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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAUDIOKO UDALA

2016rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 24/16 zenbakidun espedientea, kreditu gehi-
garriak emateagatik. Behin betiko onarpena. (Espedientea: H16-089)

Udalbatzarrak 2016ko abuztuaren 29 egunean egin zuen Osoko Bilkuran hartu zuen 2016rako 
udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 24/16 zenbakidun espedientea, kreditu gehigarriak ema-
teagatik, hasierako izaeraz onartu zuen. Jende aurrean ikusgai egoteko epea igaro da eta ho-
rren barruan ez denez erreklamaziorik aurkeztu, aipatutako erabakia behin-betikoa bihurtu da, 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru 
Arauko 15.1 artikuluan xedatutakoarekin bat.

Aipatutako otsailaren 9ko Foru Arauko 15.3 artikuluan aurreikusitakoa betez, behin-betiko bi-
hurtu den erabakia oso-osorik argitaratzen da eta argitaratua izan ondoren sartuko da indarrean.

Behin behineko erabakiak, hitzez hitz transkribatua, honako hauxe dio:

“2016ko udal aurrekontuko 24/16 zenbakidun kredituen aldaketa espedientea, kreditu gehi-
garriak emateagatik. (Espedientea: H16-089).

Obra, Zerbitzu eta Mantentze-lan Arloak eskatuta, Ogasun eta Ondare Arloan izapidetuta ari 
da espedientea 2016ko udal aurrekontuko kredituen aldaketa espedientea, kreditu gehigarriak 
emateagatik, hain zuzen, 24/16 zenbakia duena, ebazpen honen erabakien zatian jasota dagoen 
zehaztasunarekin.

Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 
Foru Arauko 34. artikuluak aurreikusten duenez, kreditu gehigarria emateko izapideari eutsiko 
zaio, zainpeturiko ordainketa krediturik eduki gabe edo, kreditua egonaz, berau askieza eta 
zabalezina bada, gasturen bat egin behar izan eta arau honetan araupetutako aldaketa erregi-
menaren bidez ezin bete denean,hurrengo ataletan adieraziko diren arauen arabera, zeintzuk 
jasota dagoen betearaziak izan direla.

Kontuan izanik egiaztatzen dela espedientean hala gastuaren beharrizana nola finantzabi-
dearen eskuragarritasuna.

3/2004 Foru Arauko 34.3 artikuluan eta Aurrekontua Betearazteko Udal Arauko 20-4. arti-
kuluan aurreikusitakoaren arabera espedientea onartzeko eskumena Udalbatzarraren Osoko 
Bilkurari dagokio.

Informazioa eskaini, erreklamazioak, publizitatea eta errekurtsoei buruz aipatu den Foru Arau 
horretako 15., 17. eta 18. artikuluak dira aplizioko.

Arestiko guztiagatik, Ogasun eta Ondare Arloko goi mailako teknikariak eta alkatetza-udal-
buruak proposatuta, Arlo horretako zinegotzi ordezkari laguntzailearen bidez, Osoko Bilkurako 
Gaien Informazio Batzordearen aurretiko irizpenaz, Udalbatzako Osoko Bilkurak

ERABAKIA

LEHENENGO. Onartzea 2016ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, 24/16 
kreditu gehigarria emanez:
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KREDITU GEHIGARRIAK

PARTIDA IZENDAPENA EURO ZENBATEKOA
GEHIGARRIA

0400-3331-643.07 S. Roke egoitza zaharraren eraikina birgaitzeko proiektua idaztea 170.005,00

KREDITU GEHIGARRIAK GUZTIRA 170.005,00

FINANTZAZIOA

2015eko abenduaren 31ean gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinaren aplikazioz

SUBCONCEPTO IZENDAPENA EURO ZENBATEKOA

870.01 2015eko abenduaren 31ean gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinaren aplikazioz 170.005,00

GUZTIRA FINANTZAKETA 170.005,00

BIGARRENA. Kreditu gehigarriak emanez 2016ko udal aurrekontua aldatzeko espedientea 
izapidetzean, Kontu Hartzailetzak esan du, 2016ko abuztuaren 5 eguneko txostenean, aldaketa 
ez dela aintzat hartzen defizitaren eta aurrekontu-egonkortasunaren helburua lortzeko. ezta 
gastuaren araua betetzeko, Arabako Toki Erakundeen Aurrekontu-Egonkortasuna eta Finantza 
Jasangarritasunari buruzko abenduaren 13ko 38/2013 Foru Arauaren 7. artikuluaren 5. atalak 
xedatzen duen moduan (ekainaren 18ko 17/2014 Foru Arauak emandako idazketan). Gainera, 
Laudioko Udalak ez du zor bizirik, ezta zortzeko deirik, indarrean dagoen aurrekontuan. Beraz, 
Diruzaintzako gerakina kreditu gehigarriak finantzatzeko erabil daiteke, aipatutako 38/2013 Foru 
Arauaren 8.4 artikulua). Udal Kontu Hartzailetzaren txostenak dio, gainera, horren berri eman 
beharko zaiola Udalbatzarraren Osoko bilkurari eta gero, Arabako Foru Aldundira bidaltzea 
Osoko bilkurako akta, Kontu Hartzailetza organoko txostenarekin batera eta euskarri legez balio 
dezakeen gainerako dokumentazioarekin batera, hain zuzen ere, gaiaren arabera eskumena 
duen toki administrazio sailera.

Hala eta guztiz ere, 7.3 artikuluak aipatzen du aurrekontu egonkortasunaren helburua ez 
betetzea Diruzaintzako Gerakinekin inbertsio gastuak finantzatzeagatik. Kontu Hartzailetzaren 
txostenaren arabera, egoera hori ez dago espedientean, beraz ez da izapide hori bete behar.

HIRUGARRENA. Laudio Udaleko 2016rako aurrekontu orokorra aldatzeko 24/16 zenbakia 
duen espedientea jendaurrean erakutsiko da hamabost (15) lan eguneko epean zehar, aldez 
aurretik ALHAOn eta Udaletxeko edo Herriko Etxeko iragarkien oholean erabaki honen iragarkia 
argitaratuko da, Osokoari erreklamazioa eta arrazoibideak aurkeztu ahal izateko.

LAUGARRENA. Erabaki hau behin betiko onartutzat joko da jendaurreko erakusketa aldian 
zehar erreklamaziorik ez bada aurkezten eta indarrean sartuko, edo indarra hartuko du, Arabako 
Lurralde Historikoaren Toki Erakundeetako Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru 
Arauko 16. artikuluan erabakitakoa bete ondoren. Erreklamaziorik badago, Osokoak hilabeteko 
epea izango du horiek ebazteko.”

2016rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 24/16 zenbakidun espedientea, kreditu gehi-
garriak emateagatik, behin betiko onartu duen erabakiaren aurka, interesatuek Vitoria-Gasteizko 
Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegiaren aurrean administrazioarekiko auzi errekurtsoa 
jarri dezakete zuzenean, ALHAOn erabaki horren argitalpen egunaren biharamunetik hasita bi 
(2) hileko epearen barruan.

Laudio, 2016ko irailaren 26a

Alkate-udalburuak
JON IÑAKI URKIXO ORUETA
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