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BARNE ANTOLAKETAREN BATZORDEA
2021-12-09
2022 EKITALDIKO AURREKONTUAK ONARTZEKO PROPOSATZEA.
Udal gobernuak aurkeztutako 2022 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.
Barne Antolaketaren batzordean aztertu da 2022 ekitaldirako aurrekontu proiektua, zenbateko
hauekin:
2022ko EKITALDIRAKO AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUAk, jarri dena
udalbatzarrak onartu dezan, hogeita hamazazpi milioi sei ehun eta berrogeita hamazazpi mila eta
berrehun eta laurogeita hamaika euro eta hamazazpi zentimo (37.657.291,17 €), 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 ordezkariaren aldeko botoarekin, eta EHBILDU eta ELKARREKIN ARRASATE-Podemos/Ezker Anitza-IU/Equo Berdeak udal taldeetako
ordezkarien abstentzioarekin, eta Udaleko Osoko Bilkurari proposatzen dio akordio hau hartzea:
1.- Hasiera batean onartzea 2022eko 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.
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2022KO AURREKONTUEI EMENDAKINA

EH BILDU eta Udal Gobernuko taldeen (EAJ – PSE) arteko bileren ostean, iritsitako akordioak
kontutan hartuta, ondorengo emendakina aurkezten diogu udalbatzan onartuko den
aurrekontuei:
1) Gastuetan ondorengo partidak sortzea:

GASTUAK
UDALABIDE AZTERKETA
ZUHAITZEN LANDAKETA
HERRI LURREN EREMUEN KATALOGOA
ETXEZARRETAKO LORATEGIA
ITURBIDE EGOITZA AURREAN ARNAS GUNEA
MUSAKOLA AUZOAN ATERPEA

18.000 €
16.000 €
12.000 €
10.000 €
6.000 €
18.000 €

GUZTIRA

80.000 €

2) Sarreretan ondorengo partida handitzea:

SARRERAK
MAILEGUAK

80.000 €
GUZTIRA

80.000 €

3) Partidak lotesleak izatea beraien artean eta Zerbitzu sari teknikoen partidarekin.
(*atal hau ez da jaso, teknikoki posible ez delako izan)
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