
 

2017KO MAIATZAREN 2AN UDALBATZARRAK EGINDAKO OHIZKO BILKURAREN AKTA. 

  

Udaletxeko Bilkura Aretoan, idazpuruko eguneko arratsaldeko zazpirak eta hogeita hamar 

minutu direnean, Alkateak deituta eta lehen deialdian, Udalbatzarra elkartzen da, jarraian 

adierazten gai zerrendarekin ohizko bilkura egiteko: 

 

1.- AURREKO BILKUREN AKTEN ONARPENA (2016KO AZAROAREN 14KO, AZAROAREN 

21EKO, ABENDUAREN 21EKO ETA 2017KO URTARRILAREN 16KO BILKUREN AKTAK). 

 

2.- 2016KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIO DEKRETUAREN BERRI EMATEA. 

 

3.- UDAL HONETAKO ADMINISTRARIA DEN AURRETIAZKO ERRETIROAREN JAKINARAZPENA 

ETA ESKAERA. 

 

4.- 2017 URTERAKO LAN ESKAINTZA PUBLIKOA ONARTZEA. 

 

5.- GIPUZKOAKO FORU KONTRATAZIOEN ZENTRALA. ENERGIA ELEKTRIKOAREN 

HORNIDURA KONTRATATZEKO ESPARRU AKORDIOAREN LUZAPENA. 

 

6.- ALKATETZAREN ERABAKIAK. 

 

7.- GALDE ERANTZUNAK. 

 

 

ETORRITAKO UDALBATZARKIDEAK: 

 

ALKATE-LEHENDAKARIA 

 

Joseba Izaguirre Arocena Jna. (Zegama Lantzen). 

 

ZINEGOTZIAK 

 

Maria Pilar Elorza Inchausti And. (Zegama Lantzen). 

Izaskun Igoa Arizcorreta And. (Zegama Lantzen). 

Juan José Gorrochategui Larrea Jna. (Zegama Lantzen).   

Ibon Zabaleta Urbizu Jna. (Zegama Lantzen). 

Imanol Garmendia Iruretagoyena Jna. (EH Bildu).  

Urko Gomez Ropón Jna. (EH Bildu). 

Olaia Elorza Iñarra And. (EH Bildu).  

Maria Luisa Gorrochategui Irastorza And.  (EH Bildu).  

 

EZ ETORRITAKO UDALBATZARKIDEAK: 

 

Legezko kide guztiak bertaratu dira. 

 

 

Idazkaria, Igor Alustiza San Vicente.  

 



 

 

1.- AURREKO BILKUREN AKTEN ONARPENA (2016KO AZAROAREN 14KO, 

AZAROAREN 21EKO, ABENDUAREN 21EKO ETA 2017KO URTARRILAREN 16KO 

BILKUREN AKTAK). 

 

Alkateak, 2016ko azaroaren 14ko, azaroaren 21eko, abenduaren 21eko eta 2017ko 

urtarrilaren 16ko bilkuren aktetan jasotakoari buruz nolabaiteko oharpenik adierazi nahi 

duten galdetzen die batzar-kideei. 

 

Ez da oharpenik adierazten, eta beraz, aho batez onartutzat gelditzen dira adierazitako 

aktak. 

 

2.- 2016KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIO DEKRETUAREN BERRI EMATEA. 

 

Alkate-Lehendakariak 2017ko martxoaren 30eko 012/0317 Alkatetza Dekretuaren berri 

eman du, hitzez hitz honako hau delarik: 

 

 

“ Udal honen 2016ko aurrekontuaren likidazioari buruz Kontuhartzaileak osatu duen txostena 

ikusirik, eta likidazio horren dokumentuak aztertu ondoren, bertan jasotakoarekin bat 

natorrenez, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen 

Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan  emandako eskumenak erabiliz, honako hau 

 

EBATZI DUT 

 

Lehena.- Udal honen 2016ko aurrekontuaren likidazioa onartzea. Hona hemen horren 

laburpena: 

 

DIRUZAINTZA GERAKINA 

 

 

1.- Diruzaintzako izakin likidoak, 2016-12-31n: 

 

   

321.323,29 

    

2.- Kobratu gabeko saldoak, 2016-12-31n:   271.123,52 

             Aurrekontuko zordunak : 270.793,42   

             Aurrekontuz kanpoko zordunak: 330,10   

             - Aplikatu gabeko kobrantzak: 0,00   

    

 

3.- Ordaindu gabeko saldoak, 2016-12-31n: 

   

81.016,02 

             Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: 14.144,74   

             Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak: 66.871,28   



             - Aplikatu gabeko ordainketak: 0,00   

    

 

4.- Diruzaintzako gerakina guztira  (1+2+3): 

 

511.430,79 

  

 

5.- Saldo kobragaitzak: 

 

 

17.380,21 

  

6.- Gehiegizko finantzaketa lotua: 144.656,37 

  

 

7.- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (4-5-6): 

 

349.394,21 

  

 

AURREKONTUKO EMAITZA 

 

  

1.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza: 

 

259.612,08 

  

2.- Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza: 

 

-33.917,67 

  

3.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik: 

 

131.687,12 

  

4.- Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik: 

 

-93.406,00 

  

5.- Aurrekontu emaitza (1+2+3+4): 

 

263.975,53 

 

 

KREDITU GERAKINAK 

 

  

1.- Txerta daitezkeen kreditu gerakinak: 

 

136.243,73 

  

2.- Txertatu ezin diren kreditu gerakinak: 

 

226.417,37 



  

3.- Kreditu gerakinak, guztira (1+2): 362.661,10 

  

 

 

Bigarrena.- Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazio espedientearen kopia bidaltzea, lehen 

aipatutako Foru Arauak, 49.5 artikuluan, jasotakoa betez. 

 

Hirugarrena.- Udalbatzari dekretu honen berri ematea hurrengo bileran.” 

 

Udalbatzarrak, erabakiaren berri jasotzen du. 

 

3.- UDAL HONETAKO ADMINISTRARIA DEN AURRETIAZKO ERRETIROAREN 

JAKINARAZPENA ETA ESKAERA. 

 

Udal honetako “administrarí” lanak burutu dituen Arantxa Gorrotxategi Idiakez andereak, 

apirilaren 29an aurretiazko erretiroa hartuko zuela jakinaraziz idatzia aurkeztu zuen. 

 

Era berean, Udalhitz hitzarmenak bere 96. Artikuluan xedatzen duen erretiro 

aurreratuentzako ezarritako primaren eskaera egin zuen. 

 

Horrenbestez, langilearen adina kontuan izanik, 63 eta 65 urte bitartean 9 hilabeteko 

ordainsari brutoen prima legokio, honen zenbatekoa 26.226,65 eurokoa delarik. Zenbateko 

hori 2017ko Udal aurrekontuko 1.0000.162.05.912.00 aurrekontu sailan jasota dago. 

 

Adierazitakoaren arabera, eskaera Kontuen eta Pertsonalaren batzordean azterturik, 

Udalbatzarrak, Joseba Izagirre Arozena Alkatearen abstentzioa eta Zegama Lantzen 

taldeko etorritako lau zinegotzien eta EH bildu taldeko lau zinegotzien aldeko botoekin,  

honako hau erabakitzen du: 

 

Lehena.- Arantxa Gorrotxategi Idakez andereak egindako aurretiazko erretiro eskaera 

onartuz, Udalhitz hitzarmenak jasotzen duen erretirio aurreratuentzako prima, eskaera 

honekiko 26.226,65 euroko zenbatekoa duena, ordaintzea onartzea. 

 

Bigarrena.- Erabakia hau doakienei jakinaraztea. 

 

4.- 2017 URTERAKO LAN ESKAINTZA PUBLIKOA ONARTZEA. 

 

Udal honetako “administrari” lanak bideratzen zituen Arantxa Gorrotxategi Idiakez 

anderearen aurretiazko erretiroa jakinarazi eta onartu ondoren, 2017ko apirilaren 29tik 

eragina duena, Alkateak adierazten du, hutsik geratu den “administrari” lanpostua betetzeko 

prozedurari ekin zaiola. 

 

Zentzu horretan, dagokion lanpostuen zerrendaren egokitzapena eta aldaketa bideratu eta 

lanpostua betetzeko deialdia burutuko dela adierazten da. 

 



Era berean, lanpostua betetzen den bitartean administrazio lan horiek burutzeko, Gipuzkoako 

Foru Aldundiko lan poltsen bidez langile bat kontratatzeko izapideak bideratu dira, eta 

horien arabera, Ainara Esnaola Ormaechea anderea, administrari laguntzaile bezala aldi-

baterako izaerarekin 6 hilabetez kontratatuko da. 

 

Bestalde, lanpostua betetzen den bitartean, administrari laguntzaile bezala kontrataturik 

dagoen Oihana Zubizarreta Otaegi langileak, bereziki  kontabilitate lanak bideratuko 

dituela adierazten da.  

 

Horrenbestez, Udalbatzarrak, aho batez, adierazitakoari buruzko aldeko irizpena ematen 

du. 

 

5.- GIPUZKOAKO FORU KONTRATAZIOEN ZENTRALA. ENERGIA ELEKTRIKOAREN 

HORNIDURA KONTRATATZEKO ESPARRU AKORDIOAREN LUZAPENA. 

 

Zegamako Udalbatzarrak, 2011ko martxoaren 16an egin zuen bilkuran, Gipuzkoako Foru 

Aldundiko Kontratazio Zentralera atxikitzeko erabakia hartu zuen. 

 

2013ko irailaren 30eko erabakiaren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Eskuratze 

Zentralizatuko Sistemaren barnean argindarrari buruzko esparru-akordioari atxikitzea 

erabaki zen. 

 

Diputatuen Kontseiluaren 2014ko martxoaren 28an jasotako eskuordetzaz baliatuz, Foru 

Administrazioko eta Funtzio Publikoko foru diputatuak 2013ko abenduaren 10eko foru 

aginduaren bitartez, IBERDROLA GENERACION SA (IFZ.:A95075586) enpresarekin Foru 

Kontratazioen Zentralaren bidez argindar elektrikoa hornitzeko esparru akordioa (X13018) 

burutzea erabaki zen.  

 

Horren arabera, Zegamako Udalak, 2014ko apirilaren 14an egin zuen bilkuran,  “Foru 

Kontratazio Zentralaren bitartez energia elektrikoa hornitzeko esparru akordiotik” 

eratorritako kontratua (X13018) IBERDROLA GENERACION S.A. enpresari esleitzea erabaki 

zuen, esparru akordioa burutzea erabaki zen baldintzetan. 

Baldintza horien arabera, kontratuaren iraupena  urte batekoa izango zen, hiru luzapen 

egoteko aukerarekin. 

Foru Aldundiko departamentuko foru diputatuak 2017ko martxoaren 15eko aginduaren 

bidez, adierazitako kontratua urte batez luzatzeko baimena eman zuen, horrekin hirugarren 

luzapena betez. 

Horren arabera, Udalbatzarrak, etorritako Zegama Lantzen taldeko bost kideen eta EH Bildu 

taldeko bi kideen aldeko botoekin, honako hau erabakitzen du: 

 

LEHENENGOA.- “Foru Kontratazio Zentralaren bitartez energia elektrikoa hornitzeko esparru 

akordiotik” eratorritako kontratua (X13018) IBERDROLA GENERACION S.A. enpresarekin 

egindakoa, urte batez luzatzea 2018ko martxoaren 31ra arte. 

 

BIGARRENA.- Baimentzea eta xedatzea  IBERDROLA GENERACION SA, N.I.F.:A95075586, 

enpresaren alde, aurtengo ekitaldiari dagokion gastua, akordio honi buruzko espedientean 



jasotako kontusailen kargura. 

 

HIRUGARRENA.- Doakienei erabaki hau jakinaraztea. 
 

 

6.- ALKATETZAREN ERABAKIAK. 

 

Idazkariak, azkeneko ohiko bilkuratik, Alkateak hartutako ebazpenen berri ematen du: 

 

 

- 011/0317 erabakia, martxoaren 30ekoa, 2012ko abenduko aparteko 

ordainsariaren eta ordainsari gehigarriaren zatiaren zenbatekoen ordainketa 

bideratuz, adierazitako zenbatekoen erregularizazio eragiketak bideratzea 

erabakiz. 

 

- 012/0317 erabakia, martxoaren 30ekoa, 2016ko aurrekontuaren likidazioa 

onartuz. 

 

- 01/0417 erabakia, apirilaren 7koa, Ondasun Higiezinen gaineko Zergan, familia 

ugarien titular izateagatik, onuradunen zerrenda onartuz, dagokion hobaria ezarriz. 

 

- 02/0417 erabakia, apirilaren 11koa, Victor Larrea Gorrotxategui jaunari, 

hilerrian duen panteoia txukuntzeko baimena emanez. 

 

- 03/0417 erabakia, apirilaren 28koa, 3152 fakturen erlazioa onartuz, guztira 

911,06 eurokoa. 

 

- 04/0417 erabakia, apirilaren 28koa, 3156 fakturen erlazioa onartuz, guztira 

874,94 eurokoa. 

 

- 05/0417 erabakia, apirilaren 28koa, 3148 fakturen erlazioa onartuz, guztira 

2324,62 eurokoa. 

 

- 06/0417 erabakia, apirilaren 28koa, 3151 fakturen erlazioa onartuz, guztira 

18.371,42 eurokoa. 

 

- 07/0417 erabakia, apirilaren 28koa, 3137 fakturen erlazioa onartuz, guztira 

21.507,93 eurokoa. 

 

- 08/0417 erabakia, apirilaren 28koa, nomina ordainketen erlazioa onartuz, guztira 

14.757,35 eurokoa. 

 

7.- GALDE ERANTZUNAK. 

 

 

- Olaia Elorza Iñarra zinegotziak (EH Bildu), bidegorria eta errepidea zabaltzeko 

proiektuari buruz galdetzen dio Alkateari. Alkateak erantzuten du 19an proiektuaren 

aurkezpena egingo dutela Foru Aldundiko arduradunek Udalean, bilkurakideak 

gaiari buruz eztabaidatuz. 

 

- Juan José Gorrochategui Larrea zinegotziak (Zegama Lantzen) bide ertzen garbiketa 



lanei buruzko adierazpena egiten du, lan asko egin dela adieraziz. Bilkurakideak 

gaiaz hitz egiten dute.   

 

 

 

 

 

Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, hasieran aipatutako eguneko arratsaldeko zortzirak 

eta hogeita hamar minutu direnean Alkateak bilkurari amaiera ematen dio, esandakoa 

jasoarazteko, nik egiaztaturiko eta Alkateak sinaturiko akta hau egiten dudalarik. 
 

 

Eginbidea. 

 

Aurrean transkribaturiko akta, ............... orri dituela jasotzeko, 

zenbakidun paperan .................. zenbakitik ......................... 

zenbakira eta Udalak emandako zenbakietan, .................. 

zenbakitik .......................... zenbakira jasota geratu delarik. 

 

Zegama, 2017ko ....................k ....... 

 

 

Diligencia.  

 

Para hacer constar que el acta que antecede tiene .......... 

folios, numerados del ........................ al ................. en número de 

papel timbrado y del .................. al ....................... en 

numeración dada por el Ayuntamiento. 

 

  

Zegama a ......... de ...................... de 2017. 

 

O.E./ VºBº 

ALKATEAK/EL ALCALDE                                                             IDAZKARIAK/ EL SECRETARIO 


