako ezarritako helburua gastu konputagarriaren bariazioa % 1,80 baino handiagoa ez
izatea da.
Hori dela eta, 2015 ekitaldirako likidazioak, bete egiten du gastu araua.
3- ONDORIOAK
2015ko aurrekontuaren likidazio espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek bete egiten
ditu, aurrekontuaren egonkortasuna, finantzaren iraukortasuna eta gastu araua.

Orendainen, 2016ko martxoaren 12an
Idazkari kontu-hartzailea

Mahaikideek, ERABAKI DUTE:

[1]
[2]

Doiketen zenbatekoa adierazgarria den kasuan bakarrik.
Doiketen zenbatekoa adierazgarria den kasuan bakarrik.
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1.-2015 EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIO ETA KONTU OROKORRARI
ONARPENA EMATEA.

3- LANDA GARAPENA EGITASMOAN, UDALEKO BALIONANITZEKO ERAIKINEAN,
MEDIKU ZERBITZUA, ILEAPAINDEGIA, PODOLOGOA, FISIOTERAPIA, GIMNASIOA, 3.
ADINEKOEN TOPAGUNEA ANTOLATZEKO PROIEKTUARI ONARPENA EMATEA.

Alkateak, landa garapeneko deialdiaren berri ematearekin batera, balioanitzeko eraikinean
eskainim nahi diren zerbitzuak aurrera eramateko egin behar diren egokitzapenak, eta
aurrekontua aurkeztu ditu, guztia ondorengo txostenean jasoa duelarik.

PROIEKTUA: ORENDAINGO BALIOANITZEKO ERAIKINERAN
EGOKITZAPEN, HOBEKUNTZA ETA EKIPAMENDU LANAK

Orendaingo udalak, Euskadiko landa garapena eta sustapenaren inguruko
laguntzak, 2016ko maiatzaren 31ko Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitara
eman direla eta, Orendaingo udalaren jabetzako balioanitzeko eraikinean, egin
behar diren egokitzapen hobekuntza eta ekipamendu lanak burutzeko laguntza
eskaera luzatzen du.
Laguntza eskaera bideratzeko, ondorengo txostena luzatzen da.
AURREKARIAK
Orendaingo udalerria, Tolosaldeko eskualdean kokatzen den udalerria da. Bertan
200 biztanle bizi dira eta jarduera ekonomiko nagusia nekazaritza-abeltzaintza
da.
Udalerria, hirigunea eta sakabanatuta dauden beste hiru auzoz osatua dago.
Guztira 6 km2 dituen udalerria da.
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Azken urte hauetan, Landa garapen egitasmoei esker burutu izan diren
proiektuek aurrera eraman izan direla eta, ondorioz, Orendaingo biztanlegoaren
datuetan, landa garapenaren laguntzak nabarmendu dira:
- 1988 urtetik 2002 urte arte, herrian 15 haur eta gazte zeuden, aldiz
- 2002 urtetik 2016 urte arte, herrian 32 haur daude.
Eta aldi berean, biztanlegoaren gehiengoa gaztea da gaur egun.
Orain arte egindako saiakerekin, Orendaingo udalak 200 biztanle izatea iristea
lortu badu, herrian iraunkortasuna zaintzeko, hauei bizi kalitatea hobetzeko
zerbitzuak prestatu eta eskaintzea da helburu.
TXOSTENAREN ORDENA:
- Eskualdea
- Sustatzailea
- Proiektua

1.-ESKUALDEA:
1.1 Landatasun maila
Orendaingo udalaren proiektuaren xehetasuna, bere jabetzako
balioanitzeko eraikinean, zerbitzuak prestatzea da helburu.
Balioanitzeko eraikinean gaur egun dauden zerbitzuak dira:
- Erdisotoan, haurreskola, udalaren biltegia eta garajea.
- Behe oinean, lokal irekia eta 3. adinekoek erabiltzen dute.
- Lehen oinean, herriko kirol eta aisialdirako taldeak erabiltzen dute.
- Teilatupea, liburutegia kzgunea eta hitzaldiak, ikastaro e.a. burutzeko
gunea dago.
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Azken urte hauetan egin diren partaidetza prozesuen bidez, zerbitzu eta erabilera
eskaerak sendotu dira, eta zerbitzu hauen kalitatea hobetzeko eskaerak jaso
direnez, balioanitzeko eraikinean, honako zerbitzu hauek antolatu nahi dira:
- Erdisotoan: haurreskola, udalaren biltegia eta garajea.
- Behe oinean:
. Mediku eta erizaina zerbitzua.
. Ileapaindegi zerbitzua.
. Fisioterapeuta zerbitzua.
. Podologo zerbitzua.
. Herriko 3. adinekoen topagunea
. Herriko internet sarea biltzeko lokala
- Lehen oinean: Gaur egun herriko kirol eta aisialdiko taldeak biltzen badira
ere, hornikuntza eta ekipamendu falta somatu da, ariketa fisikoa burutzeko,
adinekoek, helduak eta gazteek elkarren artean.
- Teilatupean, irekia dago eta beste zerbitzuetatik isolatzeko itxi egin behar
da.
Zerbitzu hauek modu arduratsuan erabiltzeko herritar guztiei txartel elektronikoa
emango zaie, erabilera errazteko, eta erabileraren kontrola ere zuzenagoa izango
da.
Beraz, proiektuaren kokapena Orendain da eta honi dagokionez G1eko
landatasun maila du.

1.2 Eskualdeko Landa Garapena programaren egokitzea
Oinarrizko zerbitzuak herritar guztiengana iristen direla bermatu.
Lerro estrategikoa osotasunean bat dator, Orendaingo udalak herritarrei eskaini
nahi dizkien zerbitzuekin. Hara nola, zerbitzu hauetaz baliatzeko txartel
elektronikoa beharko da eta udalak herritarr guztiei eskurtauko die txartel
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elektronikoa , zerbitzuaren erabilera , egoki ikusten dutenean erabili ahal
izateko.
Esan ere, zerbitzu hauek zuzenean herritarrengandik eskatutako zerbitzuak direla
eta ondo hausnartuak izan direla.
Sozialki herriaren iraunkortasuna
Zerbitzu hauek herritarren kolektibo desberdinen artean, elkarrekin gozatzeko
aukerak, landa garapeneko herriek dituen abantaila nagusia da eta onura
handiak sortzen ditu herriaren iraunkortasun sozialaren ikuspegitik, hara nola:
- Generazioen arteko kontakizunak transmititzen dira.
- Ingurunearen begirune zabala jasotzen da.
- Herriaren ezagutza zabala eta errespetuzkoa barneratzen da .
- e.a.
Herritarren bizikalitatea duina bermatzea
Herritarrek, zerbitzuak bertan izateak zuzeneko onurak sortzen dizkie.
Herritarrek mugikortasun saihestea
Zerbitzu hauek herrian eskaintzen badira, garraioa saihestuko da, guztientzako
onurak izanik.

1.3 Eremuaren garapena proiektuari esker
Orendaingo herriarentzat, balioanitzeko eraikinean, zerbitzu hauek jartzeak,
kalitatea handitzea, elkarbizitza egiteko gunea sustatzea, talde dinamikoak
indartzeko gunea sortzea, elkarbizitza egitea dakar azken finean. Eta ondorioz,
herriaren iraunkortasunerako onura handia izango da, eta herritarrentzako
zuzenean ere onura handia ekarriko du.
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1.4 Beharren arabera egiten den inbertsioaren proportzionaltasuna
Orendaingo udalak egiten duen inbertsioa, Orendain bezalako herri batentzako
handia da, eta hau kuantifikatu daiteke. Aldiz, zerbitzu hauek sortzen duten onura
kuantifikatu ezina da, askoz handiagoa delako herriaren iraunkortasuna,
elkarbizitza, mugikortasuna e.a.
Halere, ariketa fisikoa egiteko gunearen ekipamendua mantendu ahal izateko,
udalak erabiltzaileei tasa sozialak ezarriko ditu, ordenantza bidez.

2.-SUSTATZAILEA:
Proiektuaren sustatzailea Orendaingo udala da, jabetza duelako.
Duela bost urte burututako proiektua izan zen, balioanitzeko eraikina. Orain
denboran eta herritarrek egindako ekarpenen bidez hainbat zerbitzu jartzea
aurreikusi da. Partehartze prozesuan, %85,20 eko partaidetza izan da eta
bertan azpimarratu behar dira:
.-Jarduera fisikoa burutzeko gunea antolatzea
.-Hainbat zerbitzu eskainzteko gunea antolatzea
Zerbitzu hauekin ondorengo helburuak lortu nahi dira:
HELBURUAK:
- Orendaingo herria iraunkorra izatea.
- Hainbat belaunalditako herritarrek, elkar bizitzeko elkarrekin konpartitzeko
zerbitzuak bertan izatea.
- Emakumeek ere, nahiz adinekoak, nahiz gazteek, bizitza sozialean parte
izatea sendotzea orain arte bezala eta zerbitzu hauetaz baliatzea.
- Landa eremuetan egon daitekeen isolamendua, adineko, haur eta
emakumeek saihestea, honelako zerbitzuak herrian jarrita.
- Gure ingurunearen aberastasunataz ohartaraztea eta horretaz arro
sentitzea. Eta bide batez, etortzen direnei eskuzabalez zerbitzua eskaintzea.
- Orokorrean, bizitza kalitatea hobetzea eta garraioa saihestea dira helburu
nagusiak ,bizikidetasuna sustatuaz.
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Herritarren aldetik jasotako proposamenak, eta hobekuntzak hauek dira:
HOBEKUNTZAK:
- Balioanitzeko eraikinaren erabilera sustatu eta aldi berean erabilera
gainbegiratu.
- Behe oinean lokalak prestatu zerbitzuetarako.
- Teilatupeko oina itxi.
- Ate guztietan sarrera elektronikoa jarri.
- Zerbitzu gela ekipatu: ileapaindegi, podologo, fisioterapia, mediku eta
eraizain zerbitzuak eskaintzeko.
- Iluminazio lanak egokitu lokalen arabera.
- Ariketa fisikorako elementu eta ekipamendu berria osatu.

2.1 Ekonomi bermea
Udalarentzako landa garapeneko proiektuak garrantzi handikoak dira eta bertan
parte hartzeko udaleko aurrekontuan, aurreikuspena egiten du.
Proiektuaren garrantzia kontutan ikusita, beste erakundeetako dirulaguntzen
deialdiaetara ere aurkezten da, landa garapeneko proeiktuak Orendaingo
herriarentzako estrategikoak direlako.
Beraz, ekonomiko berme osoa dagoela esan daiteke.

2.2 Proiektuaren konpromisoa
Proiektuaren kostuaren aurrekontua HIRUROGEITA BI MILA
BEDERATZIEHUN ETA LAUROGEITA BEDERATZI EURO ETA LAUROGEITA
HAMAHIRU ZENTIMO DIRA (62.989,93€) eurotakoa da.
Landa garapeneko dirulaguntzetatik jaso daiteken laguntza % 65 ekoa izna
daiteke, hau da 40.943,45 eurotakoa aurreikusten da.
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Gipuzkoako Aldundiak proiektu estrategikoetarako luzatuko duen deialdian
proiektu berdina laguntzeko eskatu nahi da eta jaso daitekeen laguntza
18.896,98 eurotakoa izatea aurreikusten da.
Eta osatzeko falta dena, udalak 2016ko aurreikuspena eta 2015eko gerakinetatik
osatu daiteke. (Ikusi idazkari-Kontuhartzailearen ziurtagiria)

3.-PROIEKTUA:
3.1. Proiektuaren esparrua
Proiektua tokiko proiektua dela esan daiteke. Proiektu honen onura zuzena
jasoko dutenak herritarrak dira. Halere, herritarrekin batera eskualdeko famili,
lagun, ezagunak ere zerbitzu hauetaz baliatzeko aukera irekian izango dute.

3.2. Bideragarritasun teknikoa - ekonomikoa eta finantzieroa
Zerbitzu hauek biltzen duen proiektuaren kostua 62.989,93 eurtotakoa izango
da, eta lehen adierazi bezala ere honetara finantziatzea aurreikusten da:
- Aurrekontua, beza barne ……………………..62.989,93
- Finantziazioa:
. Jaurlaritzak. Landa garapena egitasmotik %65a ..40.943,45€
. Aldundiatik. Proiektu estrategikoak %30a………..18.896,98€
. Udalak. Bere aurrekontutik % 5 a ……………….. 3.149,50€
Eta, ariketa fisikoa egiteko gunearen erabiltzaileek, bere gain izango dituzte
ardura hauek:
- Lokalaren garbiketa
- Zerbitzu honetaz baliatzeko tasan ordainketa soziala.

Proiektuaren exekuzio teknikoa
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Proiektuaren exekuzioa lau bost hilabeteetan egitea aurreikusten da, bataz beste,
2016ko irailean hasi eta 2017ko urtarrilaren amaierarako amaitua izatea.

3.3 Giza eta materialen erabilera baliabideak
Proiektua gauzatzeko, tokiko baliabideak erabiliko dira, iturgintza, elektrizitate,
igeltseritza, arozgintza, hornikuntza eta ekipamendu lanak esleitzeko garaian.
Lanen koordinazioa, udalek teknikari eta korporazioak zuzenean egingo du,
herriko zenbait taldeen laguntzarekin.

3.4 Ingurumenaren inpaktua
Proiektu honek ingurumenarekin ez du inolako inpakturik izango.

Mahaikideek, ERABAKI DUTE:
1.- Orendaineko udalak, ORENDAINGO BALIOANITZEKO ERAIKINEAN, ZERBITZUAK
ESKAINTZEKO BERRIKUNTZA , HORNIKUNTZA ETA EKIPAMENDU LANEN proiektua ontzat
ematea, osotasunean.
4- ALKATEAK EMANDAKO EBAZPENAK:
Alkateak ondorengo ebazpenak eman dituela jakitera eman da:
- IKAZTEGIETAKO UDALARI SUAK UZTEA.
2016eko maiatzaren 26ean, goian aipatzen den eskaeraren aurrean, Alkateak honako erabaki
hau hartu du:
Ikusirik, Ikaztegietako udalak maiatzaren 26ko atarekin Orendaingo udalari suak eskatu
dizkiola San Lorentzo jaiak ospatzeko.
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Ikusirik, eskatzaileak lehengo urtean ere eskaera egin zuela eta onartu zitzaiola.
Apirilaren 2ko 7/1985 ELO Lege Arautzaileak eta apirilaren 18ko 781/1986 E.D. Legegileak
xedatzen dituen eskuduntzak aintzakotzat hartuaz.

Alkateak erabaki du:
Bat: Eskaera onartzea
Bi: Eskaera egin duen udala materialaren garraioaz (eraman eta ekartzea) arduratzea
Hiru: Materiala ematen zaien egoera berdinean jasotzea bueltan
Lau: Eskatzaileari erabakiaren berri ematea

- KALE BIZITZEN HEDAPENERAKO LANAK ESLEITZEA
2016eko martxoaren 18ean, Alkateak, honako erabaki hartu du:
Ikusirik,Kale baserria eraberritze lanetarako ideien lehiaketa antolatu zen .Lehiaketa
prozesua amaitu da eta EKOKALE izena zuena iraabszle suertatu zen
Ikusirik, prozesuarekin aurrera jarraitzeko, proiektuaren berri herrian ematea beharrezkoa
dela .
Ikusirik, proiektuaren hedapena lanak egiteko honako proposamen hau jaso dela:
.-Esku orria , bi aldeetatik informazio koloretan …………….750,00€
.-5mmko pluma kartoia deritzanean A0 841X 1189
neurrietako maketazioa egitea ……………………………….640,00€
.-Hiru minutuko bideo muntaia, musika , eta bizitzaren
kanpo eta barneko irudiekin ………………………………….2.950,00€
Apirilaren 2ko 7/1985 ELO Lege Arautzaileak eta apirilaren 18ko 781/1986 E.D. Legegileak
xedatzen dituen eskuduntzak aintzakotzat hartuaz.

Alkateak erabaki du:
Bat- Proiektuaren hedapenerako proposatutako lanak, ondoren adierazten diren bezala eta
bere prezioekin:
.-Esku orria, bi aldeetatik informazio koloretan …………….750,00€
.-5mmko pluma kartoia deritzanean A0 841X 1189
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neurrietako maketazioa egitea ……………………………….640,00€
.-Hiru minutuko bideo muntaia, musika, eta bizitzaren
kanpo eta barneko irudiekin ………………………………….2.950,00€
Onartzea eta lehiaketan irabazleak izan direnei lana egitea eskatzea.
Bi- Hurrengo Osoko Bilkuran erabakiaren berri ematea.
Hiru - Eskatzaileari erabakiaren berri ematea.

- 2016KO IBILGAILUEN ERROLDA ONARTZEA.
Ikusirik 2016. urteari dagokion Trakzio Mekanikozko ibilgailuen
aurreikusten dela.

gaineko zergaren errolda

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

EBAZTEN DUT:
BAT: 2016. urteari dagokion Trakzio Mekanikozko ibilgailuen
onestea, 9936,63 eurotako kopuruan.

gaineko zergaren errolda

BI: Trakzio Mekanikozko ibilgailuen gaineko zergaren erreziboak ordaintzeko borondatezko
epea 2016ko apirilaren 18tik ekainaren 30 bitartekoa izatea onestea.

HIRU: Ebazpen honen berri hurrengo Udal Osoko Bilkura arruntean ematea.

5- LANDA BIDEEN DEIALDIAN LUZATUTAKO ESKAERAREN BERRI EMATEA.

Alkateak landa bideen deialdia izan dela eta hainbat bideetan konponketa egiteko beharra
ikusi dela, baina nekazaritza jarduera dagoen bideetan lehentasuna dagoenez, LARRASPI
ETA ABALI BIDEA bezala proposatu dira, eta hauen aurrekontua 37.251,06 eurotakoa dela.
Dirulaguntzaren eskaera erabaki eta udal jakinarazi ostean, dagokion urratsak emango dira.
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6- GALDERAK ETA ESKAERAK.
Idazkariak galdetzen du, herri jaietan postuak jartzeko eskaerak jasotzen ari garela eta
eskaera hauen aurrean zein den mahaikideen iritzia.
Orendaingo udaleko festetan dagoen eremu publiko guztia jaien antolatzaileek burutzen
dituzten ekintzetarako behar izaten dela alde batetik, eta bestetik, ez dela ohikoa honelako
herri txiki batetan postu hauekin aurkitzea.
Mahaikideek beren iritzia eman dute eta postu hauei herriaren berri azaltzekotan geratu da,
alde batetik espazio eza eta bestetik herri txikia izatea.
Eta besterik ezean, bilera amaitutzat eman zuen alkateak, gaueko 20:30etan.
Alkateak

Idazkariak
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