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ZIURTAGIRIA

Ana Belen Hidalgo Corral andrea, ARRASATEKO UDAL AGURGARRIKO 
IDAZKARIA

NEUK ZIURTATUA: 

Udal Plenoak, 2020ko abenduaren 17an egindako bilkuran, besteak beste, honako akordioa 
hartu zuen:

“2021 URTEALDIKO AURREKONTUAK ONARTZEKO PROPOSAMENA 
(2020DPRE0001).

Udalbatzarra osatzen duten legezko 21 zinegotzietatik 19 bilkuran daudela, Udal Plenoak, aldeko 
12 boturekin (EAJ-PNV eta PSE-EE) eta aurkako 7 boturekin (EH BILDU), Barne Antolaketa 
batzordearen ondoko diktamena onetsi eta akordio mailara jasotzen du: 

“Udal gobernuak aurkeztutako 2021 ekitaldirako aurrekontuen proiektua aztertu eta 
eztabaidatze prozesua burutu eta gero, hasiera batean, informazio batzorde bakoitzari dagozkion 
partidak eta gorabehera nagusien azalpenak emanda, eta, gero, Barne Antolaketaren batzordean 
adostutako prozesuarekin, aipatu proiektua diktaminatu da Udaleko Osoko Bilkuran gaia jorratzeko. 

Gastuen atalari dagokionez, proiektu horrek oinarria du udal sailek egindako eskaeretan, eta 
sarrerei dagokienez, udalak hartutako erabakietan gehi beste administrazioetatik jasotako 
informazioetan.

Proiektuaren berri eman zen momentutik gaur arte ez da aurkeztu inolako emendakinik. Dena 
den, Gobernu taldearen aldetik zuzenketa eta aldaketa proposamenak aurkeztu dira, 350.000 euroko 
gastu gehikuntza garbia suposatzen dutenak (300.000 € “ostalaritzako diru laguntza zuzenak” 
kontusailari dagozkio, eta 50.000 € “kreditu globala covid-19 neurriak” kontusailari), eta hura 
finantzatzeko eskatu beharreko mailegua handitu da 200.000 eurotan, eta beste 150.000 euro Foru 
Aldundiak 2021 urterako onartutako dirulaguntza bitartez, Kulturola proiekturako. Zuzenketa horiek 
batzordean aztertu eta onartu dira; horren ondorioz, aurrekontu proiektuan sartu dira. 

Onartutako aldaketak proiektuan sartu eta gero, Barne Antolaketaren batzordean aztertu da 
2021 ekitaldirako aurrekontu proiektua, zenbateko hauekin:
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2021EKO EKITALDIRAKO AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUAk, jarri 
dena udalbatzarrak onartu dezan, hogeita hamasei milioi berrehun eta bi mila eta laurehun eta 
hirurogeita sei euro (36.202.466,00 €), eta aurrekontu horretan sartuta dago UDALAREN 
BERAREN AURREKONTUA soilik.

Aipatutako proiektua aztertu eta gero (partidak, exekuzio arauak eta konpromiso kredituen 
eranskinak barne), Barne Antolaketaren batzordean bozkatu da. Botazioaren emaitzaren arabera, 
batzordeak aldeko txostena ematen dio proiektuari, EAJ-PNVko udal taldeko eta PSE-EEko udal 
taldeko ordezkarien aldeko botoekin, eta EH-BILDU udal taldeko ordezkariaren kontrako botoarekin, 
eta Udaleko Osoko Bilkurari proposatzen dio akordio hau hartzea:

1.- Hasiera batean onartzea 2021eko ekitaldiko aurrekontu orokorra. Barne hartzen ditu 
UDALAREN beraren AURREKONTUA, aurrekontuaren exekuzio arauekin batera, eta udalaren 
beraren aurrekontuaren konpromiso kredituen eranskina ere bai.

2.- Espedientea jende aurrean erakustea, interesdunek aztertu dezaten eta bidezkotzat jotako 
erreklamazioak aurkeztu ditzaten, 15 egun balioduneko epean, jende aurrean erakusteko, iragarkia 
argitaratzen denetik Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

3.-  Espedientea behin betiko onartzea, jende aurrean erakusteko, aldi horretan erreklamaziorik 
jaso ezean aurrekontuaren aurka”.

Eta honela jasota gera dadin eta ondorio egokiak sor ditzan, ziurtagiri hau luzatu eta sinatzen 
dut, Alkateak agindu eta ontzat emanik, Arrasaten, 2020ko abenduaren 21ean.
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Alkatea




