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ANTSOAINGO AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAREN OINARRIAK. 

2021. URTEA 

1. XEDEA 

Aurrekontu parte-hartzailearen bidez, herritarrek zehazten dute edo zehazten 
laguntzen dute baliabide publikoen zati bat zertarako erabili. Udalerriaren 
kudeaketa publikoan ematen den herritarren parte-hartze modu bat da.  

 

2. AURREKONTUA 

Herritarrek aukeratzen dituzten proposamenak, ezarritako aurrekontu muga 
arte, Antsoaingo Udalaren 2021erako aurrekontuan sartuko dira; betiere 
onartutako aurrekontuen prozedurek, onespenek eta momentuko araudiek 
aukera ematen badute. Hala bada, 60.000 eurorekin hornituko da dagokion 
aurrekontu saila: 1-1533-62201 AURREKONTU PARTE-HARTZAILEA. 

 

3. PROPOSAMENAK 

Parte hartu ahal izateko, Antsoainen erroldatuta egon behar da eta 16 urtetik 
gora izan (2021an betetzen dituztenek ere parte har dezakete). Antsoaingo 
Udalaren Elkarte eta Entitate Erregistroan izena eman duten elkarte eta taldeek 
ere parte hartzen ahal dute. 

 

Eraikuntza lan berriak edo mantentze lanak proposatzen ahal dira eta erosketa 
iraunkorrak (inbertsioak). 

 

2021eko otsailaren 8tik eta martxoaren 26a arte aurkez daitezke 
proposamenak, aurrez aurre, lanegunetan Antsoaingo Udalaren bulegoetan 
hitzordua eskatuz, 08:30-14:00etara (Udaletxeko plaza 1); eta telematikoki, udal 
erregistro elektronikoaren bidez (www.antsoain.eus). Inprimaki berezian 
aurkeztu behar dira, eta Udalaren bulegoetan zein web-orrian eskuratu daiteke 
inprimaki hori.  

 

Proposamen bakoitza bere izenburuarekin aurkeztuko da eta memoria txiki 
batekin (500 hitz baino gutxiago), labur azalduz proiektuaren nondik norakoa, 
Antsoaingo herritarrentzat duen interesa justifikatuz eta gutxi gorabeherako 
aurrekontu bat gehituz. Proposamenarekin batera aurkezten ahal dira 
argazkiak, eskemak, taulak, marrazkiak eta proposamena hobeki ulertarazteko 
osagaiak.  

http://www.antsoain.eus/


 
Udalak proposamenaren inguruko informazio gehigarria eskatu ahalko du. 
Informazioa emateko epea 10 egun baliodun izango da. Informazioa eman 
gabe epe hori pasata Udalak proposamena baztertu ahalko du. 
 

Proposamenak bideragarriak izan beharko dira alde juridikotik (legalak eta 
Udalaren eskumenekoak), teknikotik (egingarriak, 2022. urtean hasteko 
modukoak eta Udalaren berdintasun, hizkuntza, jasangarritasun sozial eta 
ingurumen irizpideen kontrakoak ez izatea) eta ekonomikotik (ezarritako 
aurrekontuarekin bat datozenak eta Udalak etorkizunean bere gain hartzerik ez 
duen konpromiso ekonomikorik gabekoak). 

 

Parte-hartzerako batzordeak proposamen bakoitzaren bideragarritasun 
azterketa bat eginen du, udal teknikarien aholkularitzarekin, oinarrietan 
ezarritako baldintza eta irizpideak kontutan hartuz. Jasotako proposamenen bat 
onartuko ez balitz, Udalak erabakia jakinaraziko die proposamena egin dutenei, 
ez onartzeko arrazoiekin; eta espedientean jasota geratuko da.  

 

Bi proposamen edo gehiago berdinak, antzekoak edo elkarren osagarriak 
izanez gero, bakar batean batu ditzake Parte-hartzerako batzordeak.    

 

Parte-hartzerako batzordeak onartutako proposamenak, Alkatetzak edo parte-
hartzerako zinegotziak baliozkotuko ditu horrela eskatu bada, eta bozketa 
publikora eramanen dira. 

 

Aurrekontu parte-hartzailean sartuko diren proposamenak herritarrei helaraziko 
zaizkie eta jendartean iragarriko dira. Proposamenak egin dituzten pertsonek 
edo erakundeek aurkezpen publikoa egiteko aukera izanen dute, nahi izanez 
gero. Horretarako, herritarrak batzarrera deituko dira. 

 

4. BOZKETA 

Bozketan parte hartzeko, udalerrian erroldatuta egon behar da eta 16 urtetik 
gora izan (2021ean betetzen dituztenak ere sartzen dira). 

 

Boto-emaile bakoitzak, hiru proposamen aukeratuko ditu, lehenengo, bigarren 
eta hirugarren aukera bezala ordenatuz. Zenbaketa egiterakoan, lehenengo 
aukerari 3 puntu emanen zaizkio, 2 puntu bigarrenari eta puntu bat 
hirugarrenari. Ondoren, puntuazioak batu eta lortutako puntuazio altuenaren 
arabera ordenatuko dira. 

 

Udalaren web-orrian, 012 telefonoaren bitartez eta aurrez aurre egin ahal 
izanen da bozketa, aldez aurretik adieraziko diren egun eta orduetan. 

 



Bozketa saihestu daiteke parte-hartzerako batzordeak onartutako 
proposamenak bideragarriak balira 2022ko aurrekontuan ezarriko den partida 
ekonomikoarekin. 

 

5. ZENBAKETA  

Bozka zenbaketaren ekitaldia publikoa izanen da. Bertan parte hartuko dute 
alkateak, edo parte-hartzerako batzordearen buruak bere ordez, Udalaren 
idazkariak eta kultur teknikari sozio-komunitarioak. Data, ordua eta tokia aldez 
aurretik zehaztuko dira. 

 

Berdinketa gertatuz gero, lehen aukera bezala, bozka gehien jaso duen 
proposamenaren alde ebatziko da. 

 

6. EXEKUZIOA 

Bozketaren emaitza, proiektuei dagokionez, loteslea izanen da Udalarentzat. 
Hortaz, aukeratutako proiektu edo proiektuak, 2022an garatu beharko dira, 
betiere, oinarri hauen 2. atalean zehaztu bezala, aurrekontuan sartzeko aukera 
egonez gero. 

 

Udalaren web-orriaren bitartez jarraitu ahal izanen da aukeratutako 
proposamenen exekuzio egoera.  


