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169. OSOKO BILKURAKO AKTA 

 

 

Zumaiako herrian, 2022ko uztailaren 28an, arratsaldeko seietan, udaletxe 

honetako batzar aretoan Udalbatza eratu da ohiko 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. 

                                                          

Maider Alberdi Yeregui, and. 

Asier Arakistain Alberdi, jna. 

                                                         Maddi Aldalur Osa, and. 

Marina Bidasoro Arocena, and. 

M. Aranzazu Gajate Telleria, and. 

Jose María Azkue Castillo, jna. 

Oier Korta Esnal, jna.  
M. Cruz Alvarez Aparicio  and. 

Iker Mardaras Arrieta, jna 

Gotzon Embil Unanue, jna. 
  Cristina Vicente Iciar, and.                                                                           

Miren Aitziber Odriozola Etxezarreta, and. 

Ainhoa Illarramendi Azkue, and. 

Arritokieta Marañón Basarte, and  

 

                                                       

Ez bertaratuak:                          M. Arritokieta Iribar Egaña,  and. 

 

                 

Idazkaria:                                  Ander Cestona Unanue  

 
 

 

1.- AURREKO BILERETAKO AKTAREN ONARPENA, BIDEZKO BADA:  

       (168. zbkia – 2022.06.22 ) 
 

168. Akta onartutzat ematen da 
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2.- OGASUNA.- 

 

2.1.-  UDALAREN  2022KO  13., 14., 15., 16  eta  KIROL PATRONATUAREN  2022ko 6.  

ERREPARO ORRIEN ETA HAUEN ALKATE DEKRETUEN ERANTZUNAREN BERRI EMATEA. 
 

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (13/2022): 

 

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  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 

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  
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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: 

 

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. 
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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 

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. 
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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 91 GESMUNPAL APIRILA 1.451,56 

31/05/2022 59 AISILAN XXI, S.L. 

Aita Mari zinemaren kudeaketa 

zerbitzua <2022ko maiatza>  2.758,03 

31/05/2022 L- 220170 ARAZI IKT, S.L. 

MAIATZA Algorri natur baliabideen 

interpretazio zentroaren kudeaketa 4.639,44 

31/05/2022 085-2022 

KALEXKA 

ELKARTEA 

MAIATZA - Herrian Gizarte eta 

hezkuntza arloa eta arlo 

pisokososocialean Esku Hartzeko 

zerbitzua. 10.000,00 

31/05/2022 317/22 

KASTORE GEST, 

S.L. MAIATZA -  Kultura Saila -  Oxford 887,23 

31/05/2022 318/22 

KASTORE GEST, 

S.L. MAIATZA - Kultura Saila.    217,18 

31/05/2022 

C-22-

000541 

ETXEA 

Climatizaciones 

MAIATZA  Udaletxeko Aire 

Girotuaren mantenimendua  499,16 

31/05/2022 

C-22-

000553 

ETXEA 

Climatizaciones 

MAIATZA  Alondegiko Aire 

Girotuaren mantenimendua  416,28 

        20.868,88 
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g) Kontratu txikiei dagozkion kopurua baino gehiago esleitu zaie ondorengo hirugarrenei 

(9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, 118. artikulua) 

FAKTURAREN  

DATA 

FAKTURA 

ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 

BEZA 

BARNE 

2022/05/05 V-22-0396 
Altuna y Uria, 

S.A. 

CERTIFICACION Nº 3.OBRA: Itzurun 

2/3/4/5 plazatxoan azpiegitura eta 

berrurbanizazio lanak. 

   32.788,16    

 

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. 

 

 

 
0734/2022 ALKATE DEKRETUA 

 

AURREKARIAK 

 

2022ko ekainaren 10an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (13/2022)  

 

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 91 GESMUNPAL APIRILA 1.451,56 

31/05/2022 59 AISILAN XXI, S.L. 

Aita Mari zinemaren kudeaketa zerbitzua <2022ko 

maiatza>  2.758,03 

31/05/2022 L- 220170 ARAZI IKT, S.L. 
MAIATZA Algorri natur baliabideen interpretazio 
zentroaren kudeaketa 4.639,44 

31/05/2022 085-2022 KALEXKA ELKARTEA 
MAIATZA - Herrian Gizarte eta hezkuntza arloa eta 
arlo pisokososocialean Esku Hartzeko zerbitzua. 10.000,00 

31/05/2022 317/22 KASTORE GEST, S.L. MAIATZA -  Kultura Saila -  Oxford 887,23 

31/05/2022 318/22 KASTORE GEST, S.L. MAIATZA - Kultura Saila.    217,18 
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31/05/2022 C-22-000541 

ETXEA 

Climatizaciones 

MAIATZA  Udaletxeko Aire Girotuaren 

mantenimendua  499,16 

31/05/2022 C-22-000553 
ETXEA 
Climatizaciones 

MAIATZA  Alondegiko Aire Girotuaren 
mantenimendua  416,28 

        20.868,88 

 

g) Kontratu txikiei dagozkion kopurua baino gehiago esleitu zaie ondorengo hirugarrenei (9/2017 Legea, azaroaren 

8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, 118. artikulua) 

FAKTURAREN  

DATA 

FAKTURA 

ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 

BARNE 

2022/05/05 V-22-0396 Altuna y Uria, S.A. CERTIFICACION Nº 3.OBRA: Itzurun 2/3/4/5 

plazatxoan azpiegitura eta berrurbanizazio lanak. 
   32.788,16    

 

 

ERABAKIA: 

 
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak  

egitea agintzen dut. 

Alkatea 
 

 

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (14/2022): 

 

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  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 

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

 
  Aplikagarria zaizkion arauak: 
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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 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.” 



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

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

bere erreparoak idatziz azaldu beharko ditu erabakia edo ebazpena hartu baino 

lehen. 

 

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

aginduari badagokio, espedientearen izapidetzea etengo da harik eta hura 

ebazten den arte, beti ere honelakoetan gertatzen denean: 

 

c) Espedientean funtsezko beharkizun edo izapideak alde batetara utzi 

direnean. 

 

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

ebatzi beharko du eztabaida, eta beraren ebazpena betearazi beharrekoa 

izango da. Ahalmen hau ezin da eskuordetu. 

 

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

iraunkortasunari buruzkoa. 

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

onartutako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua aldatzen du 

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

Dekretuak onartutako Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua: 

 

      “218. artikulua. Desadostasunen ebazpenari buruzko txostenak.” 

 

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

adierazitako eragozpenei dagokienez toki-entitateko lehendakariak hartutako 

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

nagusien laburpena bidaliko dio. Txosten horrek funtzio ikuskatzaileari dagozkion 

alderdiei eta betekizunei bakarrik erantzungo die, ikuskatutako jarduketen aukera 

edo komenigarritasunari dagozkion gaiak gaineratu gabe. 

Atal honetan jasotzen denak puntu independente bat osatuko du dagokion osoko 

bilkurako gai-zerrendan. 

 

Korporazioko lehendakariak jarduketaren txosten justifikatzailea aurkeztu ahal 

izango du osoko bilkuran. 

 

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

lehendakariak kontrol-organo eskudunari aurkeztu ahal izango dio bere 

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

zuzen. 

 

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

Auzitegiari, toki-entitateko lehendakariak eta korporazioaren osoko bilkurak 

adierazitako eragozpenen kontra hartutako ebazpen eta hitzarmen guztien 

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

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

aurkeztu beharko dira, hala badagokio.» 

 

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

Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen 

duena 

 

12. artikulua. Eragozpenak. 

 



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

aztertutako egintza, agiri edo espedienteen mamiarekin edo formarekin, bere 

eragozpenak idatziz azaldu beharko ditu. Eragozpen horiek irizpidea finkatzen 

duten arauetan oinarritutako arrazoibideen bitartez motibatu behar dira, eta 

espedientean jasotako oztopo guztiak barnean hartuko dituzte. 

 

5. Baldin eta eragozpenak gastuen onespenari edo xedapenari, obligazioen 

onarpenari edo ordainketen aginduari eragiten badio, espedientearen 

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 

31/05/2022 326 
ELAI SERBITZUAK 
S.L. 

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

14.084,85 

31/05/2022 22-192-H AISILAN XXI, S.L. 

Electrizitatea Aita Mari zineman <2022/04/30etik 

2022/05/31ra> 389,39 



                                                                        ……………………. 
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31/05/2022 5287407 IMQ PREVENCION 

2022/04/01 - 2022/06/30  CONCIERTO AREAS 

TECNICAS (SEG,HIG,ERyPS) 1.766,60 

31/05/2022 528406 IMQ PREVENCION 
2022/04/01 - 2022/06/30  VIGILANCIA DE LA 
SALUD: SANITARIA 2.440,92 

        18.681,76 

 

 
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. 
 

 
0777/2022 ALKATE DEKRETUA 

 

AURREKARIAK 

 

2022ko ekainaren 17an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (14/2022)  

 

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 

31/05/2022 326 
ELAI SERBITZUAK 
S.L. 

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

14.084,85 

31/05/2022 22-192-H AISILAN XXI, S.L. 
Electrizitatea Aita Mari zineman <2022/04/30etik 
2022/05/31ra> 389,39 

31/05/2022 5287407 IMQ PREVENCION 

2022/04/01 - 2022/06/30  CONCIERTO AREAS 

TECNICAS (SEG,HIG,ERyPS) 1.766,60 

31/05/2022 528406 IMQ PREVENCION 

2022/04/01 - 2022/06/30  VIGILANCIA DE LA 

SALUD: SANITARIA 2.440,92 

        18.681,76 

 

 

ERABAKIA: 

 



                                                                        ……………………. 
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Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien 

ordainketak egitea agintzen dut. 

 

Alkatea 

 

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (15/2022): 

 

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  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 

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. 

 



                                                                        ……………………. 

 

 

 

 

 

.2022IAKU0007-N22/0090 

13 
 

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: 

 

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. 



                                                                        ……………………. 
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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. 

 

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. 
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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 

31/05/2022 107 GESMUNPAL MAIATZA 1.937,32 

01/06/2022 22A0005 UTE LV ZUMAIA 
Maiatzean Zumaiako udalerrian eginiko kale-
garbiketa zerbitzua 31.131,13 

10/06/2022 
M06-

220016 
CLIMATIZACIONES ETXEA, 
S.L. 

UDALETXEA - 2022-05-25 ko 22091 

zenbakidun LAN TXOSTENA:  "Rollo manta 
G4" 104,06 

        33.172,51 

 

c )  C.B.  Dendari eta taberna txikiak 
 

FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 
BARNE 

2022/06/01 A/600 

NELSON FERNANDEZ Y 
OTRA C.B. 

Arbustain -Santelmotako arrantzale zaharrei 
omenaldi hamaiketakoa  

724,40 

        724,40 

 

e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:  

 
FAKTURAREN  

DATA 

FAKTURA 

ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 

BARNE 
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05/05/2022 242/22 

IÑATELL ZERBITZUAK OBRA SANEAMIENTO OIKIA – EPIOLA  

baserria : trabajos realizados los dias 21, 22 
y 25 de abril del 2022 

5.645,92 

        5.645,92 

 

f) Gastu onarpena baino handiagoa da faktura 

  
FAKTURAREN  
DATA 

FAKTURA 
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 
BARNE 

18/05/2022 22-081 

Caldereria y Soldaduras 
SOLAN, S.L.U. Doble pasamanos inox 316 s/presupuesto 

22/081 2.845,92 

        2.845,92 

 
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. 
 

0814/2022 ALKATE DEKRETUA 

 

AURREKARIAK 

 

2022ko ekainaren 24ean kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (15/2022)  

 

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 

31/05/2022 107 GESMUNPAL MAIATZA 1.937,32 

01/06/2022 22A0005 UTE LV ZUMAIA 
Maiatzean Zumaiako udalerrian eginiko kale-
garbiketa zerbitzua 31.131,13 

10/06/2022 
M06-

220016 
CLIMATIZACIONES ETXEA, 
S.L. 

UDALETXEA - 2022-05-25 ko 22091 
zenbakidun LAN TXOSTENA:  "Rollo manta 
G4" 104,06 

        33.172,51 

 

c      )  C.B.  Dendari eta taberna txikiak 
 

FAKTURAREN  

DATA 

FAKTURA 

ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 

BARNE 
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2022/06/01 A/600 

NELSON FERNANDEZ Y 

OTRA C.B. 

Arbustain -Santelmotako arrantzale zaharrei 

omenaldi hamaiketakoa  
724,40 

        724,40 

 

e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:  

 
FAKTURAREN  

DATA 

FAKTURA 

ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 

BARNE 

05/05/2022 242/22 

IÑATELL ZERBITZUAK OBRA SANEAMIENTO OIKIA – EPIOLA  
baserria : trabajos realizados los dias 21, 22 

y 25 de abril del 2022 
5.645,92 

        5.645,92 

 

f) Gastu onarpena baino handiagoa da faktura 

  
FAKTURAREN  

DATA 

FAKTURA 

ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA 

GUZTIZKOA 
BEZA 

BARNE 

18/05/2022 22-081 

Caldereria y Soldaduras 

SOLAN, S.L.U. Doble pasamanos inox 316 s/presupuesto 
22/081 2.845,92 

        2.845,92 

 

 

ERABAKIA: 

 
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak 

egitea agintzen dut. 

 

Alkatea 
 

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (16/2022): 

 

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  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 



                                                                        ……………………. 
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Etxea 

Climatizaciones 
Udaletxeko eta Alondegiko klimatizazioa 15/02/2014   15/02/2015 

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 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. 



                                                                        ……………………. 
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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. 

 

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

egintza, agiri edo espedienteen mamiarekin edo formarekin, bere 

eragozpenak idatziz azaldu beharko ditu. Eragozpen horiek irizpidea finkatzen 

duten arauetan oinarritutako arrazoibideen bitartez motibatu behar dira, eta 

espedientean jasotako oztopo guztiak barnean hartuko dituzte. 

 

 

11. Baldin eta eragozpenak gastuen onespenari edo xedapenari, obligazioen 

onarpenari edo ordainketen aginduari eragiten badio, espedientearen 

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

70.3 artikuluan jasotako kasuetan gertatzen denean. 

 

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

da eragozpen etenarazle bat azaltzea, honelakoak gertatuz gero: 

 

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

 

b) Obligazioaren onarpenaren frogagirietan irregulartasun larriak sumatzen 

direnean edo jasotzailearen eskubidea behar adina egiaztatzen ez denean. 

 

c) Baldintzak edo izapideak ez betetzearen ondorioz egintza deuseztatuta 

gelditu daitekeenean edo, kudeaketa administratiboarekin aurrera jarraituz 

gero, toki entitateko diruzaintzari edo hirugarrenei diru galera ekarri ahal 

zaienean. 

 

Korporazioko osoko bilkurak beste baldintza edo izapide osagarri batzuk onartu 

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

funtsezkotzat hartuko dira. 

 

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

akatsak zuzendu beharko ditu eta jarduketak berriro bidali beharko dizkio organo 

kontu-hartzaileari hamabost eguneko epean. Eragozpena jasotzen duen 

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

xedatutako prozedura hasiko du. 

 

5. Baldin eta espedientean akatsak gertatzen badira funtsezkotzat ez diren 

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

gainerakoak ez betetzearen ondorioz, Kontu-hartzailetzak aldeko txostena egin 

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

onartu aurretik zuzendu beharko dira. Organo kudeatzaileak akats horiek zuzendu  

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

kudeatzaileak espedienteak aurrera jarraitzeko ezarritako baldintzak betetzen ez 

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

deritzen kasuetan, foru dekretu honetako 15. artikuluan jasotako prozedura 

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

apartatu honetan jasotakoaren arabera azaldutako eragozpenen aurka hartzen 

diren ebazpen eta erabakiak. 
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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 

22/06/2022 2022/057 
RANDEZ DOMINGUEZ 
ANDONI 

2. HIRUHILEKOA : Aita Mari ikastetxea, 

Foronda eta Sagarbideko berogailuen 
mantenua 1.319,85 

22/06/2022 2022/058 
RANDEZ DOMINGUEZ 
ANDONI 

2. HIRUHILEKOA: Jubilatuen etxeko 
berogailuaren mantenua 384,45 

        1.704,30 

 

 
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. 
 

 
0842/2022 ALKATE DEKRETUA 

 
AURREKARIAK 

 

2022ko ekainaren 30ean kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (16/2022)  

 

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 

22/06/2022 2022/057 
RANDEZ DOMINGUEZ 
ANDONI 

2. HIRUHILEKOA : Aita Mari ikastetxea, 

Foronda eta Sagarbideko berogailuen 
mantenua 1.319,85 

22/06/2022 2022/058 
RANDEZ DOMINGUEZ 
ANDONI 

2. HIRUHILEKOA: Jubilatuen etxeko 
berogailuaren mantenua 384,45 

        1.704,30 

 

 

ERABAKIA: 
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Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien 

ordainketak egitea agintzen dut. 

 

Alkatea 
 
 

Ohiko kontratuak iraungita daudenak dira eta horiek ordaindu ahal izateko nire 

alkate dekretuak,  informazioa emanda geratzen da 

 

Bigarren puntua izango da baita ere informazioa ematea 

 

 

 
 

2.2.- UDALAREN 2022KO  16. 17.  eta  18.. KREDITU ALDAKETEN BERRI EMATEA, 
 

16. kreditu aldaketa 

KREDITU TRANSFERENTZIEN PROPOSAMENA 

Kreditua transferituko duten gastu partidak (bajak) 

Partida Izena Hasierako 

kreditua 

Murrizketa Amaierako 

kreditua 

    1 0300.481.338.00.04 

2022 

 SAN PEDRO DIRU-

LAGUNTZAK 

 6.000,00  6.000,00  0,00 

   1 0300.481.334.01.01 

2022 

 MUSIKA-ELKARTEEI DIRU 

LAGUNTZAK 

 48.000,00  9.255,00  38.745,00 

   1 0300.481.334.01.02 

2022 

 MUSIKA-EKINTZETAKO 

BESTE DIRU LAGUNTZAK 

 13.000,00  7.330,00  5.670,00 

   1 0300.481.338.00.05 

2022 

 UDAKO DIRU-

LAGUNTZAK 

 5.000,00  5.000,00  0,00 

   1 0300.481.338.00.03 

2022 

 SAN TELMO DIRU-

LAGUNTZAK 

 10.000,00  4.708,00  5.292,00 

     

GUZTIRA   82.000,00  32.293,00  49.707,00 

 

Kreditua jasoko duten gastu partidak (altak) 

 

Partida (*) Izena Hasierako 

kreditua 

Gehikuntza Amaierako 

kreditua 

    1 0300.226.338.00.97 

2022 

 SAN PEDROTAKO 

FESTAK 

 35.000,00  11.324,00  46.324,00 

   1 0300.226.338.00.96  SAN TELMOTAKO  55.000,00  9.708,00  64.708,00 
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2022 FESTAK 

   1 0300.226.338.00.98 

2022 

 UDAKO FESTAK  20.000,00  5.000,00  25.000,00 

   1 0300.226.334.01.06 

2022 

 JARDUERA 

SOZIOKULTURALAK, 

MUSIKA 

 30.000,00  6.261,00  36.261,00 

     

GUZTIRA   140.000,00  32.293,00  172.293,00 

* Aurrekontuko partida berriak sortu ahal izango dira 

 

 Zumaian, 

 Alkatea 

 

17. 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 

 146.443,93  5.400,00  141.043,93 

   1 1000.481.414.00.01 

2022 

 BIOLUR ELIKADURA 

BURUJABETZA 

 2.000,00  2.000,00  0,00 

     

GUZTIRA   148.443,93  7.400,00  141.043,93 

 

Kreditua jasoko duten gastu partidak (altak) 

 

Partida (*) Izena Hasierako 

kreditua 

Gehikuntza Amaierako 

kreditua 

    1 0100.211.230.00.01 

2022 

 branka KONPONK.ETA 

KONTSERB 

 1.500,00  800,00  2.300,00 

   1 0100.212.153.30.05 

2022 

 ORDULARIA ETA 

TERMOMETROAREN 

MANTENIM 

 2.400,00  600,00  3.000,00 

   1 0100.211.920.10.01 

2022 

 KONPONKETAK LOKAL 

PUBLIKOETA 

 5.000,00  1.000,00  6.000,00 
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   1 0100.623.153.41.01 

2022 

 MAKINERIA ETA 

TRESNAK 

 5.000,00  3.000,00  8.000,00 

   1 0100.227.414.00.99 

2022 

 BIOLUR ELIKADURA 

BURUJABETZA (URTEKO 

KUO 

 0,00  2.000,00  2.000,00 

     

GUZTIRA   13.900,00  7.400,00  21.300,00 

* Aurrekontuko partida berriak sortu ahal izango dira 

 Zumaian,   

 Alkatea 

18. 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 0100.622.333.10.02 

2022 

 AITA MARI ZINEMAKO 

ERAIKINAREN KONPONKET 

 0,00  30.000,00  30.000,00 

    1 0400.226.311.00.99 

2022 

 HAINBAT GASTU (ANIMALIAK 

JASOTZEA, KALEK 

 6.000,00  10.000,00  16.000,00 

    1 0200.226.326.00.98 

2022 

 HAINBAT GASTU UNESCO 

KONGRESOA 

 0,00  6.192,80  6.192,80 

     GUZTIRA  6.000,00  46.192,80  52.192,80 

 

Kod. Partida Azalpena Zenbatekoa 

    a  2 0000.870.920.00.01 2022  DIRUZAINTZA GERAKINA 

GASTU OROKORRETARAK 

 46.192,80 

    



                                                                        ……………………. 

 

 

 

 

 

.2022IAKU0007-N22/0090 

25 
 

   FINANTZAKETA GUZTIRA  46.192,80 

 

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 

 

 

Hiru kreditu aldaketa hauek  16. , 17.,  eta 18. ,  ogasun batzordean aipatu ziren , 

beraz,  horren berri emateko osoko bilkurara ekartzen dira,  
 

 

2.3.-  IRIZPENAK: 

2.3.1.-  UDALAREN ETA KIROL PATRONATUAREN KONTU OROKORRAK ONARTZEA, 

BIDEZKO BADA. 

 
2022KO EKAINAREN 17KO, KONTUEN BATZORDE BEREZIKO IRIZPENA  ETA TXOSTENA, 

2021EKO KONTU OROKORRARI DAGOKION ONARPENA. 

 

AURREKARIAK 

 

 1.- 2022ko martxoaren 31ean 2020ko aurrekontuen likidazioak onartzen dira, 

Udalari eta Erakunde Autonomoei dagozkienak, Kirol Patronatua. 

 

 2.- 2022ko ekainaren 17an, 2021eko Kontu Orokorra aurkezten da Kontuen 

Batzorde Berezian ekitaldian zehar burutu diren aurrekontu-eragiketak guztiak, 

aurrekontuz kanpokoak, ondarezkoak eta diruzaintzakoak jasotzen ditu eta kopuru eta 

kontzeptu garrantzitsuenak aztertzen dira. 

 

IRIZPENA ETA TXOSTENA 

 

Ondorioz, batzorde honek aldeko irizpena jasotzen du honako botoekin: 

 

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

Abstentzioak:   

Aurkako botoak:  

 

Irizpen hau onartzea eta honako txosten hau azaltzea: 

 

 a- Jendaurrera azalduko da 15 egunetan, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki 

Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 63.3 

artikuluaren arabera. 
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 b- Jendaurrean jartzeko epea amaitutakoan, erreklamaziorik edo 

eragozpenik aurkeztu ala ez, Udalbatzaren Osoko Bilkurara eramango da, hala 

badagokio, onartu ahal izateko, eta erreklamazioa edo eragozpena ebatziko da. 

 

 c- Kontu Orokorraren berri emango zaio Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, behar 

bezala onetsita, haren arautegian ezarritakoaren arabera. 

 

Kontu Orokorra onartzea eta jendaurrean jartzea erabaki du. 

 

 

Zumaian, 2022ko ekainaren 17an 

 
Batzordeko Lehendakaria                        Kontu-hartzailea 

 
 

Gaia azaldu eta bozketa egiten da, 
 

Aldeko botoak:   16 boto   (8 EH BILDU, 7 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

    ERABAKIA:  1.-  Udalaren eta Kirol Patronatuaren 2021eko 

kontu orokorrak onartzen dira, 

                            2.- Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki 

Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru 

Arauaren 63.3 artikuluaren arabera.  
 

 

2.3.2.-  UDALAREN 2022ko 15. KREDITU ALDAKETA ONARTZEA, BIDEZKO BADA, 

 
“Transferentzia bidezko kreditu aldaketaren  2022-KALD-000015-00 zenbakidun 

espedientea onartzeko proposamena. 

 

  Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientearen berri eman da 

2022ko ekainaren 17ko 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 uztailaren 22an ospatzen den batzorde honek onartzen du 

Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, kreditu transferentzia 

modalitatekoa, proposamenean ageri den partidakako xehetasunarekin, kapitulukako 

laburpen honen arabera: 
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Kreditua transferituko duten gastuak (bajak) 

 

Kapitulua Izena Egungo 

kredituak 

Murrizketa Amaierako 

kreditua 

6  INBERTSIO ERREALAK  100.000,00  49.100,14  50.899,86 

GUZTIRA   100.000,00  49.100,14  50.899,86 

 

Kreditua jasoko duten gastuak (altak) 

 

Kapitulua Izena Egungo 

kredituak 

Gehikuntza Amaierako 

kreditua 

6  INBERTSIO ERREALAK  0,00  49.100,14  49.100,14 

GUZTIRA   0,00  49.100,14  49.100,14 

 

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, 2 EAJ) 

Aurkako botoak:  

Abstentzioa:  

 

Proposamen  hau  Osoko Bilkurara eramatea onartzen da. 

 
 Batzordeburua      Kontu-hartzailea 

 

15. kreditu aldaketaren azalpena egin ondoren bozkatu egiten da honako 

emaitza delarik    

Aldeko botoak:   16 boto   (8 EH BILDU, 7 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

    ERABAKIA:  Udalaren 2022ko 15. kreditu aldaketa onartzen 

da. 
 

 

2.3.3.-  UDALAREN 19. KREDITU ALDAKETA ONARTZEA, BIDEZKO BADA, 

 
“Transferentzia bidezko kreditu aldaketaren  2022-KALD-000019-00 zenbakidun 

espedientea onartzeko proposamena. 
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  Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientearen berri 

eman da, 2022ko uztailaren 22ko 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 uztailaren 22an 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 

2  ONDASUN ARRUNTAK ETA 

ZERBITZUAK 

 5.663,29  4.482,23  1.181,06 

4  TRANSFERENTZI ARRUNTAK  141.043,93  517,77  140.526,16 

GUZTIRA   146.707,22  5.000,00  141.707,22 

 

 

Kreditua jasoko duten gastuak (altak) 

 

Kapitulua Izena Egungo 

kredituak 

Gehikuntza Amaierako 

kreditua 

6  INBERTSIO ERREALAK  0,00  5.000,00  5.000,00 

GUZTIRA   0,00  5.000,00  5.000,00 

 

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, 2 EAJ) 

Aurkako botoak:  

Abstentzioa:  

 

Proposamen hau Osoko Bilkurara eramatea onartzen da. 

 

Aldaketari buruzko informazioa ematen da eta irizpena bozkatzen da. 

Aldeko botoak:   16 boto   (8 EH BILDU, 7 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 
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Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

    ERABAKIA:  Udalaren 2022ko 19. kreditu aldaketa onartzen 

da. 

 

 

 
 

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

 

3.1.-  IRIZPENAK: 

 

3.1.1.-  ZUMAIAKO  BASADI AUZUNEA 9A ETA 9B  FATXADA BIRGAITZEKO OBRARI, 

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGAN %95EKO HOBARIA 

APLIKATZEA  ONARTZEA BIDEZKO BADA.- 

 
LURRALDE ANTOLAMENDUAREN BATZORDEAREN IRIZPENA, 2022KO UZTAILAREN 
4KOA, ZUMAIAKO ONDARE HISTORIKOKO, ARKITEKTONIKOKO ETA INGURUMEN-
ONDAREKO FATXADAREN BIRGAITZE INTEGRALEKO ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA 
OBREN GAINEKO ZERGAREN GAINEKO %95EKO HOBARIA APLIKATZEKO DENA, 
ZUMAIAKO BASADI AUZUNEA 9A 9B FATXADARI DAGOKIONEZ. 
 

AURREKARIAK 
 

1.- BASADI AUZUNEA 9A 9BKO  JABEKIDEEN ELKARTEAK  Zumaiako  BASADI AUZUNEA 9A 

9Ban dagoen eraikineko fatxada eta teilatua eraberritzeko obra lizentzia eskatu zuen. 

 

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

zergaren gaineko %95eko hobaria aplikatzeko eskatu zen, Zumaiako BASADI AUZUNEA 

9A 9Bko fatxada birgaituko delako. 

 

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

432.162,42€  euroko egikaritze materialaren aurrekontuan oinarrituta. 

 

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

 

IRIZPENA 

 

Ondorioz, 2022KO UZTAILAREN 4ko Lurralde Antolamenduaren batzordean bozketa egin 

da, honako emaitzekin: 

 
Alde: 

Iñaki Ostolaza Esnal ( EH Bildu) 

Marina Bidasoro ( EH Bildu) 

Alex Oliden Antia ( EH Bildu) 

Oier Korta Esnal (EAJ) 

Ainhoa Illarramendi (EAJ) 

Arritxu Marañon (PSE) 

Aurka: 0 

Abstentzioa: 0 
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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 BASADI AUZUNEA 9A 9Bko fatxada birgaitzeko obrari, eraikuntza, instalazio 

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

aurrekontua (432.162,42€) € kontuan hartuta. 
Zumaia, 2022KO UZTAILAREN 4a. 

Lurralde Antolamenduaren batzordeko batzordeburua 
Iñaki Ostolaza Esnal 

3.1.2.- ZUMAIAKO  BASADI AUZUNEA 14  FATXADA BIRGAITZEKO OBRARI, 

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGAN %95EKO HOBARIA 

APLIKATZEA  ONARTZEA BIDEZKO BADA.- 

 
LURRALDE ANTOLAMENDUAREN BATZORDEAREN IRIZPENA, 2022KO UZTAILAREN 4KOA,  

ZUMAIAKO ONDARE HISTORIKOKO, ARKITEKTONIKOKO ETA INGURUMEN-ONDAREKO 

FATXADAREN BIRGAITZE INTEGRALEKO ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO 

ZERGAREN GAINEKO %95EKO HOBARIA APLIKATZEKO DENA, ZUMAIAKO BASADI AUZUNEA 

14 FATXADARI DAGOKIONEZ. 

 

AURREKARIAK 

 

1.- BASADI AUZUNEA 14KO JABEKIDEEN ELKARTEAK Zumaiako BASADI AUZUNEA 14an 

dagoen eraikineko fatxada eta teilatua birgaitzeko obra lizentzia eskatu zuen. 

 

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

zergaren gaineko %95eko hobaria aplikatzeko eskatu zen, Zumaiako BASADI AUZUNEA 

14ko fatxada  birgaituko delako. 

 

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

286.967,72 €  euroko egikaritze materialaren aurrekontuan oinarrituta. 

 

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

 

 

IRIZPENA 

 

Ondorioz, 2022KO UZTAILAREN  4ko Lurralde Antolamenduaren batzordean bozketa egin 

da, honako emaitzekin: 

 

 

Alde: 

Iñaki Ostolaza Esnal ( EH Bildu) 

Marina Bidasoro ( EH Bildu) 

Alex Oliden Antia ( EH Bildu) 

Oier Korta Esnal (EAJ) 

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 (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
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7/1985 Legearen 47 artikuluan araututakoari jarraituz, erabakia udalbatzako 

bertan daudenen gehiengo sinplea beharko da): 

 

1.- Zumaiako BASADI AUZUNEA 14ko  fatxada birgaitzeko obrari, eraikuntza, instalazio eta 

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

aurrekontua 

(286.967,72 €) € kontuan hartuta. 

Zumaia, 2022KO UZTAILAREN 4a. 

Lurralde Antolamenduaren batzordeko batzordeburua 

Iñaki Ostolaza Esnal 
777 I 

 

 

3.1.3 ZUMAIAKO  JULIO BEOBIDE 31  FATXADA BIRGAITZEKO OBRARI, ERAIKUNTZA, 

INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGAN %95EKO HOBARIA APLIKATZEA  

ONARTZEA BIDEZKO BADA.- 

 

 
LURRALDE ANTOLAMENDUAREN BATZORDEAREN IRIZPENA, 2022KO UZTAILAREN 4 KOA, 

ZUMAIAKO ONDARE HISTORIKOKO, ARKITEKTONIKOKO ETA INGURUMEN-ONDAREKO 

FATXADAREN BIRGAITZE INTEGRALEKO ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO 

ZERGAREN GAINEKO %95EKO HOBARIA APLIKATZEKO DENA, ZUMAIAKO JULIO  BEOBIDE 

KALEA 31ko FATXADARI DAGOKIONEZ 

 
AURREKARIAK 

 

1.- JULIO BEOBIDE KALEA 31ko JABEKIDEEN ELKARTEAK Zumaiako JULIO BEOBIDE KALEA 

31n dagoen eraikineko fatxada birgaitzeko obra lizentzia eskatu zuen EITaren akatsak 

zuzentzeko. 

 

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

zergaren gaineko %95eko hobaria aplikatzeko eskatu zen, Zumaiako JULIO BEOBIDE 

KALEA 31ko fatxada konponduko delako. 

 

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

fatxadako mantantentze lanen 138.861,69 euroko egikaritze materialaren aurrekontuan 

oinarrituta. 

 

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

IRIZPENA 
 

Ondorioz, 2022KO UZTAILAREN 4ko Lurralde Antolamenduaren batzordean bozketa egin 

da, honako emaitzekin: 

 

Alde: 

Iñaki Ostolaza Esnal ( EH Bildu) 

Marina Bidasoro ( EH Bildu) 

Alex Oliden Antia ( EH Bildu) 

Oier Korta Esnal (EAJ) 

Ainhoa Illarramendi (EAJ) 

Arritxu Marañon (PSE) 

Aurka: 0 

Abstentzioa: 0 
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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 JULIO BEOBIDE KALEA 31ko fatxada birgaitzeko obrari, eraikuntza, instalazio 

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

aurrekontua (138.861,69 €) kontuan hartuta. 

 
Zumaia, 2022KO UZTAILAREN 4a. 

Lurralde Antolamenduaren batzordeko batzordeburua 
Iñaki Ostolaza Esnal 

 

3.1.4.-  ZUMAIAKO  OIKIA 36 FATXADA BIRGAITZEKO OBRARI, ERAIKUNTZA, 

INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGAN %95EKO HOBARIA APLIKATZEA  

ONARTZEA BIDEZKO BADA.- 

 
LURRALDE ANTOLAMENDUAREN  BATZORDEAREN IRIZPENA, 2022KO UZTAILAREN 4KOA, 

ZUMAIAKO ONDARE HISTORIKOKO, ARKITEKTONIKOKO ETA INGURUMEN-ONDAREKO 

FATXADAREN BIRGAITZE INTEGRALEKO ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO 

ZERGAREN GAINEKO %95EKO HOBARIA APLIKATZEKO DENA, ZUMAIAKO OIKIA 36 

FATXADARI DAGOKIONEZ. 

AURREKARIAK 

 

1.- OIKIA 36KO JABEKIDEEN ELKARTEAK Zumaiako OIKIA 36an dagoen eraikineko 

fatxada, egitura eta teilatua birgaitzeko obra lizentzia eskatu zuen EITaren akatsak 

zuzentzeko. 

 

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

zergaren gaineko %95ekohobaria aplikatzeko eskatu zen, Zumaiako OIKIA 36ko fatxada 

birgaituko delako. 
 
3.- Udal zerbitzu teknikoen txosten  teknikoa hobaria aplikatzearen aldekoa da, 5.993,00 

€ euroko egikaritze materialaren aurrekontuan oinarrituta. 

 

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

 
IRIZPENA 

 
Ondorioz, 2022KO UZTAILAREN 4ko Lurralde Antolamenduaren batzordean bozketa egin 

da, honako emaitzekin: 
 
Alde: 

Iñaki Ostolaza Esnal ( EH Bildu) 

Marina Bidasoro ( EH Bildu) 

Alex Oliden Antia ( EH Bildu) 

Oier Korta Esnal (EAJ) 

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 (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
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7/1985 Legearen 47 artikuluan araututakoari jarraituz, erabakia udalbatzako 

bertan  daudenen gehiengo sinplea beharko da): 

 

 

1.- Zumaiako OIKIA 36ko fatxada birgaitzeko obrari, eraikuntza, instalazio eta obren 

gaineko zergan %95eko hobaria aplikatzea onartzea, exekuzio materialaren 

aurrekontua (5.993,00 €) € kontuan hartuta. 
 

Zumaia, 2022KO UZTAILAREN 4a. 
Lurralde Antolamenduaren batzordeko batzordeburua 

Iñaki Ostolaza Esnal 

 

3.1.5.-  ZUMAIAKO  PATXITA ETXEZARRETA 21A ETA 21B FATXADA BIRGAITZEKO 

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

APLIKATZEA  ONARTZEA BIDEZKO BADA.- 
 

LURRALDE ANTOLAMENDUAREN BATZORDEAREN IRIZPENA, 2022KO UZTAILAREN 4KOA, 

ZUMAIAKO ONDARE HISTORIKOKO, ARKITEKTONIKOKO ETA INGURUMEN-ONDAREKO 

FATXADAREN BIRGAITZE INTEGRALEKO ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO 

ZERGAREN GAINEKO %95EKO HOBARIA APLIKATZEKO DENA, ZUMAIAKO PATXITA 

ETXEZARRETA 21 A-B FATXADARI DAGOKIONEZ. 

 
AURREKARIAK 

 

1.- PATXITA ETXEZARRETA 21 A-BKO JABEKIDEEN ELKARTEAK Zumaiako PATXITA 

ETXEZARRETA 21 A-Ban dagoen eraikineko fatxada eta teilatua birgaitzeko obra lizentzia 

eskatu zuen EITaren akatsak zuzentzeko 

 

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

zergaren gaineko %95eko hobaria aplikatzeko eskatu zen, Zumaiako PATXITA 

ETXEZARRETA 21 ABko fatxada birgaituko delako. 

 

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

120.839,54€ euroko egikaritze materialaren aurrekontuan oinarrituta. 

 

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

 
IRIZPENA 

 

Ondorioz, 2022KO UZTAILAREN 4ko Lurralde Antolamenduaren batzordean bozketa egin 

da, honako emaitzekin: 

Alde: 

Iñaki Ostolaza Esnal ( EH Bildu) 

Marina Bidasoro ( EH Bildu) 

Alex Oliden Antia ( EH Bildu) 

Oier Korta Esnal (EAJ) 

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 (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 

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

udalbatzako bertan daudenen gehiengo sinplea beharko da): 
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1.- Zumaiako PATXITA ETXEZARRETA 21 ABko fatxada birgaitzeko obrari, eraikuntza,  

instalazio eta obren gaineko zergan %95eko hobaria aplikatzea onartzea, exekuzio 

materialaren aurrekontua (120.839,54€) € kontuan hartuta. 

 
Zumaia, 2022KO UZTAILAREN 4a. 

Lurralde Antolamenduaren batzordeko batzordeburua 
Iñaki Ostolaza Esnal 

 

 

Hobariak, denak batera bozkatzera pasatzen gara, 

 

Aldeko botoak:   16 boto   (8 EH BILDU, 7 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

    ERABAKIA:   Zumaiako  Basadi auzunea  9A eta 9B;  Basadi 

auzunea, 14; Julio Beobide 31; Oikia auzunea, 36; eta Patxita 

Etxezarreta 21A eta 21 B-ko  fatxada birgaitzeko obren, eraikuntza, 

instalazio eta obren gaineko zergan %95eko hobaria aplikatzea 

onartzen dira.- 
 

 

Hirigintzako gai bat dago tratatzeko eta proposamen bat da Eroskiren 

kontratuaren luzapenari buruzkoa baina lehendabizi proposamena denez, 

bozkatu behar dugu proposamen bezala onartzen dugula 

 

Iker Mardarasek adierazten du esanaz puntu honetan ez duela parte hartuko, 

Eroskiko lan bazkidea delako eta hor bateraezintasun bat dagoelako, 

 

Aldeko botoak:   15 boto   (8 EH BILDU, 6 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

    ERABAKIA:   Gaia tratatzea erabakitzen da. 
 

 

ZUMAIAN, FORUEN PLAZAKO UDAL-MERKATUAREN INSTALAZIOETAN DAGOEN 

LOKAL BATEN MERKATARITZA-USTIAPENA EMATEKO KONTRATUA LUZATZEKO. 

 

Zumaiako Udalaren Osoko Bilkurak 2001eko uztailaren 5ean egindako bilkuran 

hartutako Erabakia aztertu da. Erabaki horren bidez, ZUMAIEN FORUEN PLAZAKO 

UDAL-MERKATUAREN INSTALAZIOETAN DAGOEN LOKAL BATEN MERKATARITZA-

USTIAPENA EGITEKO kontratua esleitu zitzaion EROSKI S.COOP. enpresari, 

eskaintzarik onuragarriena egin duelako; 5500.000 pezeta eta 20 urteko 
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emakida. Beti ere, esleipendunak berariazko klausula administratiboen 

pleguen arabera. 

 

Helburu horretarako egindako txosten juridikoa aztertu da 

 

Prestazioaren iraupena 20 urtekoa zen eta  2022ko abenduaren 31n amaituko 

da, 2001eko uztailaren 20an sinatutako kontratuaren hirugarren klausulan 

jasotakoaren arabera. 

 

Momentu hauetan Zumaiako Hiri  Antolamenduko Plan Orokor berria 

tramitatzen ari da eta instalazioa dagoen eremuan gaur egun baimendutako 

erabilerak aldatu egingo direla aurreikusten da. Beraz, horrek gaur egungo 

egoerari epe-muga bat jartzen dio eta ezin da da epe luzerako emakida berririk 

baimendu. 

 

Emakidadunak eremu horretan ematen duen zerbitzua interes eta 

erabilgarritasun handikoa da inguruko bizilagunentzat, eta, beraz, zerbitzu hori 

kentzeak kalte egingo lioke interes publikoari; izan ere, garbi gelditu da zerbitzu 

hori beharrezkoa dela  eta biztanleriaren zati bat umezurtz utziko lukeela kenduz 

gero. Beraz, emakidaren kontratazioa arautu zuten baldintza juridiko, tekniko 

eta ekonomikoen pleguan horrelakoirk aurreikusita ez zegoen arren, ikusi da 

emakidaren luzapena egitea dela aukerarik eraginkorrena interes orokorra 

babesteko. 

 

Lizitazio-prozeduran eskaintza bakarra jaso zen; izan ere, emakidaren xede den 

lokalaren azalera, 300 m2-koa, gainerako operadore ekonomikoek txikia zela 

iritzi zioten zerbitzua ezartzeko. Prozedura hoentan guztian ez da egon bestelako 

interesdunen berririk, beraz, ez dago aintzat hartu beharreko eskubideri haie 

dagokienez. Luzapenaren berri izan balute eskaintzarik aurkeztuko zutenik ere ez 

da inola ageri. Beraz, objektiboa da esatea emakidaren luzapena ez 

litzatekeela klatergarria izango lehiakideentzat eta ez duela  alor publikoko lehia 

askea urratzen. Aukera handia dago lizitazio berria eginez gero hutsik 

gelditzekoa. 

 

Emakida luzatzen ez bada, eta zerbitzua ematen jarraitzen bada, nahiz eta 

kanona ordaintzen jarraitu, egoera prekarioan egongo litzateke, eta ezin izango 

litzateke uletu emakida indarrean dagoenik. Beraz, lokalaren erabilera onartzen 

bada, egeoera prekarioan egongo litzateke, eta hori ez da aaintzat hartzen, 

administrazio publiko batek ez duelako egoera hori onartu behar, eta 

emakidedunak dituen langileek segurtasun-gabezia juridikoa izango lukeelako. 

 

Kontuan hartu da Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen testu 

bategina onartzen duen ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuan 

xedatutakoa, kontratua formalizatzean indarrean dagoen araua den aldetik, 

bai eta toki-araubidearen araudian aurreikusitakoa ere. 

 

Zumaiako Udalaren Osoko Bilkurak honakoa ERABAKI DU: 
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Lehena: EROSKI S.COOPekin sinatutako kontratua luzatzea, ZUMAIAKO 

FORUOEN PLAZAKO UDAL MERKATUKO INSTALAZIOETAN MERKATARITZA LOKAL 

BATEN ESPLOTAZIOA EMATEKO. 

 

Bigarrena: luzapen honek gehienez ere bost urteko iraupena izango du, eta 

aldeek urtero onartu beharko dute. Iraupen hori ez da inola ere 2027ko 

abenduaren 31tik aurrerakoa izango. 

 

Hirugarrena: luzapenaren prezioa berrikusi egingo da, eta honako kopuru hau 

ezarriko da:     3.033 €/MES 

 

Laugarrena: EROSKI S. COOP-i erabaki hau jakinaraztea eta administrazio-

kontratuaren luzapena formalizatzeko eskatzea. 

 

Bosgarrena: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea kontratuaren 

luzapenari buruzko iragarkia. 

 

Seigarrena: udalbatzako alkate-udalburuari ahalmena ematea egintza hau 

betearazteko. 
 

Gaia luzaro eztabaidatu ondoren bozkatzera pasatzen da 
 

 Aldeko botoak:   15 boto   (8 EH BILDU, 6 EAJ-PNV, 1 ES-SV,) 

Kontrako botoak:  0      

Abstentzioak:  0 

 

    ERABAKIA:   Lehena: EROSKI S.COOPekin sinatutako kontratua 

luzatzen da,  ZUMAIAKO FORUOEN PLAZAKO UDAL MERKATUKO 

INSTALAZIOETAN MERKATARITZA LOKAL BATEN ESPLOTAZIOA EMATEKO. 

 

Bigarrena:  luzapen honek gehienez ere bost urteko iraupena izango du, 

eta aldeek urtero onartu beharko dute. Iraupen hori ez da inola ere 

2027ko abenduaren 31tik aurrerakoa izango. 

 

Hirugarrena: luzapenaren prezioa berrikusi egingo da, eta honako kopuru 

hau ezarriko da:     3.033 €/MES 

 

Laugarrena: EROSKI S. COOP-i erabaki hau jakinaraztea eta administrazio-

kontratuaren luzapena formalizatzeko eskatzea. 

 

Bosgarrena: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea kontratuaren 

luzapenari buruzko iragarkia. 

 

Seigarrena: udalbatzako alkate-udalburuari ahalmena ematea egintza 

hau betearazteko. 
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Beraz, bukatutzat ematen dut gaurko osoko bilkura,  eskerrik asko etortzeagatik, 

 

 

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

 

Eztabaidatzeko beste gairik ez dagoenez, Alkate Lehendakariak bilera 

amaitutzat eman du, arratsaldeko seiak eta hogei minutu direnean eta 

nik, Idazkariak, fede ematen dut. 

                                                        Idazkaria  
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