
 

 

PLE 04-NOV-21 (4/CP) AURREKONTU-ALDAKETAK, IRUÑEKO 

UDALEKO GASTU OROKORRETARAKO 

DIRUZAINTZAKO GELDIKINEN BIDEZ 

FINANTZATUAK. 

PLE 04-NOV-21 (4/CP) 

«IKUSIRIK Alkatetzaren 2021eko apirilaren 29ko ebazpenak (4/SG) onetsitako aurrekontu-likidazioa, 

non 2020ko Diruzaintzako Geldikinak kuantifikatzen baitira; ikusirik ezohiko kredituaren beharrak 

justifikatzen dituzten txostenak; ikusirik Aurrekontu eta Ikerlan Bulegoaren txostena, zeinak 

aurrekontu egonkortasunari buruzko indarreko araudia betetzen dela aztertzen baitu; eta ikusirik gastu 

orokorretarako, eta aurrekontu-aldaketen inguruan, diruzaintzako geldikinen jomugari buruz indarrean 

dauden arauak, honako hau ERABAKITZEN DA: 

 

1.- Honako aldaketa hauek onestea Iruñeko Udalaren 2021eko aurrekontuan, 2021eko 

aurrekontuan kreditu egokirik eta nahikorik ez duten aparteko gastuak betetzeko, Iruñeko Udalaren 

Gastu Orokorretarako Diruzaintzako Geldikinen bidez finantzatua, honako xehakapen hauekin bat: 

 

Partida Deskribapena Zenbatekoa 

60/13210/121031 Udaltzaingoa – Funtzionarioen beste lansariak 1.004.924,00 

70/23183/131010 Arta mendekotasun-egoeran dauden pertsonei – Behin-

behineko lan-kontratuko langileen oinarrizko lansariak 

1.200.000,00 

41/16500/221002 Hiri argiteria – elektrizitate-kontsumoa 227.531,00 

20/93300/221020 Ondarea eta erosketak – gas-kontsumoa 54.868,19 

21/92061/221020 Zerbitzu orokorrak – gas-kontsumoa 5.486,82 

30/15220/221020 Hiri-birgaitzea – gas-kontsumoa 2.068,11 

30/16400/221020 Hilerria – gas-kontsumoa 79.136,81 

30/31120/221020 Desinfekzio parkea – gas-kontsumoa 4.431,66 

30/31140/221020 Zoonosi unitatea – gas-kontsumoa 422,06 

40/17212/221020 Agenda 21– gas-kontsumoa 6.964,04 

50/23910/221020 Berdintasuna – gas-kontsumoa 2.110,32 

50/33000/221020 Kulturako Adm. Orok. – gas-kontsumoa 5.275,79 

50/33210/221020 Liburutegiak – gas-kontsumoa 7.597,13 

50/33310/221020 Kultur azpiegiturak – gas-kontsumoa 54.868,19 

60/13000/221020 Herri-segurtasuneko Adm. Orok. – gas-kontsumoa 33.765,04 

70/23110/221020 Harrera eta komunitate-garapena – gas-kontsumoa 4.220,63 

70/23140/221020 Adinekoendako apartamentuak – gas-kontsumoa 33.765,04 

70/23181/221020 Programak, zentroak eta berariazko zerbitzuak – gas-

kontsumoa 

14.561,17 

70/24110/221020 Lantegi-eskolak – gas-kontsumoa 5.697,85 

71/33701/221020 Arreta haurtzaroari eta familiari – gas-kontsumoa 14.772,21 

71/34200/221020 Kirol-instalazioak – gas-kontsumoa 86.522,92 



80/32320/221001 Ikastetxeak – eraikinen argindarra 27.585,00 

80/32320/221020 Ikastetxeak – gas-kontsumoa 451.748,00 

80/32610/221020 Musika Eskola – gas-kontsumoa 5.486,82 

80/33702/221020 Gazteria – gas-kontsumoa 8.019,20 

50/33310/482010 Kultur Azpiegiturak – Gayarre Fundazioarendako Transf. 268.172,00 

60/13000/222010 Herritarren Segurtasuneko Adm. Orok. – tinbratze-gastuak 100.000,00 

60/13000/222011 Herritarren Segurtasuneko Adm. Orok. – jakinarazpenak 

banatzea 

100.000,00 

60/13000/221990 Herritarren Segurtasuneko Adm. Orok. – beste zenbait 

hornidura 

50.000,00 

60/13000/227060 Herritarren Segurtasuneko Adm. Orok. – kontratuak, 

azterlanak eta lanak 

50.000,00 

20/93400/226300 Diru-bilketa eta Diruzaintza – bankuen zerb. eta antzekoa 90.000,00 

20/01100/913069 Finantza-zama – Mailegua amortizatzea, La Caixa 2008ko 

inbertsioa – mailegua kitatzea 

1.041.000,00 

Guztira  5.041.000,00 

 

Aldaketak kreditu-gehigarri edo ezohiko kredituen bidez eginen dira, aurrekontu-aplikazioak indarrean 

den Iruñeko Udalaren aurrekontuan kreditua esleitua duen ala ez. 

 

 2.- Aldaketa hauetarako, batera ezartzen da lotura kualitatiboa kode organikoaren, gastu-

arloaren eta partida ekonomikoaren mailan (6 digitu), aurrekontua gauzatzeko 10. oinarrian ezarritako 

zenbatekoarekin bat, gastuaren behin betiko egozpenean aplikazio berriak sortzen diren kasuetarako. 

13000-Herri Segurtasuneko Administrazio Orokorreko programaren gastuetarako aldaketen kasuan, 

lotura kualitatiboa ezarriko da kode organikoaren, azpiprogramaren eta kapitulu ekonomikoaren 

mailan.  

 

 3.- Indarrean dagoen aurrekontuaren 4. oinarrian ezarritakoarekin bat, erabaki hau jendaurrean 

jartzea hamabost egun naturaleko epean, erabakia Iruñeko Udalaren iragarki-taulan argitaratu eta 

biharamunetik aitzina. Hasiera batean onetsitako aldaketa 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.» 

 


