
 
 

 
 

2020ko aurrekontuaren aldaketa. Behin betiko onespena. 
 
 

Behin Udaleko Osoko Bilkurak, legezko den quorumarekin, bi mila eta hogeiko otsailaren 6an hasiera 
batez onetsirik, eta jendaurreko epea inolako erreklamaziorik gabe iragan eta gero, behin betiko onetsita 
gelditu da 2020ko Aurrekontu Luzatuan inbertsioetarako egindako aldaketa, xehetasun hauekin bat: 
 
IRUÑEKO UDALAREN AURREKONTUA: 
 

A) Aldaketak 2019ko Finantzaz bezainbatean Jasangarriak diren Inbertsioetan 
  
 1.- Aldaketa 11 43200 632090 partidan (Turismoa, konponketa-lanak beste eraikin eta 
eraikuntzetan), guztira 89.600 euroko zenbatekoaz, San Bartolome gotorleku txikiko Iruñeko Gotorlekuen 
Interpretazio Zentroan erabiltzeko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin 
da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 2.- Aldaketa 41 15331 609000 partidan (Inb. eta Konp. Bide publikoan, Azpiegituretan eta 
Erabilera publikoko ondasunetan), guztira 103.000 euroko zenbatekoaz, Oscoz multzoa eraisteko, 
ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 
20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 3.- Aldaketa 41 15331 609000 partidan (Inb. eta Konp. Bide publikoan, Azpiegituretan eta 
Erabilera publikoko ondasunetan) eta 41 15331 619000 partidan (Inb. eta Konp. Bide publikoan, 
Azpiegituretan eta Erabilera publikoko ondasunetan), 40.200 euroko eta 97.300 euroko zenbatekoez, 
hurrenez hurren, Urdanoz etxe-multzoko (Etxabakoitz) espaloiak berritzeko, ezohiko kreditu baten bidez 
eta kreditu-gehikuntzaren bidez hurrenez hurren; horiek finantzatzeko, handitu egin da 137.500 eurorekin 
diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 4.- Aldaketa 41 15331 619000 partidan (Inb. eta Konp. Bide publikoan, Azpiegituretan eta 
Erabilera publikoko ondasunetan), 850.000 euroko zenbatekoaz, Sanduzelai berrurbanizatzeko, kreditu-
gehikuntzaren bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 
partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 5.- Aldaketa 41 15331 619000 partidan (Inb. eta Konp. Bide publikoan, Azpiegituretan eta 
Erabilera publikoko ondasunetan), guztira 300.000 euroko zenbatekoaz, Laguntzako Andre Maria kalea 
berrurbanizatzeko, kreditu-gehikuntzaren bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin 
diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 6.- Aldaketa 41 15331 619000 partidan (Inb. eta Konp. Bide publikoan, Azpiegituretan eta 
Erabilera publikoko ondasunetan), guztira 431.000 euroko zenbatekoaz, Juaristi Doktorearen kalea 
berrurbanizatzeko, kreditu-gehikuntzaren bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin 
diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 7.- Aldaketa 41 15331 619000 partidan (Inb. eta Konp. Bide publikoan, Azpiegituretan eta 
Erabilera publikoko ondasunetan), guztira 162.000 euroko zenbatekoaz, haur-jolasen ehun-estalkirako, 
kreditu-gehikuntzaren bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 
91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 8.- Aldaketa 41 92062 622020 partidan (Eraikin Orokorrak edota erabilera anitzekoak, 
Etxebizitzak), guztira 780.000 euroko zenbatekoaz, San Pedroko etxebizitzak zaharberritzeko, ezohiko 
kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 
91301 partida (Epe luzeko maileguak).  
 



 
 

 9.- Aldaketa 50 23910 622060 partidan (Berdintasuna, Kultur eta gizarte instalazioak), 286.000 
euroko zenbatekoaz, Emakumeen Etxean egokitze-lanak egiteko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu 
hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko 
maileguak). 
 

 10.- Aldaketa 71 33701 632060 partidan (Arreta Haurtzaroari eta Familiari, Inbertsioak eta 
konponketak Kultur eta Gizarte Instalazioetan), guztira 107.000 euroko zenbatekoaz, Carbonilla 
eraikinean hobekuntza-lanak egiteko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu 
egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 11.- Aldaketa 71 34200 632050 partidan (Kirol instalazioak, Inbertsioak eta Konponketak kirol 
instalazioetan), guztira 171.000 euroko zenbatekoaz, Sanduzelaiko futbol-zelaian hobekuntza-lanak 
egiteko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin 
diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 
 12.- Aldaketa 71 34200 632050 partidan (Kirol instalazioak, Inbertsioak eta Konponketak kirol 
instalazioetan), guztira 168.000 euroko zenbatekoaz, Antoniuttiko Skateparken hobekuntza-lanak egiteko 
eta obrak zuzentzeko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko 
berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 13.- Aldaketa 80 32320 632040 partidan (Ikastetxe Publikoak, Inbertsioak eta Konponketak 
ikastetxeetan), guztira 98.000 euroko zenbatekoaz, Bernart Etxepare Ikastetxe Publikoan inbertitzeko, 
kreditu-gehikuntzaren bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 
91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 14.- Aldaketa 80 32320 632040 partidan (Ikastetxe Publikoak, Inbertsioak eta Konponketak 
ikastetxeetan), guztira 113.000 euroko zenbatekoaz, Sanduzelai Ikastetxe Publikoan inbertitzeko, kreditu-
gehikuntzaren bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 
partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 15.- Aldaketa 80 32320 632040 partidan (Ikastetxe Publikoak, Inbertsioak eta Konponketak 
ikastetxeetan), guztira 182.000 euroko zenbatekoaz, Hegoalde Ikastolan inbertitzeko, hauen bidez: 

- Kreditu-gehikuntza (32.000 euro); hori finantzatzeko handitu egin da zenbateko berarekin diru-
sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak).  

- Kreditu-gehikuntza (150.000 euro), 20 87010 partidak (Finantziazioa ukitua duten gastuetarako 
Diruzaintzako Geldikina) finantzatua. 

 

B) Aldaketak beste konpromisoetarako 
 

 16.- Aldaketa 11 92001 641000 partidan (Informatika eta informatika-aplikazioak), 350.000 
euroko zenbatekoaz, ANIMSAren enkarguetarako, aplikazioak hornitu eta garatu ditzaten, ezohiko 
kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da 350.000 euro diru-sarreren 20 91301 
partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 17.- Aldaketa 41 15331 609000 partidan (Bide Publikoa, Azpiegiturak eta Erabilera publikoko 
ondasunak), 2.310.408 euroko zenbatekoaz, Txantreako kaleak berrurbanizatzeko (zoladura eta sareak); 
obrak Toki Azpiegituretarako Planak finantzatu ditu, hauen bidez: 
 

- Ezohiko kreditu bat (743.727 euro); kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko 
berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 

- Diru-sarrerek sortutako kredituak (610.407 euro); kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da 
zenbateko berarekin diru-sarreren 20 61900 partida (Beste hainbat inbertsio besterentzea, 
hitzarmena Iruñerriko Mankomunitatearekin). 

- Diru-sarrerek sortutako kredituak (956.274 euro); hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko 
berarekin diru-sarreren 20 75600 partida (Partaidetza Foru Tributuetan). 

 



 
 

 18.- Aldaketa 41 92062 632010 partidan (Hiri Kontserbazioa. Eraikin Orokorrak edota erabilera 
anitzekoak), guztira 32.500 euroko zenbatekoaz, Eraikiak mantentzeko Kontraturako, ezohiko kreditu 
baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 
partida (Epe luzeko maileguak). 
  

19.- Aldaketa 60 13300 623010 partidan (Zirkulazioa eta seinaleztapena, Semaforo-instalazioak), 
guztira 30.000 euroko zenbatekoaz, Zirkulazioa erregulatzeko Instalazioen kontraturako, kreditu-
gehikuntzen bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida 
(Epe luzeko maileguak). 
 
 20.- Aldaketa 71 34200 632050 partidan (Kirol instalazioak, Inb. eta Konp. kirol instalazioetan), 
guztira 125.000 euroko zenbatekoaz, Lezkairuko futbol-zelaian inbertsioak egiteko, ezohiko kreditu baten 
bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida 
(Epe luzeko maileguak). 
 

 21.- Aldaketa 41 15331 619000 partidan (Bide publikoa, Inbertsioak eta konponketak 
Azpiegituretan eta Erabilera publikoko ondasunetan), guztira 178.000 euroko zenbatekoaz, Lehen 
Zabalgunea berrurbanizatzeko, kreditu-gehikuntzaren bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da 
zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 22.- Aldaketa 41 15331 640000 partidan (Bide Publikoa, Azterlanak eta Proiektuak), guztira 
30.000 euroko zenbatekoaz, Sarasate Pasealekuko Ideia-lehiaketarako, ezohiko kreditu baten bidez; 
kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe 
luzeko maileguak). 
 

 23.- Aldaketa 50 33600 622060 partidan (Ondarearen Babesa eta Kudeaketa, Kultur eta Gizarte 
Instalazioak), guztira 228.000 euroko zenbatekoaz, Ziudadelako Arma Aretoko berokuntzarako, ezohiko 
kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 
91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 24.- Aldaketa 30 15220 780000 partidan (Hiri Birgaitzea, Trnasferentziak familiei), guztira 
368.475 euroko zenbatekoaz, Birgaitze-hitzarmenetan (dirulaguntza izendunak) erabiltzeko, hauen bidez: 
 

- Diru-sarrerek sortutako kredituak (345.040 euro); hori finantzatzeko, lursailak saldu dira diru-
sarreren 20 60000 partida (Lursailen Salmenta) handitzearen bidez. 

- Ezohiko kreditua (23.435 euro); kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin 
diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 

 
Aurrekontua betetzeko Oinarrien 8. Eranskinari (Dirulaguntza izendunak) gehitu, aldatutako partidaren 
kargura, eraikinak birgaitzeko laguntzen kontzeptuan, honako hauek: 
 

ONURADUNA 
ZENBATEKO

A 
Lezkairuko Zaldua 1Bko jabekideak  46.594,83 
Lezkairuko Zaldua 1Cko jabekideak  43.307,41 
Lezkairuko Zaldua 1Dko jabekideak  42.023,92 
Tellaiturri 18ko jabekideak  87.053,23 
 Agur Maria zeharkalea 8ko jabekideak  1.630,53 
Agur Maria zeharkalea 10eko jabekideak  66.280,25 
Carriquiri 8ko jabekideak  49.980,27 
Agur Maria zeharkalea 11ko eta Carriquiri 8ko jabekideak  31.604,56 

 



 
 

A) Aldaketak beste inbertsioetarako 
 

 25.- Aldaketa 71 23930 790000 partidan (Transferentziak Garatze bidean dauden herriak 
laguntzeko), guztira 275.000 euroko zenbatekoaz, Garapen-laguntzako % 0,78 betetzeko, kreditu-
gehikuntzen bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida 
(Epe luzeko maileguak). 
 

 26.- Aldaketa 50 33210 629010 partidan (Liburutegiak), guztira 90.000 euroko zenbatekoaz, 
Funts bibliografikoak erosteko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da 
zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 27.- Aldaketa 40 17211 623090 partidan (Energia Agentzia, Beste Instalazioak), guztira 181.600 
euroko zenbatekoaz, Stardust: Fotolinera proiekturako, hauen bidez: 

- Diru-sarrerek sortutako kreditua (88.600 euro); kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko 
berarekin diru-sarreren 20 79700 partida (Dirulaguntzak Europako Batasuna). 

- Ezohiko kreditua (93.000 euro); kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-
sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 

 

 28.- Aldaketa 40 17211 623090 partidan (Energia Agentzia, Beste Instalazioak), guztira 32.700 
euroko zenbatekoaz, Stardust proiekturako (kargaguneak), ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori 
finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko 
maileguak). 

 

 29.- Aldaketa 41 16500 623020 partidan (Hiri-argiteria, Argi-instalazioak), guztira 86.800 euroko 
zenbatekoaz, Stardust proiekturako (Argi Pilotu Adimentsua), kreditu-sortze bidez; hori finantzatzeko, 
handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 79700 partida (Dirulaguntzak Europar Batasuna). 

 

 30.- Aldaketa 40 17211 623090 partidan (Energia Agentzia, Beste Instalazioak), guztira 20.000 
euroko zenbatekoaz, Stardust proiekturako (Iratxe Monasterioko CPD beroa berreskuratzeko obra 
amaitzea), kreditu-sortze bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 
79700 partida (Dirulaguntzak Europar Batasuna). 

 

 31.- Aldaketa 40 17211 623090 partidan (Energia Agentzia, Beste Instalazioak), guztira 60.000 
euroko zenbatekoaz, Stardust proiekturako (obrak amaitzea Iratxe Monasterioko mikrosare elektrikoan-
eguzki xafletarako kableak), ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da 
zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 32.- Aldaketa 30 15121 600000 partidan (Hirigintza Kudeaketa, Lursailak), guztira 150.000 
euroko zenbatekoaz, Iruña-Orkoien pasagunea egiteko desjabetzeentzat, ezohiko kreditu baten bidez; 
kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 87010 partida 
(Finantziazioa ukitua duten gastuetarako Diruzaintzako Geldikina). 
 
 33.- Aldaketa 30 15220 681000 partidan (Hiri-birgaitzea, Ondareko lursailak), guztira 240.000 
euroko zenbatekoaz, urbanizazio-kuotengatik Udalak Konpentsazioko batzordeei ekarpenak egiteko, 
ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 
20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 34.- Aldaketa 30 31120 622090 partidan (Desinfekzio Parkea, Beste Eraikuntzak), guztira 90.000 
euroko zenbatekoaz, Trinitariosko Komun autogarbigarriaren proiekturako, ezohiko kreditu baten bidez; 
kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe 
luzeko maileguak). 
 

 35.- Aldaketa 70 24110 623000 partidetan (Lantegi Eskola eta programa integratuak, Makineria 
eta Tresnak), 15.000 euroko zenbatekoaz, Lantegi Eskoletarako eta programa integratuetarako makineria 
eta tresnak erosteko, kreditu-gehikuntzen bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin 
diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 



 
 

 36.- Aldaketa 70 24110 632060 partidan (Lantegi Eskola eta programa integratuak, Inbertsioak 
eta konponketak Kultur eta Gizarte Instalazioetan), guztira 82.000 euroko zenbatekoaz, Lantegi 
Eskoletarako eta programa integratuetarako materialak erosteko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori 
finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko 
maileguak). 
 

 37.- Aldaketa 70 24120 632020 partidan (Gizarte Enplegu Babestua, inbertsioak eta konponketak 
etxebizitzetan), guztira 70.000 euroko zenbatekoaz, Gizarte Enplegu Babesturako materialak erosteko, 
ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 
20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 38.- Aldaketa 70 24120 632060 partidan (Gizarte Enplegu Babestua, Inbertsioak eta konponketak 
Kultur eta Gizarte Instalazioetan), guztira 40.000 euroko zenbatekoaz, Gizarte Enplegu Babesturako 
materialak erosteko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko 
berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
 

 39.- Aldaketa 70 24120 625000 partidan (Gizarte Enplegu Babestua, Bulegoko altzariak eta 
tresneria), guztira 13.000 euroko zenbatekoaz, altzariak erosteko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu 
hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko 
maileguak). 
 

 40.- Aldaketa 20 93300 682020 partidan (Ondarea, Ondareko Lokalak), guztira 30.000 euroko 
zenbatekoaz, Zaldi Zurian hirigintza-errekerimenduagatik inbertitzeko, ezohiko kreditu baten bidez; 
kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20/91301 partida (Epe 
luzeko maileguak). 
 

 41.- Aldaketa 40 13400 623090 partidan (Mugikortasuna, Beste Instalazioak), guztira 80.000 
euroko zenbatekoaz, zaintzapeko aparkabizietarako, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori 
finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko 
maileguak). 
 

 42.- Aldaketa 40 17212 609000 partidan (Agenda 21, Erabilera publikoko Azp. eta ondasunak), 
90.000 euroko zenbatekoaz, Etxabakoizko aisia- eta gizarte-baratzeetarako, ezohiko kreditu baten bidez; 
kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe 
luzeko maileguak). 
 

 43.- Beste inbertsioak: 

INBERTSIO BERRIAK 

PARTIDAREN KODEA KONTZEPTUA ZENBATEKOAK 

ALORRA PROGRAMA PARTIDA  ALDAKUNTZA 

41 15331 619000 Aldirietako aparkalekuak Urdanoz etxe-multzoan eta Arrotxapean 130.000 

41 15331 640000 
Basotxoa-Chinchilla eta San Frantzisko-Ansoleaga kaleak 
oinezkoen gune bihurtzeko berrurbanizazio-proiektuaren 

erredakzioa 
100.000 

41 17100 609000 Hiri-basoa Emakume Aitzindarien parkean 20.000 

41 15331 619000 
Iruña Hegoaldeko EDUSI planean aurreikusitako jarduketak 

betetzea 
100.000 

41 15331 619000 Espaloien berrikuntza, Mendillorrin 100.000 

80 
32310 622040 Lezkairuko haur-eskola berriaren obrak hastea 200.000 

50 33600 629090 
Ezkontza Zibilen aretoa argitu eta seinaleztatzea 

 eta altzariak Ziudadelako Arma Aretorako 
50.000 

71 34200 622050 Softball zelai bat egitea 150.000 

80 
32320 632040 Buztintxuriko kirol-estalkia hobetzeko lanak 50.000 

11 43110 629090 Merkataritzako Plan Estrategikoaren garapena 60.000 

11 43200 629090 Turismoko Plan Estrategikoaren garapena 40.000 



 
 

 
 
Aldaketa horiek kreditu-gehikuntzak edo ezohiko kredituak dira adierazitako partidak hasierako 
krediturik duen ala ez, eta finantzatzen dira diru-sarreren 20 91301 partidari (Epe luzeko maileguak) 
guztira 1.000.000 euro gehituta. Halaber, proiektu hauek gauzatzeko premia handiagoa da justifikazio-
txostenetan jasota dauden konpromisoei heltzea baino. 
 
IRUÑEKO UDALAREN ETA HIRIGINTZA GERENTZIA ERAKUNDE AUTONOMOAREN 
AURREKONTUA: 
 

 44.-  Iruña-Orkoien pasagunea: 
A) Iruñeko Udalaren aurrekontua: 
Aldaketa, 30 15122 710000 partidan (Kapital Transferentzia Hirigintza Gerentziari), guztira 601.193 
euroko zenbatekoaz, Iruñearen eta Orkoien artean pasagune bat eraikitzeko, hauen bidez: 

-  Kreditu-gehikuntza, 300.000 euroko zenbatekoaz, finantziazio ukituak eragindako Diruzaintzako 
Geldikin bidez finantzatua (Nafarroako Gobernuaren Kapital Transferentzia), diru-sarreren 20 87010 
partidan.  

-  Kreditu-gehikuntza, 130.000 euroko zenbatekoaz, finantziazio ukituak eragindako Diruzaintzako 
Geldikin bidez finantzatua (Orkoiengo Udalaren Kapital Transferentzia), diru-sarreren 20 87010 
partidan. 

-  Kreditu-gehikuntza, 171.193 euroko zenbatekoaz, epe luzeko maileguen bidez finantzatua diru-
sarreren 20 91301 partidan. 

B) Hirigintza Gerentziaren aurrekontua: 
Kreditu-gehikuntza 30 15122 6090000 partidan (Erabilera publikoko azpiegiturak eta ondasun publikoak) 
601.193 euroko zenbatekoaz, Iruñearen eta Orkoienen arteko pasagunearen obra zuzendu eta gauzatzeko 
espedienteak eragindako gastuak estaltzeko; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-
sarreren 30 70000 partida (Lurralde Entitateen ekarpenak). 

 

 45.-  Txantrea hegoaldeko parkea: 
A) Iruñeko Udalaren aurrekontua: 
Aldaketa 30 15122 710000 partidan (Kapital Transferentzia Hirigintza Gerentziari), guztira 673.000 
euroko zenbatekoaz, Txantrea hegoaldeko parkearen obra egin eta zuzentzeko, kreditu-gehikuntzen bidez; 
hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko 
maileguak). 
B) Hirigintza Gerentziaren aurrekontua: 
Kreditu-gehikuntza 30 17100 6090000 partidan (Erabilera publikoko azpiegiturak eta ondasun publikoak) 
673.000 euroko zenbatekoaz, Txantrea hegoaldeko parkearen obraren 1. fasea zuzendu eta gauzatzeko 
espedienteak eragindako gastuak estaltzeko; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-
sarreren 30 70000 partida (Lurralde Entitateen ekarpenak). 
 

 46.- Milagrosako Plan berezia:  
A) Iruñeko Udalaren aurrekontua: 
Aldaketa 30 15122 710000 partidan (Kapital Transferentzia Hirigintza Gerentziari), guztira 85.750 
euroko zenbatekoaz, Milagrosako Plan Berezia idazteko, kreditu-gehikuntzen bidez; hori finantzatzeko, 
handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak). 
B) Hirigintza Gerentziaren aurrekontua: 
Kreditu-gehikuntza 30 15122 6090000 partidan (Erabilera publikoko azpiegiturak eta ondasun publikoak) 
85.750 euroko zenbatekoaz, Milagrosako Plan Berezia idazteko gastuak estaltze aldera, kreditu-
gehikuntzen bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 30 70000 partida 
(Lurralde Entitateen ekarpenak). 
 



 
 

IRUÑEKO UDALAREN ETA HAUR ESKOLEN ERAKUNDE AUTONOMOAREN 
AURREKONTUA: 
 

 47.- Haur Eskolen eraikinak mantentzeko lanak: 
A) Iruñeko Udalaren aurrekontua: 
Aldaketa 80 32310 710000 partidan (Kapital Transferentzia Haur Eskolei), guztira 14.500 euroko 
zenbatekoaz, eraikinen mantentze-lanetarako kontratuan jasotako obrak egiteko, kreditu-gehikuntzen 
bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko 
maileguak). 
B) Haur Eskolen aurrekontua: 
Kreditu-gehikuntza 71 32310 622000 partidan (Irakaskuntzako Eraikinak), 14.500 euroko zenbatekoaz, 
eraikinen mantentze-lanetarako kontratuan jasotako obrak egiteko; hori finantzatzeko, handitu egin da 
zenbateko berarekin diru-sarreren 71 70000 partida (Iruñeko Udalaren dirulaguntzak kapital-
gastuetarako). 
 

I – AURREKONTU-ALDAKETA GUZTIETARAKO XEDAPEN KOMUNAK 
 

48.- Aldaketak, aurrekontu-erabilerari dagokionez, lotura kualitatiboa ezarrita gauzatuko dira 
partida berean kontzeptu bat baino gehiago sartuz gero; betiere, Aurrekontua gauzatzeko 10. oinarrian 
ezarritako zenbatekoarekin bat, gastuaren behin betiko egozpenean aplikazio berriak sortzen diren 
kasuetarako. 

Berariazko lotura kualitatiboak ezarri dira kasuan kasuko aurrekontu-programari dagokionez, 
programa hauetan aldaketak egiteko: 

 

11/92001 – Informatika eta Teknologia berriak 
70/24110 – Lantegi Eskolak eta Programa integratuak 
70/24120 – Gizarte Enplegu Babestua 
 
49.- Erabaki honen punturen baten kontra jendaurreko epean erreklamaziorik aurkeztuz gero, 

Osoko Bilkurak berariaz behin betiko onetsi beharko ditu horiek indarra har dezaten, baina behin betiko 
berariazko onespen hori ez da beharrezkoa izanen erreklamaziorik jaso ez duten puntuek indarra har 
dezaten. Aurreko ikuspuntu hori ez da aplikagarria izanen Osoko Bilkuraren erabaki honek tramitazioari 
buru ematen dion Iruñeko Udalaren Aurrekontuan egindako kreditu-sortzeen kasuan. 
 
Aldaketa honek ediktu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratutakoan hartuko du indarra. 
 
 

Iruñean, 2020ko martxoaren 6an. Alkate Udalburua, Enrique Maya Miranda 
 


