UDALBATZAK 2016KO MAIATZAREN 30EAN EGINIKO EZ-OHIKO OSOKO BILKURA
BERTARATUAK:
Miren Itziar Arratibel Imaz
Jesús Peñagarikano Labaka

Arkaitz Fraile Quijera
Hanot Karrera Amondarain
Irati Ozaita Azpiroz
Maria Iciar Jauregui Huarte
Eleuterio Sanchez Garcia
Victoria Rodriguez Feloaga
BITARTEKO IDAZKARI :
Naia Ruiz de Eguino Garcia Echave
Ibarran, bi mila eta hamaseiko maiatzaren hogeita hamarrean arratsaldeko seiak zirenean
udalbatzak bilera egin zuen udaletxeko bilera-aretoan eta alboan adierazitako jaun-andreak
elkartu ziren ez-ohiko osoko bilkura egiteko asmoz, horretarako deituta baitzeuden. Egintzaren
buru, Maria Itziar Arratibel Imaz alkate orde andreak izan zen, eta bitarteko idazkari lanetan Naia
Ruiz de Eguino Garcia Echave
Lehendakariak egintza ireki dela adierazi ondoren, eguneko gai-zerrendako gaiak aztertzeari ekin
zaio:
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1.- Hauteskunde Orokorretako Mahaian egongo diren kideen zozketa
2.- 2015eko Aurrekontu Orokorraren kitapenaren berri ematea
3.- 2016ko Aurrekontu Orokorraren espedientean gastu araua helburua ez betetzeagatik
kontuhartzailetzak Udalbatzari egindako txostena
4.- 1/2016 kreditu aldaketa espedientea (kreditu txertaketa modalitatea) gastu araua eta
aurrekontu egonkortasuna helburuak ez betetzeagatik kontuhartzailetzak Udalbatzari
egindako txostena
5.- 02/2016 kreditu aldaketa espedientea (kreditu gehikuntza modalitatea) gastu araua eta
aurrekontu egonkortasuna helburuak ez betetzeagatik kontuhartzailetzak Udalbatzari
egindako txostena.
6.- Galde-erreguak

LEHENENGOA:
HAUTESKUNDE OROKORRETARAKO MAHAIAN EGONGO DIREN KIDEEN ZOZKETA

Datorren 2016ko Ekainaren 26ko Hauteskunde Orokorrak direla eta bost hautesle mahaietako
kideen zozketa eta izendapena egin behar da, Ibarrako barruti bakarrari dagokiona, hiru ataletan
zatituta.
Ibarrako udalak 2016ko maiatzaren 30ko ez-ohiko osoko bilkuran zozketa egin du udalkideen eta
bitarteko idazkaria Naia Ruiz de Eguino Garcia-Echaveren aurrean, horretarako sortua den
programa informatikoaren bitartez. Hauek dira 2016ko ekainaren 26ko hauteskunde mahaietako
kideak:
1.- Barrutia 01: Atala: 001 mahaia: A (hauteskunde lokala: Udaletxeko Pleno aretoa.)



LEHENDAKARIA: MARIA LUISA ALUSTIZA USABIAGA
o LEHEN LEHENDAKARI ORDEZKOA: IÑAKI ECHEVERRIA ITURBE
o BIGARREN LEHENDAKARI ORDEZKOA: IÑIGO BELOKI ALKORTA
LEHENENGO KIDEA: MARIA ASUNCIÓN BENGOETXEA MUGICA
o LEHENENGO KIDEAREN LEHEN ORDEZKOA: MARIA DOLORES GALLEGO
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ALONSO
LEHENENGO KIDEAREN BIGARREN ORDEZKOA: MANUEL PEDRO BALZA
EGUREN
BIGARREN KIDEA: IGNACIO AMONDARAIN LIZARRIBAR
o BIGARREN KIDEAREN LEHEN ORDEZKOA: CARLOS GUAZA PELAEZ
o BIGARREN KIDEAREN BIGARREN ORDEZKOA: IKER BARRERO AYERZA
o



2.- Barrutia 01: Atala: 001 mahaia: B (hauteskunde lokala: Udaletxeko Pleno aretoa.)





LEHENDAKARIA: IKER MUGICA ARRUABARRENA
o LEHEN LEHENDAKARI ORDEZKOA: MIKEL LANDA ECHARRI
o BIGARREN LEHENDAKARI ORDEZKOA: KORO LEUNDA MENDIZABAL
LEHENENGO KIDEA: IRUNE ZUBELDIA GOICOECHEA
o LEHENENGO KIDEAREN LEHEN ORDEZKOA: FRANCISCO JOSE MURILLO
OSORIO
o LEHENENGO KIDEAREN BIGARREN ORDEZKOA: BORJA MANSO VERDES
BIGARREN KIDEA: JOSE MANUEL MORALES GOYA
o BIGARREN KIDEAREN LEHEN ORDEZKOA: NAGORE ZABALA LULUAGA
o BIGARREN KIDEAREN BIGARREN ORDEZKOA: LOURDES OIARTZABAL
IRAZOKI

3.- Barrutia 01:Atala: 002 mahaia: A (hauteskunde lokala: erretiratuen elkartea San Inazio 6zk)


LEHENDAKARIA: PILAR ESNAOLA RODRIGUEZ
o LEHEN LEHENDAKARI ORDEZKOA: MAIDER ARAMENDI URTEAGA
o BIGARREN LEHENDAKARI ORDEZKOA: YONE ERQUICIA ELUSTONDO
 LEHENENGO KIDEA: M. CARMEN GOROSTIAGA ARTOLA
o LEHENENGO KIDEAREN LEHEN ORDEZKOA: IGNACIO GOENAGA DIEZ
o LEHENENGO KIDEAREN BIGARREN ORDEZKOA: MARIA INES IBARLUZEA
ARIZTIMUÑO
 BIGARREN KIDEA: ISABEL IBARZABAL ALICOSTES
o BIGARREN KIDEAREN LEHEN ORDEZKOA: MARIA MILAGROS AMUNDARAIN
ARANALDE
o BIGARREN KIDEAREN BIGARREN ORDEZKOA: NATALIA DOLORES DE LOS
GARCIA
4.- Barrutia 01: atala 002 Mahaia: B (hauteskunde lokala: erretiratuen elkartea San Inazio 6zk
 LEHENDAKARIA: FERNANDO MENDILUCE PORTU
o LEHEN LEHENDAKARI ORDEZKOA: BELINDA LINARES VAQUERO
o BIGARREN LEHENDAKARI ORDEZKOA:IGONE LASA OTAMENDI
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LEHENENGO KIDEA: FELIPE ZABALA LIZARRIBAR
o LEHENENGO KIDEAREN LEHEN ORDEZKOA: MIKEL SARASOLA MURUA
o
LEHENENGO KIDEAREN BIGARREN ORDEZKOA: DANIE VEGA CUESTA
BIGARREN KIDEA: ANTONIO LIZARBURU OYARZABAL
o BIGARREN
KIDEAREN
LEHEN
ORDEZKOA:
HARRI
SANCHEZ
AGUIRREZABALA
o BIGARREN KIDEAREN BIGARREN ORDEZKOA: ANTONIO JUANTORENA
JAUREGUI

5.- Barrutia 01: atala 003: Mahaia A (hauteskunde lokala: Udaletxeko Pleno aretoa






LEHENDAKARIA: JON ORTE OLABARRIA DE
o LEHEN LEHENDAKARI ORDEZKOA: JOSE MARIA GALARZA ALUSTIZA
o BIGARREN LEHENDAKARI ORDEZKOA: ALAZNE ALONSO FERNANDEZ DE
ANTONA
LEHENENGO KIDEA: MIREN JOSUNE BARRIOLA IRASTORZA
o
LEHENENGO KIDEAREN LEHEN ORDEZKOA: CONCEPCIÓN AROCENA
ZABALA
o
LEHENENGO KIDEAREN BIGARREN ORDEZKOA: ALBERT JOSEP MUÑOZ
EGEA
BIGARREN KIDEA: JOSE CECILIO INSAUSTI ITURRIOZ
o BIGARREN KIDEAREN LEHEN ORDEZKOA: JON ANDER CABERO
GASTAMINZA
o BIGARREN KIDEAREN BIGARREN ORDEZKOA: MARIA ISABEL MENENDEZ
CHOPITEA

Udalbatzak, aho-batez, 8 aldeko botorekin ( 5 BILDU eta 3 EAJ-PNV ) honako hau
ERABAKITZEN DU

LEHENENGOA: Onartzea 2016ko Ekainaren 26ko Hauteskunde Orokorretako mahaietako
zerrendak Ibarrako udalerrian.
BIGARRENA: Erabaki hau jakinaraztea interesdunei eta Tolosaldeako hauteskunde batzordeei.
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BIGARRENA:
2015EKO AURREKONTU OROKORRAREN KITAPENAREN BERRI EMATEA

Kontuhartzaileak 2015eko Aurrekontu Orokorraren espedientearen berri ematen dio Osoko
Bilkurari eta espediente honi buruzko dokumentazio guztia aurkeztu die bi alderdiko kideei.
Jakinaren gainean gelditzen da Osoko Bilkura
HIRUGARRENA:
2016KO AURREKONTU OROKORRAREN ESPEDIENTEAN GASTU ARAUA HELBURUA
BETETZEAGATIK KONTUHARTZAILETZAK UDALBATZARI EGINDAKO TXOSTENA

EZ

Kontuhartzaileak 2016ko Aurrekontu Orokorraren espedientean gastu araua ez betetzeagatik
honako txostena aurkezten dio Osoko Bilkurari:
KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA OSOKO BILKURARI:
GASTU ARAUA EZ BETETZEA 2016KO AURREKONTU OROKORRAREN
ESPEDIENTEAN.
Kontuhartzailetza honek, 1/2013 Foru Arauak, otsailaren 8koak, Gipuzkoako toki entitateen
aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren
eskumena garatzen duenak, 5 art.an xedaturikoa betez, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun
eta Finantza departamentuaren Instrukzioaren 1.go eta 3. Arauari ( Finantza tutoretzaren eskumena
garatzeko Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren
alorretan) jarraiki, txosten hau egiten du Udalbatza jakinaren gainean gelditzeko.
1.- AURREKARIAK
1.1 1/2013 Foru Arauak, otsailaren 8koak, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu
egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena
garatzen duenak, 5 art.an neurri zehatz batzuk ezartzen ditu Gipuzkoako toki entitateetako
aurrekontu egonkortasuna eta finantza iraunkortasuna bermatzeko .
5. artikulua.– Zuzentze neurriak.
1.– Ez bada betetzen aurrekontu egonkortasuneko helburua, zor publikoko helburua edo gastu
araua, plan ekonomiko-finantzario bat egin beharko da, urtebetean helburu horiek edo gastu araua
bete ahal izateko.
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2.– Dena den, zor helburua betetzen ez bada, hori lortzeko epea plan ekonomiko-finantzarioan
ezarritako bideari egokituko zaio, eta inoiz ere ez du gaindituko 2020 urteko denbora muga.
3.– Bestetik, aurrekontu egonkortasuneko helburuaren ez-betetzea diruzaintzako gerakina
erabiltzearen ondorioz gertatzen bada, plan ekonomiko-finantzarioaren ordez, entitateko
Udalbatzarrari komunikazio bat helaraziko beharko zaio, zirkunstantzia hori adierazita,
Kontuhartzailetzak entitatearen finantza iraunkortasuna aztertu eta ebaluatzeko egiten duen txosten
batekin batera.
1.2 Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatuen kontseiluak, 2015eko azaroaren 17an, onarturiko
Instrukzioaren 1.go . Arauak ( Finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki
entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan) “ aurrekontu
egonkortasunari” buruz hauxe dio hitzez-hitz:
1. Araua. Aurrekontu egonkortasunaren helburua.
1. Aurrekontuen egonkortasunari dagokionez, 2016ko ekitaldian, 1/2013 Foru Arauaren 1.2.a) artikuluan aipatutako
entitate guztiek bete beharreko helburua izango da defizita zero izatea, finantzaketa ahalmena edota premiaren bitartez
neurtuta, Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarrean jasotako definizioari jarraituz.
Magnitude hori zehazteko, honakoa hartuko da kontuan:
—Entitatea aurrekontu eta kontabilitate publikoa eramatera behartuta badago, finantzaketa ahalmena edota premia
honakoen arteko diferentziaren bitartez kalkulatuko da: Aurrekontuko 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta
aurrekontuko 1etik 7ra bitarteko kapituluetako gastuen artekoa. Horrez gain, kalkulatu nahi den magnitudean eragin
adierazgarririk duen bestelako eragiketarik egongo balitz, dagokion doiketa egingo da.
—Entitatea enpresen Kontabilitate Plan Orokorra eramatera behartuta badago, finantzaketa ahalmena edota premia
Galera-Irabazien Kontuaren emaitzaren bitartez kalkulatuko da. Horrez gain, kalkulatu nahi den magnitudean eragin
adierazgarririk duen bestelako eragiketarik egongo balitz, dagokion doiketa egingo da.
Apartatu honetan ezarritako helburua betetzen dela egiaztatu beharko da toki administrazio bakoitzean, behin haren
kontuak bateratu ondoren. Ondorio horretarako, bateratze esparrua 1/2013 Foru Arauaren 1.2.a) artikuluan aipatutako
entitateek osatzen dute.
Apartatu honetan ezarritako helburua betetzen dea egiaztatu beharko da 2016ko aurrekontuaren onarpen, aldaketa eta
kitapenean. Apartatu honetan ezarritako helburua betetzen ez duten toki entitateek plan ekonomiko-finantzarioa egin beharko
dute, urtebeteko epean egoera zuzenduko dela bermatuko duena. Hala ere, helburuaren ez-betetzea diruzaintzako gerakina
erabiltzearen ondorioz gertatu bada, planaren ordez, 1/2013 Foru Arauaren 5. artikuluaren hirugarren paragrafoan
aurreikusitako komunikazioa egin beharko zaio Udalbatzari.
2. Aurrekontuen egonkortasunari dagokionez, 2016ko ekitaldian, 1/2013 Foru Arauaren 1.2.b) artikuluan aipatutako
entitate guztiek bete beharreko helburua izango da oreka finantzarioa izatea. Ondorio horretarako, oreka finantzariotzat
ulertuko da galerarik ez izatea, entitate bakoitzari aplikagarria zaion kontabilitate planaren arabera.
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Apartatu honetan ezarritako helburua betetzen dela egiaztatu beharko da entitate guztietan, banan-banan hartuta, bai
2016ko gastuen eta sarreren aurreikuspen egoeran, eta baita urteko kontuetan ere.
1/2013 Foru Arauaren 1.2.b) artikuluan aipatutako entitateek apartatu honetan ezarritako helburua betetzen ez badute
plan ekonomiko- finantzarioa egin beharko dute, urtebeteko epean egoera zuzenduko dela bermatuko duena.

1.3 Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatuen kontseiluak, 2015eko azaroaren 17an, onarturiko
Instrukzioaren 3.go . Arauak ( Finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki
entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan) “ Gastu arauari”
buruz hauxe dio hitzez-hitz:
3. Araua. Gastuaren araua.
1/2013 Foru Arauaren 1.2.a) artikuluan aipatutako entitate guztiek bete beharreko helburua izango
da 2015aren eta 2016aren artean gastu konputagarriaren bariazioa %1,8 baino handiagoa ez izatea.
Gastu konputagarria zehazteko enplegu ez finantzarioetatik abiatu beharko da, Nazio eta Eskualde
Kontuen Sistema Europarrean jasotako definizioaren arabera neurtuta, eta horietatik kenduko dira bai
interesak, bai beste herri administrazioetatik datozen sarrera finalistekin finantzatutako gastuaren zatia.
Enplegu ez finantzarioak zehazteko, berriz, aurrekontuko 1etik 7ra bitarteko kapituluetako gastuak
hartuko dira oinarritzat. Horrez gain, enplegu ez finantzarioetan eragin adierazgarririk duen bestelako
eragiketarik egongo balitz, dagokion doiketa egingo da.
Diru-bilketaren hazkunde iraunkorrak dakartzaten Araudi aldaketak onartzean edota bilketan eragin
positiboa izango duten kudeaketa neurriak aplikatzean, gastu konputagarriaren maila neurri berean handitu
ahal izango da 2016an. Era berean, diru-bilketaren murrizketa iraunkorrak dakartzaten araudi-aldaketak
onartzean, gastu konputagarriaren maila neurri berean gutxitu beharko da 2016an.
Gastuaren araua betetzen dela egiaztatu beharko da toki administrazio bakoitzean, behin haren
kontuak bateratu ondoren. Ondorio horretarako, bateratze esparrua 1/2013 Foru Arauaren 1.2.a) artikuluan
aipatutako entitateek osatzen dute.
Gastuaren araua betetzen ez duten toki entitateek plan ekonomiko-finantzarioa egin beharko dute,
urtebeteko epean egoera zuzenduko dela bermatuko duena.
Hala ere, arauaren ez-betetzea diruzaintzako gerakina erabiltzearen ondorioz gertatu bada, planaren
ordez, 1/2013 Foru Arauaren 5. artikuluaren hirugarren paragrafoan aurreikusitako komunikazioa egin
beharko zaio Udalbatzari.
Era berean, gastuaren araua bete ez duten entitateek, baina 1/2013 Foru Arauaren 5 art.aren
laugarren paragrafoan ezarritako baldintzak betetzen badituzte, plan ekonomiko-finantzarioaren ordez,
plenoari komunikazioa egin diezaioke.
Gastuaren araua betetzen dela egiaztatu beharko da 2016ko aurrekontua onartzean, aldatzean eta
likidatzean.
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1.4 Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatuen kontseiluak, 2015eko azaroaren 17an, onarturiko
Instrukzioaren 2. Arauak ( Finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki entitateen
aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan) “ zor publikoaren helburua”
ri buruz hauxe dio hitzez-hitz:
2. Araua Zor publikoaren helburua.
1/2013 Foru Arauaren 1.2.a) artikuluan aipatutako entitate guztiek bete beharreko helburua izango
da 2016ko abenduaren 31ko zor bizia ez izatea 2015ean likidatutako sarrera arrunten %80 baino handiagoa.
Zor bizia kalkulatzeko kontuan hartuko dira 2015eko abenduaren 31n indarrean ziren eragiketa
guztiak, abaletatik eratorritako arriskua barne; eta horri gehituko zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe
dauden eragiketak eta 2016rako aurreikusitakoak, eta kenduko zaizkio 2014rako aurreikusitako
amortizazioak. Magnitude horretan ez dira kontuan hartuko Udalak Finantzatzeko Foru Fondoarengatik
(UFFF) itzuli gabe gelditzen diren saldoak.
Erregela honetan ezarritako helburua betetzen dela egiaztatu beharko da toki administrazio
bakoitzean, behin haren kontuak bateratu ondoren. Ondorio horretarako, bateratze esparrua 1/2013 Foru
Arauaren 1.2.a) artikuluan aipatutako entitateek osatzen dute.
2016ko aurrekontua onartzean, aldatzean eta likidatzean egiaztatu beharko da erregela honetan
ezarritako helburua betetzen dela.
Zorraren helburua betetzen ez duten toki entitateek plan ekonomiko-finantzarioa egin beharko dute,
gutxienez 2014-2017 epealdia aurreikusiko duena. Plan horretan jasoko den zor murrizketaren bilakaerak
bermatu beharko du 2020an zorraren ratioa %70 baino handiagoa ez izatea.

1.5 Udalbatzak, 2016ko urtarrilaren 28an eginiko bilkuran onartu zuen 2016ko aurrekontu orokorra
onartzea, erantsita duen dokumentazioarekin batera.
Aurrekontu orokorreko espediente horrek ez du betetzen otsailaren 8ko 1/2003 foru Araua,
Gipuzkoako foru Aldundiko diputatuen Kontseiluak onartutako Instrukzioak aldatua, 2015eko
azaroaren 17an, Horren arabera legezko gehienezko gastu konputagarriaren bariazioa %1,8 da eta
gurean %4,46.
Instrukzio horren 3 Arauak hauxe dio hitzez-hitz:
“Era berean, entitate batek gastuaren araua bete ez badu, baina 1/2013 Foru Arauaren 5 art.aren
laugarren paragrafoan jasotako baldintza guztiak, aldi berean, betetzen baditu, plan ekonomiko2016/05/30
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finantzarioaren ordez, paragrafo horrek aurreikusten duen komunikazioa aurkeztu diezaioke
Udalbatzari”.
Txosten honetan gastu araua aztertu eta ebaluatzeko orduan, Foru Aldundiko Ogasun eta finantza
departamentuaren Instrukzioaren 3. Arauaren arabera, zeinak garatzen duen Gipuzkoako toki
erakundeetako tutela finantzarioaren eskumena aurrekontu eta finantza egonkortasunaren arloan ,
udalaren datu kontsolidatuak hartu dira kontuan. Zehazki honako hauek:
-2015ean aitorturiko obligazioak , gastuen 1-7 ataletan: 4.339.925,41€
-2015ko interes aitortuak: 8.375,63€.
-Erasandako finantzaziodun gastuak, diru-sarreren 4-7 kap.ak ken zerga kontzertatuen eta estatuaren
zerga ez kontzertatuen diru-sarreren udal parte-hartzea : 158.425,48€.
Horrela bada, gastu konputagarriaren bariazioa honelakoa da:

GASTU KONPUTAGARRIAREN BARIAZIOA
a1
a2
a3
a4
a5
a=a1+a2-a3-a4-a5
b1
b2
b3
b4
b5
b=b1+b2-b3-b4-b5
c=(b/a-1)*100
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Gastu ez finantzarioa 2015 (Kap 1 – 7)
Doiketak SEC
Interesak 2015
Erasandako finantzaiodun gastuak 2015
Doiketa: transferentzia bidezko ordainketa

4.339.925,41
0,00
8.375,63
158.425,48
110.595,32

Gastu konputagarria 2015

4.062.528,98

Gastu ez finantzarioa 2016 (cap 1 a 7)
Doiketak SEC
Interesak 2016
Erasandako finantzaziodun gastuak 2016
Doiketa: transferentzia bidezko ordainketa

4.579.910,00
0,00
7.500,00
187.200,00
141.400,00

Gastu konputagarria 2016

4.243.810,00

Gastu konputagarriaren bariazioa ( %)

+%4,46

2016ko helburua zen gastu konputagarriaren bariazioa %1,8 baino txikiagoa izatea, eta gastu araua
ez da betetzen %4,46 delako.
1.6 Espediente horrek, 2016ko aurrekontu orokorrarenak, betetzen du “zor publikoaren
helburua” zor bizia, 2015eko abenduaren 31n hauxe delako: 2015eko likidaturiko dirusarrera arrunten %40,32 ; eta goian aipaturiko instrukzioaren 2. arauak xedatzen du zor
bizia ezin dela izan 2015ean likidaturiko diru-sarrera arrunten %80 baino altuagoa.
1.7. 2016ko aurrekontuaren kitapenaren espedientea “Aurrekontu egonkortasunaren helburua”ri
lotzen zaio, saldo positiboa duelako, 147.090,00€koa, hau da 2016ko diru-sarreren eta gastuen
arteko aldea.
Kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta 1etik 7ra bitarteko kapituluetako gastuen
arteko diferentziarekin parekatu da, ondoko taulan ageri den moduan:

GASTUAK
I langileak
KAP
II
III
IV
V
VI
VII

Ohiko
ondasun
eta zerbitzuak
Interesak
Ohiko
transferentziak

1.383.580,42
1.767.643,61
9.828,39
881.313,79
-

Inbertsioak
Kapital
transferentziak
GUZTIRA
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Aitorturiko
betebeharrak

395.741,67
4.438.107,88

DIRU-SARRERAK
I KAP Z. zuzenak
II

Z. zeharkakoak

III

Tasa eta bestelako
diru-sarrerak
Ohiko transferentziak

IV
V
VI
VII

Ondare diru-sarrerak
Inbertsio.-erreal.
besterentze
Kapital
transferentziak
GUZTIRA

1.054.734,38
44.698,73
676.412,54
2.641.710,81
14.387,47
0,00
40.662,98
4.472.606,91

2.-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, 2015eko azaroaren 17koa,Jarraibidea onartzen duena
finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu
egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan.

3. UDALAREN IRAUNKORTASUN FINANTZARIOAREN AZTERKETA ETA
EBALUAZIOA.
3.1 2016ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, 2015ean
likidatutako sarrera arrunten % 40,32 izango dela aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2015eko
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 2016rako aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2016rako aurreikusitako
amortizazioak. Zor biziaren zenbatekoan ez dira sartu UFFFarengatik itzuli gabe gelditzen diren
saldoak.

2015ean likidatutako diru-sarrera arruntak

4.468.106,85€

Zor bizia 2015.12.31n

1.947.932,90€

Abalak

0,00 €

Formalizatu baina xedatu gabeko eragiketak
2014an aurreikusitako amortizazioak
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1.947.932,90 - 146.490,00 %

0,00 €
146.490,00€

= %40,32



4.468.106,85

Foru Aldundiak 2016rako ezarritako helburua magnitude hori %80 baino txikiagoa izatea denez,
udalak tarte handia du bere egonkortasun finantzarioa betetzeko.
3.2 2016ko Aurrekontu Orokorraren kitapenak diruzaintzako geldikin eta aurrezte garbi positiboak
ditu.
3.3 2016ko Aurrekontu orokorrek zero defizita du eta bere zor publikoek betetzen ditu otsailaren
8ko 1/2013 Foru Arauak ezarritako helburuak.
Horregatik, espedientea aztertu eta ebaluatu ondoren, kontu-hartzaile honek hau
ONDORIOZTATZEN DU
.....2016ko Aurrekontu Orokorraren kitapen espedienteak betetzen du zor publikoaren edo finantzen
iraunkortasun helburua, eta aurrekontu egonkortasun helburua; halere, ez du betetzen gastu araua
ekitaldi horretako diruzaintzako geldikina erabiltzeagatik.
Udalbatza jakinaren gainean gelditzen da
LAUGARRENA
1/2016 KREDITU ALDAKETA ESPEDIENTEA (KREDITU TXERTAKETA MODALITATEA) GASTU
ARAUA
ETA
AURREKONTU
EGONKORTASUNA
HELBURUAK
EZ
BETETZEAGATIK
KONTUHARTZAILETZAK UDALBATZARI EGINDAKO TXOSTENA

Kontuhartzaileak 1/2016ko kreditu aldaketaren espedientean (geldikinak txertatzea modalitatean)
gastu araua ez betetzeagatik honako txostena aurkezten dio Osoko Bilkurari
KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA OSOKO BILKURARI:
AURREKONTU EGONKORTASUNA ETA GASTU ARAUA EZ BETETZEA 1/2016
KREDITU ALDAKETAREN ESPEDIENTEAN, GELDIKINAK TXERTATZEA
MODALITATEAN.
Kontuhartzailetza honek, 1/2013 Foru Arauak, otsailaren 8koak, Gipuzkoako toki entitateen
aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren
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eskumena garatzen duenak, 5 art.an xedaturikoa betez, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun
eta Finantza departamentuaren Instrukzioaren 1.go eta 3. Arauari ( Finantza tutoretzaren eskumena
garatzeko Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren
alorretan) jarraiki, txosten hau egiten du Udalbatza jakinaren gainean gelditzeko.
1.- AURREKARIAK
1.2 1/2013 Foru Arauak, otsailaren 8koak, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu
egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena
garatzen duenak, 5 art.an neurri zehatz batzuk ezartzen ditu Gipuzkoako toki entitateetako
aurrekontu egonkortasuna eta finantza iraunkortasuna bermatzeko .
5. artikulua.– Zuzentze neurriak.
1.– Ez bada betetzen aurrekontu egonkortasuneko helburua, zor publikoko helburua edo gastu
araua, plan ekonomiko-finantzario bat egin beharko da, urtebetean helburu horiek edo gastu araua
bete ahal izateko.
2.– Dena den, zor helburua betetzen ez bada, hori lortzeko epea plan ekonomiko-finantzarioan
ezarritako bideari egokituko zaio, eta inoiz ere ez du gaindituko 2020 urteko denbora muga.
3.– Bestetik, aurrekontu egonkortasuneko helburuaren ez-betetzea diruzaintzako gerakina
erabiltzearen ondorioz gertatzen bada, plan ekonomiko-finantzarioaren ordez, entitateko
Udalbatzarrari komunikazio bat helaraziko beharko zaio, zirkunstantzia hori adierazita,
Kontuhartzailetzak entitatearen finantza iraunkortasuna aztertu eta ebaluatzeko egiten duen txosten
batekin batera.
1.2 Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatuen kontseiluak, 2015eko azaroaren 17an, onarturiko
Instrukzioaren 1.go . Arauak ( Finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki
entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan) “ aurrekontu
egonkortasunari” buruz hauxe dio hitzez-hitz:
1. Araua. Aurrekontu egonkortasunaren helburua.
1. Aurrekontuen egonkortasunari dagokionez, 2016ko ekitaldian, 1/2013 Foru Arauaren 1.2.a) artikuluan aipatutako
entitate guztiek bete beharreko helburua izango da defizita zero izatea, finantzaketa ahalmena edota premiaren bitartez
neurtuta, Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarrean jasotako definizioari jarraituz.
Magnitude hori zehazteko, honakoa hartuko da kontuan:
—Entitatea aurrekontu eta kontabilitate publikoa eramatera behartuta badago, finantzaketa ahalmena edota premia
honakoen arteko diferentziaren bitartez kalkulatuko da: Aurrekontuko 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta
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aurrekontuko 1etik 7ra bitarteko kapituluetako gastuen artekoa. Horrez gain, kalkulatu nahi den magnitudean eragin
adierazgarririk duen bestelako eragiketarik egongo balitz, dagokion doiketa egingo da.
—Entitatea enpresen Kontabilitate Plan Orokorra eramatera behartuta badago, finantzaketa ahalmena edota premia
Galera-Irabazien Kontuaren emaitzaren bitartez kalkulatuko da. Horrez gain, kalkulatu nahi den magnitudean eragin
adierazgarririk duen bestelako eragiketarik egongo balitz, dagokion doiketa egingo da.
Apartatu honetan ezarritako helburua betetzen dela egiaztatu beharko da toki administrazio bakoitzean, behin haren
kontuak bateratu ondoren. Ondorio horretarako, bateratze esparrua 1/2013 Foru Arauaren 1.2.a) artikuluan aipatutako
entitateek osatzen dute.
Apartatu honetan ezarritako helburua betetzen dea egiaztatu beharko da 2016ko aurrekontuaren onarpen, aldaketa eta
kitapenean. Apartatu honetan ezarritako helburua betetzen ez duten toki entitateek plan ekonomiko-finantzarioa egin beharko
dute, urtebeteko epean egoera zuzenduko dela bermatuko duena. Hala ere, helburuaren ez-betetzea diruzaintzako gerakina
erabiltzearen ondorioz gertatu bada, planaren ordez, 1/2013 Foru Arauaren 5. artikuluaren hirugarren paragrafoan
aurreikusitako komunikazioa egin beharko zaio Udalbatzari.
2. Aurrekontuen egonkortasunari dagokionez, 2016ko ekitaldian, 1/2013 Foru Arauaren 1.2.b) artikuluan aipatutako
entitate guztiek bete beharreko helburua izango da oreka finantzarioa izatea. Ondorio horretarako, oreka finantzariotzat
ulertuko da galerarik ez izatea, entitate bakoitzari aplikagarria zaion kontabilitate planaren arabera.
Apartatu honetan ezarritako helburua betetzen dela egiaztatu beharko da entitate guztietan, banan-banan hartuta, bai
2016ko gastuen eta sarreren aurreikuspen egoeran, eta baita urteko kontuetan ere.
1/2013 Foru Arauaren 1.2.b) artikuluan aipatutako entitateek apartatu honetan ezarritako helburua betetzen ez badute
plan ekonomiko- finantzarioa egin beharko dute, urtebeteko epean egoera zuzenduko dela bermatuko duena.

1.3 Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatuen kontseiluak, 2015eko azaroaren 17an, onarturiko
Instrukzioaren 3.go . Arauak ( Finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki
entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan) “ Gastu arauari”
buruz hauxe dio hitzez-hitz:
3. Araua. Gastuaren araua.
1/2013 Foru Arauaren 1.2.a) artikuluan aipatutako entitate guztiek bete beharreko helburua izango
da 2015aren eta 2016aren artean gastu konputagarriaren bariazioa %1,8 baino handiagoa ez izatea.
Gastu konputagarria zehazteko enplegu ez finantzarioetatik abiatu beharko da, Nazio eta Eskualde
Kontuen Sistema Europarrean jasotako definizioaren arabera neurtuta, eta horietatik kenduko dira bai
interesak, bai beste herri administrazioetatik datozen sarrera finalistekin finantzatutako gastuaren zatia.
Enplegu ez finantzarioak zehazteko, berriz, aurrekontuko 1etik 7ra bitarteko kapituluetako gastuak
hartuko dira oinarritzat. Horrez gain, enplegu ez finantzarioetan eragin adierazgarririk duen bestelako
eragiketarik egongo balitz, dagokion doiketa egingo da.
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Diru-bilketaren hazkunde iraunkorrak dakartzaten Araudi aldaketak onartzean edota bilketan eragin
positiboa izango duten kudeaketa neurriak aplikatzean, gastu konputagarriaren maila neurri berean handitu
ahal izango da 2016an. Era berean, diru-bilketaren murrizketa iraunkorrak dakartzaten araudi-aldaketak
onartzean, gastu konputagarriaren maila neurri berean gutxitu beharko da 2016an.
Gastuaren araua betetzen dela egiaztatu beharko da toki administrazio bakoitzean, behin haren
kontuak bateratu ondoren. Ondorio horretarako, bateratze esparrua 1/2013 Foru Arauaren 1.2.a) artikuluan
aipatutako entitateek osatzen dute.
Gastuaren araua betetzen ez duten toki entitateek plan ekonomiko-finantzarioa egin beharko dute,
urtebeteko epean egoera zuzenduko dela bermatuko duena.
Hala ere, arauaren ez-betetzea diruzaintzako gerakina erabiltzearen ondorioz gertatu bada, planaren
ordez, 1/2013 Foru Arauaren 5. artikuluaren hirugarren paragrafoan aurreikusitako komunikazioa egin
beharko zaio Udalbatzari.
Era berean, gastuaren araua bete ez duten entitateek, baina 1/2013 Foru Arauaren 5 art.aren
laugarren paragrafoan ezarritako baldintzak betetzen badituzte, plan ekonomiko-finantzarioaren ordez,
plenoari komunikazioa egin diezaioke.
Gastuaren araua betetzen dela egiaztatu beharko da 2016ko aurrekontua onartzean, aldatzean eta
likidatzean.

1.4 Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatuen kontseiluak, 2015eko azaroaren 17an, onarturiko
Instrukzioaren 2. Arauak ( Finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki entitateen
aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan) “ zor publikoaren helburua”
ri buruz hauxe dio hitzez-hitz:
2. Araua Zor publikoaren helburua.
1/2013 Foru Arauaren 1.2.a) artikuluan aipatutako entitate guztiek bete beharreko helburua izango
da 2016ko abenduaren 31ko zor bizia ez izatea 2015ean likidatutako sarrera arrunten %80 baino handiagoa.
Zor bizia kalkulatzeko kontuan hartuko dira 2015eko abenduaren 31n indarrean ziren eragiketa
guztiak, abaletatik eratorritako arriskua barne; eta horri gehituko zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe
dauden eragiketak eta 2016rako aurreikusitakoak, eta kenduko zaizkio 2014rako aurreikusitako
amortizazioak. Magnitude horretan ez dira kontuan hartuko Udalak Finantzatzeko Foru Fondoarengatik
(UFFF) itzuli gabe gelditzen diren saldoak.
Erregela honetan ezarritako helburua betetzen dela egiaztatu beharko da toki administrazio
bakoitzean, behin haren kontuak bateratu ondoren. Ondorio horretarako, bateratze esparrua 1/2013 Foru
Arauaren 1.2.a) artikuluan aipatutako entitateek osatzen dute.
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2016ko aurrekontua onartzean, aldatzean eta likidatzean egiaztatu beharko da erregela honetan
ezarritako helburua betetzen dela.
Zorraren helburua betetzen ez duten toki entitateek plan ekonomiko-finantzarioa egin beharko dute,
gutxienez 2014-2017 epealdia aurreikusiko duena. Plan horretan jasoko den zor murrizketaren bilakaerak
bermatu beharko du 2020an zorraren ratioa %70 baino handiagoa ez izatea.

1.5 2016ko martxoaren 30eko 79/2016 alkate dekretuak onartu zuen 1/2016 kreditu aldaketen
espedientea, geldikinak txertatzea modalitatean, 2015eko aurrekontu orokorrean. Espediente horrek
jasotzen du 2016ko aurrekontuan txertatzea aurreko ekitaldiko gastuen egoeran sartutako ordainketa
kredituak, ez zeudenak aitorturiko obligazioen betebeharrarekin lotuak, ondoko taula honen arabera.
Gastu partidak zeinen kredituak txertatzen diren:

Partida
1.0000.200.133.00.01.2015
1.0000.203.153.40.00.2015
1.0000.210.171.00.00.2015
1.0000.211.323.00.00.2015
1.0000.211.920.00.00.2015
1.0000.212.231.41.00.2015
1.0000.226.334.00.06.2015
1.0000.226.335.00.03.2015
1.0000.226.335.00.06.2015
1.0000.226.431.00.06.2015
1.0000.227.337.20.04.2015
1.0000.430.334.00.00.2015
1.0000.430.335.00.00.2015
1.0000.434.334.20.00.2015
1.0000.481.324.00.00.2015
1.0000.601.153.20.04.2015
1.0000.601.153.30.00.2015
1.0000.602.454.00.01.2015
1.0000.622.324.00.02.2015
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Izendapena

Zubizarreta terrenoaren errentamendua
Ibilgailuen errentamendua
Haur parkeen mantentzea
Haurreskolak konpontzea
Udaletxea konpontzea
Larrialdi etxebizitzen mantentzea
Kultur jarduerak
Euskara zerb. publizitatea
Euskara zerb. Aren jarduerak
Merkataritza jarduerak
Gaztematika kudeaketa kontratua
Kultur entitatei transferentziak
Euskara zerb. transferentziak
Dantza Taldea hitzarmena transferentziak
Uzturpe Ikastola: hezkuntza proiektua
Montes-Txumitxa espaloia
San Bartolome plazaren estalkia
Baserri bideen inbentarioa
Egi eskolako teilatua

Kreditu
txertatuta

2.904,00
48,96
441,65
381,20
4.241,23
2.484,44
600,00
665,50
1.550,37
2.728,55
3.849,52
7.578,93
1.287,38
800,00
34.277,09
3.323,42
844,58
6.534,00
5.224,00

1.0000.622.342.00.04.2015
1.0000.623.342.00.01.2015
1.0000.642.151.00.00.2015

Kiroldegiko berritzeak
Kiroldegiko materiala
Planeamenduko plan orokorra
GUZTIRA ...

65.672,77
12.066,73
1.759,16
159.263,48

Diru-sarrera partidak, gastuaren txertaketak finantzatzen duena:

Partida (*)

Izendapena

1.0000.870.000.00.02.2016

Hasierako
kreditua

Kreditu txertatzea finantzazioa

159.263,48

GUZTIRA……………………………

159.263,48

1.5.1 Espediente horrek betetzen du “zor publikoaren helburua”, izan ere zor bizia, 2015eko
abenduaren 31n %40,32 da, 2015ean likidaturiko diru-sarreren gainean, eta horrela zehazten du
Diputatuen Kontseiluaren Instrukzioaren 2 Arauak, aurreko atalean jasotakoak, hau da, zor biziak
ezin duela izan 2015ean likidaturiko diru-sarreren %80 baino handiagoa izan.
1.5.2.1 Aurrekontu Orokorraren 1/2016 kreditu aldaketaren espedientea, kredituak txertatzea
modalitatean , hogeita hamabi mila ehun eta hirurogeita hamahiru koma berrogeita zortzi euroko (
-32.173,48 €) defizita du , SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera, eta
2016rako helburua da defizit zero izatea.
Beraz, , aurrekontu orokorraren 1/2016 kreditu aldaketaren espedientea, kredituak txertatzea
modalitatean, EZ du betetzen
aurrekontu egonkortasunaren helburua, Nazio eta Eskualde
Kontuen Sistema europarraren arabera, ondoko taulan ikus daitekeen moduan:

I KAP
II
III
IV
V
VI

GASTUAK

Aitorturiko
betebeharrak

langileak
Ohiko ondasun eta
zerbitzuak
Interesak

1.539.570,00

7.500,00

Ohiko transferentziak

593.598,40

Inbertsioak

579.519,66
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1.998.985,42

DIRU-SARRERAK
I KAP
II
III
IV
V
VI

Z. zuzenak
Z. zeharkakoak
Tasa eta bestelako dirusarrerak
Ohiko transferentziak
Ondare diru-sarrerak
Inbertsio.-erreal.

1.083.710
39.000
730.609
2.837.181
9.000

VII

Kapital
transferentziak
GUZTIRA

20.000,00
4.759.173,48

VII

besterentze
Kapital transferentziak
GUZTIRA

27.500
4.727.000

Kalkulu hori egin da 1-7 kap.etako diru-sarreren aldeekin, eta 1-7 kap.etako gastuekin, termino
kontsolidatuetan.
1.5.2.2. Bestalde, “Gastu araua” ez betetzea gauzatu da aipaturiko kreditu aldaketan bariazio bat
izan delako gastu konputagarriena, zehazki 2015eko aurrekontuaren kitapenaren gastu likidatuak
eta 2016ko gastu likidatuak. Sartuta daude aurreikusitako gastuak kreditu aldaketaren espedientean,
%9,15; Fak ezarritako helburua 2016rako da gastu konputagarriaren bariazioa %1,8 baino txikiagoa
izatea.
Aurreko kalkulua egiteko kontuan zian dira goian aipaturiko erakundearen datu kontsolidatuak eta
taula honen arabera:
GASTU KONPUTAGARRIAREN BARIAZIOA
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a1
a2
a3
a4
a5
a=a1+a2-a3-a4

Gastu ez finantzarioa 2015 (Kap 1 - 7)
Doiketak SEC
Interesak 2015
Erasandako finantzaiodun gastuak 2015
Doiketa: transferentzi bidezko ordainketa
Gastu konputagarria 2015

4.302.503,84
0,00
8.375,63
159.867,60
110.595,32
4.025.107,41

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b=b1+b2-b3-b4b5+b6

Gastu ez finantzarioa 2016 (cap 1 a 7)
Doiketak SEC
Interesak 2016
Erasandako finantzaiodun gastuak 2016
Doiketa: transferentzi bidezko ordainketa
1/2016 kreditu aldaketa esped.
Gastu konputagarria 1/2016 kreditu
aldaketarekin

4.579.910,00
0,00
7.500,00
187.200,00
151.066,31
159.263,48

c=(b/a-1)*100

Gastu konputagarriaren bariazioa ( %)

4.393.407,17
9,15%

Kontu-hartzailearen txosten honen, gastu araua aztertu eta ebaluatzeko orduan, GFAko Ogasun eta
Finantza departamentuko Instrukzioaren 3 Arauari jarraiki, udaleko datu kontsolidatuak izan ditu
kontuan, zehazki hauek:
-2015ean aitorturiko obligazioak 1-7 gastuen kap: 4.302.503,84€
-Aitorturiko interesak 2015ean: 8.375,63€
-Erasandako finantzaziodun gastuak,diru-sarreren 4-7 kap ken zerga kontzertatu eta Estatuaren
zergen diru-sarreren parte-hartzeari dagozkion diru-sarrerak: 158.425,48€
2.-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, 2015eko azaroaren 17koa,Jarraibidea onartzen duena
finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu
egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan.

4. UDALAREN IRAUNKORTASUN FINANTZARIOAREN AZTERKETA ETA
EBALUAZIOA.
3.1 2016ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, 2015ean
likidatutako sarrera arrunten % 40,32 izango dela aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2015eko
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 2016rako aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2016rako aurreikusitako
amortizazioak. Zor biziaren zenbatekoan ez dira sartu UFFFarengatik itzuli gabe gelditzen diren
saldoak.

2015ean likidatutako diru-sarrera arruntak
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4.468.106,85€

Zor bizia 2015.12.31n

1.947.932,90€

Abalak

0,00 €

Formalizatu baina xedatu gabeko eragiketak
2014an aurreikusitako amortizazioak


146.490,00€

1.947.932,90 - 146.490,00 %


0,00 €

= %40,32

4.468.106,85

Foru Aldundiak 2016rako ezarritako helburua magnitude hori %80 baino txikiagoa izatea denez,
udalak tarte handia du bere egonkortasun finantzarioa betetzeko.
3.2 2015eko eta 2016ko Aurrekontu Orokorraren kitapenak diruzaintzako geldikin eta aurrezte
garbi positiboak ditu.
3.3 2016ko Aurrekontu orokorrek zero defizita du eta bere zor publikoek betetzen ditu otsailaren
8ko 1/2013 Foru Arauak ezarritako helburuak.
3.4 1/2016 kreditu aldaketaren espedientearen gastuek, 2016ko aurrekontu orokorreko geldikinak
txertatzea modalitatean, ez dakarte berez, udalak ematen dituen zerbitzuen kostua handiagotzea, ez
beste zerbitzu berririk. Gainerako gastuek izaera puntuala eta koiunturazkoa dute. Horrenbestez,
udal zerbitzuen egungo kostua mantentzen bada eta udalaren ohiko diru-sarrerak mantentzen badira,
epe ertain eta laburrean, udalak ez du beharko neurri berezi edo apartekorik bere egonkortasun
finantzarioa bermatzeko.
Horregatik, espedientea aztertu eta ebaluatu ondoren, kontu-hartzaile honek hau
ONDORIOZTATZEN DU
Aurrekontu Orokorraren 1/2016 kreditu aldaketa espedienteak, geldikinak txertatzea modalitatean,
betetzen du zor publikoaren edo finantzen iraunkortasun helburua, nahiz eta koiunturalki ez duen
betetzen aurrekontu egonkortasun helburua eta gastu araua.
Udalbatza jakinaren gainean gelditzen da
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BOSGARRENA
02/2016 KREDITU ALDAKETA ESPEDIENTEA (KREDITU GEHIKUNTZA MODALITATEA) GASTU
ARAUA
ETA
AURREKONTU
EGONKORTASUNA
HELBURUAK
EZ
BETETZEAGATIK
KONTUHARTZAILETZAK UDALBATZARI EGINDAKO TXOSTENA

Kontuhartzaileak 2/2016ko kreditu aldaketaren espedientean (gehikuntza modalitatean) gastu
araua ez betetzeagatik honako txostena aurkezten dio Osoko Bilkurari

KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA OSOKO BILKURARI:
AURREKONTU EGONKORTASUNA ETA GASTU ARAUA EZ BETETZEA 2/2016
KREDITU ALDAKETAREN ESPEDIENTEAN, KREDITU GEHIGARRIAK
MODALITATEAN.
Kontuhartzailetza honek, 1/2013 Foru Arauak, otsailaren 8koak, Gipuzkoako toki entitateen
aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren
eskumena garatzen duenak, 5 art.an xedaturikoa betez, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun
eta Finantza departamentuaren Instrukzioaren 1.go eta 3. Arauari ( Finantza tutoretzaren eskumena
garatzeko Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren
alorretan) jarraiki, txosten hau egiten du Udalbatza jakinaren gainean gelditzeko.
1.- AURREKARIAK
1.3 1/2013 Foru Arauak, otsailaren 8koak, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu
egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena
garatzen duenak, 5 art.an neurri zehatz batzuk ezartzen ditu Gipuzkoako toki entitateetako
aurrekontu egonkortasuna eta finantza iraunkortasuna bermatzeko .
5. artikulua.– Zuzentze neurriak.
1.– Ez bada betetzen aurrekontu egonkortasuneko helburua, zor publikoko helburua edo gastu
araua, plan ekonomiko-finantzario bat egin beharko da, urtebetean helburu horiek edo gastu araua
bete ahal izateko.
2.– Dena den, zor helburua betetzen ez bada, hori lortzeko epea plan ekonomiko-finantzarioan
ezarritako bideari egokituko zaio, eta inoiz ere ez du gaindituko 2020 urteko denbora muga.
3.– Bestetik, aurrekontu egonkortasuneko helburuaren ez-betetzea diruzaintzako gerakina
erabiltzearen ondorioz gertatzen bada, plan ekonomiko-finantzarioaren ordez, entitateko
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Udalbatzarrari komunikazio bat helaraziko beharko zaio, zirkunstantzia hori adierazita,
Kontuhartzailetzak entitatearen finantza iraunkortasuna aztertu eta ebaluatzeko egiten duen txosten
batekin batera.
1.2 Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatuen kontseiluak, 2015eko azaroaren 17an, onarturiko
Instrukzioaren 1.go . Arauak ( Finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki
entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan) “ aurrekontu
egonkortasunari” buruz hauxe dio hitzez-hitz:
1. Araua. Aurrekontu egonkortasunaren helburua.
1. Aurrekontuen egonkortasunari dagokionez, 2016ko ekitaldian, 1/2013 Foru Arauaren 1.2.a) artikuluan aipatutako
entitate guztiek bete beharreko helburua izango da defizita zero izatea, finantzaketa ahalmena edota premiaren bitartez
neurtuta, Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarrean jasotako definizioari jarraituz.
Magnitude hori zehazteko, honakoa hartuko da kontuan:
—Entitatea aurrekontu eta kontabilitate publikoa eramatera behartuta badago, finantzaketa ahalmena edota premia
honakoen arteko diferentziaren bitartez kalkulatuko da: Aurrekontuko 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta
aurrekontuko 1etik 7ra bitarteko kapituluetako gastuen artekoa. Horrez gain, kalkulatu nahi den magnitudean eragin
adierazgarririk duen bestelako eragiketarik egongo balitz, dagokion doiketa egingo da.
—Entitatea enpresen Kontabilitate Plan Orokorra eramatera behartuta badago, finantzaketa ahalmena edota premia
Galera-Irabazien Kontuaren emaitzaren bitartez kalkulatuko da. Horrez gain, kalkulatu nahi den magnitudean eragin
adierazgarririk duen bestelako eragiketarik egongo balitz, dagokion doiketa egingo da.
Apartatu honetan ezarritako helburua betetzen dela egiaztatu beharko da toki administrazio bakoitzean, behin haren
kontuak bateratu ondoren. Ondorio horretarako, bateratze esparrua 1/2013 Foru Arauaren 1.2.a) artikuluan aipatutako
entitateek osatzen dute.
Apartatu honetan ezarritako helburua betetzen dea egiaztatu beharko da 2016ko aurrekontuaren onarpen, aldaketa eta
kitapenean. Apartatu honetan ezarritako helburua betetzen ez duten toki entitateek plan ekonomiko-finantzarioa egin beharko
dute, urtebeteko epean egoera zuzenduko dela bermatuko duena. Hala ere, helburuaren ez-betetzea diruzaintzako gerakina
erabiltzearen ondorioz gertatu bada, planaren ordez, 1/2013 Foru Arauaren 5. artikuluaren hirugarren paragrafoan
aurreikusitako komunikazioa egin beharko zaio Udalbatzari.
2. Aurrekontuen egonkortasunari dagokionez, 2016ko ekitaldian, 1/2013 Foru Arauaren 1.2.b) artikuluan aipatutako
entitate guztiek bete beharreko helburua izango da oreka finantzarioa izatea. Ondorio horretarako, oreka finantzariotzat
ulertuko da galerarik ez izatea, entitate bakoitzari aplikagarria zaion kontabilitate planaren arabera.
Apartatu honetan ezarritako helburua betetzen dela egiaztatu beharko da entitate guztietan, banan-banan hartuta, bai
2016ko gastuen eta sarreren aurreikuspen egoeran, eta baita urteko kontuetan ere.
1/2013 Foru Arauaren 1.2.b) artikuluan aipatutako entitateek apartatu honetan ezarritako helburua betetzen ez badute
plan ekonomiko- finantzarioa egin beharko dute, urtebeteko epean egoera zuzenduko dela bermatuko duena.
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1.3 Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatuen kontseiluak, 2015eko azaroaren 17an, onarturiko
Instrukzioaren 3.go . Arauak ( Finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki
entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan) “ Gastu arauari”
buruz hauxe dio hitzez-hitz:
3. Araua. Gastuaren araua.
1/2013 Foru Arauaren 1.2.a) artikuluan aipatutako entitate guztiek bete beharreko helburua izango
da 2015aren eta 2016aren artean gastu konputagarriaren bariazioa %1,8 baino handiagoa ez izatea.
Gastu konputagarria zehazteko enplegu ez finantzarioetatik abiatu beharko da, Nazio eta Eskualde
Kontuen Sistema Europarrean jasotako definizioaren arabera neurtuta, eta horietatik kenduko dira bai
interesak, bai beste herri administrazioetatik datozen sarrera finalistekin finantzatutako gastuaren zatia.
Enplegu ez finantzarioak zehazteko, berriz, aurrekontuko 1etik 7ra bitarteko kapituluetako gastuak
hartuko dira oinarritzat. Horrez gain, enplegu ez finantzarioetan eragin adierazgarririk duen bestelako
eragiketarik egongo balitz, dagokion doiketa egingo da.
Diru-bilketaren hazkunde iraunkorrak dakartzaten Araudi aldaketak onartzean edota bilketan eragin
positiboa izango duten kudeaketa neurriak aplikatzean, gastu konputagarriaren maila neurri berean handitu
ahal izango da 2016an. Era berean, diru-bilketaren murrizketa iraunkorrak dakartzaten araudi-aldaketak
onartzean, gastu konputagarriaren maila neurri berean gutxitu beharko da 2016an.
Gastuaren araua betetzen dela egiaztatu beharko da toki administrazio bakoitzean, behin haren
kontuak bateratu ondoren. Ondorio horretarako, bateratze esparrua 1/2013 Foru Arauaren 1.2.a) artikuluan
aipatutako entitateek osatzen dute.
Gastuaren araua betetzen ez duten toki entitateek plan ekonomiko-finantzarioa egin beharko dute,
urtebeteko epean egoera zuzenduko dela bermatuko duena.
Hala ere, arauaren ez-betetzea diruzaintzako gerakina erabiltzearen ondorioz gertatu bada, planaren
ordez, 1/2013 Foru Arauaren 5. artikuluaren hirugarren paragrafoan aurreikusitako komunikazioa egin
beharko zaio Udalbatzari.
Era berean, gastuaren araua bete ez duten entitateek, baina 1/2013 Foru Arauaren 5 art.aren
laugarren paragrafoan ezarritako baldintzak betetzen badituzte, plan ekonomiko-finantzarioaren ordez,
plenoari komunikazioa egin diezaioke.
Gastuaren araua betetzen dela egiaztatu beharko da 2016ko aurrekontua onartzean, aldatzean eta
likidatzean.

1.4 Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatuen kontseiluak, 2015eko azaroaren 17an, onarturiko
Instrukzioaren 2. Arauak ( Finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki entitateen
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aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan) “ zor publikoaren helburua”
ri buruz hauxe dio hitzez-hitz:
2. Araua Zor publikoaren helburua.
1/2013 Foru Arauaren 1.2.a) artikuluan aipatutako entitate guztiek bete beharreko helburua izango
da 2016ko abenduaren 31ko zor bizia ez izatea 2015ean likidatutako sarrera arrunten %80 baino handiagoa.
Zor bizia kalkulatzeko kontuan hartuko dira 2015eko abenduaren 31n indarrean ziren eragiketa
guztiak, abaletatik eratorritako arriskua barne; eta horri gehituko zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe
dauden eragiketak eta 2016rako aurreikusitakoak, eta kenduko zaizkio 2014rako aurreikusitako
amortizazioak. Magnitude horretan ez dira kontuan hartuko Udalak Finantzatzeko Foru Fondoarengatik
(UFFF) itzuli gabe gelditzen diren saldoak.
Erregela honetan ezarritako helburua betetzen dela egiaztatu beharko da toki administrazio
bakoitzean, behin haren kontuak bateratu ondoren. Ondorio horretarako, bateratze esparrua 1/2013 Foru
Arauaren 1.2.a) artikuluan aipatutako entitateek osatzen dute.
2016ko aurrekontua onartzean, aldatzean eta likidatzean egiaztatu beharko da erregela honetan
ezarritako helburua betetzen dela.
Zorraren helburua betetzen ez duten toki entitateek plan ekonomiko-finantzarioa egin beharko dute,
gutxienez 2014-2017 epealdia aurreikusiko duena. Plan horretan jasoko den zor murrizketaren bilakaerak
bermatu beharko du 2020an zorraren ratioa %70 baino handiagoa ez izatea.

1.5 2016ko martxoaren 10eko 137/2016 alkate dekretuak onartu zuen 2/2016 kreditu aldaketen
espedientea, kreditu gehigarriak
modalitatean. Espediente horrek gastuen partida berriak
aurreikusten ditu, eta baita dauden beste batzuk gutxitzea eta handitzea ere. Taula honetan daude
jasota.

Aurrekontu-saila

Azalpena

1.0000.202.133.00.00
1.0000.210.170.00.00
1.0000.210.170.00.01
1.0000.211.153.40.00
1.0000.211.231.60.00
1.0000.211.324.00.00
1.0000.211.920.00.00
1.0000.227.163.00.01

Seinaleztatze eta segurtasuna
Herri bideen mantentzea
Eremu berdeen mantentzea
Brigadaren pabilioian konponketak
Konponketak Kale hezitzaileen lokalean
Konponketak ikastetxean
Konponketak udaletxean.
Bide garbiketa kontratua
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Egungo
kredituak
2.000,00
5.000,00
4.000,0
500,00
0,00
100,00
8.000,00
177.000,00

Aldaketak
1.500,00
2.000,00
4.500,00
4.400,00
700,00
2.381,00
3.500,00
1.277,00

1.0000.227.926.00.07
1.0000.227.932.00.07
1.0000.227.932.00.08
1.0000.412.920.00.01
1.0000.430.341.00.00
1.0000.421.326.30.00
1.0000.625.153.40.00
1.0000.933.011.00.01

Tolomendi kontratua: informatika aholkularitza
Zergabilketa kudeaketa
Trafiko isunen prozedura kudeatzea
Eudeli ekarpena
Kirol jarduetarako transferentziak
Musika eskolari ekarpena.
Brigadaren pabilioiko altzariak
Maileguen amortizazioa.

3.000,00
100,00
1.000,00
0,00
41.600
68.000,00
0,00
146.490,00

GUZTIRA……………………….

180,00
500,00
2.000,00
902,00
10.000,00
11.000,00
2.139,00
4.913,00

51.892,00

1.5.1 Espediente horrek betetzen du “zor publikoaren helburua”, izan ere zor bizia, 2015eko
abenduaren 31n %40,32 da, 2015ean likidaturiko diru-sarreren gainean, eta horrela zehazten du
Diputatuen Kontseiluaren Instrukzioaren 2 Arauak, aurreko atalean jasotakoak, hau da, zor biziak
ezin duela izan 2015ean likidaturiko diru-sarreren %80 baino handiagoa izan.
1.5.2.1 Aurrekontu Orokorraren 2/2016 kreditu aldaketaren espedienteak, kreditu gehigarriak
modalitatean , berrogeita hemeretzi mila ehun eta berrogeita hamabi koma berrogeita zortzi euroko
(-59.152,48€) defizita du , SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera, eta
2016rako helburua da defizit zero izatea.
Beraz, , aurrekontu orokorraren 2/2016 kreditu aldaketaren espedientea, kreditu gehigarriak
modalitatean, EZ du betetzen
aurrekontu egonkortasunaren helburua, Nazio eta Eskualde
Kontuen Sistema europarraren arabera, ondoko taulan ikus daitekeen moduan:
GASTUAK

I KAP
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langileak

Aitorturik
o
betebeharr
ak
1.539.570,00

DIRU-SARRERAK

I
KAP

Z. zuzenak

1.083.710,00

II
III
IV
V
VI
VII

Ohiko ondasun eta
zerbitzuak
Interesak
Ohiko
transferentziak
Inbertsioak

2.021.923,42
7.500,00
615.500,40

581.658,66

Kapital
transferentziak
GUZTIRA

20.000,00
4.786.152,48

II

Z. zeharkakoak

III

Tasa eta bestelako dirusarrerak
Ohiko transferentziak

IV
V
VI
VII

Ondare diru-sarrerak
Inbertsio.-erreal.
besterentze
Kapital transferentziak
GUZTIRA

39.000,00
730.609,00
2.837.181,00
9.000,00

27.500,00
4.727.000,00

Kalkulu hori egin da 1-7 kap.etako diru-sarreren aldeekin, eta 1-7 kap.etako gastuekin, termino
kontsolidatuetan.
1.5.2.2. Bestalde, “Gastu araua” ez betetzea gauzatu da aipaturiko kreditu aldaketan bariazio bat
izan delako gastu konputagarriena, zehazki 2015eko aurrekontuaren kitapenaren gastu likidatuak
eta 2016ko gastu likidatuak. Sartuta daude aurreikusitako gastuak kreditu aldaketaren espedientean,
%10,07; FAk ezarritako helburua 2016rako da gastu konputagarriaren bariazioa %1,8 baino
txikiagoa izatea.
Aurreko kalkulua egiteko kontuan zian dira goian aipaturiko erakundearen datu kontsolidatuak eta
taula honen arabera:
GASTU KONPUTAGARRIAREN BARIAZIOA
a1
a2
a3
a4
a5
a=a1+a2-a3-a4
b1
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Gastu ez finantzarioa 2015 (Kap 1 - 7)
Doiketak SEC
Interesak 2015
Erasandako finantzaiodun gastuak 2015
Doiketa: transferentzi bidezko ordainketa
Gastu konputagarria 2015

4.302.503,84
0,00
8.375,63
158.425,48
110.595,32
4.025.107,41

Gastu ez finantzarioa 2016 (cap 1 a 7)

4.579.910,00

b2
b3
b4
b5
b6
b7
b=b1+b2-b3-b4b5+b6+b7

Doiketak SEC
Interesak 2015
Erasandako finantzaiodun gastuak 2016
Doiketa: transferentzi bidezko ordainketa
1/2016 kreditu aldaketa esped.
2/2016 kreditu aldaketa esped.
Gastu konputagarria 2/2016 kreditu
aldaketarekin

c=(b/a-1)*100

Gastu konputagarriaren bariazioa ( %)

0,00
7.500,00
187.200,00
161.066,31
159.263,48
46.979,00
4.430.386,17
% 10,07

Kontu-hartzailearen txosten honen, gastu araua aztertu eta ebaluatzeko orduan, GFAko Ogasun eta
Finantza departamentuko Instrukzioaren 3 Arauari jarraiki, udaleko datu kontsolidatuak izan ditu
kontuan, zehazki hauek:
-2015ean aitorturiko obligazioak 1-7 gastuen kap: 4.302.503,84€
-Aitorturiko interesak 2015ean: 8.375,63€
-Erasandako finantzaziodun gastuak,diru-sarreren 4-7 kap ken zerga kontzertatu eta Estatuaren
zergen diru-sarreren parte-hartzeari dagozkion diru-sarrerak: 158.425,48€
2.-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, 2015eko azaroaren 17koa,Jarraibidea onartzen duena
finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu
egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan.
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5. UDALAREN IRAUNKORTASUN FINANTZARIOAREN AZTERKETA ETA
EBALUAZIOA.
3.1 2016ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, 2015ean
likidatutako sarrera arrunten % 40,32 izango dela aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2015eko
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 2016rako aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2016rako aurreikusitako
amortizazioak. Zor biziaren zenbatekoan ez dira sartu UFFFarengatik itzuli gabe gelditzen diren
saldoak.

2015ean likidatutako diru-sarrera arruntak

4.468.106,85€

Zor bizia 2015.12.31n

1.947.932,90€

Abalak

0,00 €

Formalizatu baina xedatu gabeko eragiketak
2014an aurreikusitako amortizazioak


1.947.932,90 - 146.490,00 %


0,00 €
146.490,00€
= %40,32

4.468.106,85

Foru Aldundiak 2016rako ezarritako helburua magnitude hori %80 baino txikiagoa izatea denez,
udalak tarte handia du bere egonkortasun finantzarioa betetzeko.
3.2 2015eko eta 2016ko Aurrekontu Orokorraren kitapenak diruzaintzako geldikin eta aurrezte
garbi positiboak ditu.
3.3 2016ko Aurrekontu orokorrek zero defizita du eta bere zor publikoek betetzen ditu otsailaren
8ko 1/2013 Foru Arauak ezarritako helburuak.
3.4 2/2016 kreditu aldaketaren espedientearen gastuek, 2016ko aurrekontu orokorreko kreditu
gehigarriak modalitatean, ez dakarte berez, udalak ematen dituen zerbitzuen kostua handiagotzea,
ez beste zerbitzu berririk. Gainerako gastuek izaera puntuala eta koiunturazkoa dute. Horrenbestez,
udal zerbitzuen egungo kostua mantentzen bada eta udalaren ohiko diru-sarrerak mantentzen badira,
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epe ertain eta laburrean, udalak ez du beharko neurri berezi edo apartekorik bere egonkortasun
finantzarioa bermatzeko.
Horregatik, espedientea aztertu eta ebaluatu ondoren, kontu-hartzaile honek hau
ONDORIOZTATZEN DU
Aurrekontu Orokorraren 2/2016 kreditu aldaketa espedienteak, kreditu gehigarriak modalitatean,
betetzen du zor publikoaren edo finantzen iraunkortasun helburua, nahiz eta koiunturalki ez duen
betetzen aurrekontu egonkortasun helburua eta gastu araua.
Udalbatza jakinaren gainean gelditzen da

SEIGARRENA:
GALDE-ERREGUAK

Ez dago inolako galde-erregurik.
Eta bestelako aztergairik ez dagoenez, bilera amaitutzat ematen da goiburuan adierazitako egunaren
arratsaldeko seiak eta hemezortzi direnean. Nik, behin-betiko idazkari naizen honek, akta hau egiten dut
bertan jasotakoaren berri emateko.
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