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168. OSOKO BILKURAKO AKTA 

 

 

Zumaiako herrian, 2022ko ekainaren 22an, 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.  

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

Miren Aitziber Odriozola Etxezarreta, and. 

Ainhoa Illarramendi Azkue, and. 

Arritokieta Marañón Basarte, and  

 

 

 

                                                       

Ez bertaratuak:                          M. Cruz Alvarez Aparicio  and. 
 Cristina Vicente Iciar, and. 

                                                         

 

                 

 

 

Idazkaria:                                  Ander Cestona Unanue  

 

 
 

 

Lehendabiziko puntua: 
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1.- AURREKO BILERETAKO AKTAREN ONARPENA, BIDEZKO BADA:  

 (167. zbkia – 2022.05.26) 

 

167. akta onartutzat ematen da. 
 

2.-  OGASUNA.- 

 

2.1.-  UDALAREN  2022KO  10., 11., eta 12. eta  KIROL PATRONATUAREN  2022ko 5. 

ERREPARO ORRIEN ETA HAUEN ALKATE DEKRETUEN ERANTZUNAREN BERRI EMATEA. 

 

 

 

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (10/2022): 

 

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  Branka Kudeaketa 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 

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 

Landarri S.L.U Hilerria-kudeaketa 21/07/2021 
4 

Hilabete 
21/11/2021 

Elai Zerbitzuak S.L. Lorezaintza 09/01/2018 2+2 09/01/2022 

 
  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 

31/03/2022 22A0003 UTE LV ZUMAIA 
Martxoan Zumaiako udalerrian eginiko kale-garbiketa 
zerbitzua 31.131,13 

02/05/2022 22A0004 UTE LV ZUMAIA 
Apirilean  Zumaiako udalerrian eginiko kale-garbiketa 
zerbitzua 31.131,13 

31/03/2022 V22-0071 GESMUNPAL MARTXOA 2.077,07 

21/04/2022 Z-22000395 LANDARRI. S.L.U. APIRILA 4.537,50 

31/03/2022 0005282585 IMQ PREVENCION 

2022/03/13 - 2022/03/31 Vigilancia de la Salud:  SANITARIA y 

GESTION 515,31 

31/03/2022 0005282586 IMQ PREVENCION 
2022/03/13 - 2022/03/31 Concierto Areas Tecnicas  
(SEG,HIG,ERyPS) 372,95 

30/04/2022 43 AISILAN XXI, S.L. Aita Mari zinemaren kudeaketa zerbitzua <2022ko apirila> 2.758,03 

29/04/2022 060-2022 
KALEXKA 
ELKARTEA 

APIRILA - Herrian Gizarte eta hezkuntza arloa eta arlo 
pisokososocialean Esku Hartzeko zerbitzua. 10.000,00 
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30/04/2022 144/22 

KASTORE GEST, 

S.L. 

APIRILA - Kultura Saila -  Apirilak 1ean Aita mari zineko 

montajea eta apirilak 13an San Telmotako kartelak banatzea 205,60 

30/04/2022 146/22 

KASTORE GEST, 

S.L. APIRILA - Kultura Saila.   San Telmoak 345,91 

30/04/2022 150/22 
KASTORE GEST, 
S.L. APIRILA -  Kultura Saila -  Oxford 1.081,46 

30/04/2022 152/22 
KASTORE GEST, 
S.L. APIRILA-  Liburutegia  96,62 

        84.252,71 

 
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 kontratua, hau da, eguneko zentroaren kudeaketa zerbitzuak eta kale 

garbiketa zerbitzuak 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. 

 

0579/2022 ALKATE DEKRETUA 

 

AURREKARIAK 

 

2022ko maiatzaren 6an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (10/2022)  

 

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: 

 

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

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 

BEZA 
BARNE 

31/03/2022 22A0003 UTE LV ZUMAIA 
Martxoan Zumaiako udalerrian eginiko kale-garbiketa 
zerbitzua 31.131,13 

02/05/2022 22A0004 UTE LV ZUMAIA 

Apirilean  Zumaiako udalerrian eginiko kale-garbiketa 

zerbitzua 31.131,13 

31/03/2022 V22-0071 GESMUNPAL MARTXOA 2.077,07 

21/04/2022 Z-22000395 LANDARRI. S.L.U. APIRILA 4.537,50 

31/03/2022 0005282585 IMQ PREVENCION 

2022/03/13 - 2022/03/31 Vigilancia de la Salud:  SANITARIA y 

GESTION 515,31 

31/03/2022 0005282586 IMQ PREVENCION 

2022/03/13 - 2022/03/31 Concierto Areas Tecnicas  

(SEG,HIG,ERyPS) 372,95 

30/04/2022 43 AISILAN XXI, S.L. Aita Mari zinemaren kudeaketa zerbitzua <2022ko apirila> 2.758,03 

29/04/2022 060-2022 
KALEXKA 
ELKARTEA 

APIRILA - Herrian Gizarte eta hezkuntza arloa eta arlo 
pisokososocialean Esku Hartzeko zerbitzua. 10.000,00 

30/04/2022 144/22 
KASTORE GEST, 
S.L. 

APIRILA - Kultura Saila -  Apirilak 1ean Aita mari zineko 
montajea eta apirilak 13an San Telmotako kartelak banatzea 205,60 

30/04/2022 146/22 
KASTORE GEST, 
S.L. APIRILA - Kultura Saila.   San Telmoak 345,91 
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30/04/2022 150/22 

KASTORE GEST, 

S.L. APIRILA -  Kultura Saila -  Oxford 1.081,46 

30/04/2022 152/22 
KASTORE GEST, 
S.L. APIRILA-  Liburutegia  96,62 

        84.252,71 

 

ERABAKIA: 

 
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak 

egitea agintzen dut. 

Alkatea 
 
 

 

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (11/2022): 

 

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  Branka Kudeaketa 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 

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 

Landarri S.L.U Hilerria-kudeaketa 21/07/2021 
4 

Hilabete 
21/11/2021 

Elai Zerbitzuak S.L. Lorezaintza 09/01/2018 2+2 09/01/2022 

 
  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. 
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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 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. 

 



                                                                        ……………………. 
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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 

 

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. 



                                                                        ……………………. 
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5. 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. 

 

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 

30/04/2022 L- 220129 ARAZI IKT, S.L. 
APIRILA Algorri natur baliabideen interpretazio 
zentroaren kudeaketa 4.639,44 

30/04/2022 
C-22-

000369 
ETXEA 
Climatizaciones 

APIRILA  Udaletxeko Aire Girotuaren 
mantenimendua  499,16 

30/04/2022 

C-22-

000380 

ETXEA 

Climatizaciones 

APIRILA  Alondegiko Aire Girotuaren 

mantenimendua  416,28 

30/04/2022 250 
ELAI SERBITZUAK 
S.L. 

APIRILA - Servicio de mantenimiento, 

conservacion, reposicion y mejora de las zonas 
verdes, parques, jardines, arbolado 

14.084,85 
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30/04/2022 3807056 

EULEN SERVICIOS 

SOCIOSANITARIOS 
SENDIAN PROGRAMA - APIRILA  2022 578,58 

30/04/2022 3807054 

EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 

APIRILA 2022  - EGUNEKO ZENTROAREN 
KUDEAKETA ZERBITZUAGATIK .  13.959,56 

10/05/2022 074-2022 KALEXKA ELKARTEA Urtarrila-otsaila-martxoa eta apirileko ekintzak 310,53 

11/05/2022 53 AISILAN XXI, S.L. 
Eletrizitatea Aita Mari zineman <2022ko 
martxoaren 31etik apirilaren 30era>  427,36 

        34.915,76 

 

 

 

e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:  

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 

BEZA 
BARNE 

30/01/2022 513 C AIZMAN-KOS, S.L. Urtarrilean erositako materialak 3.611,43 

        3.611,43 

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 kontratua, hau da, eguneko zentroaren kudeaketa zerbitzuak eta kale 

garbiketa zerbitzuak 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. 
 

 

0633/2022 ALKATE DEKRETUA 

 

AURREKARIAK 

 

2022ko maiatzaren 13an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (11/2022)  

 

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: 

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

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 
BARNE 

30/04/2022 L- 220129 ARAZI IKT, S.L. 

APIRILA Algorri natur baliabideen interpretazio 

zentroaren kudeaketa 4.639,44 

30/04/2022 

C-22-

000369 

ETXEA 

Climatizaciones 

APIRILA  Udaletxeko Aire Girotuaren 

mantenimendua  499,16 

30/04/2022 
C-22-

000380 
ETXEA 
Climatizaciones 

APIRILA  Alondegiko Aire Girotuaren 
mantenimendua  416,28 
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30/04/2022 250 
ELAI SERBITZUAK 
S.L. 

APIRILA - Servicio de mantenimiento, 
conservacion, reposicion y mejora de las zonas 
verdes, parques, jardines, arbolado 

14.084,85 

30/04/2022 3807056 

EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 

SENDIAN PROGRAMA - APIRILA  2022 578,58 

30/04/2022 3807054 

EULEN SERVICIOS 

SOCIOSANITARIOS 
APIRILA 2022  - EGUNEKO ZENTROAREN 
KUDEAKETA ZERBITZUAGATIK .  13.959,56 

10/05/2022 074-2022 KALEXKA ELKARTEA Urtarrila-otsaila-martxoa eta apirileko ekintzak 310,53 

11/05/2022 53 AISILAN XXI, S.L. 
Eletrizitatea Aita Mari zineman <2022ko 
martxoaren 31etik apirilaren 30era>  427,36 

        34.915,76 

 

e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:  

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 
BARNE 

30/01/2022 513 C AIZMAN-KOS, S.L. Urtarrilean erositako materialak 3.611,43 

        3.611,43 

 

 

ERABAKIA: 

 
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak 

egitea agintzen dut. 

Alkatea 
 

 

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (12/2022): 

 

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 

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 
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Elai Zerbitzuak S.L. Lorezaintza 09/01/2018 2+2 09/01/2022 

 
  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.  

 

b) Ordainketa-aginduaren erazko kontu-hartzea. 
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.2022IAKU0006-A22/5629 

14 
 

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.» 
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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 

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. 
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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 

2022/05/11 3808991 

EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, 
S.A. 

SENDIAN PROGRAMA - MARTXOA 
2022 279,40 

2022/05/11 3808992 

EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, 
S.A. 

MARTXOA 2022 - MENDEKOAK EZ 
DIREN ERABILTZAILEAK 7.933,79 

2022/05/16 3809003 

EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, 
S.A. 

MARTXOA 2022 - EGUNEKO 
ZENTROAREN KUDEAKETA 
ZERBITZUAGATIK . 15.422,36 

2022/05/16 3809004 

EULEN SERVICIOS 

SOCIOSANITARIOS, 
S.A. 

MARTXOA 2022 - MENDEKO 
ERABILTZAILEAK 16.170,26 

01/05/2022 22FF115860 
PHS SERKONTEN 
S.A.U. 

EDUKINGAILU HIGIENIKOAK : 
2022/05/01 - 2022/07/31 420,92 

        40.226,73 

 
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 kontratua, hau da, eguneko zentroaren kudeaketa zerbitzuak eta kale 

garbiketa zerbitzuak 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. 
 

 

 
0665/2022 ALKATE DEKRETUA 

 

AURREKARIAK 

 

2022ko maiatzaren 20an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (12/2022)  

 

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: 

 

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

 
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 
BARNE 

2022/05/11 3808991 

EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, 
S.A. 

SENDIAN PROGRAMA - MARTXOA 
2022 279,40 



                                                                        ……………………. 

 

 

 

 

 

.2022IAKU0006-A22/5629 

17 
 

2022/05/11 3808992 

EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, 

S.A. 

MARTXOA 2022 - MENDEKOAK EZ 

DIREN ERABILTZAILEAK 7.933,79 

2022/05/16 3809003 

EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, 

S.A. 

MARTXOA 2022 - EGUNEKO 
ZENTROAREN KUDEAKETA 

ZERBITZUAGATIK . 15.422,36 

2022/05/16 3809004 

EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, 

S.A. 

MARTXOA 2022 - MENDEKO 

ERABILTZAILEAK 16.170,26 

01/05/2022 22FF115860 

PHS SERKONTEN 

S.A.U. 

EDUKINGAILU HIGIENIKOAK : 

2022/05/01 - 2022/07/31 420,92 

        40.226,73 

 

ERABAKIA: 

 
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak 

egitea agintzen dut. 

 

Alkatea 
 

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (5/2022): 

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 

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. 
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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 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. 

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 
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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 

01/03/2022 18325 SEGURMA S.A. 
AITZURI FRONTOIKO ALARMA 
ZERBITZUA- MARTXOA 2022 27,23 

01/03/2022 18326 SEGURMA S.A. 
KIROLDEGIKO ALARMA- MARTXOA 
2022 27,23 

01/04/2022 26835 SEGURMA S.A. 
KIROLDEGIKO ALARMA- APIRILA 
2022 27,23 

01/04/2022 26836 SEGURMA S.A. 
AITZURI FRONTOIKO ALARMA 
ZERBITZUA- APIRILA 2022 27,23 

31/03/2022 124 
ION GURRUCHAGA 
MUGICA 

AITZURI FRONTOIKO GARBIKETA: 
MARTXOA 2022 1.080,53 

30/04/2022 000070 
AEFISPORT S.L. 
(LABORATORIO RIG) ANALITIKAK: 2022-04-30 484,97 

29/04/2022 171 
ION GURRUCHAGA 
MUGICA 

AITZURI FRONTOIKO GARBIKETA: 
APIRILA 2022 1.080,53 

01/05/2022 22FF117249 PHS SERKONTEN S.A.U. KONTENEDORE HIGIENIKOAK- 53,67 
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MAIATZA 

30/04/2022 2022/K/18933 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

GARBIKETA ZERBITZUA- APIRILA 
2022 10.341,54 

30/04/2022 2022/K/18937 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

SOROSPEN ZERBITZUA- APIRILA 
2022 10.658,78 

30/04/2022 2022/K/18936 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

MANTENU ZERBITZUA-APIRILA 
2022 8.040,00 

30/04/2022 2022/K/18939 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

MONITORE ZERBITZUA-Igeriketa 
eskolarra 2.302,15 

10/05/2022 MEE 15 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

MASAJE ZERBITZUA - APIRILA 
2022 1.417,85 

01/05/2022 B2022000280 HEMEN KLIMA,S.L. 

AITZURI FRONTOIKO 
KLIMATIZAZIO MANTENU 
KONTRATUA (2.HIRUHILEKOA) 1.037,45 

        36.606,39 

b.1)SARRERAK:  Indarrean ez dauden kontratuak:    

02/05/2022 5D/22 
IVAN ASEGINOLAZA 
AGIRRE 

AITZURI PILOTALEKUKO 
TABERNAREN ALOKAIRUA: MAIATZA 
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. 
 

B22/0021  KIROL PATRONATUKO LEHENDAKARIAREN EBAZPENA 

AURREKARIAK 

2022ko maiatzaren 13an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (5/2022)  

 

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: 

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

 
FAKTURAREN  

DATA 

FAKTURA 

ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 

BARNE 

01/03/2022 18325 SEGURMA S.A. 

AITZURI FRONTOIKO ALARMA 

ZERBITZUA- MARTXOA 2022 27,23 

01/03/2022 18326 SEGURMA S.A. 

KIROLDEGIKO ALARMA- MARTXOA 

2022 27,23 

01/04/2022 26835 SEGURMA S.A. 
KIROLDEGIKO ALARMA- APIRILA 
2022 27,23 
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01/04/2022 26836 SEGURMA S.A. 

AITZURI FRONTOIKO ALARMA 

ZERBITZUA- APIRILA 2022 27,23 

31/03/2022 124 
ION GURRUCHAGA 
MUGICA 

AITZURI FRONTOIKO GARBIKETA: 
MARTXOA 2022 1.080,53 

30/04/2022 000070 
AEFISPORT S.L. 
(LABORATORIO RIG) ANALITIKAK: 2022-04-30 484,97 

29/04/2022 171 
ION GURRUCHAGA 
MUGICA 

AITZURI FRONTOIKO GARBIKETA: 
APIRILA 2022 1.080,53 

01/05/2022 22FF117249 PHS SERKONTEN S.A.U. 

KONTENEDORE HIGIENIKOAK-

MAIATZA 53,67 

30/04/2022 2022/K/18933 

BPXPORT KIROL 

ZERBITZUAK, S.L 

GARBIKETA ZERBITZUA- APIRILA 

2022 10.341,54 

30/04/2022 2022/K/18937 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

SOROSPEN ZERBITZUA- APIRILA 
2022 10.658,78 

30/04/2022 2022/K/18936 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

MANTENU ZERBITZUA-APIRILA 
2022 8.040,00 

30/04/2022 2022/K/18939 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

MONITORE ZERBITZUA-Igeriketa 
eskolarra 2.302,15 

10/05/2022 MEE 15 
BPXPORT KIROL 
ZERBITZUAK, S.L 

MASAJE ZERBITZUA - APIRILA 
2022 1.417,85 

01/05/2022 B2022000280 HEMEN KLIMA,S.L. 

AITZURI FRONTOIKO 

KLIMATIZAZIO MANTENU 
KONTRATUA (2.HIRUHILEKOA) 1.037,45 

        36.606,39 

 

b.1)SARRERAK:  Indarrean ez dauden kontratuak:    

02/05/2022 5D/22 
IVAN ASEGINOLAZA 
AGIRRE 

AITZURI PILOTALEKUKO 
TABERNAREN ALOKAIRUA: MAIATZA 
2022 1.694,00 

  

ERABAKIA: 

Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak 

egitea agintzen dut. 

 

Dokumentazioa  banatu eta komentatu ondoren gaia informatutzat ematen da, 

 

Ogasuneko bigarren puntua: 
 

2.2.-  UDALAREN 2022KO 8., 9., 10., 11. eta 12. KREDITU ALDAKETEN BERRI EMATEA, 

 

8. KREDITU ALDAKETA, 

ERANSKINA 

 
2022ko aurrekontuan kredituak txertatzeko proposamena. 

 
Kod. Gastuen partida Azalpena Zenbatekoa 

d 
1 0100.601.454.00.02 2021 LUR-JAUSIA JUAN BELMONTE 12.030,08 



                                                                        ……………………. 

 

 

 

 

 

.2022IAKU0006-A22/5629 

23 
 

d 
1 0100.692.134.00.01 2021 ESTAZION BIZIKLETEROA 30.000,00 

TXERTATU BEHARREKO KREDITUAK GUZTIRA 42.030,08 

 
   KODEEN  ZALPENA 

 

a) Aurreko ekitaldiko azken hiruhilekoan onartutako transferentziak eta kreditu gehigarriak. 

b) Xedatutako gastuen kredituak, obligazioa onartu gabe dutenak. 

c) Gaitutako kredituak eta finantzaketa lotua duten kredituak. 

d) Kapital eragiketen kredituak. 

 
2022ko aurrekontuko kreditu txertaketaren finantzaketa 

 
Kod. Sarreren partida Azalpena Zenbatekoa 

a 2 0000.870.920.00.01 2022 DIRUZAINTZA GERAKINA GASTU 

OROKORRETARAK 

42.030,08 

FINANTZAKETA GUZTIRA 42.030,08 

 
KODEEN AZALPENA 

 

a) Gastu orokorretarako diruzaintza gerakina. 

b) Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintza gerakina. 

c) Sarrera konpromisoak. 

d) Sarrera berriak edota likidatutako sarrera handiagoak. 

e) Aurreko ekitaldian aurrekontuan aurreikusitako epe luzerako maileguak, formalizatu gabeak. 

 

9. KREDITU ALDAKETA, 

 
KREDITU TRANSFERENTZIEN PROPOSAMENA 

Kreditua transferituko duten gastu partidak (bajak) 

 

Partida Izena Hasierako 

kreditua 

Murrizketa Amaierako 

kreditua 

    1 0900.209.920.01.01 2022  ZUNTZ OPTIKOA, 

SAREAREN ALOKAIRUA 

 12.502,00  6.838,71  5.663,29 

     

GUZTIRA   12.502,00  6.838,71  5.663,29 

 

Kreditua jasoko duten gastu partidak (altak) 

 

Partida (*) Izena Hasierako 

kreditua 

Gehikuntza Amaierako 

kreditua 
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    1 0900.219.920.01.01 2022  ZUNTZ OPTIKOA, 

MANTENIMENDUA 

 1.815,00  5.445,00  7.260,00 

   1 0100.626.337.10.01 2022  HOGARREKO MONITOREA  0,00  1.393,71  1.393,71 

     

GUZTIRA   1.815,00  6.838,71  8.653,71 

* Aurrekontuko partida berriak sortu ahal izango dira 
 

 Zumaian, 

 

10. KREDITU ALDAKETA 
 

KREDITU GEHIGARRIEN PROPOSAMENA 

 

 Udal zerbitzuek dituzten premiei eta obligazioei aurre egiteko, beharrezkoa da 

hainbat gastu berehala egitea. Izan ere, horiek atzeratuz gero sortuko litzatekeen kalteak 

eragin nabarmena izango luke zerbitzuen kalitatean. Aurrekontuaren exekuzioaren 

arabera, ordea, gastu partidetan ez dago nahiko krediturik aipatutako gastuei aurre 

egiteko. Ondorioz, kredituak sortzeko edo, hala badagokio, gehitzeko proposatzen da, 

ondoko taulako xehetasunaren arabera:  
 

Gastuen 

partida 

Azalpena Kredituak 

Egungoak Aldaketak Behin betikoak 

     1 0900.626.920.01.02 

2022 

 ZUNTZ OPTIKOA UDAL 

ERAIKINENTZAKO 

 0,00  92.323,00  92.323,00 

     

     GUZTIRA  0,00  92.323,00  92.323,00 

 

 

Kod. Partida Azalpena Zenbatekoa 

    a  2 0000.870.920.00.01 2022  DIRUZAINTZA GERAKINA 

GASTU OROKORRETARAK 

 92.323,00 

    

   FINANTZAKETA GUZTIRA  92.323,00 

 

KODEEN AZALPENA 

 

 a) Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina. 

 b) Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintza gerakina 

 c) Sarrera berri edo handiagoak. 
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 d) Kredituen baliogabetze baja. 

 e) Kreditu eragiketak. 

 Zumaian, 

Alkatea 

 

11. KREDITU ALDAKETA 

 
KREDITU TRANSFERENTZIEN PROPOSAMENA 

 

Kreditua transferituko duten gastu partidak (bajak) 

 

Partida Izena Hasierako 

kreditua 

Murrizketa Amaierako 

kreditua 

    1 0100.421.162.10.01 2022  HONDAKINEN GAIKA 

BILTZEKO ZERBITZUA 

 162.551,89  5.248,60  157.303,29 

     

GUZTIRA   162.551,89  5.248,60  157.303,29 

 

Kreditua jasoko duten gastu partidak (altak) 

 

Partida (*) Izena Hasierako 

kreditua 

Gehikuntza Amaierako 

kreditua 

    1 1200.227.337.20.99 2022  GAZTETXOLAKO 

KUDEAKETA 

 82.026,00  5.248,60  87.274,60 

     

GUZTIRA   82.026,00  5.248,60  87.274,60 

* Aurrekontuko partida berriak sortu ahal izango dira 
 

 Zumaian, 

 

 Alkatea 

 

12.KREDITU ALDAKETA 
 

KREDITU GEHIGARRIEN PROPOSAMENA 

 

 Udal zerbitzuek dituzten premiei eta obligazioei aurre egiteko, beharrezkoa da 

hainbat gastu berehala egitea. Izan ere, horiek atzeratuz gero sortuko litzatekeen kalteak 

eragin nabarmena izango luke zerbitzuen kalitatean. Aurrekontuaren exekuzioaren arabera, 

ordea, gastu partidetan ez dago nahiko krediturik aipatutako gastuei aurre egiteko. 

Ondorioz, kredituak sortzeko edo, hala badagokio, gehitzeko proposatzen da, ondoko 

taulako xehetasunaren arabera:  
 

Gastuen Azalpena Kredituak 
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partida 
Egungoak Aldaketak Behin betikoak 

     1 0100.227.165.00.99 

2022 

 GABONETAKO ARGIAK  37.000,00  42.800,00  79.800,00 

     

     GUZTIRA  37.000,00  42.800,00  79.800,00 

 

 

Kod. Partida Azalpena Zenbatekoa 

    a  2 0000.870.920.00.01 2022  DIRUZAINTZA GERAKINA 

GASTU OROKORRETARAK 

 42.800,00 

    

   FINANTZAKETA GUZTIRA  42.800,00 

 

KODEEN AZALPENA 

 

 a) Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina. 

 b) Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintza gerakina 

 c) Sarrera berri edo handiagoak. 

 d) Kredituen baliogabetze baja. 

 e) Kreditu eragiketak. 

 

 Zumaian, 

 

Alkatea 

 

Alkateak, Kreditu aldaketa hauen berri eman du, 
 

2.3.-  2022KO 1.HIRUHILABETEKO OBBE-REN BERRI EMATEA. 

 

 

 
 

Toki entitatea:

Ekitaldia: 2022

Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 1

Ratioa Zenbatekoa Ratioa Zenbatekoa

81 14,37 1.371.190,11 0,23 119.487,10 13,24

381 20,09 227.369,59 19,01 6.161,43 20,06

15,19 1.598.559,70 1,15 125.648,53 14,16OBBE globala

ZUMAIA

ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Entitatea

Ordaindutako eragiketak Ordaindu gabeko eragiketak

OBBE Oharrak

ZUMAIA

ZUMAIAKO KIROL PATRONATUA
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Hiru hilabetean fakturen ordainketak nola gauzatu diren azaltzen da,  
 

 

2.4.- IRIZPENAK: 

2.4.1.- 2022KO UDALAREN 13. ETA 14. KREDITU ALDAKETA ONARTZEA, BIDEZKO BADA.- 
 

 

“Transferentzia bidezko kreditu aldaketaren  2022-KALD-000013-00 zenbakidun espedientea 

onartzeko proposamena” 

 

  Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientearen berri eman da, 2022ko 

ekainaren 10eko 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,   

IRIZPENA 

 

 Lehenengoa.- 2022ko ekainaren 17an ospatzen den batzorde honek onartzen du 

Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, kreditu transferentzia 

modalitatekoa, proposamenean ageri den partidakako xehetasunarekin, kapitulukako 

laburpen honen arabera: 
 

Kreditua transferituko duten gastuak (bajak) 

 

Kapitulua Izena Egungo 

kredituak 

Murrizketa Amaierako 

kreditua 

4  TRANSFERENTZI ARRUNTAK  182.058,93  14.393,16  167.665,77 

GUZTIRA   182.058,93  14.393,16  167.665,77 

 

Kreditua jasoko duten gastuak (altak) 

 

Kapitulua Izena Egungo kredituak Gehikuntza Amaierako 

kreditua 

2  ONDASUN ARRUNTAK ETA 

ZERBITZUAK 

 28.500,00  1.824,00  30.324,00 

4  TRANSFERENTZI ARRUNTAK   53.031,88  12.569,16  65.601,04 

GUZTIRA  
 81.531,88  14.393,16  95.925,04 

 

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: 5 (3 EH-BILDU, 1 EAJ, 1 PSE) 
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Aurkako botoak:  

Abstentzioa:  

 

Proposamen hau Osoko Bilkurara eramatea onartzen da.  
 Batzordeburua      Kontu-hartzailea 

 

Gaia azaldu ondoren bozkatu egiten da, 
 

Aldeko botoak:   15 boto  (9 EH BILDU, 5 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

ERABAKIA:   2022ko Udalaren 13.  kreditu aldaketa onartzen da. 

14. KREDITU ALDAKETA, 

 
 “Kreditu gehigarrien bidezko kreditu aldaketaren  2022-KALD-000014-00 zenbakidun 

espedientea onartzeko proposamena. 

 

  Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientearen berri eman da, 

2022ko ekainaren 10eko Ogasun Batzordean, kreditu gehigarrien 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, 34. artikuluan 

ezarritakoarekin. 

 

 Gaia aztertu ondoren,   

IRIZPENA 

 

 Lehenengoa.- 2022ko ekainaren 17an ospatzen den Ogasun Batzorde honek 

onartzen du udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, kreditu 

gehigarrien modalitatekoa, proposamenean ageri den partidakako xehetasunarekin, 

kapitulukako laburpen honen arabera: 

 

KREDITU GEHIGARRIAK 

 

Kapituluak Izena Gehikuntzak 

    2  ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK  100.936,04 

   3  INTERESAK  1.000,00 

   6  INBERTSIO ERREALAK  72.000,00 

   

 KREDITU GEHIGARRIAK GUZTIRA 
 173.936,04 

 

FINANTZAKETA 

 

Kapituluak 
Izena Zenbatekoa 

    8 (SARRERAK)  ACTIVOS FINANCIEROS.  173.936,04 
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GUZTIRA  173.936,04 

 

 

 Bigarrena.- Jendaurrean ikusgai jartzea hamabost egunez, erreklamazioen 

ondorioetarako. Erreklamaziorik aurkezten ez bada, erabaki hau behin betikotzat joko da. 

Espediente honek aurrekontua onartzeko ezarritako gainerako tramiteak jarraitu beharko 

ditu. 

 

Aldeko botoak: 5 (3 EH-BILDU, 1 EAJ, 1 PSE) 

Aurkako botoak: 

Abstentzioa: 

 

 Proposamen hau Ogasun Batzordeak onartzen du ondoren, Osoko Bilkurak 

onartzen du, eta ondorioz Gipuzkoako Aldizkari Ofizialera behin behineko onarpena 

bidaltzea erabakitzen da. 

 

Batzordeburua      Kontu-hartzailea 

 

Azalpena  eman ondoren bozka ematen da 

Aldeko botoak:   15 boto  (9 EH BILDU, 5 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

ERABAKIA:   2022ko Udalaren 14.  kreditu aldaketa onartzen 

da. 
 

      

2.4.2.-  2022KO ORDENANTZA FISKALAREN 3.GO ALDAKETA ONARTZEA, BIDEZKO BADA.- 

 

2022KO EKAINAREN 17AN OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA, 2022. URTERAKO 

ORDENANTZA FISKALEN 3.ALDAKETA ONARTZEKO. 

 

AURREKARIAK 

 

 2022ko ekaineko 10eko Ogasun Batzordean 2022. urterako ordenantza fiskalen 

3.aldaketaren proposamena aurkezten da.  

 

     Irizpen honi 2022ko Ordenantza Fiskalen 3.aldaketaren proposamena eransten zaio. 

     

     IRIZPENA 

 

 Ondorioz, 2022ko ekainaren 17an, Ogasun Batzordeak aldeko irizpena jaso du 

hurrengo botoekin: 

 

Aldeko botoak: (3 EH-BILDU, 1 EAJ, 1 PSE) 
Aurkako botoak:  
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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 3.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 ekainaren 17an 

 

 

Batzordeburua        Kontu-hartzailea 
 

Ogasun batzordean ere aipatu zen, kiroldegian kobratzen diren kurtsoagatik 

zortzi hilabetetik bederatzi izatea pasatzen dela,  horregatik da aldaketa hau,  

Bozkatu egiten da, 
 

Aldeko botoak:   15 boto  (9 EH BILDU, 5 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

ERABAKIA:  2022ko ordenantza fiskalaren 3.go aldaketa 

onartzen da, 

 
      
3.- LURRALDE ANTOLAMENDUA (Hirigintza, Ingurumena, Zerbitzuak eta Auzoak).- 

 

3.1.-  IRIZPENAK: 

3.1.1.-  ZUMAIAKO HERRIAN 18 ETA 35 URTE BITARTEKO ADINA DUTEN GAZTEEI ETXEBIZITZAK 

ALOKATZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEA ARAUTUKO DUEN ORDENANTZAREN ALDAKETARI 

HASIERAKO ONARPENA EMATEA BIDEZKO BADA. 

 

2022KO EKAINAREN 17KO LURRALDE ANTOLAMENDUKO BATZORDE INFORMATZAILEAREN 

IRIZPENA, ZUMAIAKO HERRIAN 18 ETA 35 URTE BITARTEKO ADINA DUTEN GAZTEEI 

ETXEBIZITZAK ALOKATZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEA ARAUTUKO DUEN ORDENANTZARI 

HASIERAKO ONARPENA EMATEKO. 
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AURREKARIAK 

 

1.- 2017. urtean, gazteei etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak emateko ordenantzari 

lehenengo onarpena eman zion Zumaiako Udalak. Ordudanik hainbat aldaketa egin 

dira diru-laguntza horien araubidean. Aldaketa esanguratsuena 2020. urtean egin zen, 

diru-laguntza horiek indibidualizatzen. 2021. urtean ere aldaketa garrantzitsu bat txertatu 

zen: ekatzaileen familia kargak kontutan izatea eta ondorioz, haztapen koefizienteak 

aplikatzea eskatzaile hauen diru-sarrerei.   

 

2.- Aldaketa horien balorazioa positiboa izan da; hala ere, zenbait aldaketa egiteko 

beharra ikusi da gaur egun indarrean dagoen ordenantza hobetzeko eta osatzeko. 

 

3.- 2022-06-02ko Lurralde Antolamenduko Batzordean  Zumaiako herrian 18 eta 35 urte 

bitarteko adina duten gazteei etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak ematea arautuko 

duen ordenantzaren aldaketari hasierako onarpena emateko irizpena idazteko 

irizpideen berri eman da. 

 

4.- Ordenantzan txertatuko diren aldaketen helburuak bi dira: 

 

a) Familia kargak dituztenei aplikatu beharreko haztapen koefizientearen 

aplikazioaren inguruko argipena. 

 

b) Eusko Jaurlaritzaren Gaztelagun Programaren lehentasun izaera jasotzea eta 

ondorioz, baldintza gisa txertatzea eskatzaileak derrigorrez laguntza eskaera hori 

tramitatzea.  

 5.- Zehazki ondorengo artikuluetan gauzatuko dira aldaketak: 

 

a) 4. artikuluko f) paragrafoa 
b) 4. artikuluko k) paragrafoa 
c) 8.artikuluko 7. puntua 
d) 12. artikuluko c) paragrafoa 
e) 13. artikulua 

  

IRIZPENA 

 

Ondorioz, 2022ko ekainaren 17ko Lurralde Antolamenduko Batzorde informatzaileak, 

honako botoekin: 

 

      Alde:  Iñaki Agirrezabala (EHBildu) 

                   Alex Oliden (EHBIldu) 

                   Marina Bidasoro (EHBIldu) 

                   Ainhoa Illarramendi (EAJ) 

                   Arritxu Marañon (PSE) 

      

        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 sinplea beharko delarik, apirilaren 2ko 7/1985 Toki 

Erakundetako Oinarrietako 47. artikuluan ezarritakoaren arabera, honako 

PROPOSAMENA egin da: 
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LEHENA.- ZUMAIAKO HERRIAN 18 ETA 35 URTE BITARTEKO ADINA DUTEN GAZTEEI 

ETXEBIZITZAK ALOKATZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEA ARAUTUKO DUEN ordenantzaren, - 

zeinaren testu osoa I Eranskin gisa txertatzen den- aldaketari hasierako onespena 

ematea. 

 

BIGARRENGOA: Ordenantzaren hasierako onespenaren iragarkia GAOn argitaratzea eta 

dokumentua 30 eguneko agerraldi publikoan egotea. Erreklamaziorik aurkeztu ez balitz, 

behin-behineko akordioa behin betikotzat hartua joko da. 

 

Gaia, eztabaidatu eta gero bozka ematen da: 
 

Aldeko botoak:   15 boto  (9 EH BILDU, 5 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

ERABAKIA:   LEHENA.- ZUMAIAKO HERRIAN 18 ETA 35 URTE 

BITARTEKO ADINA DUTEN GAZTEEI ETXEBIZITZAK ALOKATZEKO DIRU-

LAGUNTZAK EMATEA ARAUTUKO DUEN ordenantzaren, aldaketari 

hasierako onespena ematen da. 

 

                    BIGARRENGOA: Ordenantzaren hasierako onespenaren 

iragarkia GAOn argitaratzea eta dokumentua 30 eguneko agerraldi 

publikoan egotea. Erreklamaziorik aurkeztu ez balitz, behin-behineko 

akordioa behin betikotzat hartua joko da. 
 

3.1.2.-  ZUMAIAKO HERRIAN 36 URTETIK GORAKO PERTSONEI ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN 

HARTZEKO DIRULAGUNTZAK EMATEA ARAUTUKO DUEN ORDENANTZAREN, ALDAKETARI 

HASIERAKO ONARPENA EMATEA BIDEZKO BADA. 

 

2022ko EKAINAREN 17KO LURRALDE ANTOLAMENDUKO BATZORDE INFORMATZAILEAREN 

IRIZPENA, ZUMAIAKO HERRIAN 36 URTETIK GORAKO PERTSONEI ETXEBIZITZAK ALOKATZEKO 

DIRU-LAGUNTZAK EMATEA ARAUTUKO DUEN ORDENANTZARI HASIERAKO ONARPENA 

EMATEKO. 

AURREKARIAK 

 

1.- 2020an, udal-taldeak araudi berri bat onartzea proposatu zuen, 36 urtetik gorako 

pertsonek alokairuko etxebizitzak eskuratzeko laguntza ekonomikoa izan zezaten. 

 

2.- 2021. urtean aldaketa garrantzitsu bat txertatu zen: eskatzaileen familia kargak 

kontutan izatea eta ondorioz, haztapen koefizienteak aplikatzea eskatzaile hauen diru-

sarrerei.   

 

3.- Aldaketa horien balorazioa positiboa izan da; hala ere, zenbait aldaketa egiteko 

beharra ikusi da gaur egun indarrean dagoen ordenantza argitzeko. 

 

4.- 2022-06-02ko Lurralde Antolamenduko Batzordean  Zumaiako herrian 36 urtetik gorako 

pertsonei etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak ematea arautuko duen ordenantzaren 

aldaketari hasierako onarpena emateko irizpena idazteko irizpideen berri eman da. 

 

5.- Ordenantzan txertatuko den aldaketa familia kargak dituztenei aplikatu beharreko 

haztapen koefizientearen aplikazioaren inguruko argipenaren ingurukoa da. 
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6.- Zehazki 4. artikuluko f) paragrafoan gauzatuko dira aldaketak. 

 

IRIZPENA 

 

Ondorioz, 2022ko ekainaren 17eko Lurralde Antolamenduko Batzorde informatzaileak, 

honako botoekin: 

 

      Alde:  Iñaki Agirrezabala (EHBildu) 

                   Alex Oliden (EHBIldu) 

                   Marina Bidasoro (EHBIldu) 

                   Ainhoa Illarramendi (EAJ) 

                   Arritxu Marañon (PSE) 

 

       

        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 sinplea beharko delarik, apirilaren 2ko 7/1985 Toki 

Erakundetako Oinarrietako 47. artikuluan ezarritakoaren arabera, honako 

PROPOSAMENA egin da: 

 

LEHENA.- ZUMAIAKO HERRIAN 36 URTETIK GORAKO PERTSONEI ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN 

HARTZEKO DIRULAGUNTZAK EMATEA ARAUTUKO DUEN ORDENANTZAREN, zeinaren testu 

osoa I. Eranskin gisa txertatzen den,  aldaketari hasierako onespena ematea. 

 

BIGARRENGOA: Ordenantzaren hasierako onespenaren iragarkia GAOn argitaratzea eta 

dokumentua 30 eguneko agerraldi publikoan egotea. Erreklamaziorik aurkeztu ez balitz, 

behin-behineko akordioa behin betikotzat hartua joko da. 

 

Aurreko gaiaren antzekoa denez, zuzenean bozkatu egiten da: 
 

Aldeko botoak:   15 boto  (9 EH BILDU, 5 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

ERABAKIA:    LEHENA.- ZUMAIAKO HERRIAN 36 URTETIK GORAKO 

PERTSONEI ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN HARTZEKO DIRULAGUNTZAK EMATEA 

ARAUTUKO DUEN ORDENANTZAREN aldaketari hasierako onespena 

ematen da. 

 

BIGARRENGOA: Ordenantzaren hasierako onespenaren 

iragarkia GAOn argitaratzea eta dokumentua 30 eguneko agerraldi 

publikoan egotea. Erreklamaziorik aurkeztu ez balitz, behin-behineko 

akordioa behin betikotzat hartua joko da. 
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3.1.3.- ZUMAIAKO  ARRITOKIETA  KALEA   20ko  FATXADA BIRGAITZEKO OBRARI, 

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGAN %95EKO HOBARIA APLIKATZEA  

ONARTZEA BIDEZKO BADA.- 

 

 

LURRALDE ANTOLAMENDUAREN BATZORDEAREN IRIZPENA, 2022KO EKAINAREN 2KOA, 

ZUMAIAKO ONDARE HISTORIKOKO, ARKITEKTONIKOKO ETA INGURUMEN-ONDAREKO 

FATXADAREN BIRGAITZE INTEGRALEKO ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO 

ZERGAREN GAINEKO %95EKO HOBARIA APLIKATZEKO DENA, ZUMAIAKO ARRITOKIETA 

KALEA 20ko FATXADARI DAGOKIONEZ. 

 

AURREKARIAK 

 

1.- ARRITOKIETA KALEA 20ko JABEKIDEEN ELKARTEAK Zumaiako ARRITOKIETA KALEA 20an 

dagoen eraikineko fatxada konpontzeko eta balkoiak eta barandak berritzeko  obra 

lizentzia eskatu zuen. 

 

2.- Jabekideek aurkeztutako idazkiaren bidez, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko 

zergaren gaineko %95eko hobaria aplikatzeko eskatu zen, Zumaiako ARRITOKIETA KALEA 

20ko fatxada konponduko delako. 

 

3.- Udal zerbitzu teknikoen txosten teknikoa hobaria aplikatzearen aldekoa da, fatxadako 

mantentze lanen  18.403,90 euroko egikaritze materialaren aurrekontuan oinarrituta. 

 

 4.- Ordenantza fiskalen berri eman da, dagokion IRIZPENA emateko. 

 

IRIZPENA 

 

 Ondorioz, 2022KO EKAINAREN 2ko Lurralde Antolamenduaren batzordean 

bozketa egin da, honako emaitzekin: 

 

 

Alde: Iñaki Ostolaza Esnal (EHBildu) 

              Marina Bidasoro(EHBildu) 

             Alex Oliden(EHBildu) 

             Oier korta Esnal(EAJ) 

            Ainhoa Illarramendi (EAJ) 

 

Aurka: 0 

 

Abstentzioa: 0 

 

ALDEKO irizpena eman da eta 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.- Zumaiako ARRITOKIETA KALEA 20ko fatxada birgaitzeko obrari, eraikuntza, instalazio eta 

obren gaineko zergan %95eko hobaria aplikatzea onartzea, exekuzio materialaren 

aurrekontua (18.403,90 €) kontuan hartuta. 

 

hobari honen eskaera ogasun batzordetik pasa ondoren, bozkatu  egiten da 

emaitza honako delarik 
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Aldeko botoak:   14 boto  (8 EH BILDU, 5 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

ERABAKIA:   1.- Zumaiako ARRITOKIETA KALEA 20ko fatxada 

birgaitzeko obrari, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergan 

%95eko hobaria aplikatzea onartzen da, exekuzio materialaren 

aurrekontua (18.403,90 €) kontuan hartuta. 

 
 

3.1.4.-  PROZEDURA IREKI ETA OHIKO IZAPIDETZE BIDEZ, ZUMAIAKO KARMELDAR OINUTSIEN 

KOMENTUA BIRGAITZEKO EGIKARITZE-PROIEKTUA EXEKUTATZEKO OBRA KONTRATATZEKO 

ESPEDIENTEA ONARTZEA ETA LIZITATZEA, BIDEZKO BADA. 

 

LURRALDE ANTOLAMENDUAREN BATZORDEAREN IRIZPENA, 2022KO EKAINAREN 17KOA, 

ZUMAIAKO KARMELDAR OINUTSIEN KOMENTUA BIRGAITZEKO EGIKARITZE-PROIEKTUA 

EXEKUTATZEKO KONTRATAZIO ESPEDIENTEA ONARTZEKO. 

 

AURREKARIAK 

 

LEHENA.- Ikusita Zetabi Arkitektura Bulegoa S.L.P.k  egindako ZUMAIAKO 

KARMELDAR OINUTSIEN KOMENTUA BIRGAITZEKO EGIKARITZE-PROIEKTUA izena duen 

proiektua eta hori 2022ko martxoaren 30eko Osoko bilkuraren erabaki bidez onartu zela  

 

BIGARRENA.- Ikusita Hirigintza, Obra eta Zerbitzuak eta Ingurumen sailak egin duen 

memoria aipatutako proiektuan jasotako obrak exekutatzeko beharra justifikatzen 

duena.  

 

HIRUGARRENA. Adjudikatu nahi den kontratuaren ezaugarriak ikusita: 

 

Kontratu-mota: OBRA-KONTRATUA 

Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRAS 

Kontratuaren xedea: ZUMAIAKO KARMELDAR OINUTSIEN KOMENTUA BIRGAITZEKO 

EGIKARITZE-PROIEKTUA EXEKUTATZEA 

Objeto del contrato: EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE CARMELITAS DESCALZAS DE ZUMAIA  

Kontratazio-prozedura: IREKIA 

Procedimiento de contratación: ABIERTO 

Izapidetze-mota: ARRUNTA 

Tipo de Tramitación: ORDINARIO 

Kontratazio-arloko errekurtso berezia jar daiteke: BAI 

Susceptible de recurso especial en materia de contratación: SÍ 

CPV kodea: 45000000-7 Eraikuntza-lanak  

Código CPV: 45000000-7 Trabajos de construcción  

Kontratuaren balio zenbatetsia: 4.202.654,21 € 

Valor estimado del contrato: 4.202.654,21 € 

Sailkapena: C taldea, 2 azpitaldea, kategoria 4 

                      K taldea, 7 azpitaldea, kategoria 3 

Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría 4 

                         Grupo K, subgrupo 7, categoría 3 
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Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua BEZ gabe: 4.202.654,21 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 4.202.654,21 € 

BEZ (%21): 882.557,38 € 

IVA (%21): 882.557,38 € 

Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua BEZ barne: 5.085.211,59 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 5.085.211,59 € 

Gauzatzeko epea:  20 HILABETE 

Duración de la ejecución:  20 MESES 

HIRUGARRENA.- Lotetan ez banatzeari eta baliabide nahikorik ez izateari buruzko 

txostenak ikusita. 

 

LAUGARRENA.- Ikusita kontu-hartzailetzako txostena, adierazten duena 

aurrekontuko baliabideekiko zenbatekoa den kontratazioak dakarren gastuaren 

ehunekoa. 

 

BOSGARRENA.- Ikusita idazkaritzako txostena, adierazten duena jarraitu beharreko 

prozedura. 

 

SEIGARRENA.- Horretarako landu diren Baldintza administratiboen agiria, Baldintza 

teknikoen agiria eta Eranskinak ikusita. 

 

ZAZPIGARRENA.- Ikusita 2022ko ekainaren 3ko lurralde antolamenduaren 

batzordean kontratazio espedienteari buruzko informazioa eman zela. 

 

ZORTZIGARRENA.- Ikusita Euskara saileko eta Berdintasun saileko txostenak. 

 

BEDERATZIGARRENA.- Ikusita kontu-hartzailetzako txostena, adierazten duena 

dagokion kreditua dagoela.  

 

LEGEDI APLIKAGARRIA 

 

Legedi aplikagarria honako hau izango da: 

 

- Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeak, Europako 

Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 

2014/24/EB Zuzentarauak Espainiako ordenamendu juridikora ekartzen 

dituenak, 63, 99tik 102ra, 116, 117,  122, 124 eta 131tik 159ra bitarteko 

artikuluetan eta Bigarren, Hirugarren eta Hamabosgarren Xedapen 

Gehigarrian xedatutakoa. 

 

- 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei 

buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea partzialki garatzen duena. 

 

- Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Araudi Orokorra onartzen duen 

urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 72. artikulua. (817/2009 Errege 

Dekretua indarrean sartzean indarrean jarraitu duten artikuluak) 

 

Azaldutakoa ikusita, espedienteak Legediak ezarritako izapideei jarraitu diela 

irizten da; bestalde, espedientea onartzea Osoko bilkurari dagokio Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeak, Europako Parlamentuaren eta 

Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak 

Espainiako ordenamendu juridikora ekartzen dituenak, Bigarren Xedapen Gehigarrian 

xedatutakoaren arabera. 

 

IRIZPENA 
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 Ondorioz, 2022ko ekainaren 17ko Lurralde Antolamenduaren batzordean 

bozketa egin da, honako emaitzekin: 

 

 

Alde: Iñaki Agirrezabala (EHBildu) 

                   Alex Oliden (EHBIldu) 

                   Marina Bidasoro (EHBIldu) 

                   Ainhoa Illarramendi (EAJ) 

                   Arritxu Marañon (PSE) 

 

Aurka: 0 

 

Abstentzioa:0 

 

ALDEKO irizpena eman da 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. Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 47 artikuluan araututakoari jarraituz, 

bertaratutako kideen gehiengo soilaren quorumarekin hartu beharko du erabakia. 

PROPOSAMENA: 

 

LEHENA.- Prozedura ireki eta ohiko izapidetze bidez, Zumaiako Karmeldar 

Oinutsien komentua birgaitzeko egikaritze-proiektua exekutatzeko obra kontratatzeko 

espedientea onartzea eta lizitatzea. 

 

BIGARRENA. Dagokion gastua onartzea aurrekontuko 1 0100.622.334.00.01 2022 

eta 5 0100.622.334.00.01 2023 kontusailen kontura, eta hurrengo urteetako 

aurrekontuetan beharrezkoak diren kredituak gordetzeko konpromisoa hartzea. 

 

HIRUGARRENA. Loteetan ez esleitzea jasotzen duten Baldintza administratibo 

berezien agiria, baldintza teknikoen agiria eta eranskinak onartzea. 

 

LAUGARRENA. Lizitazioaren iragarkia kontratugilearen profilean argitaratzea, 

azaroaren 8ko 9/2017 Legeak, Sektore Publikoko Kontratuenak, III. Eranskinean jasotzen 

duen edukiarekin. 

 

BOSGARRENA. Kontratazio espedienteko agiriak kontratugilearen profilean 

argitaratzea, bereziki, baldintza administratiboen agiria eta baldintza teknikoen agiria. 

 

SEIGARRENA. Kontratazio-mahaiko kideak izendatzea eta bere osaera 

kontratugilearen profilean argitaratzea: 

 

- Lehendakaria: Gorka Arregi Gaztañaga, Hirigintzako arduraduna. 

- Mahaikidea: udaleko idazkaria, Ander Cestona Unanue, edo legez haren 

ordezkaritza hartzen duena. 

- Mahaikidea: kontu-hartzailea, Nerea Azpillaga Etxeberria, edo legez haren 

ordezkaritza hartzen duena. 

- Mahaikidea: Maider Unamuno Azcarate, eraikinetako teknikaria 

Idazkaria: Amaia Gonzalez, Administrazio orokorreko teknikaria. 

 

Gaiaren azalpenak eman eta gero bozka ematen da, ondorengo emaitzarekin: 

 

Aldeko botoak:   15 boto  (9 EH BILDU, 5 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 
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Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

ERABAKIA:    LEHENA.- Prozedura ireki eta ohiko izapidetze 

bidez, Zumaiako Karmeldar Oinutsien komentua birgaitzeko egikaritze-

proiektua exekutatzeko obra kontratatzeko espedientea onartzen da 

eta lizitatzea. 

 

BIGARRENA. Dagokion gastua onartzea aurrekontuko 1 

0100.622.334.00.01 2022 eta 5 0100.622.334.00.01 2023 kontusailen 

kontura, eta hurrengo urteetako aurrekontuetan beharrezkoak diren 

kredituak gordetzeko konpromisoa hartzea. 

 

HIRUGARRENA. Loteetan ez esleitzea jasotzen duten Baldintza 

administratibo berezien agiria, baldintza teknikoen agiria eta eranskinak 

onartzea. 

 

LAUGARRENA. Lizitazioaren iragarkia kontratugilearen 

profilean argitaratzea, azaroaren 8ko 9/2017 Legeak, Sektore Publikoko 

Kontratuenak, III. Eranskinean jasotzen duen edukiarekin. 

 

BOSGARRENA. Kontratazio espedienteko agiriak 

kontratugilearen profilean argitaratzea, bereziki, baldintza 

administratiboen agiria eta baldintza teknikoen agiria. 

 

SEIGARRENA. Kontratazio-mahaiko kideak izendatzea eta 

bere osaera kontratugilearen profilean argitaratzea: 

 

- Lehendakaria: Gorka Arregi Gaztañaga, Hirigintzako 

arduraduna. 

- Mahaikidea: udaleko idazkaria, Ander Cestona Unanue, edo 

legez haren ordezkaritza hartzen duena. 

- Mahaikidea: kontu-hartzailea, Nerea Azpillaga Etxeberria, 

edo legez haren ordezkaritza hartzen duena. 

- Mahaikidea: Maider Unamuno Azcarate, eraikinetako 

teknikaria 

Idazkaria: Amaia Gonzalez, Administrazio orokorreko 

teknikaria. 
 

 

4.-   EUSKARA ETA HEZKUNTZA.- 

 

4.1.-  IRIZPENA: 

4.1.1.-  EUSKARA IKASTAROAK EGITEAGATIK ETA ERROTULUAK EUSKARA JARTZEAGATIK 

DIRULAGUNTZEN OINARRI BEREZIEI  HASIERAKO ONARPENA EMATEA,  BIDEZKO BADA . 

 

2022KO EKAINAREN 13KO EUSKARA ETA HEZKUNTZA BATZORDEAREN IRIZPENA, EUSKARA 

SAILEKO DIRULAGUNTZEN OINARRIEI BURUZKOA (EUSKALDUNTZEA ETA ERROTULUAK) 

 

AURREKARIAK 
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1.- Urte asko dira Zumaiako Udalak diru laguntzak ematen dituela euskara ikastaroak 

egiteagatik eta errotuluak euskaraz jartzeagatik.   

 

2.- Azken urteotan ekainean argitaratu izan dira deialdiak Gipuzkoako Aldizkari 

Ofizialean.  

 

3- Aurten hasita, diru laguntzen datu base nazionalean (BDNS plataforman) sartu behar 

dira deialdiak, eta horretarako aurrez oinarri bereziak argitaratu behar dira Gipuzkoako 

Aldizkari Ofizialean.  

 

4.- Betebehar hori baliatuta, oinarriak eguneratu, osatu eta zehaztu egin dira 

 

IRIZPENA 

 

Ondorioz, 2022ko martxoaren 21eko Euskara eta Informazio Batzordeak, honako 

boto hauekin: 

 

Alde:  3 EH BILDU, 2 EAJ 

Aurka:  

Abstentzioa:  

 

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 sinplea beharko delarik, apirilaren 2ko 7/1985 Toki Erakundetako 

Oinarrietako 47. artikuluan ezarritakoaren arabera, honako PROPOSAMEN HAU 

egin da: 
 

Lehena.- Ontzat ematea  Euskara Sailaren diru laguntzen oinarri bereziak 

euskara ikastaroak egiteagatik eta errotuluak euskara jartzeagatik.  

 

Bigarrena.- Jendaurrean erakutsiko da 30 lanegunez espedientea, iragarkia 

Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den biharamunetik hasita, 

erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko.  

 

Gaia, azaldu eta gero zuzenean bozkatzera pasatzen da, 
 

Aldeko botoak:   15 boto  (9 EH BILDU, 5 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

ERABAKIA: Lehena.-  Ontzat ematen da  Euskara Sailaren 

diru laguntzen oinarri bereziak euskara ikastaroak egiteagatik eta 

errotuluak euskara jartzeagatik.  
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Bigarrena.- Jendaurrean erakutsiko da 30 lanegunez 

espedientea, iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN 

argitaratzen den biharamunetik hasita, erreklamazioak eta 

iradokizunak aurkezteko.  
 

 

5.-  GIZARTE ZERBITZUAK.- 

 

5.1.-  IRIZPENAK: 

5.1.1.-  ADINEKOENTZAKO UDALAREN OSTATU -  ZERBITZUAREN TASA KALKULATZEKO 

MODUA ARAUTZEN DUEN ARAUDIARI HASIERAKO ONARPENA EMATEA, BIDEZKO BADA. 

 

2022KO EKAINAREN 14KO GIZARTE ZERBITZUETAKO BATZORDEAREN IRIZPENA,  

ADINEKOENTZAKO UDALAREN OSTATU-  ZERBITZUAREN TASA KALKULATZEKO MODUA 

ARAUTZEN DUEN ARAUDIA. 

 

AURREKARIAK 

 

 

1.- Adinekoentzako udalaren ostatu- zerbitzuaren mota eta prezioak honako hauek izan 

dira gaur egun arte, ostatu bakoitzaren metrajearen arabera: 

 

APART. 

ZBKIA. 

MOTA PREZIOA 

2021 

HILEAN 

 

3,7,11,15, 

(4 plaza) 

 

A 

(indibidualak) 

41,55 m 

 

333,50€ 

4,5,6,12,13,14  

(6 plaza) 

B 

(indibidualak) 

43,30m 

351,11€ 

2,8,10,16 

(8 plaza) 

C 

(bi pertsona) 

54,65m 

442,11€ 

 

 

2023. urtetik aurrera ostatuak bi motatan banatzea proposatzen da, ostatuan bizi 

direnen kopuruaren arabera: 

 

MOTA PREZIOA 

2023 

HILEKO 

PREZIOA 

2023 

EGUNEKO 

A 

(indibidualak) 

 

 

341,05 € 

 

12,00 € 

B  

(bi pertsona) 

 

 

442,11 € 

 

15,00 € 
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2.- 2022ko maiatzaren 10eko Gizarte Zerbitzu Batzordean, Adinekoentzako 

Udalaren Ostatu-Zerbitzuaren tasa kalkulatzeko modua arautzen duen Araudia 

onartzeko proposamena aurkeztu zen. 

 

IRZPENA 

 

Ondorioz, 2022ko ekainaren 14ean, Gizarte Zerbitzuetako Batzorde informatzaileak, 

ondorengo botoekin: 

Alde: 3 EH Bildu; 2 EAJ 

Aurka: 

Abstentzioa: 

 

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 artikuluari 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.- Hasierako onarpena ematea, Adinekoentzako Udalaren Ostatu-Zerbitzuaren Tasa 

kalkulatzeko modua arauntzen duen Araudiari, eranskinean adierazten den testuaren 

arabera. 

 

2.- Espedientea jendaurrean jartzea 30 lanegunez, iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI 

OFIZIALEAN argitaratzen denetik hasita,  erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko. 

 

Aipatutako epean erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez bada, behin behineko 

akordioa behin betikotzat hartua izango da, 7/1985 Legeko 49 artikuluaren arabera. 

 

3.- Behin betiko erabakiaren testu bateratua, GAOn argitaratu beharko da, eta ez da 

indarrean jarriko argitaratzen ez den bitartean. 

 

 

Batzordean komentatu eta eztabaidatu eta gero bozka ematen da, 
 

Aldeko botoak:   15 boto  (9 EH BILDU, 5 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

ERABAKIA:     1.- Hasierako onarpena ematen da, 

Adinekoentzako Udalaren Ostatu-Zerbitzuaren Tasa kalkulatzeko 

modua arauntzen duen Araudiari, eranskinean adierazten den 

testuaren arabera. 

 

2.- Espedientea jendaurrean jartzea 30 lanegunez, iragarkia 

Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik hasita,  

erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko. 

 

Aipatutako epean erreklamaziorik edo iradokizunik 

aurkezten ez bada, behin behineko akordioa behin betikotzat hartua 

izango da, 7/1985 Legeko 49 artikuluaren arabera. 
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3.- Behin betiko erabakiaren testu bateratua, GAOn 

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

bitartean. 

 
 

5.1.2.- ADINEKOENTZAKO UDALAREN OSTATU - ZERBITZUAREN ARAUDIARI HASIERAKO 

ONARPENA EMATEA, BIDEZKO BADA. 

 

2022KO EKAINAREN 14KO GIZARTE ZERBITZUETAKO BATZORDEAREN IRIZPENA,  ZUMAIAKO 

ADINEKOENTZAKO UDAL OSTATU ZERBITZUAREN ARAUDIA HASIERAKO IZAERAZ 

ONARTZEKO. 

 

AURREKARIAK 

 

1.- Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legea onartzeak eragin 

nabarmena izan du gizarte-zerbitzuen esparruan. 

 

Zehazki, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak 

erantzukizun publikoko gizarte-zerbitzuen sistema integratua antolatu eta 

egituratzen du, Euskal Autonomia Erkidegoan Gizarte Zerbitzuen Euskal 

Sistemaren prestazio eta zerbitzuak eskuratzeko herritar guztien eskubide 

subjektiboa bermatzeko, sistema horretan sartzeko baldintza orokorren eta 

prestazio edo zerbitzu bakoitzean sartzeko araututako eskakizun espezifikoen 

esparruan. 

 

Hala, 22. artikuluan, prestazio edo zerbitzu bakoitzerako, Gizarte Zerbitzuen 

Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoa zehaztu du, besteak beste, 

adinekoentzako Ostatu Zerbitzua. Zerbitzu hura ematea udalen eskumena da. 

 

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroari buruzko 

urriaren 6ko 185/2015 Dekretuak, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 

12/2008 Legea garatzeko, aipatutako eskubide subjektiboa mugatu du. 

Gainera, Gizarte Zerbitzuen Legearen katalogoan ezarritako prestazio eta 

zerbitzuak eskuratzeko baldintza, irizpide eta prozedurak arautu ditu. 

 

Halaber, gizartearen egoera aldatu egin da; hala, adinekoen hazkunde 

demografiko progresiboa gertatu da, bizi-itxaropenak gora egitearekin batera, 

gure gizartean adin-piramidea aldatu delako. Aurrekoaz gain, babesa emateko 

eragilea izateari dagokionez, familia barruko harremanetan aldaketa eman da 

eta gizarte-zerbitzuak ere garatu egin dira. 

 

Lehentasunezkoa da herritarrek bizilekuan ahal den beste geratu nahi izatea, 

bizitza osoan izan duten erreferentziazko gizarte-sareari eutsita, herritar 

horientzako laguntza-zerbitzuak kontuan hartzeko eta zehazteko, izan ere, haien 

mendekotasuna gero eta handiagoa da. Alde horretatik, ostatu-zerbitzuek 

egoitzetan eskaintzen direnen ordezko aukera osatzen dutela esan daiteke, 

etxebizitzen pareko izaerarekin. 

 

Mendekotasun-egoeran edo horren arriskuan daudenei arreta emateko 

beharrizan horrekin batera, gizarte-babesik gabe dauden adineko batzuek 
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ordezko bizilekua eduki behar dute oinarrizko arretaren premiei eta 

arreta integralagoaren beharrizan gero eta handiagoei erantzun ahal izateko. 

 

Amaitzeko, aipatzekoa da araudiak errespetatu egin dituela Administrazio 

Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1teko 39/2015 Legearen 

(aurrerantzean, 39/2015  Legearen) 129.1 artikuluan aipatutako printzipioak 

(premia, efikazia, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta 

efizientzia).  

 

Araudia premiaren eta efikaziaren printzipioari egokituta egoteari dagokionez, 

lehen azaldu den bezala, haren onarpenak zerbitzua arau-esparru berrian 

kokatzeko beharrizanean oinarri duela adierazi behar dugu, egungo errealitate 

sozialari erantzuteko moduan. Halaber, arau hau tresnarik egokien eta 

efikazena da helburu horiek lortuko direla bermatzeko. 
 

Arau hori proportzionaltasun-printzipioarekin ere koherentea da; hala, araudia 

bitarteko beharrezko eta nahikoa da zerbitzu bera eta haren helburuak 

zehazten dituen Adinekoentzako Udal Ostatu Zerbitzua arautzeko. Hala, bere 

funtsezko alderdiak arautu ditu, hala nola zerbitzutik kanpo dauden prestazioak, 

erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak, zerbitzua erabiltzeko baldintzak eta 

horretan sartzeko prozedura, zerbitzua etetea eta azkentzea eta haren 

araubide ekonomikoa. 

 

Bestalde, araudiak zerbitzuaren erregulazioa hobetu du, aurreikusteko moduko 

ziurtasunezko arau-esparru koherente, egonkor, integratu eta argia ezarrita; 

beraz, ez dago aplikatu beharreko araubide juridikoarekiko inkoherentziarik edo 

kontraesanik eta, horrela, segurtasun juridikoaren printzipioa errespetatu da. 
 

Gardentasun-printzipioari dagokionez, beharrezko jarduerak egin dira herritarren 

benetako parte-hartzea bermatzeko araudia egitean, Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1teko 39/2015 Legearen 133. 

artikuluan ezarritakoaren arabera.   

 

2.- 2022ko maiatzaren 10eko Gizarte Zerbitzu Batzordean, Zumaiako 

Adinekoentzako Udal Ostatu Zerbitzuaren Araudia aurkeztu zen. 

 

IRZPENA 

 

Ondorioz, 2022ko ekainaren 14ean, Gizarte Zerbitzuetako Batzorde 

informatzaileak, ondorengo botoekin: 

 

      Alde: 3 EH Bildu; 2 EAJ 

      Aurka: 

      Abstentzioa: 

 

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 artikuluari jarraituz, erabakia 

udalbatzako bertan daudenen gehiengo osoa beharko delarik, apirilaren 2ko 
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7/1985 Toki Erakundetako Oinarrietako 47.2.h) artikuluan ezarritakoaren 

arabera, ondorengo PROPOSAMENA egin da: 

 

1.- Hasierako onarpena ematea, Zumaiako Adinekoentzako Udal Ostatu 

Zerbitzuaren Araudiari eranskinean adierazten den testuaren arabera. 

 

2.- Espedientea jendaurrean jartzea 30 lanegunez, iragarkia Gipuzkoako 

ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik hasita, erreklamazioak eta 

iradokizunak aurkezteko.  

 

Aipatutako apean erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez bada, behin 

behineko akordia behin betikotzat hartua izango da, 7/1985 Legeko 49 

artikuluaren arabera. 

 

3.- Behin betiko erabakiaren testu bateratua, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 

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

 

Hau ere batzordean azaldu, landu ondoren bozkatzera pasatzen da: 
 

Aldeko botoak:   15 boto  (9 EH BILDU, 5 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

ERABAKIA:    1.- Hasierako onarpena ematen da, Zumaiako 

Adinekoentzako Udal Ostatu Zerbitzuaren Araudiari eranskinean 

adierazten den testuaren arabera. 

 

2.- Espedientea jendaurrean jartzea 30 lanegunez, iragarkia 

Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik hasita, 

erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko.  

 

Aipatutako apean erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez 

bada, behin behineko akordia behin betikotzat hartua izango da, 

7/1985 Legeko 49 artikuluaren arabera. 

 

3.- Behin betiko erabakiaren testu bateratua, Gipuzkoako 

Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da, eta ez da indarrean jarriko 

argitaratzen ez den bitartean. 
 

6.-  PERTSONALA.- 

 

6.1.- ZUMAIAKO UDALEKO ENPLEGATU PUBLIKOEK MODALITATE PRESENTZIALA ETA EZ-

PRESENTZIALA BARNE HARTZEN DITUEN SISTEMA MISTO BATEN BIDEZ ZERBITZUA EMATEKO 

ARAUDIARI HASIERAKO ONARPENA EMATEA, BIDEZKO BADA. 
 

2022KO EKAINAREN 17KO PERTSONAL BATZORDEAREN IRIZPENA, ZUMAIAKO UDALEKO 

ENPLEGATU PUBLIKOEK MODALITATE PRESENTZIALA ETA EZ-PRESENTZIALA BARNE HARTZEN 

DITUEN SISTEMA MISTO BATEN BIDEZ ZERBITZUA EMATEKO ARAUDIARI HASIERANO 

ONARPENA EMATEKO 
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AURREKARIAK 

 

1.- Irailaren 29ko 29/2020 Errege Lege Dekretuaren (Administrazio Publikoetako 

telelanaren eta Osasun Sistema Nazionaleko giza baliabideen arloko premiazko neurriei 

buruzkoa, COVID-19ak eragindako osasun krisiari aurre egiteko) lehen artikuluaren bidez, 

47 bis artikulu berri bat sartu zen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak 

onartutako Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateginean. 

Artikulu hori honela idatzita geratu da: 

«47 bis artikulua. Telelana. 

1. Urrutiko zerbitzuak emateko modalitatea da telelana, non lanpostuaren eskumen-edukia, 
betiere zerbitzuaren beharrek ahalbidetzen badute, Administrazioaren bulegoetatik kanpo 
gara daitekeen, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiliz. 

2. Zerbitzua telelanaren bidez ematea berariaz baimendu beharko da, eta bateragarria izango 
da modalitate presentzialarekin. Nolanahi ere, borondatezkoa eta itzulgarria izango da, behar 
bezala justifikatutako salbuespenezko kasuetan izan ezik. Estatutu hau garatzeko ematen 
diren arauen arabera egingo da. Arau horiek negoziazio kolektiboaren xede izango dira 
dagokion eremuan, eta irizpide objektiboak jasoko dituzte zerbitzua emateko modalitate 
horretan sartzeko. 

Telelanak lana hobeto antolatzen lagundu beharko du, helburuak identifikatuz eta horiek 
betetzen diren ebaluatuz. 

 

 

3. Telelanaren bidez lan egiten duten langileek aurrez aurreko modalitatean lan egiten duten 
gainerako langileen betebehar eta eskubide berberak izango dituzte, indibidualak zein 
kolektiboak, lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudi aplikagarria barne, zerbitzua aurrez 
aurre emateari dagozkionak izan ezik. 

4. Administrazioak modalitate horretan lan egiten duten pertsonei beren jarduerarako behar 
dituzten baliabide teknologikoak emango dizkie eta mantenduko dizkie. 

5. Telelanaren arloan, estatutu honetan eta berau garatzeko arauetan aurreikusitakoaren 
arabera arautuko dira herri-administrazioetako lan-kontratuko langileak.» 

Halaber, aipatu Errege Lege Dekretuak honako hau xedatzen du:  

«telelanari buruzko araudia errege lege-dekretu honetan aurreikusitakora egokitu behar duten 
administrazio publikoek sei hilabeteko epea izango dute, hura indarrean sartzen denetik 
zenbatzen hasita.» 

 

2.- Horrez gain, kontuan izan behar da baita, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 

Estatutuaren testu bateginak, urriaren 30eko 5/2015 Errege Dekretu Legegileak 

onartutakoak, 14. artikuluan ezartzen duela enplegatu publikoen eskubide indibiduala 

dela bizitza pertsonala, familiarra eta laborala bateratzea ahalbidetzen duten neurriak 

hartzea. Zumaiako Udalean badaude jada xede hori duten hainbat neurri, baina orain 

helburu hori lortzeko beste aukera bat planteatu nahi da. 

Zerbitzuak emateko modalitate ez-presentziala da telelanaren sistema, non enplegatu 

publikoak etxetik edo lantokia ez den beste lekuren batetik, bere ohiko lan zentroa ez 

dena, betetzen baititu lanpostuko eginkizunak, betiere informazio-teknologiek 
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ahalbidetzen badute, eta lan arriskuen prebentzioa, gizarte segurantza eta 

datuen babes eta pribatutasuna direla-eta ezarri beharreko baldintzak bermatuta. 

Telelanak onura nabarmena ekar diezaieke adingabeak, zaintzak behar dituzten 

adineko pertsonak edo desgaitasun nahiz gaixotasun larriren bat duten senitartekoak 

beren kargura dituzten enplegatuei. Izan ere, eguneko lan saio osoa etxetik egin 

daitekeenez, errazagoa da bizitza pertsonala, familiarra eta laborala kontziliatzea.  

 

3.- Horrez gain, arrazoi horiek alde batera utzi gabe, kontuan izan behar da, era berean, 

lan inguruko kontzeptu eboluzionatu eta gaurkoa dela bertaratu gabeko lanaren irudia, 

eta horretan lehentasuna ematen zaiola enplegatu publiko bakoitzaren eginkizunak 

modu arduratsuan bideratzeari eta helburu korporatiboak gauzatzeko egiten den 

ekarpenari, lanpostuan egote hutsa ziurtatzeko edozein neurriren gainetik. Informazioaren 

eta komunikazioaren teknologia berrien garapenak aukera ematen du, inolako zalantzarik 

gabe, zerbitzua emateko orain arte ezagutzen direnak ez bezalako beste modalitate 

batzuk lantzeko. 

 

4.- Horren harira, ez da ahaztu behar, Herri Administrazioa den aldetik, Zumaiako Udalak 

betebehar berezia duela norberaren bizitza, familia eta lan bizitza uztar daitezen 

bermatzeko edozein neurri sustatzeko orduan. Gainera, neurri horiek hartzen badira, 

azken batean, produktibitate maila handiagoa lortuko da lanean enplegatu publikoak 

motibatuagoak egongo direlako eta, azkenean, ekarpen handiagoa egingo zaio interes 

orokorrari. 

 

Hori dela eta, jakiterik badago urruneko lana edo telelana bezalako ekimenek 

lagunduko dutela Administrazioa modernizatzen eta herritarrei kalitate handiagoko 

zerbitzuak eskaintzen, erakunderako ezin konta ahala abantaila baitakartza aukera 

horrek, haren zerbitzura ari diren langileen eraginkortasuna handitzearekin hasi eta langile 

horiek lanera doazen bitartean izan ditzaketen laneko arriskuen murrizketarekin buka. 

 

5.- Hala bada, zerbitzua bertaratu gabe emateko irudi horretarako proposatzen den 
erregulazioa Telelanari buruzko Esparru Akordio Europarrak zehaztutako oinarrizko 
printzipioetan bermatzen da (Europako Batzordearen ekimenez, akordio hori 2002ko 
uztailaren 16an sinatu zuten Bruselan esparru europarreko gizarte solaskide nagusiek), 
eta Zumaiako Udaleko langileen ordezkariekin negoziatu eta adostu da, Enplegatu 
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Testu Bateginaren Legearen 37.1 artikuluak xedatu 

bezala, urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua. 

Hori guztia da Zumaiako Udalak aukera honekin bilatzen duen helburua. 

Hala ere, kontuan hartu behar da telelana ez dela soilik lantokira bertaratu behar ez 
izatea, lan egiteko moduaren antolaketa aldatu beharra ere ekartzen baitu. Beraz, lan 
modalitate hau ezingo da aplikatu Zumaiako Udaleko lanpostu guztietan. Horregatik, 
ezinbestekoa izan da baloratu beharra zein lanpostu egokitu daitezkeen antolaketa 
eskema berri honetara. 

6.- Hori kontuan izanik hain zuzen ere, Zumaiako Udalean 2020an proba pilotu bat sustatu 
zen, eta behin proba pilotua amaituta eta prozesua ebaluatuta, balantzea oso 
aldekoa izan da, bai parte hartu duten langileen aldetik, bai haien arduradunen aldetik 
ere. Horregatik, erabaki da lan egiteko modu hau zabaltzea eta modu egonkorrean 
ezartzea. 

Nabarmendu behar da telelanaren proba pilotua partaidetza prozesu baten bidez egin  
zela. Zehazki, bertan parte hartu zuten langileekin, langileen ordezkariekin, parte hartu 
zuten langileen sailetako arduradunekin eta alderdi politikoekin partekatutako prozesua 
izan zen. 

Arestian esandako guztiagatik, langileen ordezkariekin negoziatu ostean 
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IRIZPENA 

 

Ondorioz, 2022ko ekainaren 17ko  Pertsonal Batzorde informatzaileak, ondorengo 

botoekin: 

       Aldeko botoak: 3 EH Bildu   (Iñaki Ostolaza, 

                                                        Asier Arakistain, 

                                                         Arantxa Gajate)  

                                     1 EAJ-PNV (Iker Mardaras) 

                                     1 ES-SV      (Arritxu Marañon)      

           

       Aurka:  0   

        Abstentzioa: 0 

 

ALDEKO irizpena eman du eta honako Proposamen hau 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 sinplea beharko delarik, apirilaren 2ko 7/1985 Toki 

Erakundetako Oinarrietako 22.2.i) eta 47. artikuluan ezarritakoaren arabera, ondorengo 

PROPOSAMENA egin da: 

 

 

1.- Zumaiako udaleko enplegatu publikoek modalitate presentziala eta ez-presentziala 

barne hartzen dituen sistema misto baten bidez  zerbitzua emateko arauei hasierak 

onarpena emateko 

2.- Arautegiaren hasierako onarpenaren erabakia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN 
argitaratzea eta dokumentua 30 eguneko agerraldi publikoan egotea. Erreklamaziorik 
aurkeztuko ez balitz, behin behineko akordioa behin betikotzat hartua joko da. 

Pertsonaleko batzordean landu eta adostasun batera iritsi ondoren gaia 

bozkatzera pasatzen da, 
 

Aldeko botoak:   15 boto  (9 EH BILDU, 5 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

ERABAKIA:    1.- Zumaiako udaleko enplegatu publikoek 

modalitate presentziala eta ez-presentziala barne hartzen dituen 

sistema misto baten bidez  zerbitzua emateko arauei hasierak 

onarpena ematen da. 

 

2.- Arautegiaren hasierako onarpenaren erabakia 
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzea eta dokumentua 30 
eguneko agerraldi publikoan egotea. Erreklamaziorik aurkeztuko ez 
balitz, behin behineko akordioa behin betikotzat hartua joko da. 

 

Ezohiko plenoa denez, ez dago eskari-galderik, beraz bukatzen dugu gaurko 

ezohiko plenoa hurrengo hilera arte 



                                                                        ……………………. 
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Eskerrik asko, 

 

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

 

Eztabaidatzeko beste gairik ez dagoenez, Alkate Lehendakariak bilera 

amaitutzat eman du, arratsaldeko seiak eta hogeita bi minutu direnean 

eta nik, Idazkariak, fede ematen dut. 

                                                        Idazkaria 
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