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163. OSOKO BILKURAKO AKTA
Zumaiako herrian, 2022ko urtarrilaren 27an, 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: Maider Alberdi Yeregui, and.
Marina Bidasoro Arocena, and.
Asier Arakistain Alberdi, jna.
M. Aranzazu Gajate Telleria, and.

Gotzon Embil Unanue, jna.
Ainhoa Illarramendi Azkue, and.

Iker Mardaras Arrieta, jna.
Arritokieta Marañón Basarte, and

Ez bertaratuak:

Alex Oliden Antia, jna.
M. Arritokieta Iribar Egaña, and.
Jose María Azkue Castillo, jna.
Maddi Aldalur Osa, and.
Oier Korta Esnal, jna.

M. Cruz Alvarez Aparicio and.
Miren Aitziber Odriozola Etxezarreta, and.
Cristina Vicente Iciar, and.

Idazkaria:

Gorka Urgoiti Agirre

1.- AURREKO BILERETAKO AKTAREN ONARPENA, BIDEZKO BADA:
(162. zbkia – 2021.11.25)

162. akta onartutzat ematen da
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3.- OGASUNA.3.1.- UDALAREN 2021EKO 11., 12., 13., 14., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.eta KIROL
PATRONATUAREN 5., 6., 9., 10., eta 11. ERREPARO ORRIEN ETA HAUEN ALKATE DEKRETUEN
ERANTZUNAREN BERRI EMATEA.

Erreparo orrien eta hauen alkate dekretu guztien berri ematen da
KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (11/2021):
AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Udaleko kontratuen egoeraz interesaturik honako kontratu
hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
KONTRATUEN ERANSKINA
Enpresa

Kontratatutako

Data

Iraupena

data

zerbitzua
Recaudación ejecutiva

Kontratua
26/07/2010

2+2

amaitu
26/07/2014

20/04/2016

1+1

20/04/2018

01/02/2009

1+1

01/02/2011

ISS FACILITY SERVICES,
S.A.
ISS FACILITY SERVICES,
S.A.
Harrespil S.L.

Udaleko eta
patronatuko
telefonoak
Kudeaketa Branka y
SAD
Limpieza edificiosampliación
Limpieza edificios
municipales
Hilerria-kudeaketa

19/10/2009

1 año

19/11/2010

01/07/2009

1+1

01/07/2011

01/03/2005

1+1

01/03/2007

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
01/04/2016

GESMUNPAL
EUSKALTEL, S.A.

Eulen

Schindler, S.A.
Erreka
Etxea Climatizaciones

Igogailuen mantenua
Ate automatikoen
mantenua
Udaletxeko eta
Alondegiko
klimatizazioa

04/04/2011
1

01/04/2017

01/10/2016

01/10/2017

15/02/2014

15/02/2015

Aplikagarria zaizkion arauak:
1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
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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.
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“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 ordainketaaginduari badagokio, espedientearen izapidetzea etengo da harik eta hura
ebazten den arte, beti ere honelakoetan gertatzen denean:
c) Espedientean funtsezko beharkizun edo izapideak alde batetara utzi
direnean.
4.- Erreparoak ukitzen duen organoa berarekin ados ez dagoenean, udalburuak
ebatzi beharko du eztabaida, eta beraren ebazpena betearazi beharrekoa
izango da. Ahalmen hau ezin da eskuordetu.
27/2013 Legea, abenduaren 27koa, toki-administrazioaren arrazionalizazio eta
iraunkortasunari buruzkoa.
Bigarren artikuluan Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez
onartutako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua aldatzen du
eta honela geratu da aldatuta martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege
Dekretuak onartutako Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua:
“218. artikulua. Desadostasunen ebazpenari buruzko txostenak.”
1. Kontu-hartzailetzako organoak txostena helaraziko dio osoko bilkurari,
adierazitako eragozpenei dagokienez toki-entitateko lehendakariak hartutako
ebazpen guztien inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo
nagusien laburpena bidaliko dio. Txosten horrek funtzio ikuskatzaileari dagozkion
alderdiei eta betekizunei bakarrik erantzungo die, ikuskatutako jarduketen aukera
edo komenigarritasunari dagozkion gaiak gaineratu gabe.
Atal honetan jasotzen denak puntu independente bat osatuko du dagokion osoko
bilkurako gai-zerrendan.
Korporazioko lehendakariak jarduketaren txosten justifikatzailea aurkeztu ahal
izango du osoko bilkuran.
2. Aurrekoari kalterik egin gabe, eta desadostasunak daudenean, toki-entitateko
lehendakariak kontrol-organo eskudunari aurkeztu ahal izango dio bere
ebazpena, finantza-tutoretza esleitua duen administrazioaren gaia delako, hain
zuzen.
3. Kontu-hartzailetzako organoak txosten bat helaraziko dio urtero Kontu
Auzitegiari, toki-entitateko lehendakariak eta korporazioaren osoko bilkurak
adierazitako eragozpenen kontra hartutako ebazpen eta hitzarmen guztien
inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena
bidaliko dio. Dokumentazio horrez gain, tokiko korporazioaren justifikazio-txostenak
aurkeztu beharko dira, hala badagokio.»
32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko
Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen
duena
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12. artikulua. Eragozpenak.
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.
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:
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FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

22/04/2021

3473295406

13/05/2021

3744521

31/05/2021

2021044344

31/05/2021

2021044345

31/05/2021

2021044346

31/05/2021

2021044347

31/05/2021

2021044348

31/05/2021

2021044349

31/05/2021

2021044350

31/05/2021

2021044351

31/05/2021

2021044352

31/05/2021

2021044353

31/05/2021

2021044354

31/05/2021

2021044355

31/05/2021

2021044356

31/05/2021

2021044357

31/05/2021

2021044358

31/05/2021

2021044359

31/05/2021

2021044360

31/05/2021

2021044361

INTERESATUA

KONTZEPTUA
ARDANTZABIDE Aviso
en fecha 10.04.2021,
por influencias
externas al equipo.
Nuestro Nuestro
SCHINDLER, S.A.
personal comprobó
que se trataba de un
bloqueo de las
puertas por un
elemento externo
APIRILA - EGUNEKO
ZENTROAREN
EULEN SERVICIOS KUDEAKETA
SOCIOSANITARIOS ZERBITZUAGATIK
ISS FACILITY
SERVICES, S.A.
MAIATZA Udaletxea
ISS FACILITY
MAIATZA Aita Mariko
SERVICES, S.A.
haurtzaindegia
ISS FACILITY
MAIATZA
SERVICES, S.A.
Udaltzaingoa
ISS FACILITY
SERVICES, S.A.
MAIATZA Algorri
ISS FACILITY
SERVICES, S.A.
MAIATZA Ubillos
ISS FACILITY
SERVICES, S.A.
MAIATZA Branka
ISS FACILITY
SERVICES, S.A.
MAIATZA Sagarbide
ISS FACILITY
SERVICES, S.A.
MAIATZA Brigada
ISS FACILITY
SERVICES, S.A.
MAIATZA E.P.A.
ISS FACILITY
SERVICES, S.A.
MAIATZA Markesina
ISS FACILITY
MAIATZA Jubilatuen
SERVICES, S.A.
etxea
ISS FACILITY
SERVICES, S.A.
MAIATZA Alondegia
ISS FACILITY
MAIATZA Oikiako
SERVICES, S.A.
eskola
ISS FACILITY
MAIATZA Kaleko
SERVICES, S.A.
Komunak
ISS FACILITY
MAIATZA Bake
SERVICES, S.A.
epaitegia
ISS FACILITY
SERVICES, S.A.
MAIATZA Turismo
ISS FACILITY
SERVICES, S.A.
MAIATZA Gaztetxola
ISS FACILITY
SERVICES, S.A.
MAIATZA Torreberri
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GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

190,50

16.224,64
2.835,84
2.017,80
654,44
753,09
724,19
1.090,71
9.705,42
109,06
654,44
81,81
1.636,05
3.163,05
1.635,93
2.972,06
218,15
654,44
218,15
545,36
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31/05/2021
31/05/2021

31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021

31/05/2021
31/05/2021

31/05/2021

31/05/2021

31/05/2021

31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021

ISS FACILITY
2021044362 SERVICES, S.A.
ISS FACILITY
2021044363 SERVICES, S.A.
ISS FACILITY
2021044364 SERVICES, S.A.
ISS FACILITY
2021044365 SERVICES, S.A.
ISS FACILITY
2021044366 SERVICES, S.A.

MAIATZA Foronda
MAIATZA Jadarreko
igogailuak
MAIATZA
Ardantzabideko
igogailua

MAIATZA Ludoteka
MAIATZA Aita Mari
Ikastetxea
MAIATZA
ISS FACILITY
Arrangoletako
2021044367 SERVICES, S.A.
haurtzaindegia
ISS FACILITY
MAIATZA SAN JOSE
2021049611 SERVICES, S.A.
igogailua
Aita Mari zinean
emandako
asistentzia teknikoa
56
AISILAN XXI, S.L.
<2021eko maiatza>
Maiatzean Zumaiako
udalerrian eginiko
UTE LV ZUMAIA
kale-garbiketa
21A0005
zerbitzua
MAIATZA Udaletxeko
ETXEA
C-21Aire Girotuaren
CLIMATIZACIONES
000471
mantenimendua
MAIATZA Alondegiko
C-21ETXEA
Aire Girotuaren
000520
Climatizaciones
mantenimendua
KASTORE GEST,
Kultura Saila.Oxford
65/21
S.L.
zaintza - Maiatza
KASTORE GEST,
68/21
S.L.
Kultura Saila Maiatza

163,62
213,13

216,48
818,04
5.998,89

2.017,81
98,01

2.758,03

29.107,71

499,16

416,28
669,72
689,43
89.751,44

e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:
FAKTURAREN FAKTURA
DATA
ZENBAKIA INTERESATUA
23/04/2021
Corzo Mediavilla
1-210550 Jose Luis

25/05/2021

Amunarriz
Agueda
F00160/21 Guadalupe

ONDORIOAK:
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KONTZEPTUA
Bolsas "PIPICAN"
Altair Ingenieritza eta
Arkitektura - ApelazioErrekurtsoa, Arrunta
391/18. Prozd.:
1054/20 Exp.Zk:12755

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
2.403,12

2.630,50
5.033,62
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a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,
lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero
ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda, eraikuntza
publikoen garbiketaren kontratua. Kontratu honek lehentasuna eduki beharko luke
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.

602/2021 ALKATE DEKRETUA
AURREKARIAK
2021eko ekainaren 7an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (11/2021)
Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko esleipen
prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden kontratuak
dituztenak ere iritsi direla.
Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du:
b) Indarrean ez dauden kontratu batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

KONTZEPTUA

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

ARDANTZABIDE Aviso en
fecha 10.04.2021, por
influencias externas al equipo.
Nuestro Nuestro personal
comprobó que se trataba de un
bloqueo de las puertas por un
elemento externo
APIRILA - EGUNEKO
ZENTROAREN KUDEAKETA
ZERBITZUAGATIK

2021044344

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Udaletxea

2.835,84

31/05/2021

2021044345

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Aita Mariko
haurtzaindegia

2.017,80

31/05/2021

2021044346

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Udaltzaingoa

654,44

31/05/2021

2021044347

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Algorri

753,09

31/05/2021

2021044348

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Ubillos

724,19

31/05/2021

2021044349

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Branka

1.090,71

2021044350

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Sagarbide

9.705,42

2021044351

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Brigada

109,06

2021044352

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA E.P.A.

654,44

22/04/2021

3473295406

13/05/2021

3744521

31/05/2021

31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021

SCHINDLER, S.A.
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31/05/2021

2021044353

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Markesina

31/05/2021

2021044354

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Jubilatuen etxea

1.636,05

31/05/2021

2021044355

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Alondegia

3.163,05

31/05/2021

2021044356

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Oikiako eskola

1.635,93

31/05/2021

2021044357

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Kaleko Komunak

2.972,06

2021044358

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Bake epaitegia

218,15

2021044359

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Turismo

654,44

2021044360

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Gaztetxola

218,15

31/05/2021

2021044361

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Torreberri

545,36

31/05/2021

2021044362

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Foronda

163,62

31/05/2021

2021044363

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Jadarreko igogailuak

213,13

31/05/2021

2021044364

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Ardantzabideko
igogailua

216,48

31/05/2021

2021044365

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Ludoteka

818,04

31/05/2021

2021044366

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Aita Mari Ikastetxea

5.998,89

31/05/2021

2021044367

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA Arrangoletako
haurtzaindegia

2.017,81

31/05/2021

2021049611

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

MAIATZA SAN JOSE igogailua

AISILAN XXI, S.L.

Aita Mari zinean emandako
asistentzia teknikoa <2021eko
maiatza>

2.758,03

Maiatzean Zumaiako udalerrian
eginiko
kale-garbiketa zerbitzua

29.107,71

31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021

31/05/2021

56

UTE LV ZUMAIA
31/05/2021

21A0005

81,81

98,01

31/05/2021

C-21-000471

ETXEA
CLIMATIZACIONES

31/05/2021

C-21-000520

ETXEA Climatizaciones

MAIATZA Alondegiko Aire
Girotuaren mantenimendua

416,28

31/05/2021

65/21

KASTORE GEST, S.L.

Kultura Saila.Oxford zaintza Maiatza

669,72

31/05/2021

68/21

KASTORE GEST, S.L.

Kultura Saila Maiatza

MAIATZA Udaletxeko Aire
Girotuaren mantenimendua

499,16

689,43
89.751,44

e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:
FAKTURAREN
DATA
23/04/2021

FAKTURA
ZENBAKIA
1-210550

INTERESATUA

KONTZEPTUA

Corzo Mediavilla Jose
Luis

Bolsas "PIPICAN"

9

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
2.403,12
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25/05/2021

F00160/21

Altair Ingenieritza eta
Arkitektura - ApelazioErrekurtsoa, Arrunta 391/18.
Prozd.: 1054/20 Exp.Zk:12755

Amunarriz Agueda
Guadalupe

2.630,50
5.033,62

ERABAKIA:
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak
egitea agintzen dut.
ALKATEA
KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (12/2021):
AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Udaleko kontratuen egoeraz interesaturik honako kontratu
hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
KONTRATUEN ERANSKINA
Enpresa

Kontratatutako

Data

Iraupena

data

zerbitzua
Recaudación ejecutiva

Kontratua
26/07/2010

2+2

amaitu
26/07/2014

20/04/2016

1+1

20/04/2018

01/02/2009

1+1

01/02/2011

ISS FACILITY SERVICES,
S.A.
ISS FACILITY SERVICES,
S.A.
Harrespil S.L.

Udaleko eta
patronatuko
telefonoak
Kudeaketa Branka y
SAD
Limpieza edificiosampliación
Limpieza edificios
municipales
Hilerria-kudeaketa

19/10/2009

1 año

19/11/2010

01/07/2009

1+1

01/07/2011

01/03/2005

1+1

01/03/2007

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
01/04/2016

GESMUNPAL
EUSKALTEL, S.A.
Eulen

Schindler, S.A.
Erreka
Etxea Climatizaciones

Igogailuen mantenua
Ate automatikoen
mantenua
Udaletxeko eta
Alondegiko
klimatizazioa

Aplikagarria zaizkion arauak:

10

04/04/2011
1

01/04/2017

01/10/2016
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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 ordainketaaginduari 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
honako hauek dira:

batzuen fakturak iritsi dira eta

FAKTURAREN FAKTURA
DATA
ZENBAKIA INTERESATUA
KONTZEPTUA
EULEN SERVICIOS SENDIAN PROGRAMA 31/05/2021
3748592 SOCIOSANITARIOS Maiatza
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31/05/2021

3748593

31/05/2021

3748594

31/05/2021

3748595

MAIATZA - EGUNEKO
ZENTROAREN
EULEN SERVICIOS KUDEAKETA
SOCIOSANITARIOS ZERBITZUAGATIK
MAIATZA EULEN SERVICIOS MENDEKOAK EZ DIREN
SOCIOSANITARIOS ERABILTZAILEAK
EULEN SERVICIOS MAIATZA - MENDEKO
SOCIOSANITARIOS ERABILTZAILEAK

18.208,82

6.615,27
19.032,78
44.290,87

f) Gastu onarpena baino handiagoa da
faktura
FAKTURAREN FAKTURA
DATA
ZENBAKIA INTERESATUA
Arantxa
Santamaria
31/05/2021
349
Garate

28/05/2021 20210025 HIRUROK, S.L.

KONTZEPTUA

MAIATZA - Haur Plastika
TRABAJOS REALIZADOS EN
ZUMAIA-DBH (2.
CERTIFICACION

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

822,93

13.886,04
14.708,97

ONDORIOAK:
a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,
lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero
ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda, eraikuntza
publikoen garbiketaren kontratua. Kontratu honek lehentasuna eduki beharko luke
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.

628/2021 ALKATE DEKRETUA
AURREKARIAK
2021eko ekainaren 14ean kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit
(12/2021)
Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko esleipen
prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden kontratuak
dituztenak ere iritsi direla.
Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du:
b) Indarrean ez dauden kontratu batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:
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FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

31/05/2021

31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

INTERESATUA

KONTZEPTUA

3748592

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

SENDIAN PROGRAMA Maiatza

3748593

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

MAIATZA - EGUNEKO
ZENTROAREN KUDEAKETA
ZERBITZUAGATIK

18.208,82

3748594

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

MAIATZA - MENDEKOAK EZ
DIREN ERABILTZAILEAK

6.615,27

3748595

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

MAIATZA - MENDEKO
ERABILTZAILEAK

434,00

19.032,78
44.290,87

f) Gastu onarpena baino handiagoa da faktura
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

31/05/2021

349

28/05/2021

20210025

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

INTERESATUA

KONTZEPTUA

Arantxa Santamaria
Garate

MAIATZA - Haur Plastika

HIRUROK, S.L.

TRABAJOS REALIZADOS EN
ZUMAIA-DBH (2. CERTIFICACION

822,93

13.886,04
14.708,97

ERABAKIA:
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak
egitea agintzen dut.
ALKATEA

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (13/2021):
AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Udaleko kontratuen egoeraz interesaturik honako kontratu
hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:

KONTRATUEN ERANSKINA
Enpresa
GESMUNPAL
EUSKALTEL, S.A.
Eulen
ISS FACILITY SERVICES,
S.A.
ISS FACILITY SERVICES,
S.A.

Kontratatutako

Data

Iraupena

data

zerbitzua
Recaudación ejecutiva

Kontratua
26/07/2010

2+2

amaitu
26/07/2014

Udaleko eta
patronatuko
telefonoak
Kudeaketa Branka y
SAD
Limpieza edificiosampliación
Limpieza edificios
municipales

20/04/2016

1+1

20/04/2018

01/02/2009

1+1

01/02/2011

19/10/2009

1 año

19/11/2010

01/07/2009

1+1

01/07/2011
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Harrespil S.L.

Hilerria-kudeaketa

01/03/2005

1+1

01/03/2007

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
01/04/2016

Schindler, S.A.
Erreka
Etxea Climatizaciones

Igogailuen mantenua
Ate automatikoen
mantenua
Udaletxeko eta
Alondegiko
klimatizazioa

04/04/2011
1

01/04/2017

01/10/2016

01/10/2017

15/02/2014

15/02/2015

Aplikagarria zaizkion arauak:
1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa
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. Legekotasunaren 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
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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 ordainketaaginduari badagokio, espedientearen izapidetzea etengo da harik eta hura
ebazten den arte, beti ere honelakoetan gertatzen denean:
c) Espedientean funtsezko beharkizun edo izapideak alde batetara utzi
direnean.
4.- Erreparoak ukitzen duen organoa berarekin ados ez dagoenean, udalburuak
ebatzi beharko du eztabaida, eta beraren ebazpena betearazi beharrekoa
izango da. Ahalmen hau ezin da eskuordetu.
27/2013 Legea, abenduaren 27koa, toki-administrazioaren arrazionalizazio eta
iraunkortasunari buruzkoa.
Bigarren artikuluan Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez
onartutako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua aldatzen du
eta honela geratu da aldatuta martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege
Dekretuak onartutako Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua:
“218. artikulua. Desadostasunen ebazpenari buruzko txostenak.”
1. Kontu-hartzailetzako organoak txostena helaraziko dio osoko bilkurari,
adierazitako eragozpenei dagokienez toki-entitateko lehendakariak hartutako
ebazpen guztien inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo
nagusien laburpena bidaliko dio. Txosten horrek funtzio ikuskatzaileari dagozkion
alderdiei eta betekizunei bakarrik erantzungo die, ikuskatutako jarduketen aukera
edo komenigarritasunari dagozkion gaiak gaineratu gabe.
Atal honetan jasotzen denak puntu independente bat osatuko du dagokion osoko
bilkurako gai-zerrendan.
Korporazioko lehendakariak jarduketaren txosten justifikatzailea aurkeztu ahal
izango du osoko bilkuran.
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2. Aurrekoari kalterik egin gabe, eta desadostasunak daudenean, toki-entitateko
lehendakariak kontrol-organo eskudunari aurkeztu ahal izango dio bere
ebazpena, finantza-tutoretza esleitua duen administrazioaren gaia delako, hain
zuzen.
3. Kontu-hartzailetzako organoak txosten bat helaraziko dio urtero Kontu
Auzitegiari, toki-entitateko lehendakariak eta korporazioaren osoko bilkurak
adierazitako eragozpenen kontra hartutako ebazpen eta hitzarmen guztien
inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena
bidaliko dio. Dokumentazio horrez gain, tokiko korporazioaren justifikazio-txostenak
aurkeztu beharko dira, hala badagokio.»
32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko
Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen
duena
12. artikulua. Eragozpenak.
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

18

…………………….

.2022IAKU0001-A22/0507
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 FAKTURA
DATA
ZENBAKIA INTERESATUA

31/05/2021

31/05/2021

ISS FACILITY
2021052622 SERVICES, S.A.

210162

ARAZI IKT, S.L.

11/06/2021
31/05/2021

64
AISILAN XXI, S.L.
3345108707 SCHINDLER, S.A.

31/05/2021

3345108708 SCHINDLER, S.A.

31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021

3345108709 SCHINDLER, S.A.
3345108710 SCHINDLER, S.A.
3345108711 SCHINDLER, S.A.

31/05/2021

3345108712 SCHINDLER, S.A.

31/05/2021

3345108713 SCHINDLER, S.A.

31/05/2021

3345108714 SCHINDLER, S.A.

31/05/2021

3345108715 SCHINDLER, S.A.

31/05/2021
31/05/2021

3345108716 SCHINDLER, S.A.
3345108717 SCHINDLER, S.A.
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KONTZEPTUA
POR LA LIMPIEZA
EXTRAORDINARIA
REALIZADA EN
LOS EDIFICIOS
PUBLICOS DE
SUS
INSTALACIONES
POR COVID
19,DEL 01 AL 31
DE MAYO SEGUN
EXP.
20181KAL0001B20/0682.
MAIATZA Algorri
natur baliabideen
interpretazio
zentroaren
kudeaketa
Aita Mari zinemaren
elektrizitatea
<maiatza>
MAIATZA Algorri
MAIATZA
Alondegia
MAIATZA
Ardantzabide
MAIATZA E.P.A.
MAIATZA Foronda
MAIATZA
Jubilatuen etxea
MAIATZA
Jadarreko
igogailuak
MAIATZA Aita Mari
Ikastetxea
MAIATZA
Sagarbide
MAIATZA
Udaletxea
MAIATZA

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

5.646,09

4.639,44

601,58
64,69
102,18
64,69
87,18
72,19
72,19

245,09
72,19
72,19
72,19
72,19

…………………….
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17/05/2021

Torreberri
UDALETXEA Maiatzaren 11ko
Lan partea (Fuga
ETXEA
en purgadores
CLIMATIZACIONES automaticos,
cambio de
quemador
M05210021
bloqueado)

388,52
12.272,60

d) I.A.E. n alta eman gabe daudenak C.B. Dendari eta taberna
txikiak
FAKTURAREN
DATA

04/05/2021

GUZTIZKOA
BEZA
INTERESATUA
KONTZEPTUA BARNE
Brankako
EUZIEL International artxiborako
59,99
ES2103135390 GmbH
apalategia
59,99
FAKTURA
ZENBAKIA

f) Gastu onarpena baino handiagoa da
faktura
FAKTURAREN FAKTURA
DATA
ZENBAKIA INTERESATUA KONTZEPTUA
TRABAJOS REALIZADOS
EN ZUMAIA-DBH (3.
15/06/2021
20210331 HIRUROK, S.L. CERTIFICACION
31/03/2021

21/ 231

ELAI
ZERBITZUAK

HERRIAN FALTA DIREN
ZUHAITZEN HORNIKETA

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

3.980,90
1.749,15
5.730,05

ONDORIOAK:
a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,
lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero
ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda, eraikuntza
publikoen garbiketaren kontratua. Kontratu honek lehentasuna eduki beharko luke
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.

650/2021 ALKATE DEKRETUA
AURREKARIAK
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2021eko ekainaren 18an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit
(13/2021)
Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko esleipen
prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden kontratuak
dituztenak ere iritsi direla.
Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du:
b) Indarrean ez dauden kontratu batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:
GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

31/05/2021

2021052622

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

31/05/2021

210162

ARAZI IKT, S.L.

KONTZEPTUA
POR LA LIMPIEZA
EXTRAORDINARIA
REALIZADA EN LOS
EDIFICIOS PUBLICOS DE SUS
INSTALACIONES POR COVID
19,DEL 01 AL 31 DE MAYO
SEGUN EXP. 20181KAL0001B20/0682.
MAIATZA Algorri natur
baliabideen interpretazio
zentroaren kudeaketa

11/06/2021

64

AISILAN XXI, S.L.

Aita Mari zinemaren
elektrizitatea <maiatza>

31/05/2021

3345108707

SCHINDLER, S.A.

MAIATZA Algorri

31/05/2021

3345108708

SCHINDLER, S.A.

MAIATZA Alondegia

31/05/2021

3345108709

SCHINDLER, S.A.

MAIATZA Ardantzabide

64,69

31/05/2021

3345108710

SCHINDLER, S.A.

MAIATZA E.P.A.

87,18

31/05/2021

3345108711

SCHINDLER, S.A.

MAIATZA Foronda

72,19

31/05/2021

3345108712

SCHINDLER, S.A.

MAIATZA Jubilatuen etxea

31/05/2021

3345108713

SCHINDLER, S.A.

MAIATZA Jadarreko igogailuak

245,09

31/05/2021

3345108714

SCHINDLER, S.A.

MAIATZA Aita Mari Ikastetxea

72,19

31/05/2021

3345108715

SCHINDLER, S.A.

MAIATZA Sagarbide

72,19

31/05/2021

3345108716

SCHINDLER, S.A.

MAIATZA Udaletxea

72,19

31/05/2021

3345108717

SCHINDLER, S.A.

MAIATZA Torreberri
UDALETXEA - Maiatzaren 11ko
Lan partea (Fuga en purgadores
automaticos, cambio de
quemador bloqueado)

72,19

ETXEA
CLIMATIZACIONES
17/05/2021

M05210021

5.646,09

4.639,44
601,58
64,69
102,18

72,19

388,52
12.272,60

d) I.A.E. n alta eman gabe daudenak C.B. Dendari eta taberna txikiak
FAKTURAREN
DATA
04/05/2021

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

EUZIEL International
ES2103135390 GmbH

KONTZEPTUA
Brankako artxiborako
apalategia

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
59,99
59,99

f) Gastu onarpena baino handiagoa da faktura
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

KONTZEPTUA
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BARNE

15/06/2021

31/03/2021

20210331

21/ 231

HIRUROK, S.L.

TRABAJOS REALIZADOS EN
ZUMAIA-DBH (3. CERTIFICACION

3.980,90

ELAI
ZERBITZUAK

HERRIAN FALTA DIREN
ZUHAITZEN HORNIKETA

1.749,15
5.730,05

ERABAKIA:
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak
egitea agintzen dut.
ALKATEA
KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (14/2021):
AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Udaleko kontratuen egoeraz interesaturik honako kontratu
hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
KONTRATUEN ERANSKINA
Enpresa

Kontratatutako

Data

Iraupena

data

zerbitzua
Recaudación ejecutiva

Kontratua
26/07/2010

2+2

amaitu
26/07/2014

Udaleko eta patronatuko
telefonoak
Kudeaketa Branka y SAD

20/04/2016

1+1

20/04/2018

01/02/2009

1+1

01/02/2011

19/10/2009

1 año

19/11/2010

01/07/2009

1+1

01/07/2011

Harrespil S.L.

Limpieza edificiosampliación
Limpieza edificios
municipales
Hilerria-kudeaketa

01/03/2005

1+1

01/03/2007

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
Igogailuen mantenua

4/04/2011
(luzapena
01/04/2016

Erreka

Ate automatikoen mantenua

01/10/2016

01/10/2017

Etxea Climatizaciones

Udaletxeko eta Alondegiko
klimatizazioa

15/02/2014

15/02/2015

GESMUNPAL
EUSKALTEL, S.A.
Eulen
ISS FACILITY SERVICES, S.A.
ISS FACILITY SERVICES, S.A.

Schindler, S.A.

04/04/2011
1

01/04/2017

Aplikagarria zaizkion arauak:
1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
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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.”

23

…………………….

.2022IAKU0001-A22/0507
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 ordainketaaginduari 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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10.
Organo kontu-hartzaileak adierazten badu ez dagoela ados
aztertutako egintza, agiri edo espedienteen mamiarekin edo formarekin, bere
eragozpenak idatziz azaldu beharko ditu. Eragozpen horiek irizpidea finkatzen
duten arauetan oinarritutako arrazoibideen bitartez motibatu behar dira, eta
espedientean jasotako oztopo guztiak barnean hartuko dituzte.
11. Baldin eta eragozpenak gastuen onespenari edo xedapenari, obligazioen
onarpenari edo ordainketen aginduari eragiten badio, espedientearen
izapidea etengo da harik eta hura ebatzi arte, betiere 21/2003 Foru Arauaren
70.3 artikuluan jasotako kasuetan gertatzen denean.
12. Aipatutako 70.3 artikuluaren c) apartatuan jasotako kasuan, bidezkoa izango
da eragozpen etenarazle bat azaltzea, honelakoak gertatuz gero:
a) Gastua onartzeko eskumenik ez duen organo bati proposatzen zaionean.
b) Obligazioaren onarpenaren frogagirietan irregulartasun larriak sumatzen
direnean edo jasotzailearen eskubidea behar adina egiaztatzen ez denean.
c) Baldintzak edo izapideak ez betetzearen ondorioz egintza deuseztatuta
gelditu daitekeenean edo, kudeaketa administratiboarekin aurrera jarraituz
gero, toki entitateko diruzaintzari edo hirugarrenei diru galera ekarri ahal
zaienean.
Korporazioko osoko bilkurak beste baldintza edo izapide osagarri batzuk onartu
ahal izango ditu, organo kontu-hartzaileak txostena egin ondoren, eta haiek ere
funtsezkotzat hartuko dira.
4. Eragozpena jasotzen duen organoak hura onartzen duenean, bertan jasotako
akatsak zuzendu beharko ditu eta jarduketak berriro bidali beharko dizkio organo
kontu-hartzaileari hamabost eguneko epean. Eragozpena jasotzen duen
organoak hura onartzen ez duenean, aldiz, foru dekretu honetako 15. artikuluan
xedatutako prozedura hasiko du.
5. Baldin eta espedientean akatsak gertatzen badira funtsezkotzat ez diren
baldintzak edo izapideak eta 21/2003 Foru Arauaren 70.3 artikuluan jasotako
gainerakoak ez betetzearen ondorioz, Kontu-hartzailetzak aldeko txostena egin
ahal izango du, baina, egintza eraginkorra izango bada, akats horiek espedientea
onartu aurretik zuzendu beharko dira. Organo kudeatzaileak akats horiek zuzendu
izanaren frogagiriak bidaliko dizkio organo kontu-hartzaileari. Baldin eta organo
kudeatzaileak espedienteak aurrera jarraitzeko ezarritako baldintzak betetzen ez
baditu, eragozpena azaldutzat hartuko da, eta horrek ez du eragotziko, egoki
deritzen kasuetan, foru dekretu honetako 15. artikuluan jasotako prozedura
hastea. Organo kontu-hartzaileak Herri Kontuen Euskal Epaitegira bidaliko ditu
apartatu honetan jasotakoaren arabera azaldutako eragozpenen aurka hartzen
diren ebazpen eta erabakiak.
b) Indarrean ez dauden kontratu batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek
dira:
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

KONTZEPTUA

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

01/02/2021 21FF076665 SERKONTEN

EDUKINGAILU HIGIENIKOAK :
2021/02/01 - 2021/04/30

410,63

01/05/2021 21FF111699 SERKONTEN

EDUKINGAILU HIGIENIKOAK :
2021/05/01 - 2021/07/31

410,63
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23/05/2021
23/05/2021

01ZULOJ
01ZULOK

EUSKALTEL S.A.

GAZTETXOLA 2021/04/22 2021/05/21

EUSKALTEL S.A.

FORONDA 2021/04/22 2021/05/21

1,21
4,73

23/05/2021

01ZULOL

EUSKALTEL S.A.

KONTUHARTZAILETZA
2021/04/22 - 2021/05/21

23/05/2021

01ZULOM

EUSKALTEL S.A.

LUDOTEKA 2021/04/22 2021/05/21

23/05/2021

01ZULON

EUSKALTEL S.A.

23/05/2021

01ZULOO

EUSKALTEL S.A.

23/05/2021

01ZULOP

EUSKALTEL S.A.

23/05/2021

01ZULOQ

EUSKALTEL S.A.

23/05/2021

01ZULOR

EUSKALTEL S.A.

HIRIGINTZA 2021/04/22 2021/05/21
BRIGADA 2021/04/22 2021/05/21
BRANKA 2021/04/22 2021/05/21

EUSKALTEL S.A.

UDALTZAINGOA 2021/04/22 2021/05/21

23/05/2021

01ZULOS

23/05/2021

01ZULOT

EUSKALTEL S.A.

23/05/2021

01ZULOU

EUSKALTEL S.A.

23/05/2021

01ZUNQF

EUSKALTEL S.A.

23/05/2021

01ZUOBV

EUSKALTEL S.A.

23/05/2021

01ZUOCL

EUSKALTEL S.A.

17,11

18,71

KULTURA 2021/04/22 2021/05/21
TURISMO 2021/04/22 2021/05/21

74,18
45,89
61,19
70,70
42,19

ZINEGOTZIAK 2021/04/22 2021/05/21
UDALA 2021/04/22 2021/05/21
INTERNET 2021/04/22 2021/05/21
EPAITEGIA 2021/04/22 2021/05/21
UBILLOS 2021/04/22 2021/05/21

66,08
165,39
315,07
75,99
23,00
24,58
1.827,28

d) I.A.E. n alta eman gabe daudenak C.B. Dendari eta taberna txikiak
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

26/03/2021

16

INTERESATUA
Asisko
URMENETA
OTSOA

KONTZEPTUA
SUGARREN MENDE mintzaldi
ilustratua eta liburuaren ale bat
liburutegirako

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

339,37
339,37

e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:
FAKTURAREN
FAKTURA
DATA
ZENBAKIA
INTERESATUA
30/04/2021
20219500008484 AELVASA

Castro
Ubetagoyena Alex
01/06/2021

21/0051

01/06/2021

2021/9163

Bajo Auz Mª
Teresa

KONTZEPTUA
Apirilaren 2.
hamabostaldian erositako
materiala
IPARK
ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS DE
MOVILIDAD SA-ak
tarteratutako 724/2019
Administrazioarekiko Auzi
Errekurtsoan
IPARK
ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS DE
MOVILIDAD SA-ak
tarteratutako 724/2019
Administrazioarekiko Auzi
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Errekurtsoan

8.410,49

ONDORIOAK:
a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,
lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero
ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda, eraikuntza
publikoen garbiketaren kontratua. Kontratu honek lehentasuna eduki beharko luke
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.

674/2021 ALKATE DEKRETUA
AURREKARIAK
2021eko ekainaren 25ean kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit
(14/2021)
Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko esleipen
prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden kontratuak
dituztenak ere iritsi direla.
Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du:
b) Indarrean ez dauden kontratu batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek
dira:
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

KONTZEPTUA

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

01/02/2021 21FF076665 SERKONTEN

EDUKINGAILU HIGIENIKOAK :
2021/02/01 - 2021/04/30

410,63

01/05/2021 21FF111699 SERKONTEN

EDUKINGAILU HIGIENIKOAK :
2021/05/01 - 2021/07/31

410,63

23/05/2021

01ZULOJ

EUSKALTEL S.A.

GAZTETXOLA 2021/04/22 2021/05/21

23/05/2021

01ZULOK

EUSKALTEL S.A.

FORONDA 2021/04/22 2021/05/21

1,21

23/05/2021

01ZULOL

EUSKALTEL S.A.

KONTUHARTZAILETZA
2021/04/22 - 2021/05/21

4,73

EUSKALTEL S.A.

LUDOTEKA 2021/04/22 2021/05/21

23/05/2021

01ZULOM

23/05/2021

01ZULON

EUSKALTEL S.A.

23/05/2021

01ZULOO

EUSKALTEL S.A.

23/05/2021

01ZULOP

EUSKALTEL S.A.

23/05/2021

01ZULOQ

EUSKALTEL S.A.

KULTURA 2021/04/22 2021/05/21
TURISMO 2021/04/22 2021/05/21
HIRIGINTZA 2021/04/22 2021/05/21
BRIGADA 2021/04/22 2021/05/21
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23/05/2021

01ZULOR

EUSKALTEL S.A.

BRANKA 2021/04/22 2021/05/21

23/05/2021

01ZULOS

EUSKALTEL S.A.

UDALTZAINGOA 2021/04/22 2021/05/21

23/05/2021

01ZULOT

EUSKALTEL S.A.

23/05/2021

01ZULOU

EUSKALTEL S.A.

23/05/2021

01ZUNQF

EUSKALTEL S.A.

23/05/2021

01ZUOBV

EUSKALTEL S.A.

23/05/2021

01ZUOCL

EUSKALTEL S.A.

ZINEGOTZIAK 2021/04/22 2021/05/21
UDALA 2021/04/22 2021/05/21
INTERNET 2021/04/22 2021/05/21
EPAITEGIA 2021/04/22 2021/05/21
UBILLOS 2021/04/22 2021/05/21

42,19
66,08
165,39
315,07
75,99
23,00
24,58
1.827,28

d) I.A.E. n alta eman gabe daudenak C.B. Dendari eta taberna txikiak
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

26/03/2021

16

INTERESATUA
Asisko
URMENETA
OTSOA

KONTZEPTUA
SUGARREN MENDE mintzaldi
ilustratua eta liburuaren ale bat
liburutegirako

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

339,37
339,37

e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:
FAKTURAREN
FAKTURA
DATA
ZENBAKIA
INTERESATUA
30/04/2021
20219500008484 AELVASA

Castro
Ubetagoyena Alex
01/06/2021

21/0051

01/06/2021

2021/9163

Bajo Auz Mª
Teresa

KONTZEPTUA
Apirilaren 2.
hamabostaldian erositako
materiala
IPARK
ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS DE
MOVILIDAD SA-ak
tarteratutako 724/2019
Administrazioarekiko Auzi
Errekurtsoan
IPARK
ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS DE
MOVILIDAD SA-ak
tarteratutako 724/2019
Administrazioarekiko Auzi
Errekurtsoan

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
2.288,46

3.339,00

2.783,03
8.410,49

ERABAKIA:
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak
egitea agintzen dut.
Alkateordea

(Delegazioa 681/2021 Alkate Dekretuz)
KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (23/2021):
AURREKARIAK:
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Kontu-hartzaileak, Zumaiako Udaleko kontratuen egoeraz interesaturik
honako kontratu hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
KONTRATUEN ERANSKINA
Enpresa

Kontratatutako

Data

zerbitzua

Kontratua

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

1

01/11/2017

Aisilan XXI, S. L.

Aita Mari Zinea

01/11/2016
4/04/2011
(luzapena

Schindler, S.A.

Igogailuen mantenua

01/04/2016

1

Erreka

Ate automatikoen mantenua
Kale heziketa/esku hartze
programa
Udaletxeko eta Alondegiko
klimatizazioa

01/10/2016

Kalexka elkartea
Etxea Climatizaciones

01/07/2017
15/02/2014

Iraupena

data
amaitu

04/04/2011
01/04/2017
01/10/2017
2+2

01/07/2021
15/02/2015

Aplikagarria zaizkion arauak:
1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa
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
Administración
Ministros de 20
artículos 152 y

de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la
del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los
147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la
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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 ordainketaaginduari 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:
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“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.
13. Organo kontu-hartzaileak adierazten badu ez dagoela ados aztertutako
egintza, agiri edo espedienteen mamiarekin edo formarekin, bere
eragozpenak idatziz azaldu beharko ditu. Eragozpen horiek irizpidea finkatzen
duten arauetan oinarritutako arrazoibideen bitartez motibatu behar dira, eta
espedientean jasotako oztopo guztiak barnean hartuko dituzte.
14. Baldin eta eragozpenak gastuen onespenari edo xedapenari, obligazioen
onarpenari edo ordainketen aginduari eragiten badio, espedientearen
izapidea etengo da harik eta hura ebatzi arte, betiere 21/2003 Foru Arauaren
70.3 artikuluan jasotako kasuetan gertatzen denean.
15. Aipatutako 70.3 artikuluaren c) apartatuan jasotako kasuan, bidezkoa izango
da eragozpen etenarazle bat azaltzea, honelakoak gertatuz gero:
a) Gastua onartzeko eskumenik ez duen organo bati proposatzen zaionean.
b) Obligazioaren onarpenaren frogagirietan irregulartasun larriak sumatzen
direnean edo jasotzailearen eskubidea behar adina egiaztatzen ez denean.
c) Baldintzak edo izapideak ez betetzearen ondorioz egintza deuseztatuta
gelditu daitekeenean edo, kudeaketa administratiboarekin aurrera jarraituz
gero, toki entitateko diruzaintzari edo hirugarrenei diru galera ekarri ahal
zaienean.
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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

3772736

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, URRIA - EGUNEKO ZENTROAREN
S.A.
KUDEAKETA ZERBITZUAGATIK

3772735

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS,
S.A.
SENDIAN PROGRAMA - URRIA 2021

3774148

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, URRIA - MENDEKOAK EZ DIREN
S.A.
ERABILTZAILEAK

31/10/2021

3774149

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS,
S.A.
URRIA - MENDEKO ERABILTZAILEAK

29/09/2021

452899207

29/09/2021

3473333139 SCHINDLER, S.A.

31/10/2021

31/10/2021

31/10/2021

31/10/2021

210368

SCHINDLER, S.A.

ARAZI IKT, S.L.

TORREBERRIKO IGOGAILUARI BOTONERA
BERRIKA IPINTZEKO LANAK
Intervencion en JADARRE BEHEA fecha
18.09.2021. LLaman por personas atrapadas
urgentes, no se identifican. Al llegar el equipo
esta en servicio y no hay usuarios en la
instalacion
URRIA Algorri natur baliabideen interpretazio
zentroaren kudeaketa

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

11.968,13

630,03

7.211,25

15.632,50
1.485,61

190,50
4.639,44
41.757,46

ONDORIOAK:
a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,
lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero
ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda,
gizarte
zerbitzuetako kontratuek, hau da, eguneko zentroaren kudeaketa eta etxez etxeko
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laguntza zerbitzuek lehentasuna eduki beharko lukete kontratuen eguneratze
prozesuan.
b) Momentuz, zerrendatutako faktura guztien ordainketaren izapidetzea etengo da
Alkateak ebatzi arte. Kontu-hartzaileak txostena helaraziko dio Osoko Bilkurari,
adierazitako eragozpenei dagokienez alkateak hartutako ebazpen guztien inguruan
eta puntu independente bat osatuko du dagokion osoko bilkurako gai-zerrendan.

1173/2021 ALKATE DEKRETUA
AURREKARIAK
2021eko azaroaren 15ean kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit
(23/2021)
Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du indarrean ez dauden
kontratuak dituzten fakturak 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

3772736

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, URRIA - EGUNEKO ZENTROAREN
S.A.
KUDEAKETA ZERBITZUAGATIK

3772735

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS,
S.A.
SENDIAN PROGRAMA - URRIA 2021

3774148

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, URRIA - MENDEKOAK EZ DIREN
S.A.
ERABILTZAILEAK

31/10/2021

3774149

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS,
S.A.
URRIA - MENDEKO ERABILTZAILEAK

29/09/2021

452899207

29/09/2021

3473333139 SCHINDLER, S.A.

31/10/2021

31/10/2021

31/10/2021

31/10/2021

210368

SCHINDLER, S.A.

ARAZI IKT, S.L.

TORREBERRIKO IGOGAILUARI BOTONERA
BERRIKA IPINTZEKO LANAK
Intervencion en JADARRE BEHEA fecha
18.09.2021. LLaman por personas atrapadas
urgentes, no se identifican. Al llegar el equipo
esta en servicio y no hay usuarios en la
instalacion
URRIA Algorri natur baliabideen interpretazio
zentroaren kudeaketa

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

11.968,13

630,03

7.211,25

15.632,50
1.485,61

190,50
4.639,44
41.757,46

ERABAKIA:
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak
egitea agintzen dut.
Alkatea
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KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (24/2021):
AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Udaleko kontratuen egoeraz interesaturik honako kontratu
hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
KONTRATUEN ERANSKINA
Enpresa

Kontratatutako

Data

zerbitzua

Kontratua

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

1

01/11/2017

Aisilan XXI, S. L.

Aita Mari Zinea

01/11/2016
4/04/2011
(luzapena

Schindler, S.A.

Igogailuen mantenua

01/04/2016

1

Erreka

Ate automatikoen mantenua
Kale heziketa/esku hartze
programa
Udaletxeko eta Alondegiko
klimatizazioa

01/10/2016

Kalexka elkartea
Etxea Climatizaciones

01/07/2017
15/02/2014

Iraupena

data
amaitu

04/04/2011
01/04/2017
01/10/2017
2+2

01/07/2021
15/02/2015

Aplikagarria zaizkion arauak:
1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa
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
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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 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 ordainketaaginduari 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
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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.
16. 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.
17. 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.
18. 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

15/11/2021
31/10/2021
01/11/2021

INTERESATUA

KONTZEPTUA

123

AISILAN XXI, S.L.

Aita Mari zinemaren elektrizitatea <2021eko irailaren
30etik urriaren 31ra>

2021/297

GESMUNPAL S.A.

22FF045825 phs Serkonten S.A.U.

URRIA
EDUKINGAILU HIGIENIKOAK : 2021/11/01 2022/01/31

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
332,62
1.880,86
410,63
2.624,11

f) Gastu onarpena baino handiagoa da faktura
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

11/11/2021

01/21

INTERESATUA

KONTZEPTUA

VIDANIA Films, S.L.

Vidania konpainiaren Agurra antzezlana azaroaren 5ean,
Zumaiako Aita Mari aretoan

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
2.988,70
2.988,70

ONDORIOAK:
a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,
lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero
ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda,
gizarte
zerbitzuetako kontratuek, hau da, eguneko zentroaren kudeaketa eta etxez etxeko
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laguntza zerbitzuek lehentasuna eduki beharko lukete kontratuen eguneratze
prozesuan.
b) Momentuz, zerrendatutako faktura guztien ordainketaren izapidetzea etengo da
Alkateak ebatzi arte. Kontu-hartzaileak txostena helaraziko dio Osoko Bilkurari,
adierazitako eragozpenei dagokienez alkateak hartutako ebazpen guztien inguruan
eta puntu independente bat osatuko du dagokion osoko bilkurako gai-zerrendan.

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (25/2021):
AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Udaleko kontratuen egoeraz interesaturik honako kontratu
hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
KONTRATUEN ERANSKINA
Enpresa

Kontratatutako

Data

zerbitzua

Kontratua

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

1

01/11/2017

Aisilan XXI, S. L.

Aita Mari Zinea

01/11/2016
4/04/2011
(luzapena

Schindler, S.A.

Igogailuen mantenua

01/04/2016

1

Erreka

Ate automatikoen mantenua
Kale heziketa/esku hartze
programa
Udaletxeko eta Alondegiko
klimatizazioa

01/10/2016

Kalexka elkartea
Etxea Climatizaciones

01/07/2017
15/02/2014

Iraupena

data
amaitu

04/04/2011
01/04/2017
01/10/2017
2+2

01/07/2021
15/02/2015

Aplikagarria zaizkion arauak:
1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa
erregulatzen duena eta Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau esparrua
ezartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretua aldatzen duena.
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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 ordainketaaginduari 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.

39

…………………….

.2022IAKU0001-A22/0507
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.
19. 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.
20. 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.
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21.
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

29/09/2021

224/21

10/11/2021

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

INTERESATUA

KONTZEPTUA
Kultura Saila iraila ekitaldiak kontzertuak

M11210017

KASTORE GEST, S.L.
ETXEA
Climatizaciones

2021/07/30

152-2021

KALEXKA ELKARTEA

UZTAILA- Herrian Gizarte eta hezkuntza arloa eta
arlo pisokososocialean Esku Hartzeko zerbitzua

10.000,00

2021/08/30

168-2021

KALEXKA ELKARTEA

ABUZTUA- Herrian Gizarte eta hezkuntza arloa eta
arlo pisokososocialean Esku Hartzeko zerbitzua

9.825,77

2021/09/23

191-2021

KALEXKA ELKARTEA

UZTAILA eta ABUZTUKO ekinzak

KALEXKA ELKARTEA

IRAILA- Herrian Gizarte eta hezkuntza arloa eta
arlo pisokososocialean Esku Hartzeko zerbitzua

10.000,00

KALEXKA ELKARTEA

URRIA- Herrian Gizarte eta hezkuntza arloa eta
arlo pisokososocialean Esku Hartzeko zerbitzua

10.000,00

2021/09/30
2021/10/29

201-2021
216-2021

Udaletxea: 21075 Lan partea, urriaren 22an

1.298,84
268,24

439,39

41.832,24
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ONDORIOAK:
a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,
lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero
ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda,
gizarte
zerbitzuetako kontratuek, hau da, eguneko zentroaren kudeaketa eta etxez etxeko
laguntza zerbitzuek lehentasuna eduki beharko lukete kontratuen eguneratze
prozesuan.
b) Momentuz, zerrendatutako faktura guztien ordainketaren izapidetzea etengo da
Alkateak ebatzi arte. Kontu-hartzaileak txostena helaraziko dio Osoko Bilkurari,
adierazitako eragozpenei dagokienez alkateak hartutako ebazpen guztien inguruan
eta puntu independente bat osatuko du dagokion osoko bilkurako gai-zerrendan.

1218/2021 ALKATE DEKRETUA
AURREKARIAK
2021eko azaroaren 26an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (25/2021)
Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du indarrean ez dauden
kontratuak dituzten fakturak 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

29/09/2021

224/21

10/11/2021

M11210017

2021/07/30

152-2021

INTERESATUA

KONTZEPTUA

KASTORE GEST, S.L.
ETXEA
Climatizaciones

Kultura Saila iraila ekitaldiak kontzertuak

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
1.298,84

Udaletxea: 21075 Lan partea, urriaren 22an

268,24

KALEXKA ELKARTEA

UZTAILA- Herrian Gizarte eta hezkuntza arloa eta
arlo pisokososocialean Esku Hartzeko zerbitzua

10.000,00
9.825,77

2021/08/30

168-2021

KALEXKA ELKARTEA

ABUZTUA- Herrian Gizarte eta hezkuntza arloa eta
arlo pisokososocialean Esku Hartzeko zerbitzua

2021/09/23

191-2021

KALEXKA ELKARTEA

UZTAILA eta ABUZTUKO ekinzak

2021/09/30

201-2021

KALEXKA ELKARTEA

IRAILA- Herrian Gizarte eta hezkuntza arloa eta
arlo pisokososocialean Esku Hartzeko zerbitzua

10.000,00

2021/10/29

216-2021

KALEXKA ELKARTEA

URRIA- Herrian Gizarte eta hezkuntza arloa eta
arlo pisokososocialean Esku Hartzeko zerbitzua

10.000,00

439,39

41.832,24

ERABAKIA:
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak
egitea agintzen dut.
Alkatea
KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (26/2021):
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AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Udaleko kontratuen egoeraz interesaturik honako kontratu
hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
KONTRATUEN ERANSKINA
Enpresa

Kontratatutako

Data

zerbitzua

Kontratua

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

1

01/11/2017

Aisilan XXI, S. L.

Aita Mari Zinea

01/11/2016
4/04/2011
(luzapena

Schindler, S.A.

Igogailuen mantenua

01/04/2016

1

Erreka

Ate automatikoen mantenua
Kale heziketa/esku hartze
programa
Udaletxeko eta Alondegiko
klimatizazioa

01/10/2016

Kalexka elkartea
Etxea Climatizaciones

01/07/2017
15/02/2014

Iraupena

data
amaitu

04/04/2011
01/04/2017
01/10/2017
2+2

01/07/2021
15/02/2015

Aplikagarria zaizkion arauak:
1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa
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
Administración
Ministros de 20
artículos 152 y

de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la
del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los
147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la
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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 ordainketaaginduari 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:
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“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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
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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

30/11/2021

126

2021/11/16

230-221

KALEXKA ELKARTEA

2021/11/30

238-2021

KALEXKA ELKARTEA

INTERESATUA

KONTZEPTUA

AISILAN XXI, S.L.

Aita Mari zinemaren kudeaketa zerbitzua
<2021eko azaroa>
IRAILA eta URRIAKO ekinzak
AZAROA- Herrian Gizarte eta hezkuntza arloa
eta arlo pisokososocialean Esku Hartzeko
zerbitzua

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
2.758,03
94,32

10.000,00
12.852,35

e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

05/11/2021

ur2621

URKAIN, S.L.P.

KONTZEPTUA
Honorarios correspondientes a la redaccion
del Proyecto Basico y de Ejecucion de
ascensor exterior y obras complementarias en
zona Ardantzabide-San Telmo de
Zumaia.Segun presupuesto aceptado.

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

6.413,00
6.413,00

ONDORIOAK:
a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,
lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero
ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda,
gizarte
zerbitzuetako kontratuek, hau da, eguneko zentroaren kudeaketa eta etxez etxeko
laguntza zerbitzuek lehentasuna eduki beharko lukete kontratuen eguneratze
prozesuan.
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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 gaizerrendan.

1240/2021 ALKATE DEKRETUA
AURREKARIAK
2021eko abenduaren 2an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit
(26/2021)
Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko esleipen
prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden kontratuak
dituztenak ere iritsi direla.
Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du:

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

FAKTURA
ZENBAKIA

30/11/2021

126

2021/11/16

230-221

KALEXKA ELKARTEA

2021/11/30

238-2021

KALEXKA ELKARTEA

INTERESATUA

KONTZEPTUA

AISILAN XXI, S.L.

Aita Mari zinemaren kudeaketa zerbitzua
<2021eko azaroa>
IRAILA eta URRIAKO ekinzak
AZAROA- Herrian Gizarte eta hezkuntza arloa
eta arlo pisokososocialean Esku Hartzeko
zerbitzua

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
2.758,03
94,32

10.000,00
12.852,35

e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

05/11/2021

ur2621

URKAIN, S.L.P.

KONTZEPTUA
Honorarios correspondientes a la redaccion
del Proyecto Basico y de Ejecucion de
ascensor exterior y obras complementarias en
zona Ardantzabide-San Telmo de
Zumaia.Segun presupuesto aceptado.

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

6.413,00
6.413,00

ERABAKIA:
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak
egitea agintzen dut.
Alkatea
KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (27/2021):
AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Udaleko kontratuen egoeraz interesaturik honako kontratu
hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
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KONTRATUEN ERANSKINA
Enpresa

Kontratatutako

Data

zerbitzua

Kontratua

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

1

01/11/2017

Aisilan XXI, S. L.

Aita Mari Zinea

01/11/2016
4/04/2011
(luzapena

Schindler, S.A.

Igogailuen mantenua

01/04/2016

1

Erreka

Ate automatikoen mantenua
Kale heziketa/esku hartze
programa
Udaletxeko eta Alondegiko
klimatizazioa

01/10/2016

Kalexka elkartea
Etxea Climatizaciones

01/07/2017
15/02/2014

Iraupena

data
amaitu

04/04/2011
01/04/2017
01/10/2017
2+2

01/07/2021
15/02/2015

Aplikagarria zaizkion arauak:
1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa
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:

48

…………………….

.2022IAKU0001-A22/0507
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 ordainketaaginduari 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
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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.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
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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.

h) Irizpideak betetzen ez dituzten diru laguntzak
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

09/12/2021

1257/2021

INTERESATUA
EGUTERA S
COOP

KONTZEPTUA
EKIOLA PROIEKTURAKO
DIRULAGUNTZA

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
60.000,00
60.000,00

ONDORIOAK:
a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,
lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero
ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda,
gizarte
zerbitzuetako kontratuek, hau da, eguneko zentroaren kudeaketa eta etxez etxeko
laguntza zerbitzuek lehentasuna eduki beharko lukete kontratuen eguneratze
prozesuan.
b) Momentuz, zerrendatutako faktura guztien ordainketaren izapidetzea etengo da
Alkateak ebatzi arte. Kontu-hartzaileak txostena helaraziko dio Osoko Bilkurari,
adierazitako eragozpenei dagokienez alkateak hartutako ebazpen guztien inguruan
eta puntu independente bat osatuko du dagokion osoko bilkurako gai-zerrendan.

1259/2021 ALKATE DEKRETUA
AURREKARIAK
2021eko abenduaren 10ean kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit
(27/2021).
Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du irizpideak betetzen ez
dituen dirulaguntza onartu dela.
Eta, honako ordainketaren izapidetzea eten du:
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h) Irizpideak betetzen ez dituzten dirulaguntzak
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

09/12/2021

1257/2021

INTERESATUA
EGUTERA S
COOP

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

KONTZEPTUA
EKIOLA PROIEKTURAKO
DIRULAGUNTZA

60.000,00
60.000,00

ERABAKIA:
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak
egitea agintzen dut.

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (28/2021):
AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Udaleko kontratuen egoeraz interesaturik honako kontratu
hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
KONTRATUEN ERANSKINA
Enpresa

Kontratatutako

Data

zerbitzua

Kontratua

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

1

01/11/2017

Aisilan XXI, S. L.

Aita Mari Zinea

01/11/2016
4/04/2011
(luzapena

Schindler, S.A.

Igogailuen mantenua

01/04/2016

1

Erreka

Ate automatikoen mantenua
Kale heziketa/esku hartze
programa
Udaletxeko eta Alondegiko
klimatizazioa

01/10/2016

Kalexka elkartea
Etxea Climatizaciones

01/07/2017
15/02/2014

Iraupena

data
amaitu

04/04/2011
01/04/2017
01/10/2017
2+2

01/07/2021
15/02/2015

Aplikagarria zaizkion arauak:
1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
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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.”
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 ordainketaaginduari 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.
28. 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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29. 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.
30. 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
06/10/2021
06/10/2021
29/10/2021

FAKTURA
ZENBAKIA
21A0010
21A0009
21A0011

INTERESATUA

KONTZEPTUA
Kale Garbiketa : 2020 eta 2021 eko
erregularizazioak

UTE LV ZUMAIA

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
7.381,83

UTE LV ZUMAIA

Irailean Zumaiako udalerrian eginiko
kale-garbiketa zerbitzua

29.526,19

UTE LV ZUMAIA

Urrian Zumaiako udalerrian eginiko
kale-garbiketa zerbitzua

29.526,19

UTE LV ZUMAIA

Azaroan Zumaiako udalerrian eginiko
kale-garbiketa zerbitzua

29.526,19

26/11/2021

21A0012

31/10/2021

3345339079

SCHINDLER, S.A.

URRIA Foronda

72,19

31/10/2021

3345339080

SCHINDLER, S.A.

URRIA Jubilatuen etxea

72,19
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31/10/2021

3345339081

SCHINDLER, S.A.

URRIA Jadarreko igogailuak

245,09

31/10/2021

3345339082

SCHINDLER, S.A.

URRIA Aita Mari Ikastetxea

72,19

31/10/2021

3345339085
C-21001239
C-21001190

SCHINDLER, S.A.
ETXEA
Climatizaciones
ETXEA
Climatizaciones

URRIA Torreberri
AZAROA Alondegiko Aire Girotuaren
mantenimendua
AZAROA Udaletxeko Aire Girotuaren
mantenimendua

72,19

3777867

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS,
S.A.

AZAROA - MENDEKOAK EZ DIREN
ERABILTZAILEAK

30/11/2021

3777868

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS,
S.A.

AZAROA - MENDEKO ERABILTZAILEAK

03/12/2021

274/21

KASTORE GEST, S.L.

Kultura saila Oxford Azaroa

924,61

03/12/2021

285/21

KASTORE GEST, S.L.

Kultura Saila Azaroa

323,75

30/11/2021

210425

ARAZI IKT, S.L.

AZAROA Algorri natur baliabideen interpretazio
zentroaren kudeaketa

30/11/2021
30/11/2021

30/11/2021

416,28
499,16

7.298,32

16.375,94

4.639,44
126.971,75

ONDORIOAK:
a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,
lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero
ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda,
gizarte
zerbitzuetako kontratuek, hau da, eguneko zentroaren kudeaketa eta etxez etxeko
laguntza zerbitzuek lehentasuna eduki beharko lukete kontratuen eguneratze
prozesuan.

b) Momentuz, zerrendatutako faktura guztien ordainketaren izapidetzea etengo da
Alkateak ebatzi arte. Kontu-hartzaileak txostena helaraziko dio Osoko Bilkurari,
adierazitako eragozpenei dagokienez alkateak hartutako ebazpen guztien inguruan
eta puntu independente bat osatuko du dagokion osoko bilkurako gai-zerrendan.
1271/2021 ALKATE DEKRETUA
AURREKARIAK
2021eko abenduaren 14ean kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit
(28/2021)
Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko esleipen
prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden kontratuak
dituztenak ere iritsi direla.
Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du:

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

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

KONTZEPTUA
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UTE LV ZUMAIA

Kale Garbiketa : 2020 eta 2021 eko
erregularizazioak

7.381,83

UTE LV ZUMAIA

Irailean Zumaiako udalerrian eginiko
kale-garbiketa zerbitzua

29.526,19

UTE LV ZUMAIA

Urrian Zumaiako udalerrian eginiko
kale-garbiketa zerbitzua

29.526,19

UTE LV ZUMAIA

Azaroan Zumaiako udalerrian eginiko
kale-garbiketa zerbitzua

29.526,19

3345339079

SCHINDLER, S.A.

URRIA Foronda

31/10/2021

3345339080

SCHINDLER, S.A.

URRIA Jubilatuen etxea

31/10/2021

3345339081

SCHINDLER, S.A.

URRIA Jadarreko igogailuak

245,09

31/10/2021

3345339082

SCHINDLER, S.A.

URRIA Aita Mari Ikastetxea

72,19

31/10/2021

3345339085
C-21001239
C-21001190

SCHINDLER, S.A.
ETXEA
Climatizaciones
ETXEA
Climatizaciones

URRIA Torreberri
AZAROA Alondegiko Aire Girotuaren
mantenimendua
AZAROA Udaletxeko Aire Girotuaren
mantenimendua

72,19

3777867

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS,
S.A.

AZAROA - MENDEKOAK EZ DIREN
ERABILTZAILEAK

30/11/2021

3777868

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS,
S.A.

AZAROA - MENDEKO ERABILTZAILEAK

03/12/2021

274/21

KASTORE GEST, S.L.

Kultura saila Oxford Azaroa

924,61

03/12/2021

285/21

KASTORE GEST, S.L.

Kultura Saila Azaroa

323,75

30/11/2021

210425

ARAZI IKT, S.L.

AZAROA Algorri natur baliabideen interpretazio
zentroaren kudeaketa

06/10/2021

21A0010

06/10/2021

21A0009

29/10/2021

21A0011

26/11/2021

21A0012

31/10/2021

30/11/2021
30/11/2021

30/11/2021

72,19
72,19

416,28
499,16

7.298,32

16.375,94

4.639,44
126.971,75

ERABAKIA:
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak
egitea agintzen dut.
Alkatea
KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (29/2021):
AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Udaleko kontratuen egoeraz interesaturik honako kontratu
hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
KONTRATUEN ERANSKINA
Enpresa

GESMUNPAL

Kontratatutako

Data

zerbitzua

Kontratua

Recaudación ejecutiva

26/07/2010
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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

1

01/11/2017

Aisilan XXI, S. L.

Aita Mari Zinea

01/11/2016
4/04/2011
(luzapena

Schindler, S.A.

Igogailuen mantenua

01/04/2016

1

Erreka

Ate automatikoen mantenua
Kale heziketa/esku hartze
programa
Udaletxeko eta Alondegiko
klimatizazioa

01/10/2016

Kalexka elkartea
Etxea Climatizaciones

01/07/2017
15/02/2014

04/04/2011
01/04/2017
01/10/2017
2+2

01/07/2021
15/02/2015

Aplikagarria zaizkion arauak:
1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa
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,
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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 ordainketaaginduari badagokio, espedientearen izapidetzea etengo da harik eta hura
ebazten den arte, beti ere honelakoetan gertatzen denean:
c) Espedientean funtsezko beharkizun edo izapideak alde batetara utzi
direnean.
4.- Erreparoak ukitzen duen organoa berarekin ados ez dagoenean, udalburuak
ebatzi beharko du eztabaida, eta beraren ebazpena betearazi beharrekoa
izango da. Ahalmen hau ezin da eskuordetu.
27/2013 Legea, abenduaren 27koa, toki-administrazioaren arrazionalizazio eta
iraunkortasunari buruzkoa.
Bigarren artikuluan Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez
onartutako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua aldatzen du
eta honela geratu da aldatuta martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege
Dekretuak onartutako Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua:
“218. artikulua. Desadostasunen ebazpenari buruzko txostenak.”
1. Kontu-hartzailetzako organoak txostena helaraziko dio osoko bilkurari,
adierazitako eragozpenei dagokienez toki-entitateko lehendakariak hartutako
ebazpen guztien inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo
nagusien laburpena bidaliko dio. Txosten horrek funtzio ikuskatzaileari dagozkion
alderdiei eta betekizunei bakarrik erantzungo die, ikuskatutako jarduketen aukera
edo komenigarritasunari dagozkion gaiak gaineratu gabe.
Atal honetan jasotzen denak puntu independente bat osatuko du dagokion osoko
bilkurako gai-zerrendan.
Korporazioko lehendakariak jarduketaren txosten justifikatzailea aurkeztu ahal
izango du osoko bilkuran.
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2. Aurrekoari kalterik egin gabe, eta desadostasunak daudenean, toki-entitateko
lehendakariak kontrol-organo eskudunari aurkeztu ahal izango dio bere
ebazpena, finantza-tutoretza esleitua duen administrazioaren gaia delako, hain
zuzen.
3. Kontu-hartzailetzako organoak txosten bat helaraziko dio urtero Kontu
Auzitegiari, toki-entitateko lehendakariak eta korporazioaren osoko bilkurak
adierazitako eragozpenen kontra hartutako ebazpen eta hitzarmen guztien
inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena
bidaliko dio. Dokumentazio horrez gain, tokiko korporazioaren justifikazio-txostenak
aurkeztu beharko dira, hala badagokio.»
32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko
Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen
duena
12. artikulua. Eragozpenak.
31. 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.
32. 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.
33. Aipatutako 70.3 artikuluaren c) apartatuan jasotako kasuan, bidezkoa izango
da eragozpen etenarazle bat azaltzea, honelakoak gertatuz gero:
a) Gastua onartzeko eskumenik ez duen organo bati proposatzen zaionean.
b) Obligazioaren onarpenaren frogagirietan irregulartasun larriak sumatzen
direnean edo jasotzailearen eskubidea behar adina egiaztatzen ez denean.
c) Baldintzak edo izapideak ez betetzearen ondorioz egintza deuseztatuta
gelditu daitekeenean edo, kudeaketa administratiboarekin aurrera jarraituz
gero, toki entitateko diruzaintzari edo hirugarrenei diru galera ekarri ahal
zaienean.
Korporazioko osoko bilkurak beste baldintza edo izapide osagarri batzuk onartu
ahal izango ditu, organo kontu-hartzaileak txostena egin ondoren, eta haiek ere
funtsezkotzat hartuko dira.
4. Eragozpena jasotzen duen organoak hura onartzen duenean, bertan jasotako
akatsak zuzendu beharko ditu eta jarduketak berriro bidali beharko dizkio organo
kontu-hartzaileari hamabost eguneko epean. Eragozpena jasotzen duen
organoak hura onartzen ez duenean, aldiz, foru dekretu honetako 15. artikuluan
xedatutako prozedura hasiko du.
5. Baldin eta espedientean akatsak gertatzen badira funtsezkotzat ez diren
baldintzak edo izapideak eta 21/2003 Foru Arauaren 70.3 artikuluan jasotako
gainerakoak ez betetzearen ondorioz, Kontu-hartzailetzak aldeko txostena egin
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ahal izango du, baina, egintza eraginkorra izango bada, akats horiek
espedientea onartu aurretik zuzendu beharko dira. Organo kudeatzaileak akats
horiek zuzendu
izanaren frogagiriak bidaliko dizkio organo kontu-hartzaileari. Baldin eta organo
kudeatzaileak espedienteak aurrera jarraitzeko ezarritako baldintzak betetzen ez
baditu, eragozpena azaldutzat hartuko da, eta horrek ez du eragotziko, egoki
deritzen kasuetan, foru dekretu honetako 15. artikuluan jasotako prozedura
hastea. Organo kontu-hartzaileak Herri Kontuen Euskal Epaitegira bidaliko ditu
apartatu honetan jasotakoaren arabera azaldutako eragozpenen aurka hartzen
diren ebazpen eta erabakiak.
b) Indarrean ez dauden kontratu batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

17/12/2021

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

INTERESATUA

KONTZEPTUA

140

AISILAN XXI, S.L.

Elektrizitatea Aita Mari zineman <2021eko
urriaren 31tik azaroaren 30era>

03/12/2021

1138/2021

AISILAN XXI, S.L.

Aita Mari zineman Iraileko itxialdia

3.284,88

30/11/2021

2021/308

GESMUNPAL

AZAROA

1.359,16

508,04

5.152,08
e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:
GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

KONTZEPTUA

30/11/2021

8898

Graficas Juaristi

Egutegiak

2.252,29

10/12/2021

22100316

KUTXAGESTION
ZERBITZUAK

2021BPS urteko kuota

4.759,00
7.011,29

ONDORIOAK:
a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,
lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero
ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda,
gizarte
zerbitzuetako kontratuek, hau da, eguneko zentroaren kudeaketa eta etxez etxeko
laguntza zerbitzuek lehentasuna eduki beharko lukete kontratuen eguneratze
prozesuan.
b) Momentuz, zerrendatutako faktura guztien ordainketaren izapidetzea etengo da
Alkateak ebatzi arte. Kontu-hartzaileak txostena helaraziko dio Osoko Bilkurari,
adierazitako eragozpenei dagokienez alkateak hartutako ebazpen guztien inguruan
eta puntu independente bat osatuko du dagokion osoko bilkurako gai-zerrendan.

1301/2021 ALKATE DEKRETUA
AURREKARIAK
2021eko abenduaren 22an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit
(29/2021)
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Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko
esleipen prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden
kontratuak dituztenak ere iritsi direla.
Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du:

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

FAKTURA
ZENBAKIA

17/12/2021

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

INTERESATUA

KONTZEPTUA

140

AISILAN XXI, S.L.

Elektrizitatea Aita Mari zineman <2021eko
urriaren 31tik azaroaren 30era>

03/12/2021

1138/2021

AISILAN XXI, S.L.

Aita Mari zineman Iraileko itxialdia

3.284,88

30/11/2021

2021/308

GESMUNPAL

AZAROA

1.359,16

508,04

5.152,08
e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:
GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

KONTZEPTUA

30/11/2021

8898

Graficas Juaristi

Egutegiak

2.252,29

10/12/2021

22100316

KUTXAGESTION
ZERBITZUAK

2021BPS urteko kuota

4.759,00
7.011,29

ERABAKIA:
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak
egitea agintzen dut.
Alkatea

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (30/2021):
AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Udaleko kontratuen egoeraz interesaturik honako kontratu
hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
KONTRATUEN ERANSKINA
Enpresa

Kontratatutako

Data

zerbitzua

Kontratua

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
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Serkonten

Edukiontzi higienikoak

1

Aita Mari Zinea

01/11/2016
4/04/2011
(luzapena

Aisilan XXI, S. L.
Schindler, S.A.

Igogailuen mantenua

01/04/2016

1

Erreka

Ate automatikoen mantenua
Kale heziketa/esku hartze
programa
Udaletxeko eta Alondegiko
klimatizazioa

01/10/2016

Kalexka elkartea
Etxea Climatizaciones

01/07/2017
15/02/2014

01/11/2017
04/04/2011
01/04/2017
01/10/2017

2+2

01/07/2021
15/02/2015

Aplikagarria zaizkion arauak:
1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa
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.
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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 ordainketaaginduari 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
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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.
34. 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.
35. 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.
36. 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
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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

22/12/2021

291/21

INTERESATUA
KASTORE GEST
EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

16/12/2021

3781483

16/12/2021

3781489

30/11/2021

0005271808

IMQ PREVENCION

30/11/2021

0005271809

IMQ PREVENCION

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

KONTZEPTUA
Kultura Saila Komentuan erakusketa
Abenduan
SENDIAN PROGRAMA - AZAROA
2021
AZAROA 2021 - EGUNEKO
ZENTROAREN KUDEAKETA
ZERBITZUAGATIK .
2021/10/01 - 2021/12/31 VIGILANCIA
DE LA SALUD: SANITARIA
2021/10/01 - 2021/12/31 CONCIERTO
AREAS TECNICAS
(SEG,HIG,ERyPS)

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
689,68

284,58

17.202,04
1.375,16

1.658,76
21.210,22

e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

22/11/2021

F21031812

17/12/2021

Z-21000983

INTERESATUA
JUPER BAT,
S.A.U.
Landarri, S.L.U.

KONTZEPTUA
Fregadora CT45B 50CB + n.serie
8000425487
MARIA BEGOÑA EGUIGUREN
GOROSTEGUI itziera harri zabal (nº A
225 pant.)

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
4.255,27

2.359,50
6.614,77

f) Gastu onarpena baino handiagoa da faktura
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

30/11/2021

044K

23/12/2021

064-2021

INTERESATUA

KONTZEPTUA

XENTIMORIK
GABE
TARTEAN
ZERBITZUAK,
S.L.

AZAROAN eskoletan antzerkiko klaseak
emateagatik
"Ez Dok Ero" Emanaldirako Material
osagarria

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
2.340,00

484,00
2.824,00

ONDORIOAK:
a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,
lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero
ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda,
gizarte
zerbitzuetako kontratuek, hau da, eguneko zentroaren kudeaketa eta etxez etxeko
laguntza zerbitzuek lehentasuna eduki beharko lukete kontratuen eguneratze
prozesuan.
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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 gaizerrendan.

1326/2021 ALKATE DEKRETUA
AURREKARIAK
2021eko abenduaren 28an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit
(30/2021)
Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko esleipen
prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden kontratuak
dituztenak ere iritsi direla.
Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du:
b) Indarrean ez dauden kontratu batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

22/12/2021

291/21

INTERESATUA
KASTORE GEST
EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

16/12/2021

3781483

16/12/2021

3781489

30/11/2021

0005271808

IMQ PREVENCION

30/11/2021

0005271809

IMQ PREVENCION

EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

KONTZEPTUA
Kultura Saila Komentuan erakusketa
Abenduan
SENDIAN PROGRAMA - AZAROA
2021
AZAROA 2021 - EGUNEKO
ZENTROAREN KUDEAKETA
ZERBITZUAGATIK .
2021/10/01 - 2021/12/31 VIGILANCIA
DE LA SALUD: SANITARIA
2021/10/01 - 2021/12/31 CONCIERTO
AREAS TECNICAS
(SEG,HIG,ERyPS)

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
689,68

284,58

17.202,04
1.375,16

1.658,76
21.210,22

e) Gastua onartzea eta esleitzea falta zaizkie:
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

22/11/2021

F21031812

17/12/2021

Z-21000983

INTERESATUA
JUPER BAT,
S.A.U.
Landarri, S.L.U.

KONTZEPTUA
Fregadora CT45B 50CB + n.serie
8000425487
MARIA BEGOÑA EGUIGUREN
GOROSTEGUI itziera harri zabal (nº A
225 pant.)

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
4.255,27

2.359,50
6.614,77

f) Gastu onarpena baino handiagoa da faktura
FAKTURAREN
DATA
30/11/2021

23/12/2021

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

KONTZEPTUA

044K

XENTIMORIK
GABE

AZAROAN eskoletan antzerkiko klaseak
emateagatik

064-2021

TARTEAN
ZERBITZUAK,
S.L.

"Ez Dok Ero" Emanaldirako Material
osagarria
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2.824,00

ERABAKIA:
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak
egitea agintzen dut.
Alkatea
KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (31/2021):
AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Udaleko kontratuen egoeraz interesaturik honako kontratu
hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
KONTRATUEN ERANSKINA
Enpresa

Kontratatutako

Data

zerbitzua

Kontratua

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

1

01/11/2017

Aisilan XXI, S. L.

Aita Mari Zinea

01/11/2016
4/04/2011
(luzapena

Schindler, S.A.

Igogailuen mantenua

01/04/2016

1

Erreka

Ate automatikoen mantenua
Kale heziketa/esku hartze
programa
Udaletxeko eta Alondegiko
klimatizazioa

01/10/2016

Kalexka elkartea
Etxea Climatizaciones

01/07/2017
15/02/2014

Iraupena

data
amaitu

04/04/2011
01/04/2017
01/10/2017
2+2

01/07/2021
15/02/2015

Aplikagarria zaizkion arauak:
1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa
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erregulatzen duena eta Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau
esparrua ezartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretua aldatzen duena.
5) RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los
artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la
función interventora en régimen de requisitos básicos.
6) Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los
artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la
función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos
del sector público y encargos a medios propios.
Zehaztasunak:
21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
“ 67. artikulua. Legezkotasunaren kontrola.”
1.- Kontu-hartze-eginkizunaren helburua, haren legezkotasun kontrolaren
ikuspegitik, toki erakundeen eta beraien organismo autonomoen egintza guztiak,
beti ere haiek eskubide eta betebehar ekonomikoak edo gastuak aintzatestea
eta likidatzea eragiten dutenean, beraietatik sortzen diren sarrera eta ordainketak
eta administratutako ondasun publikoen bilketa, inbertsio eta, oro har, aplikazioa
fiskalizatzea da, kudeaketa kasuan kasuko aplikatu beharreko xedapenen
araberakoa izan dadin.
2.- Eginkizun horren erabilerak honako hauek eskuhartuko ditu:
a) Eskubideak edo betebehar ekonomikoak sortzea edo baloreen fondoak
mugitzea eragin dezaketen egintza, agiri edo espediente guztien kontu-hartze
kritikoa edo aurretiazkoa.
b) Ordainketa-aginduaren erazko kontu-hartzea.
c) Ordainketaren kontu-hartze materiala. Udalbatzaren erabaki batengatik kontrol
hori laginketa bidez baimentzen denean izan ezik, kontu-hartzailearen sinadura
foru arau honetako 57. artikuluan aurreikusitako fondoen erabilpenerako
mankomunatuei erantsiko zaie.
“70. artikulua. Erreparoak.”
1.- Kontu-hartze-eginkizuna erabiltzean, organo kontu-hartzailea aztergai diren
egintzen, agirien edo espedienteen edukiarekin edo itxurarekin ados ez badago,
bere erreparoak idatziz azaldu beharko ditu erabakia edo ebazpena hartu baino
lehen.
3.- Erreparoa gastuen erabilpenari, betebeharren aintzatespenari edo ordainketaaginduari 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.
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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.
37. 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.
38. 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.
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39.
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

20/12/2021

Z-21000988

29/12/2021

L- 210463-

30/12/2021

147

21/12/2021

2021/149

RANDEZ DOMINGUEZ
ANDONI

4. HIRUHILEKOA: Jubilatuen etxeko
berogailuaren mantenua

21/12/2021

2021/148

RANDEZ DOMINGUEZ
ANDONI

30/11/2021

S11210007

27/12/2021

259-2021

4. HIRUHILEKOA: Aita Mari ikastetxea, Foronda
eta Sagarbideko berogailuen mantenua
2021/11/18 ko Lan txostena - CEIP OIKIAKO ACS
ETA AIRE GIROTUA INSTALATZEAREN
BERRIKUSTEA
ABENDUA- Herrian Gizarte eta hezkuntza arloa
eta arlo pisokososocialean Esku Hartzeko
zerbitzua

31/12/2021

272/2021

INTERESATUA

KONTZEPTUA

LANDARRI, S.L.U.

ARAZI IKT, S.L.
AISILAN XXI, S.L.

ETXEA
Climatizaciones
KALEXKA ELKARTEA
KALEXKA ELKARTEA

ABENDUA

4.537,50

ABENDUA Algorri natur baliabideen interpretazio
zentroaren kudeaketa

4.639,44

Aita Mari zinemaren kudeaketa zerbitzua
<2021eko abendua>

2.758,03

AZAROA eta ABENDUKO ekintzak
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GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

579,43
1.239,29

387,32

10.000,00
743,97
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24.884,98

ONDORIOAK:
a) Zerrendatutako kontratu guztiak irregulartasun egoeran daudelarik,
lehenbailehen eguneratu behar dira. Bestalde aipatu beharra dago hilero
ordaintzen den kopuruaren garrantzia kuantitatiboa kontuan izanda,
gizarte
zerbitzuetako kontratuek, hau da, eguneko zentroaren kudeaketa eta etxez etxeko
laguntza zerbitzuek lehentasuna eduki beharko lukete kontratuen eguneratze
prozesuan.
b) Momentuz, zerrendatutako faktura guztien ordainketaren izapidetzea etengo da
Alkateak ebatzi arte. Kontu-hartzaileak txostena helaraziko dio Osoko Bilkurari,
adierazitako eragozpenei dagokienez alkateak hartutako ebazpen guztien inguruan
eta puntu independente bat osatuko du dagokion osoko bilkurako gai-zerrendan.

0009/2022 ALKATE DEKRETUA
AURREKARIAK
2022ko urtarrilaren 11ean kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (31/2021)
Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko esleipen
prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden kontratuak
dituztenak ere iritsi direla.
Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du:

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

FAKTURA
ZENBAKIA

20/12/2021

Z-21000988

29/12/2021

L- 210463-

30/12/2021

147

21/12/2021

2021/149

RANDEZ DOMINGUEZ
ANDONI

4. HIRUHILEKOA: Jubilatuen etxeko
berogailuaren mantenua

21/12/2021

2021/148

RANDEZ DOMINGUEZ
ANDONI

4. HIRUHILEKOA: Aita Mari ikastetxea, Foronda
eta Sagarbideko berogailuen mantenua
2021/11/18 ko Lan txostena - CEIP OIKIAKO ACS
ETA AIRE GIROTUA INSTALATZEAREN
BERRIKUSTEA
ABENDUA- Herrian Gizarte eta hezkuntza arloa
eta arlo pisokososocialean Esku Hartzeko
zerbitzua

INTERESATUA

KONTZEPTUA

LANDARRI, S.L.U.

ARAZI IKT, S.L.
AISILAN XXI, S.L.

30/11/2021

S11210007

27/12/2021

259-2021

31/12/2021

272/2021

ETXEA
Climatizaciones
KALEXKA ELKARTEA
KALEXKA ELKARTEA

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

ABENDUA

4.537,50

ABENDUA Algorri natur baliabideen interpretazio
zentroaren kudeaketa

4.639,44

Aita Mari zinemaren kudeaketa zerbitzua
<2021eko abendua>

2.758,03

AZAROA eta ABENDUKO ekintzak

579,43
1.239,29

387,32

10.000,00
743,97
24.884,98

ERABAKIA:
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Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak
egitea agintzen dut.
Alkatea
KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (5/2021):
AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Kirol Patronatuko kontratuen egoeraz interesaturik honako
kontratu hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
Kontratua

amaitu

BPXPORT S.L.

Kiroldegiko zerbitzua

12/09/2012

2+2

12/09/2016

HEMEN KLIMA

Aireztatzea mantenua

23/11/2012

1

23/11/2013

SERCONTEN

Edukiontzi higienikoak

01/11/2016

1

01/11/2017

SABICO

Alarma zerbitzua

11/05/2016

1

11/05/2017

GEZE
JON GURRUTXAGA
MUGICA

Ate automatikoa mantenua

23/07/2019

1

23/07/2020

Aitzuri frontoiaren garbiketa

26/06/2016

1

26/06/2017

ISS FACILITY SERVICES, S.A.

Eraikinen garbiketa

01/07/2009

1+1

01/07/2011

ISS FACILITY SERVICES, S.A.

Eraikinen garbiketa-handitzea

19/10/2009

1

19/11/2010

SCHINDLER S.A.

Igogailuen mantenua

01/04/2016

1

01/04/2017

AEFISPORT S.L.
Aplikagarria zaizkion arauak:

1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa
erregulatzen duena eta Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau esparrua
ezartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretua aldatzen duena.
5) RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los
artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la
función interventora en régimen de requisitos básicos.
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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 ordainketaaginduari 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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

11/05/2021

mee14

INTERESATUA

KONTZEPTUA

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

MASAJE ZERBITZUA APIRILA (MEE14)

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
3.700,70
3.700,70

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 gaizerrendan.

B21/0020 KIROL PATRONATUKO LEHENDAKARIAREN EBAZPENA
AURREKARIAK
2021eko maiatzaren 28an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (5/2021)
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Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko
esleipen prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden
kontratuak dituztenak ere iritsi direla.
Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du:
b) Indarrean ez dauden kontratu batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

11/05/2021

mee14

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

INTERESATUA

KONTZEPTUA

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

MASAJE ZERBITZUA APIRILA (MEE14)

3.700,70
3.700,70

ERABAKIA:
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak
egitea agintzen dut.
LEHENDAKARIA
KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (6/2021):
AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Kirol Patronatuko kontratuen egoeraz interesaturik honako
kontratu hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
Kontratua

amaitu

BPXPORT S.L.

Kiroldegiko zerbitzua

12/09/2012

2+2

12/09/2016

HEMEN KLIMA

Aireztatzea mantenua

23/11/2012

1

23/11/2013

SERCONTEN

Edukiontzi higienikoak

01/11/2016

1

01/11/2017

SABICO

Alarma zerbitzua

11/05/2016

1

11/05/2017

GEZE
JON GURRUTXAGA
MUGICA

Ate automatikoa mantenua

23/07/2019

1

23/07/2020

Aitzuri frontoiaren garbiketa

26/06/2016

1

26/06/2017

ISS FACILITY SERVICES, S.A.

Eraikinen garbiketa

01/07/2009

1+1

01/07/2011

ISS FACILITY SERVICES, S.A.

Eraikinen garbiketa-handitzea

19/10/2009

1

19/11/2010

SCHINDLER S.A.

Igogailuen mantenua

01/04/2016

1

01/04/2017

AEFISPORT S.L.
Aplikagarria zaizkion arauak:
1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
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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 ordainketaaginduari 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
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.

79

…………………….

.2022IAKU0001-A22/0507
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

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

KONTZEPTUA

2021044373

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

ITSAS KIROLDEGIA - MAIATZA

711,52

07/06/2021

2021044371

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

OIKIKO FRONTOIA -MAIATZA

492,59

07/06/2021

2021044372

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

SURF LOKALA - MAIATZA

121,11

07/06/2021

07/06/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17233 ZERBITZUAK, S.L

GARBIKETA ZERBITZUA: MAIATZA
2021

07/06/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17234 ZERBITZUAK, S.L

ADMINISTRARITZA ZERBITZUAMAIATZA 2021

6.859,59

07/06/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17235 ZERBITZUAK, S.L

HARRERA ZERBITZUA-MAIATZA
2021

5.719,43

07/06/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17236 ZERBITZUAK, S.L

MANTENU ZERBITZUA-MAIATZA
2021

10.250,84

07/06/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17097 ZERBITZUAK, S.L

SOROSPEN ZERBITZUA-MAITZA
2021

11.516,80

01/06/2021

21FF124417

EKAINA KONTENEDORE ETA
ALFONBRA

07/06/2021

000087

07/06/2021

5043-A

08/06/2021

SERKONTEN,S.A.U.
AEFISPORT S.L.

ANALITIKAK: MAIATZA 2021
ESTRATORIAN MOTORRA
ALDATZEA

HEMEN KLIMA S.L.

BPXPORT KIROL
MEE 15-2021 ZERBITZUAK, S.L

11/06/2021

R173

22/05/2021

01ZSAW5

11.190,76

51,21
238,13
263,78

MASAJE ZERBITZUA MAIATZA
(MEE15)

4.396,25

ION GURRUCHAGA
MUGICA

AITZURI PILOTALEKUKO
GARBIKETA:MAIATZA 2021

1.080,53

EUSKALTEL S.A.

MAIATZA 2021
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53.017,93

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 gaizerrendan.

B21/0029 KIROL PATRONATUKO LEHENDAKARIAREN EBAZPENA
AURREKARIAK
2021eko ekainaren 23an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (6/2021)
Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko esleipen
prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden kontratuak
dituztenak ere iritsi direla.
Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du:
b) Indarrean ez dauden kontratu batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:
FAKTURAREN
DATA

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

KONTZEPTUA

2021044373

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

ITSAS KIROLDEGIA - MAIATZA

711,52

07/06/2021

2021044371

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

OIKIKO FRONTOIA -MAIATZA

492,59

07/06/2021

2021044372

ISS FACILITY
SERVICES, S.A.

SURF LOKALA - MAIATZA

121,11

07/06/2021

07/06/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17233 ZERBITZUAK, S.L

GARBIKETA ZERBITZUA: MAIATZA
2021

07/06/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17234 ZERBITZUAK, S.L

ADMINISTRARITZA ZERBITZUAMAIATZA 2021

6.859,59

07/06/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17235 ZERBITZUAK, S.L

HARRERA ZERBITZUA-MAIATZA
2021

5.719,43

07/06/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17236 ZERBITZUAK, S.L

MANTENU ZERBITZUA-MAIATZA
2021

10.250,84

07/06/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17097 ZERBITZUAK, S.L

SOROSPEN ZERBITZUA-MAITZA
2021

11.516,80

01/06/2021

21FF124417

EKAINA KONTENEDORE ETA
ALFONBRA

07/06/2021

000087

07/06/2021

5043-A

08/06/2021

SERKONTEN,S.A.U.
AEFISPORT S.L.

ANALITIKAK: MAIATZA 2021
ESTRATORIAN MOTORRA
ALDATZEA

HEMEN KLIMA S.L.

BPXPORT KIROL
MEE 15-2021 ZERBITZUAK, S.L

MASAJE ZERBITZUA MAIATZA
(MEE15)
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11/06/2021
22/05/2021

R173
01ZSAW5

ION GURRUCHAGA
MUGICA

AITZURI PILOTALEKUKO
GARBIKETA:MAIATZA 2021

EUSKALTEL S.A.

MAIATZA 2021

1.080,53
125,39
53.017,93

ERABAKIA:
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak
egitea agintzen dut.
LEHENDAKARIA
KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (9/2021):
AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Kirol Patronatuko kontratuen egoeraz interesaturik honako
kontratu hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
Kontratua

amaitu

BPXPORT S.L.

Kiroldegiko zerbitzua

12/09/2012

2+2

12/09/2016

HEMEN KLIMA

Aireztatzea mantenua

23/11/2012

1

23/11/2013

SERCONTEN

Edukiontzi higienikoak

01/11/2016

1

01/11/2017

SABICO

Alarma zerbitzua

11/05/2016

1

11/05/2017

GEZE IBERIA S.R.L.U.
JON GURRUTXAGA
MUGICA

Ate automatikoa mantenua

23/07/2019

1

23/07/2020

Aitzuri frontoiaren garbiketa

26/06/2016

1

26/06/2017

ISS FACILITY SERVICES, S.A.

Eraikinen garbiketa

01/07/2009

1+1

01/07/2011

ISS FACILITY SERVICES, S.A.

Eraikinen garbiketa-handitzea

19/10/2009

1

19/11/2010

SCHINDLER S.A.

Igogailuen mantenua

01/04/2016

1

01/04/2017

AEFISPORT S.L.
Aplikagarria zaizkion arauak:
1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa
erregulatzen duena eta Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau esparrua
ezartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretua aldatzen duena.
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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 ordainketaaginduari 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.
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4.- Erreparoak ukitzen duen organoa berarekin ados ez dagoenean,
udalburuak ebatzi beharko du eztabaida, eta beraren ebazpena betearazi
beharrekoa izango da. Ahalmen hau ezin da eskuordetu.
27/2013 Legea, abenduaren 27koa, toki-administrazioaren arrazionalizazio eta
iraunkortasunari buruzkoa.
Bigarren artikuluan Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez
onartutako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua aldatzen du
eta honela geratu da aldatuta martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege
Dekretuak onartutako Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua:
“218. artikulua. Desadostasunen ebazpenari buruzko txostenak.”
1. Kontu-hartzailetzako organoak txostena helaraziko dio osoko bilkurari,
adierazitako eragozpenei dagokienez toki-entitateko lehendakariak hartutako
ebazpen guztien inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo
nagusien laburpena bidaliko dio. Txosten horrek funtzio ikuskatzaileari dagozkion
alderdiei eta betekizunei bakarrik erantzungo die, ikuskatutako jarduketen aukera
edo komenigarritasunari dagozkion gaiak gaineratu gabe.
Atal honetan jasotzen denak puntu independente bat osatuko du dagokion osoko
bilkurako gai-zerrendan.
Korporazioko lehendakariak jarduketaren txosten justifikatzailea aurkeztu ahal
izango du osoko bilkuran.
2. Aurrekoari kalterik egin gabe, eta desadostasunak daudenean, toki-entitateko
lehendakariak kontrol-organo eskudunari aurkeztu ahal izango dio bere
ebazpena, finantza-tutoretza esleitua duen administrazioaren gaia delako, hain
zuzen.
3. Kontu-hartzailetzako organoak txosten bat helaraziko dio urtero Kontu
Auzitegiari, toki-entitateko lehendakariak eta korporazioaren osoko bilkurak
adierazitako eragozpenen kontra hartutako ebazpen eta hitzarmen guztien
inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena
bidaliko dio. Dokumentazio horrez gain, tokiko korporazioaren justifikazio-txostenak
aurkeztu beharko dira, hala badagokio.»
32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko
Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen
duena
12. artikulua. Eragozpenak.
4. Organo kontu-hartzaileak adierazten badu ez dagoela ados aztertutako
egintza, agiri edo espedienteen mamiarekin edo formarekin, bere
eragozpenak idatziz azaldu beharko ditu. Eragozpen horiek irizpidea finkatzen
duten arauetan oinarritutako arrazoibideen bitartez motibatu behar dira, eta
espedientean jasotako oztopo guztiak barnean hartuko dituzte.
5. Baldin eta eragozpenak gastuen onespenari edo xedapenari, obligazioen
onarpenari edo ordainketen aginduari eragiten badio, espedientearen
izapidea etengo da harik eta hura ebatzi arte, betiere 21/2003 Foru Arauaren
70.3 artikuluan jasotako kasuetan gertatzen denean.
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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:
GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

KONTZEPTUA

22/04/2021

3345073685

SCHINDLER S.A.

IGOGAILUAREN MANTENUA:
2020/12/01-2020/12/31

74,19

30/04/2021

3345075649

SCHINDLER S.A.

IGOGAILUAREN MANTENUA:
2021/04/01-2021/04/30

74,94

31/05/2021

3345108742

SCHINDLER S.A.

IGOGAILUAREN MANTENUA:
2021/05/01-2021/05/31

74,94

30/06/2021

3345141741

SCHINDLER S.A.

IGOGAILUAREN MANTENUA:
2021/06/01-2021/06/30

74,94

15/07/2021

3473316488

SCHINDLER S.A.

IGOGAILUAREN KONPONKETA

31/07/2021

3345214411

SCHINDLER S.A.

14/10/2021

3473337145

30/09/2021

3345269418

305,42

SCHINDLER S.A.

IGOGAILUAREN MANTENUA:
2021/07/01-2021/07/31
2021/09/24KO ABISUAREN
KONPONKETA

334,66

SCHINDLER S.A.

IGOGAILUAREN MANTENUA:
2021/09/01-2021/09/30

74,94
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31/08/2021

3345242051

SCHINDLER S.A.

IGOGAILUAREN MANTENUA:
2021/08/01-2021/08/31

30/09/2021

000171

AEFISPORT S.L.

ANALITIKAK: 2021-09-30

238,13

29/10/2021

000188

AEFISPORT S.L.

ANALITIKAK: URRIA

152,94

05/11/2021

MEE 38

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

MASAJE ZERBITZUA (URRIAK 1-31)

3.702,70

29/10/2021

322

ION GURRUCHAGA
MUGICA

AITZURI PILOTALEKUKO
GARBIKETA: URRIA 2021

1.080,53

01/11/2021

22FF047366

PHS SERKONTEN

MANTENIMENDU KONTENEDORE
ETA ALFONBRA. AZAROA 2021

31/10/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17912 ZERBITZUAK, S.L

GARBIKETA ZERBITZUA: URRIA 2021

31/10/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17913 ZERBITZUAK, S.L

ADMINISTRARITZA ZERBITZUAURRIA 2021

6.731,13

31/10/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17914 ZERBITZUAK, S.L

HARRERA ZERBITZUA-URRIA 2021

7.682,53

31/10/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17915 ZERBITZUAK, S.L

MANTENU ZERBITZUA-URRIA 2021

9.437,29

31/10/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17916 ZERBITZUAK, S.L

SOROSPEN ZERBITZUA-URRIA 2021

01/11/2021

11012

AITZURI FRONTOIKO
KLIMATIZAZIOA: 3 REBISIO 2021

HEMEN KLIMA S.L.

74,94

51,21
11.024,06

11.318,36
977,81

31/10/2021

3345339113

01/05/2021

16565

SEGURMA S.A.

IGOGAILUAREN MANTENUA:
2021/10/01-2021/10/31
KIROLDEGIKO ALARMA-MAIATZA
2021

01/05/2021

16566

SEGURMA S.A.

AITZURI ALARMA-MAIATZA 2021

27,23

01/06/2021

21462

SEGURMA S.A.

KIROLDEGIKO ALARMA-EKAINA 2021

27,23

01/06/2021

21461

SEGURMA S.A.

27,23

01/07/2021

25839

SEGURMA S.A.

AITZURI ALARMA-EKAINA 2021
KIROLDEGIKO ALARMA-UZTAILA
2021

01/07/2021

25840

SEGURMA S.A.

27,23

01/08/2021

30330

SEGURMA S.A.

AITZURI ALARMA-UZTAILA 2021
KIROLDEGIKO ALARMA-ABUZTUA
2021

01/08/2021

30331

SEGURMA S.A.

AITZURI ALARMA-ABUZTUA 2021

27,23

01/09/2021

34686

SEGURMA S.A.

KIROLDEGIKO ALARMA-IRAILA 2021

27,23

01/09/2021

34687

SEGURMA S.A.

AITZURI ALARMA-IRAILA 2021

27,23

01/10/2021

39482

SEGURMA S.A.

KIROLDEGIKO ALARMA-URRIA 2021

27,23

01/10/2021

39483

SEGURMA S.A.

AITZURI ALARMA-URRIA 2021

27,23

22/08/2021

0200TDT

EUSKALTEL S.A.

FIJO+MOBILAK-ABUZTUA 2021

132,91

01/10/2021

0121333467

QUIRON PREVENCION
S.L.U.

31/01/2021

0H44519M

ZARDOYA OTIS, S.A.

LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA2021/10/01-2021/12/31
AITZURI IGOGAILUA-URTARRILA
2021

28/02/2021

0H73487M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-OTSAILA 2021

122,29

31/03/2021

0J02383M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-MARTXOA 2021

122,29

30/04/2021

0J99238M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-APIRILA 2021

122,29

31/05/2021

0K28050M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-MAIATZA 2021

122,29

30/06/2021

0K57578M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-EKAINA 2021

122,29

31/07/2021

0L64554M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-UZTAILA 2021

122,29

31/08/2021

0L94040M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-ABUZTUA 2021

122,29

30/09/2021

0M23098M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-IRAILA 2021

122,29

SCHINDLER S.A.

86

74,94
27,23

27,23

27,23

197,42
122,29

…………………….

.2022IAKU0001-A22/0507
31/10/2021

0N20139M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-URRIA 2021

122,29
55.515,53

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 gaizerrendan.

B21/0050 KIROL PATRONATUKO LEHENDAKARIAREN EBAZPENA
AURREKARIAK
2021eko azaroaren 15ean kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit (9/2021)
Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko esleipen
prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden kontratuak
dituztenak ere iritsi direla.
Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du:
b) Indarrean ez dauden kontratu batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:
GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

KONTZEPTUA

22/04/2021

3345073685

SCHINDLER S.A.

IGOGAILUAREN MANTENUA:
2020/12/01-2020/12/31

74,19

30/04/2021

3345075649

SCHINDLER S.A.

IGOGAILUAREN MANTENUA:
2021/04/01-2021/04/30

74,94

31/05/2021

3345108742

SCHINDLER S.A.

IGOGAILUAREN MANTENUA:
2021/05/01-2021/05/31

74,94

30/06/2021

3345141741

SCHINDLER S.A.

IGOGAILUAREN MANTENUA:
2021/06/01-2021/06/30

74,94

15/07/2021

3473316488

SCHINDLER S.A.

IGOGAILUAREN KONPONKETA

31/07/2021

3345214411

SCHINDLER S.A.

14/10/2021

3473337145

30/09/2021

3345269418

305,42

SCHINDLER S.A.

IGOGAILUAREN MANTENUA:
2021/07/01-2021/07/31
2021/09/24KO ABISUAREN
KONPONKETA

334,66

SCHINDLER S.A.

IGOGAILUAREN MANTENUA:
2021/09/01-2021/09/30

74,94
74,94

74,94

31/08/2021

3345242051

SCHINDLER S.A.

IGOGAILUAREN MANTENUA:
2021/08/01-2021/08/31

30/09/2021

000171

AEFISPORT S.L.

ANALITIKAK: 2021-09-30

238,13

29/10/2021

000188

AEFISPORT S.L.

ANALITIKAK: URRIA

152,94
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BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

MASAJE ZERBITZUA (URRIAK 1-31)

3.702,70

ION GURRUCHAGA
MUGICA

AITZURI PILOTALEKUKO
GARBIKETA: URRIA 2021

1.080,53

PHS SERKONTEN

MANTENIMENDU KONTENEDORE
ETA ALFONBRA. AZAROA 2021

05/11/2021

MEE 38

29/10/2021

322

01/11/2021

22FF047366

31/10/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17912 ZERBITZUAK, S.L

GARBIKETA ZERBITZUA: URRIA 2021

31/10/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17913 ZERBITZUAK, S.L

ADMINISTRARITZA ZERBITZUAURRIA 2021

6.731,13

31/10/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17914 ZERBITZUAK, S.L

HARRERA ZERBITZUA-URRIA 2021

7.682,53

31/10/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17915 ZERBITZUAK, S.L

MANTENU ZERBITZUA-URRIA 2021

9.437,29

31/10/2021

BPXPORT KIROL
2021/K/17916 ZERBITZUAK, S.L

SOROSPEN ZERBITZUA-URRIA 2021
AITZURI FRONTOIKO
KLIMATIZAZIOA: 3 REBISIO 2021

HEMEN KLIMA S.L.

51,21
11.024,06

11.318,36

01/11/2021

11012

31/10/2021

3345339113

01/05/2021

16565

SEGURMA S.A.

IGOGAILUAREN MANTENUA:
2021/10/01-2021/10/31
KIROLDEGIKO ALARMA-MAIATZA
2021

01/05/2021

16566

SEGURMA S.A.

AITZURI ALARMA-MAIATZA 2021

27,23

01/06/2021

21462

SEGURMA S.A.

KIROLDEGIKO ALARMA-EKAINA 2021

27,23

01/06/2021

21461

SEGURMA S.A.

27,23

01/07/2021

25839

SEGURMA S.A.

AITZURI ALARMA-EKAINA 2021
KIROLDEGIKO ALARMA-UZTAILA
2021

01/07/2021

25840

SEGURMA S.A.

27,23

01/08/2021

30330

SEGURMA S.A.

AITZURI ALARMA-UZTAILA 2021
KIROLDEGIKO ALARMA-ABUZTUA
2021

01/08/2021

30331

SEGURMA S.A.

AITZURI ALARMA-ABUZTUA 2021

27,23

01/09/2021

34686

SEGURMA S.A.

KIROLDEGIKO ALARMA-IRAILA 2021

27,23

01/09/2021

34687

SEGURMA S.A.

AITZURI ALARMA-IRAILA 2021

27,23

01/10/2021

39482

SEGURMA S.A.

KIROLDEGIKO ALARMA-URRIA 2021

27,23

01/10/2021

39483

SEGURMA S.A.

AITZURI ALARMA-URRIA 2021

27,23

22/08/2021

0200TDT

EUSKALTEL S.A.

FIJO+MOBILAK-ABUZTUA 2021

132,91

QUIRON PREVENCION
S.L.U.

SCHINDLER S.A.

977,81
74,94
27,23

27,23

27,23

01/10/2021

0121333467

31/01/2021

0H44519M

ZARDOYA OTIS, S.A.

LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA2021/10/01-2021/12/31
AITZURI IGOGAILUA-URTARRILA
2021

28/02/2021

0H73487M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-OTSAILA 2021

122,29

31/03/2021

0J02383M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-MARTXOA 2021

122,29

30/04/2021

0J99238M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-APIRILA 2021

122,29

31/05/2021

0K28050M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-MAIATZA 2021

122,29

30/06/2021

0K57578M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-EKAINA 2021

122,29

31/07/2021

0L64554M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-UZTAILA 2021

122,29

31/08/2021

0L94040M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-ABUZTUA 2021

122,29

30/09/2021

0M23098M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-IRAILA 2021

122,29

31/10/2021

0N20139M

ZARDOYA OTIS, S.A.

AITZURI IGOGAILUA-URRIA 2021

122,29

197,42
122,29

55.515,53

ERABAKIA:
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Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien
ordainketak egitea agintzen

Lehendakaria
KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (10/2021):
AURREKARIAK:
Kontu-hartzaileak, Zumaiako Kirol Patronatuko kontratuen egoeraz interesaturik honako
kontratu hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
Kontratua

amaitu

BPXPORT S.L.

Kiroldegiko zerbitzua

12/09/2012

2+2

12/09/2016

HEMEN KLIMA

Aireztatzea mantenua

23/11/2012

1

23/11/2013

SERCONTEN

Edukiontzi higienikoak

01/11/2016

1

01/11/2017

SABICO

Alarma zerbitzua

11/05/2016

1

11/05/2017

GEZE IBERIA S.R.L.U.
JON GURRUTXAGA
MUGICA

Ate automatikoa mantenua

23/07/2019

1

23/07/2020

Aitzuri frontoiaren garbiketa

26/06/2016

1

26/06/2017

ISS FACILITY SERVICES, S.A.

Eraikinen garbiketa

01/07/2009

1+1

01/07/2011

ISS FACILITY SERVICES, S.A.

Eraikinen garbiketa-handitzea

19/10/2009

1

19/11/2010

SCHINDLER S.A.

Igogailuen mantenua

01/04/2016

1

01/04/2017

AEFISPORT S.L.
Aplikagarria zaizkion arauak:

1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa
erregulatzen duena eta Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau esparrua
ezartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretua aldatzen duena.
5) RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los
artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la
función interventora en régimen de requisitos básicos.
6) Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los
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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 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 ordainketaaginduari 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
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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

01/12/2021

48735

SEGURMA S.A.

01/12/2021

48736

SEGURMA S.A.

KONTZEPTUA
KIROLDEGIKO ALARMAAZAROA 2021
AITZURI ALARMA-AZAROA
2021

30/11/2021

000206

AEFISPORT S.L.

ANALITIKAK: AZAROA

07/12/2021

MEE 46

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

MASAJE ZERBITZUA (AZAROA
2021)

ION GURRUCHAGA
MUGICA

AITZURI PILOTALEKUKO
GARBIKETA: AZAROA 2021
MANTENIMENDU
KONTENEDORE ETA
ALFONBRA. ABENDUA 2021

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
27,23
27,23
453,51
4.538,30

30/11/2021

395

01/12/2021

22FF058696

30/11/2021

2021/K/18093

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

GARBIKETA ZERBITZUA:
AZAROA 2021

30/11/2021

2021/K/18094

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

ADMINISTRARITZA
ZERBITZUA-AZAROA 2021

8.632,29

30/11/2021

2021/K/18095

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

HARRERA ZERBITZUAAZAROA 2021

6.726,15

30/11/2021

2021/K/18096

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

MANTENU ZERBITZUAAZAROA 2021

10.430,68

30/11/2021

2021/K/18097

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

30/11/2021

2021/K/18098

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

05/12/2021

202120865

EXTINIRUÑA,S.L.

SOROSPEN ZERBITZUAAZAROA 2021
MONITORE ZERBITZUAIGERIKETA ESKOLARRA.
AZAROA 2021
KIROLDEGIKO UREKO SUTE
SISTEMA

PHS SERKONTEN
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51,21
10.842,86

11.196,25

2.986,18
270,63
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05/12/2021

202120866

EXTINIRUÑA,S.L.

07/12/2021

2175005493

TECHNOGYM
TRADING S.A.

30/11/2021

RI/E 74-2021

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

03/12/2021

RI/E 75-2021

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

22/09/2021

02109KR

EUSKALTEL S.A.

AITZURI FRONTOIKO URTEKO
SUTE SISTEMA
GIMNASIAKO MAKINERIAREN
MANTENUA (2021/12/01-202202-08)
2021EKO UDAKO IKASTAROAK
1,HIRU-HILABETEKO
IKASTAROEN LIKIDAZIOA
2021-2022 URTEA (IRAILAABENDUA 2021)
EUSKALTEL FIJO+MOBILAKIRAILA 2021

282,55

1.421,75
5.989,24

25.056,12
137,28
90.149,99

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 gaizerrendan.
B21/0056 KIROL PATRONATUKO LEHENDAKARIAREN EBAZPENA
AURREKARIAK
2021eko abenduaren 16an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit
(10/2021)
Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Legezko esleipen
prozedura jarraitu ez duten fakturak iristeaz gain, indarrean ez dauden kontratuak
dituztenak ere iritsi direla.
Eta, honako faktura hauen ordainketaren izapidetzea eten du:
b) Indarrean ez dauden kontratu batzuen fakturak iritsi dira eta honako hauek dira:
FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

01/12/2021

48735

SEGURMA S.A.

01/12/2021

48736

SEGURMA S.A.

KONTZEPTUA
KIROLDEGIKO ALARMAAZAROA 2021
AITZURI ALARMA-AZAROA
2021

30/11/2021

000206

AEFISPORT S.L.

ANALITIKAK: AZAROA

07/12/2021

MEE 46

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

MASAJE ZERBITZUA (AZAROA
2021)

30/11/2021

395

ION GURRUCHAGA
MUGICA

01/12/2021

22FF058696

AITZURI PILOTALEKUKO
GARBIKETA: AZAROA 2021
MANTENIMENDU
KONTENEDORE ETA
ALFONBRA. ABENDUA 2021

PHS SERKONTEN

93

GUZTIZKOA
BEZA
BARNE
27,23
27,23
453,51
4.538,30
1.080,53

51,21
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30/11/2021

2021/K/18093

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

GARBIKETA ZERBITZUA:
AZAROA 2021

30/11/2021

2021/K/18094

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

ADMINISTRARITZA
ZERBITZUA-AZAROA 2021

8.632,29

30/11/2021

2021/K/18095

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

HARRERA ZERBITZUAAZAROA 2021

6.726,15

30/11/2021

2021/K/18096

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

MANTENU ZERBITZUAAZAROA 2021

10.430,68

30/11/2021

2021/K/18097

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

30/11/2021

2021/K/18098

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

05/12/2021

202120865

EXTINIRUÑA,S.L.

SOROSPEN ZERBITZUAAZAROA 2021
MONITORE ZERBITZUAIGERIKETA ESKOLARRA.
AZAROA 2021
KIROLDEGIKO UREKO SUTE
SISTEMA

05/12/2021

202120866

EXTINIRUÑA,S.L.

07/12/2021

2175005493

TECHNOGYM
TRADING S.A.

30/11/2021

RI/E 74-2021

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

03/12/2021

RI/E 75-2021

BPXPORT KIROL
ZERBITZUAK, S.L

22/09/2021

02109KR

EUSKALTEL S.A.

AITZURI FRONTOIKO URTEKO
SUTE SISTEMA
GIMNASIAKO MAKINERIAREN
MANTENUA (2021/12/01-202202-08)
2021EKO UDAKO IKASTAROAK
1,HIRU-HILABETEKO
IKASTAROEN LIKIDAZIOA
2021-2022 URTEA (IRAILAABENDUA 2021)
EUSKALTEL FIJO+MOBILAKIRAILA 2021

10.842,86

11.196,25

2.986,18
270,63
282,55

1.421,75
5.989,24

25.056,12
137,28
90.149,99

ERABAKIA:
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak
egitea agintzen dut.
LEHENDAKARIA

KONTU-HARTZAILEAREN ERREPARO ORRIA (11/2021):
AURREKARIAK:

Kontu-hartzaileak, Zumaiako Kirol Patronatuko kontratuen egoeraz interesaturik honako
kontratu hauek epez kanpo aurkitu ditu fakturei oniritzia ematerakoan:
Kontratua

amaitu

BPXPORT S.L.

Kiroldegiko zerbitzua

12/09/2012

2+2

12/09/2016

HEMEN KLIMA

Aireztatzea mantenua

23/11/2012

1

23/11/2013

SERCONTEN

Edukiontzi higienikoak

01/11/2016

1

01/11/2017

SABICO

Alarma zerbitzua

11/05/2016

1

11/05/2017

GEZE IBERIA S.R.L.U.

Ate automatikoa mantenua

23/07/2019

1

23/07/2020
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JON GURRUTXAGA
MUGICA

Aitzuri frontoiaren garbiketa

26/06/2016

1

26/06/2017

ISS FACILITY SERVICES, S.A.

Eraikinen garbiketa

01/07/2009

1+1

01/07/2011

ISS FACILITY SERVICES, S.A.

Eraikinen garbiketa-handitzea

19/10/2009

1

19/11/2010

SCHINDLER S.A.

Igogailuen mantenua

01/04/2016

1

01/04/2017

AEFISPORT S.L.
Aplikagarria zaizkion arauak:
1) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena + Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2) 21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
3) 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
4) 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa
erregulatzen duena eta Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau esparrua
ezartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretua aldatzen duena.
5) RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los
artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la
función interventora en régimen de requisitos básicos.
6) Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los
artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la
función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos
del sector público y encargos a medios propios.

Zehaztasunak:
21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
“ 67. artikulua. Legezkotasunaren kontrola.”
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:

95

…………………….

.2022IAKU0001-A22/0507
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 ordainketaaginduari 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.
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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
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.
h) Irizpideak betetzen ez dituzten diru laguntzak

97

…………………….

.2022IAKU0001-A22/0507
GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

20/12/2021

B21/0058

IKER OSA IEVA

20/12/2021

B21/0058

20/12/2021

B21/0058

ANETTE CABALLEIRO
XUBAN
ILLARRAMENDI

KONTZEPTUA
2020-21 EZINDUENTZAT
DIRULAGUNTZA
2020-21 EZINDUENTZAT
DIRULAGUNTZA
2020-21 EZINDUENTZAT
DIRULAGUNTZA

27/12/2021

B21/0061

ZUMAIAKO
TXIRRINDULARI
ELKARTEA

2021 URTEKO DIRU LAGUNTZEN
KITAPENA

6.337,64

27/12/2021

B21/0061

PULPO ESKUBALOI
ELKARTEA

2021 URTEKO DIRU LAGUNTZEN
KITAPENA

14.848,39

B21/0061

ZUMAIAKO TELMO
DEUN ARRAUN KIROL
ELKARTEA

2021 URTEKO DIRU LAGUNTZEN
KITAPENA

19.901,24

B21/0061

ZUMAIAKO UROLA
ITSAS ADAR
PIRAGUISMO

2021 URTEKO DIRU LAGUNTZEN
KITAPENA

12.151,23

B21/0061

TAOSA IGERIKETA
KLUBA

2021 URTEKO DIRU LAGUNTZEN
KITAPENA

2.646,27

27/12/2021

B21/0061

KBI ZUMAIAKO XAKE
KLUBA

2021 URTEKO DIRU LAGUNTZEN
KITAPENA

875,43

27/12/2021

B21/0062

KIROLARIENTZAT DIRULAGUNTZA

750,00

27/12/2021

B21/0062

KIROLARIENTZAT DIRULAGUNTZA

750,00

27/12/2021

B21/0062

IRATI OSA IRURETA
GONZALEZ
ETXABARRI LAZKANO,
JANIRE
GONZALEZ
ETXABARRI LAZKANO,
ANNETTE

KIROLARIENTZAT DIRULAGUNTZA

375,00

B21/0062

LUBAKI GURASO
ELKARTEA

2020-2021 IKASTURTEKO ESKOLA
KIROLA

10.504,40

B21/0062

ZUMAIENA
IKASTETXEA

2020-2021 IKASTURTEKO ESKOLA
KIROLA

27/12/2021

27/12/2021
27/12/2021

27/12/2021
27/12/2021

536,81
438,65
24,54

7.647,60

77.787,20
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 gaizerrendan.

B21/0066 KIROL PATRONATUKO LEHENDAKARIAREN EBAZPENA
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2021eko abenduaren 28an kontu-hartzaileak honako erreparo orria jakinarazi dit
(11/2021)
Kontu-hartzaileak egindako txostenaren arabera, ohartarazten du Dirulaguntzen legeak
dioena betetzen ez duten laguntzak onartu direla.
Eta, honako laguntzen ordainketak izapidetzea eten du:
h) Irizpideak betetzen ez dituzten diru laguntzak
GUZTIZKOA
BEZA
BARNE

FAKTURAREN
DATA

FAKTURA
ZENBAKIA

INTERESATUA

20/12/2021

B21/0058

IKER OSA IEVA

20/12/2021

B21/0058

20/12/2021

B21/0058

ANETTE CABALLEIRO
XUBAN
ILLARRAMENDI

KONTZEPTUA
2020-21 EZINDUENTZAT
DIRULAGUNTZA
2020-21 EZINDUENTZAT
DIRULAGUNTZA
2020-21 EZINDUENTZAT
DIRULAGUNTZA

B21/0061

ZUMAIAKO
TXIRRINDULARI
ELKARTEA

2021 URTEKO DIRU LAGUNTZEN
KITAPENA

6.337,64

B21/0061

PULPO ESKUBALOI
ELKARTEA

2021 URTEKO DIRU LAGUNTZEN
KITAPENA

14.848,39

B21/0061

ZUMAIAKO TELMO
DEUN ARRAUN KIROL
ELKARTEA

2021 URTEKO DIRU LAGUNTZEN
KITAPENA

19.901,24

27/12/2021

B21/0061

ZUMAIAKO UROLA
ITSAS ADAR
PIRAGUISMO

2021 URTEKO DIRU LAGUNTZEN
KITAPENA

12.151,23

27/12/2021

B21/0061

TAOSA IGERIKETA
KLUBA

2021 URTEKO DIRU LAGUNTZEN
KITAPENA

2.646,27

27/12/2021

B21/0061

KBI ZUMAIAKO XAKE
KLUBA

2021 URTEKO DIRU LAGUNTZEN
KITAPENA

875,43

27/12/2021

B21/0062

KIROLARIENTZAT DIRULAGUNTZA

750,00

27/12/2021

B21/0062

KIROLARIENTZAT DIRULAGUNTZA

750,00

27/12/2021

B21/0062

IRATI OSA IRURETA
GONZALEZ
ETXABARRI LAZKANO,
JANIRE
GONZALEZ
ETXABARRI LAZKANO,
ANNETTE

KIROLARIENTZAT DIRULAGUNTZA

375,00

27/12/2021

B21/0062

LUBAKI GURASO
ELKARTEA

2020-2021 IKASTURTEKO ESKOLA
KIROLA

10.504,40

B21/0062

ZUMAIENA
IKASTETXEA

2020-2021 IKASTURTEKO ESKOLA
KIROLA

27/12/2021
27/12/2021

27/12/2021

27/12/2021

536,81
438,65
24,54

7.647,60

77.787,20

ERABAKIA:
Beharrezkoak diren zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko dagozkien ordainketak
egitea agintzen dut.
LEHENDAKARIA

3.2.- 2021EKO UDALAREN 27., 28., 29., 30., 31. Eta KIROL PATRONATUAREN 2., 3., eta 4.,
KREDITU ALDAKETEN BERRI EMATEA
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Kreditu aldaketa guztien berri eman da geratzen da
KREDITU TRANSFERENTZIEN PROPOSAMENA
Kreditua transferituko duten gastu partidak (bajak)

Partida

Hasierako
kreditua

Izena

1 0300.481.338.00.01 2021

GABONETAKO DIRULAGUNTZA

1 0300.481.338.00.06 2021

AUZOAK DIRULAGUNTZAK

GUZTIRA

Murrizketa

Amaierako
kreditua

2.000,00

2.000,00

0,00

25.000,00

8.000,00

17.000,00

27.000,00

10.000,00

17.000,00

Kreditua jasoko duten gastu partidak (altak)
Partida (*)
1 0300.226.338.00.94 2021

Izena

Hasierako
kreditua

GABONETAKO FESTAK

GUZTIRA

Gehikuntza

Amaierako
kreditua

5.000,00

10.000,00

15.000,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

* Aurrekontuko partida berriak sortu ahal izango dira
Zumaia,
Alkatea
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

1 0100.643.134.00.01
2021

LARRETXOKO IGOGAILUA
PROIEKTUA, ETA ZUZE

0,00

100

Aldaketak
93.000,00

Behin betikoak
93.000,00
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1 0100.227.165.00.99
2021

GABONETAKO ARGIAK

33.299,20

2.238,05

35.537,25

1 0600.227.162.10.99
2021

UDAL ERAIKINEN ZABOR
BILKETA

10.800,00

900,00

11.700,00

1 1000.227.334.00.99
2021

KONBENTUKO PROIEKTUAREN
AURKEZPENA

0,00

5.203,00

5.203,00

1 0100.629.342.00.01
2021

FREGADORA

0,00

4.255,27

4.255,27

44.099,20

105.596,32

149.695,52

GUZTIRA

Kod.
a

Azalpena

Partida

Zenbatekoa

DIRUZAINTZA GERAKINA
GASTU OROKORRETARAK

2 0000.870.920.00.01 2020

105.596,32

FINANTZAKETA GUZTIRA

105.596,32

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.
Zumaia,
Alkateordea
(Delegazioa 1084/2021 Alkate Dekretuz)

KREDITU TRANSFERENTZIEN PROPOSAMENA
Kreditua transferituko duten gastu partidak (bajak)

Partida

1 1200.481.337.20.01 2021

Hasierako
kreditua

Izena

GAZTERIARI BURUZKO
DIRU-LAGUNTZAK

5.000,00
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5.000,00

Amaierako
kreditua
0,00
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GUZTIRA

5.000,00

5.000,00

0,00

Kreditua jasoko duten gastu partidak (altak)
Partida (*)
1 1200.227.231.60.99 2021

Izena

Hasierako
kreditua

PARTE-HARTZEA

GUZTIRA

Gehikuntza

Amaierako
kreditua

18.016,90

5.000,00

23.016,90

18.016,90

5.000,00

23.016,90

Zumaia,
Alkateordea
(Delegazioa 1084/2021 Alkate Dekretuz)
KREDITU TRANSFERENTZIEN PROPOSAMENA
Kreditua transferituko duten gastu partidak (bajak)
Partida

1 0100.227.132.01.01 2021
(25 loteslea)

Hasierako
kreditua

Izena

BULEGOEN GARBIKETA,
UDALTZAINGOA

GUZTIRA

Murrizketa

Amaierako
kreditua

8.035,00

142.000,00

-133.965,00

8.035,00

142.000,00

-133.965,00

Kreditua jasoko duten gastu partidak (altak)
Partida (*)

Izena

Hasierako
kreditua

1 0800.120.153.41.00 2021

OINARRIZKO
ORDAINKETAK,BRIGADA

1 0800.130.172.01.01 2021

Gehikuntza

Amaierako
kreditua

95.207,71

65.000,00

160.207,71

LABORAL FINKOAK- Algorri

0,00

17.000,00

17.000,00

1 0800.120.326.10.00 2021

OINARRIZKO
ORDAINKETAK,LUDOTEKA

40.224,57

35.000,00

75.224,57

1 0800.160.326.20.01 2021

GIZARTE SEGURANTZA
UDALEKU IREKIAK

24.189,45

25.000,00

49.189,45
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GUZTIRA

159.621,73

142.000,00

301.621,73

* Aurrekontuko partida berriak sortu ahal izango dira
Zumaia,
Alkatea

KREDITU TRANSFERENTZIEN PROPOSAMENA
Kreditua transferituko duten gastu partidak (bajak)
Partida

1 1000.500.929.00.01 2021

Hasierako
kreditua

Izena

KREDITU GLOBALA

GUZTIRA

Murrizketa

Amaierako
kreditua

104.089,47

72.150,00

31.939,47

104.089,47

72.150,00

31.939,47

Kreditua jasoko duten gastu partidak (altak)
Partida (*)

Izena

1 0200.201.342.00.01 2021

ZUMAIENAREKIN
HITZARMENA

1 0100.643.151.00.01 2021

HIRIGINTZAKO
AZTERLANAK

1 1200.227.231.60.99 2021

Hasierako
kreditua

Gehikuntza

Amaierako
kreditua

28.500,00

2.000,00

30.500,00

128.310,00

35.200,00

163.510,00

PARTE-HARTZEA

23.016,90

5.100,00

28.116,90

1 0100.210.165.00.01 2021

ARGITERIAREN
MANTENIMENDUA

18.000,00

2.000,00

20.000,00

1 0100.221.153.41.11 2021

TRESNAK ETA
ERREMINTAK

14.000,00

2.000,00

16.000,00

1 0100.227.164.00.99 2021

HILERRIKO KONTRATUA

44.000,00

1.000,00

45.000,00

1 0100.210.166.00.01 2021

AZPIEGITURAREN
MANTENIMENDUASANEAMENDUA

3.000,00

300,00

3.300,00

1 1000.226.920.00.99 2021

BESTE HAINBAT GASTU

4.000,00

2.000,00

6.000,00

1 0900.222.920.01.01 2021

TELEFONOAK BULEGO
OROKORRAK

6.000,00

3.000,00

9.000,00
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1 0100.601.454.00.02 2021

LURJAUSIA JUAN
BELMONTE 39

0,00

16.700,00

16.700,00

1 1000.226.334.00.98 2021

SAN PEDRO ELIZAKO
GASTUAK

0,00

2.850,00

2.850,00

268.826,90

72.150,00

340.976,90

GUZTIRA

* Aurrekontuko partida berriak sortu ahal izango dira

Zumaia,
Alkatea
ERANSKINA
2021eko aurrekontuan kredituak gaitzeko proposamena
Azalpena

Gastuen partida
1 0000.623.342.00.02 2021
1 0000.643.342.01.01 2021
1 0000.622.342.05.02 2021

KANTAURIKO GARAJEETAKO LANAK
PADEL PISTAREN ITXIERA PROIEKTUA
AITZURI FRONTOIKO ESKAILERAK

GAITU BEHARREKO KREDITUAK GUZTIRA

Zenbatekoa
8.315,12
5.000,00
2.826,72
16.141,84

2021eko aurrekontuko kreditu gaikuntzaren finantzaketa
Kod.
a

Sarreren partida

Azalpena

2 0000.730.342.00.01 2021

UDALAREN EKARPENA
INBERTSIOAK

FINANTZAKETA GUZTIRA

Zenbatekoa
16.141,84

16.141,84

KODEEN AZALPENA
a) Pertsona natural edo juridikoen ekarpenak edo ekarpen konpromisoak
b) Ondare ondasunen besterentzeak
c) Zerbitzuak ematea
d) Maileguen itzulketa
e) Bestelako ekarpenak
f) Itxitako ekitaldietako ordainketen itzulketak
g) Tributu izaerako sarrera handiagoak (soilik kreditu zabalgarrietarako edota kreditu globalerako)
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KREDITU TRANSFERENTZIEN PROPOSAMENA
Kreditua transferituko duten gastu partidak (bajak)
Partida

1 0000.226.342.01.99 2021

Hasierako
kreditua

Izena

BESTE HAINBAT GASTU

GUZTIRA

Murrizketa

Amaierako
kreditua

2.800,00

900,00

1.900,00

2.800,00

900,00

1.900,00

Kreditua jasoko duten gastu partidak (altak)
Partida (*)

Izena

Hasierako
kreditua

1 0000.222.340.00.01 2021

TELEFONOA

1 0000.369.342.01.02 2021

KONTU KORRONTEEN
KOMISIOAK

GUZTIRA

Gehikuntza

Amaierako
kreditua

1.000,00

500,00

1.500,00

0,00

400,00

400,00

1.000,00

900,00

1.900,00

* Aurrekontuko partida berriak sortu ahal izango dira
ZUMAIA,
Alkatea
KREDITU TRANSFERENTZIEN PROPOSAMENA
Kreditua transferituko duten gastu partidak (bajak)
Hasierako
kreditua

Murrizketa

Amaierako
kreditua

Partida

Izena

1 0000.212.342.01.01 2021

MAKINERIA,INSTALAZIOAK
ETA TRESNERIA

13.000,00

2.238,50

10.761,50

GUZTIRA

13.000,00

2.238,50

10.761,50

Kreditua jasoko duten gastu partidak (altak)
Partida (*)

Izena

Hasierako

105

Gehikuntza

Amaierako

…………………….

.2022IAKU0001-A22/0507
kreditua

kreditua

1 0000.643.342.01.02 2021

KIROLDEGIKO
EMERGENTZIA
HORNIDURAREN PRO

0,00

1.452,00

1.452,00

1 0000.643.342.05.01 2021

FRONTOIKO
AUTOKONTROL PLANA

0,00

786,50

786,50

0,00

2.238,50

2.238,50

GUZTIRA

* Aurrekontuko partida berriak sortu ahal izango dira
ZUMAIA,
Alkatea

3.- LURRALDE ANTOLAMENDUA (Hirigintza, Ingurumena, Zerbitzuak eta Auzoak).3.1.- IRIZPENAK:
3.1.1.ZUMAIAKO UDALAK UROLA
ZERBITZUGUNAREN ERABILERA ARAUTZEN
ONARPENA, BIDEZKO BADA

PLAZAN DUEN AUTOKARABANENTZAKO
DUEN ORDENANTZAREN BEHIN BETIKO

“
2022KO
URTARRILAREN
17KO
LURRALDE
ANTOLAMENDUKO
BATZORDE
INFORMATZAILEAREN
IRIZPENA,
ZUMAIAKO
UDALAK
UROLA
PLAZAN
DUEN
AUTOKARABANENTZAKO
ZERBITZUGU-NEAREN
ERABILERA
ARAUTZEN
DUEN
ORDENANTZAREN BEHIN-BETIKO ONARPENA
AURREKARIAK
1.- Zumaiako Udalak udalerrian turismo arduratsua sustatu nahi du, eta horretarako,
autokarabanentzako zerbitzugune bat erreserbatu du Urola plazan.
2.- Aurrekoa kontuan hartuta, udal gobernu taldeak gune horretarako araudia sortzeko
lan egin du. Ildo horretan, 2021eko ekainaren 23an herritarrek ekarpenak egiteko epea
zabaldu zuen Zumaiako Udalak.
3. Ordenantzan gune horren hainbat aspektu arautzen dira: gehieneko egonaldia,
partzelen barruko erabilera edo eskaintzen diren zerbitzuak, esate baterako.
4.- 2021-05-17ko eta 2021-07-05eko
Lurralde Antolamenduko Batzordeetan
ZUMAIAKO UDALAK UROLA PLAZAN DUEN AUTOKARABANENTZAKO ZERBITZUGUNEAREN
ERABILERA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZARI HASIERAKO ONARPENA EMATEKO irizpena
idazteko irizpideen berri eman da.
5.- Udalbatzak, 2021eko uztailaren 29ko ohiko bilkuran, hasierako onarpena eman zion
«Zumaiako
udalak Urola
enparantza
plazan
duen
autokarabanentzako
zerbitzugunearen erabilera arautzen duen ordenantzari.
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6.- Agerraldi publikoan alegazio bakarra aurkeztu da, Jesus Basterretxea
(NAN 16044132E) “ Club Vasco de Usuarios de Autocaravanas SORBELTZ”-en izenean.
7.- Alegazioa juridikoki aztertu eta onartzea proposatu da eta horrela informatu da
2021eko azaroaren 15eko Lurralde Antolamenduko Batzordean.
IRIZPENA
Ondorioz, 2022eko urtarrilaren
informatzaileak, honako botoekin:
Alde:

17ko

Lurralde

Antolamenduko

Batzorde

Iñaki Ostolaza Esnal (EHBildu)
Marina Bidasoro(EHBildu)
Alex Oliden Antia(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.- Jesus Basterretxea (NAN 16044132E) “Club Vasco de
Autocaravanas SORBELTZ”-en izenean aurkeztutako alegazioa onartzea.

Usuarios

de

BIGARRENA.- ZUMAIAKO UDALAK UROLA PLAZAN DUEN AUTOKARABANENTZAKO
ZERBITZUGUNEAREN ERABILERA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAREN behin betiko
onespena ematea.
HIRUGARRENA: Ordenantzaren behin betiko onarpenaren iragarkia eta testu osoa
GAOn argitaratzea.

Gaia azaldu ondoren bozketa egiten da

Aldeko botoak: 9 boto (5 EH BILDU, 3 EAJ-PNV, 1 ES-SV,)
Abstentzioak: 0
Kontrako botoak: 0
ERABAKIA:
LEHENA.- Jesus Basterretxea (NAN
16044132E) “Club Vasco de Usuarios de Autocaravanas SORBELTZ”-en
izenean aurkeztutako alegazioa onartzen da.
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BIGARRENA.ZUMAIAKO
UDALAK
UROLA
PLAZAN
DUEN
AUTOKARABANENTZAKO
ZERBITZUGUNEAREN ERABILERA ARAUTZEN
DUEN ORDENANTZAREN behin betiko onespena ematen da.

HIRUGARRENA: Ordenantzaren behin betiko onarpenaren iragarkia eta
testu osoa GAOn argitaratzea.

3.1.2.- ZUMAIAKO UDALERRIKO BIDE PUBLIKO JAKINETAN IBILGAILUEN APARKAMENDUA
ETA GUNE JAKIN BATZUEN ZIRKULAZIOAREN ETA ERABILERAREN ZENBAIT ALDERDI
ARAUTZEKO ORDENANTZAREN HIRUGARREN ALDAKETARI HASIERAKO ONARPENA, BIDEZKO
BADA
“2022KO URTARRILAREN 17KO LURRALDE ANTOLAMENDUKO BATZORDEAREN IRIZPENA,
ZUMAIAKO UDALERRIKO BIDE PUBLIKO JAKINETAN IBILGAILUEN APARKAMENDUA ETA
GUNE JAKIN BATZUEN ZIRKULAZIOAREN ETA ERABILERAREN ZENBAIT ALDERDI ARAUTZEKO
ORDENANTZAREN HIRUGARREN ALDAKETARI HASIERAKO ONARPENA EMATEKO IRIZPENA.
AURREKARIAK
1.- 2017ko Udaldian jarri zen indarrean ZUMAIAKO UDALERRIKO BIDE PUBLIKO JAKINETAN
IBILGAILUEN APARKAMENDUA ETA GUNE JAKIN BATZUEN ZIRKULAZIOAREN ETA
ERABILERAREN ZENBAIT ALDERDI ARAUTZEKO ORDENANTZA, urte horretan ez zen Herrigune osoan ezarri. 2018. Urtean eta prozesu parte-hartzaile bat garatu eta gero mahai
tekniko politiko bat osatu zen ordenantzaren lehen aldaketa idazteko. Prozesu guzti
hauen ondoren Zumaiako Udaleko osoko bileraren 2018ko maiatzaren 17ko ezohiko
bilkuran ordenantzaren lehen aldaketa onartu zen. Aldaketa honetan TAO eremua
Udalerri herri-gune osora zabaltzen zen.
2.- Bigarren aldaketari 2019ko martxoaren 28an egindako ohiko Osoko Bilkuran,
hasierako onespena eman zitzaion eta Jendaurrean jarri zen 30 egunez, eta hiru
alegazio jaso ziren.
Administrazio-epeak direla eta, kontuan hartuta ez zela egokia iruditzen ordenantza
uda-garaian behin betiko onartzea, ordenantza behin betiko onartu gabe utzi zen.
3.- 2020ko urtearen hasieran berriro heldu zitzaion ordenantzaren aldaketari baino,
pandemia egoera medio, ezin izan zen, berriro ere, prozesua burutu.
4.- 2020ko udazkenean, udaldiaren ostean, Zumaiako Udalak prozesu parte-hartzaile
bat hasi du, TAO sistemari buruz hausnartzeko. Parte hartzeko prozesu horren barruan,
egungo sistemaren hainbat alderdiri buruzko inkesta bat jarri da abian, bai eta
galdetegi ireki bat ere, herritarrek beren iritzia emateko eta proposamenak islatzeko
aukera izan dezaten. Aldi berean, mahai tekniko politikoa aktibatzen da, orain
balorazio-mahaia deitua.
Parte-hartze prozesu horren ondorioz idatzi zen TAOren Ordenantzaren bigarren
aldaketa hau.
5.- Bigarren aldaketari 2019ko martxoaren 28an egindako ohiko Osoko Bilkuran,
hasierako onespena eman zitzaion eta Jendaurrean jarri zen 30 egunez, eta hiru
alegazio jaso ziren.
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Administrazio-epeak direla eta, kontuan hartuta ez zela egokia iruditzen
ordenantza uda-garaian behin betiko onartzea, ordenantza behin betiko onartu gabe
utzi zen. Orain, 2020an, egokitzat jo da zuzenketa batzuk sartzea eta hasierako
onespena berriro ematea eta jendaurrean jartzea.
6.- Zumaiako Udalbatzak 2021eko urtarrilaren 28an egindako ohiko osoko bilkuran
hasierako onespena eman dio Zumaiako
udalerriko Bide publiko jakinetan ibilgailuen aparkamendua eta gune jakin batzuen
zirkulazioaren eta erabileraren zenbait alderdi arautzeko ordenantzaren bigarren
aldaketari Ordenantza 30 eguneko epean jendaurrean jarri da, eta ez zenez aurkeztu
inolako erreklamaziorik zein iradokizunik, aldaketak behin betiko onartutzat eman zen.
7.- 2021eko udazkenean, beste behin ere, mahai tekniko politikorako deialdia egin zen
ordenantza eta TAOren ezarpena baloratzeko, bai eta herritarrek udalaren webgunean
parte hartzeko prozesu bat ere; horren ondorioz, hirugarren aldaketa planteatu da.
8.- Ikusirik Udalei trafiko eta zirkulazio gaietan legez ematen zaizkien eskumenena
aipatutako ordenantzaren aldaketa egin da.
IRIZPENA
Ondorioz, 2022ko urtarrilaren 17ko LURRALDE ANTOLAMENDUKO BATZORDEAN honako
botoekin:
Alde:

Aurka:

Iñaki Ostolaza Esnal (EHBildu)
Marina Bidasoro(EHBildu)
Alex Oliden Antia(EHBildu)
Ainhoa Illarramendi (EAJ)
Arritxu Marañon (PSE)

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
UDALERRIKO
BIDE
PUBLIKO
JAKINETAN
IBILGAILUEN
APARKAMENDUA ETA GUNE JAKIN BATZUEN ZIRKULAZIOAREN ETA ERABILERAREN
ZENBAIT ALDERDI ARAUTZEKO ORDENANTZAREN HIRUGARREN ALDAKETA-ri hasierako
onespena ematea.
BIGARRENGOA: Ordenantzaren hasierako onespenaren iragarkia GAOn argitaratzea
eta dokumentua 30 eguneko agerraldi publikoan egotea. Erreklamaziorik aurkeztuko ez
balitz, behin-behineko akordioa behin betikotzat hartua joko da.
Aldaketa honen berri eman eta gaia eztabaidatu ondoren bozkatzen da emaitza
honakoa izanik:
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Aldeko botoak: 9 boto (5 EH BILDU, 3 EAJ-PNV, 1 ES-SV,)

Abstentzioak: 0
Kontrako botoak: 0
ERABAKIA:
LEHENA.- ZUMAIAKO UDALERRIKO
BIDE PUBLIKO JAKINETAN IBILGAILUEN APARKAMENDUA ETA GUNE
JAKIN BATZUEN ZIRKULAZIOAREN ETA ERABILERAREN ZENBAIT ALDERDI
ARAUTZEKO ORDENANTZAREN HIRUGARREN ALDAKETAri hasierako
onespena ematen da.
BIGARRENGOA:
Ordenantzaren
hasierako
onespenaren
iragarkia GAOn argitaratzea eta dokumentua 30 eguneko agerraldi
publikoan egotea. Erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, behin-behineko
akordioa behin betikotzat hartua joko da.

3.1.3.ZUMAIAKO HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN (HAPO) BIDEZ UDALPLANGINTZAKO INDARREKO ARAU SUBSIDIARIOAK BERRIKUSTEKO OINARRI IZANGO DIREN
IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK ONARTZEA, BIDEZKO BADA.
“ 2022KO URTARRILAREN 24KO LURRALDE ANTOLAMENDUKO BATZORDEAREN IRIZPENA,
HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN (HAPO) BIDEZ UDAL-PLANGINTZAKO
INDARREKO ARAU SUBSIDIARIOAK BERRIKUSTEKO OINARRI IZANGO DIREN IRIZPIDEAK
ETA HELBURUAK ONARTZEKO.
AURREKARIAK
1.- Ikusirik, egun Zumaiako Arau subsidiarioak daude indarrean eta Testu Bateratua
GFAko Diputatuen Kontseiluak 2005eko urtarrilaren 25 onartu zuen, dokumentua
2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzko legearekin eta
Euskal Autonomia Erkidegoan indarren dauden berau garatzeko xedapen eta
araudiarekin eta aplikatzekoak direnekin bat jarri behar da.
2.- Ikusirik 1023/2019 Alkate Dekretuz ZUMAIAKO HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN
OROKORRA IDAZTEKO ZERBITZUAK
PROZEDURA IREKI BIDEZ KONTRATATZEko Pleguak onartu zirela eta lan hauen
esleipenduna ESTUDIO DE RENOVACIÓN Y DESARROLLOS URBANOS(ERDU) enpresa
izan zela.
3.- Ikusirik 2019-11-25-eko lurralde antolamenduaren batzordean ERDU enpresari
Zumaiako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren idazketa lanak esleitu zitzaizkionaren
berri eman zela.
4.- Ikusirik ERDU enpresak Zumaiako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren idazketa
lanei lotutako Herritarren parte hartzeko programa aurkeztuz zuela.
5.-Ikusirik 2019-02-18-ko lurralde antolamenduaren batzordean ERDU enpresako
ordezkariek Zumaiako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren idazketa lanei lotutako
Herritarren parte hartzeko programa aurkeztuz zuela eta prozeduraren berri eman zela
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6.-Ikusirik 2020ko otsailaren 28ko ohiko Osoko Bilkuran indarreko udal plangintzako Arau
Subsidiarioen berrikuspena hastea Hiri Antolamendu Plan Orokorraren (HAPOren)
bitartez eta ESTUDIO DE RENOVACIÓN Y DESARROLLOS URBANOS ERDU enpresak
landutako Zumaiako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren idazketa lanei lotutako
Herritarren parte hartzeko programa onartzea erabaki zela
7.- Ikusirik, 2/2006 Legearen, ekainaren 30ekoa, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzkoaren, 87. Artikuluak agintzen duela Plan orokorrak egiteko eskumena duten herriadministrazioek aurrerapenak egin beharko dituztela, indarrean dagoen plan bat osorik
edo zati batean berrikusi nahi denean.
8.- Ikusirik Aurrerakin Dokumentua bi hilabeteko epean jendaurrean jarri zela,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean, udalerrian gehien saltzen den
egunkarian iragarkia argitaratu zela, bai eta Udalaren egoitza elektronikoan ere eta
aipatu epean interesdunek iradokizunak eta alternatibak aurkeztu zituztela.
9.- Ikusirik Aurrerakin dokumentua udal mugakideetara bidali zela ezagutu dezaten
ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintza buruzkoak 90.3
artikuluan xedatutakoari jarraiki.
10.- Ikusirik Aurrerakin Dokumentua jendaurrean jartzearekin batera, ingurumenebaluazio estrategikoaren irismen-dokumentuaren eskaera aurkeztu zela Eusko
Jaurlaritzako ingurumen-organoari, hasierako dokumentu estrategikoarekin eta Planaren
aurrerapen-dokumentuarekin batera.
11.- Ikusirik 2021-11-29eko lurralde antolamenduaren batzordean Partaidetza txostena
eta Aurrerakinaren agerraldi publikoan iradokizunei buruzko informazioa eta erantzunen
txosten tekniko-juridikoaren informazioa eman zela.
12.- Ikusirik 2022-01-17ko lurralde antolamenduaren batzordean Aurrerakinaren Irizpide
eta helburuen dokumentuaren berri eman zela.
IRIZPENA
Ondorioz, 2022ko urtarrilaren 24ko LURRALDE ANTOLAMENDUKO BATZORDEAN honako
botoekin:
:
Alde:

Iñaki Ostolaza Esnal (EHBildu)
Marina Bidasoro(EHBildu)

Aurka: 0
Abstentzioa: Oier Korta (EAJ)
Ainhoa Illarramendi (EAJ)

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.- Aurrerakina jendaurrean jarri ondoren, Herritarren eta erakundeen partehartzearen emaitza ikusita, Zumaiako HAPO dokumentuaren Aurrerakineko IRIZPIDEAK
ETA HELBURUAK ONARTZEA, hauek oinarri izango dira indarrean dauden udalplangintzako Arau Subsidiarioen berrikuspena idazteko, Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren (HAPO) bidez.
BIGARRENGOA.- Jendaurrean jartzea ingurumen-azterketa estrategikoaren irismendokumentua, udal honen egoitza elektronikoaren bidez: https://www.zumaia.eus
HIRUGARRENA.- Plan Orokorraren hasierako onespenaren dokumentua egiteko eta
Ingurumen Azterlan Estrategikoa idazteko ardura ematea, irismen-dokumentua
kontuan hartuta, ESTUDIO DE RENOVACIÓN y DESARROLLOS URBANOS (ERDU)
erredaktore-taldeari, betiere atxikitako dokumentuan ezartzen diren oinarrizko irizpide
eta helburuak jarraituz.
LAUGARRENA.- Plana idatzi eta egin ondoren, eman bedi Hiri Antolamenduko Plan
Orokorrari hasierako onarpena emateko prozedura, dagozkion txosten sektorialak
eskatu ondoren.

Batzordean aipatu ondoren, plenora ekartzen da HAPO dokumentuaren
aurrerakineko irizpideak eta helburuak osoko bilkurak onar dezan, beraz bozketa
egin eta emaitza honako hau da,

Aldeko botoak: 9 boto (5 EH BILDU, 3 EAJ-PNV, 1 ES-SV,)
Abstentzioak: 0
Kontrako botoak: 0
ERABAKIA:
LEHENA.- Aurrerakina jendaurrean jarri
ondoren, Herritarren eta erakundeen parte-hartzearen emaitza ikusita,
Zumaiako HAPO dokumentuaren Aurrerakineko IRIZPIDEAK ETA
HELBURUAK ONARTZEN DA, hauek oinarri izango dira indarrean dauden
udal-plangintzako Arau Subsidiarioen berrikuspena idazteko, Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren (HAPO) bidez.
BIGARRENGOA.Jendaurrean
jartzea
ingurumen-azterketa
estrategikoaren
irismen-dokumentua,
udal
honen
egoitza
elektronikoaren bidez: https://www.zumaia.eus
HIRUGARRENA.- Plan Orokorraren hasierako onespenaren
dokumentua egiteko eta Ingurumen Azterlan Estrategikoa idazteko
ardura ematea, irismen-dokumentua kontuan hartuta, ESTUDIO DE
RENOVACIÓN y DESARROLLOS URBANOS (ERDU) erredaktore-taldeari,
betiere atxikitako dokumentuan ezartzen diren oinarrizko irizpide eta
helburuak jarraituz.
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LAUGARRENA.- Plana idatzi eta egin ondoren, eman bedi Hiri
Antolamenduko Plan Orokorrari hasierako onarpena emateko
prozedura, dagozkion txosten sektorialak eskatu ondoren.

4.- EUSKARA ETA HEZKUNTZA.4.1.- PROPOSAMENA:,
4.1.1.- ZUMAIAN HAURRESKOLA BERRIA EGIN ETA UNITATE BATZUK HERRI ESKOLAN
INTEGRATZEARI BURUZKOA

2022KO URTARRILAREN 24KO EUSKARA ETA HEZKUNTZA BATZORDEAREN POPOSAMENA,
ZUMAIAN HAURRESKOLA BERRIA EGITEARI BURUZKOA.
AURREKARIAK
1.- 2022ko urtarrilaren 24ko Euskara eta Hezkuntza batzordean Zumaian Haurreskola berria
sortu eta parte bat Herri Eskolan integratzeko proposamena egin zen.
2.- Gaur egun Zumaian bi haurreskola publiko ditugu; Arrangoleta Haurreskola eta Eskola
Txikia Haurreskola. Arrangoletakoa modularra da eta hamar urte baino gehiago dituenez
apur bat zaharkituta dagoen eraikina da, momentu honetan haren mantentze lanek
ahalegin handia eskatzen dute, ekonomikoa eta bestelakoa. Bestalde haurreskola hori
Herri Eskolatik urrun kokatuta dago, eta hori kasu askotan eragozpena da beste haur bat
Herri Eskolan duten gurasoentzat batez ere. Beste haurreskola, Eskola Txikia, oso mugatua
da espazio aldetik eta bera bakarrik ez litzateke nahikoa izango gaur egun Zumaiak dituen
beharrei erantzuteko. Eta azkenik, Zumaiak beste haurreskola bat dauka, kasu honetan
herriko ikastetxe kontzertatuaren barruan.
3.- Beste alde batetik, momentu honetan Herri Eskolako eraikinean hainbat hobekuntza
egin behar dira eta beheko solairua moldatu beharra dago; sukaldea eta jangela berria
kokatzeko eta zuzendaritzaren espazioa berrantolatzeko, besteak beste. Eta horrek aukera
paregabea eskaintzen dio Udalari eskola publikoan 0-18 eskaintza bateratzeko,
birmoldaketa horren barruan haurreskola ere txertatuta.
4.- Beraz, hori guztia ikusita, erabaki da Zumaian haurreskola publiko bakarra egotea
aurrerantzean …….. izena edukiko duena. Eta haurreskola publiko horretako hiru gela edo
unitatea Herri Eskolako eraikinaren barruan integratzea Hezkuntza sailari behar den
baimena eskatuta. Era berean, erabaki da gaur egun Eskola Txikia deitutakoan dauden bi
gelak ere irekita mantentzea herrian egon litekeen balizko eskaerari erantzun ahal izateko.
Hau da, Zumaian haurreskola publiko bakarra egongo litzateke bi eraikinetan banatuta,
eta orain arte bezalaxe 5 unitate edukiko lituzke haurreskola berriak.
PROPOSAMENA
Ondorioz, 2022ko urtarrilaren 24ko Euskara eta Hezkuntza Batzorde informatzaileak,
ondorengo botoekin:
Alde: 2 EHBILDU, 2 EAJ
Aurka:
Abstentzioa:
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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 soila beharko delarik, apirilaren 2ko 7/1985 Toki
Erakundetako Oinarrietako 47. artikuluan ezarritakoaren arabera, ondorengo
PROPOSAMENA egin da:
1.- Herrian haurreskola publiko bakarra eratzeko prozesua administratiboari hasiera
ematea
2.- Haurreskola berri horretako hiru unitate Herri Eskolako eraikinean integratzea Hezkuntza
Sailari behar den lagapena eskatuta, eta beste bi unitate mantentzea gaur egun Eskola
Txikia esaten zaion kokalekuan.

3.- Erabaki honen berri Haurreskolen Partzuergoari ematea, administrazio tramiteei hasiera
ofiziala emateko.”

Proposamen bezala ekarri delako, gaia plenoan tratatzeko bozkatu egiten da
Aldeko botoak: 9 boto (5 EH BILDU, 3 EAJ-PNV, 1 ES-SV,)
Abstentzioak: 0
Kontrako botoak: 0
ERABAKIA:

Gaia tratatzea erabakitzen da

Ondoren eta haurreskola publiko bakarra eratzeko prozesua aurrera ematea
bozkatu egiten da
Aldeko botoak: 9 boto (5 EH BILDU, 3 EAJ-PNV, 1 ES-SV,)
Abstentzioak: 0
Kontrako botoak: 0
ERABAKIA:
1.- Herrian haurreskola publiko bakarra
eratzeko prozesua administratiboari hasiera ematen da
2.- Haurreskola berri horretako hiru unitate Herri Eskolako eraikinean
integratzea Hezkuntza Sailari behar den lagapena eskatuta, eta beste bi
unitate mantentzea gaur egun Eskola Txikia esaten zaion kokalekuan.
3.- Erabaki honen berri Haurreskolen Partzuergoari ematea, administrazio
tramiteei hasiera ofiziala emateko.”

5.- PERTSONALA.-
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5.1.- IRIZPENA:
5.1.1
ZUMAIAKO UDALEKO ETA ZUMAIAKO KIROL PATRONATUKO LANGILEEN
ORDAINSARIEI, 2022KO URTARRILAREN 1EKO ERAGIN DATATIK %2KO IGOERA ONARTZEA,
BIDEZKO BADA,
“ 2022KO URTARRILAREN 24KO PERTSONAL BATZORDEAREN IRIZPENA, 2022RAKO
ZUMAIAKO UDALEKO ETA ZUMAIAKO KIROL PATRONATUKO LANGILEEN ORDAINSARIEN
%2 IGOERAREN ONARPENAREN INGURUAN, 22/2021 LEGEAK, abenduaren 28koak,
ESTATUAREN 2022rako AURREKONTU OROKORREI BURUZKOAK ARAUTZEN DUENAREKIN
BAT.
AURREKARIAK
1.- 2021eko abenduaren 29an, 22/2021 Legea, abenduaren 28ekoa Estatuaren
Aurrekontu Orokorrei buruzkoa argitaratu da Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE).
2.- Aipatutako legeak, 19.2 artikuluan ondorengoa arautzen du:
Bi. 2022. urtean, sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen ordainsariek ezin
izango dute ehuneko 2ko igoera baino handiagoa izan 2021ko abenduaren 31n
indarrean zeudenekiko, alderaketaren bi aldietarako homogeneotasunari dagokionez,
bai langile-kopuruari bai antzinatasunari dagokienez.
3.- 2022rako udal aurrekontuetan aurreikusi da ordainsarien %2ko igoera estaltzeko
kreditua.

IRIZPENA
Ondorioz, 2022ko urtarrilaren 24ko
botoekin:

Pertsonal Batzorde informatzaileak, ondorengo

Aldeko bozka
Iñaki Ostolaza (EH-Bildu)
Arantza Gajate (EH-Bildu)
Asier Arakistain (EH-Bildu)
Ainhoa Illarramendi (EAJ)
Iker Mardaras (EAJ)

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.- 2021eko abenduaren 28ko 22/2021 Legeak, 2022rako Estatuaren Aurrekontu
Orokorrei buruzkoak arautzen duena kontuan izanik, Zumaiako Udaleko eta Zumaiako
Kirol Patronatuko langileen ordainsariei, 2022ko urtarrilaren 1eko eragin datatik %2ko
igoera aplikatzea.
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Hau funtzionario guztientzat dagoen soldata igoera jarrita dago eta indarrean
mantentzeko bozketa egiten da

Aldeko botoak: 9 boto (5 EH BILDU, 3 EAJ-PNV, 1 ES-SV,)
Abstentzioak: 0
Kontrako botoak: 0
ERABAKIA:
1.- 2021eko abenduaren 28ko 22/2021
Legeak, 2022rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzkoak arautzen
duena kontuan izanik, Zumaiako Udaleko eta Zumaiako Kirol Patronatuko
langileen ordainsariei, 2022ko urtarrilaren 1eko eragin datatik %2ko igoera
aplikatzen da.

6.- ESKARI – GALDERAK

IÑAKI OSTOLAZA:
Nik bukatu aurretik, bai nahiko nukeela aipatu, udal osoko bilkura hau izango
dela Gorka Urgoitik zuzentzen duen azkenengoa, idazkari moduan, hamabi urte
ondoren, beste toki batera doa eta besterik gabe hamabi urte hauetatik
eskerrak eman Gorka, egin duzun lanagatik eta zortea izan dezazula toki berrian,
eskerrik asko,

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

Eztabaidatzeko beste gairik ez dagoenez, Alkate Lehendakariak
bilera amaitutzat eman du, arratsaldeko seiak eta hogeita zazpi minutu
direnean eta nik, Idazkariak, fede ematen dut.
Idazkaria
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