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164. OSOKO BILKURAKO AKTA 

 

Zumaiako herrian, 2022ko martxoaren 10ean, arratsaldeko seietan, 

udaletxe honetako batzar aretoan Udalbatza eratu da Ezohiko bilkura 

egiteko, aurrez zehaztutako eguneko aztergaien arabera. Garaiz eta 

zuzen deitu direlarik, Udalbatzako kide hauek bertaratu dira: 

 

 

 

Lehendakaria:              Iñaki Ostolaza Esnal,  jna. 

 

 

 

Bertaratutako zinegotziak: Alex Oliden Antia, jna. 

                                                         M. Arritokieta Iribar Egaña,  and. 

Maider Alberdi Yeregui, and. 

Asier Arakistain Alberdi, jna. 

                                                         Maddi Aldalur Osa, and. 

Marina Bidasoro Arocena, and. 

M. Aranzazu Gajate Telleria, and. 

Jose María Azkue Castillo, jna. 

Oier Korta Esnal, jna.  

M. Cruz Alvarez Aparicio  and. 

Gotzon Embil Unanue, jna. 
                  Iker Mardaras Arrieta, jna. 

Miren Aitziber Odriozola Etxezarreta, and. 

Ainhoa Illarramendi Azkue, and. 

Arritokieta Marañón Basarte, and  

 

 

 

Ez bertaratuak:                           Cristina Vicente Iciar, and. 

 

 

                 

 

 

Idazkaria:                                  Ander Cestona Unanue  

 

 

Eguneko aztergaiarekin hasi aurretik, ongi etorria eman nahi diot 

Zestoako idazkaria den Ander Cestonari, esku bat botatzera etorri 

zaiguna eta eskerrik asko eta ea zenbat denbora egoten garen 

elkarrekin, 
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1.- AURREKO BILERETAKO AKTAREN ONARPENA, BIDEZKO BADA:  

 (163. zbkia – 2022.01.27) 

   

163.  akta onartutzat ematen dugu, 
 

2.- OGASUNA.- 

 

2.1.-  UDALAREN  2021EKO  32.., eta 33., eta  KIROL PATRONATUAREN  12., 13., eta 

2022KO 1. ERREPARO ORRIEN ETA HAUEN ALKATE DEKRETUEN ERANTZUNAREN BERRI 

EMATEA. 
 

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (32/2021): 

 

AURREKARIAK: 

 
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Udaleko kontratuen egoeraz interesaturik honako kontratu 

hauek  epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan: 

 

KONTRATUEN ERANSKINA  

Enpresa  Kontratatutako  Data Iraupena data 

  zerbitzua Kontratua   amaitu 

GESMUNPAL Recaudación ejecutiva 26/07/2010 2+2 26/07/2014 

Eulen  Kudeaketa Branka y SAD 01/02/2009  1 + 1 01/02/2011 

UTE LV ZUMAIA Kale garbiketa 11/01/2016 1+1 11/01/2018 

 Arazi IKT SL Algorri kudeaketa 20/04/2016 1+1 20/04/2018 

Kastore Gest S.L. Hainbat zerbitzu 05/11/2009 2+1 05/11/2012 

Serkonten Edukiontzi higienikoak 01/11/2016 1 01/11/2017 

Aisilan XXI, S. L. Aita Mari Zinea 

4/04/2011 

(luzapena   04/04/2011 

Schindler, S.A. Igogailuen mantenua 01/04/2016 1 01/04/2017 

Erreka Ate automatikoen mantenua 01/10/2016   01/10/2017 

Kalexka elkartea 

Kale heziketa/esku hartze 

programa 01/07/2017 2+2 01/07/2021 

Etxea Climatizaciones 

Udaletxeko eta Alondegiko 

klimatizazioa 15/02/2014   15/02/2015 

 
  Aplikagarria zaizkion arauak: 
 

1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki 

Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. 

 

3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta 

Finantza Iraunkortasunari buruzkoa. 

 

4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 

Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa 
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erregulatzen duena eta Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau 

esparrua ezartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretua aldatzen duena. 

 

5) RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los  

artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la 

función interventora en régimen de requisitos básicos. 

 

6) Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los 

artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la 

función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos 

del sector público y encargos a medios propios. 

 

Zehaztasunak: 
 

21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki 

Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. 

“ 67. artikulua. Legezkotasunaren kontrola.” 

 

1.- Kontu-hartze-eginkizunaren helburua, haren legezkotasun kontrolaren 

ikuspegitik, toki erakundeen eta beraien organismo autonomoen egintza guztiak, 

beti ere haiek eskubide eta betebehar ekonomikoak edo gastuak aintzatestea 

eta likidatzea eragiten dutenean, beraietatik sortzen diren sarrera eta ordainketak 

eta administratutako ondasun publikoen bilketa, inbertsio eta, oro har, aplikazioa 

fiskalizatzea da, kudeaketa kasuan kasuko aplikatu beharreko xedapenen 

araberakoa izan dadin. 

 

2.- Eginkizun horren erabilerak honako hauek eskuhartuko ditu: 

 

a) Eskubideak edo betebehar ekonomikoak sortzea edo baloreen fondoak 

mugitzea eragin dezaketen egintza, agiri edo espediente guztien kontu-hartze 

kritikoa edo aurretiazkoa.  

 

b) Ordainketa-aginduaren erazko kontu-hartzea. 

 

c) Ordainketaren kontu-hartze materiala. Udalbatzaren erabaki batengatik kontrol 

hori laginketa bidez baimentzen denean izan ezik, kontu-hartzailearen sinadura 

foru arau honetako 57. artikuluan aurreikusitako fondoen erabilpenerako 

mankomunatuei erantsiko zaie. 

“70. artikulua.  Erreparoak.” 

1.- Kontu-hartze-eginkizuna erabiltzean, organo kontu-hartzailea aztergai diren  

egintzen, agirien edo espedienteen edukiarekin edo itxurarekin ados ez badago, 

bere erreparoak idatziz azaldu beharko ditu erabakia edo ebazpena hartu baino 

lehen. 

 

3.- Erreparoa gastuen erabilpenari, betebeharren aintzatespenari edo ordainketa-

aginduari badagokio, espedientearen izapidetzea etengo da harik eta hura 

ebazten den arte, beti ere honelakoetan gertatzen denean: 
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c) Espedientean funtsezko beharkizun edo izapideak alde batetara utzi 

direnean. 

 

4.- Erreparoak ukitzen duen organoa berarekin ados ez dagoenean, udalburuak 

ebatzi beharko du eztabaida, eta beraren ebazpena betearazi beharrekoa 

izango da. Ahalmen hau ezin da eskuordetu. 

 

27/2013 Legea, abenduaren 27koa, toki-administrazioaren arrazionalizazio eta 

iraunkortasunari buruzkoa. 

Bigarren artikuluan  Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren  bidez 

onartutako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua aldatzen du 

eta honela geratu da aldatuta martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege 

Dekretuak onartutako Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua: 

 

      “218. artikulua. Desadostasunen ebazpenari buruzko txostenak.” 

 

1. Kontu-hartzailetzako organoak txostena helaraziko dio osoko bilkurari, 

adierazitako eragozpenei dagokienez toki-entitateko lehendakariak hartutako 

ebazpen guztien inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo 

nagusien laburpena bidaliko dio. Txosten horrek funtzio ikuskatzaileari dagozkion 

alderdiei eta betekizunei bakarrik erantzungo die, ikuskatutako jarduketen aukera 

edo komenigarritasunari dagozkion gaiak gaineratu gabe. 

Atal honetan jasotzen denak puntu independente bat osatuko du dagokion osoko 

bilkurako gai-zerrendan. 

 

Korporazioko lehendakariak jarduketaren txosten justifikatzailea aurkeztu ahal 

izango du osoko bilkuran. 

 

2. Aurrekoari kalterik egin gabe, eta desadostasunak daudenean, toki-entitateko 

lehendakariak kontrol-organo eskudunari aurkeztu ahal izango dio bere 

ebazpena, finantza-tutoretza esleitua duen administrazioaren gaia delako, hain 

zuzen. 

 

3. Kontu-hartzailetzako organoak txosten bat helaraziko dio urtero Kontu 

Auzitegiari, toki-entitateko lehendakariak eta korporazioaren osoko bilkurak 

adierazitako eragozpenen kontra hartutako ebazpen eta hitzarmen guztien 

inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena 

bidaliko dio. Dokumentazio horrez gain, tokiko korporazioaren justifikazio-txostenak 

aurkeztu beharko dira, hala badagokio.» 

 

32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko 

Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen 

duena 

 

12. artikulua. Eragozpenak. 

 

1. Organo kontu-hartzaileak adierazten badu ez dagoela ados aztertutako 

egintza, agiri edo espedienteen mamiarekin edo formarekin, bere 

eragozpenak idatziz azaldu beharko ditu. Eragozpen horiek irizpidea finkatzen 

duten arauetan oinarritutako arrazoibideen bitartez motibatu behar dira, eta 

espedientean jasotako oztopo guztiak barnean hartuko dituzte. 

 

2. Baldin eta eragozpenak gastuen onespenari edo xedapenari, obligazioen 

onarpenari edo ordainketen aginduari eragiten badio, espedientearen 
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izapidea etengo da harik eta hura ebatzi arte, betiere 21/2003 Foru Arauaren 

70.3 artikuluan jasotako kasuetan gertatzen denean. 

 

3. Aipatutako 70.3 artikuluaren c) apartatuan jasotako kasuan, bidezkoa izango 

da eragozpen etenarazle bat azaltzea, honelakoak gertatuz gero: 

 

a) Gastua onartzeko eskumenik ez duen organo bati proposatzen zaionean. 

 

b) Obligazioaren onarpenaren frogagirietan irregulartasun larriak sumatzen 

direnean edo jasotzailearen eskubidea behar adina egiaztatzen ez denean. 

 

c) Baldintzak edo izapideak ez betetzearen ondorioz egintza deuseztatuta 

gelditu daitekeenean edo, kudeaketa administratiboarekin aurrera jarraituz 

gero, toki entitateko diruzaintzari edo hirugarrenei diru galera ekarri ahal 

zaienean. 

 

Korporazioko osoko bilkurak beste baldintza edo izapide osagarri batzuk onartu 

ahal izango ditu, organo kontu-hartzaileak txostena egin ondoren, eta haiek ere 

funtsezkotzat hartuko dira. 

 

4. Eragozpena jasotzen duen organoak hura onartzen duenean, bertan jasotako 

akatsak zuzendu beharko ditu eta jarduketak berriro bidali beharko dizkio organo 

kontu-hartzaileari hamabost eguneko epean. Eragozpena jasotzen duen 

organoak hura onartzen ez duenean, aldiz, foru dekretu honetako 15. artikuluan 

xedatutako prozedura hasiko du. 

 

5. Baldin eta espedientean akatsak gertatzen badira funtsezkotzat ez diren 

baldintzak edo izapideak eta 21/2003 Foru Arauaren 70.3 artikuluan jasotako 

gainerakoak ez betetzearen ondorioz, Kontu-hartzailetzak aldeko txostena egin 

ahal izango du, baina, egintza eraginkorra izango bada, akats horiek espedientea 

onartu aurretik zuzendu beharko dira. Organo kudeatzaileak akats horiek zuzendu  

izanaren frogagiriak bidaliko dizkio organo kontu-hartzaileari. Baldin eta organo 

kudeatzaileak espedienteak aurrera jarraitzeko ezarritako baldintzak betetzen ez 

baditu, eragozpena azaldutzat hartuko da, eta horrek ez du eragotziko, egoki 

deritzen kasuetan, foru dekretu honetako 15. artikuluan jasotako prozedura 

hastea. Organo kontu-hartzaileak Herri Kontuen Euskal Epaitegira bidaliko ditu 

apartatu honetan jasotakoaren arabera azaldutako eragozpenen aurka hartzen 

diren ebazpen eta erabakiak. 

 
b) Indarrean ez dauden kontratu  batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek 

dira:  

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 

BEZA 
BARNE 

31/10/2021 3345339075 
SCHINDLER, 
S.A. URRIA  Algorri 64,69 

31/10/2021 3345339077 

SCHINDLER, 

S.A. URRIA Ardantzabide 64,69 

31/10/2021 3345339083 

SCHINDLER, 

S.A. URRIA Sagarbide 72,19 

31/10/2021 3345339084 
SCHINDLER, 
S.A. URRIA Udaletxea 72,19 

27/12/2021 21A0013 

UTE LV 
ZUMAIA 

Abenduan Zumaiako udalerrian 
eginiko 

kale-garbiketa zerbitzua 29.526,19 

31/12/2021 363/2021 GESMUNPAL ABENDUA 2.258,91 

        32.058,86 
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e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:  

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 
BARNE 

30/11/2021 21-4686 FUNDIBIDE, S.A. 
Azaroaren 30ean erositako 

materiala (INGE) 2.842,77 

23/12/2021 60/21 

AITZA 
ERAIKUNTZAK 
ETA 

ERREFORMAK 
SL 

LARRETXOKO UR 
HORNIDURA SAREA 

ALDATZEKO ZERBITZU 
KONTRATUA: 3.412,20 

28/12/2021 198/2021 

TRANSPORTES 
Y 
EXCAVACIONES 

GARAYAR S.L. 

SERVICIO PRESTADO EN 

RETIRADA DE 
DESPRENDIMIENTO, CON 
CARGA Y TRANSPORTE A 

VERTEDERO. 4.669,92 

31/12/2021 2021/128 

Asociacion HEZI 
ZERB 

"Gaztegune programa 

komunitarioaren kudeaketa" 
zerbitzuaren barne, 2021ko 
urtarriletik abendura eginiko 

ekintzetan buruturiko gastuak. 4.989,88 

31/12/2021 211274 
ANTZA S.A.L. 

Aldizkariak eskura 4. zebka-
inprimaketa 4.838,78 

        20.753,55 

 

f) Gastu onarpena baino handiagoa da faktura 

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 

BEZA 
BARNE 

16/12/2021 V-21-0394 

ASFALTOS 

URRETXU, 
S.A. 

OBRA: REHABILITACION DEL 

FIRME DE ZANJA EN LA C/ 
IZAGA DE ZUMAIA 774,44 

30/12/2021 A0000818 

BATEGIN, 
S.L.P. 

Renovación de tubería de agua 
potable. Bº Aita Mari de Zumaia. 
3ª Minuta de seguimiento de obra 

(Diciembre 2021 - 2 semanas) 211,75 

        986,19 

 
ONDORIOAK: 

 

a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,  

lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero 

ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda,  gizarte 

zerbitzuetako kontratuek, hau da,  eguneko zentroaren kudeaketa eta etxez etxeko 

laguntza zerbitzuek lehentasuna eduki beharko lukete kontratuen eguneratze 

prozesuan.   

 

b) Momentuz, zerrendatutako faktura guztien ordainketaren  izapidetzea etengo da  

Alkateak ebatzi arte. Kontu-hartzaileak txostena helaraziko dio Osoko Bilkurari, 

adierazitako eragozpenei dagokienez alkateak hartutako ebazpen guztien inguruan 

eta puntu independente bat osatuko du dagokion osoko bilkurako gai-zerrendan. 
 

 
0039/2022 ALKATE DEKRETUA 

 

AURREKARIAK 

 

2022ko urtarrilaren 21ean kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (32/2021)  
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Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko 

esleipen prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden 

kontratuak dituztenak ere iritsi direla. 

  

Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du: 

 

 
b) Indarrean ez dauden kontratu  batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek 

dira:  

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 

BEZA 
BARNE 

31/10/2021 3345339075 

SCHINDLER, 

S.A. URRIA  Algorri 64,69 

31/10/2021 3345339077 

SCHINDLER, 

S.A. URRIA Ardantzabide 64,69 

31/10/2021 3345339083 
SCHINDLER, 
S.A. URRIA Sagarbide 72,19 

31/10/2021 3345339084 
SCHINDLER, 
S.A. URRIA Udaletxea 72,19 

27/12/2021 21A0013 

UTE LV 
ZUMAIA 

Abenduan Zumaiako udalerrian 
eginiko 
kale-garbiketa zerbitzua 29.526,19 

31/12/2021 363/2021 GESMUNPAL ABENDUA 2.258,91 

        32.058,86 

 

 

e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:  

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 

BEZA 
BARNE 

30/11/2021 21-4686 FUNDIBIDE, S.A. 
Azaroaren 30ean erositako 
materiala (INGE) 2.842,77 

23/12/2021 60/21 

AITZA 

ERAIKUNTZAK 
ETA 
ERREFORMAK 

SL 

LARRETXOKO UR 
HORNIDURA SAREA 
ALDATZEKO ZERBITZU 

KONTRATUA: 3.412,20 

28/12/2021 198/2021 

TRANSPORTES 

Y 
EXCAVACIONES 
GARAYAR S.L. 

SERVICIO PRESTADO EN 
RETIRADA DE 

DESPRENDIMIENTO, CON 
CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO. 4.669,92 

31/12/2021 2021/128 

Asociacion HEZI 

ZERB 

"Gaztegune programa 
komunitarioaren kudeaketa" 

zerbitzuaren barne, 2021ko 
urtarriletik abendura eginiko 
ekintzetan buruturiko gastuak. 4.989,88 

31/12/2021 211274 
ANTZA S.A.L. 

Aldizkariak eskura 4. zebka-
inprimaketa 4.838,78 

        20.753,55 

 

 

f) Gastu onarpena baino handiagoa da faktura 

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 
BARNE 

16/12/2021 V-21-0394 

ASFALTOS 
URRETXU, 
S.A. 

OBRA: REHABILITACION DEL 
FIRME DE ZANJA EN LA C/ 
IZAGA DE ZUMAIA 774,44 

30/12/2021 A0000818 

BATEGIN, 

S.L.P. 

Renovación de tubería de agua 
potable. Bº Aita Mari de Zumaia. 

3ª Minuta de seguimiento de obra 
(Diciembre 2021 - 2 semanas) 211,75 
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        986,19 

 

 

ERABAKIA: 

 
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak 

egitea agintzen dut. 

 

Alkatea 
 

 

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (33/2021): 

 

AURREKARIAK: 

 
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Udaleko kontratuen egoeraz interesaturik honako kontratu 

hauek  epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan: 

 

KONTRATUEN ERANSKINA  

Enpresa  Kontratatutako  Data Iraupena data 

  zerbitzua Kontratua   amaitu 

GESMUNPAL Recaudación ejecutiva 26/07/2010 2+2 26/07/2014 

Eulen  Kudeaketa Branka y SAD 01/02/2009  1 + 1 01/02/2011 

UTE LV ZUMAIA Kale garbiketa 11/01/2016 1+1 11/01/2018 

 Arazi IKT SL Algorri kudeaketa 20/04/2016 1+1 20/04/2018 

Kastore Gest S.L. Hainbat zerbitzu 05/11/2009 2+1 05/11/2012 

Serkonten Edukiontzi higienikoak 01/11/2016 1 01/11/2017 

Aisilan XXI, S. L. Aita Mari Zinea 

4/04/2011 

(luzapena   04/04/2011 

Schindler, S.A. Igogailuen mantenua 01/04/2016 1 01/04/2017 

Erreka Ate automatikoen mantenua 01/10/2016   01/10/2017 

Kalexka elkartea 

Kale heziketa/esku hartze 

programa 01/07/2017 2+2 01/07/2021 

Etxea Climatizaciones 

Udaletxeko eta Alondegiko 

klimatizazioa 15/02/2014   15/02/2015 

 
  Aplikagarria zaizkion arauak: 
 

1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki 

Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. 

 

3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta 

Finantza Iraunkortasunari buruzkoa. 

 

4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 

Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa 
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erregulatzen duena eta Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau 

esparrua ezartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretua aldatzen duena. 

 

5) RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los  

artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la 

función interventora en régimen de requisitos básicos. 

 

6) Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los 

artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la 

función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos 

del sector público y encargos a medios propios. 

 

Zehaztasunak: 
 

21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki 

Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. 

“ 67. artikulua. Legezkotasunaren kontrola.” 

1.- Kontu-hartze-eginkizunaren helburua, haren legezkotasun kontrolaren 

ikuspegitik, toki erakundeen eta beraien organismo autonomoen egintza guztiak, 

beti ere haiek eskubide eta betebehar ekonomikoak edo gastuak aintzatestea 

eta likidatzea eragiten dutenean, beraietatik sortzen diren sarrera eta ordainketak 

eta administratutako ondasun publikoen bilketa, inbertsio eta, oro har, aplikazioa 

fiskalizatzea da, kudeaketa kasuan kasuko aplikatu beharreko xedapenen 

araberakoa izan dadin. 

 

2.- Eginkizun horren erabilerak honako hauek eskuhartuko ditu: 

 

a) Eskubideak edo betebehar ekonomikoak sortzea edo baloreen fondoak 

mugitzea eragin dezaketen egintza, agiri edo espediente guztien kontu-hartze 

kritikoa edo aurretiazkoa.  

 

b) Ordainketa-aginduaren erazko kontu-hartzea. 

 

c) Ordainketaren kontu-hartze materiala. Udalbatzaren erabaki batengatik kontrol 

hori laginketa bidez baimentzen denean izan ezik, kontu-hartzailearen sinadura 

foru arau honetako 57. artikuluan aurreikusitako fondoen erabilpenerako 

mankomunatuei erantsiko zaie. 

“70. artikulua.  Erreparoak.” 

1.- Kontu-hartze-eginkizuna erabiltzean, organo kontu-hartzailea aztergai diren  

egintzen, agirien edo espedienteen edukiarekin edo itxurarekin ados ez badago, 

bere erreparoak idatziz azaldu beharko ditu erabakia edo ebazpena hartu baino 

lehen. 

 

3.- Erreparoa gastuen erabilpenari, betebeharren aintzatespenari edo ordainketa-

aginduari badagokio, espedientearen izapidetzea etengo da harik eta hura 

ebazten den arte, beti ere honelakoetan gertatzen denean: 

 



                                                                        ……………………. 
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c) Espedientean funtsezko beharkizun edo izapideak alde batetara utzi 

direnean. 

 

4.- Erreparoak ukitzen duen organoa berarekin ados ez dagoenean, udalburuak 

ebatzi beharko du eztabaida, eta beraren ebazpena betearazi beharrekoa 

izango da. Ahalmen hau ezin da eskuordetu. 

 

27/2013 Legea, abenduaren 27koa, toki-administrazioaren arrazionalizazio eta 

iraunkortasunari buruzkoa. 

Bigarren artikuluan  Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren  bidez 

onartutako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua aldatzen du 

eta honela geratu da aldatuta martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege 

Dekretuak onartutako Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua: 

 

      “218. artikulua. Desadostasunen ebazpenari buruzko txostenak.” 

 

1. Kontu-hartzailetzako organoak txostena helaraziko dio osoko bilkurari, 

adierazitako eragozpenei dagokienez toki-entitateko lehendakariak hartutako 

ebazpen guztien inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo 

nagusien laburpena bidaliko dio. Txosten horrek funtzio ikuskatzaileari dagozkion 

alderdiei eta betekizunei bakarrik erantzungo die, ikuskatutako jarduketen aukera 

edo komenigarritasunari dagozkion gaiak gaineratu gabe. 

Atal honetan jasotzen denak puntu independente bat osatuko du dagokion osoko 

bilkurako gai-zerrendan. 

 

Korporazioko lehendakariak jarduketaren txosten justifikatzailea aurkeztu ahal 

izango du osoko bilkuran. 

 

2. Aurrekoari kalterik egin gabe, eta desadostasunak daudenean, toki-entitateko 

lehendakariak kontrol-organo eskudunari aurkeztu ahal izango dio bere 

ebazpena, finantza-tutoretza esleitua duen administrazioaren gaia delako, hain 

zuzen. 

 

3. Kontu-hartzailetzako organoak txosten bat helaraziko dio urtero Kontu 

Auzitegiari, toki-entitateko lehendakariak eta korporazioaren osoko bilkurak 

adierazitako eragozpenen kontra hartutako ebazpen eta hitzarmen guztien 

inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena 

bidaliko dio. Dokumentazio horrez gain, tokiko korporazioaren justifikazio-txostenak 

aurkeztu beharko dira, hala badagokio.» 

 

32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko 

Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen 

duena 

 

 

12. artikulua. Eragozpenak. 

4. Organo kontu-hartzaileak adierazten badu ez dagoela ados aztertutako 

egintza, agiri edo espedienteen mamiarekin edo formarekin, bere 

eragozpenak idatziz azaldu beharko ditu. Eragozpen horiek irizpidea finkatzen 

duten arauetan oinarritutako arrazoibideen bitartez motibatu behar dira, eta 

espedientean jasotako oztopo guztiak barnean hartuko dituzte. 

 

5. Baldin eta eragozpenak gastuen onespenari edo xedapenari, obligazioen 

onarpenari edo ordainketen aginduari eragiten badio, espedientearen 
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izapidea etengo da harik eta hura ebatzi arte, betiere 21/2003 Foru Arauaren 

70.3 artikuluan jasotako kasuetan gertatzen denean. 

 

6. Aipatutako 70.3 artikuluaren c) apartatuan jasotako kasuan, bidezkoa izango 

da eragozpen etenarazle bat azaltzea, honelakoak gertatuz gero: 

 

a) Gastua onartzeko eskumenik ez duen organo bati proposatzen zaionean. 

 

b) Obligazioaren onarpenaren frogagirietan irregulartasun larriak sumatzen 

direnean edo jasotzailearen eskubidea behar adina egiaztatzen ez denean. 

 

c) Baldintzak edo izapideak ez betetzearen ondorioz egintza deuseztatuta 

gelditu daitekeenean edo, kudeaketa administratiboarekin aurrera jarraituz 

gero, toki entitateko diruzaintzari edo hirugarrenei diru galera ekarri ahal 

zaienean. 

 

Korporazioko osoko bilkurak beste baldintza edo izapide osagarri batzuk onartu 

ahal izango ditu, organo kontu-hartzaileak txostena egin ondoren, eta haiek ere 

funtsezkotzat hartuko dira. 

 

4. Eragozpena jasotzen duen organoak hura onartzen duenean, bertan jasotako 

akatsak zuzendu beharko ditu eta jarduketak berriro bidali beharko dizkio organo 

kontu-hartzaileari hamabost eguneko epean. Eragozpena jasotzen duen 

organoak hura onartzen ez duenean, aldiz, foru dekretu honetako 15. artikuluan 

xedatutako prozedura hasiko du. 

 

5. Baldin eta espedientean akatsak gertatzen badira funtsezkotzat ez diren 

baldintzak edo izapideak eta 21/2003 Foru Arauaren 70.3 artikuluan jasotako 

gainerakoak ez betetzearen ondorioz, Kontu-hartzailetzak aldeko txostena egin 

ahal izango du, baina, egintza eraginkorra izango bada, akats horiek espedientea 

onartu aurretik zuzendu beharko dira. Organo kudeatzaileak akats horiek zuzendu 

izanaren frogagiriak bidaliko dizkio organo kontu-hartzaileari. Baldin eta organo 

kudeatzaileak espedienteak aurrera jarraitzeko ezarritako baldintzak betetzen ez 

baditu, eragozpena azaldutzat hartuko da, eta horrek ez du eragotziko, egoki 

deritzen kasuetan, foru dekretu honetako 15. artikuluan jasotako prozedura 

hastea. Organo kontu-hartzaileak Herri Kontuen Euskal Epaitegira bidaliko ditu 

apartatu honetan jasotakoaren arabera azaldutako eragozpenen aurka hartzen 

diren ebazpen eta erabakiak. 

 

b) Indarrean ez dauden kontratu  batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:  

 
FAKTURAREN  

DATA 

FAKTURA 

ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 

BARNE 

22/11/2021 452902967 SCHINDLER, S.A. Forondako Igogailua 1.823,47 

31/12/2021 
C-21-

001355 
ETXEA 
Climatizaciones 

ABENDUA  Alondegiko Aire Girotuaren 
mantenimendua  416,28 

30/11/2021 

C-21-

001313 

ETXEA 

Climatizaciones 

ABENDUA  Udaletxeko Aire Girotuaren 

mantenimendua  499,16 

31/12/2021 299/21 

KASTORE GEST, 

S.L. 

ABENDUA - Kultura Saila -  Oxford 

erakusketa 904,62 

31/12/2021 300/21 
KASTORE GEST, 
S.L. ABENDUA - Kultura Saila.   Abendua 323,11 

31/12/2021 301/21 
KASTORE GEST, 
S.L. ABENDUA -  Liburutegia  275,94 

        4.242,58 

 

e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:  
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FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 

BEZA 
BARNE 

25/10/2021 21-4180 FUNDIBIDE, S.A. Zabor ontzi 50l ,Cibeles Gris Umbra  2.655,95 

27/12/2021 A21-1263 
AREA 7 

Edificio Serv Sociales BRANKA -
Instalación de sistemas de seguridad 9.800,00 

27/12/2021 2021/97 

Reformas y 

Rehabilitaciones 
PORTU, S.L. 

BRANKA - POR LOS TRABAJOS 
REALIZADOS 

4.531,45 

29/12/2021 465 
Fernandez Dobaran 
ME SLNE 

(SOLASGUNE) 

Honorarios por el 33% de los servicios de 
coordinación y dinamización del servicio 
Umeen Kontseilua de Zumaia 

2.637,40 

        19.624,80 

 

f) Gastu onarpena baino handiagoa da faktura 

 
FAKTURAREN  

DATA 

FAKTURA 

ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 

BARNE 

30/12/2021 045K 
XENTIMORI GABE ABENDUAN eskoletan antzerkiko klaseak 

emateagatik 1.395,00 

        1.395,00 

 
ONDORIOAK: 

 

a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,  

lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero 

ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda,  gizarte 

zerbitzuetako kontratuek, hau da,  eguneko zentroaren kudeaketa eta etxez etxeko 

laguntza zerbitzuek lehentasuna eduki beharko lukete kontratuen eguneratze 

prozesuan.   

 

b) Momentuz, zerrendatutako faktura guztien ordainketaren  izapidetzea etengo da  

Alkateak ebatzi arte. Kontu-hartzaileak txostena helaraziko dio Osoko Bilkurari, 

adierazitako eragozpenei dagokienez alkateak hartutako ebazpen guztien inguruan 

eta puntu independente bat osatuko du dagokion osoko bilkurako gai-zerrendan. 
 

 

0082/2022 ALKATE DEKRETUA 

 

AURREKARIAK 

 

2022ko urtarrilaren 28an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (33/2021)  

 

Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko esleipen 

prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden kontratuak 

dituztenak ere iritsi direla. 

  

Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du: 

 

 

b) Indarrean ez dauden kontratu  batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:  

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 

BEZA 
BARNE 

22/11/2021 452902967 SCHINDLER, S.A. Forondako Igogailua 1.823,47 
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31/12/2021 

C-21-

001355 

ETXEA 

Climatizaciones 

ABENDUA  Alondegiko Aire Girotuaren 

mantenimendua  416,28 

30/11/2021 
C-21-

001313 
ETXEA 
Climatizaciones 

ABENDUA  Udaletxeko Aire Girotuaren 
mantenimendua  499,16 

31/12/2021 299/21 
KASTORE GEST, 
S.L. 

ABENDUA - Kultura Saila -  Oxford 
erakusketa 904,62 

31/12/2021 300/21 
KASTORE GEST, 
S.L. ABENDUA - Kultura Saila.   Abendua 323,11 

31/12/2021 301/21 
KASTORE GEST, 
S.L. ABENDUA -  Liburutegia  275,94 

        4.242,58 

 

e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:  

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 

BEZA 
BARNE 

25/10/2021 21-4180 FUNDIBIDE, S.A. Zabor ontzi 50l ,Cibeles Gris Umbra  2.655,95 

27/12/2021 A21-1263 
AREA 7 

Edificio Serv Sociales BRANKA -
Instalación de sistemas de seguridad 9.800,00 

27/12/2021 2021/97 

Reformas y 

Rehabilitaciones 
PORTU, S.L. 

BRANKA - POR LOS TRABAJOS 
REALIZADOS 

4.531,45 

29/12/2021 465 
Fernandez Dobaran 
ME SLNE 

(SOLASGUNE) 

Honorarios por el 33% de los servicios de 
coordinación y dinamización del servicio 
Umeen Kontseilua de Zumaia 

2.637,40 

        19.624,80 

 

f) Gastu onarpena baino handiagoa da faktura 

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 
BARNE 

30/12/2021 045K 
XENTIMORI GABE ABENDUAN eskoletan antzerkiko klaseak 

emateagatik 1.395,00 

        1.395,00 

 

 

ERABAKIA: 

 
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak 

egitea agintzen dut. 

 

Alkatea 
 

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (12/2021): 

AURREKARIAK: 

 

Kontu-hartzaileak, Zumaiako Kirol Patronatuko kontratuen egoeraz interesaturik honako 

kontratu hauek  epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan: 

    Kontratua   amaitu 

BPXPORT S.L. Kiroldegiko zerbitzua 12/09/2012 2+2 12/09/2016 

HEMEN KLIMA Aireztatzea mantenua 23/11/2012 1 23/11/2013 



                                                                        ……………………. 

 

 

 

 

 

.2022IAKU0002-A22/2202 

14 
 

SERCONTEN Edukiontzi higienikoak 01/11/2016 1 01/11/2017 

SABICO Alarma zerbitzua 11/05/2016 1 11/05/2017 

GEZE IBERIA S.R.L.U. Ate automatikoa mantenua 23/07/2019 1 23/07/2020 

JON GURRUTXAGA 

MUGICA Aitzuri frontoiaren garbiketa 26/06/2016 1 26/06/2017 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. Eraikinen garbiketa 01/07/2009 1+1 01/07/2011 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. Eraikinen garbiketa-handitzea 19/10/2009 1 19/11/2010 

SCHINDLER S.A. Igogailuen mantenua 01/04/2016 1 01/04/2017 

AEFISPORT S.L.         

 

  Aplikagarria zaizkion arauak: 

1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki 

Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. 

 

3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta 

Finantza Iraunkortasunari buruzkoa. 

 

4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 

Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa 

erregulatzen duena eta Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau esparrua 

ezartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretua aldatzen duena. 

 

 

5) RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los  

artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la 

función interventora en régimen de requisitos básicos. 

 

6) Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los 

artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la 

función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos 

del sector público y encargos a medios propios. 

 

Zehaztasunak: 

 

21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki 

Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. 

“ 67. artikulua. Legezkotasunaren kontrola.” 
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1.- Kontu-hartze-eginkizunaren helburua, haren legezkotasun kontrolaren 

ikuspegitik, toki erakundeen eta beraien organismo autonomoen egintza guztiak, 

beti ere haiek eskubide eta betebehar ekonomikoak edo gastuak aintzatestea 

eta likidatzea eragiten dutenean, beraietatik sortzen diren sarrera eta ordainketak 

eta administratutako ondasun publikoen bilketa, inbertsio eta, oro har, aplikazioa 

fiskalizatzea da, kudeaketa kasuan kasuko aplikatu beharreko xedapenen 

araberakoa izan dadin. 

2.- Eginkizun horren erabilerak honako hauek eskuhartuko ditu: 

a) Eskubideak edo betebehar ekonomikoak sortzea edo baloreen fondoak 

mugitzea eragin dezaketen egintza, agiri edo espediente guztien kontu-hartze 

kritikoa edo aurretiazkoa.  

b) Ordainketa-aginduaren erazko kontu-hartzea. 

c) Ordainketaren kontu-hartze materiala. Udalbatzaren erabaki batengatik kontrol 

hori laginketa bidez baimentzen denean izan ezik, kontu-hartzailearen sinadura 

foru arau honetako 57. artikuluan aurreikusitako fondoen erabilpenerako 

mankomunatuei erantsiko zaie. 

“70. artikulua.  Erreparoak.” 

1.- Kontu-hartze-eginkizuna erabiltzean, organo kontu-hartzailea aztergai diren  

egintzen, agirien edo espedienteen edukiarekin edo itxurarekin ados ez badago, 

bere erreparoak idatziz azaldu beharko ditu erabakia edo ebazpena hartu baino 

lehen. 

3.- Erreparoa gastuen erabilpenari, betebeharren aintzatespenari edo ordainketa-

aginduari badagokio, espedientearen izapidetzea etengo da harik eta hura 

ebazten den arte, beti ere honelakoetan gertatzen denean: 

c) Espedientean funtsezko beharkizun edo izapideak alde batetara utzi 

direnean. 

4.- Erreparoak ukitzen duen organoa berarekin ados ez dagoenean, udalburuak 

ebatzi beharko du eztabaida, eta beraren ebazpena betearazi beharrekoa 

izango da. Ahalmen hau ezin da eskuordetu. 

27/2013 Legea, abenduaren 27koa, toki-administrazioaren arrazionalizazio eta 

iraunkortasunari buruzkoa. 

Bigarren artikuluan  Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren  bidez 

onartutako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua aldatzen du 

eta honela geratu da aldatuta martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege 

Dekretuak onartutako Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua: 

      “218. artikulua. Desadostasunen ebazpenari buruzko txostenak.” 

1. Kontu-hartzailetzako organoak txostena helaraziko dio osoko bilkurari, 

adierazitako eragozpenei dagokienez toki-entitateko lehendakariak hartutako 

ebazpen guztien inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo 

nagusien laburpena bidaliko dio. Txosten horrek funtzio ikuskatzaileari dagozkion 

alderdiei eta betekizunei bakarrik erantzungo die, ikuskatutako jarduketen aukera 

edo komenigarritasunari dagozkion gaiak gaineratu gabe. 

Atal honetan jasotzen denak puntu independente bat osatuko du dagokion osoko 

bilkurako gai-zerrendan. 
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Korporazioko lehendakariak jarduketaren txosten justifikatzailea aurkeztu ahal 

izango du osoko bilkuran. 

2. Aurrekoari kalterik egin gabe, eta desadostasunak daudenean, toki-entitateko 

lehendakariak kontrol-organo eskudunari aurkeztu ahal izango dio bere 

ebazpena, finantza-tutoretza esleitua duen administrazioaren gaia delako, hain 

zuzen. 

3. Kontu-hartzailetzako organoak txosten bat helaraziko dio urtero Kontu 

Auzitegiari, toki-entitateko lehendakariak eta korporazioaren osoko bilkurak 

adierazitako eragozpenen kontra hartutako ebazpen eta hitzarmen guztien 

inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena 

bidaliko dio. Dokumentazio horrez gain, tokiko korporazioaren justifikazio-txostenak 

aurkeztu beharko dira, hala badagokio.» 

32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko 

Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen 

duena 

12. artikulua. Eragozpenak. 

7. Organo kontu-hartzaileak adierazten badu ez dagoela ados aztertutako 

egintza, agiri edo espedienteen mamiarekin edo formarekin, bere 

eragozpenak idatziz azaldu beharko ditu. Eragozpen horiek irizpidea finkatzen 

duten arauetan oinarritutako arrazoibideen bitartez motibatu behar dira, eta 

espedientean jasotako oztopo guztiak barnean hartuko dituzte. 

 

8. Baldin eta eragozpenak gastuen onespenari edo xedapenari, obligazioen 

onarpenari edo ordainketen aginduari eragiten badio, espedientearen 

izapidea etengo da harik eta hura ebatzi arte, betiere 21/2003 Foru Arauaren 

70.3 artikuluan jasotako kasuetan gertatzen denean. 

 

9. Aipatutako 70.3 artikuluaren c) apartatuan jasotako kasuan, bidezkoa izango 

da eragozpen etenarazle bat azaltzea, honelakoak gertatuz gero: 

a) Gastua onartzeko eskumenik ez duen organo bati proposatzen zaionean. 

b) Obligazioaren onarpenaren frogagirietan irregulartasun larriak sumatzen 

direnean edo jasotzailearen eskubidea behar adina egiaztatzen ez denean. 

c) Baldintzak edo izapideak ez betetzearen ondorioz egintza deuseztatuta 

gelditu daitekeenean edo, kudeaketa administratiboarekin aurrera jarraituz 

gero, toki entitateko diruzaintzari edo hirugarrenei diru galera ekarri ahal 

zaienean. 

Korporazioko osoko bilkurak beste baldintza edo izapide osagarri batzuk onartu 

ahal izango ditu, organo kontu-hartzaileak txostena egin ondoren, eta haiek ere 

funtsezkotzat hartuko dira. 

4. Eragozpena jasotzen duen organoak hura onartzen duenean, bertan jasotako 

akatsak zuzendu beharko ditu eta jarduketak berriro bidali beharko dizkio organo 

kontu-hartzaileari hamabost eguneko epean. Eragozpena jasotzen duen 

organoak hura onartzen ez duenean, aldiz, foru dekretu honetako 15. artikuluan 

xedatutako prozedura hasiko du. 

5. Baldin eta espedientean akatsak gertatzen badira funtsezkotzat ez diren 

baldintzak edo izapideak eta 21/2003 Foru Arauaren 70.3 artikuluan jasotako 

gainerakoak ez betetzearen ondorioz, Kontu-hartzailetzak aldeko txostena egin 
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ahal izango du, baina, egintza eraginkorra izango bada, akats horiek 

espedientea onartu aurretik zuzendu beharko dira. Organo kudeatzaileak akats 

horiek zuzendu izanaren frogagiriak bidaliko dizkio organo kontu-hartzaileari. Baldin 

eta organo kudeatzaileak espedienteak aurrera jarraitzeko ezarritako baldintzak 

betetzen ez baditu, eragozpena azaldutzat hartuko da, eta horrek ez du 

eragotziko, egoki deritzen kasuetan, foru dekretu honetako 15. artikuluan jasotako 

prozedura hastea. Organo kontu-hartzaileak Herri Kontuen Euskal Epaitegira 

bidaliko ditu apartatu honetan jasotakoaren arabera azaldutako eragozpenen 

aurka hartzen diren ebazpen eta erabakiak. 

b) Indarrean ez dauden kontratu  batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:  

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 
BARNE 

31/12/2021 2021/K/18209 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

HARRERA ZERBITZUA-ABENUDA 
2021 7.430,85 

31/12/2021 2021/K/18212 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

MONITORE ZERBITZUA-ABENUDA 
2021 995,39 

31/12/2021 2021/K/18211 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

SOROSPEN ZERBITZUA-
ABENUDA 2021 10.723,07 

31/12/2021 2021/K/18210 

BPXPORT KIROL 

ZERBITZUAK, S.L 

MANTENU ZERBITZUA-AZAROA 

2021 8.195,54 

31/12/2021 2021/K/18207 

BPXPORT KIROL 

ZERBITZUAK, S.L 

GARBIKETA ZERBITZUA-AZAROA 

2021 10.393,49 

31/12/2021 2021/K/18208 

BPXPORT KIROL 

ZERBITZUAK, S.L 

ADMINISTRARITZA ZERBITZUA-

AZAROA 2021 5.746,29 

31/12/2021 000227 AEFISPORT, S.L. ANALITIKAK: 2021-12-31 844,58 

31/12/2021 437 
ION GURRUCHAGA 
MUGICA 

AITZURI PILOTALEKUKO 
GARBIKETA: ABENDUA 2021 1.080,53 

07/09/2021 
2175003726-

1 
TECHNOGYM 
TRADING S.A. 

GIMNASIAKO MAKINERIAREN 
MANTENUA (2021/09/01-2021-11-
30) 1.421,75 

        38.405,25 

ONDORIOAK: 

a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,  

lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero 

ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda, kiroldegiko 

zerbitzuaren kontratua. Kontratu honek lehentasuna eduki beharko luke kontratuen 

eguneratze prozesuan. 

b) Momentuz, zerrendatutako faktura guztien ordainketaren  izapidetzea etengo da  

Lehendakariak ebatzi arte. Kontu-hartzaileak txostena helaraziko dio Osoko Bilkurari, 

adierazitako eragozpenei dagokienez lehendakariak hartutako ebazpen guztien 

inguruan eta puntu independente bat osatuko du dagokion osoko bilkurako gai-

zerrendan. 

 

B22/0002  KIROL PATRONATUKO LEHENDAKARIAREN EBAZPENA 

AURREKARIAK 

2022ko urtarrilaren 24ean kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (12/2021)  

Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko esleipen 

prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden kontratuak 

dituztenak ere iritsi direla.    
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Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du: 

 

b) Indarrean ez dauden kontratu  batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:  

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 

BEZA 
BARNE 

31/12/2021 2021/K/18209 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

HARRERA ZERBITZUA-ABENUDA 
2021 7.430,85 

31/12/2021 2021/K/18212 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

MONITORE ZERBITZUA-ABENUDA 
2021 995,39 

31/12/2021 2021/K/18211 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

SOROSPEN ZERBITZUA-
ABENUDA 2021 10.723,07 

31/12/2021 2021/K/18210 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

MANTENU ZERBITZUA-AZAROA 
2021 8.195,54 

31/12/2021 2021/K/18207 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

GARBIKETA ZERBITZUA-AZAROA 
2021 10.393,49 

31/12/2021 2021/K/18208 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

ADMINISTRARITZA ZERBITZUA-
AZAROA 2021 5.746,29 

31/12/2021 000227 AEFISPORT, S.L. ANALITIKAK: 2021-12-31 844,58 

31/12/2021 437 

ION GURRUCHAGA 

MUGICA 

AITZURI PILOTALEKUKO 

GARBIKETA: ABENDUA 2021 1.080,53 

07/09/2021 

2175003726-

1 

TECHNOGYM 

TRADING S.A. 

GIMNASIAKO MAKINERIAREN 
MANTENUA (2021/09/01-2021-11-

30) 1.421,75 

        38.405,25 

  

ERABAKIA: 

Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak 

egitea agintzen dut. 

LEHENDAKARIA 

 
KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (13/2021): 

AURREKARIAK: 

Kontu-hartzaileak, Zumaiako Kirol Patronatuko kontratuen egoeraz interesaturik honako 

kontratu hauek  epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan: 

    Kontratua   amaitu 

BPXPORT S.L. Kiroldegiko zerbitzua 12/09/2012 2+2 12/09/2016 

HEMEN KLIMA Aireztatzea mantenua 23/11/2012 1 23/11/2013 

SERCONTEN Edukiontzi higienikoak 01/11/2016 1 01/11/2017 

SABICO Alarma zerbitzua 11/05/2016 1 11/05/2017 

GEZE IBERIA S.R.L.U. Ate automatikoa mantenua 23/07/2019 1 23/07/2020 

JON GURRUTXAGA 

MUGICA Aitzuri frontoiaren garbiketa 26/06/2016 1 26/06/2017 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. Eraikinen garbiketa 01/07/2009 1+1 01/07/2011 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. Eraikinen garbiketa-handitzea 19/10/2009 1 19/11/2010 
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SCHINDLER S.A. Igogailuen mantenua 01/04/2016 1 01/04/2017 

AEFISPORT S.L.         

 

  Aplikagarria zaizkion arauak: 
 

1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki 

Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. 

 

3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta 

Finantza Iraunkortasunari buruzkoa. 

 

4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 

Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa 

erregulatzen duena eta Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau esparrua 

ezartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretua aldatzen duena. 

 

 

5) RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los  

artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la 

función interventora en régimen de requisitos básicos. 

 

6) Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los 

artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la 

función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos 

del sector público y encargos a medios propios. 

 

Zehaztasunak: 
 

21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki 

Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. 

 

“ 67. artikulua. Legezkotasunaren kontrola.” 
 

1.- Kontu-hartze-eginkizunaren helburua, haren legezkotasun kontrolaren 

ikuspegitik, toki erakundeen eta beraien organismo autonomoen egintza guztiak, 

beti ere haiek eskubide eta betebehar ekonomikoak edo gastuak aintzatestea 

eta likidatzea eragiten dutenean, beraietatik sortzen diren sarrera eta ordainketak 

eta administratutako ondasun publikoen bilketa, inbertsio eta, oro har, aplikazioa 

fiskalizatzea da, kudeaketa kasuan kasuko aplikatu beharreko xedapenen 

araberakoa izan dadin. 

 

2.- Eginkizun horren erabilerak honako hauek esku hartuko ditu: 

a) Eskubideak edo betebehar ekonomikoak sortzea edo baloreen fondoak 

mugitzea eragin dezaketen egintza, agiri edo espediente guztien kontu-hartze 

kritikoa edo aurretiazkoa.  
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b) Ordainketa-aginduaren erazko kontu-hartzea. 

 

c) Ordainketaren kontu-hartze materiala. Udalbatzaren erabaki batengatik kontrol 

hori laginketa bidez baimentzen denean izan ezik, kontu-hartzailearen sinadura 

foru arau honetako 57. artikuluan aurreikusitako fondoen erabilpenerako 

mankomunatuei erantsiko zaie. 

 

“70. artikulua.  Erreparoak.” 

 
1.- Kontu-hartze-eginkizuna erabiltzean, organo kontu-hartzailea aztergai diren  

egintzen, agirien edo espedienteen edukiarekin edo itxurarekin ados ez badago, 

bere erreparoak idatziz azaldu beharko ditu erabakia edo ebazpena hartu baino 

lehen. 

3.- Erreparoa gastuen erabilpenari, betebeharren aintzatespenari edo ordainketa-

aginduari badagokio, espedientearen izapidetzea etengo da harik eta hura 

ebazten den arte, beti ere honelakoetan gertatzen denean: 

 

c) Espedientean funtsezko beharkizun edo izapideak alde batetara utzi 

direnean. 

 

4.- Erreparoak ukitzen duen organoa berarekin ados ez dagoenean, udalburuak 

ebatzi beharko du eztabaida, eta beraren ebazpena betearazi beharrekoa 

izango da. Ahalmen hau ezin da eskuordetu. 

 

27/2013 Legea, abenduaren 27koa, toki-administrazioaren arrazionalizazio eta 

iraunkortasunari buruzkoa. 

Bigarren artikuluan  Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren  bidez 

onartutako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua aldatzen du 

eta honela geratu da aldatuta martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege 

Dekretuak onartutako Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua: 

      “218. artikulua. Desadostasunen ebazpenari buruzko txostenak.” 

1. Kontu-hartzailetzako organoak txostena helaraziko dio osoko bilkurari, 

adierazitako eragozpenei dagokienez toki-entitateko lehendakariak hartutako 

ebazpen guztien inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo 

nagusien laburpena bidaliko dio. Txosten horrek funtzio ikuskatzaileari dagozkion 

alderdiei eta betekizunei bakarrik erantzungo die, ikuskatutako jarduketen aukera 

edo komenigarritasunari dagozkion gaiak gaineratu gabe. 

 

Atal honetan jasotzen denak puntu independente bat osatuko du dagokion osoko 

bilkurako gai-zerrendan. 

Korporazioko lehendakariak jarduketaren txosten justifikatzailea aurkeztu ahal 

izango du osoko bilkuran. 

2. Aurrekoari kalterik egin gabe, eta desadostasunak daudenean, toki-entitateko 

lehendakariak kontrol-organo eskudunari aurkeztu ahal izango dio bere 

ebazpena, finantza-tutoretza esleitua duen administrazioaren gaia delako, hain 

zuzen. 

3. Kontu-hartzailetzako organoak txosten bat helaraziko dio urtero Kontu 

Auzitegiari, toki-entitateko lehendakariak eta korporazioaren osoko bilkurak 

adierazitako eragozpenen kontra hartutako ebazpen eta hitzarmen guztien 

inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena 

bidaliko dio. Dokumentazio horrez gain, tokiko korporazioaren justifikazio-txostenak 

aurkeztu beharko dira, hala badagokio.» 

32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko 

Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen 

duena 
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12. artikulua. Eragozpenak. 

10. Organo kontu-hartzaileak adierazten badu ez dagoela ados aztertutako 

egintza, agiri edo espedienteen mamiarekin edo formarekin, bere 

eragozpenak idatziz azaldu beharko ditu. Eragozpen horiek irizpidea finkatzen 

duten arauetan oinarritutako arrazoibideen bitartez motibatu behar dira, eta 

espedientean jasotako oztopo guztiak barnean hartuko dituzte. 

11. Baldin eta eragozpenak gastuen onespenari edo xedapenari, obligazioen 

onarpenari edo ordainketen aginduari eragiten badio, espedientearen 

izapidea etengo da harik eta hura ebatzi arte, betiere 21/2003 Foru Arauaren 

70.3 artikuluan jasotako kasuetan gertatzen denean. 

12. Aipatutako 70.3 artikuluaren c) apartatuan jasotako kasuan, bidezkoa izango 

da eragozpen etenarazle bat azaltzea, honelakoak gertatuz gero: 

 

a) Gastua onartzeko eskumenik ez duen organo bati proposatzen zaionean. 

b) Obligazioaren onarpenaren frogagirietan irregulartasun larriak sumatzen 

direnean edo jasotzailearen eskubidea behar adina egiaztatzen ez denean. 

c) Baldintzak edo izapideak ez betetzearen ondorioz egintza deuseztatuta 

gelditu daitekeenean edo, kudeaketa administratiboarekin aurrera jarraituz 

gero, toki entitateko diruzaintzari edo hirugarrenei diru galera ekarri ahal 

zaienean. 

Korporazioko osoko bilkurak beste baldintza edo izapide osagarri batzuk onartu 

ahal izango ditu, organo kontu-hartzaileak txostena egin ondoren, eta haiek ere 

funtsezkotzat hartuko dira. 

 

4. Eragozpena jasotzen duen organoak hura onartzen duenean, bertan jasotako 

akatsak zuzendu beharko ditu eta jarduketak berriro bidali beharko dizkio organo 

kontu-hartzaileari hamabost eguneko epean. Eragozpena jasotzen duen 

organoak hura onartzen ez duenean, aldiz, foru dekretu honetako 15. artikuluan 

xedatutako prozedura hasiko du. 

5. Baldin eta espedientean akatsak gertatzen badira funtsezkotzat ez diren 

baldintzak edo izapideak eta 21/2003 Foru Arauaren 70.3 artikuluan jasotako 

gainerakoak ez betetzearen ondorioz, Kontu-hartzailetzak aldeko txostena egin 

ahal izango du, baina, egintza eraginkorra izango bada, akats horiek espedientea 

onartu aurretik zuzendu beharko dira. Organo kudeatzaileak akats horiek zuzendu 

izanaren frogagiriak bidaliko dizkio organo kontu-hartzaileari. Baldin eta organo 

kudeatzaileak espedienteak aurrera jarraitzeko ezarritako baldintzak betetzen ez 

baditu, eragozpena azaldutzat hartuko da, eta horrek ez du eragotziko, egoki 

deritzen kasuetan, foru dekretu honetako 15. artikuluan jasotako prozedura 

hastea. Organo kontu-hartzaileak Herri Kontuen Euskal Epaitegira bidaliko ditu 

apartatu honetan jasotakoaren arabera azaldutako eragozpenen aurka hartzen 

diren ebazpen eta erabakiak. 

b) Indarrean ez dauden kontratu  batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:  

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 
BARNE 

31/10/2021 ME 637 

BPXPORT 
KIROL 

ZERBITZUAK, 
S.L 

MONITORE ZERBITZUA-IGERIKETA 
KANPAINA 2021-2022 995,39 

31/12/2021 44210 SEGURMA S.A. KIROLDEGIKO ALARMA- 2021 27,23 

31/12/2021 48736 SEGURMA S.A. KIROLDEGIKO ALARMA- 2021 27,23 

31/12/2021 3345397242 

SCHINDLER 

S.A. MANTENUA ABENDUA 7,25 

        1.057,10 

 

ONDORIOAK: 
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a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,  

lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero 

ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda, kiroldegiko 

zerbitzuaren kontratua. Kontratu honek lehentasuna eduki beharko luke kontratuen 

eguneratze prozesuan. 

b) Momentuz, zerrendatutako faktura guztien ordainketaren  izapidetzea etengo da  

Lehendakariak ebatzi arte. Kontu-hartzaileak txostena helaraziko dio Osoko Bilkurari, 

adierazitako eragozpenei dagokienez lehendakariak hartutako ebazpen guztien 

inguruan eta puntu independente bat osatuko du dagokion osoko bilkurako gai-

zerrendan. 
 
 

 

B22/0003  KIROL PATRONATUKO LEHENDAKARIAREN EBAZPENA 

AURREKARIAK 

2022ko otsailaren 7an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (13/2021)  

Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko esleipen 

prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden kontratuak 

dituztenak ere iritsi direla.    

Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du: 

 

b) Indarrean ez dauden kontratu  batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:  

 
FAKTURAREN  

DATA 

FAKTURA 

ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 

BARNE 

31/10/2021 ME 637 

BPXPORT 

KIROL 
ZERBITZUAK, 
S.L 

MONITORE ZERBITZUA-IGERIKETA 
KANPAINA 2021-2022 995,39 

31/12/2021 44210 SEGURMA S.A. KIROLDEGIKO ALARMA- 2021 27,23 

31/12/2021 48736 SEGURMA S.A. KIROLDEGIKO ALARMA- 2021 27,23 

31/12/2021 3345397242 
SCHINDLER 
S.A. MANTENUA ABENDUA 7,25 

        1.057,10 

  

ERABAKIA: 

Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak 

egitea agintzen dut. 

LEHENDAKARIA 

 
KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (1/2022): 

AURREKARIAK: 

Kontu-hartzaileak, Zumaiako Kirol Patronatuko kontratuen egoeraz interesaturik honako 

kontratu hauek  epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan: 

    Kontratua   amaitu 



                                                                        ……………………. 
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BPXPORT S.L. Kiroldegiko zerbitzua 12/09/2012 2+2 12/09/2016 

HEMEN KLIMA Aireztatzea mantenua 23/11/2012 1 23/11/2013 

SERCONTEN Edukiontzi higienikoak 01/11/2016 1 01/11/2017 

SABICO Alarma zerbitzua 11/05/2016 1 11/05/2017 

GEZE IBERIA S.R.L.U. Ate automatikoa mantenua 23/07/2019 1 23/07/2020 

JON GURRUTXAGA 

MUGICA 
Aitzuri frontoiaren garbiketa 26/06/2016 1 26/06/2017 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. Eraikinen garbiketa 01/07/2009 1+1 01/07/2011 

ISS FACILITY SERVICES, S.A. Eraikinen garbiketa-handitzea 19/10/2009 1 19/11/2010 

SCHINDLER S.A. Igogailuen mantenua 01/04/2016 1 01/04/2017 

AEFISPORT S.L.         

  
  

    

Ivan Aseginolaza Frontoiko taberna alokairua (sarrera) 21/12/2016 4 21/12/2020 

 

  Aplikagarria zaizkion arauak: 

 

1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki 

Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. 

 

3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta 

Finantza Iraunkortasunari buruzkoa. 

 

4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 

Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa 

erregulatzen duena eta Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau esparrua 

ezartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretua aldatzen duena. 

 

5) RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los  

artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la 

función interventora en régimen de requisitos básicos. 

 

6) Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los 

artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la 

función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos 

del sector público y encargos a medios propios. 

 

Zehaztasunak: 
 

21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki 

Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. 

 

“ 67. artikulua. Legezkotasunaren kontrola.” 
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1.- Kontu-hartze-eginkizunaren helburua, haren legezkotasun kontrolaren 

ikuspegitik, toki erakundeen eta beraien organismo autonomoen egintza guztiak, 

beti ere haiek eskubide eta betebehar ekonomikoak edo gastuak aintzatestea 

eta likidatzea eragiten dutenean, beraietatik sortzen diren sarrera eta ordainketak 

eta administratutako ondasun publikoen bilketa, inbertsio eta, oro har, aplikazioa 

fiskalizatzea da, kudeaketa kasuan kasuko aplikatu beharreko xedapenen 

araberakoa izan dadin. 

 

2.- Eginkizun horren erabilerak honako hauek eskuhartuko ditu: 

a) Eskubideak edo betebehar ekonomikoak sortzea edo baloreen fondoak 

mugitzea eragin dezaketen egintza, agiri edo espediente guztien kontu-hartze 

kritikoa edo aurretiazkoa.  

 

b) Ordainketa-aginduaren erazko kontu-hartzea. 

 

c) Ordainketaren kontu-hartze materiala. Udalbatzaren erabaki batengatik kontrol 

hori laginketa bidez baimentzen denean izan ezik, kontu-hartzailearen sinadura 

foru arau honetako 57. artikuluan aurreikusitako fondoen erabilpenerako 

mankomunatuei erantsiko zaie. 

 

“70. artikulua.  Erreparoak.” 

 
1.- Kontu-hartze-eginkizuna erabiltzean, organo kontu-hartzailea aztergai diren  

egintzen, agirien edo espedienteen edukiarekin edo itxurarekin ados ez badago, 

bere erreparoak idatziz azaldu beharko ditu erabakia edo ebazpena hartu baino 

lehen. 

3.- Erreparoa gastuen erabilpenari, betebeharren aintzatespenari edo ordainketa-

aginduari badagokio, espedientearen izapidetzea etengo da harik eta hura 

ebazten den arte, beti ere honelakoetan gertatzen denean: 

 

c) Espedientean funtsezko beharkizun edo izapideak alde batetara utzi 

direnean. 

 

4.- Erreparoak ukitzen duen organoa berarekin ados ez dagoenean, udalburuak 

ebatzi beharko du eztabaida, eta beraren ebazpena betearazi beharrekoa 

izango da. Ahalmen hau ezin da eskuordetu. 

 

27/2013 Legea, abenduaren 27koa, toki-administrazioaren arrazionalizazio eta 

iraunkortasunari buruzkoa. 

Bigarren artikuluan  Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren  bidez 

onartutako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua aldatzen du 

eta honela geratu da aldatuta martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege 

Dekretuak onartutako Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua: 

      “218. artikulua. Desadostasunen ebazpenari buruzko txostenak.” 

1. Kontu-hartzailetzako organoak txostena helaraziko dio osoko bilkurari, 

adierazitako eragozpenei dagokienez toki-entitateko lehendakariak hartutako 

ebazpen guztien inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo 

nagusien laburpena bidaliko dio. Txosten horrek funtzio ikuskatzaileari dagozkion 

alderdiei eta betekizunei bakarrik erantzungo die, ikuskatutako jarduketen aukera 

edo komenigarritasunari dagozkion gaiak gaineratu gabe. 

 

Atal honetan jasotzen denak puntu independente bat osatuko du dagokion osoko 

bilkurako gai-zerrendan. 

Korporazioko lehendakariak jarduketaren txosten justifikatzailea aurkeztu ahal 

izango du osoko bilkuran. 



                                                                        ……………………. 
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2. Aurrekoari kalterik egin gabe, eta desadostasunak daudenean, toki-

entitateko lehendakariak kontrol-organo eskudunari aurkeztu ahal izango dio bere 

ebazpena, finantza-tutoretza esleitua duen administrazioaren gaia delako, hain 

zuzen. 

3. Kontu-hartzailetzako organoak txosten bat helaraziko dio urtero Kontu 

Auzitegiari, toki-entitateko lehendakariak eta korporazioaren osoko bilkurak 

adierazitako eragozpenen kontra hartutako ebazpen eta hitzarmen guztien 

inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena 

bidaliko dio. Dokumentazio horrez gain, tokiko korporazioaren justifikazio-txostenak 

aurkeztu beharko dira, hala badagokio.» 

32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko 

Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen 

duena 

12. artikulua. Eragozpenak. 

13. Organo kontu-hartzaileak adierazten badu ez dagoela ados aztertutako 

egintza, agiri edo espedienteen mamiarekin edo formarekin, bere 

eragozpenak idatziz azaldu beharko ditu. Eragozpen horiek irizpidea finkatzen 

duten arauetan oinarritutako arrazoibideen bitartez motibatu behar dira, eta 

espedientean jasotako oztopo guztiak barnean hartuko dituzte. 

 

14. Baldin eta eragozpenak gastuen onespenari edo xedapenari, obligazioen 

onarpenari edo ordainketen aginduari eragiten badio, espedientearen 

izapidea etengo da harik eta hura ebatzi arte, betiere 21/2003 Foru Arauaren 

70.3 artikuluan jasotako kasuetan gertatzen denean. 

 

15. Aipatutako 70.3 artikuluaren c) apartatuan jasotako kasuan, bidezkoa izango 

da eragozpen etenarazle bat azaltzea, honelakoak gertatuz gero: 

 

a) Gastua onartzeko eskumenik ez duen organo bati proposatzen zaionean. 

b) Obligazioaren onarpenaren frogagirietan irregulartasun larriak sumatzen 

direnean edo jasotzailearen eskubidea behar adina egiaztatzen ez denean. 

c) Baldintzak edo izapideak ez betetzearen ondorioz egintza deuseztatuta 

gelditu daitekeenean edo, kudeaketa administratiboarekin aurrera jarraituz 

gero, toki entitateko diruzaintzari edo hirugarrenei diru galera ekarri ahal 

zaienean. 

Korporazioko osoko bilkurak beste baldintza edo izapide osagarri batzuk onartu 

ahal izango ditu, organo kontu-hartzaileak txostena egin ondoren, eta haiek ere 

funtsezkotzat hartuko dira. 

 

 

4. Eragozpena jasotzen duen organoak hura onartzen duenean, bertan jasotako 

akatsak zuzendu beharko ditu eta jarduketak berriro bidali beharko dizkio organo 

kontu-hartzaileari hamabost eguneko epean. Eragozpena jasotzen duen 

organoak hura onartzen ez duenean, aldiz, foru dekretu honetako 15. artikuluan 

xedatutako prozedura hasiko du. 

5. Baldin eta espedientean akatsak gertatzen badira funtsezkotzat ez diren 

baldintzak edo izapideak eta 21/2003 Foru Arauaren 70.3 artikuluan jasotako 

gainerakoak ez betetzearen ondorioz, Kontu-hartzailetzak aldeko txostena egin 

ahal izango du, baina, egintza eraginkorra izango bada, akats horiek espedientea 

onartu aurretik zuzendu beharko dira. Organo kudeatzaileak akats horiek zuzendu 

izanaren frogagiriak bidaliko dizkio organo kontu-hartzaileari. Baldin eta organo 

kudeatzaileak espedienteak aurrera jarraitzeko ezarritako baldintzak betetzen ez 

baditu, eragozpena azaldutzat hartuko da, eta horrek ez du eragotziko, egoki 

deritzen kasuetan, foru dekretu honetako 15. artikuluan jasotako prozedura 

hastea. Organo kontu-hartzaileak Herri Kontuen Euskal Epaitegira bidaliko ditu 
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apartatu honetan jasotakoaren arabera azaldutako eragozpenen aurka 

hartzen diren ebazpen eta erabakiak. 

b) Indarrean ez dauden kontratu  batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:  

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 

BEZA 
BARNE 

03/01/2022 MEE 5 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

MASAJE ZERBITZUA (ABENDUA 
2021) 3.026,40 

02/01/2022 2553 SEGURMA S.A. 
AITZURI FRONTOIKO ALARMA 
ZERBITZUA- URTARRILA 2022 27,23 

02/01/2022 2552 SEGURMA S.A. 
KIROLDEGIKO ALARMA- 
URTARRILA 2022 27,23 

01/02/2022 10312 SEGURMA S.A. 
AITZURI FRONTOIKO ALARMA 
ZERBITZUA- OTSAILA 2022 27,23 

01/02/2022 10311 SEGURMA S.A. 
KIROLDEGIKO ALARMA- OTSAILA 
2022 27,23 

01/01/2022 22FF071288 
PHS SERKONTEN 
S.A.U. 

KONTENEDORE HIGIENIKOAK-
URTARRILA 51,21 

01/02/2022 22FF081486 
PHS SERKONTEN 
S.A.U. 

KONTENEDORE HIGIENIKOAK-
OTSAILA 51,21 

25/01/2022 2220050098 
QUIRON PREVENCIÓN 
S.L.U 

LAN ARRISKUEN PREBENTZI¡OA: 
2022/01/01-2022/03/31 211,54 

        3.449,28 

 

b.1)SARRERAK:  Indarrean ez dauden kontratuak:  
 

FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 
BARNE 

31/01/2022 1D/22 
IVAN ASEGINOLAZA 
AGIRRE 

AITZURI PILOTALEKUKO 
TABERNAREN ALOKAIRUA: 
URTARRILA 2022 1.694,00 

 

ONDORIOAK: 

 

a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,  

lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero 

ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda, kiroldegiko 

zerbitzuaren kontratua. Kontratu honek lehentasuna eduki beharko luke kontratuen 

eguneratze prozesuan. 

b) Momentuz, zerrendatutako faktura guztien ordainketaren  izapidetzea etengo da  

Lehendakariak ebatzi arte. Kontu-hartzaileak txostena helaraziko dio Osoko Bilkurari, 

adierazitako eragozpenei dagokienez lehendakariak hartutako ebazpen guztien 

inguruan eta puntu independente bat osatuko du dagokion osoko bilkurako gai-

zerrendan. 
 

 

B22/0004  KIROL PATRONATUKO LEHENDAKARIAREN EBAZPENA 

AURREKARIAK 

2022ko otsailaren 9an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (1/2022)  

Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko esleipen 

prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden kontratuak 

dituztenak ere iritsi direla.    

Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du: 

 



                                                                        ……………………. 
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b) Indarrean ez dauden kontratu  batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:  

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 

BEZA 
BARNE 

03/01/2022 MEE 5 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

MASAJE ZERBITZUA (ABENDUA 
2021) 3.026,40 

02/01/2022 2553 SEGURMA S.A. 
AITZURI FRONTOIKO ALARMA 
ZERBITZUA- URTARRILA 2022 27,23 

02/01/2022 2552 SEGURMA S.A. 
KIROLDEGIKO ALARMA- 
URTARRILA 2022 27,23 

01/02/2022 10312 SEGURMA S.A. 
AITZURI FRONTOIKO ALARMA 
ZERBITZUA- OTSAILA 2022 27,23 

01/02/2022 10311 SEGURMA S.A. 
KIROLDEGIKO ALARMA- OTSAILA 
2022 27,23 

01/01/2022 22FF071288 
PHS SERKONTEN 
S.A.U. 

KONTENEDORE HIGIENIKOAK-
URTARRILA 51,21 

01/02/2022 22FF081486 

PHS SERKONTEN 

S.A.U. 

KONTENEDORE HIGIENIKOAK-

OTSAILA 51,21 

25/01/2022 2220050098 

QUIRON PREVENCIÓN 

S.L.U 

LAN ARRISKUEN PREBENTZI¡OA: 

2022/01/01-2022/03/31 211,54 

        3.449,28 

 

b.1)SARRERAK:  Indarrean ez dauden kontratuak:  
 

FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 
BARNE 

31/01/2022 1D/22 
IVAN ASEGINOLAZA 
AGIRRE 

AITZURI PILOTALEKUKO 
TABERNAREN ALOKAIRUA: 
URTARRILA 2022 1.694,00 

  

ERABAKIA: 

Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak 

egitea agintzen dut. 

 

Ogasun batzordean begiratu dira eta informazioa eman da geratzen da, 
 

 

2.2.- UDALAREN 2022KO 1. KREDITU ALDAKETAREN BERRI EMATEA. 

 
KREDITU TRANSFERENTZIEN PROPOSAMENA 

 

Kreditua transferituko duten gastu partidak (bajak) 

 

Partida Izena Hasierako 

kreditua 

Murrizketa Amaierako 

kreditua 

    1 1100.201.241.00.01 2022  ERAIKINEN ERRENTA  6.850,00  6.850,00  0,00 

   1 1100.227.241.00.99 2022  ELKARLAN ZENTROA 

EKIMENAK 

 18.150,00  405,35  17.744,65 
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   1 1000.481.334.00.03 2022  SAN PEDRO ELIZARI 

URTEKO EKARPENA 

 2.850,00  2.850,00  0,00 

     

GUZTIRA   27.850,00  10.105,35  17.744,65 

 

Kreditua jasoko duten gastu partidak (altak) 

 

Partida (*) Izena Hasierako 

kreditua 

Gehikuntza Amaierako 

kreditua 

    1 0000.625.337.10.01 2022  JUBILATUEN ETXEKO 

ALTZARIAK 

 0,00  7.255,35  7.255,35 

   1 0000.226.334.00.98 2022  SAN PEDRO ELIZA  0,00  2.850,00  2.850,00 

     

GUZTIRA   0,00  10.105,35  10.105,35 

* Aurrekontuko partida berriak sortu ahal izango dira 

 

 Zumaian, 

Alkatea 

 

Udalaren 2022ko 1. Kreditu aldaketaren berri eman da geratzen da, 
 

 

2.3.- IRIZPENAK: 

 

2.3.1.-   UDALAREN 2. KREDITU ALDAKETA ONARTZEA, BIDEZKO BADA.- 

 
TRANSFERENTZIA BIDEZKO KREDITU ALDAKETAREN 2022-KALD-000002-00 ZENBAKIDUN 

ESPEDIENTEA ONARTZEKO PROPOSAMENAREN IRIZPENA: 

 

  Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientearen berri eman da, 

gastu partiden arteko kreditu transferentziaren modalitatekoa. 

 

Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientearen berri eman da, 

2022ko otsailaren 11ko Ogasun Batzordean, gastu partiden arteko kreditu 

transferentziaren modalitatekoa. 

 

  Kontu-hartzaileak egindako txostena irakurri da. Bertan adierazten da aipatutako 

espedientea bat datorrela aplikagarria zaion legeriarekin, zehazki 21/2003 Foru Arauak, 

abenduaren 19koak, Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 29. artikuluan 

ezarritakoarekin. 

 

 Gaia aztertu ondoren,   

 

ERABAKI DU 

 

 Lehenengoa.- 2022ko otsailaren 18an ospatzen den batzorde honek onartzen du 

Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, kreditu transferentzia 
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modalitatekoa, proposamenean ageri den partidakako xehetasunarekin, 

kapitulukako laburpen honen arabera: 

 

Kreditua transferituko duten gastuak (bajak) 
 

Kapitulua Izena Egungo 

kredituak 

Murrizketa Amaierako 

kreditua 

6  INBERTSIO ERREALAK  109.202,95  109.202,95  0,00 

GUZTIRA   109.202,95  109.202,95  0,00 

 

Kreditua jasoko duten gastuak (altak) 

 

Kapitulua Izena Egungo kredituak Gehikuntza Amaierako 

kreditua 

6  INBERTSIO ERREALAK  130.000,00  109.202,95  239.202,95 

GUZTIRA  
 130.000,00  109.202,95  239.202,95 

 

 

 Bigarrena.- Kreditu transferentzien espedientea onartzeko, ez dago jarraitu 

beharrik aurrekontua onartzeko aurreikusitako informazio, erreklamazio, errekurtso eta 

publizitate araurik.  Behin, Osoko Bilkurak onartzen duenean behin betiko bihurtuko da. 

 

Aldeko botoak: 6 (3 BILDU, 2 EAJ, 1 PSE). 

Aurkako botoak:  

Abstentzioa:  

 

Proposamen hau Osoko Bilkurara eramatea onartzen da. 

 

 Batzordeburua      Kontu-hartzailea 

 

Gaia aztertu ondoren bozkatu egiten da honako emaitzarekin, 
 

Aldeko botoak:   16 boto  (9 EH BILDU, 6 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

    ERABAKIA:  UDALAREN 2. KREDITU ALDAKETA ONARTZEN DA. 

 

2.3.2.- 2022KO ORDENANTZA FISKALAREN 1.GO ALDAKETA ONARTZEA, BIDEZKO 

BADA.- 
 

2022KO OTSAILAREN 11KO OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA, 2022. URTERAKO 

ORDENANTZA FISKALEN 1.ALDAKETA ONARTZEKO. 

 

AURREKARIAK 
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 2022ko otsailaren 11ko Ogasun Batzordean 2022. urterako ordenantza 

fiskalen 1.aldaketaren behin betiko proposamena aurkezten da. Foru Arau aldaketa 

azaltzen da eta gai batzuk eztabaidatzen dira. Jarraian, 2022rako ordenantza fiskalen 

1.aldaketaren behin betiko onespenerako irizpenaren bozketa egin da. 

 

     Irizpen honi 2022ko Ordenantza Fiskalen 1.aldaketaren proposamena eransten zaio. 

     

     IRIZPENA 

 

 Ondorioz, 2022ko otsailaren 18an, Ogasun Batzordeak aldeko irizpena jaso du 

hurrengo botoekin: 

 

Aldeko botoak: 6 (3 BILDU, 2 EAJ, 1 PSE). 

Aurkako botoak:  

Abstentzioa:  

 

Honako  PROPOSAMEN hau udalbatzako Osoko Bilkuraren iritzipean jartzea erabaki du 

(Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 47 

artikuluan araututakoari jarraituz, erabakia udalbatzako bertan daudenen gehiengo 

sinplea beharko da):  

 

 1.- Hasierako onarpena ematea 2022.urterako Ordenantza Fiskalen 1.aldaketari, 

eta uztailaren 5eko 11/1989 Gipuzkoako Hazienda Lokalen Foru Arauaren 16. artikuluaren 

arabera, udaleko iragarki taulan, Gipuzkoako Lurralde Historikoan hedapenik 

handienetakoa den egunkari batetan argitaratu eta GAOn argitaratu hogeita hamar 

egun balioduneko epean zehar. 

 

 2.- Jendaurreko erakusketako epealdia amaitu ondoren, Udal Korporazioak 

aurkeztu diren erreklamazioak ebatziz behin betiko erabakia hartuko du, eta  

erreklamaziorik aurkezten ez bada behin behinekoa zen erabakia behin betiko hartutzat 

ulertuko da. 

 

 3. Behin betiko erabakiaren testu bateratua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 

argitaratu beharko da, eta ez da indarrean jarriko argitaratzen ez den bitartean. 

 

 

Zumaian, 2022ko otsailaren 18an 

 

Batzordeburua        Kontu-hartzailea 
 

 

Aldeko botoak:   16 boto  (9 EH BILDU, 6 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

    ERABAKIA:   1.-  2022.urterako Ordenantza Fiskalen 1. 

Aldaketa onartzen da eta uztailaren 5eko 11/1989 Gipuzkoako 

Hazienda Lokalen Foru Arauaren 16. Artikuluaren arabera, udaleko 

iragarki taulan, Gipuzkoako Lurralde Historikoan hedapenik 

handienetakoa den egunkari batetan argitaratu eta GAOn argitaratu 

hogeita hamar egun balioduneko epean zehar.  
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2.-  Jendaurreko erakusketako epealdian amaitu ondoren, 

Udal korporazioak aurkeztu diren erreklamazioak ebatziz behin betiko 

erabakia hartuko du, eta erreklamaziorik aurkezten ez bada behin 

behinekoa zen erabakia behin betiko hartutzat ulertuko da, 

3.-   Behin betiko erabakiaren testu bateratua Gipuzkoako 

Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da, eta ez da indarrean jarriko 

argitaratzen ez den bitartean.  

 

Beraz, 2022ko ordenantza fiskalaren 1.go aldaketa onartutzat ematen da 

 

2.3.3.-  2021-2023 DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOAREN ERANSKINA 2022KO 

AURREKONTURA EGOKITZEA,  ONARTZEA, BIDEZKO BADA.- 
   

2021-2023KO DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOAREN, 2022KO AURREKONTUAREKIKO 

EGOKITZEAREN ALDAKETA 

 

IRIZPENA  

 

AURREKARIAK 

 

38/2003 Diru-Laguntzen Lege Orokorraren 8.artikuluko 1.puntua kontuan izanik, 2021-

2023 urteetarako diru-laguntzen plan estrategikoa onartu zen, eta 2021eko martxoaren 

30ean GAO-n argitaratu zen. 

 

Ondoren, 2021.urtean zehar ondorengo aldaketak onartu zitzaizkion diru-laguntzen plan 

estrategiko horri:  2021eko uztailaren 29ko Osoko Bilkurak diru-laguntzen plan 

estrategikoaren 1.aldaketa onartu zuen, eta 2021eko abuztuaren 10eko GAO-n 

argitaratu zen aldaketa hori.  Udalaren 14., eta 23.kreditu aldaketen onarpenaren 

ondorioz, diru-laguntzen plan estrategikoaren 2.aldaketa onartu zen, 2021eko urriaren 

28ko Osoko Bilkuran, eta 2021eko azaroaren 15eko GAO-n argitaratu zen. 

 

Orain, 2022ko Udalaren eta Kirol Patronatuaren aurrekontuak behin betiko izaera duen 

honetan, 2021-2023ko diru-laguntzen plan estrategikoa 2022ko aurrekontuarekiko 

egokitu beharra dago 38/2003 Diru-Laguntzen Lege Orokorra kontuan izanik. 

   

2022ko aurrekontuaren egokitzapenaren aldaketaren proposamena, 1.eranskinean 

dago. 

 

IRIZPENA 

 

1.  Guzti horren ondorioz, 2022ko Udalaren eta Kirol Patronatuaren aurrekontuak behin 

betiko izaera duen honetan, 2021-2023ko diru-laguntzen plan estrategikoaren 

egokitzapenaren berri eman da 2022ko otsailaren 11eko Ogasun Batzordean. 

 

2.  Horregatik, 2022ko otsailaren 18an ospatzen den batzorde honek, onartzen du 2021-

2023 epealdiko diru-laguntzen plan estrategikoaren 2022ko aurrekontuaren 

egokitzapenaren aldaketa, hurrengo botoekin: 

 

Aldeko botoak: 6 (3 BILDU, 2 EAJ, 1 PSE). 

Aurkako botoak:  

Abstentzioa: 

 

Proposamen hau Osoko Bilkurara eramatea erabakitzen da. 
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2.  Horren ondoren, Herri Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 

Legearen 70.2 artikuluan xedatutakoaren bat etorriz GAO-n argitaratuko da. 

 

Batzordeburua        Kontu-hartzailea 

 

 

Osoko bilkurara ekarri behar den gaia denez bozkatu egiten da besterik gabe, 

honako emaitza izanik, 

Aldeko botoak:   16 boto  (9 EH BILDU, 6 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

    ERABAKIA:  1.- 2021-2023 epealdiko diru-laguntzen plan 

estrategikoaren 2022ko aurrekontuaren egokitzapenaren aldaketa 

onartzen da, 

 

3.-  GIZARTE ZERBITZUAK.- 

 

3.1.-  IRIZPIDEAK: 

3.1.1.- ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA ZERITZUA FINANTZATZEKO, GIPUZKOAKO FORU 

ALDUNDIAREN ETA ZUMAIAKO UDALAREN ARTEKO HITZARMENA ONARTZEA, 

BIDEZKO BADA. 
 

2022KO APIRILAREN 16KO GIZARTE ZERBITZUETAKO BATZORDEAREN IRIZPENA, 

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN ETA ZUMAIAKO UDALAREN ARTEKO HITZARMENA, 

ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA FINANTZATZEKO. 

 

AURREKARIAK 

 

Eusko Legebiltzarraren 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak, gizarte zerbitzuenak, 

erakunde publikoen ardurapeko zerbitzu sozialak sistema integratu batean antolatzen 

eta egituratzen ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko esparruan zerbitzu horiek hartzeko 

eskubidea herritar guztiei bermatzeko. 

 

Aipatutako legearen 22.1 artikuluan Etxeko Laguntza Zerbitzua jasotzen da lehen 

mailako arretako gizarte zerbitzuen barruan, eta udalen eskumenekoa da zerbitzu horiek 

eskaintzea, 42.4 artikuluak ezarritakoaren arabera. 

 

Nahiz eta, Gizarte Zerbitzuen 12/2008 Legearen arabera, zerbitzu hori eskaintzea udalen 

eskumenekoa izan, Gipuzkoako udalek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak adostu dute, 

Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Mahaiaren barruan, Etxeko Laguntza 

Zerbitzua kofinantzatzea 2017-2019 aldian. 

 

Kudeaketa publikoaren eraginkortasuna eta Etxeko Laguntza Zerbitzuaren 

erabiltzaileentzako arreta hobetzeko asmoz, 2018an lankidetza hitzarmen bat 

formalizatu zuten.2021eko irailaren 30ean amaitu zen haren indarraldia, eta, bertan, 

zerbitzua finantzatzeko sistema arautzen zen. 
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Bi administrazioen helburua da eskumenak berrantolatzen jarraitzea. Hori dela 

eta, Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Mahaiaren barruan erabaki dute 2021-2023 

aldian zehar ELZren baterako finantzaketari eustea. Horretarako, lankidetza hitzarmen 

berri bat formalizatuko da.  

  

IRIZPENA 

 

 

Ondorioz, 2022ko otsailaren 16an Gizarte Zerbitzuetako Batzorde informatzaileak, 

ondorengo botoekin: 

 

 

 

       Alde:            4 (1 EAJ; 3 Eh Bildu)  

      Aurka:          0 

      Abstentzioa: 0 

 

ALDEKO irizpena eman du eta honako Proposamen hau udalbatzako osoko bilkuraren 

iritzipean jartzea erabaki du, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuz onartutako Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozeduraren Arautegiaren 

135.3 artikuluak xedatutakoaren arabera, araututakoari jarraituz, erabakia udalbatzako 

bertan daudenen gehiengo osoa beharko delarik, apirilaren 2ko 7/1985 Toki 

Erakundetako Oinarrietako 47.2.h) artikuluan ezarritakoaren arabera, ondorengo 

PROPOSAMENA egin da: 

 

1.- Indarrik gabe uztea 2018ko maiatzaren 17an Udalbatzak onartutako Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren eta Zumaiako Udalaren arteko lankidetza-hitzarmena, etxez etxeko 

laguntza-zerbitzua finantzatzekoa,  

 

2.- Onartzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Zumaiako Udalaren arteko Lankidetza-

Hitzarmena, Etxeko Laguntza zerbitzua finantzatzekoa.  Hitzarmena eranskin gisa erantsi 

da. 

 

3.- Alkateari beharrezkoak diren agiriak sinatzeko ahalmena ematea. 

 

4.- Erabaki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea. 

 

Zumaian, 2022ko otsailaren 16an 

GIZARTE ZERBITZUETAKO BATZORDEBURUA 

 

 

Gaia azaldu eta ondoren, bozka ematen da emaitza honekin, 
 

Aldeko botoak:   16 boto  (9 EH BILDU, 9 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

    ERABAKIA: 1.- Indarrik gabe uzten da 2018ko maiatzaren 17an 

Udalbatzak onartutako Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Zumaiako 

Udalaren arteko lankidetza-hitzarmena, etxez etxeko laguntza-zerbitzua 

finantzatzekoa,  
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2.-  Etxeko Laguntza zerbitzua finantzatzeko,   Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren eta Zumaiako Udalaren arteko Lankidetza-Hitzarmena 

onartzen da,  

 

3.- Alkateari beharrezkoak diren agiriak sinatzeko ahalmena 

ematen da. 

 

4.- Erabaki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea. 
 

 

3.1.2.-  KOMUNITATEAREN ALDEKO LAN ZIGORRAK BETETZEKO, EUSKAL 

AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN BERDINTASUN, 

JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILAREN ETA ZUMAIAKO UDALAREN ARTEKO 

LANKIDETZA-HITZARMENA ONARTZEA, BIDEZKO BADA. 
 

 

2022KO MARTXOAREN 2KO GIZARTE ZERBITZUETAKO BATZORDEAREN IRIZPENA, 

KOMUNITATEAREN ALDEKO LAN ZIGORRAK BETETZEARI BURUZKO HITZARMENA, EUSKAL 

AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA 

GIZARTE POLITIKETAKO SAILAREN ETA ZUMAIAko UDALAREN ARTEAN 

 

AURREKARIAK 

 

 

Lehenengoa.- Zigor Kodeari buruzko azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoaren 

arabera, komunitatearentzako lanak, eskubideez gabetzeko zigorrak betetzeko dira, 

baita ordezko neurriak ere. Hau da, horien bidez, zigortutakoak onura publikoko 

jardueretan lankidetzazko ekintzak burutu ditzake, horiengatik berari ezer ordaindu 

gabe eta, betiere, bere baimenarekin. Horrela, zigorra askatasunean betetzeko aukera 

du eta, hartara, ez dira hautsi behar zigortuaren bizitza familiar, laboral eta soziala. 

Gainera, elkartasuna, erantzukizuna eta guztion ongizatea bezalako balioak sustatzen 

ditugu aldi berean.  

 

Bigarrena.- Komunitatearentzako lanak egiteko erregulazioa Zigor Kodearen 39., 40. eta 

49. artikuluetan eta ekainaren 17ko 840/2011 Errege Dekretuan jasota dago. Horretan 

ezarrita daude honako alderdi hauei buruzko zehaztapenak: komunitatearen 

mesedetan egin beharreko lanetan oinarritutako zigorrak noiz eta nola bete eta 

espetxean etenik gabe noiz egon; segurtasun arloko neurriak; askatasuna kentzea 

dakarten zigorrak betetzeko prozesua bertan behera uztea; eta zigorrak ordezteko 

modua. Arauketa horretan, zigor hori betearazteko zehaztapenak espetxera igortzen 

dira eta Estatuko, Autonomia Erkidegoko edo Tokiko Administrazioek eskaini behar 

dituzte jarduerak. Horretarako, Hitzarmenak egin ahal izango dituzte haien artean edo 

onura publikoko jarduerak egiten dituzten erakunde publiko edo pribatuekin, eta hilero 

bidali beharko diote Espetxe Administrazioari kokatuta dauden lurraldean erabilgarri 

dauden lanpostuen zerrenda. 

 

Hirugarrena.- Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio espetxeen eta gizarteratzearen 

antolaketari, araubideari eta funtzionamenduari buruzko eskumen esklusiboa, zigor eta 

espetxe arloko legeria orokorrarekin bat etorrita, bai eta espetxe arloko Estatuko legeria 

betearaztea ere (Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 10-14 eta 12 artikuluak). 

Eskumen horiei dagozkien bitartekoak eta zerbitzuak aurten eskualdatu dira, 

Transferentzien Bitariko Batzordeak 2021eko maiatzaren 10ean hartutako erabakiaren 

bidez, eta 2021eko ekainaren 29ko 474/2021 Errege Dekretuan jaso ondoren, BOEn 
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2021eko uztailaren 7an argitaratua. Eskualdaketa egiteko data 2021eko 

urriaren 1a bada ere, Autonomia Erkidegoak bete izan ditu komunitatearen aldeko 

lanak kudeatzeko eginkizunak 2011z geroztik, 2011n Barne Ministerioarekin sinatu zen 

lankidetza-hitzarmenaren esparruaren barruan. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren antolaketaren barruan, 

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari dagokio, Justizia Zuzendaritzaren 

bidez, zigor eta espetxe arloko legeria betearaztea, bere eskumenen eremuan, 

Jaurlaritzak eremu horietan egiten dituen gainerako jarduerekin koordinatuta, 

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala 

ezartzen duen urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuaren 14. artikuluko f letran xedatu 

bezala. 

 

Laugarrena.- Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak ezartzen 

duenez, udalerriek eskumen propioak baliatu ahal izango dituzte hainbat eremu 

materialetan, eta horien artean daude komunitatearen aldeko lanak gauzatzeko 

eskakizunak bete ditzaketen jarduerak. Halaber, apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 100. 

artikuluak Tokiko eta Autonomia Erkidegoaren Administrazioen arteko borondatezko 

lankidetza aurreikusi du guztion intereseko gaietan, sinatuko diren administrazio-

hitzarmenen bidez. 

 

Bosgarrena.- Bi alderdiek uste dute guztion interesekoa dela espetxetik kanpo zigorrak 

eta neurriak betetzeko aukerak sustatzea, komunitatearentzako lanak egiteko udal 

lanpostuak sustatuta eta bultzatuta eta, horretarako, lehengo egoera dakarren ikuspegi 

komunitarioa erabiltzen du eragindako kaltearen ordainean, aipatutako balioak 

txertatuta: elkartasuna, erantzukizuna eta guztion onura.  

 

 

Seigarrena.- Azaldutakoaren baitan, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte 

Politiketako Sailak eta EUDELek hitzarmena sinatu dute, 2022ko otsailaren 3an, 

lankidetza-esparrua ezartzeko, udalerrietan komunitatearentzako lanak egiteko 

lanpostuen eskaintza sustatzeko eta indartzeko.. Hitzarmen horretan jasotzen da 

horretarako, banakako lankidetza hitzarmenak sinatuko direla.  

 

IRIZPENA 

 

 

Ondorioz, 2022ko martxoaren 2an Gizarte Zerbitzuetako Batzorde informatzaileak, 

ondorengo botoekin: 

 

       Alde:           3 (EH Bildu)             

      Aurka:          0 

      Abstentzioa: 0 

 

ALDEKO irizpena eman du eta honako Proposamen hau udalbatzako osoko bilkuraren 

iritzipean jartzea erabaki du, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuz onartutako Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozeduraren Arautegiaren 

135.3 artikuluak xedatutakoaren arabera, araututakoari jarraituz, erabakia udalbatzako 

bertan daudenen gehiengo osoa beharko delarik, apirilaren 2ko 7/1985 Toki 

Erakundetako Oinarrietako 47.2.h) artikuluan ezarritakoaren arabera, ondorengo 

PROPOSAMENA egin da: 
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1.- Onartzea Komunitatearen aldeko Lan Zigorrak betetzeari buruzko 

Lankidetza Hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren 

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren eta Zumaiako Udalaren artean.  

Hitzarmena eranskin gisa erantsi da. 

 

2.- Alkateari beharrezkoak diren agiriak sinatzeko ahalmena ematea. 

 

Zumaian, 2022ko martxoaren 2an 

GIZARTE ZERBITZUETAKO BATZORDEBURUA 

 

 

EUDELek bultzatutako ekimena denez eta Gizarte Zerbitzuetan komentatua izan 

da, bozkatu egiten da 
 

 

Aldeko botoak:   16 boto  (9 EH BILDU, 6 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

    ERABAKIA: Komunitatearen aldeko Lan Zigorrak betetzeari 

buruzko Lankidetza Hitzarmena onartzen da, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Administrazio Orokorraren Berdintasun, Justizia eta Gizarte 

Politiketako Sailaren eta Zumaiako Udalaren artean.   

 

 

2.- Alkateari  beharrezkoak diren agiriak sinatzeko ahalmena 

ematen da. 

 

4.-  PROPOSAMENAK.-  

 

 

4.1.-  EAJ-PNV, UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKOA, ERRUSIAKO PRESIDENTEAK 

UKRAINAREN AURKA EGINDAKO GERRA ERASOA GAITZESTEKO ETA BAKEA 

BERRESKURATZEAREN ALDEKOA, 
 

Bertan behera geratzen da proposamen hau eta pasako gara bigarrengora EH-

BILDUK eta PSE-EE udal taldeek aurkeztutakoa, 
 

 

4.2.-  EH-BILDUK ETA PSE-EEK, UDAL TALDEEK AURKEZTUTAKOA, ERRUSIAKO 

FEDERAZIOAK UKRAINAN EGINDAKO EKINTZA MILITARREI BURUZKOA, 
 

IÑAKI OSTOLAZA:  Irakurri egingo dizuet, 

 
“ZUMAIAKO UDALEKO EH BILDUK eta PSE-EE udal taldeen adierazpen proposamena: 

 

Esaten duguna proposamen honetan puntu batzuek eta honela dio: 

 

Lehendabiziko puntua:  Irmotasun osoz arbuiatzen ditugu Errusiako Federazioak Ukrainan 

egindako ekintza militarrak, nazioarteko zuzenbidearen urraketa larria dakartenak. 
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Justifikaziorik gabeko erasoa da, eta Europako segurtasuna eta 

egonkortasuna ahultzen ditu. 

 

Bigarren puntuak dio: Borrokak berehala gelditzeko eskatzen dugu, eta armada 

errusiarra Ukrainatik erabat erretiratzeko. Ukrainaren subiranotasuna eta lurralde 

osotasuna erabat babesten eta errespetatzen ditugu eta dei egiten dugu Minskeko 

akordioetara itzultzeko. 

 

Hirugarren puntua:  Ukrainari eta hango herriari erabateko elkartasuna eta estimua 

adierazten diegu. 

Bizien galera deitoratzen dugu, eta atsekabe sakona agertzen dugu biktimengatik eta 

herritarren alferrikako sufrimenduarengatik. Sentimendu hori Zumaian bizi den 

komunitate ukrainarrari ere helarazi nahi diogu. 

 

Laugarren puntua:  Europar Batasunari eskatzen diogu beharrezko laguntza finantzarioa 

eta humanitarioa eskaintzeko Ukrainari eta Ukrainako herritarrei, nazioarteko komunitate 

osoarekin koordinatuta. Larrialdiko erantzun humanitarioan ahaleginak areagotzeko 

eskatzen dugu. Errusiari gogorarazten diogu nazioarteko zuzenbide humanitarioa 

errespetatzeko betebeharra. 

 

Bosgarren puntua: Europar Batasunari, Estatu espainiarrari eta Eusko Jaurlaritzari 

eskatzen diegu ahalik eta azkarren antolatzeko, eraso militar horrek eragindako 

errefuxiatuak ahalik eta baldintzarik onenetan hartzeko. 

 

Seigarren puntua: Irmo eskatzen diogu Errusiako Federazioari nazioarteko legedia 

errespetatzeko, armak baztertzeko eta bide diplomatikoetara itzultzeko. 

 

Zazpigarren puntua:  europar Batasunari eskatzen diogu ahalegin handiagoa egin 

dezala kudeaketa diplomatikoen bidez  deseskalatzea bultzatzeko eta bakeari eusteko. 

 

Zortzigarren puntua eta azkena: Premiazkotzat jotzen dugu Ukrainako errefuxiatuak 

gurean hartzeko erakunde publiko ezberdinen artean koordinatutako planean aurrera 

egiten jarraitzea.” 

 

Zuzenean  bozkatzera pasatzen da,  

 

Aldeko botoak:   16 boto  (9 EH BILDU, 6 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

    ERABAKIA:   EH BILDUK eta PSE-EE, udal taldeek 

aurkeztutako Errusiako federazioak Ukrainan egindako ekintza militarrei 

buruzko proposamena onartzen da,  
 

 

4.3.-  EH BILDU, UDAL TALDEAK AURKEZTURIKOA, ZUMAIAKO PENTSIODUNEN 

IZENEAN,   GAIA :    “BANKU- ZERBITZUAK” 

 

Pentsionisten taldeko kide batek hitza hartzen du, 

Gaia azaldu eta gero zuzenean bozkatzen da  
 



                                                                        ……………………. 
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Aldeko botoak:   9  boto  (EH BILDU)  

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  7 boto (6 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

  

    ERABAKIA:    Zumaiako pentsiodunen izenean,   gaia :    

“banku- zerbitzuak” EH Bildu, udal  taldeak  aurkezturiko proposamena 

onartzen da, 

 

Beraz, proposamena onartutzat ematen da 

 

Orain, gai  zerrendan ez dagoen proposamen bat ekarri da eta proposamen 

hau aurkezten duten EAJ-ak eta PSE taldeak,  baita ere pentsioei buruzko 

proposamena da 
 

 

Aldeko botoak:   16 boto  (9 EH BILDU, 6 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

    ERABAKIA:   Zumaiako EAJ-PNV eta ES-SV  udal taldeek 

aurkeztutako “Pentsioei buruzko” proposamena onartzen da 

 

---------------------- 

 

Eztabaidatzeko beste gairik ez dagoenez, Alkate Lehendakariak bilera 

amaitutzat eman du, arratsaldeko seiak eta hogeita hamar minutu 

direnean eta nik, Idazkariak, fede ematen dut. 

                                                        Idazkaria 
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