
Nik, IÑIGO ROLDAN CATALAN jaunak, Oñatiko Udal idazkari naizen honek,

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 92. bis artikuluaren eta
gaikuntza  nazionala  duten  toki-administrazioko  funtzionarioen  araubide  juridikoa  arautzen
duen martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoaren arabera

Honako hau EGIAZTATZEN DUT:

Idazkaritza  honetan  nire  ardurapean  dauden  datuen  arabera,  Tokiko  Gobernu
Batzarrak, 2023ko urtarrilaren 26an, ohiko bilkuran, besteak beste, honako erabaki hau hartu
zuen, eta hitzez hitz transkribatuta dio:

6.-  Onartzea,  hala  badagokio,  Alkateak  gai  honi  buruz  egindako  proposamena:  Oñati.bonoak.eus  2022ko
deialdiaren seigarren ordainketa onartzea.

Alkate-udalburuaren 2023ko urtarrilaren 20ko proposamenak dio:

Gaia: Oñati.bonoak.eus 2022ko deialdiaren seigarren ordainketa onartzea.

Unai Kortabarria Errastik (Sozioekonomia eta turismo batzordeko idazkaria eta sozioekonomia teknikariak)
bere  aktan jasotzen duenez,  2023ko  urtarrilaren 18an  egindako  Sozioekonomia  eta  turismo batzordean,  aldeko
irizpena jaso zuen honako proposamenak:

“Oñati.bonoak.eus  -  Oñatiko herritarrentzako  diruz lagundutako  erosketa  bonuak” gaiari dagokionez, jarraian
azaltzen dira gertakari hauek:
Lehenengoa.   2022ko  maiatzaren  4tik  2022ko  abenduaren  16ra  bitartean  saltokiek  zuritu  dituzten  bonuen
dokumentazioa aztertu da. Txostenaren erreferentzia: “Ordainketa_2022_6__20220504-20221216”

Hona hemen azaldutako gertakarien balorazioa:
Lehenengoa. Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean  eta “Oñati.bonoak.eus  -  Oñatiko herritarrentzako  diruz
lagundutako   erosketa   bonuen” oinarriak  kontuan  izanda,  Ordainketa_2022_6_20220504-20221216  txostenean
jasotako zuriketari oniritzia eman zaio.
Bigarrena.- Jarraian zerrendatzen dira saltoki bakoitzari egin beharreko ordainketak:  

Oñati.bonoak.eus

IFK 6.ORDAINKETA

18598636P 20,00 €
45167001S 15,26 €

B20996856 10,00 €

72455558S 58,00 €

Horrenbestez, Sozioekonomia Sailaren irizpena aldekoa dela kontuan hartuta, honakoa proposatzen da:

Lehenengoa.- Goian zehaztutako epeetan zuritu diren bonuen zuriketak onartzea.

Bigarrena.-  103,26€-ko gastua onartzea eta udal aurrekontuen 1 1000.480.241.07.01 2022 (5551) diru ataletik eta
bere lotespen mailatik saltoki bakoitzari dagokion ordainketak agintzea. 

Hirugarrena.  -  Ebazpen hau laburtua Gipuzkoako Aldizkari   Ofizialean argitaratzea.  Argitalpen honek banakako
jakinarazpena  ordezkatuko  du;  eta  jakinarazpena  egintzat  joko  da  eta  lege  ondorioak  izango  ditu  ebazpena
argitaratu  eta  biharamunetik.  Interesdunek  Oñatiko  Udalaren  webgunean  (https://www.xn—oati-gqa.eus/eu)
kontsultatu ahalko dute ebazpenaren eduki osoa.

Laugarrena. - Dirulaguntzaren onuradunak Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (BDNS) argitaratzea.

Bosgarrena. - Erabaki hau  eta Kontuhartzailetza  sailari jakinaraztea, dagozkion ondorioak izan ditzan.
---

Gaia  aztertuta  eta  gastuari  dagokionez  Kontu-hartzailearen  oniritziarekin,  Tokiko  Gobernu  Batzarrak
aurreko proposamena onartzea erabaki du aho batez.
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O Ñ A T I K O    U D A L A

Ziurtagiri  hau  dagokion  akta  onartu  baino  lehen  ematen  da,  eta  ohartarazita  geratzen  da,
2568/1986  Errege  Dekretua,  azaroaren  28koa,  Toki  Erakundeen  Antolaketa,  Jarduera  eta  Araubide
Juridikoaren Erregelamendua onartzen duen 206 artikuluaren arabera.

Honela jasota gera dadin eta bere ondorioak izan ditzan hau sinatzen dut sinadura digitalean 
ageri den datan.

      Alkatearen O.I.                                                                               IDAZKARIA

   Izaro Elorza Arregui                                                                         Iñigo Roldan Catalan
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