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2020/1F/SESPLE

Proz/Proc:

Osoko Bilkuraren bileren espedientea

Inter/Inter:
Ordez/Repr:
Idazkaritza
OSOKO BILKURAREN OHIKO BILERA, 2020KO OTSAILAREN 6KOA.
Leioako Udaletxean bi mila eta hogeiko otsailaren seiko zortzi eta erdian bildu da elizate honetako
Osoko Bilkura, alkate udalburua IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA jauna delarik, eta ertzean
aipatu diren zinegotziak bertan direla, Udalbatza zuzenbidez eta berez osatzen duten kideen gehiengo
legala osatuz, eta bertan izan da CHIARA CAMARON PACHECO idazkari nagusi andrea, ohiko
saioa egite aldera, Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 46.1.
artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, aldez aurretik alkate udalburu andrearen ekimenez horretarako
deitu dena, aipatutako Legearen 21.1.c) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, eta Leioako Udaleko
Herritarrek Parte Hartzeko eta Udal Araudi Organikoko 22. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari
jarraiki, 2013ko irailaren 23an 182. BAOn argitaratu zena eta urte horretako ekainaren 27ko Osoko
Bilkuraren erabakiz onartu zena.
Ordu horretan, lehenengo deialdian, udalburuak ekitaldia irekitzat jo du eta, jarraian, ohiko bilkura
honen aztergaien zerrendari heldu zaio:
BERTARATUAK
ALKATE-UDALBURUA
IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
ZINEGOTZIAK
Euzko Abertzaleak
ESTIBALIZ BILBAO LARRONDO
ARANTXA DIAZ DE JUNGITU TUDANKA
FCO. JAVIER ATXA ARRIZABALAGA
XABIER LOSANTOS OMAR
MIKEL ABASCAL SOMOCUETO
MARTA ALVAREZ OIARBIDE
UGAITZ ZABALA GOMEZ
JULEN CAPETILLO ARAMBURU
EH-Bildu Leioa
JOKIN UGARTE EGURROLA
MARIA JOSE PELETEIRO RAMOS
ASIER IZQUIERDO AGUILERA
EGUZKIÑE AGIRRE VELASCO
Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak
JUAN CARLOS MARTINEZ LLAMAZARES
ENARA DIEZ OYARZUN
PEDRO ARCEREDILLO BURUAGA
MAITE ALVARO GOMEZ DEL PULGAR
Elkarrekin Leioa-Podemos/Ezker Anitza-IU/Equo Berdeak
JOSE IGNACIO VICENTE MARTINEZ
Mª DOLORES LOZANO MUÑOZ
LUIS MIGUEL LAPEÑA MORENO
Leioako Alderdi Popularra
JUAN LUIS EGUILUZ BORDE
EZ DA BERTARATU / EZ DA BERTARATU, ARRAZOIA AZALDUTA:
EUSKARAKO ITZULTZAILEA
KOLDO BIGURI JN
KONTU HARTZAILEA
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EIDER SARRIA GUTIERREZ
IDAZKARIA
CHIARA CAMARON PACHECO

ERABAKITZEKOAK
1.
HONAKO AKTA ONESTEA: 2019.12.19ko APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE
OHIKO BILKURA
PLENO ORDINARIO DEL 19.12.2019:
Idazkaritza.
Zenbakia: 2020/295K.

ACTA:

. Aipatutako saioko akta onartzeke zegoela aipatu Se hizo referencia a que estaba pendiente de
zen eta Osoko Bilkurari aurkeztu zitzaion onar aprobación el acta de la sesión citada, sometiendo al
zezan
Pleno Corporativo la aprobación de la misma.

Aktari buruzko oharrik ez dagoenez, onartutzat No existiendo observaciones a las actas, se da por
eman da.
aprobada.

2. Eragozpena altxatzea_ 2020ko urtarrila
Kontu hartzailetza eta kontabilitatea.
Zenbakia: 2020/49V.
Antolaketako Informazio Batzordean onartutako irizpenaren proposamena, 2020ko urtarrilaren 28koa, Udaleko
Osoko Bilkurari igorri zaio onar dadin; espedientean jasota dago haren ziurtagiria.

BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
Proposamena bozkatu da eta udalbatzak, aldeko hamahiru botoko gehiengoarekin (Euzko Abertzaleakeko
bederatzi zinegotziak eta Euskal Sozialisten lau zinegotziak), kontrako hiru botorekin (ELKARREKIN LEIOAPODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO Berdeak taldeko zinegotzienak), eta bost abstentziorekin (EH-Bildu
Leioako lau zinegotziak eta Leioako Alderdi Popularreko zinegotzia), hauxe ERABAKI DU:
Kontuan hartu da 2019ko abenduaren 18ko Osoko Bilkuraren erabakia, 2020ko Aurrekontu Orokorrari
hasierako onespena eman ziona, behin betiko argitaratu zena 2019ko abenduaren 23ko BAOn.
Kontuan hartu da Seigarren Titulua, Aurrekontua Betearazteko Arauaren Gastu Kontrola eta Fiskalizazioa, Udal
Aurrekontuaren nahitaezko eranskina, abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauan xedatutakoaren arabera, Bizkaiko
toki erakundeen aurrekontuarena; hala, Osoko Bilkuren eskumena izango da iraungitako kontratuetan oinarrituz
fakturak onartzeari dagozkion eragozpenak bertan behera uztea. Kasu hauetan kontratuaren babesetik kanpo
jasotako lehen fakturaren eragozpena bertan behera uztea Osoko Bilkuraren esku utziko da, eta egoera
berberetan edo antzekoetan gertatuko diren hurrengoak ebaztea Alkatetza/Udalburutzaren esku utziko da.
Azken atal horri dagokionez, 2019ko ekitalditik aurrera egingo den lehenengo Osoko Bilkuran, aurrekontua
betearazteko arau hau dagoeneko indarrean badago, aztergaien zerrendako puntu gisa jasoko da ordura arte
iraungitako kontratuen fakturen eragozpena bertan behera uztea eta ondorengoak Alkatetzaren esku uztea.
Inguruabar hori errepikatu egin beharko da udalbatzan aldaketaren bat gertatzen bada, hauteskunde prozesuaren
ondoren gertatzen denean bezala.
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Udalaren Osoko Bilkurak, 2006ko martxoaren 30ean egindako batzarrean, udal kontu-hartzaileak
proposatuta, aho batez erabaki zuen 10/2003 Foru Arauaren 71. artikuluan aurreikusitako fiskalizazio
mugatuaren ezarpena onestea. Bertan adierazten da gaien aurretiko fiskalizazioa honako alderdiak
egiaztatzeko bakarrik egingo dela. Aurrekontua betearazteko honako arau hau 2015eko Udal
Aurrekontuaren eranskin modura onetsi zen, eta haren bitartez C atala gehitu zen, gastu-betebeharra daukaten
agiriei buruzkoa.
Aurretiazko fiskalizazio mugatuaren betebehar hau hedagarria da Leioako Udalaren mende dauden erakunde
autonomoei dagokienez: Soinu Atadia eta Euskararen Erakundea.
Derrigorrez aurretiko fiskalizazio mugatua izan behar duten edukiak
A- Aurrekontuetan krediturik dagoen ala ez, eta proposatzen dena egokia den ala ez hartu nahi den gastuaren edo
eginbeharraren izaerarako.
B.- Betebeharrak edo gastuak eskumena daukan organoak sorrarazitakoak direla.
C.- Betebeharra edo gastua eusten duten agiriek beharrezko sinadurak eta baldintzak dituztela. Horren harira,
gastuaren betebeharra aitortzeko euskarri den dokumentuak zerbitzua, hornikuntza, inbertsioa edo gastua behar
bezala eman dela egiaztatzeko edo oniritzia emateko arduradunaren sinadura jasoko du.
D.- Kudeaketaren prozesuan daukaten garrantzia dela eta, Osoko Bilkuran zehazten diren bestelako puntuak.

Kontu-hartzailetza organoak komenigarritzat jotzen dituen ohar osagarriak egin ahal izango ditu, baina
horiek ez dute inolaz ere ondoriorik izango dagozkien espedienteen izapidetzeak eteteko.
Horrez gain, betebehar osagarri horiei dagokienez, ez da desadostasun planteamendurik aplikatuko.
Udal Kontu-hartzailetzak ahalmena izango du material inbentariaezinen gastuak eta kontratu txikiak
aurretiaz hartuko diren ala ez erabakitzeko; era berean, segidako traktukoen inguruan erabaki ahal izango
du, egintza edo kontratu sortzailearen edo bere aldarazpenen hasierako epealdiko gastuaren kontu hartu
ondoren. Nolanahi ere, atal kudeatzailearen ardura izan ahalko da kasuan kasuko aurrekontu partidetan
kreditua dagoela egiaztatzea eta alkatetzak-udalburutzak horri dagokionez onartutako jarraibideak
ziurtatzea; edonola ere, azken horiek gailenduko dira.
Geroagoko fiskalizazioa
10/2003 Foru Arauaren 71. artikuluko 2. atalak aipatutako aurretiko fiskalizazio mugatua egiteko duten obligazio
edo gastuei beste fiskalizazio oso bat egin ahal izango zaie ondoren, fiskalizazio hori sorrarazi zuten egintzak, agiriak
edo espedienteak ordezkatzen dituen laginketa baten gainean, laginketa edo auditoriako teknikak erabilita; betiere,
kasuan kasuko aplikatu beharreko xedapenen araberakoak diren egiaztatu eta kredituen kudeaketan legezkotasuna
noraino bete den zehazteko denean. Emaitza barne-kontrolari buruzko urteko txostenean jasoko da. Txostena, ahal
dela, kasuan kasuko ekitaldiko kontu orokorra onestean aurkeztuko da erakundearen osoko bilkuran.
Eragozpenak eta horien izapidetzea
Kontu-hartzailetzaren zereginak egin bitartean kontu-hartzailetza organoak aztertutako ekintza, agiri edo espedienteen
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mami edo itxurarekin ados ez dagoela adierazten badu, idatziz aurkeztu beharko ditu erag pe horiek, erabakia edo
ebazpena hartu aurretik, abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 70. artikuluak araututakoari jarraikiz.
Zehazki, aurretiazko fiskalizazio mugatuan aintzat hartutako alderdiak aztertzean erakunde kontu hartzaileak
argudiatzen badu egiaztatu beharreko alderdiak ez direla bete, idatziz jakinarazi beharko dio arlo kudeatzaileari; azken
hori eragozpenarekin ad s agertu ger , espedientea zuzendu ahalko da, edo espedientea izapidetzea bertan behera
utzi ahalko da.

Espedientea zuzenduz gero, espedientea berriz ere kontu-hartzailetza organo berera bideratuko du.
Arlo kudeatzailea ad s e badag , eragozpen txostena emango du. Kasu horretan, eragozpena gehienez bost eguneko
epean eman beharko da, eta eragozpen txostenaren kopia igorri beharko da bai kontu-hartzailetza organora, bai gastua
onartzeko eskumena duen organora (Alkatetza edo Osoko Bilkura, izapidetzea nori dagokion kontuan hartuta,
eragozpen objektuaren arabera eta bertan behera utzi bada edo ez aintzat hartuz). Hala, hurrengo bi egoerak izango
ditugu:
I- Osoko bilkuran ebatzi beharreko eragozpenei dagokienez (“aurretiko fiskalizazio mugatuak derrigorrez jaso behar
dituen edukiak” epigrafearen A eta B atalak), ebazpenak halabeharrez egin beharko du aldaketaren bat aurrekontuan
gastu hori estaltzeko. Hau da, honako bi kasu hauetan horrela jokatu beharko litzateke:
a) Kreditua nahikoa edo egokia ez delako, edo organoa eskuduna ez delako, sortzen direnean.
b) Eragozpenak Osoko Bilkurak onartu beharreko obligazioei edo gastuei buruzkoak direnean.
c) Iraungitako kontratuetan oinarritutako fakturak onartzeari dagokio. Kontratuaren babesetik kanpo jasotako lehen
fakturaren eragozpena bertan behera uztea Osoko Bilkuraren esku utziko da, eta egoera berberetan edo antzekoetan
gertatuko diren hurrengoak ebaztea Alkatetza/Udalburutzaren esku utziko da. Azken atal horri dagokionez, 2019ko
ekitaldian egingo den lehenengo Osoko Bilkuran, aurrekontua betearazteko arau hau dagoeneko indarrean badago,
aztergaien zerrendako puntu gisa jasoko da ordura arte iraungitako kontratuen fakturen eragozpena bertan behera uztea
eta ondorengoak Alkatetzaren esku uztea. Inguruabar hori errepikatu egin beharko da udalbatzan aldaketaren bat
gertatzen bada, hauteskunde prozesuaren ondoren gertatzen denean bezala.

II.-Alkatetza-udalburutzak ebatzi beharreko eragozpenen izapideei dagokienez, azken horrek egokitzat jotzen
dituen txostenak galdegin ahalko ditu, horien irizpideen arabera ebazteko. Hori horrela, Kontu-hartzailetzaren
oharrek edo eragozpenek etete-eraginik ez badute, ez zaizkie kudeaketa organoen iritziei gailenduko, ez eta
Alkatetza-udalburutzak finantza babesean eskudun den kontrol organoari eska diezazkiokeen txostenei ere.
Kontuan izanik oharrak egiten dituzten Kontu-hartzailetzako txosten guztiak kasuan kasuko dekretuari
gehitzen zaizkiola Alkatetzak hori izenpetu aurretik, eta goiburuan aipatzen direla, ondorio egokiak izan
ditzan txostena organo eskudunari emateko izapidea egindakotzat jotzen da.
Jarraian jasotako kontratuen iraungitze datak kontuan hartuta, ikusi da kontratuok dagoeneko iraungi egin direla
eta, horrenbestez, indarrean dagoen kontratu bati legeak ematen dion babesetik kanpo daudela une honetan.
Horietako batzuen kasuan ez da arloa arautzeko araudiak ezarritakoarekin bat datorren lizitazio prozedurarik
izapidetu.
Kontuan hartu behar da enpresek zerbitzuak ematen jarraitzen dutela eta, hortaz, egindako lanei dagokien faktura
igortzen dutela. Horren froga dira taula honetan jasotako fakturak eta kontzeptuak, espedienteari atxikitakoak.
Oinarritzat hartu da aurkeztutako fakturak ordaintzearen aldeko txostenak egin dituztela arloko arduradunek,
zerbitzu horiek egiaz eman direla argudiatuz.
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Indarrean dauden kontratuen babesik ez duten kontratuei lotutako fakturen zerrenda _ ´20 urtarrila

1

Faktura zk.

Zk. eta
erregistro data
KontuHartzailetza

Hornitzailea

Zenbatekoa
(BEZik gabe)

Azalpena

190998

275/19
(2019-12-31)

Akropost
IFK/IFZ/NAN
IFZ_A95265195*

399,54 €.

Gutuneria jasotzeko zerbitzua

IO/Izapidetzea
dagokion arloko
arduradunaren
txostena

BAI

Oinarritzat hartu da ut supra erantsitako zerrendan deskribatutako zerbitzuak eman zituzten enpresek
aurkeztutako faktura ordaintzeko proposamenari udaleko Kontu Hartzailetzak 2020ko urtarrilaren 23an egin
zion eragozpen oharra; izan ere, dakarrenez, agortutako kontratuen zerbitzuak jasotzen jarraitzea “ordaintzeko
betebeharrak aitortzeko funtsezko betekizun edo izapiderik espedientean ez agertzea” dakar. Hala ere, era berean
jakinarazi zen egikaritutako prestazioa ordaintzen ez bada, toki erakundea bidegabeki aberastuko dela.
Kontuan hartu da Sektore publikoan kontratazioa arautzen duen araudiak ezarritako erregulazioa (urriaren 30eko
30/2007 Legea eta azaroaren 8ko 9/2017 Legea), bai eta Bizkaiko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko
abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak ezarritakoa ere, eta Aurrekontua Egikaritzeko Arauak, indarrean dagoen
2020. urterako Aurrekontu Orokorraren eranskin gisa onartutakoa.

Lehenengoa.- Udal Kontu-hartzailetzak jarraian jasotako fakturak ordaintzeko proposamenari egindako
eragozpena bertan behera uztea, Udal Zerbitzu Teknikoek horretarako prestatutako aldeko txostenarekin bat
etorriz (eta/edo kasuan kasuko faktura sinatuz):
Bigarrena.- 399,54 euroko (BEZa barne) kopuru osoaren gastua onartzea, A95265195 fakturari dagokiona.
Hirugarrena.- Horrenbestez, aipatutako faktura ordaintzea onartzea, 330,20 euroko (BEZik gabe edo
salbuetsita) kopuruan.
Laugarrena.- Hala badagokio, hornitzaile eta kontzeptu berbera duten ondorengo eragozpen kasuak Alkatetzak
ebatziko ditu, 2020ko Aurrekontua Betearazteko Arauan jasotako eskuordetza dela bide.
Bosgarrena.- Ebazpenaren berri ematea kontabilitate arloari.
3.
2019KO
GERAKIN
ARRUNTEN
ARAZKETAREN BERRI EMATEA

DAR CUENTA DE LA DEPURACIÓN DE
REMANENTES CORRIENTES 2019

Kontu hartzailetza eta kontabilitatea.
Zenbakia: 2020/47S.

Oinarria: Aurrekontuen likidazioa arautzen duen Bizkaiko Lurralde Historikoaren Toki Erakundeen
Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 46 a eta 49. artikuluak.
Oinarria: Tokiko araubidearen oinarrien apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. eta 22. artikuluak.
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Oinarria: Gaikuntza nazionaleko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duen martxoaren 16ko 128/2018
Errege Dekretua.
Oinarria: 2019ko ekitaldirako indarrean dagoen araubidea eta horren eranskin gisa onetsitako aurrekontu
egikaritzearen araua.
Oinarria: 2019ko aurrekontu egikaritzea, indarrean jarri zenetik aurrekontu ekitaldi bereko abenduaren 31ra
arte.
Oinarria: 2019ko abenduaren 31ko 4100/19 Alkatetza Dekretua, zeinaren bidez onesten den soberakin
ohikoen araztea, bertan adierazitako zehaztapenarekin, guztira 500.774,27 euro diru-sarrerengatik, 452.037,16
euro “B-Baimena” faseko gastuetarako, 1.798.511,67 euro “BA-Baimena eta Antolamendua” faseko
gastuetarako eta 56.185,36 euro “AB- Antolamendua eta Betebeharra” faseko gastuetarako.
Oinarria: 2019ko abenduaren 31ko 176/19 Soinu Atadia erakunde autonomoaren presidentetzako ebazpena,
zeinaren bidez onesten den soberakin ohikoen arazketa, bertan adierazitako zehaztapenarekin, 5.018,51 euro
“B-Baimena” faseko gastuetarako eta “BA-Baimena eta Antolamendua” faseko gastuetarako.
Oinarria: 2019ko abenduaren 31ko 176/19 Euskararen Erakundea izeneko erakunde autonomoko
presidentetzaren ebazpena, zeinaren bidez onesten den soberakin ohikoen arazketa, bertan adierazitako
zehaztapenarekin, 5.018,51 euro “B-Baimena” eta “BA-Baimena eta Antolamendua” faseko gastuetarako.
Aurreko guztia kontuan hartuz,

Lehenengoa.- Honen berri eman zen: 2019ko abenduaren 31ko 4100/19 Alkatetza Dekretua, zeinaren bidez
onesten den soberakin ohikoen arazketa, bertan adierazitako zehaztapenarekin, guztira 500.774,27 euro dirusarrerengatik, 452.037,16 euro “B-Baimena” faseko gastuetarako, 1.798.511,67 euro “BA-Baimena eta
Antolamendua” faseko gastuetarako eta 56.185,36 euro “AB- Antolamendua eta Betebeharra” faseko
gastuetarako.
Bigarrena.- Honen berri eman zen: 2019ko abenduaren 31ko 176/19 Soinu Atadia erakunde autonomoaren
presidentetzako ebazpena, zeinaren bidez onesten den soberakin ohikoen arazketa, bertan adierazitako
zehaztapenarekin, 5.018,51 euro “B-Baimena” faseko gastuetarako eta “BA-Baimena eta Antolamendua”
faseko gastuetarako.
Hirugarrena.- Honen berri eman zen: 2019ko abenduaren 31ko 176/19 Euskararen Erakundea izeneko
erakunde autonomoko presidentetzaren ebazpena, zeinaren bidez onesten den soberakin ohikoen arazketa,
bertan adierazitako zehaztapenarekin, 5.018,51 euro “B-Baimena” eta “BA-Baimena eta Antolamendua”
faseko gastuetarako.
Udalbatza jakinaren gainean geratu da.

4. 2018ko eta aurreko ekitaldi itxiak araztea
Kontu hartzailetza eta kontabilitatea.
Zenbakia: 2020/ 48Q.
Antolaketako Informazio Batzordean onartutako irizpenaren proposamena, 2020ko urtarrilaren 28koa,
Udaleko Osoko Bilkurari igorri zaio onar dadin; espedientean jasota dago haren ziurtagiria.

BOZKETA ETA UDALBATZAREN ERABAKIA
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Proposamena irakurri eta bozkatu ondoren, Udaleko Osoko Bilkurak aldeko hamahiru botoren gehiengoarekin
(Euzko Abertzaleak taldeko bederatzi zinegotzienak eta Euskal Sozialistak taldeko lau zinegotzienak), eta zortzi
abstentziorekin (EH Bildu Leioa taldeko lau zinegotzienak, Elkarrekin Leioa-Podemos/Ezker Anitza-IU/Equo
Berdeak taldeko hiru zinegotzienak eta Leioako Alderdi Popularreko zinegotziarena), honako hau ERABAKI
du:

Gehitutako gerakinei eta horien ondorengo tratamenduari buruz, Bizkaiko Lurralde Historikoko toki
erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauren 32. artikuluan xedatutakoa bete
behar da; bertan, hitzez hitz jasota dago kasu bakoitzean, tokiko erakundeko aurrekontuan eta indarrean
dagoen aurrekontuko erakunde autonomoen aurrekontuan ordainketa kredituak gehitu ahal izango direla,
horiek bakoitzaren aurrekontu gastuen egoeran txertatuta daudela eta aurreko ekitaldikoak izanik. Gainera,
aintzatetsitako betebeharrak betetzeko betebeharrik ez dutenak izan beharko dira, eta kasu hauetako batekin
bat egin beharko dute:
a) Baimenpeko transferentziaren xede izan diren kredituak eta kreditu gehigarriak, betiere, kasu bietan,
aurreko ekitaldiko azken hiruhilekoan emanak direnean.
b) Erabilitako gastuei dagozkien kredituak, betiere, justifikatutako arrazoiak direla bide, beraietarako
betebeharra ezin hartua denean.
c) Emandako kredituak eta lotutako sarreren menpeko beste kreditu batzuk.
d) Kapital eragiketen ziozko kredituak.
Gehitutako kredituen xedea jatorrizko aurrekontuko berdina izango da, eta kredituak gehitzeko beharrezkoa
izango da horretarako nahikoa finantza baliabide egotea.
Erantsitako kredituak eransketa izan deneko ekitaldiaren barruan egin beharko dira, eta ez da bidezkoa
ondoz ondoko eransketak egitea, salbu eta sarrera finalistekin finantzaturiko kapital eragiketak badira.
Era berean, gehitu daitezkeen kredituei dagokienez, ekainaren 30ean aipatutako Foru Arauan
xedatutakoekin bat eginez aurrekontuetan gehituta ez daudenak, baliogabetu egingo dira.
Ohiko ekitaldiari dagokion arazketa espedientea onetsi egin zen Leioako Udalarentzako 2019ko abenduaren
31ko 4100/19 Alkatetza Dekretuaren eta Soinu Atadia tokiko erakundearen eta Euskararen Erakundearen
176/19 eta 094/19 presidentetzaren ebazpenen bidez hurrenez hurren, biak ere 2019ko abenduaren 31koak
direlarik. Horien guztien kopia atxiki da espediente honetan.
LEIOAKO UDALA
1.- GASTUAK.
2019. URTEARI GEHITUTAKO GERAKINAK ARAZTEA (AD)
ARLOAK

ARLOAREN IZENBURUA

ARAZTU
BEHARREK
O
ZENBATEK
OA
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002 ARLOA

EKONOMIA ARLOA

003 ARLOA

ARLO JURIDIKOA

501 ARLOA

HEZKUNTZA, IKASTETXEAK ETA PARTE-HARTZEA

502 ARLOA

ENPLEGU ETA EKONOMIA SUSTAPENA

6 ARLOA

OSASUNA

7 ARLOA

HIRIGINTZA

8 ARLOA

INBERTSIOAK

9 ARLOA

KULTURA

10 ARLOA

KIROLA

11 ARLOA

ZERBITZU OROKORRAK

17.545,00 €.
1.778,55 €.
635,39 €.
14.320,25 €.
3.342,71 €.
45.149,95 €.
114.083,03 €.
27.348,34 €.
1.921,46 €.

GUZTIRA

29.203,97 €.

255.328,65 €.

2019. URTEARI GEHITUTAKO GERAKINAK ARAZTEA (AD)
ARAZTU
BEHARREK
O
ZENBATEK
OA

ARLOAK

ARLOAREN IZENBURUA

502 ARLOA

ENPLEGU ETA EKONOMIA SUSTAPENA

4.410,29 €.

6 ARLOA

OSASUNA

4.256,08 €.

7 ARLOA

HIRIGINTZA

8 ARLOA

INBERTSIOAK

9 ARLOA

KULTURA

64.415,94
€.
9.894,33 €.
490,29 €.

Espedientean jasotako zehaztasunarekin bat eginez.
2.- SARRERAK. AITORTUTAKO ESKUBIDEAK (AE) ARAZTEA (ITXIAK)
Ogasun eta Ondare Arloko udalaren alde aintzatetsitako eskubideak araztea diruzainak,
bide exekutiboan ere diru-bilketaren arduradun delarik, beherantz proposatutako espedienteen
arabera (espedienteetako lau hilean behingo onespenetan gehituta daudenak), edo justifikazio
gutxiagorekin hasieran emandako dirulaguntzetan.
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AURREK.
APLIK.

KONTZEPTUA

ZENBATEKO
A

1. kapitulua

Zuzeneko zergak (a)

112.01.00

ZERGA. HIRI ONDASUNAK - landakoak

112.02.00

ZERGA. HIRI ONDASUNAK-

112.02.01

ZERGA. HIRI ONDASUNAK- itxiak

113.00.00

ZERGA. TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUAK

114.00.00

HIRIKO LURSAILEN ZERGA

130.01.00

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA

130.01/00/01

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA Itxiak

190.01/00/02.02
/06.00

LIZENTZIAK- Itxiak

2. kapitulua
282.00.00

Zeharkako zergak (b)
ERAIKUNTZA,
INSTALAZIO
GAINEKO ZERGA

46.800,00 €.
10,70 €.
11.670,04 €.
540,91 €.
9.582,26 €.
1.335,01 €.
1.694,14 €.

10.152,94 €.
143,96 €.
167.346,49 €.
ETA

OBREN
167.346,49 €.

3. kapitulua
310.10.00

Tasak eta bestelako diru-sarrerak (c)
KIROL INSTALAZINOEN INBENTARIOA (*)

38.760,14 €.
512,37 €.

312.01.00

HIRIGINTZAKO LIZENTZIAK
17.386,63 €.

312.01.01

ESTOLDERIAKO UDAL TASA /SUTEAK- itxiak
79,06 €.

312.99.00

HIRI ZERBITZUAK EMATEA
50,00 €.

312.99.04

OBRAKO ELEMENTU GEHIGARRIAK

321.03.00

JABARI PUBLIKOA- HESIAK ALDAMIOAK

400,00 €.
477,89 €.
341.01.00

SAKONETAKO KIROL INSTALAZIOAK
11,84 €.

380.03.00

PARTIKULARREN KARGURAKO IRAGARKIAK

391.00.00

ISUNAK

1.719,41 €.
17.773,43 €.
391.00.01

UDAL ORDENANTZETAKO ZEHAPENAK
0,38 €.

393.00.00

BERANDUTZA INTERESAK
349,13 €.
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4. kapitulua
410.02.05

Transferentzia ARRUNTAK (d)
EJ. DIRULAG. HERRIGUNE (AG21)

112.191,84 €.
292,64 €.

412.01.02

LANBIDEREN
DIRULAGUNTZA
ENPLEGUA
SORTZEKO SUSTAPEN EKONOMIKORAKO

412.01.03

LANBIDEREN
DIRULAGUNTZA
ORIENTAZIORAKO

60.124,60 €.

420.07.00

ENPLEGU

BFA-REN DIRULAGUNTZA HIRIGINTZA ETA
INGURUMENA

7. kapitulua
710.00.00

KAPITAL transferentziak (e)
EUSKO JAURLARITZAREN DIRULAGUNTZA

710.02.00

EJ-REN
DIRULAGUNTZA
(IKASTETXEAK)

UDALAGUNTZA

BIZKAIKO
FORU
DIRULAGUNTZA

ALDUNDIAREN

1.680,00 €.
50.094,60 €.
65.354,54 €.
988,08 €.

720.00.00
722.00.00

ENERGIAREN
EUSKAL
DIRULAGUNTZA

1.670,46 €.
36.000,00 €.
ERAKUNDEAREN

GUZTIRA

26.696,00 €.
481.782,97 €.

EUSKARAREN ERAKUNDEA ERAKUNDE AUTONOMOA
1.- SARRERAK 2019. URTEARI GEHITUTAKO GERAKINAK ARAZTEA (AD)
Ez dago.
2.- GASTUAK 2019. URTEARI GEHITUTAKO GERAKINAK ARAZTEA (AD)
AURREKONTU
APLIKAZIOA

APLIKAZIO KONTZEPTUA

ARAZTU
BEHARREKO
ZENBATEKOA

33501/480.02.98

Euskara ikasteko laguntzak/ Euskara Zerbitzua

11.038,81 €.

GUZTIRA

11.038,81 €.

SOINU ATADIA ERAKUNDE AUTONOMOA
Ez dago itxitako ekitaldietarako sarrera arazketarik ezta gasturik.
Espediente hau onetsi ondoren, bertan jasotako datuak 2019ko udalaren eta bere menpeko erakunde
autonomoen likidazioetan gehituko dira.
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Lehenengoa.- Gerakinen arazketa onestea, sarrerena eta gastuena, ekitaldi itxietakoa, eta 2019ko aurrekontuan
udalaren eta Soinu Atadia eta Euskararen Erakundea erakunde autonomoen aurrekontuetan gehitutakoak.
OSOKO BILKURAK UDAL GOBERNUAREN KUDEAKETAREN INGURUAN EGINDAKO
KONTROLA ETA JARRAIPENA
5.- 4030/19 eta 24/20 Dekretuen berri ematea
Alkatetza presidentetzak antolamendu alorrean egindako dekretuen berri eman zaio Osoko Bilkurari; horiek
epigrafean jasota daude.
Osoko Bilkura jakitun geratu da.
6.- Alkatetza udalburutzaren dekretuak eta Tokiko Gobernu Batzarrak 2019-12-12tik 2019-12-31ra
artean hartutako erabakiak
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 46.2.e) artikuluan
xedatutakoari erreparatuz, apirilaren 21eko 11/1999 Legeak eta Toki Korporazioen Antolaketa,
Funtzionamendu eta Araubide Juridikoko Araudiaren 42. artikuluak (azaroaren 28ko 2586/1986 Errege
Dekretuak onetsia) emandako idazketan, osoko bilkurako espedientean honako hau jasota dago, azter dadin:
idazpuruan aipatutako epean Alkatetzak emandako dekretuen kopia dagokion tokian ondoren artxibatzeko
aukera alde batera utzi gabe.
Osoko Bilkura jakitun geratu da.

7.- Presazko mozioak
Ez da presazko moziorik aurkeztu
8- Galderak eta eskaerak

Eta bederatziak eta hogeita hiru minutu direnean, alkate udalburuak saioa bukatutzat eman du,
eta idazkaritza honi agindua eman dio dagokion akta presta dezan, adostutako inguruabarretan
onartzen dena, eta neuk, idazkari nagusia naizenez, hala ziurtatzen dut.
OHARTARAZPENA: Onesteko dagoen akta da eta, beraz,
bertako akordioak Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206. artikuluak ezartzen
duena aintzat hartuta ziurtatu dira.

ADVERTENCIA: Acta pendiente de aprobación, por lo que
los presentes acuerdos han sido certificados a reserva de lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

.
Oniritzia
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