2020-12-29ko OHIKO UDALBATZA
Irurako udaletxean, 2020ko abenduaren 29an, arratsaldeko 18:00tan, lehen
deialdia egin ondoren, Udalbatza bildu da ohiko osoko bilkura egiteko.
Mahaiburua Gorka Murua Macuso izan da, udaleko alkate-lehendakaria, eta
zinegotzi hauek agertu dira gaiak aztertzeko:
-Azaldu diren EH BILDU udal-taldeko zinegotziak: Noelia Lataburu Ortiz.
-Azaldu ez diren EH BILDU udal-taldeko zinegotziak: Mikel Gotzon Iturbe
Saizar, Olaia Nieto Legarra eta Leticia Aristi Oria.
-Azaldu diren EAJ/PNV udal-taldeko zinegotziak: Ana Jesus Leunda
Gurruchaga.
-Azaldu ez diren EAJ/PNV udal-taldeko zinegotziak: Jose Ramón Epelde
Irizar, María Cristina Santos San Sebastian eta Marta Castrillo Iturralde.
Miguel Antonio Arrizabalaga Brusin Udaleko idazkari kontu-hartzaileak
egin ditu idazkari-lanak.
Lehenengo aipatu behar da Koronavirus -Covid 19- izurritearen alarma
egoera ikusita eta korporatiboen eta hiritarren osasuna babesteko, Alkatearen
Dekretuaren bidez neurri batzuk hartu direla bilera hau egiteko eta Pleno Aretoa
txikia dela ikusita, hauek izango dira hartutako neurriak:
1.- Bakarrik bileran zuzenean parte hartuko dute korporatibo hauek: Alkatea,
EH Bildu udal taldearen bozeramailea, EAJ/PNV udal taldearen bozeramailea eta
udaleko idazkaria.
2.- Beste zinegotziek, bere botoa delegatuko dute bere taldearen
bozeramailean idatzi baten bidez. Bozeramaile bakoitzak hainbat boto izango ditu
delegazioaren arabera.
Ondorioz:
-Leticia Aristi Oria, Olaia Nieto Legarra eta Mikel Iturbe Saizar, EH Bildu
udal taldearen zinegotziek beren botoa Noelia Lataburu Ortiz zinegotzian delegatu
dute. Orduan, berea eta hiru boto gehiago izango ditu: 4 boto.
-Maria Cristina Santos San Sebastian, Jose Ramón Epelde Irizar eta Marta
Castrillo Iturralde, EAJ/PNV udal taldearen zinegotziek beren botoa Ana Jesús
Leunda Gurruchaga zinegotzian delegatu dute. Orduan, berea eta bi boto gehiago
ditu: 4 boto.
3.- Bilera, publikoari itxita izango da, nahiz eta edozein herritarrek eskubidea
izan bileraren akta eta audio grabazio eskuratzeko.
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Alkateak hasitzat jo du saio publikoa; segituan, eta alkatearen baimenarekin,
idazkariak jakinarazi du bilera egin daitekeela, bertara agertu baita gutxieneko
partaide kopurua, Toki Erregimeneko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legeak eta azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuak, Toki Erakundeen
Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araudi Juridikoaren Erregelamendua onartzen
duenak, agindutakoa.

LEHENENGO GAIA
AURREKO AKTA ONATZEA (2020-11-24).
Idazkariak adierazi du oraindik akta bukatu gabe dagoela beraz, hurrengo
udalbatzar batean onartuko da.

BIGARREN GAIA
ALKATETZAREN DEKRETU HAUEN BERRI EMATEA: 2020/239 DEKRETUTIK
2020/271 DEKRETURA BITARTEAN.
Alkateak 2020/239 dekretutik 2020/271 dekretura bitartekoen berri eman dio
Udalbatzari.
Eta udalbatza jakinaren gainean geratu da.

HIRUGARREN GAIA
2021. EKITALDIKO IRURAKO UDALEKO AURREKONTU OROKOARRAREN
HASIERAKO ONARPENA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
Alkateak adierazitakoaren arabera, jarraian dauden dokumentu eta txosten
guztiak Ogasun batzordean onartuak izan dira eta diktaminatuta dator.
ARAUDI APLIKAGARRIA
*
*
*
1. ENTITATE ZERRENDA:
1. IRURA
2.
3.
4.
2. HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA
Aurrekontuen egonkortasuna
Defizita:
DGarekin finantzatutako defizita:
2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari
buruzkoa.
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1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza
iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena.
Gipuzkoako toki entitateek jarraitu beharreko erregelak 2020 aurrekontuak prestatu,onartu eta gauzatzeko
onartzen dituen jarraibidea(Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak, 2019ko urriaren 29an
onartutakoak (G.A.O.ko 2019-11-14).

TXOSTENA
HELBURUAK ETA GASTU ARAUA BETETZEARI BURUZKOA
AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN
Ondorio horretarako, ez denez aurreikusten ondorengo doikuntzarik beharko duen eragiketa adierazgarririk,
kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta 1etik 7ra bitarteko kapituluetako gastuen arteko
diferentziaren bitartez egin da, goian zerrendatutako entitateen kontuak bateratuta. Ondoko taulan xehatzen
da egin den kalkulua:
19.500,00
-1.195.950,00
FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK (administrazio izaera dutenak)
Entitate honen finantzaketa ahalmena/premia, SEC nazio eta eskualde kontuen sistema europarraren
arabera, honako hau izatea espero da,2020 . Urtean:

2021. URTEKO AURREKONTUA
9/2020 Foru Dekretu Araua,azaroaren 10ekoa, Gipuzkoako toki entitateei aplikatzekoak diren ezohiko eta
presazko finantza neurriei buruzkoa.
2.284.400,00
3.480.350,00
0,00
-1.195.950,00
0,00
19.500,00
-1.176.450,00

Finantzen iraunkortasuna
Zor bizia: %54,10
Gastuaren araua
Gastuaren muga:
Gastu konputagarria:
Diferentzia:
DGak finantzatutako gastu konputagarria:
Sarrera ez finantzarioak (1-7 kapituluak)

2021. urterako ez dago zor biziaren muga.
2021. urtean gastuaren muga eta gastu konputagarria honako hauek izan dira:
DGak finantzatutako defizita:
Finantzaketa ahalmena / premia, plana egiteko obligazioaren ondorioetarako
(1/2013 FAren 5.3 art./Jarraib. 1.1 erreg.)

2021. ekitaldirako defizit helburua:197.161€.Gaindituz gero, behartuta izango da plan ekonomiko.finantzario
bat egiteko eta onartzeko,baina neurri gehigarriak hartzeko obligazioarik
2.289.264,00
2.302.000,00
-12.736,00
0,00
2020-12-31ean , entitateen zor bizia , guztira honako hau izatea espero da :
Emaitzari gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe dauden eragiketak eta 2021. Urtean aurreikusitakoak,
eta kendu zaizkio 2021. urterako aurreikusitako amortizazioak.
Aurreko kalkulua egiteko, goian zerrendatutako entitateen datu bateratuak erabili dira, ondoko taulan
xehatzen den moduan:
Gastu ez finantzarioak (1-7 kapituluak)
SEC doikuntzak
Finantzaketa ahalmena / premia

kalkulua egiteko , 2019-12-31ko zor biziaren znebatekotik abiatu gara, indarrean ziren eragiketa guztiak
kontuan hartuta , bai epe luzekoak, bai epe laburrekoak ,abaletik eratorriko arriskua barne.
DGak finantzatutako obligazio ez finantzarioak (1-7 kapituluak):
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2020. urterako aurrekontuaren egonkortasunaren araua bete ez du egiten.Ondorioz , udalak plan ekonomikofinantzarioa egin beharko du,gutxienez , 2021-2022 epealdia aurreikusitakoa.Nahiz eta hori izan , behar hori
zehazteko 2020ko aurrekontuaren likidazioare bidez egiaztatuko da.
2021 2020
Gastu ez finantzarioak (1-7 kapituluak): 3.480.350,00 2.346.000,00
Zorraren interesak: 16.000,00 1.500,00
SEC doikuntzak: 0,00 0,00
Admin.publikoen ekarpen finalistekin finantzatutako gastua: 112.000,00 120.365,00
Gastu konputagarria: 3.352.350,00 2.224.135,00
BGP hazkundearen errefereia tasa. -- 0,00
Arau aldaketen eragina: 0,00
Gastuaren muga: 2.224.135,00
Gastuaren muga - Gastu konputagarria: -1.128.215,00
DGak finantzatutako obligazio ez finantzarioak (1-7 kapituluak): 19.500,00
DGak finantzatutako gastu konputagarria: 19.500,00
Gastuaren muga - Gastu konputagarria, plana egiteko obligazioaren ondorioetarako: -1.108.715,00

3. ONDORIOAK
Kontu-hartzailea
Sin: Miguel Antonio Arrizabalaga Brusin.
Aipatu den defizitaren zenbatekoak gainditzen bada ,2021eko likidazioan Plan Ekonomiko-Finantzario
Udalbatzak onartu beharko du ,hiru hilabeteko epea, likidazioa onartzen denetik kontatzen hasita.Plan hori ez
du behar jarraipenik izan, ez da GAO argitaratu behar eta ez Aldundira bidali beharko ere.
Iruran,2020ko abendduaren 23an.
Aipatu den 9/2020 Foru Dekretu-Arauaren arabera 2020rako eta 2021erako bakarrik etenda uzten arau
fiskalak,Horrez esa nahi du aurrekontua egonkortasunaren eta zor publikoaren helburuak eraginik gabe utziko
direla eta gastu arau ez aplikatzea.Nahiz eta hori izan, defizit helburua gainditzen bada Plan Ekonomiko Finantzario prestatu eta onartu behar da,baina "didaktikoa " bakarrik izango da ,jarraaipenik egin gabe eta
neurrik hartu gabe , ez bada betetzen.

TXOSTEN EKONOMIKO-FINANTZARIOA

I N F O R M E ECONOMICO-FINANCIERO.

Visto el Proyecto de Presupuesto de este
Ikusita 2019ko ekitaldi ekonomikorako
Udal honen aurrekontu-proiektua, abenduaren Ayuntamiento para el ejercicio económico de 2021,
19ko 21/2003 Foru Arauaren6. 3. artikuluko e) informo lo siguiente, de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 6.3, apartado e) de la Norma Foral 21/2003, de
atalari jarraiki, honako hau jakinarazten dut.

1.- Diru-sarrerak kalkulatzeko, oinarritzat
hartu dira honako hauek: Udalaren 2019ko
ekitaldi ekonomikoaren aurrekontu-kitapenaren
zirriborroa; udal-zergen bilakaera, hartutako udal
akordioen eta lege-aldaketen arabera. Foru
Arauaren Proiektua ,Gipuzkoako lurralde
historikoaren Aurrekontu Orokorrak luzatzen
dituena 2021rako, jakiteko Udal Finantzaketarako
Foru Fondoaren banaketari buruz eta beste
zalantzei buruz(ez dago oraindik). Ildo 2021.
Ekitaldirako prebisioa 1.240.843€ da. Ez dakigu
2020ko likidazioa.
Hala ere , adierazi behar dugu 2020ko
martxotik gora berak ekonomikoak Covid19
izurriteak eraginda .Udal honetako ondorio

19 de Diciembre.
1.- Las Bases utilizadas para el cálculo de los
ingresos han sido: la previsión de liquidación del
Presupuesto de este Ayuntamiento del ejercicio
económico de 2020, la evolución de los tributos
municipales, según los acuerdos municipales
adoptados y las modificaciones legales realizadas. El
Proyecto Norma Foral de los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para
2021, respecto a la dotación del Fondo Foral de
Financiación Municipales y resto de variables
resultantes(no existe todavía). En este sentido la
previsión para 2021 asciende a la cantidad de
1.240.843 €.No sabemos la liquidación definitiva del
ejercicio de 2020.
Así mismo debemos de señalar la
inestabilidad económica producida por la epidemia
del Covid-19 desde marzo de 2020.La consecuencia
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nagusia izan da Udal Finantzaketarako Foru
Fondoren murrizketa. Beste
tokiko sarrerak
mantendu dira.
Oraindik ezinezkoa da asmatzea 2021ko
sarreretan eragina. Baina
erakunde guztiek
aurreikusten dute hobekuntza nabaria.

más importante para este Ayuntamiento es la
reducción de los ingresos del Fondo Foral de
Financiación Municipal .El esto de los ingresos
locales se han mantenido.
Por ahora es imposible prever el impacto en
los ingresos de 2021 , aunque todas las instituciones
preven una importante mejora para ese año.

Ildo horretan eta kontuan hartuta
Fondo horretan biztanlearen kopurua dela
faktore nagusia
Udal honen ekarpena
kalkulatzeko ,Irurako udalerriko biztanleen
kopurua azken urteetan horrela izan da:
-2016-01-01 : 1.785
-2017-01-01 : 1.823
-2018-01-01: 1.862
-2019-01-01: 1852
-2020-01-01: 1.852
-2020-12-01:1.896

En este sentido y teniendo en cuenta que la
cifra de población es el factor más importante para
calcular la participación de este Ayuntamiento en el
Fondo , resumo las cifras de población de Irura en los
últimos años:
-01-01-2016 : 1.785
-01-01-2017: 1.823
-01-01-2018 : 1.862
-01-01-2019 : 1852
-01-01-2020 : 1.852
-01-12-2020 :1.896.

La conclusión es obvia : se ha produciendo un
Emaitza argi dago : biztanlearen
estancamiento en la cifra de población .Pero este
kopurua eten egiten ari da .Baina azken
último año hay un crecimiento.
urtean hazkunde bat dago.

Gastuetan hauek izan dira erabilitako
En cuanto a los gastos los criterios utilizados
irizpideak:
son los siguientes:
a) 1.
Kapituluan
(Pertsonalen
Gastuak): langileen ordainsariaren %0,9
aurreikusten igoera .Eta beste aldaketa
txiki
batzuk
pertsonalaren
egoera
egokitzeko.

a) En el Capítulo 1º (Gastos de
Personal): una previsión de aumento del
0,9% para el personal. Además , otras
pequeñas modificaciones para adaptarse a
las circunstancias del personal.

b) 2. Kapituluan (Gastu Arruntak)
2020ko
gastuen
likidazioaren
aurreikuspenak eta Alkatearen aginduak.

b) En el Capítulo 2º (Gastos
Corrientes) la previsión de liquidación de
gastos de 2020, más las modificaciones
propuestas por la Alcaldía.

c)4º
kapituluan (Transferentzia
Arruntak) .Alde batetik
, udal
honek parte hartzen dituen nahiz
publiko
eta
pribatuak
Mankomunitate eta Erakundeen
,ekarpen aurreikusitakoak .Beste
aldetik , familiei eta etekin gabe
erakundeentzako diru laguntzak:
bai, azken urteetan ohikoak eta

c)En el Capítulo 4º (Transferencias
Corrientes): Las previsiones de
aportaciones a las Mancomunidades y
Entidades ,tanto públicas como
privadas , de la que forma parte este
Ayuntamiento , más las subvenciones
previstas, tanto las habituales en los
últimos años , tanto como otras
nuevas, tanto a familias como a
entidades sin fines de lucro.
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gainera beste berri batzuk.
d)6.
Kapituluan
(Inbertsioak)
Alkatetzak aipatuak finantzatuta barneko
baliabideekin eta zor kapital transferentziekin
eta 1.200.000 euroko epe luzerako mailegua.

d)En el Capítulo 6º (Inversiones) las
señaladas por la Alcaldía y financiadas con
recursos propios y transferencias de capital
y un préstamo por un importe de 1.200.000€

2.- Betebehar galdagarriei eta diru-sarreren
funtzionamendu-gastuei aurre egiteko dirusarrera nahikoak daudela ziurtatzen dut, eta,
ondorioz,
aurrekontua
eraginkortasunez
berdinkatu dela, 3.485.850 eurokoa dena, gastuei
eta diru-sarrerei dagokienez.

2.- Acredito la suficiencia de ingresos para
hacer frente a las obligaciones exigibles y los gastos
de funcionamiento y en consecuencia la efectiva
nivelación del Presupuesto que asciende en cuanto a
los gastos y a los ingresos a la cantidad de 3.485.850
euros.

Ez dut egiten erreserbarik Udalak
Finantzatzeko Foru Funtsaren bere likidazioa
negatiboa izaten bada. Baina, urtearen zehar
kontuan hartu behar da Gipuzkoako Foru
Diputazioaren 2021. zergen sarreren bilakaera.

En los ingresos no se hace ninguna reserva en
la Participación en el Fondo Foral de Financiación
Municipal. Aunque habrá que tener en cuenta la
evolución de los ingresos fiscales de la Diputación
Foral de Gipuzkoa en el ejercicio económico de 2021.

3.- Konpromiso-krediturik eratu daude
urte batzuetarako gastuak , ez dago .
Hala eta guztiz ere , 2015eko maiatzaren
6ko
udalbatzak
erabaki
zen
eskolaekipamenduaren
zabaleraren
gastuak
finantzatzea 10 urtez, urtero gehienez 75.000
euroko
diru-laguntza
Irurako
Ikastola
Kooperatiba Elkarteari. Epea : 2017-2026.
Orain eta kontuan hartuta Eusko
Jaurlaritzak diru laguntzarik eman diola, urtero
ekarpena 55.000 eurokoa izan da.

3.- En cuanto a los créditos de compromiso se
señalan en el correspondiente anexo del proyecto de
presupuesto.
Pero, por otra parte y por acuerdo del Pleno
de este Ayuntamiento de 6 de mayo de 2015, se
acordó financiar con una cantidad anual máxima de
75.000 euros, y por 10 años a la entidad Irurako
Ikastola Kooperatiba Elkartea para la ampliación del
equipamiento escolar. Periodo : 2017-2026.
En la actualidad y descontando la subvención
otorgada por el Gobierno Vasco, se prevée la
aportación anual en 55.000 euro.

Legealdiaren arabera (22. Artikulua) :
etorkizuneko ekitaldi bakoitzerako indarreko
konpromiso- kredituen zenbateko metatua ezin
izan da izan erakundearen likidatutako azken
ekitaldiko eragiketa arrunten ziozko baliabideen
%25 baino gehiago:

De acuerdo con la legislación vigente (art.22 )
el importe acumulado de compromisos vigentes para
ejercicio futuro no podrá ser superior al 25 de los
recursos por operaciones corrientes , deducidos del
último ejercicio liquidado:

A.- Azken ekitaldiko eragiketa arrunten
A.- Recursos por operaciones corrientes
deducidos del último ejercicio liquidado (2019):
ziozko baliabideak (2019) : 2.276.692, 83 €
2.276.692,83 €
%25a kopurua hau da : 576.004,00 €
El 25% es la siguiente cantidad : 576.004,00 €

B.- 2021. Ekitaldiko aurrekontua :
-Konpromiso – kredituak : 109.000 €

B.- Ejercicio presupuestario 2021.
-Créditos de compromiso : 109.000 €
-Irurako Ikastola: 55.000 €
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-Irurako Ikastola : 55.000€
-Jubilatuen Elkartea : 4.000€
-Udal etxe zuzendaritza: 50.000€
D.- Inbertsiotarako aurrezkia :
- 2016 . likidazioa
: 310.000 €
- 2017. likidazioa
: 356.000 €
- 2018. likidazioa : 557.907,32 €
- 2019. Likidazioa : 326.162 €
-2020(Prebisioa) :81.500€
4.- Ez dago kreditu-eragiketa eraginkorrik
2029ko abenduaren 31ean. 2020.
2021. ekitaldirako 1.200.000 euroko epe
luzerako mailegua aurreikusita dago .Bere
azterketa eranskin batean dago.
Ildo horretan , azpimarratu behar da
2020rako eta 2021erako etenda uzten dira arau
fiskalak , 9/2020 Foru Dekretu-Araua ,azararoaren
10ekoa-ren bidez.

-Jubilatuen Elkartea : 4.000€
-Udal
-Etxe
Berrikuntzaren
zuzendaritza: 50.000€

obraren

D. Ahorro presupuestario para inversiones :
- 2016 (liquidación): 310.000 €
- 2017 (Liquidación): 356.000 €
-2018 (Liquidación ) : 557.907,32 €
-2019 (Liquidación ) : 326.162 €
-2020.(prebisioa) : 81.500€

4.- No existen operaciones de crédito en activo
a 31 de diciembre de 2020.
Para el ejercicio de 2021 se prevé una
operación de crédito a largo plazo de 1.200.000 € .Se
adjunta un anexo con su estudio.
En este sentido para los ejercicios de 2020 y
2021 , se suspenden la aplicación de las reglas fiscales
,mediante Decreto-Foral Norma 9/2020 , de 10 de
noviembre.

5.- No se plantean ingresos procedentes del
5.- Ez da egiten
diru-sarrerarik
Patrimonio
Municipal del Suelo.
Lurzoruaren Ondare Publikotik.

Euskal hirigintza legediak jasotakoa
betez (Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legea eta ekainaren 3ko 105/2008
Dekretua) lehentasuna emango zaio babes
publikoko
erregimeneko
etxebizitzak
eraikitzeari; beste erabilera batzuk eman
daitezke ordea, “udal jabetzako ekipamendu
kolektiboak
eraikitzea,
birgaitzea
edo
hobetzea” edo azpiegitura publikoen eta
sistema orokorraren berritzeke edo eraikin
berria, adibidez.

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación
urbanística vasca (Ley 2/2006 de suelo y urbanismo y
Decreto 105/2008, de 3 de junio) el destino preferente
es la construcción de viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública y siendo otros
destinos posibles la de “construcción, rehabilitación,
o mejora de equipamientos colectivos de titularidad
municipal” o “la de rehabilitación o construcción de
dotaciones pública y sistemas generales”.

6.- Era berean, jakinarazten dut ohiko
operazioen
ondoriozko
diru-sarrerak
2.227.400 eurokoak direla, eta izaera bereko
gastuak,
berriz,
1.937.350
eurokoak,
amortizazioa erantsita, zorren ondorioz; hori
dela eta, haiek handiagoak dira (14,6.
artikuluan) .
Ildo honetan inbertsiotarako udal
aurrezkia aurten 290.500 eurokoa izango da

6.- Así mismo informo que los ingresos por
operaciones corrientes ascienden a la cantidad de
2.227.400 euros, ascendiendo los gastos por igual
carácter más la amortización por endeudamiento a la
cantidad de 1.937.350 euros, siendo por lo tanto
aquellos superiores (art.14,6).

En este sentido el ahorro municipal para
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.Eta kendu egin behar da 7.Kapituluaren
gastua(55.000 €) eta 235.050 eurotan geratuko
da inbertsio berriak gauzatzeko.
Azpimarratu oso garrantzitsua dela
urtero
mantentzea
aurrezkia
nahikoa
inbertsioak
finantzatzeko
.Nire
iritziz
kopurua hori , kontuan hartuta udal
aurrekontua, 300.000 euro baino nagusia izan
behar du.

inversiones asciende a 290.500 euros, a los que
convendría restar el gasto del Capítulo 7, por su
carácter reiterativo (55.000€), lo que quedaría 235.050
euros, para nuevas inversiones.
Subrayar lo importante que es mantener todos
los años una cantidad de ahorro municipal suficiente
para inversiones .En mi opinión , en este
Ayuntamiento ,teniendo en cuenta su presupuesto,
una cuantía superior a 300.000 euros.

7.- Así mismo y de acuerdo con lo dispuesto
7.Era
berean,
Aurrekontu
en
la
normativa
de Estabilidad Presupuestaria se
Egonkortasunari buruzko araudian jasotakoa
adjunta Anexos.
betetzeko eransten da Eranskinak.

8.- Era berean, aipatu behar da Udalak
ez
duela
lege-nortasunezko
eskumen
autonomorik;
beraz,
Udal
honetako
Aurrekontuak eratzen du haren aurrekontu
orokorra.

8.- Así mismo señalar que este Ayuntamiento
no tiene ninguna entidad autónoma con
personalidad jurídica por lo que el Presupuesto de
este Ayuntamiento constituye el Presupuesto
General del mismo.

9.- Por último señalar que una vez aprobado
9.- Amaitzeko, aipatu behar da
Aurrekontua hasiera batean onartzen denean, inicialmente el Presupuesto se someterá a los
trámites señalados en los arts. 15 y siguientes de la
izapidetu egingo dela, abenduaren 21eko Norma Foral 21/2003 de 21 de diciembre.
21/2003 Foru Arauaren 15. artikulua eta
hurrengoak betez.

11.-Aurreikusten da 2020. Ekitaldiko udal
aurrekontua amaituko da defizit gordin honekin:
-197.000 euro
I. ERANSKINA.

11.- Se prevé que el ejercicio presupuestario
municipal de 2020 termine con un déficit bruto de 197.000 euros.

ANEXO I.

Para 2021, ha habido cambios en materia
2021.rako zerga aldaketak
izan dira(
fiscal: (Tasa de Basuras).Es difícil valorar su impacto.
Zaborra tasa). Bere eragin ekonomikoa zaila da
kalkulatzea.

Irura, 2020ko abenduaren 16an. IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA.

2020ko SARREREN AURREKONTUA SARREREN EGOERA ORRIA
XEHETASUNA PARTIDAKA(FA eta FD 6.1.a art.) Dokumentazioa zinegotzi
guztiek daukate eta ez da erreproduzitzen.
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ERANSKINA MAILEGUA.
A) GASTUAK
2021
1.KAP. (pertsonala)
2.KAP. (G.Arrunt)
3.KAP. (Interesak)
4.KAP. (Transf.)
6.KAP. (Inb.)
7.KAP. (Transf.)
8.KAP. (Aktibo)
9.KAP. (Pasiboak)
DENERA

2020

892.500 €
595.750 €
16.000 €
428.100 €
1.493.000
55.000 €
500 €
5.000 €
3.485.850 €

Diferentzia

920.000 €
600.000 €
1.500 €
425.000 €
344.500
55.000 €
500 €
500 €
2.347.000 €

6º. KAPITULUA - INBERTSIOAK. (2020)
Horrela geratuko dira:
AURREKONT.

AURRIK.

P.Arrese Urban.
Kirol Anitz Gunea
Energia Azter.
Traf. Azterk.
Etxeb. Azterk.
Irisg. Plana
Leasing
Parte Hartze Azt.
Aurrek.Parte Hartz
-2018 Irisg. 2º zatia
-Altz.
-Ekipo Inf.

150.000 €
100.000 €
15.000 €
17.000 €
8.500 €
17.000 €
25.000 €
15.000 €
30.000 €

180.000 €
22.000 €

0€
0€

17.000 €
8.500 €
17.000 €
25.000 €
15.000 €
0
50.000 €
5.000 €
5.000 €

DENERA

377.500 €

344.000 €

Izena

DIF.
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B) SARRERAK.
Hau da likidatzeko urte amaierako aurreikuspena:
2021
1.KAP
2.KAP
3.KAP
4.KAP
5.KAP
7.KAP*
8.KAP
9.KAP
DENERA

625.000 €
30.000 €
270.557 €
1.296.843 €
5.000 €
57.000
950
1.200.500
3.485.850 €

2020

DIFERENTZIA

620.000 €
45.000 €
220.000 €
1.193.000 €
5.000 €
67.000

2.150.000 €

-Datu Batzuk :
-Sarrera arruntak (2019) (1,2,3,4,5): 2.277.228,56€
Dip. Foru Funtsa
: 1.304.700 €
-Sarrera arruntak (2020) (1,2,3,4,5): 2.083.000 €
Dip. Udal Foru Funtsa
: 1.133.000 € *
-Sarrera arruntak (2021)
: 2.218.000 €
Dip. Udal Foru Funtsa
:1.241.000€ *
*behin Behineko prebisioak.
-Aurrezkia Inbertsioetarako (2020): +81.500€*
-Aurrezkia Inbertsioetarako (2021) : +295.050€*
-Aurrezkia Inbertsioetarako (2019): +326.162 €

*Kopuru honetatik kendu behar da 55.000* euro 2027 arte ,
(urteroko ekarpena Irura Ikastolari sinatutako hitzarmenaren arabera).
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-Aurrezkia Inbertsioetarako (2018): 557.901€
-2020. Ekitaldiko balantzea :

-197.000€ *

* Diputazioko muga

:

- 198.646€

-2019ko likidazioa

:

+750.000€

-2020ko likidazioa

:

+550.000€

MAILEGU BERRIA
Orain Irurako Udalak ez dauka mailegurik kontratatuta.
Inbertsio handiak egiteko kalkulatuko dugu , mailegu berrien kostua:
Mailegua :
-1.200.000€ %1 interes finkoa 10 urte amortizatzeko , bi urte
karentziarekin) :
-Urteko kostua: 126.343,34 € (interesa + amortizazioa)
-Karentzia epean : 10.000 €
-1.200.000 eurokoa %2 interes finkoarekin : 132.698,50 €

Epe luze batean interesa tasa oso baxua izango da.
Pentsatzen dugu urte bateko edo bi urte karentziarekin (amortizazioa
ordaindu gabe) , adostuko dela Entitate Finantzarekin.
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ONDORIO FINANTZARIOAK
1º.-Egoera arrunt batean udalak ez zuen izango arazorik aipatu diren
mailegu kopurukoak kontratatzeko : itzultzeko eta bitartean aukera
izateko beste inbertsio batzuk egiteko.
2º.-Baina Koronavirus 19 izurritearen garai honetan Udaleko sarrera
nagusiak ( Diputazioko Udal Foru Funtsa) oso aldakorrak izan daitezke
eta egoera aztertu behar da. Agian , egoera ekonomia finkatzea ,
autoritate ekonomiko gehien arabera, ez da gertatutako 2022 edo 2023
urte arte.

MAILEGUA KONTRATATZEKO BALDINTZAK.
1º.- Mailegua:
-1.200.000 € ,%1 interesarekin , 2 urte karentziarekin eta 10 urte
amortizatzeko.
-Zama Finantzarioa (amortizazioarekin) :126.343,34 €
-Zama Finantzarioa (Amort. Gabe)
:12.000 €
2º.-Baldintza legalak:
A) Aurrezki Garbia:
-2020ko Liq. Sarrera arruntak (1,2,3,4,5) : 2.083.000€*
-2020ko Gastu Arruntak(1,2,3,4,5)

-Maileguan zama finantzarioa:
-Diferentzia

:

: 1.945.000€
_____________
+138.000€
-126.343,34 €
+11.657 €
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-Gehiketa

:Diru zaintza Erabilita

-Aurrezkia

:

+19.500€

:

+31.157€

*Diputazioko Foru Funtsaren likidazioa egin gabe. Emaitza hau jakingo
da 2021ko otsailean , Diputazioko Udal Foru Funtsaren likidazioa
ikusita.
Nahiz eta negatiboa izaten bada, 9/2020 Foru Dekretu-Araua ,
azaroaren 10eko 3.2 artikuluak xedatzen du:
“2021ean ,ezohiko izaeraz , kreditu eragiketak baimendu ahal izango
zaizkie aurreko ekitaldia aurrezki garbi negatiboarekin likidatu duten
udalei .Horretarako , baimen eskaerarekin batera ,udal kontu
hartzailearen txosten bat aurkeztu beharko dute udalek, non
egiaztatuko den aurrezki negatibo hori pandemiaren eraginez sarrerak
murriztearen ondorio baino ez dela”.
Lehen aipatu diren datuak ikusira argi dago ez dagoela arazorik hori
ziurtatzeko.
2º.-Zorpetzea:
-2020ko Sarrera arruntak : 2.083.000€
-2020ko abenduaren maileguak: 0€
-2021ko mailegua
: 1.200.000€
-Ehunekoa
:
%58.
- %75 baino gutxiago da eta ez du behar baimenik mailegua
kontratatzeko, gai honetan.
3º.-Beste datu batzuk:
a) Biztanleriaren Bilakaera:
-01-01-2018 :1.862
-01-01-2019 :1.852
-01-01-2020 :1.852
-01-12-2020: 1.896
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b) 2021,Aurrezki datuak:
-Aurrezki arrunta :
+295.050€
-Ikastolako Ekarpena: -55.000€
-Maileguen zama finantz. : 126.300 €
_____________________
+113.750€
-Aurrezkia oso txikia da .Nahiz eta amortizazioa ez denez ordainduko
2023 arte , adosten bada karentzia.
c)Bestela esan behar da ere , aukera ugari datorren urtean diru
laguntza batzuk onartzeko( Erein, irisgarritasun programa, energia
aurrezteko programak…) .Pentsatzen ditugu 200.000€ eta 300.000€
artean eta hori aukera emango du mailegua txikiagoa kontratatzeko.
KONKLUSIOAK
1º.- Ekonomia “ziur gabe” egoeran dago Covid 19 pandemiagatik .
Gehienak pentsatzen dute hurrengo urtean hobeto izango dela
ekonomia arloan eta hurrengotan asko gehiago .Horrela ez da erraza
prebisio edo planifikazio ekonomikoa egitea.
2º.-2020. Ekitaldian nabaritu da ;udal honetan, Diputazioko Foru
Funtsaren murrizketa eta hori eragingo du aurtengo aurrekontua
likidazioak defizita izango duela .Beste sarrerak gutxi gora mantendu
dira.
3º.-2021. Ekitaldirako prebisioak hobeak dira. Gainera Udalak nahi du
obra garrantzitsua egin (Udal Etxe Berrikuntza) eta finantzatzeko
mailegua kontratatzea.
4º.-Lege aldetik eta formalki ,hasieran , ez dirudi arazorik izango
direnik baimena lortzeko eta kontratatzeko.
5º.-Hurrengo urteetan aurrezkia inbertsioak egiteko txikiago izango da
, azken urteetan baino eta hori bere ondorioak ekarriko ditu. Beste
aukera bat da mailegua ez kontratatzea eta ondoren inbertsioa handia
ez egitea , egoera ekonomikoa ziurrago izatea baino (2022 edo 2023).
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Iruran, 2020ko abenduaren

IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA.

Eztabaida:
EAJ/PNVko zinegotziak, adierazi du:
“-Denbora gutxi eduki dugu aurrekontuak aztertzeko, astelehena 21an,
arratsaldean jaso genuen proposamena, eta kontuan hartuta Eguberriak tartean
egon direla, gure kexa adierazi nahi dugu.
-Inbertsiotara joango gara zuzenean:
- Kirol Anitz guneari buruz, Skate parkea, tokiz aldatu nahi duzue, Loatzo
plazara, guk ez dugu egokia ikusten aukeratutako gunea, etxebizitzaz inguratuta
dagoen plaza da, gazteak gauetan etortzen direnean 22:, 23:00 edo 00:00tan,
inguruan bizi diren herritarrak, iruditzen zaigu ez direla konforme egongo bertan
soinuak sortzen direnean ordu horietan. Bizilagunekin egon zarete?
-Udaletxea berritzeari buruz, memori txiki bat egingo dugu. 2017an hasi ginen
udaletxea eraberritzeko aurreproiektuarekin. Langileekin egon eta beharrak ikusi
ondoren, Martxoan deialdia egin eta 5 arkitektok aurkeztu zuten beren
proposamena. Bi talde politikok partehartu genuen aukeratzeko prozesuan eta
maiatzak 25ean adjudikazio txostena egin zuen udal arkitekto teknikariak.
Bilera batzuen ondoren, ikusi genuen egokia zela hirugarrengo planta ematea.
2018ko maiatza-ekainaren partaidetza prozesua egin genuen Ibatuz enpresarekin,
emaitzak uztailean eduki genituen, bertan 35 herritarrek babesa eman proiektuari
eta hainbat proposamen jaso genituen zertarako erabili hirugarrengo planta.
Hala ere, arkitektoari eskatu zitzaion ibilgailua (igogailua) kanpotik jartzeko
aukerari buruzko txostena. 2018ko azarokoa da eta badaukazue txosten hori. Ez
genuen egokia ikusi eta proiektua 3º plantakin egin genuen. 2019ko apirilean jaso
genuen proiektua.
Eh Bilduk behin eta berriz esan zuen ez zegoela ados edo kontra zegoela, eta
orain prozesua errepikatu ondoren, proiektu bera aukeratu da.
Ondorioz egin dezuen gauza bakarra denbora eta dirua alferrik galdu, besterik
ez da izan.
EAJ/PNVk 2020ko aurrekontuetan egindako proposamenetako bat, izan zen herriko
komertziotan gastatzeko bono txartelak ateratze, non herritarrak 40€ ordaindu eta
50€ gastatu ditzaten, hau da udalak 10 € jarriz.
Aurtengo urtea, zaila izan da denontzat, bai herritarrentzat baita
merkataritzarentzat, aukera paregabea bonoak kaleratzeko eta ez da egin. Onartu
zenuten proposamena baina ez ditugu bonoak ikusi. Baietz esan eta ez egin.
2021eko aurrekontu hauetan, ikusi ditugu behar batzuk faltan eta beste batzuk
soberan.
Hala ere, ez dugu baloraziorik egingo eta ez ditugu proposamenak ere egingo”
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Alkateak hartu du hitza eta puntuz puntu honela erantzun du:
“-Denbora faltaren aldetik, esan 2020ko aurrekontuen berberak dira oinarrian eta
Ogasun batzordean ez da inongo planteamendu berririk izan. Ez dugu uste
denbora gutxi izan dela.
-Inbertsio atalean, esaten duzue skate-park ez duzuela ondo ikusten, baina
hipotesiak besterik ez dira zuek esandakoak. Gure ustez herrian zehar zabaldu
behar dira ekintza ezberdinak, auzoetan zerbait jarriz.
-Udaletxe berriko obraren inguruko historiaren errelatoa onartu du, baina EAJ/PNV
egin zuena ez zela partehartze prozesua izan, baizik eta, sozializazio prozesu bat,
erabakia zuek hartu eta ondoren, 3.solairuaren erabilera zein izango zen pentsatzen
hasi zineten. Ez zenuten pentsatu 3.solairua beharrezkoa zen edo ez…edo herriko
beste zein behar zeuden.
Partehartze prozesuko txostena ikusten badugu, asko dira proiektuaren aurka
azaltzen ziren iritziak, bat kostuagatik eta bi erabakitzeko erabili zen metodoagatik.
Guk partaidetza prozesua egin dugu, eta zerbait galdu ez, irabazi badugu,
herritarren isla lortu dugu, herritarren zilegitasunarekin batera.
Guk esan dugu herritarrei emango geniela hitza, eta hori da gu, gaur egun Udal
Gobernuan egotearena.
-Bonu txartelak: egia da oraindik ez ditugu martxan jarri, abenduan jarri behar
genituen, baina tabernak itxita zeuden eta ez zitzaigun justua iruditu eta horregatik
atzeratu dugu urtarrilean, eta negozio denak aukera edukitzea izatea nahi dugu.
-Aurrekontuetan proposamenik ez egitearenak adierazten du oposizioak egiteko
modua, ez eraikitzailea, ez proposatzailea, eta ez dut besterik erantzuteko zuk
aipatutako guztiari.”
Alkatearen hitzak amaitu ondoren bozketara jo dute:
BOZKETAREN EMAITZA: Aldeko bozkak 5 (Eh Bildu), kontrako bozkak 4
(EAJ/PNV) ez da abstentziorik izan.

LAUGARREN GAIA
2021. EKITALDIKO IRURAKO UDALEKO LANGILE PLANTILLA ETA
LANPOSTUAREN ZERRENDAREN HASIERAKO ONARPENA ONARTZEA,
HALA BADAGOKIO.
Idazkariak hartu du hitza eta adierazi du 2021. urterako aldaketa bakarra dagoela.
Plantillan dagoen langile laborala, garbitzaile postuan jubilatu egingo dela, beraz,
postua amortizatu eta funtzionario postua sortuko da, horrela bi garbitzaileak
funtzionarioak izango dira.

16/29

LANGILE KOPURUA

LANPOSTUA

a)Gaikuntza estataleko funtzionarioen
Idazkari-kontuhartzaile azpieskala
1
Idazkari-kontuhartzailea
b)Administrazio orokorreko
- Adminstrarien azpieskala.
3
c)Administrazio bereziko
- Azpieskala teknikoa

- Zerbitzu

TALDEA

EGOERA

A1/A2

J

C1

1J/2H

eskala
Administraria

eskala

1

Kultur arduraduna

A2

J

1

Arkitekto-teknikoa

A2

H

%60D

1

Euskara teknikaria

A2

J

%40D

1

Gizarte langilea

A2

J

%85D

1

Eragile Sozio-Kulturala

C1

J

Kultura laguntzailea
azpieskala

C2

H

1
berezien
1

J

Zerbitzuetako arduraduna
C
1

3

1J/2H

Ofiziala
C
2

2

Eraikin Garbitzalea
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B) PERTSONAL LABORALA LAN- KONTRATUKO LANGILEAK
Ez dago.

C) ALDI BATERAKO LANGILEENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK
Ez dago

OHARRAK

LT

2H

Orain jendaurrean jarriko da eta alegaziorik ez badago behin betikoz onartua
izango da.

A) KARRERAKO FUNTZIONARIOENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK

Bozketa egin ondoren, aho batez onartua gelditu da. Taulak birpasatu

PLANTILA ORGANIKOA

2020 URTERAKO LANPOSTUEN ZERRENDA

Izena
Zk:

1

2

3

4

5
6

7

8

Idazkari
kontuhartzailea
Idazkarien
Administrar
ia
Kontuhartzailaren
Administrar
ia
Jende
aurreko
Administrar
ia
Zerbitz.
arduraduna
Ofizial
Koordinatza
ile
Ofiziala (2)

Kultur
arduraduna.

KARRERAKO FUNTZIONARIOEI GORDETAKO LANPOSTUAK
Lanpos Hornitzek Taldea Eskala
Azpi Eskatu Hizk. Derrig. Ordai. Lanp. Osakin Jarduna baldintz
tu mota
o era
eskala
t.
eska
data
maila Osak. berezia
a
titulazi k.
i
Espezif.
o
S
K
A1/A2
GN
IK
1/2
4
01-12-31
23
26
21.422,24 %100 B.D.%16

S

K

C1

AO

AA

3

3

93-12-31

13

16

17.226,16

%100

S

K

C1

AO

AA

3

3

06-01-01

15

18

19.018,72

%100

S

K

C1

AO

AA

3

3

15-07-15

13

16

17.226,16

%100

S

K

C1

AB

ZB

3

2

06-01-01

15

18

19.018,72

100% B.D.%15

S

K

C2

AB

ZB

4.1

2

00-05-31

12

16

18.379,48

%100

B

ES

K

C2

AB

ZB

4.1

2

20-01-01

10

12

15.972,46

%100

B

S

K

A2

AB

TB

2.2

4
T.G.

-

17

20

17.886,68

%100
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2020 URTERAKO LANPOSTUEN ZERRENDA

Izena
Zk:

9
10

11

12
13

14

KARRERAKO FUNTZIONARIOEI GORDETAKO LANPOSTUAK
Lanpos Hornitzek Taldea Eskala
Azpi Eskatu Hizk. Derrig. Ordai. Lanp. Osakin
tu mota
o era
eskala
t.
eska
data
maila Osak. berezia
titulazi k.
i
o

Euskara
teknikaria

S

Kultur
Laguntzaile
a
Eragile
SozioKulturala
Arkitekto
teknikoa
Gizarte
langilea

S

Eraikin
Garbitzeko
Langilea (2)

K

AB

TB

2.3

4T.G
.

-

15

19

15.388,10

40%

AB

TB

4.1

3

07-12-31

10

12

14.739,48

%100

AB

TB

3.1

3

15-07-01

13

16

16.151,88

%100

2

K
2

S

K
1

S

K

A2

AB

TB

2.1

3

97-11-26

19

22

20.685,47

%60

S

K

A2

AB

TE

2.4

3

04-01-01

16

20

16.707,10

%85

ES

K

E

AB

ZB

5

1

21-01-01

7,5

9

13.837,18

%100

LAN HITZARMENA DUTEN LANGILEEI GORDETAKO LANPOSTUAK
Ez dago.

Jarduna

baldintz
a
Espezif.
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C L A V E S
T i p o

d e

P u e s t o

S – Singularizado
N - No singularizado
P r o v i s i ó n
C – Concurso
L – Libre designación
E s c a l a

K O D E A K
L a n p o s t u m o t a
S - Singularizatua
ES – Ez Singularizatua
H o r n i k e t a e r a
K – Lehiaketa
IL – Izendatze Librea
E s k a l a

HN – Habilitación Nacional
AG – Administración General
AE – Administración Especial
S u b e s c a l a

GN – Gaikuntza Nazionala
AO – Administrazio Orokorra
AB – Administrazio Berezia
A z p i e s k a l a

AA – Administrativo Administración General
AX – Auxiliar Administrativo de Administración General
SI – Secretaría – Intervención
SE – Servicios Especiales
TE – Técnico Administración Especial

AA – Administrazio Orokorreko Administraria
AL – Administrazio Orokorreko Laguntzailea
IK – Idazkaritza – Kontuhartzailetza
ZB – Zerbitzu Bereziak
TB – Administrazio Bereziko Teknikaria

T i t u l a c i ó n

E s k a t u t a k o

E x i g i d a

1 – Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado.
2 – Diplomatura Universitaria, Arquitectura Técnica, Ing.Técnica o equiv.
2.1.- Arquitectura Técnica o equivalente.
2.2.- Diplomatura Universitaria o equivalente.
2.3.- Diplomatura en Filología Vasca o equivalente.
2.4.- Diplomatura en Trabajo Social o equivalente.
3.- Bachiller, Formación Profesional de 2º grado o equivalente.
3.1.- Animador Socio Cultural Grado Superior o equivalente.
4. – Graduado en ESO ,Formación Profesional de 1º Grado o equivalente.
4.1.- Formación Profesional de 1º Grado o equivalente,
5 – Certificado de escolaridad o equivalente.
7 – Según catálogo Puesto de Trabajo

t i t u l a z i o a

1 – Lizentziatura, Ingenieritza, Arkitektura edo Gradua.
2- Unibertsitateko Diplomatura, Arkitektura Teknikoa ,Ing. Teknikoa edo baliokidea.
2.1-Arkitektuta Teknikoa edo baliokidea.
2.2.-Unibertsitateko Diplomatura edo baliokidea.
2.3-Euskal Filologiaren Diplomatura edo baliokidea.
2.4.- Gizarte Lanean Diplomatura edo baliokidea.
3.- Batxilergoa,,Lan Bide Heziketa II. maila edo baliokidea
3.1.- Giza Kultur Supertzailea Goi Mailakoa edo baliokidea.
4-Eskola Graduatua, Lanbide Heziketa 1. maila edo baliokidea.
4.1.- Lanbide Hezitketa 1. Maila edo baliokidea.
5- Eskola Agiria edo baliokidea.
6.- Lan Postuen Katalogoaren arabera.
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BOSGARREN GAIA
UDAL ERAIKINEN ERABILERARI BURUZ PARTE HARTZE PROZESUEN
EMAITZAK JAKINARAZTEA ETA HALA BADAGOKIO ERABAKIAK
ONARTZEA.
Alkateak hartu du hitza eta Elhuyarrek lagundutako partehartze
prozesuaren nondik norakoak azaldu ditu, hasiera batean Jarraipen Batzordea sortu
eta prozesu guztiaren bermea izango zela, udal gobernu, oposizio eta herritarrez
osatua.
Partehartze prozesu horretan Udaletxea, zahar etxeko taberna eta haur
eskolako 1go solairua izango ziren aztertuko ziren guneak.
Prozesu horretatik atera ziren ondorio nagusiak honako hauek izan ziren:
-Udaletxea berritu behar zela eta aurkeztutakoen artean 3.aukera zela aukeratua.
-Herriko zahar-etxea berrireki, baina tarberna/jatetxe izateaz gain, ekintza
kulturalak eskaini beharko lituzkeen gunea izan beharko litzatekeela.
-Haur-eskolako 1go solairua, gela anitzez osatutako espazio bat; herriko elkarteek
erabili ahal izango dutena.
Aldi berean gaineratu du, dirulaguntza lerro ezberdinak daudela eta Irurak Erein
dirulaguntzak izaten duela dirulaguntza lerro garrantzitsu bezala, baina ez dela
ahaztu behar efizientzia energetikoa dela eta ez dela EVE erakundea ere hor
dagoela eta nola ez irisgarritasuna.
Eta berriz adierazi nahi dut, udaletxe berria egiteko 3.aukera izan dela onartua,
jatorrian aukeratua zegoena baina 200.000€ merkeagoa, eta herri honetan diru hori,
diru asko da.
Eta ikusi genuen aukera horrekin aurrera egin behar genuela, hori zelako Udalak
hartu zuen konpromezua.
Eta itzulera saioa iritsi zen, hau da, herritarrei jakinaraztea prozesuak emandako
ondorioak.
Orain, jarraipen batzordea mantentzeko asmoa daukagu, eta bertan dauden
herritarrak ematen ditugun pausuen jakinaren gainean egon daitezken, eta dena
txostenean jasoa dago.
Gaineratu, partaidetza prozesu hau egiteko dirulaguntza eskaera bat egin genuen
eta onartu ziguten; kostu osoaren zati handi bat izan da.
Oso gustura gaude egindako prozesu honekin, eta norabidea garbi daukagula, hau
da, guk eman dugu lehengo pausu bat; nahiz eta beste partehartze prozesu batzuk
egon izan diren beste oinarri batzuekin. Oraingoa, kanpoko enpresa batekin eta
profesionalekin egindako, eta uste dugu hartu dugun bidea errepikatzekoa izango
dela.
Txostenaren emaitzak bozkatuko dituzte.
EAJko zinegotziak adierazten du Abstenitu egingo direla ez dutelako prozesuan
partehartu.
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BOZKETAK: udalbatzak onartu du, 5 boto alde (EH Bildu ) eta lau abstentzio
(EAJ/PNV).

(txostena plenoko expedientean gordetzen da)
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SEIGARREN GAIA
EH BILDU UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA: “GIZARTE
ZERBITZUEN EUSKAL SISTEMA ARRETA-SARE PUBLIKO ANTOLATU
GISA DEFENDATZEARI BURUZKOA” ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
Gorka alkateak aurkeztutako Mozioa irakurtzen du:
“Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema arreta-sare publiko antolatu gisa defendatzeari buruzko
Mozioa.
Zioa
Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen arabera, Gizarte Zerbitzuen Euskal
Sistema “arreta-sare publiko antolatu bat da, erantzukizun publikokoa”, “titulartasun publikoko eta
pribatu itunduko prestazio, zerbitzu eta horniduraz” osatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Zerbitzuen I. Plan Estrategikoaren Ebaluazioa egiteko
prozesuak argitara eman du Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak jasan duen pribatizazio-politika
bizia. Egoera hori askotan salatu bada ere, EAEko Gizarte Zerbitzuen I. Plan Estrategikoaren
Ebaluazioak agerian utzi du honen dimentsioa. 2011. eta 2018. urteen artean, foru-aldundiek, batez
ere Arabakoak eta Bizkaikoak, adinekoentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan plaza berriak
irekitzeari utzi zioten —eta, kasu batzuetan, sare publikoko plazen kopurua murriztu egin zen—, eta
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemara arreta eta zaintza eske hurbiltzen ziren herritarrei ‘txekezerbitzuak’ ematen hasi ziren. Hala, 2011n EAEko administrazioek 1.753 ‘txeke-zerbitzu’ ematen
zituzten, baina 7 urte geroago, 2018an, kopuru hori 2,5 aldiz handitu zen, 4.489 ‘txeke-zerbitzu’
izateraino.
Zerbitzu publiko batek izan dezakeen pribatizazio-modurik muturrekoenak hartu duen dimentsioa
erabaki politiko batean oinarritzen da: Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoa ‘zerbitzu-txeke’
gisa instrumentalizatzea. Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen esparruan sortutako prestazioa,
helburu argi batekin: “Arreta eta zaintzarako zerbitzu publiko edo itundu bat eskuratzea ezinezkoa
denean soilik”. Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoa, ordea, EAEn adinekoen arreta
pribatizatzeko erabili da, arreta-sare publikoaren estaldura murrizten zen bitartean.
Aurreko guztia EAEko Gizarte Zerbitzuen I. Plan Estrategikoaren ebaluazioa egiteko prozesuan
azaleratu da. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema hedatzeko ibilbide-orri bat ezartzen zuen adostasun
politiko zabal baten emaitza izan zen plan hori, eta horren baitan honako hau erabaki zen: “2011n
Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoak esleitutako plazak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman
txertatutako zerbitzuetako plaza (plaza arrunt) bihurtu beharko” dira. Aldiz, 7 urtetan, Zerbitzuari
Lotutako Prestazio Ekonomikoak Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako plazen % 6,4 izatetik % 13,5
izatera pasa dira. Jakitera eman den I. Plan Estrategikoaren Ebaluazio dokumentuak arrazoizkotzat
aurkeztu nahi du inguruabar hori. Gainera, pribatizazio-politika horren zilegitasuna aitortzeaz gain,
kontsideratzen du ‘zerbitzu-txekeak’ kudeaketa-eredu bat gehiago direla —kudeaketa zuzenaren
edo kontzertazioaren parekoa—, eta balioa ematen dio administrazioek “plaza” gehiago irekitzeko
duten gaitasunari, inbertsio nabarmen txikiagoarekin. Are gehiago,: ebaluazioak politika
pribatizatzaile hau beste sektore batzuetara zabaltzearen alde egiten du, hala nola bazterkeriaren
edo desgaitasuna duten pertsonen arretara.
Aukera honek lotura estua du adinekoen arretan eta zaintzan irabaziak lortzea zilegi dela ulertzen
duen ikuspegiarekin. ‘Negozio’ horretara 210 milioi euro baino gehiago bideratu dituzte
administrazioek 2011 eta 2019 bitartean. Apustu politiko horrek geriatrikoetan espezializatutako eta
atzerriko inbertsio-funtsekin lotutako talde handien ‘gosea’ piztu du; izan ere, azken urteotan gora
egin dute EAEko adinekoen egoitza- eta eguneko arretaren errealitatean.
Jarduera hori gure arau-esparrutik kanpo dagoela alde batera utzita, are garrantzitsuagoak dira
zaintzaileek eta zainduek egunerokoan dituzten ondorio larriak, eta, zoritxarrez, ezagunak dira:
zaintzaren kalitatea murriztu egiten da; oso lan-prekarietate handia dakar berekin; erabat diluitzen da
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zaintzaren erantzukizun publikoa izatearen ideia oro; eta ekitaterik eza sortzen du arreta eta zaintza
eskuratzean.
Covid-19ren pandemiak agerian utzi du egitura kolektiboak behar direla bizitza eta zaintzak
konpontzeko. Lizuna da, hain zuzen ere, orain sakondu nahi izatea arreta eta zaintza beharrak
merkantilizatzeko mekanismoetan.
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren izaera publikoa aldatzeak eztabaida soziala eskatzen du, eta
erakundeok gure jarrera azaldu behar dugu. Horregatik guztiagatik,
1. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema arreta-sare publiko antolatua eta erantzukizun
publikokoa dela adierazten du Irurako Udalak.
2. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman pribatizazio-politikak legitimatzeko, bultzatzeko eta
hedatzeko ahalegin oro arbuiatzen du Irurako Udalak.
3. Irurako Udalak uste du, arreta eta zaintzarako eskubide subjektiboko egoera batean,
Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoaren funtzioa mugatu egin behar dela aldi
baterako prestazio edo zerbitzu bat eskuratzea bermatu ezin den egoeretara, baldin eta
prestazio edo zerbitzu hori administrazio publikoek garatzen ari badira.”

Jarraian, EAJko Ana Leundak irakurtzen du:
“Euskal gizarte zerbitzuaren sistemaren alde
Euskal gizarte sistemaren alde egiten dugun honetan, ekonomia sustatzea eta
gizarte politikak txanpon beraren bi alde direla baieztatzen dugu, egun dugun
egoerari eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Binomio hau elkarrekin egotea
politika publiko ororen garapenerako ainguratze-puntu bihurtzen da. Horregatik,
gizarte-politikari buruz dugun ikuspegiaren funtsa eta euskal ereduaren oinarriak
diren gizarte berdinzaleago, kohesionatuago eta solidarioago bat bilatzean data.
Horregatik guztiagatik:
1. EAJ/PNVk subsidiariotasun printzipio politika publikoetan jartzearen alde
egiten du. Lanketa publiko-pribatuari irekitako espazioak sortuz eta
daudenak babestuz. Gure herrian oso txertatuta dagoen kudeaketa eredu
horri eutsiz, izan hezkuntza sisteman Ikastola adibidez, edo eta gizarte
politiketan Gureak adibidez. Eta hori guztia, pertsonen autonomia hobetuz,
auto garapenerako dinamikak bultzatuz eta familiei eta bizilagunei
laguntzeko dinamikak bultzatuz, gizarte – kohesioko mekanismoak
berdintasun –erregimenean mantentzeko.
2. EAJ/PNVk adinekoen iraupen luzeko zainketen ereduan aurrera egin behar
dugula defendatzen du, pertsona bakoitzaren norbanako borondatearen
errespetuan oinarritutako eredu bat, norberaren premiei arreta eskaintzean
eta haren borondatea errespetatzean zentratua, etxean ez bada etxean bezala,
maxima jarraitzen duen eredu bat.
3. EAJ/PNVk kalitatezko den euskal gizarte zerbitzuen alde egiten du,
aintzindari diren politikak babestuz eta kudeaketa eredua defendatuz.
4. EAK/PNV demagogia eta gehiegikeriak alde batera utziz, zentzuzko
eztabaida eta aberri akordioak sustatzea eskatzen du, Covid19k ezarri dituen
arreta-premia berrietara egokitzeko.
Adierazpen honen ondoren, Anak adierazi du beraien bozka kontrakoa izango
dela.
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Gorka alkateak hartu du hitza eta hainbat gauza adiera nahi dituela adierazi du,
alde batetik, ereduan aipatzean kalitatearen inguruko denok ikusi dugu zaintzaren
inguruan dabiltzan pertsonak, gehienbat emakumezkoak, zein egoeratan eta zenbat
greba eta zergatik egiten dituzten. Kalitatez hitz egiten denean prekarizazio handia
jasaten dutelako pertsona horiek portzentaje handi batean emakumezkoak
direnean.
Eta lehen ere nabarmena bazen, pandemia garai honetan sistemaren gabeziak
azaleratu direla, batzuek herritarrak eta nik uste sistemaren kalitateaz hitze giten ari
garenean edo beste alde batera begiratzen dugu, edo ez dugula langile horien
kalitatea kontutan hartzen.
Eta alkateak gaineratzen du, tamalez eskualde honetan eredu horren adibidea
daukagula, Tolosako osasun zentroa, Asuntzion hospitala, kalitatezko kolaborazio
publiko/pribatua den horrekin, ikusi dugu zein arazo ekarri dituen horrek, bai
langileen aldetik eta abar.
Eta urte askoren ondoren, konturatu dira, hospitale publiko baten beharra dagoela
eta negozio ezin dela eduki jendearen eskutan.
Eta luzatu gaitezke gehiago ere, hondakinen gaiarekin adibidez, zer gertatzen den
pribatizaziora eramaten direnean horrelako gai sakonak.
Jarraian bozketa egiten da:
BOZKETAK: Mozio hau udalbatzak onartu du, 5 boto alde (EH Bildu ) eta lau boto
aurka (EAJ/PNV).

ZAZPIGARREN GAIA
EH BILDU UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA:
JAURLARITZARI
UDALENTZAKO
EZ
OHIKO
FUNTSA
GEHIGARRIA ESKATZEKO” ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.

“EUSKO
BEREZI

Alkateak irakurtzen du aurkeztutako Mozio hau:
EH BILDUK IRURAKO UDALEAN EUSKO JAURLARITZARI UDALENTZAKO EZ
OHIKO FUNTSA BEREZI GEHIGARRIA ESKATZEKO AURKEZTEN DUEN
MOZIO
COVID19aren pandemiak sortutako krisiak gogor eragin du udalen
egunerokotasunean, eta batez ere, udalek 2020rako eginiko aurreikuspenetan.
Udalek beraien aurreikuspenak alde batera utzi eta beste lehentasun eta beharrizan
batzuei egin behar izan diete aurre: herritarren osasun segurtasuna bermatzeko
neurriak hartzea, garbitasunean zerbitzu gehigarriak ezartzea, gizarte politiken
arloan sortutako beharrizan berriei erantzutea, herrietako komertzio eta zerbitzuei
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laguntzea,... Alarma egoeraren ondorioz udal zerbitzu asko bertan behera uzteak
ere galera ekonomikoak eragin ditu udaletan.
Inbertsioak berrantolatzeaz gain, udalek diru sarreretan ere aldaketak jasango
dituzte: batetik, tasa eta prezio publikoen bitartez lortzea aurreikusten zituzten
sarrerak murriztuko dira; eta bestetik, foru finantza funtsaren bidez jaso beharko
luketen diru kopurua ere asko murriztuko da.
COVID19aren krisiak behar berriak sortu ditu, eta erakunde publikoak horiei
erantzutera behartuta daude. Udalak herritarrengandik gertuen dauden erakundeak
izanik, momentu honetan beraien gaitasun ekonomikoa bermatzea oso
garrantzitsua da.
Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak udalentzako ez-ohiko funtsa berezia sortzea
dagokio gutxienez ondorengo udal premiei erantzuteko:
1. Udal zerbitzuetan izaniko galerei aurre egiteko
2. Udalek zerbitzuak eta langile postuak telelanera egokitzeko gastuei aurre egiteko
3. Herritarren larrialdi egoerei aurre egiteko
4. Arrakala informatikoa, haurren elikadura zein udal eskumenekoak ez diren beste
gai batzuetan udalek egindako inbertsioengatik sortutako gastuak ordaintzeko
5. Hezkuntza eta osasun arloan udalei sortuko zaizkien beharrizan berriei aurre
egiteko (adibidez eraikinak egokitzea eta garbitasun neurrien zorrozteak dakartzan
kostu gehigarriak)
Bestetik, Europar Batasunak ere funtsa bereziak iragarri ditu datozen urteetan
izango ditugun erronkei aurre egiteko eta COVID19aren izurriteak areagotutako
krisi ekonomiko eta sozialaren ondorioak berreraikitzeko. Erronka horiei
tokikotasunetik ere egin beharko zaie aurre, eta horretarako ezinbestekoa da
udaletara funtsa horiek heltzea eta udalek (aniztasun osoa kontuan izanik dagokion
ordezkaritzaren bidez) funtsa horien lanketan zuzenean parte hartzea, Nafarroako
Gobernuak ahalbideratu duen bezala.
Irurako udalbatzak ondokoa adosten du:
1. EUSKO JAURLARITZARI EAEko udalentzako ez -ohiko diru funtsa berezi bat
sortzea eskatzen dio, udalek COVID19aren krisiaren ondorioz jasan behar dituzten
gastu hauei aurre egiteko:
1. Udal zerbitzuetan izaniko galerei aurre egiteko
2. Udalek zerbitzuak eta langile postuak telelanera egokitzeko gastuei aurre
egiteko
3. Herritarren larrialdi egoerei aurre egiteko
4. Arrakala informatikoa, haurren elikadura zein udal eskumenekoak ez diren
beste gai batzuetan udalek egindako inbertsioengatik sortutako gastuak
ordaintzeko
5. Hezkuntza eta osasun arloan udalei sortuko zaizkien beharrizan berriei
aurre egiteko (adibidez eraikinak egokitzea eta garbitasun neurrien zorrozteak
dakartzan kostu gehigarriak)
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2. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu, Europatik datozen funtsen %30 udaletara
bideratua izan dadin bermatu dezala.
3. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu, Europatik datozen funtsen banaketa zein
lanketa garatuko den guneetan EAEko Udalen aniztasun osoa ordezkatua izango
den ordezkaritza bidez parte hartze zuzena bermatu dezala.
4. Ebazpen hau Eusko Jaurlaritzari jakinaraziko zaio.

Jarraian EAJ/PNVk Ana zinegotziak beraien testuaren irakurketa egiten du:
“Mozio honi ezezkoa emango diogu, zeren eta aurten eta datorren urtean udalek
ahalko dute zorpetu. Hori da, Madriden gure taldeak lortu zuena euskal erakunde
guztietarako. Hasieran uste zen rekaudazioa %20ra jaitsiko zela, kolpe haundia
erakunde guztietarako. Udal gehienek aurrekontua reajustatu zuten zulo horri aurre
egiteko eta krisiak sortuko zituen gastu gehigarriei aurre egiteko, inbertsioa geldituz
eta esentzialak ez diren gastuak kenduz, eta horrela lortzen ez zena aurreko
urteetako remanenteekin finantziatu. Arazoa zen ez genekiela hau nola joan zen,
zenbat olatu etorriko ziren, eta lehenengo olatuari aipatu dudan moduan aurre egin
zitzaien eta panorama ez zen ona. Kontua da udaletxe gehienek zorpetze txikia
dutela eta zorpetzea bazutela, baina Madridek zorpetzea debekatua zuela,
azkenean zer gertatu da? Madriden EAJk lortu duela euskal erakundeak zorpetzeko
aukera aurten eta datorren urtean al dira zorpetu ia, aurreikusi zen jetxieraren
kantitateeetan, beraz remanenteak al dira gorde erabili gabe.
Eta gainera rekaudazioaren jetxiera ez da izango, %20 izan ordez %10 izango da
gutxi gora behera.
Konklusioa Gipuzkoako udalen egoera ekonomiko-finantzieroa Jaurlaritzarena
baina hobea dela. Ez da ahaztu behar ,euskal erakundeen finantziazio sistemaren
funtsa ardura konpartitua dela, eta kontuan izan behar da, krisi honetan, gastu
handiena Osasun zerbitzuan, hezkuntza eta sistema produktiboan eman dela,
zaharren zaintzaz aparte. Eta gastu horiek Jaurlaritzak eta Diputazioek hartu
dituztela bere gain.
Planteatzen dena logika politikatik kanpo dago eta erabat insolidarioa. Ikusita
udalak dituen gerakinak eta zorpetzeko margena.
Bukatzeko honekin, lekuz kanpo dago Udalak Jaurlaritzarekin adostu gabe bereak
diren eskumenetan gastuak bere gain hartu, hori dio mozioak, eta gero gastu horiek
ordaintzeko dirua eskatu jaurlaritzari eta, bi Europako fondoen inguruan esan
garrantzitsuena ez dela nork gestionatuko dituen fondo horiek, baizik eta zertan.
Eta hori dela Eudelen eztabaidatu behar dena eta ez herriz herri, mozio politiko da
EAJri egurra emateko, besterik ez. Guk ezezkoa emango diogu.
Alkateak dio, aipatu nahi du, esandakoaren arabera, kuriosoa dela zorpetzeko
aukera horri hainbesteko bonbo ematea, non pandemia sartu ginenean gutxiago
gastatu behar genuela esaten zen eta, aldiz, orain, zorpetzea joan behar garela,
alde batetik.
Eta beste aldetik, zentzua ez omen dauka udalak bere gain hartu ditun gastu batzuk
gero Jaurlaritzari eskatzea, nik uste zentzurik ez duena, udalak hatu behar izatea
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bere eskumenak ez direnak, herritarrei ahalik eta azkarren udalak behar izatea eta
ez Jaurlaritza, nonbait, beste gauza garrantzitsuagoetan zegoelako.
Jarraian bozketa egiten da:
BOZKETAK: Mozio hau udalbatzak onartu du, 5 boto alde (EH Bildu ) eta lau boto
aurka (EAJ/PNV).

ZORTZIGARREN GAIA
IDAZKARI KONTU-HARTZAILEAREN TXOTENAK JAKINARAZTEA.
Ez da aurkeztu ezer.

BEDERATZIGARREN GAIA
GALDE -ERREGUAK.
EAJ/PNVk faktura baten argibideak eskatzen ditu, etxebizitza beharraren
azterketaren ingurukoa dela, baina batzordean ez dela hitz egin eta…
Alkateak azaltzen dio, batzordean azalduta dagoela eta egin dena da GISLAN
enpresak etxebizitza politikaren inguruko herriko egoera aztertu duela adierazi du,
etxebizitza hutsen kopurua, demografia eta etorkizuneko 15 urtera begirako
ikuspuntu bat ematen digu. Txosten hori aurkeztu dute eta hurrengo pausua
herritarren aurrean azaldu eta beste bi lan egin beharko ditu.
Alde batetik, gazteei begira, jakitea etxebizitza eskuratzeko dagoen eskaera eta
beste aldetik, identifikatutako etxebizitza hutsen egoera zein den, zergatik dauden
hutsik…
Anak adierazten du txostena ikustea gustatuko litzaiekeela.
Idazkariak txostena pasako diola adierazi du.
Bukatzeko Ana EAJ/PNVko zinegotziak Miguel Arrizabalaga IdazkariKontuhartzaileari hitz batzuk eskaini dizkio: “Idazkaria jubilatzen zaigu hainbeste
urte lanean pasa ondoren, gaur izango dugu azkeneko plenoa, hori dela eta,
EAJ/PNVko zinegotzien izenean eskerrak eman nahi dizkizut Mikel zure lana eta
laguntzagatik. Disfrutatu zure bizitzako ibilbide berri honetan eta ondo izan!
Urte bukaera ona izan dezagun eta datorrena hobea izan dadila denontzat.
Urte berri on denoi!
Idazkariak ere esker hitz batzuk esanez bukatzen da pleno.
Ez da izan.
OHARRA: eztabaida osoa jasota dago “www.irura.eus” helbidean.
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Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, alkateak 20:00an eman du amaitutzat
bilera. Bertan esandako guztia aktan jaso dut, eta dena EGIAZTATZEN dut,
idazkari gisa.
ALKATEA

IDAZKARIA
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