
PLE 10-FEB-23 (2/CP)  AURREKONTU-ALDAKETA IRUÑEKO UDALAREN, 
HIRIGINTZA GERENTZIAREN ETA HAUR ESKOLEN 2023KO 
AURREKONTU LUZATUETAN, INBERTSIOETARAKO 

PLE 10-FEB-23 (2/CP) 
 
«IKUSIRIK espedientean jasotako agiriak Iruñeko Udalaren, Hirigintza Gerentziaren eta Haur 
Eskolen 2023ko aurrekontu luzatuen aldaketaren inguruan –Alkatetzak 2022-12-30eko ebazpenaren 
bidez onetsiak, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea 
aurrekontuen eta gastu publikoaren arloan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuak 
ezarritakoarekin bat– eta indarreko Aurrekontua betetzeko oinarriekin bat eta proposatutako 
inbertsioak premiazkotzat eta atzeraezintzat hartuta, HAU ERABAKITZEN DA:  
 
IRUÑEKO UDALAREN AURREKONTUAN: 
 

1.- Aldaketa egitea 11/43200/629090 partidan (Turismoa. Beste ibilgetu materiala), 
254.150,00 euroko zenbatekoarekin, PSTD Pamplona SF365 proiektuko inbertsioetara bideratzeko, 
diru-sarreren 20/87010 partida (finantziazio lotuko gastuetarako Diruzaintzako Gerakina) zenbateko 
berean gehituz finantzatuta. 
 

2.- Aldaketa egitea 11/43200/632090 partidan (Turismoa. Konponketak beste eraikin eta 
eraikuntza batzuetan), 1.517.812,24 euroko zenbatekoarekin, PSTD Pamplona SF365 proiektuko 
inbertsioetara bideratzeko, diru-sarreren 20/87010 partida (finantziazio lotuko gastuetarako 
Diruzaintzako Gerakina) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 

 
3.- Aldaketa egitea 11/92001/626000 partidan (Informatika eta teknologia berriak. 

Informazioa prozesatzeko ekipoak), 300.139,47 euroko guztizko zenbatekoarekin, Animsari enkargua 
egiteko diseinatu eta inplementatu ditzan Isurketa Baxuko Eremua kudeatzeko sistema eta 
Udaltzaingoaren sistema ibilgailuratuak (PRTR-Next GenerationEU), honako hauen bidez: 
-  Kreditu-sorrera, 223.244,24 euroko zenbatekoarekin, Europar Batasunaren dirulaguntzen bidez 

finantzatua (diru-sarreren 20/79700 partida). 
-  Aldaketa, 76.895,23 euroko zenbatekoarekin, epe luzeko maileguen bidez finantzatua (diru-

sarreren 20/91301 partida). 
 
4.- Aldaketa egitea 11/92001/641000 partidan (Informatika eta teknologia berriak. Aplikazio 

informatikoak), 328.163,24 euroko guztizko zenbatekoarekin, Animsari enkargua egiteko diseinatu eta 
inplementatu ditzan Isurketa Baxuko Eremua kudeatzeko sistema eta Udaltzaingoaren sistema 
ibilgailuratuak (PRTR-Next GenerationEU), honako hauen bidez: 
-  Kreditu-sorrera, 244.088,36 euroko zenbatekoarekin, Europar Batasunaren dirulaguntzen bidez 

finantzatua (diru-sarreren 20/79700 partida). 
-  Aldaketa, 84.074,88 euroko zenbatekoarekin, epe luzeko maileguen bidez finantzatua (diru-

sarreren 20/91301 partida). 
 
5.- Kreditua sortzea 11/92001/641000 partidan (Informatika eta teknologia berriak. Aplikazio 

informatikoak), 240.953,66 euroko zenbatekoarekin, Animsari enkargua egiteko garatu ditzan Iruñeko 
Udalaren Modernizazio eta Eraldaketa Digitalerako proiektuak (PRTR-Next GenerationEU), diru-
sarreren 20/79700 partida (Europar Batasunaren dirulaguntzak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 

 
 6.- Aldaketa egitea 11/92001/641000 partidan (Informatika eta teknologia berriak. Aplikazio 
informatikoak), 411.510,00 euroko zenbatekoarekin, Animsari enkargua egiteko aplikazioak garatu eta 
horien mantentze-lanak egin ditzan software lizentzietarako (enkargu orokorra), diru-sarreren 
20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 
 



 7.- Aldaketa egitea 30/15220/740000 partidan (Hiri-birgaitzea. Kapital-ekarpenak udal-
sozietateei), 771.500,00 euroko zenbatekoarekin, Iruña Biziberritzen–Pamplona Centro Histórico SA-
ren maileguaren amortizazio-kuotarako, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) 
zenbateko berean gehituz finantzatuta.  
 
 8.- Aldaketa egitea 30/15220/780000 partidan (Hiri-birgaitzea. Transferentziak familiei), 
1.000.000 euroko zenbatekoarekin, birgaitzeko dirulaguntzetan (Deialdiak) erabiltzeko, diru-sarreren 
20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta.  
 
 9.- Aldaketa egitea 30/15220/780000 partidan (Hiri-birgaitzea. Transferentziak familiei), 
771.193,55 euroko zenbatekoarekin, birgaitze-hitzarmenetan (dirulaguntza izendunak) erabiltzeko, 
diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta.  
 
Honako hauek gehitzea Aurrekontua betetzeko Oinarrien 8. Eranskinari (Dirulaguntza izendunak), 
aldatutako partidaren kargura eta eraikinak birgaitzeko laguntza gisa: 
 

ONURADUNA ZENBATEKOA 
Atarrabiako etorbideko 16-Ako jabekideak 24.336,22 euro 
Atarrabiako etorbideko 16-Bko jabekideak 28.856,75 euro 
Atarrabiako etorbideko 16-Cko jabekideak 47.507,69 euro 
Atarrabiako etorbideko 18-Ako jabekideak 42.694,18 euro 
Atarrabiako etorbideko 18-Bko jabekideak 28.948,15 euro 
Atarrabiako etorbideko 18-Cko jabekideak 42.494,18 euro 
Atarrabiako etorbideko 20-Ako jabekideak 47.101,17 euro 
Atarrabiako etorbideko 20-Bko jabekideak 48.237,21 euro 
Atarrabiako etorbideko 20-Cko jabekideak 51.890,08 euro 
Atarrabiako etorbideko 22-Bko jabekideak 22.411,90 euro 
Landa Doktorearen kaleko 2. zenbakiko jabekideak 85.944,31 euro 
Labayen Doktorearen kaleko 14. zenbakiko jabekideak 109.187,45 euro 
San Martin Doktorearen kaleko 2. zenbakiko jabekideak 87.221,59 euro 
San Martin Doktorearen kaleko 4. zenbakiko jabekideak 54.362,67 euro 
Sanduzelai kaleko 5. zenbakiko jabekideak 50.000,00 euro 

 
 10.- Aldaketa egitea 30/15220/780000 partidan (Hiri-birgaitzea. Transferentziak familiei), 
450.000,00 euroko zenbatekoarekin, birgaitzeko dirulaguntzetan (Uholdeen deialdia) erabiltzeko, diru-
sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta.  
 
 11.- Aldaketa egitea 30/16400/622090 partidan (Hilerria. Beste eraikuntza batzuk), 59.028,22 
euroko zenbatekoarekin, bigarren errausketa-labean erabiltzeko, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe 
luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 
 

12.- Aldaketa egitea 30/16400/622090 partidan (Hilerria. Beste eraikuntza batzuk), guztira 
250.000,00 euroko zenbatekoarekin, Fusilatuen Panteoirako, honako hauen bidez: 
-  Kreditu-sorrera, 125.000,00 euroko zenbatekoarekin, Nafarroako Gobernuaren dirulaguntzen bidez 

finantzatua (diru-sarreren 20/75080 partida). 
-  Aldaketa, 125.000,00 euroko zenbatekoarekin, epe luzeko maileguen bidez finantzatua (diru-

sarreren 20/91301 partida).  
 
 13.- Aldaketa egitea 40/13400/619000 partidan (Mugikortasuna. Berrezarpen-inbertsioak 
erabilera publikoko azpiegitura eta ondasunetan), 18.670,57 euroko zenbatekoarekin, Miluzeko 
bidegorrirako, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz 
finantzatuta. 
 



14.- Aldaketa egitea 40/13400/619000 partidan (Mugikortasuna. Berrezarpen-inbertsioak 
erabilera publikoko azpiegitura eta ondasunetan), 917.250,00 euroko zenbatekoarekin, Mutiloa-Iruña 
bidegorrirako (PRTR-Next GenerationEU), honako hauen bidez: 
-  Kreditu-sorrera, 791.906,84 euroko zenbatekoarekin, Europar Batasunaren dirulaguntzen bidez 

finantzatua (diru-sarreren 20/79700 partida). 
-  Aldaketa, 125.373,16 euroko zenbatekoarekin, epe luzeko maileguen bidez finantzatua (diru-

sarreren 20/91301 partida). 
 
  15.- Aldaketa egitea 40/17211/780000 partidan (Energia Agentzia. Transferentziak familiei), 
30.000,00 euroko zenbatekoarekin, energia-eraginkortasunerako dirulaguntzen deialdirako (Instalazio 
fotovoltaikoak), diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz 
finantzatuta. 
 

16.- Aldaketa egitea 40/17212/600000 partidan (Agenda 21. Lurrak) 451.858,00 euroko 
zenbatekoarekin, Sanduzelain, Amaya Kirol Klubaren ondoko bidean eta ur azpian gera daitekeen 
Ilundaingo errotaren eremuan uholdeetarako lubetak egiteko proiektuetarako (PRTR-Next 
GenerationEU), honako hauen bidez: 
-  Kreditu-sorrera, 357.633,49 euroko zenbatekoarekin, Europar Batasunaren dirulaguntzen bidez 

finantzatua (diru-sarreren 20/79700 partida). 
-  Aldaketa, 94.224,51 euroko zenbatekoarekin, epe luzeko maileguen bidez finantzatua (diru-

sarreren 20/91301 partida). 
 

17.- Aldaketa egitea 40/17212/640000 partidan (Agenda 21. Ikerketak eta proiektuak), 
36.300,00 euroko zenbatekoarekin, Buztintxuri eta Azpilagaño haur-eskoletako patioak 
birnaturalizatzeko proiektuak idazteko, RUNA 2025 proiektuaren barruan (PRTR-Next 
GenerationEU), honako hauen bidez: 
-  Kreditu-sorrera, 28.730,48 euroko zenbatekoarekin, Europar Batasunaren dirulaguntzen bidez 

finantzatua (diru-sarreren 20/79700 partida). 
-  Aldaketa, 7.569,52 euroko zenbatekoarekin, epe luzeko maileguen bidez finantzatua (diru-sarreren 

20/91301 partida). 
 

18.- Aldaketa egitea 41/15331/619000 partidan (Bide publikoa. Berrezarpen-inbertsioak 
erabilera publikoko azpiegitura eta ondasunetan), 1.085.000,00 euroko zenbatekoarekin, Milagrosa 
auzoa berrurbanizatzeko, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean 
gehituz finantzatuta. 
 
 19.- Aldaketa egitea 41/15332/609000 partidan (Hiri-altzariak. Erabilera publikoko azpieg. eta 
ondasunak), 80.030,00 euroko zenbatekoarekin, Etxabakoitzeko haur-jolasguneak estaltzeko, diru-
sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 
 

20.- Aldaketa egitea 41/16500/633020 partidan (Hiriko Argiteria. Berrezarpen-inbertsioak 
hiriko argiterian) 12.100,00 euroko zenbatekoarekin, Txantrea berrurbanitzeko argiteriako 
proiekturako, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz 
finantzatuta. 

 
21.- Aldaketa egitea 41/92062/622020 partidan (Eraikin orokorrak eta/edo erabilera 

anitzekoak. Etxebizitzak), 1.000.000,00 euroko zenbatekoarekin, San Pedro etxe-multzoko 11. eta 12. 
zenbakiak eraberritzeko, (Open Lab proiektua), honako hauen bidez: 
-  Kreditu-sorrera, 192.669,71 euroko zenbatekoarekin, Europar Batasunaren dirulaguntzen bidez 

finantzatua (diru-sarreren 20/79700 partida). 
-  Aldaketa, 807.330,29 euroko zenbatekoarekin, epe luzeko maileguen bidez finantzatua (diru-

sarreren 20/91301 partida). 
 



 22.- Aldaketa egitea 50/33311/622060 partidan (Civivoxak. Kultur eta gizarte instalazioak) 
4.228.099,24 euroko zenbatekoarekin, obretan eta obra-zuzendaritzan erabiltzeko Zabalguneko 
Civivoxean, honako hauen bidez finantzatuta: 
-  Diruzaintzako Gerakina finantziazio lotuko gastuetarako, 2.709.807,40 euroko zenbatekoarekin 

(diru-sarreren 20/87010 partida) 
- Epe luzeko maileguak, 1.518.291,84 euroko zenbatekoarekin (diru-sarreren 20/91301 partida). 
 
 23.- Aldaketa egitea 60/13210/632010 partidan (Udaltzaingoa. Berrezarpen-inbertsioak 
administrazio-eraikinetan) 100.000,00 euroko zenbatekoarekin, Udaltzaingoko emakumezkoen 
aldagela eraberritzeko, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean 
gehituz 
 
 24.- Aldaketa egitea 60/13300/619000 partidan (Zirkulazioa eta Seinaleak. Berrezarpen-
inbertsioak erabilera publikoko azpiegitura eta ondasunetan), 100.000,00 euroko zenbatekoarekin, 
Bide Segurtasuneko Planean aurreikusitako jarduketetarako, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe 
luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 
 
 25.- Aldaketa egitea 70/23140/635000 partidan (Adinekoendako apartamentuak. Berrezarpen-
inbertsioak altzarietan), 20.000,00 euroko zenbatekoarekin, adinekoendako apartamentuetako altzariak 
eta ekipamendua birjartzeko, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean 
gehituz finantzatuta. 
  

26.- Aldaketa egitea 70/24110/623000 partidan (Lantegi-eskolak eta programa integratuak. 
Makineria eta tresnak), 20.000,00 euroko zenbatekoarekin, lantegi-eskoletako makineria eta tresnetan 
erabiltzeko, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz 
finantzatuta. 
 
 27.- Aldaketa egitea 70 24110/632060 partidan (Lantegi-eskola eta programa integratuak. 
Berrezarpen-inbertsioak kultur eta gizarte instalazioetan), 80.000,00 euroko zenbatekoarekin, lantegi-
eskolen jarduketetarako, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean 
gehituz finantzatuta. 
 
 28.- Aldaketa egitea 70/24120/623000 partidan (Gizarte Enplegua. Makineria eta tresnak), 
15.000,00 euroko zenbatekoarekin, Gizarte Enpleguko makineria eta tresnetarako, diru-sarreren 
20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 
 
 29.- Aldaketa egitea 70/24120/632020 partidan (Gizarte Enplegua. Berrezarpen-inbertsioak 
etxebizitzetan), 80.000,00 euroko zenbatekoarekin, etxebizitzetan Gizarte Enpleguko jarduketak 
egiteko, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz 
 
 30.- Aldaketa egitea 70/24120/632060 partidan (Gizarte Enplegua. Berrezarpen-inbertsioak 
kultura- eta gizarte-instalazioetan), 30.000,00 euroko zenbatekoarekin, Gizarte Enpleguko 
jarduketetarako, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz 
finantzatuta. 
 
 31.- Aldaketa egitea 71/33701/632060 partidan (Arreta haurrei eta familiei. Berrezarpen-
inbertsioak kultura- eta gizarte-instalazioetan), 20.000,00 euroko zenbatekoarekin, Zentro 
Komunitarioetan jarduketak egiteko, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) 
zenbateko berean gehituz finantzatuta. 
 

32.- Aldaketa egitea 71/34200/622050 partidan (Udalaren kirol-instalazioak. Kirol-
instalazioak), 5.445.590,67 euroko zenbatekoarekin, Buztintxuriko kiroldegirako (obra eta obra-
zuzendaritza), diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz 
finantzatuta. 

 



 33.- Aldaketa egitea 71/34200/632050 partidan (Udalaren kirol-instalazioak. Berrezarpen-
inbertsioak kirol-instalazioetan), 80.000,00 euroko zenbatekoarekin, Arantzadi eta Sanduzelaiko 
igerilekuetan jarduketak egiteko, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko 
berean gehituz finantzatuta. 
 
 34.- Aldaketa egitea 80/32310/622040 partidan (Haur Eskolak. Irakaskuntza-eraikinak), 
426.100,00 euroko zenbatekoarekin, Lezkairu haur-eskolarako (obra likidatzea eta prezioak 
berrikustea), diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz 
finantzatuta. 
  

35.- Aldaketa egitea 80/32320/632040 partidan (Ikastetxe publikoak. Berrezarpen-inbertsioak 
irakaskuntza-eraikinetan), 500.000,00 euroko zenbatekoarekin, zenbait ikastetxe publikotan leihoak 
aldatzeko, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz 
finantzatuta. 

 
36.- Aldaketa egitea 50/33311/622060 partidan, 150.000,00 euroko zenbatekoarekin, 

Etxabakoitzen behin-behineko Civivoxa egiteko (Nicasio Landa), diru-sarreren 20/91301 partida (Epe 
luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 

 
37.- Aldaketa egitea 71/23930/790000 partidan, 300.000,00 euroko zenbatekoarekin, garatze 

bidean dauden herriei laguntza emateko (Transf. atzerrira), diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko 
maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 

 
38.- Aldaketa egitea 40/13400/609000 partidan, 500.000,00 euroko zenbatekoarekin, Pío 

XII.aren urbanizazioa osatzeko, jatorrizko proiektuaren parterreak berreskuratuz, hasierako proiektuan 
jasotzen ez ziren aparkaleku-plazen ordez, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) 
zenbateko berean gehituz finantzatuta. 

 
39.- Aldaketa egitea 41/15331/619000 partidan, 150.000,00 euroko zenbatekoarekin, Urrobi 

Errekaren kalea-Dámaso Zabalza-Altzania Errekaren kalea-Ontzaren plaza berrurbanizatzeko 
proiektua idazteko, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz 
finantzatuta. 

 
40.- Aldaketa egitea 30/15122/710000 partidan, 50.000,00 euroko zenbatekoarekin, 

Sanduzelaiko biribilguneko ideia-lehiaketarako, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko 
maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 

 
41.- Aldaketa egitea 41/15331/619000 partidan, 50.000,00 euroko zenbatekoarekin, 

Txantreako Etxarri-Aranatz eta Artaxoa kaleak berrurbanizatzeko (Tokiko inbertsioen plana), diru-
sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 

 
42.- Aldaketa egitea 41/15331/619000 partidan, 150.000,00 euroko zenbatekoarekin, Juaristi 

Doktorearen eta Labayen Doktorearen kaleak berrurbanizatzeko proiektua idazteko, diru-sarreren 
20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 

 
43.- Aldaketa egitea 41/15331/619000 partidan, 200.000,00 euroko zenbatekoarekin, Basotxoa 

egokitzeko, Tres Reyes hotelaren atzealdea osatuz, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko 
maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 

 
44.- Aldaketa egitea 41/15331/619000 partidan, 50.000,00 euroko zenbatekoarekin, Sarasate 

pasealekuko ZIP proiektua eguneratzeko, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) 
zenbateko berean gehituz finantzatuta. 

 



45.- Aldaketa egitea 71/34200/622050 partidan, 75.000,00 euroko zenbatekoarekin, Sofball 
zelaiko aldageletarako, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean 
gehituz finantzatuta. 

 
46.- Aldaketa egitea 30/31120/622090 partidan, 75.000,00 euroko zenbatekoarekin, Sofball 

zelaiko komun autogarbitzaileetarako, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) 
zenbateko berean gehituz finantzatuta. 

 
47.- Aldaketa egitea 40/17211/623090 partidan, 150.000,00 euroko zenbatekoarekin, Energia-

komunitatea sortzeko, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean 
gehituz finantzatuta. 

 
48.- Aldaketa egitea 30/15122/710000 partidan, 60.000,00 euroko zenbatekoarekin, Txantrea 

eta Arantzadi arteko pasabidearen proiektua idazteko, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko 
maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 

 
49.- Aldaketa egitea 41/15331/619000 partidan, 140.000,00 euroko zenbatekoarekin, 

Laguntzako Andre Maria kalea-Félix plaza-Oibar kalea berrurbanizatzeko proiektua idazteko, diru-
sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 

 
50.- Aldaketa egitea 30/15220/780000 partidan, 1.000.000,00 euroko zenbatekoarekin, 

familiei etxebizitzak birgaitzeko laguntzak emateko, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko 
maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 

 
51.- Aldaketa egitea 50/33310/782010 partidan, 500.000,00 euroko zenbatekoarekin, Gayarre 

antzokiko makineria eszenikoa egokitzeko eta digitalizatzeko, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe 
luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 

 
52.- Aldaketa egitea 80/32310/710000 partidan, 150.000,00 euroko zenbatekoarekin, kartzela 

zaharreko udal-lurzatian Donibaneko eskola berria egiteko proiektua idazteko, diru-sarreren 20/91301 
partida (Epe luzeko maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 

 
 

IRUÑEKO UDALAREN ETA HIRIGINTZA GERENTZIA ERAKUNDE AUTONOMOAREN 
AURREKONTUAN: 
 
 53.- Hirigintza Gerentziaren kargu utzitako obrak: 
 
A) Iruñeko Udalaren aurrekontuan: 
 
Aldaketa egitea 30/15122/710000 partidan (Hirigintza Gerentzia. Kapital-transferentziak erakunde 
autonomoei), 3.988.000,00 euroko zenbatekoarekin, honako hauen bidez: 
-  Kreditu-sorrera, 1.360.564,00 euroko zenbatekoarekin, Europar Batasunaren dirulaguntzen bidez 

finantzatua (PRTR-Next GenerationEU) (diru-sarreren 20/79700 partida). 
-  Aldaketa, 2.627.436,00 euroko zenbatekoarekin, epe luzeko maileguen bidez finantzatua (diru-

sarreren 20/91301 partida). 



 
 B) Hirigintza Gerentziaren aurrekontuan: 
 
Kreditu-sorrera, 3.988.000,00 euroko zenbatekoarekin, diru-sarreren 30/70000 partida (Lurralde 
Entitateen ekarpenak) zenbateko berean gehituz finantzatuta, honako hauek egiteko: 
 
Partida Kontzeptua Zenbatekoa 
30/15122/6090000 Trinitariosko igogailuaren 1. fasea (1B fasea 

eta Trinitarios D.2) eta Errotazarko 
kolektorearen proiektua (PRTR-Next 
GenerationEU) 

2.064.000,00 euro 

30/17100/6090000 Txantrea hegoaldeko parkearen 2. eta 3. 
faseak eta Arantzadiko parkearen 1. lotea eta 
2. lotea. 

1.774.000,00 euro 

30/15122/6400000 Plangintza eta Birpartzelazio Proiektua 
Donapean 

150.000,00 euro 

 
 
IRUÑEKO UDALAREN ETA HAUR ESKOLEN ERAKUNDE AUTONOMOAREN 
AURREKONTUAN: 
 
 54.- Obrak eta beste inbertsio batzuk Haur Eskolen erakundeak kudeatuta: 
 
A) Iruñeko Udalaren aurrekontuan: 
 
Aldaketa egitea 80/32310/710000 partidan (Haur Eskolak. Kapital-transferentziak erakunde 
autonomoei), 750.000,00 euroko zenbatekoarekin, diru-sarreren 20/91301 partida (Epe luzeko 
maileguak) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 
 
B) Haur Eskolen aurrekontuan: 
 
Kreditua sortzea 71/32310/622000 partidan (Irakaskuntza-eraikinak), 750.000,00 euroko 
zenbatekoarekin, Donibane haur-eskola eraberritzeko eta Mendebaldea eta Printzearen Harresi haur-
eskoletako estalkietan obrak egiteko, diru-sarreren 71/70000 partida (Iruñeko Udalaren dirulaguntzak 
kapital-gastuetarako) zenbateko berean gehituz finantzatuta. 
 
I – AURREKONTU-ALDAKETA GUZTIETARAKO XEDAPEN KOMUNAK 

 
55.- Aldaketa-mota zehatzik aipatzen ez den puntuetan, aldaketak kreditu-gehigarri edo 

ezohiko kreditu gisa eginen dira, kasuan kasuko partidak krediturik esleituta duen ala ez dagokion 
entitatearen indarreko aurrekontuan.  

 
56.- Aldaketa hauetarako guztietarako, aurrekontuko aplikazio-mailarekiko lotura kualitatiboa 

ezartzen da aurrekontu-aplikazio berean kontzeptu bat baino gehiago sartuz gero.  
 
57.- Berariazko lotura kualitatiboak ezartzen dira, kasuan kasuko aurrekontu-programaren 

mailan, finantzaketa lotuko gastuak salbu, programa hauetan aldaketak egiteko orduan: 
 
11/92001 – Informatika eta Teknologia berriak   
70/24110 – Lantegi Eskolak eta Programa Integratuak 
70/24120 – Gizarte Enplegu Babestua 
 
58.- Aldaketa hauei aplikatzen ahalko zaie indarreko aurrekontua betetzeko oinarrietako 

10.aren 8. apartatua, aurrekontu-aplikazio berriak sortuz gero gastuaren behin betiko egozpenean. 
 



59.- Indarrean dagoen aurrekontuaren 4. oinarrian ezarritakoarekin bat, erabaki hau 
jendaurrean jartzea hamabost egun naturaleko epean, erabakia Iruñeko Udalaren iragarki-taulan 
argitaratu eta biharamunetik aitzina. Hasieran batean onetsitako aldaketa baten kontra jendaurreko 
epean erreklamaziorik aurkezteak berekin ekarriko du Osoko Bilkurak berariaz egin behar izatea behin 
betiko onespena, indarra har dezaten, baina behin betiko berariazko onespen hori ez da beharrezkoa 
izanen erreklamaziorik jaso ez duten puntuek indarra har dezaten. Hori ez da aplikagarria Iruñeko 
Udalaren Aurrekontuan egindako kreditu-sorreren kasuan, non Osoko Bilkuraren erabaki honek buru 
ematen baitio tramitazioari. 

 
60.- Udaleko Hirigintza Gerentziaren eta Haur Eskolen aurrekontuetan egindako kreditu-

sorrerek indarra hartuko dute Iruñeko Udalak egiten dizkien kapital-transferentzien aldaketek indarra 
hartzen dutenean, haiek finantzatzen baitituzte. 


