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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

Erabakia, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2019ko uztailaren 24ko bilkuran har-
tua Vitoria-Gasteizko Udalaren 2017ko Kontu Orokorraren fiskalizazio txostena, behin-betiko 
onesten duena

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2019ko uztailaren 24an egindako bilkuran:

ERABAKI DU

Vitoria-Gasteizko Udalaren 2017ko Kontu Orokorraren fiskalizazio txostena behin-betiko 
onestea, Erabaki honen eranskin modura ageri dena.

HKEEren 1/1988 Legearen 13.2 atalak aurreikusten duena betez, txostenaren ondorioak 
dagozkion aldizkari ofizialetan argitaratzeko xedatzea.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko uztailaren 24a

El Presidente del TVCP
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

HKEEren idazkari nagusia
JULIO ARTETXE BARKIN

ERANSKINA 
Vitoria-Gasteiz UDALAREN 2017ko kontu orokorraren Fiskalizazio txostena 

Laburtzapenak.

2/2004 ED: 2/2004 Legegintzako Errege-Dekretua, martxoaren 3koa, Toki Ogasunak Arautzen 
dituen Legearen testu bategina onesten duena.

20/2012 ELD: 20/2012 Errege Dekretu Legea, uztailaren 13koa, aurrekontuaren egonkortasuna 
eta lehiakortasunaren sustapena bermatzeko neurriei buruzkoa.

3/2004 FA: 3/2004 Foru Araua, otsailaren 9koa, Arabako Lurralde Historikoaren Toki Entitateen 
aurrekontuei buruzkoa.

AEUA: Aurrekontua Egikaritzeko Udal Araua.

AFA: Arabako Foru Aldundia.

ALH: Arabako Lurralde Historikoa.

ALHAO: Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala.

ALZI: Adinekoei Laguntzeko Zentro Integrala.

BEZ: Balio Erantsiaren gaineko Zerga.

EAAN: Estatuko Administrazioaren Artekaritza Nagusia.
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EAB: Enpresen Aldi baterako Batura.

EABJ: Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa.

EAE: Euskal Autonomia Erkidegoa.

EAEAN: Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia.

EAO: Estatuko Aldizkari Ofiziala.

EBAO: Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala.

EDAI: Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua.

EIN: Estatistikako Institutu Nazionala.

EIOZ: Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga.

ETS: Euskal Trenbide Sarea.

FAGDG: Finantzaketa atxikia duten gastuetarako diruzaintza-geldikina.

FOFEL: Toki-erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsa.

GGZ: Gasteizko Garraio Zerbitzua, SA.

GODG: Gastu orokorretarako diruzaintza geldikina.

HAPO: Hiri Antolaketako Plan Orokorra.

HILBIZ: Hiri izaerako Lursailen Balio Igoeraren gaineko Zerga.

HKEE: Herri-Kontuen Euskal Epaitegia.

HUA: Hondakin-uren Araztegia.

JEZ: Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga.

KEAO: Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoa.

KES: Kontuen Europako Sistema.

KPI: Kontsumorako Prezioen Indizea.

LUO: Lurraren Udal Ondarea.

LZ: Lanpostuen Zerrenda.

OHZ: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.

PGPN: Publikotasunik Gabeko Prozedura Negoziatua.

PPN: Publikotasundun Prozedura Negoziatua.

SPKLTB: Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen testu bategina, azaroaren 14koa, 
3/2011 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutakoa.

SPRILUR: Industri Lurra Sustatu eta Kudeatzeko Sozietatea, SA.

TEPEF: Toki Entitateen Partaidetza Egonkortzeko Funtsa.

TMIZ: Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga.

UNED: Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala.

UNESPA: Espainiako Entitate Aseguratzaile eta Birraseguratzaileen Batura.
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I. Sarrera

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak otsailaren 5eko 1/1988 Legeak eta Epaitegiaren Osoko 
bilkurak onetsitako Lan Programak agindutakoari jarraikiz, Gasteizko Udalaren 2017ko Kontu 
Orokorraren fiskalizazio lana mamitu du.

HKEEk gauzatutako Gasteizko Udalaren Kontu Orokorraren aurreko fiskalizazio lana 2014ko 
ekitaldiaren gainekoa izan zen.

Fiskalizazio lan honek honako alderdi hauek besarkatzen ditu:

— Legezkotasuna: honako aurrekontuaren atal hauetan ezargarria den arautegia bete izana: 
aurrekontua, zuzenbide publikoko sarrerak, zorpetzea eta finantza-eragiketak, langileria, obren 
kontratazioa, zerbitzuak eta hornidurak eta diru-laguntzen emakida. Azterketa lan hau fiskaliza-
zioaren ekitaldiari dagokio, beharrezko irizten diren beste ekitaldi batzuei buruzko egiaztatzeak 
egitea kaltetu gabe, fiskalizazio-gai den ekitaldian eragina dutelako.

— Kontabilitatea: Kontu Orokorra ezargarri zaizkion kontularitzako printzipioekin bat dato-
rrela egiaztatzea. Kontu Orokorrak Udalaren, bere erakunde autonomoen eta sozietate publi-
koen -zeinetan udala kapital sozialaren ehuneko 50etik gorako ehunekoaren jabe den- balantzea, 
ekonomia eta ondarearen emaitza-kontua eta memoria besarkatzen ditu, baia Udalaren eta 
bere erakunde autonomoen aurrekontuaren likidazioa ere.

Sozietate publikoen kontuei dagokienez, gure lana kanpoko enpresek gauzatutako 
auditoretzako txostenak aztertzea izan da eta horretarako, beharrezko iritzitako proba osaga-
rriak edo auditoretzako beste zenbait prozedura bideratu ditugu.

— Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta efizientziari buruzko azterlan bera-
riazkorik besarkatu; ezta, kudeaketa prozedurei buruzkorik ere. Nolanahi den ere, fiskalizazioan 
zehar sortu diren alderdi partzialak txosten honen III. idazpuruan aztertu ditugu.

— Udalaren egoera ekonomikoaren finantza analisia.

Gasteizko udalerriak Estatistikako Institutu Nazionalaren datuen arabera 246.976 biztanle 
zituen 2017ko urtarrilaren 1ean eta antolamenduan, Udalaz gain ondoko erakunde autonomoak 
eta udal sozietate publikoak barne hartzen ditu:

— Ingurugiro Gaietarako Ikastegia «IGI - CEA»: ikerketa, hezkuntza eta ingurumen arloko 
prestakuntza.

— «Luis Aramburu» Udal Musika Eskola Erakunde Autonomoa «Musika Eskola».

— «José Uruñuela» Udal Dantza Kontserbatorioa Erakunde Autonomoa «Dantza Kontser-
batorioa»:

— Vitoria-Gasteizko Udal Urak, SA «AMVISA» «ehuneko 100»: Edateko ur-horniduraren eta 
hondakin-uren arazketaren kudeaketa Gasteizko hirian eta haren jurisdikzioko zenbait herritan.

— Gasteizko Hiri Garraioak, SA «TUVISA» «ehuneko 100»: Honako zerbitzu hauen ustiapena 
eta kudeaketa: udalerrian autobus bidezko bidaiarien garraio kolektiboa, lurrazpiko aparkalekuak 
eta bide publikotik ibilgailuak eramatea.

— Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, Zabalgunea, 21 S. A. «ehuneko 100»: Salburua eta 
Zabalganako hirigintza-garapenaren kudeaketa eta lur eta etxebizitza gaietan ekintzak gauzatzea; 
baita, Gasteizko Udalak agindutako azpiegiturak egitea ere.

— Gasteizko Industria Lurra, SA «GILSA» «ehuneko57,13»: udalerrian industria-ekimena eta 
inbertsioa bultzatu eta sustatzea urbanizatutako lursailen salmenta bidez.
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II. Iritzia

II.1. Legea betetzeari buruzko iritzia.

Aurrekontukoa.

1. ENSANCHE 21 Zabalgunea sozietatearen administrazio-kontseiluak onartu zuen 2017ko 
apirilaren 26an Gasteizko etxebizitzak eta bizitoki eraikuntzak zaharberritzeko laguntzak arautzen 
dituen araua, 2,5 milioi euroren zuzkidurarekin; ordea, haren aurrekontuak 2 milioi euroren 
kredituak aurreikusten zituen eta honenbestez, urratu egin da diru-laguntzetarako kredituen 
izaera mugagarria ezartzen duen aurrekontu-araudia «AEUAren 5.3 artikulua».

2. TUVISA sozietateak 2017ko abenduaren 21ean esleitu zuen 10 autobusen hornidura 3,3 
milioi euroren zenbatekoan, BEZik gabe, 2018 eta 2019ko ekitaldietan entregatzea aurreikusi 
dena; ordea, Udalbatzak ez zituen aldez aurretik inbertsio hori egiteko konpromiso-kredituak 
onartu; aintzat hartu behar da, gainera, TUVISAren jarduera Udaletik datozen transferentzia 
bidez finantzatzen dela «3/2004 FAren 22.5 artikulua eta AEUAren 28. artikulua».

Kontratazioa.

3. Udalak 5 hornidura kontratatu zituen 1 milioi euroren zenbatekoan, prozedura irekia eta/
edo publikotasundun negoziatua saihestuta «SPKLTBren 173.f eta 117.2 artikuluak» eta honen-
bestez, publikotasun eta lehia printzipioak urratu ditu.

4. Udalak nahitaezko luzapenak onartu zituen 2017ko ekitaldirako eta gainditu egin zuen 
ezarritako epea hiri-garbiketako kontratuan eta landa eremuan hiri-hondakin solidoak jaso eta 
garraiatzeko kontratuan; guztira egikaritutako gastua 1,4 milioi izan zen. Kontratu berriaren 
lizitazioaren argitalpena aurreko kontratua iraungi eta 5 hilabetetara gauzatu da.

5. TUVISA sozietateak 2,2 milioi euroren gastua egikaritu zuen 2017ko ekitaldian 2 hornigai 
erosteko, prozedura irekiak saihestuta «SPKLTBren 190 eta 191 artikuluak», publikotasun eta 
lehia printzipioak urratuz.

Beste batzuk.

6. Informazio, markesina eta interes zein erabilera publikoko beste euskarri batzuk diseinatu, 
instalatu, zaindu eta ustiatzeko zerbitzuaren administrazio-emakida hirugarren batek gauzatu 
du; hirugarren honek ez du Udalarekin indarreko lotura administratiborik, zerbitzua ematea eta 
kanon kontzeptuarekin erregistraturiko diru-sarrerak babestuko dituenik.

Epaitegi honen ustetan, Gasteizko Udalaren Kontu Orokorra osatzen duten entitateek, 1etik 
6ra bitarteko paragrafoetan aipatutako ez-betetzeak alde batera, zuzentasunez bete dute 2017ko 
ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.

II.2. Urteko kontuei buruzko iritzia.

Udala.

1. Hona hemen Gasteizko Udalaren Gastu Orokorren Diruzaintza-geldikinean eta Ondare 
Garbian eragina duten doiketak 2017ko abenduaren 31n:
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Euroak milakotan

KONTZEPTUA

ONDAREKOA

GODG AKTIBOA PASIBOA OND. 
GARB.

FEPELen zor-saldoa — — 27.282 (27.282)

San Martingo udal-bulegoak: BEZaren zatikapena — 2.372 2.372 —

San Martingo udal-bulegoak: errentamendua — 27.820 28.891 (1.071)

Ibilgetu finantzarioa: kontularitzako balioan aldeak — 1.313 — 1.313

Kaudimen-gabez. zuzkidura defizita (8.965) (8.965) — (8.965)

Giz. Segurant. egindako ordaink. erreg. gabeko gastuak (1.797) — 1.797 (1.797)

ENSANCHE 21-i funtsak gordailuan uztea (2.300) — — —

GILSAk GGZren akzioak erostea — 946 1.787 (841)

GUZTIRA (13.062) 23.486 62.129 (38.643)

Sozietate publikoak.

2. Sozietateen Ondare Garbia eragiten duten doiketak 2017ko abenduaren 31n honako hauek 
dira:

Euroak milakotan

KONTZEPTUA
ONDAREKOA

AKTIBOA PASIBO F. PROPIOAK

GILSA: GGZren akzioak erostea 841 — 841

SOZIETATE PUBLIKOAK GUZTIRA 841 — 841

3. ENSANCHE 21 zabalguneak eta Gasteizko Udalak ez dituzte formalizatu Sozietateak 
egoitza duen eraikina erabiltzeagatiko erabilera-baldintzak arautuko dituen emakida-erabakia; 
ez eta, zaharberritze-lanen ondorioz beste bizileku bat emateko diren 45 etxebizitza eta 13 ga-
rajeenak ere. 2017ko abenduaren 31n Sozietateak erregistratu gabe du Egoeraren Balantzean 
aktibo hauen erabilera-eskubidearen balioa.

4. ENSANCHE 21 zabalgunearen «Ibilgetuko inbertsioak» idazpuruak, 2,5 milioi euroren 
balio garbia duenak, desagertutako ARICH sozietatearen aktiboak barne hartzen ditu «Udalari 
doan lagatako 1,1 milioi euroren higiezinak eta gainerakoa norbanakoei prekarioan lagatakoa 
edo errentamendura emana», zeinetan eskuratutako etekinek ez duten kontularitzako balioaren 
estaldura eskuratzen uzten; ENSANCHE 21 zabalguneak ez ditu, gainera, balio narriaduragatik 
galerak erregistratu.

5. ENSANCHE 21 zabalguneak erregistratu dituen izakinek Errekaleor, Olarizu eta Bustualdea 
auzoei ordezko bizitokia emateko ekintzen kostua barne hartzen dute, 49 milioi eurorena, Udalak 
2011ko otsailean hiria bere onera ekartzeko agindutako kudeaketa prozesuaren baitan; ez dira, 
baina, sektore horien etorkizuneko hirigintzako baliabideak onetsi, aktibo horien gauzatze-balioa 
finkatuko dutenak.

Aditu independenteek 2015ean egindako balorazio-azterketatik ondorioztatu ziren kontu-
laritzako balioak izakinetan 10,9 milioi euroren zenbatekoan jasotako landa-lurrenak baino 
nabarmen txikiagoak izan ziren; ez da, baina, narriaduragatik horren balio-zuzenketa erregis-
tratu. Gainera, 3,6 milioi euroren kontularitzako balioa zuen lursail hauetako bati dagokionez, 
Sozietateak 2017ko martxoaren 29an Udalaren alde erabilpenaren doako lagapen kontratua 
izenpetu du, 10 urteko iraupenekoa, paisaia egokitzeko eta lehen mailako sektorea sustatzeko 
proiektua gauzatzeko.
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Honezaz gain, aurrez aipatutako balorazio-azterketatik ondorioztatu ziren kontularitzako ba-
lioak izakinetan 13,6 milioi euroren zenbatekoan jasotako alde zaharreko lokal eta etxebizitzenak 
baino nabarmen txikiagoak izan ziren; ez da, baina, narriaduragatik horren balio-zuzenketa 
erregistratu. Adierazi beharra dago, 3 milioi euroren kontularitzako balioa duten 19 lokal Udalari 
lagata daudela, ordainik jaso gabe, haren erabilera propiorako edo elkarte mailako jarduera 
sustatzeko sare publikoan txerta daitezen.

Epaitegi honen iritzira, 1etik 5era bitarteko paragrafoetan adierazitako salbuespenak 
alde batera, Gasteizko Udalaren Kontu Orokorra osatzen duten erakundeen kontuek alderdi 
esanguratsu guztietan 2017ko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa eta 2017ko abenduaren 31ko 
ondarearen eta finantza egoeraren isla zuzena erakusten dute; baita, data horretan amaitu-
tako urteko ekitaldiari dagozkion haren eragiketen eta eskudiruzko fluxuen emaitzena ere, 
ezargarria den finantza informazioaren arau-esparruaren arabera eta, zehazki, bertan jasotako 
kontularitzako printzipio eta irizpideen arabera.

Iritzian eraginik izan gabe, ENSANCHE 21 zabalgunea sozietatearen memorian barne har-
tutako honako alderdi hauek azpimarratu nahi ditugu:

— Aintzat hartuta higiezinen merkatuak bizi duen egoera eta 2017ko abenduaren 31n Egoera 
Balantzean barne hartutako izakinetan -189,7 milioi eurorenak- eragina duten jardueren ezau-
garriak, zail da aktibo hauek epe laburrean gauzatzea.

III. Barne kontrolerako sistemei eta kudeaketa prozedurei buruzko irizpenak

Atal honetan ekonomia- eta finantza-jarduera arautzen duten printzipioak gehiegi eragiten 
ez dituzten akatsak ez ezik, kudeaketa hobetzeko azpimarratu nahi diren prozedurazko alderdiak 
ere azaleratu dira.

III.1. Udala eta erakunde autonomoak.

III.1.1. Aurrekontua eta kontabilitatea.

— 2017ko ekitaldiko Aurrekontu-proiektua 1,5 hilabeteko atzerapenez onartu zen aurrekon-
tuko arautegiak finkatzen duenaren aldean.

— Udalaren 2017ko ekitaldiko aurrekontuaren emaitza doitua, 7,1 milioi eurorena, 2,6 milioi 
euro gehitu behar da, izan ere oker erregistratu dira 2016ko ekitaldiko Finantzaketa atxikia du-
ten gastuetarako diruzaintza-geldikinetik eratorritako finantza-desbideratze positiboak, 847.750 
eurorenak, eta ez dira egotzi negatiboak, 1,8 milioi euroren zenbatekoan.

— Finantzaketa atxikia duten inbertsio-proiektuek eragina dute finantzaketako desbideratzeen 
erregistroan eta kreditu horiek beste helburu batzuetarako erabiltzeko ezintasunean; kredituen 
gaineko kontrola, baina, Udalak eskuz gauzatzen du eta gomendagarria da automatizatzea.

— Udalaren lan-baldintzak arautzen dituen erabakiak, 2017ko ekitaldian indarrean zegoe-
nak, bertako langileek aldez aurretik erretiroa hartzegatik 6 eta 21 hilekoren ordainsaria jasoko 
dutela agintzen du. Kontu Orokorraren Memorian ordainsari osagarri mota hau existitzen dela 
jakinarazi beharko litzateke.

— Udalaren Balantzean 2017ko abenduaren 31n erregistraturiko ibilgetuak honako akats 
hauek ditu: saldo negatiboa hainbat kontularitzako kontuen balio garbietan; Lurraren Udal 
Ondarea idazpuru bereizian ez kontabilizatzea; eta ekitaldiko ibilgetuan antzinatasun handiko 
saldoak izatea.

Ibilgetuko zifra euskarritzen duen ondasun eta eskubideen inbentarioa ez du urtero ho-
rretarako eskumena duen organoak onartzen eta gainera, inbentario horrek ez ditu sozietate 
publikoen jabetzako diren Lurraren Udal Ondareko ondasunak besarkatzen.

— Erakunde autonomoei atxikitako Udalaren jabetzako ondasunak ez dituzte aldeek formalki 
jaso. Gainera, Udalak ez du euskarri egoki edo behar adinakorik udal erakunde autonomoen 
egoeraren balantzean jasotako ibilgetuaren zifrak 2017ko abenduaren 31ko ondasun eta es-
kubideen egiazko egoerarekin bat datozen ondorioztatzen utziko duenik.
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— Udalak zerga-zorren kontzeptuan aurrekontuan kobratzeko dagoen zenbatekoa berdintzeko 
prozedura abiarazi du, zeinaren xehakapena hirugarrenen bidez eskuratzen den; horien 2017ko 
abenduaren 31ko saldoek aldeak dituzte, nagusiki kobrantzak sistema bietan data ezberdinetan 
erregistratu direlako. Komeni da aldian behin berrikusteko metodologia bat ezartzea.

III.1.2. Langileria.

— Udalak behin-behineko langileentzat gordetako 28 lanpostuentzat 2017ko ekitaldiko Aurre-
kontuaren zuzkiduretan sindiko edo auzo-defentsari lanpostua barne hartzen da; honek, baina, 
loturako erregimen juridiko ezberdina izan behar luke, izendatu eta kargugabetzeko sistema 
behin-behineko langileek dutenaz bestelakoa baita. Behin-behineko lanpostu horiek, gainera, 
ez daude Lanpostu Zerrendan jasoak.

— Udalaren LZk ez du Aurrekontu, kontabilitate eta kostuen buru postua estatu mailan jar-
duteko gaitasuna duen funtzionario batentzat gordetzen; ordea, Gobernuaren Erregelamendu 
Organikoaren 49.2 artikuluak eta Udalaren Administrazioak exigitzen du baldintza hori bete 
behar duela kontabilitate egitekoaren ardura duen organoko funtzionario titularrak. Gainera, 
Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko uztailaren 28an onartutako barne sustapenerako deialdian 
lanpostu hau barne hartu zuen langile funtzionarioei behin betiko atxikitzeko.

— Udalak ez ditu prozedurak onartu zuzendaritzakoen izendapena artikulatzeko apirilaren 
7ko 2/2016 Legean aurreikusitako epe iragankorrean, Euskadiko Tokiko Erakundeei buruzkoan. 
Zuzendari eta koordinatzaileen 6 izendapenetan ikusi da 2 kasutan ez zutela karrerako funtzio-
nario izaera betetzen.

— Udalak 2017ko abenduaren 31n 79 pertsona ditu programako bitarteko funtzionario mo-
dura kontratatuak, 4 urtetik gorako antzinatasunarekin. Kontratazioa eragin duten programen 
definizioa, zenbaitetan, zerbitzu jakin batzuk indartzeko izan ohi da eta beste batzuetan, den-
boran iraupenik definitua ez dutenentzat. Komeni da programa hauek eta horien babesean 
kontrataturiko giza-baliabideak berrikustea, horien epeak modu zehatzean adieraziaz.

— Dantza Kontserbatorioaren LZn barne hartutako lan kontratu finkoko 16 lanpostuak hutsik 
daude sortu zirenez geroztik «6, 1997an eta 10, 2004an». Aipatutako postu horiek lanpostu hutsa 
bete arte aldi baterako kontratua duen langileriak betetzen ditu. Beharrezkoa da Erakunde Au-
tonomoak dagozkion lan-eskaintzak deitzea.

III.1.3. Kontratazioa.

Udalak eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak esleitutako 26 kontratu aztertu ditugu eta iritzia-
ren atalean aipatu ditugun ez-betetzeak alde batera, honako alderdi hauek bereizi behar ditugu:

— Udalak 2 kontratu esleitu zituen 190,9 milioi euroren zenbatekoan, zerbitzu publikoak 
kudeatzeko kontratu modura kalifikatuta, nahiz horiek ez zuten arrisku eta zori osagairik. Hori 
dela eta, iraupenak ez zukeen zerbitzuko kontratuen gehiengo epea gainditu behar, 6 urtetan 
finkatua zegoena «20. eta 21. espedienteak».

— GFAk prozedura ireki bidez esleitu ditu gizarte- edo heziketa-zerbitzuetako 3 kontratu, 6,9 
milioi euroren zenbatekoan, eta ALHAOn publikotasuna eman dio; alabaina, Europar Batasu-
neko Aldizkari Ofizialean ere argitaratu behar zatekeen, alderdi hori arautzen zuen Europako 
zuzentarauaren transposizio zuzena indarrean baitzegoen. Halaber, Udalak 4,8 milioi euroren 
gehieneko balioarekin esleitutako kontratu harmonizatu batean, agindu teknikoen plegue-
tan barne hartutako proposamen ekonomikoaren eredu-orriaren aldaketa argitara eman zen 
kontratatzailearen profilean, ez ordea, aldizkari ofizialetan «5. espedientea».

— Udalak 3,9 milioi euroan esleitutako 2 kontratutan akatsak azaleratu dira kontratuaren 
balio zenbatetsian, ez baita jaso pleguetan aurreikusitako kontratu-aldaketen zenbatekoa, nahiz 
horrek ez duen erabilitako esleipen-prozedura eraldatzen «7. eta 8. espedienteak».
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— Udalak eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak 238,4 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 
16 kontratutan honako akats hauek azaleratu dira pleguetan barne hartutako esleipen-irizpi-
deetan:

— Udalak 227,1 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 10 kontratutan puntuazioaren ehu-
neko 55etik ehuneko 70era bitarteko gutxieneko atalasea ezarri da formula matematikoari lotu 
gabeko irizpideen multzoan hautaketa-prozesuan jarraitu ahal izateko «3, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 
18, 20 eta 21 zenbakiko espedienteak». Atalase hauek altuegiak dira eta lizitazio-prozeduretan 
egiazko lehian eragina izan dezakete.

— Udalak prezioaren balorazioan orokorrean baliatzen duen formula batek, lehiatzai-
le-kopurua 5etik gorakoa denean, puntuazio gorena ematen die batez besteko balioaren ehu-
neko 10 edo gehiagoko merkatzea eskaintzen duten eskaintza guztiei; horren ondorioz, prezio 
ezberdinak dituzten eskaintzek puntuazio bera eskuratzen dute eta zigortu egiten ditu merkatze 
horiek gainditzen dituzten haiek. Formula hau Udalak 1,7 milioi euroan esleitutako 2 kontratutan 
baliatu da eta bigarrenean adierazitako egoera gertatu da «4. eta 6. espedienteak».

— Udalak 9,2 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 2 zerbitzu-kontratutan, prezioaren 
irizpidean proportzionaltasun eza dagoela ikusi da ezohiko zerbitzuen prezioari edota egin 
beharreko inbertsioei ematen zaizkien puntuen eta horiek kontratuan duten bolumen ekono-
mikoaren artean «10 eta 19 zenbakiko espedienteak».

— Udalak eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak 5,1 milioi euroan esleitutako 5 kontratu-
tan automatikoki neurgarriak diren irizpideak barne hartzen dira «berme-epea luzatzea, obrak 
gauzatzeko epea murriztea, zerbitzuari emandako orduak gehitzea eta langileen prestakuntzako 
orduak», puntu guztien gainean ehuneko 15 eta ehuneko 20 bitarte egiten dutenak; formula 
honek, baina, mugatu egiten ditu lehiatzaileek eskain ditzaketen balizko hobekuntzak. Izatez, 
lizitazio hauetan eskaintza guztiek puntuazio gorena eskuratzen dute irizpide hauetan «1, 4, 6, 
19 eta 26 zenbakiko espedienteak».

— Udalak 182,6 milioi euroren zenbatekoan esleitutako zerbitzu-kontratu baten pleguek 
prezioak berrikusteko formula bat barne hartzen dute, zeinek, besteak beste, prezioen indize 
orokorraren urte arteko bariazioa jasotzen duten; ordea, abenduaren 23ko 22/2013 Legearen 
laurogeita zortzigarren xedapen gehigarriak, 2014rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, 
ez dagokiola indize horiek aplikatzea agintzen du «20. espedientea».

— Udalak guztira 5 milioi euroan esleitutako kontratu batean esleipenerako ezarritako le-
gezko epea gainditu da «13 zenbakiko espedientea».

— Udalak eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak 10,4 milioi euroan esleitutako 6 kontratutan 
ez da ALHAOn argitara eman esleipen-kontratuak formalizatu izana, nahiz kontratatzailearen 
profilean argitaratu den «1, 7, 8, 9, 11 eta 26 espedienteak».

— Udalak guztira 187,5 milioi euroan esleitutako 2 zerbitzu-kontratutan, esleipendunari es-
katutako behin betiko bermea ez dator bat kontratuaren guztizko prezioarekin, baizik eta urteko 
bakar baten zenbatekoarekin «13 eta 20 zenbakiko espedienteak».

— Udalak 3,9 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 2 kontratutan ez dira 834.232 euroren 
onartutako aldaketak arautuko dituzten kontratuak formalizatu «7 eta 8 zenbakiko espedienteak».

Beste batzuk.

Gainera, Udalaren ondasun arrunt eta zerbitzu eta inbertsioen 2017ko gastuaren egikaritza 
berrikustean honako hau azaleratu da:

— Udalak ez du behar hainbateko aurrerapenez izapidetu zerbitzu-kontratu bat, kontratu be-
rriaren esleipena aurrekoa iraungitzen denerako epean egin ahal izateko. Hori dela eta, 2017ko 
urtarriletik martxora bitarteko aldian zerbitzua aurreko esleipendunarekin kontratatzen jarraitu 
behar izan da nahitaezko luzapen bidez eta horrek 595.340 euroren gastua eragin du.
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III.1.4. Diru-laguntzak.

— Gizarte-sustapeneko eta boluntariotzako jarduera eta ekintzetarako diru-laguntzak lehia 
bidezko konkurrentzia baliatuta eman dira 2017ko ekitaldian, 259.049 euroren zenbatekoan; 
horietan, deialdian esleitutako kreditua hainbanatu egin da onartutako eskatzaile guztien artean, 
oinarri-arauek halakorik eta aplikatzeko molde hori jasotzen ez zutela.

III.1.5. Berankortasuna.

— Gasteizko Udalaren merkataritzako eragiketen ordainketa epeak betetzeari dagokionez, 
diruzainak mamitutako hiruhileko txostenetan azaleratu da badagoela 23,5 milioi euroren zen-
bateko bat «2017ko ekitaldian egindako gastu guztien gainean ehuneko 20,5» ezarritako legezko 
epea gainditzen duena eta 271.243 euroren beste zenbateko bat, ordaintzeko dauden obligazioei 
dagokiena, non epe hori ere urratzen baita.

III.2. Sozietate publikoak.

III.2.1. Orokorra.

— 2012ko ekitaldiaz geroztik ENSANCHE 21 zabalgunea sozietateak laguntzak eman ditu 
egoitza-etxebizitza eta eraikinak zaharberritzeko; laguntza horiek 2017ko ekitaldian 2,5 milioi 
euro egin dituzte. 2017ko ekitaldirako aurrekontuan Lurraren Udal Ondarea besterenduta 
eskuratutako diru-sarreren bidez finantzatzea aurreikusi da; alabaina, ez da hori indarreko 
hirigintzako araudiak aurreikusitako destinoetakoa.

— GILSA sozietateak 2017ko abenduaren 31ko Egoeraren Balantzeko «Epe luzeko zuzki-
durak» idazpuruan 2,6 milioi euroren zenbatekoa dauka, Jundiz-6. sektoreko lursailak saldu 
ziren unean egikaritzeko zeuden urbanizazio-kostuei dagokiena. Saldo horrek 2008az geroztik 
aldaketarik ez duela izan aintzat hartuta, gomendagarria da zuzkidura hori eta egikaritzeko 
dauden inbertsioak berrikustea, aipatutako saldoa erregularizatu ahal izateko.

III.2.2. Langileria.

— AMVISA sozietateak 2017ko ekitaldian lanpostu huts bat bete du lehiaketa-oposaketa 
murriztu baten bitartez, indarreko hitzarmen kolektiboak agintzen duen moduan, Sozietatearekin 
lan kontratu finkoa edo aldi baterakoa duten langileei mugatuz sarbidea.

III.2.3. Kontratazioa.

— AMVISAk 26,8 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 6 kontratutan honako akats hauek 
azaleratu dira pleguetan barne hartutako esleipen-irizpideetan:

— AMVISAk 24,5 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 5 kontratutan puntuazioaren ehu-
neko 60ko gutxieneko atalasea ezarri da irizpide teknikoen multzoan hautaketa-prozesuan 
jarraitu ahal izateko «1, 2, 4, 5 eta 6 zenbakiko espedienteak». Atalase hau altuegia da eta lizi-
tazio-prozeduretan egiazko lehian eragina izan dezake.

— AMVISAk 26,8 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 6 kontratutan automatikoki neurga-
rriak diren irizpideak barne hartu dira «zerbitzura atxikitako ibilgailuen hondar-balioa, kontratuan 
hobekuntza modura jasotako inbertsioen bolumen ekonomikoa eta berme-epea luzatzea», 
puntu guztien gainean ehuneko 5 eta ehuneko 13 bitartean egiten dutenak; formula honek, 
baina, mugatu egiten ditu lehiatzaileek eskain ditzaketen balizko hobekuntzak. Izatez, lizitazio 
hauetan eskaintza guztiek puntuazio gorena eskuratzen dute irizpide hauetan «1, 2, 3, 4, 5 eta 
6 zenbakiko espedienteak».

— AMVISAk 19,5 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 2 zerbitzu-kontratutan, esleipen-iri-
zpide modura zerbitzua hobetuko duten inbertsioetara zuzendutako hobekuntzak egitea barne 
hartzen da, horiek batere zehaztu gabe «1. eta 2. espedienteak».
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— AMVISAk 21,7 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 3 zerbitzu-kontratutan, esleipen-iri-
zpideak luzapen aldiko urtekoak barne hartzen ditu eta horrek eragin du dagozkionak baino 
behin betiko berme eta erantzun zibileko poliza handiagoak eratzea. Gainera, AMVISAk 1,3 
milioi euroren zenbatekoan esleitutako obra-kontratu batean, ez da pleguetan aurreikusitako 
ehuneko 5eko berme osagarria eskatu lizitazio-aurrekontuaren ehuneko 20tik gorako merkatzea 
eskaintzen denean (5. espedientea).

IV. Finantza analisia

Udalak azken ekitaldietan likidatutako magnitude nagusien bilakaera ondoko taulan dago 
zehaztua.

EUROAK MILAKOTAN EUROAK BIZTANLEKO

URTEA URTEA

2015(*) 2016(*) 2017 2015 2016 2017

Zerga zuzenak, zeharkakoak eta tasak (1, 2 eta 3 kap.) 157.602 152.568 155.578 646 624 630

Transferentzia eta diru-laguntza arruntak (4. kap.) 169.296 180.927 181.634 694 740 735

Ondare-sarrerak (5. kap.) 13.190 1.770 1.857 54 7 8

A. Diru-sarrera arruntak 340.088 335.265 339.069 1.394 1.371 1.373

Langileria-gastuak (1. kap.) 138.929 140.281 137.505 570 573 557

Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak (2. kap.) 128.567 118.978 125.962 527 486 510

Transferentzia eta diru-laguntza arruntak (4. kap.) 36.552 40.742 39.871 150 167 161

B. Funtzionamendu-gastuak 304.048 300.001 303.338 1.247 1.226 1.228

Aurrezki gordina (A-B) 36.040 35.264 35.731 147 145 145

— Finantza-gastuak (3. kap.) 3.283 11.288 1.947 13 46 8

Emaitza arrunta 32.757 23.976 33.784 134 99 137

— Maileguen amortizazioa (9. kap.) 14.344 14.344 17.129 59 59 69

Aurrezki garbia 18.413 9.632 16.655 75 40 68

Inbertsio errealen besterentzea (6. kap.) 327 2.897 1.712 1 12 7

Jasotako kapital diru-laguntzak (7. kap.) 11.649 1.282 7.504 48 5 30

— Inbertsio errealak (6. kap.) 28.893 18.546 18.454 118 76 75

— Emandako kapital diru-laguntzak (7. kap.) 6.424 1.961 2.230 26 8 9

Kapitaleko eragiketen emaitza (23.341) (16.328) (11.468) (95) (67) (47)

Eragiketa ez finantzarioen emaitza (1etik 7rako kap.) 9.416 7.648 22.316 39 32 90

Diruzaintza-geldikina 3.434 4.054 13.193 14 17 53

Gastu orokorretarako diruzaintza-geldikina 2.279 1.387 7.924 9 6 32

Kreditu-erakundeekiko zorpetzea 100.675 98.319 93.190 413 402 377

Taldeko enpresekiko zorrak 6.386 7.969 6.375 26 33 26

(*) HKEEk fiskalizatu gabeko datuak.

2015 eta 2016ko ekitaldietan Udalak, administrazio desjabetzaile den aldetik, Jundizko 20. 
sektore industrialeko lursailen balio justu handiagoagatik epai judizialetan aitortutako kal-
te-ordainak ordaindu zituen 9,1 eta 9,6 milioi euroren zenbatekoan, hurrenez hurren, «Onda-
sun arrunt eta zerbitzuen kontratazioa» eta «Finantza-gastuak» kapituluak eragiten dituztenak. 
«Transferentzia arruntak» kapituluan kopuru bereko sarrerak aitortu zituzten, izan ere, euskal 
sektore publikoko hainbat entitateren artean lursailak eskualdatu zirenean behin eta berriz es-
kualdatu zen kalte-ordainen balio horiek euren gain hartzeko obligazioa. Gastuen eta sarreren 
eragina kenduta, hona hemen kapitulu ezberdinetako bariazio nagusiak zein izan diren:

Sarrera arruntak: 3 udal sozietate publikok dibidendu-banaketa kontzeptuan aitortutako 11,2 
milioi euroren aparteko sarreren eragina kentzen badugu, 2017ko ekitaldian kitatutako sarrera 
arruntek ehuneko 4,1 egin dute gora 2016ko ekitaldiaren aldean eta ehuneko 6, 2015eko eki-
taldiaren aldean. Hainbat kapitulutan izan diren aldaketa nagusienak honako hauek izan dira:
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— Zergak: aitortutako eskubideek ehuneko 1,4 egin dute gora aurreko ekitaldiarekiko. Gas-
teizko udalerrian 2017ko ekitaldian OHZ eta HILBIZen oinarri zergagarriek ehuneko 33 eta ehu-
neko 60 egin zuten behera hurrenez hurren, katastro-balioak aldatu izanaren ondorioz. Nahiz 
Udalak bi zerga horien karga-tasak igo zituen diru-bilketako beheraldia arintzearren, sarrera 
aitortuek hurrenez hurren, ehuneko 3,8 eta ehuneko 40,3 egin zuten behera aurreko ekitaldiaren 
aldean. Beheraldi hau, baina, JEZen (ehuneko 66,6) eta TMIZen (24,7) igoerekin berdindu da, 
izan ere igo egin dira bi zergen karga-tasak, kendu egin dira zenbait salbuespen eta hobari eta 
zerga-ikuskaritzaren ekintzen ondorioz.

— Transferentzia eta diru-laguntza arruntak: eskubide aitortuek ehuneko 6 egin dute gora 
aurreko ekitaldikoen aldean eta ehuneko 13,3, 2015eko ekitaldiaren aldean, batik bat FOFELetik 
eratorritako sarrerek gora egin dutelako.

Funtzionamendu gastuak: gastu hauek ehuneko 1,4 igo dira aurreko ekitaldiarekiko eta 
ehuneko 2,4, 2015ekoaren aldean. Hona hemen bariazio esanguratsuenak:

— Langile gastuak: ehuneko 2 egin dute behera 2016ko ekitaldiari dagokionez, eta 2015 eta 
2016ko ekitaldietan 3,3 milioi euro ordaindu da ekitaldi bakoitzean, 20/2012 EDL aplikatzearen 
ondorioz kendu zen 2012ko abenduko aparteko ordainsariari zegokiona.

— Ondasun arrunt eta zerbitzuen kontratazioa: ehuneko 6,7 egin dute gora 2016ko ekital-
diaren aldean, batik bat, gizarte zerbitzuetako eskumenen berrantolaketaren ondorioz, aurre-
kontuko kapitulu honetan 3,9 milioi euroren igoera garbia ekarri duena.

Aurrezki garbia: gogoan hartzen badugu 2015eko ekitaldiko aurrezki garbiaren 18,4 milioi 
euroetatik 11,1 milioi euro aparteko diru-sarrerak direla udal sozietate publikoen dibidenduak 
banatzeagatik, ondoriozta dezakegu Gasteizko Udalak jarduera arruntetik eskuratutako gaita-
sunak bilakaera positiboa izan duela aztertutako aldian, sarrera arrunten igoera proportzionalki 
funtzionamendu-gastuena baino handiagoa izan delako.

Kapital eragiketen emaitza: berezko baliabide bidez finantzatutako Udalaren inbertsio-aha-
leginak behera egin du 3 ekitaldi hauetan, 2017ko ekitaldiko kapital-eragiketen emaitza, 11,5 
milioi euroan negatiboa dena, ekitaldiko zorpetze berriaren pareko kopurura iritsiz.

Diruzaintza-geldikina eta Zorpetzea: 2017ko ekitaldia 7,9 milioi euroren Gastu Orokorreta-
rako Diruzaintza Geldikinarekin kitatu da, aurreko ekitaldien aldean bilakaera positiboa izanik. 
Nolanahi den ere, HKEEk proposatutako doiketak aintzat hartuz gero, magnitude honek 5,1 
milioi euroren saldo negatiboa erakutsiko luke eta 2014ko ekitaldiko Kontu Orokorraren fiska-
lizazioan Gastu Orokorretarako Diruzaintza Geldikin doituaren aldean hobera egingo luke, 15 
milioi euroren saldo negatiboa izan baitzuen.

2017ko ekitaldiko zorpetzeari dagokionez ikusi da behera egin duela aurreko ekitaldien al-
dean eta ekitaldiko sarrera arrunten gainean ehuneko 29,4 egiten duela.

Ondorioa: udalak aztergai izan den aldiko ekitaldi guztietan aurrezki garbi positiboa eskuratu 
du eta zorpetze-maila murriztu du. 2017ko abenduaren 31n kitatutako Gastu orokorretarako 
diruzaintza-geldikinari dagokionez, 7,9 milioi euro egin dituena, 2018ko ekitaldian kreditu-txer-
taketen finantzaketa-iturri modura baliatu da ehuneko 87,8an. Nolanahi dela ere, magnitude ho-
nek behin HKEE honek doitu ostean, 5,1 milioi euroren saldo negatiboa du, batik bat kobratzeko 
dauden eskubideak likidezia bihurtzeko zailtasunak eraginda.

Aurrekontuaren egonkortasuna: Udalaren Kontu Hartzailetzak txostena egin zuen 2017ko 
aurrekontu-likidazioko datuei zegokienez egonkortasun printzipioa, gastuaren araua eta zor 
publikoa betetzen zela egiaztatuaz. Txosten horretan, Kontuen Europako Sistemako arauei 
jarraikiz, zera ondorioztatzen da:

— Administrazio publikoen sektore bateratua «Udala, IGI, Musika Eskola, Dantza Kontser-
batorioa eta TUVISA, ENSANCHE 21 zabalgunea eta GILSA»:

— Aurrekontuaren egonkortasun printzipioa bete da, diru-sarrera ez finantzarioekiko ehu-
neko 2ko finantzaketa gaitasuna baitu.
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— Zorraren printzipioa bete da, zor bizia ehuneko 32 baita sarrera ez finantzarioen gainean, 
ehuneko 60ko mugaz beheiti. Estatuko Administrazioaren Artekaritza Nagusiak udal bulegoak 
hartzen dituen San Martingo eraikinaren eraikuntza- eta alokairu-kontratua elkarte publiko-pri-
batu modura sailkatu ostean, 2017ko abenduaren 31ko zor biziaren ratioa Kontuen Europako 
Sisteman neurtua «SEC» ehuneko 40,8 da.

— Ez da bete gastuaren araua, baimendutako mugaren gainean zenbakarri den gastu-so-
berakina 12,6 milioi euroan zenbatetsi baita. Egoera hau 2015eko ekitaldiaz geroztik gertatu da, 
nahiz urtero murriztu den gastuaren mugaz gaindiko ez-betetzearen ehunekoa «ehuneko 16,5, 
ehuneko 8,1 eta ehuneko 4,2 hurrenez hurren 2015, 2016 eta 2017ko ekitaldietan».

— Sozietate ez finantzarioen sektorea: AMVISAk 2017ko ekitaldian finantza-oreka egoera 
erakutsi du.

V. Urteko kontuak

V.1. Udala.

2017-KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Euroak milakotan

SARRERAK
AURREKONTUA ESKUB.

AITORT. KOBR. KOBR.
GABEA

%
EXEK.HASIER ALDAK. B. BETIK.

1. Zerga zuzenak 86.689 2.225 88.914 91.862 69.453 22.409 103

2. Zeharkako zergak 6.350 — 6.350 7.579 5.956 1.623 119

3. Tasak eta bestelako sarrerak 57.983 326 58.309 56.137 46.249 9.888 96

4. Transferentzia arruntak 185.263 760 186.023 181.634 172.955 8.679 98

5. Ondare-sarrerak 2.175 571 2.746 1.857 1.454 403 68

6. Inbertsio errealen besterentzea 4.030 — 4.030 1.712 1.712 — 42

7. Kapital-transferentziak 6.631 1.050 7.681 7.504 1.852 5.652 98

8. Aktibo finantzarioak — 4.054 4.054 — — — (*) -

9. Pasibo finantzarioak 12.000 — 12.000 12.000 12.000 — 100

GUZTIRA 361.121 8.986 370.107 360.285 311.631 48.654 (*) 98

(*) Exekuzioaren % kalkulatzerakoan Diruzaintza-geldikin bidez finantzatzearen eragina zuzendu da

Euroak milakotan

GASTUAK
AURREKONTUA OBLIG.

AITORT. ORDAINK. ORDAIN.
GABE

%
EXEK.HASIER. ALDAK. B. BETIK.

1 Langileria-gastuak 134.235 3.449 137.684 137.505 137.505 — 100

2. Ondasun arrunten eta zerbitzuen 
kontrat. 135.169 (617) 134.552 125.962 95.350 30.612 94

3. Gastu finantzarioak 3.270 (1.283) 1.987 1.947 1.947 — 98

4. Transferentzia arruntak 38.744 2.772 41.516 39.871 36.648 3.223 96

6. Inbertsio errealak 29.159 4.958 34.117 18.454 13.845 4.609 54

7. Kapital-transferentziak 3.415 (346) 3.069 2.230 1.745 485 73

8. Aktibo finantzarioak — 53 53 53 — 53 100

9. Pasibo finantzarioak 17.129 — 17.129 17.129 17.129 — 100

GUZTIRA 361.121 8.986 370.107 343.151 304.169 38.982 93

SARRERAK - GASTUAK 17.134
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AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA Euroak milakotan

HASIER.
ZORRA BALIOG. KOBR./

ORDAIN.
AZKEN
ZORRA

Zordunak 71.442 (6.106) 36.260 29.076

Hartzekodunak 34.364 (38) 34.279 47

GUZTIRA (6.068)

AURREKONTUAREN EMAITZA EUROAK MILAKOTAN

Eskubide kitatuak 360.285

Obligazio aitortuak (343.151)

Eskubideen baliogabetzea aurrekontu itxietan (6.106)

Obligazioen baliogabetzea aurrekontu itxietan 38

AURREKONTUAREN EMAITZA 11.066

Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako obligazioak 1.285

Finantzaketako desbideratzeak (5.269)

AURREKONTUAREN EMAITZA DOITUA 7.082

DIRUZAINTZA-GELDIKINA EUROAK MILAKOTAN

Diruzaintza 43.503

Aurrekontuko zordunak 77.730

Aurrekontuz kanpoko zordunak 107

Zalantzako kobragarritasuneko zordunak (11.631)

Behin betiko aplikatzeko dauden kobrantzak (3.430)

Aurrekontuko hartzekodunak (39.029)

Aurrekontuz kanpoko zordunak (54.057)

DIRUZAINTZA GELDIKINA 17.12.31n 13.193

Finantzaketa atxikia duten gastuetarako Diruzaintza Geldikina (5.269)

GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZA-GELDIKINA 17.12.31-N 7.924

EUROAK MILAKOTAN

ZORPETZEA 17/12/31-N 99.565

Kreditu-etxeekiko zorpetzea 93.190

Taldeko enpresekiko zorrak (AMVISA) 6.375

KONPROMISO KREDITUEN EGOERA Euroak milakotan

2018 2019 2020 2021 GUZTIRA

Ondasun arrunten eta zerbitzuen kontratazioa 604 1.666 500 — 2.770

Transferentzia arruntak 2.942 2.947 250 — 6.139

Inbertsio errealak 14.127 20.996 3.900 220 39.243

Kapital-transferentziak 2.113 2.193 3.095 — 7.401

GUZTIRA 19.786 27.802 7.745 220 55.553
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EGOERAREN BALANTZEA 2017 ETA 2016-KO ABENDUAREN 31-N Euroak milakotan

AKTIBOA 31.12.17 31.12.16 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 31.12.17 31.12.16

AKTIBO EZ ARRUNTA 1.030.244 1.027.869 ONDARE GARBIA 943.785 925.507

Ibilgetu ez-materiala 5.019 7.363 Ondarea 633.764 633.449

Ibilgetu materiala 864.385 859.718 Aurreko ekitaldietako emaitzak 292.058 291.303

Finantza inbertsioak e/luz. 160.840 160.788 Ekitaldiaren emaitza 17.963 755

PASIBO EZ KORRONTEA 80.429 87.564

Kreditu entitateekiko e/luz. zorrak 75.648 81.189

Taldeko enpresekin zorrak 4.781 6.375

AKTIBO ARRUNTA 108.218 85.316 PASIBO ARRUNTA 114.248 100.114

Zordunak eta kobratz knt e/lab. 76.346 70.713 Kreditu entitateekiko e/lab. zorrak 17.541 17.129

Kaudimengab. zuzkidura (11.631) (9.704) Taldeko enpresekin zorrak e/lab 7.743 2.894

Eskud. eta bst. akt. lik. baliok. 43.503 24.307 E/lab. beste zor batzuk 6.229 5.344

Hartzek. eta e/lab. ordaint. knt. 82.735 74.747

AKTIBOA 1.138.462 1.113.185 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 1.138.462 1.113.185

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA 2017 ETA 2016 Euroak milakotan

2017 2016

Zerga eta hirigintzako diru-sarrerak 127.301 125.131

Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak 188.686 181.385

Salmentak eta zerbitzuen prestazioa 16.565 14.556

Kudeaketa arrunteko beste sarrera b. 8.069 8.058

Langileria-gastuak (137.653) (140.543)

Transferentziak eta emandako diru-laguntzak (42.063) (41.695)

Kudeaketa arrunteko beste gastu b. (124.181) (120.423)

Ibilgetua amortizatzea (16.415) (16.324)

KUDEAKETA ARRUNTAREN EMAITZA 20.309 10.145

Ibilgetu ez finantzarioaren narriadura eta besterengan.o emaitza 284 (10)

Beste kontu-sail ez arrunt batzuk 1.954 2.083

ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN EMAITZAK 2.238 2.073

Sarrera finantzarioak 569 (334)

Gastu finantzarioak (1.947) (11.288)

Finantza aktibo eta pasiboen balio-narriadura (3.206) 159

FINANTZA ERAGIKETEN EMAITZAK (4.584) (11.463)

EKITALDIKO EMAITZA 17.963 755
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V.2. Erakunde autonomoak.

2017-KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Euroak milakotan

IGI MUSIKA
ESKOLA

DANTZA
KONTSERBATORIOA

3. Tasak eta bestelako sarrerak 30 434 126

4. Transferentzia arruntak 2.451 1.184 645

7. Kapital-transferentziak — 27 5

ESKUBIDE KITATUAK GUZTIRA 2.481 1.645 776

1. Langileria-gastuak 1.106 1.437 706

2. Ondasun arrunten eta zerbitzuen kontratazioa 1.177 60 47

4. Transferentzia arruntak 107 5 2

6. Inbertsio errealak 61 33 5

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK GUZTIRA 2.451 1.535 760

SARRERAK - GASTUAK 30 110 16

AURREKONTUAREN EMAITZA Euroak milakotan

IGI MUSIKA
ESKOLA

DANTZA
KONTSERBATORIOA

Eskubide kitatuak 2.481 1.645 776

(Aitortutako obligazioak) (2.451) (1.535) (760)

(Eskubideen baliogabetzea aurrekontu itxietan) (100) (63) —

Eskubideen baliogabetzea aurrekontu itxietan — — —

AURREKONTUAREN EMAITZA (70) 47 16

Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako obligazioak 325 — —

Finantzaketako desbideratzeak — — —

AURREKONTUAREN EMAITZA DOITUA 255 47 16

DIRUZAINTZA-GELDIKINA Euroak milakotan

IGI MUSIKA
ESKOLA

DANTZA
KONTSERBATORIOA

Diruzaintza 619 176 45

Aurrekontuko zordunak 2 27 66

Aurrekontuz kanpoko zordunak — — —

Aurrekontuko hartzekodunak (192) (12) (13)

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak (104) (117) (76)

Kaudimen-gabez. zuzkidura — — —

DIRUZAINTZA-GELDIKINA 325 74 22

Finantzaketa atxikia duten gastuet. diruzaintza geldikina — — —

GASTU OROKORRETARAKO GELDIKINA 325 74 22
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BALANTZEA 2017-KO ABENDUAREN 31-N Euroak milakotan

IGI MUSIKA
ESKOLA

DANTZA
KONTSERBATORIOA

AKTIBO EZ ARRUNTA 5.556 97 105

Ibilgetu materiala 5.556 93 105

Epe luzeko hartzekodunak — 4 —

AKTIBO ARRUNTA 621 203 111

Aurrekontuko zordunak 2 27 66

Diruzaintza 619 176 45

AKTIBOA 6.177 300 216

ONDARE GARBIA (3.751) 171 127

Erreserbak (3.744) 104 121

Ekitaldiko emaitza (7) 67 6

HAINBAT EKITALDITAN BANATZEKO SARRERAK 9.632 — —

PASIBO ARRUNTA 296 129 89

Aurrekontuko hartzekodunak 192 12 13

Administrazio publikoak 93 78 39

Hartzekodun ez aurrekontukoak 11 39 37

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 6.177 300 216

2017-KO EKITALDIKO ONDAREAREN EMAITZAEKONOMIKOAREN KONTUA Euroak milakotan

IGI MUSIKA
ESKOLA

DANTZA
KONTSERBATORIOA

Zerga sarrerak 30 434 126

Transferentziak eta diru-laguntzak 3.835 1.211 650

SARRERAK 3.865 1.645 776

Langileria-gastuak 1.106 1.437 706

Kanpoko zerbitzuak 1.177 59 47

Ibilgetua amortizatzeko zuzkidura 1.383 14 15

Transferentziak eta diru-laguntzak 106 5 2

Ekitaldi itxien emaitzak 100 63 —

GASTUAK 3.872 1.578 770

Emaitza: (Galera)/Mozkina (7) 67 6
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V.3. Sozietate publikoak.

EGOERAREN BALANTZEA 2017KO ABENDUAREN 31N Euroak milakotan

AMVISA TUVISA ENSANCHE 21 GILSA

AKTIBO EZ ARRUNTA 162.304 7.137 4.475 3.356

Ibilgetu ez-materiala 213 207 4 —

Ibilgetu materiala 157.291 6.905 1.928 —

Ibilgetuko inbertsioak — — 2.543 1.391

Taldeko enpresetan epe luzeko inbertsioak 4.781 — 946

Epe luzeko finantza-inbertsioak 19 25 — 1.019

AKTIBO ARRUNTA 41.251 3.506 204.303 32.570

Izakinak 192 394 189.662 29.392

Merkataritz. zordunak eta kobratz. kontuak 16.640 1.019 9.573 322

Taldeko enpresetan epe laburreko inbertsioak 23.777 1 — —

Epe laburreko finantza-inbertsioak 282 74 4.520 24

Aldizkakotzeak epe laburrera 71 24 — —

Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk 289 1.994 548 2.832

AKTIBOA 203.555 10.643 208.778 35.926

ONDARE GARBIA 193.305 3.503 164.564 33.245

Funts propioak 77.155 84 164.328 33.245

Kapital Soziala 558 84 146.301 21.009

Erreserbak 70.705 — 24.485 14.992

Aurreko ekitaldien emaitzak — — — (2.751)

Ekitaldiko emaitza 5.892 — (6.458) (5)

Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak 116.150 3.419 236 —

PASIBO EZ ARRUNTA 4.238 3.430 29.315 2.661

Epe luzeko hornidurak 2.004 176 — 2.602

Zorrak, kreditu erakundeekin epe luz. — 3.254 19.574 —

Bestel. finantza pasiboak epe luzera 2.234 — 9.741 59

PASIBO ARRUNTA 6.012 3.710 14.899 20

Epe laburreko zuzkidurak 606 192 2.919 —

Zorrak, kreditu erakundeekin epe lab. — 296 1.816 —

Taldeko enpresekiko epe laburreko zorrak 290 — 2.301 —

Bestel. finantza pasiboak epe laburrera 438 2.025 260 —

Merkataritz. hartzek. eta ordain. beste kontu batzuk 4.678 1.197 7.603 20

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 203.555 10.643 208.778 35.926
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2017KO EKITALDIKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA Euroak milakotan

AMVISA TUVISA ENSANCHE 21 GILSA

Negozio zifraren zenbat. garbia 23.543 6.853 — 1.377

Hornikuntzak (5.510) (3.122) (256) (639)

Bestelako ustiaketa-sarrerak 369 15.339 639 —

Langileria-gastuak (4.314) (17.111) (1.363) (144)

Bestelako ustiapen gastuak (5.454) (1.465) (5.034) (221)

Ibilgetua amortizatzea (8.199) (709) (200) (132)

Diru-laguntzen egozketa 5.445 225 — —

Beste emaitza batzuk — — (5) —

USTIAPENAREN EMAITZA 5.880 10 (6.219) 241

Sarrera finantzarioak 29 — 1 —

Gastu finantzarioak (17) (10) (240) —

Ibilgetu finantzarioaren narriadura — — — (246)

EMAITZA FINANTZARIOA 12 (10) (239) (246)

EMAITZA ZERGA AURRETIK 5.892 — (6.458) (5)

Mozkinen gaineko zerga — — — —

EKITALDIKO EMAITZA 5.892 — (6.458) (5)

Alegazioak.

I. Sarrera

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, otsailaren 5eko 1/1988 Legeak agindutakoari jarraikiz, 
Gasteizko Udalaren 2017. ekitaldirako Kontu Orokorraren fiskalizazio-lana egin du, eta horren 
barruan, Gasteizko Udalaren beraren Kontu Orokorraz gain, ondorengo udal erakunde auto-
nomo eta sozietate publikoenak ere biltzen ditu:

— Ingurugiro Gaietarako Ikastegia «IGI - CEA» Erakunde Autonomoa.

— «Luis Aramburu» Udal Musika Eskola Erakunde Autonomoa «Musika Eskola».

— «José Uruñuela» Udal Dantza Kontserbatorioa Erakunde Autonomoa «Dantza Kontser-
batorioa».

— Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, SA - Vitoria-Gasteizko Udal Urak, SA «AMVISA».

— Transportes Urbanos de Vitoria, SA - Gasteizko Hiri Garraioak, SA «TUVISA».

— Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria – Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, Ensanche 
21 Zabalgunea, SA «ENSANCHE 21 ZABALGUNEA».

— Gasteizko Industria Lurra, SA «GILSA».

Epaitegiaren Osoko Bilkurak fiskalizazio-lan horren emaitzak onetsi dituenez gero, eta Fiska-
lizazio Txostena behin betiko onetsi aurreko urrats modura, Gasteizko Udalak egoki deritzona 
argudiatzen du agiri honen bidez. 1994ko urtarrilaren 27ko Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren 
Osoko Bilkurak hartutako Erabakian ezarritako irizpideekin bat etorriz aurkeztu dira alegazioak.
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II. Txostenaren ondorioei aurkeztutako alegazioak

II.1. Iritzia.

II.1.1. Aurrekontu-legea betetzeari buruzko iritzia.

Aurrekontukoa.

ENSANCHE 21 zabalgunea: etxebizitzak zaharberritzeko laguntzak.

1. ENSANCHE 21 Zabalgunea sozietatearen Administrazio Kontseiluak onartu zuen 2017ko 
apirilaren 26an Gasteizko etxebizitzak eta bizitoki-eraikuntzak zaharberritzeko laguntzak arautzen 
dituen araua, 2,5 milioi euroren zuzkidurarekin; ordea, haren aurrekontuak 2 milioi euroren 
kredituak aurreikusten zituen eta honenbestez, urratu egin da diru-laguntzetarako kredituen 
izaera mugagarria ezartzen duen aurrekontu-araudia «AEUAren 5.3 artikulua».

Sozietateak partikularrei ematen dizkien zenbatekoek ez dute diru-laguntzaren izaera juridiko-
rik, laguntzarena baizik. Administrazio Kontseiluak ekitaldi bakoitzean horri begira onesten duen 
Arauan zehaztuta dator horri buruzko araudia. Alde horretatik, udal aurrekontuak sozietatearen 
aurrekontua ere jasotzen du, eta izaera mugatzailea izango du, Udalak transferentzia arrunt bi-
dez nahiz kapital-transferentzia bidez Sozietateari igortzen dizkion gastuei, diru-sarrera arruntei 
edo harentzako kapitalari dagokienez. Sozietatearen Administrazio Kontseiluak zaharberritzeko 
laguntza-programa 2,5 milioi eurorekin hornitzeko erabakia hartu ondoren, litekeena izango 
zen, beharrezkoa ez izan arren, udal aurrekontua aldatzeari ekitea, baldin eta gastu horren 
finantzaketa Udal Aurrekontuaren bidez egingo balitz.

TUVISA: 10 Autobusen inbertsioa eta finantzaketa.

2. TUVISA sozietateak 2017ko abenduaren 21ean esleitu zuen 10 autobusen hornidura 3,3 
milioi euroren zenbatekoan, BEZik gabe, 2018 eta 2019ko ekitaldietan entregatzea aurreikusi 
dena; ordea, Udalbatzak ez zituen aldez aurretik inbertsio hori egiteko konpromiso-kredituak 
onartu; aintzat hartu behar da, gainera, TUVISAren jarduera Udaletik datozen transferentzia 
bidez finantzatzen dela «3/2004 FAren 22.5 artikulua eta AEUAren 28. artikulua».

TUVISA sozietatea defizitarioa da, ehuneko 100ean udal jabetzakoa da, eta jarduera ho-
rretan aritzeko, transferentzia arruntez eta kapital-transferentziez hornitu da beharrezkoak di-
tuen inbertsio guztiak finantzatzeko, eta inbertsio horien guztien artetik autobusen erosketa 
nabarmentzen da. Tuvisak bere gain hartutako konpromiso guztiak eta egin behar izan dituen 
gastu guztiak Udalak ordaindu ditu oso-osorik, inolako konpromiso-krediturik gauzatu behar 
izan gabe. Udal honetako gobernu-talde desberdinek erabili dute irizpide bera. Nolanahi ere, 
HKEEk proposatutako salbuespen hau kontuan izanik, Gasteizko Udalak beharrezkoak diren 
izapideak egin beharko ditu izaera errepikakorra ez duten inbertsioen finantzaketa bermatuko 
duen konpromiso-kreditu bat onetsia edukitzeko, eta autobusen erosketa hau halaxe da.

Kontratazioa.

1. Udala: 5 Hornidura zuzenean kontratatzea.

3. Udalak 5 hornidura kontratatu zituen 1 milioi euroren zenbatekoan, prozedura irekia eta/
edo publikotasundun negoziatua saihestuta «SPKLTBren 173.f eta 117.2 artikuluak» eta honen-
bestez, publikotasun eta lehiaren printzipioak urratu ditu.

Behe-tentsioko energia elektrikoa < 10 kilowatt.

Kontratatutako potentzia 10 kW-koa edo hortik beherakoa duten hornidura-puntuak Esta-
tuak prezio finkoen bidez araututako modalitate baten bitartez hornitu ahal izango dira, KTBP 
izenez ere ezaguna. Hornidura elektrikoaren aurreko lehiaketan kontratu horien deialdia egin 
zutenean merkatu librera aldatzeko, konpainia merkaturatzaile bakar batek ere ez zuen legeak 
adierazitakoa baino prezio hoberik eskaini, eta beraz, esleitu gabe geratu zen. Era horretan 
jarraitu dute gaur arte Iberdrolarekin, ezarritako prezioetan.

Dena den, Kontratuen Lege berrian aurreikusitako prozeduretara egokituko den plegu berri 
bat prestatzen ari dira.
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Argiteria publikoko material elektrikoa.

Araudi aplikagarriarekin bat etorriz, etorkizunean bidezkoak izan daitezkeen kontratu des-
berdinen deialdiak egiteko lanean ari dira.

Parke eta lorategietako zerbitzuaren makineria akuratzea.

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2019ko apirilaren 5ean, 2019/CO_ASER/0026 espedientea onestea 
erabaki zuen Hiri-paisaiaren unitaterako makineria akuratzeko zerbitzua kontratatzeko, eslei-
pen-prozedura irekiaren arabera.

Bide publikoetako baldosak.

Araudi aplikagarriarekin bat etorriz, etorkizunean bidezkoak izan daitezkeen kontratu des-
berdinen deialdiak egiteko lanean ari dira.

Garbiketa-produktuak.

2018. urteaz geroztik garbiketa-produktuen hornidura kontratatzea arautuko duten pleguak 
prestatzen ari dira; kontratu horrek arauketa harmonizatua izango du eta produktu-familien 
araberako zenbait lotek osatuko dute. 2019ko bigarren seihilekorako amaitzea aurreikusten da.

2. Udala: Nahitaezko luzapenak.

4. Udalak 2017ko ekitaldirako nahitaezko luzapenak onartu zituen eta hiri-garbiketako kontra-
tuan eta landa-eremuan hiri-hondakin solidoak jaso eta garraiatzeko kontratuan ezarritako epea 
gainditu zuen; guztira egikaritutako gastua 1,4 milioi izan zen. Kontratu berriaren lizitazioaren 
argitalpena aurreko kontratua iraungi eta 5 hilabetetara gauzatu da.

Egia esateko, plangintza baten falta sumatzen da espedientea izapidetzeko orduan, kontuan 
izanik nolako konplexutasuna duen eta geldiarazteko aukera dagoela lehiatzaileek errekurtso 
bereziren bat aurkeztuz gero.

Dena den, zerbitzuak aurrera jarraitu behar duenez gero, nahitaezko luzapena izapidetu 
zuten etenda gera zedila eragozteko, kontratua arautzen duen pleguko karatularen 6. klausulan 
xedatutakoari helduz: «Esleipenduna behartuta egongo da kontratua 6 hilabeteko epe batez 
luzatzera harik eta dagokion esleipendun berriarekin kontratua gauzatzen den arte. Aipatutako 
6 hilabeteko epe hori igaro ondoren, ez bada kontratu berria gauzatu, zerbitzu hori kontratistak 
berak eskainiko du, aipatutako kontratua gauzatzen den arte».

Alderdi hori jasoko duen Jardunbide bat lantzea aurreikusia du Udalak, espediente honekin 
gertatutakoa bezalako egoerak ekidin daitezen.

3. TUVISA: 2 Hornidura zuzenean kontratatzea.

5. TUVISA sozietateak 2,2 milioi euroren gastua egikaritu zuen 2017ko ekitaldian 2 hornigai 
erosteko, prozedura irekiak saihestuta «SPKLTBren 190 eta 191 artikuluak», publikotasun eta 
lehiaren printzipioak urratuz.

Biodieselaren hornidura.

Azken urte hauetan, TUVISAk astean esleipen bat egin du ostiraletan, hurrengo asteko es-
kaeretarako, enkante bidez. 4 hornitzaileren prezio-proposamenak jaso izan dituzte gehienetan 
«CEPSA, AVIA, GM FUEL eta DYNEFF». Prozedura honetan interesatuta dagoen edozein horni- 
tzaile onartzen dute enkantean, aldez aurretik kaudimenari buruzko egiaztagiriak aurkeztuz gero.

Egun, lehiaketa honen plegu berriak definitzen ari dira Kontratazio Publikoaren Lege berrira 
egokitzearren, eta horren esleipena eta indarraldiaren hasiera 2019ko bigarren seihilekorako 
aurreikusten dira.

Energia elektrikoaren hornidura.

2018an, Sozietatearen Administrazio Kontseiluak, 2018/07/26an egindako ohiko bilkuran, 
energia elektrikoaren horniduraren deialdia egitea onetsi zuen. Dena den, bi enpresak aurkez-
tutako errekurtso baten ondoren, eta KEAOren 161/2018 ebazpena kontuan izanik, prozesu hori 
bertan behera uztea erabaki zuten.
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Geroago, Sozietatearen Administrazio Kontseiluak, 2018/12/20an egindako ohiko bilkuran, 
lehiaketa-prozesu berri bat onetsi zuen. Eskaintzak aurkezteko epea amaiturik, Kontratazio 
Mahaia 2019ko urtarrilaren 21ean elkartu zen, eta Administrazio Kontseiluari esleipen-proposa-
mena egin ondoren, hark 2019ko urtarrilaren 24an esleitu zuen. Kontratu hau 2019ko apirilaren 
5ean gauzatzen hasi ziren, eta beraz, dagoeneko guztiz indarrean dago.

Beste batzuk.

1. Udala: Indarrean dagoen administrazio-harremana.

6. Informazio, markesina eta interes zein erabilera publikoko beste euskarri batzuk diseinatu, 
instalatu, zaindu eta ustiatzeko zerbitzuaren administrazio-emakida hirugarren batek gauzatu 
du 2017ko ekitaldian; hirugarren honek ez du Udalarekin indarreko lotura administratiborik, 
zerbitzua ematea eta kanon kontzeptuarekin erregistraturiko diru-sarrerak babestuko dituenik.

Kontratu hau ebatzia dago, baina ez dago likidatua, eta beraz, hiri-altzarien elementuak 
publizitate-helburuekin ustiatzen ari da berez enpresa hori «eta horrela onartzen du», eta Uda-
lak dagozkion Likidazioak igortzen dituenean, enpresak baliozkotu egiten ditu, kontratuaren 
benetako likidazioa gertatu arte. Udalak markesinen kontratu berri baten deialdia egin du, eta 
deialdi hori, hain zuzen ere, Euskadiko Kontratazio Publikoaren Kontratatzailearen Profilaren 
plataforman 2018ko abuztuaren 18an argitaratu zuen, nahiz eta esleitu gabe geratu zen.

2019ko martxoaren 5ean Euskadiko Kontratazio Publikoaren Kontratatzailearen Profilaren 
plataforman lehiaketa berri bat argitaratu zen, helburu berarekin. Kontratazio Mahaiak 2019ko 
maiatzaren 15ean 1. eta 2. Gutun-azalak ireki ondoren, lehiatzaileek aurkeztutako eskaintza 
teknikoen balorazio-fasean aurkitzen da egun espedientea. Kontratu berri horren esleipenari 
buruzko erabakiak hartu ahala, eta esleipenaren onespena baino lehen betiere, aurreko kontra-
tuaren likidazioa gauzatu beharko da, trantsizio-aldi horretan zerbitzuak bere horretan jarraituko 
duela bermatuz.

II.2. Urteko kontuei buruzko iritzia.

Udala.

1. Doiketak 2017ko abenduaren 31n.

1. Hona hemen Gasteizko Udalaren Gastu Orokorren Diruzaintza-geldikinean eta Ondare 
Garbian eragina duten doiketak 2017ko abenduaren 31n:

Euroak milakotan

KONTZEPTUA
ONDAREKOA

GODG AKTIBOA PASIBOA OND. GARB.

FEPELen zor-saldoa — — 27.282 (27.282)

San Martingo udal-bulegoak: BEZaren zatikapena — 2.372 2.372 —

San Martingo udal-bulegoak: errentamendua — 27.820 28.891 (1.071)

Ibilgetu finantzarioa: kontularitzako balioan aldeak — 1.313 — 1.313

Kaudimen-gabez. zuzkidura defizita (8.965) (8.965) — (8.965)

Giz. Segurant. egindako ordaink. erreg. gabeko gastuak (1.797) — 1.797 (1.797)

ENSANCHE 21-i funtsak gordailuan uztea (2.300) — — —

GILSAk GGZren akzioak erostea — 946 1.787 (841)

GUZTIRA (13.062) 23.486 62.129 (38.643)



2019ko urriaren 18a, ostirala  •  121 zk. 

22/42

2019-03304

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Apartatu honetako alegazioak “Eranskinei egindako Alegazioak” atalean ikus daitezke.

Sozietateak.

1. GILSA: GGZ akzioak eskuratzea.

2. Sozietateen Ondare Garbian eragina duten doiketak, 2017ko abenduaren 31n, honako 
hauek dira:

Euroak milakotan

KONTZEPTUA
ONDAREKOA

AKTIBOA PASIBO F. PROPIOAK

GILSA: GGZren akzioak erostea 841 — 841

SOZIETATE PUBLIKOAK GUZTIRA 841 — 841

GGZ akzioen erosketa kontabilizatzeari buruzko salbuespenarekin loturik, garrantzitsua da 
ondorengo aurrekari hauek azpimarratzea:

— 2014-2017 epealdian egun dauden bezala kontabilizatu ziren, eta Sozietatearen kontu-ikus-
kariek irizpide hori berretsi zuten 2014tik 2016ra bitarteko urteetan.

— 2017ko ekitaldian irizpide-aldaketa bat gertatu zen 2014. urtean hartutako jokabidearekin 
alderatuta, eta horrek eragin du, hain zuzen ere, 2017ko urteko kontuen ikuskaritza-txostenean 
ageri den salbuespena.

— Gasteizko Udalaren, SPRILURen eta Gasteizko Industria Lurra, S. A.ren artean 2014ko 
uztailaren 28an izenpetutako ondare-hitzarmenaren arabera, Gasteizko Udalak bere gain hartu 
zuen GILSAk GGZn duen partaidetza beranduenez 2020ko urtarrilaren 1etik irailaren 30era 
bitartean eskuratzeko konpromisoa.

Aurreko hori guztia kontuan hartzen badugu, hitzarmena gauzatzeko beharrezkoa da Akzio-
dunen Batzar Nagusiak erabaki bat hartzea, eta hori egingo duela aurreikus daitekeen arren, 
oraindik ez da gauzatu. Sozietatearen Administrazio Kontseiluaren iritziz, garrantzitsuena sozie-
tatearen benetako aktiboen irudi leial bat eskaintzea da.

Inoiz ez da aurreikusi bazkide gehiengodunak egindako ekarpenak itzuli ahal izatea, eta 
beraz, eragiketa hori finantzaketa gisa kontabilizatzeak desitxuratu egingo luke sozietatearen 
ondarearen gaineko irudi leiala.

Hitzarmena gauzatzeak, era berean, funts propioak gutxitzea eragingo luke «dibidenduak 
banatuz edo kapital soziala murriztuz».

Arrazoi horiengatik ez da egoki ikusi kontabilizatze-irizpidea aldatzea, era horretan funts 
propioak handituko liratekeelako sozietatearen ondarearen irudi leiala islatu gabe. Horrenbes-
tez, sozietateak onartutako irizpidea benetan bere esku dituen aktiboen balioa islatzea da, izan 
dezakeen balio-galerarekin.

1. ENSANCHE 21 Zabalgunea: Lagapen-akordioak.

3. ENSANCHE 21 zabalguneak eta Gasteizko Udalak ez dituzte formalizatu Sozietateak 
egoitza duen eraikinaren erabilera-baldintzak arautuko dituzten emakida-erabakiak; ezta 
zaharberritze-lanen ondorioz beste bizileku bat emateko diren 45 etxebizitza eta 13 garajeenak 
ere. 2017ko abenduaren 31n Sozietateak erregistratu gabe du Egoeraren Balantzean aktibo 
hauen erabilera-eskubidearen balioa.

Sozietatearen kontu-ikuskariek eta Kontu-hartzaile Nagusiak kontuak onesten dituzten urteko 
txostenetan jaso izan duten gorabehera bat da. Dena den, egoera hori iragankortasunaren oha-
rraz ageri da eta, horren ondorioz, Ensanche 21 Zabalguneari onartutako erabilera-eskubideak 
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Gasteizko Udalari «itzuli» behar izan zaizkion egoerak ere gertatu dira. Horrela, esate baterako, 
Sozietateak 13 etxebizitzaren erabilera-eskubidea itzuli zion Udalari 2018. ekitaldian, eta beste 
batena 2019an.

Udalaren ondare-kudeaketan hobekuntza bat egitea aurreikusten da, hori egiteko aukera 
emango duen aplikazio informatikoa barneratuz. Era horretan, ondarearekin loturiko alderdi 
guztiak, salbuespen honek aipagai dituen erabakiak ere barne, arautzen lan egin ahal izango 
dute.

2. ENSANCHE 21 Zabalgunea: Ibilgetuko inbertsioak.

4. ENSANCHE 21 zabalgunearen «Ibilgetuko inbertsioak» idazpuruak, 2,5 milioi euroren 
balio garbia duenak, desagertutako ARICH sozietatearen aktiboak barne hartzen ditu «Udalari 
doan lagatako 1,1 milioi euroren higiezinak eta gainerakoa norbanakoei prekarioan lagatakoa 
edo errentamendura emana», zeinetan eskuratutako etekinek ez duten kontularitzako balioaren 
estaldura eskuratzen uzten; ENSANCHE 21 Zabalguneak ez ditu, gainera, balio-narriaduragatik 
galerak erregistratu.

Sozietatearen kontu-ikuskariek eta Kontu-hartzaile Nagusiak kontuak onesten dituzten urteko 
txostenetan jaso izan duten gorabehera bat da. ARICH sozietatearen aktiboak eta pasiboak En-
sanche 21 Zabalgunea S. A. Hirigintza Sozietatearen barruan integratu zirenetik duela zenbait 
hamarkada sortutako egoera batzuk lege nahiz ekonomia aldetik zuritzen ahalegintzen ari dira.

3. ENSANCHE 21 Zabalgunea: Izakinak.

— «...» Aintzat hartuta higiezinen merkatuak bizi duen egoera eta 2017ko abenduaren 31n 
Egoera Balantzean barne hartutako izakinetan -189,7 milioi eurorenak- eragina duten jardueren 
ezaugarriak, oso zaila da aktibo hauek epe laburrean gauzatzea.

Ensanche 21 Zabalgunea S. A. izeneko Udal Hirigintza Sozietatea Gasteizko Udalaren 
sozietate instrumental bat da, helburu zehatz baterako sortua, hain zuzen ere, Hiria ekial-
dera nahiz mendebaldera Salburua eta Zabalganako eremuetan hedatzen lagunduko zuen 
hirigintza-hitzarmena sustatzeko. Helburu hori benetan bete ahal izan zedin, Lurzoruaren Udal 
Ondarearen barruan zeuden ondasun eta lursail batzuk eman zitzaizkion. Horren helburua ez 
da, beraz, merkataritza arlokoa bakar-bakarrik, baizik eta azken xedekoa, eta higiezinen mer-
katuan izandako gorabeherek eta aktiboen balioespenean duen eraginak hondar-izaera dute, 
horien azken jabea, eta horiei zein xede zehatz eman behar zaien erabakiko duena, Gasteizko 
Udala delako, izaera mugagabea duen lurralde-administrazioa, eta aipatutako ondasun horiek 
ez ditu erabiliko berehalako merkataritza-irabazi bat erdiesteko, baizik eta epe ertainera eta 
luzera begira merkatua eta Hiriaren hirigintza-hedapena arautzeko.

III. Barne-kontrolerako sistemei eta kudeaketa-prozedurei buruzko irizpenak

III.1. Udala eta erakunde autonomoak.

III.1.1. Aurrekontua eta kontabilitatea.

1. Atzerapena aurrekontu proiektuaren onespenean.

— 2017ko ekitaldiko Aurrekontu Proiektua 1,5 hilabeteko atzerapenez onartu zen aurrekon-
tuko arautegiak finkatzen duenaren aldean.

— 2016/11/30: Udalak, Gobernu Batzordearen bidez, 2017rako Aurrekontu Proiektua onetsi 
zuen.

— 2017/01/27: Udal Batzarrak baztertu egin zuen Proiektua.

— 2017/01/31: Udal Aurrekontuen onespenarekin loturiko konfiantza-galdea aurkeztu zion 
Alkateak Udal Batzarrari, eta alternatibarik aurkeztu ez zutenez, 2017rako Aurrekontuak onetsi 
zituzten.

Prozedura honek azaltzen du zergatik gertatu den atzerapen hori 2017ko aurrekontuen behin 
betiko onespenean.
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2. Aurrekontuaren emaitza doitua.

— Udalaren 2017ko ekitaldiko aurrekontuaren emaitza doitua, 7,1 milioi eurorena, 2,6 milioi 
euro gehitu behar da, izan ere oker erregistratu baitira 2016ko ekitaldiko Finantzaketa atxikia du-
ten gastuetarako diruzaintza-geldikinetik eratorritako finantza-desbideratze positiboak, 847.750 
eurorenak, eta ez baitira egotzi negatiboak, 1,8 milioi euroren zenbatekoan.

Alde horiek egiaztatu ondoren, ikus daiteke 847.750,00 euroko zenbatekoa 2016ko FAGDGean 
barneratutako Finantza Desbideratze positiboen ondorio dela, eta hori kontuan hartu behar dela 
Diruzaintzako Geldikinaren doikuntzan, baina ez ordea Aurrekontuko Emaitzaren doikuntzan.

Aipatzen den beste zenbatekoa, 1819.309,00 eurokoa, finantza-desbideratze negatiboei da-
gokie, eta horiek egoki kalkulatu baziren ere, ez ziren intsuldatu aurrekontuko emaitzaren kalku-
lurako erabilitako Excel kalkulu-orriaren formulan. Bi doikuntza horiek aurrekontuko emaitza 
doituaren igoera bat dakarte.

3. Finantzaketa atxikia duten inbertsio-proiektuak.

— Finantzaketa atxikia duten inbertsio-proiektuek eragina dute finantzaketako desbideratzeen 
erregistroan eta kreditu horiek beste helburu batzuetarako erabiltzeko ezintasunean; kredituen 
gaineko kontrola, baina, Udalak eskuz gauzatzen du eta gomendagarria da automatizatzea.

Aurrekontuaren kudeaketa kontabilizatzen eta kontrolatzen duen sistema informatikoak ez 
du finantzaketa atxikia duten gastuen kontrolerako eta jarraipenerako modulu bat garatua, eta 
horrexegatik, jarraipen hori eskuz egiten da. Nolanahi ere, hobekuntza horrek ez du ezbaian 
jartzen datuen zehaztasuna, ezta horien kontrola ere, lan handiagoa izan arren.

4. Hobariak erretiro aurreratuagatik.

— Udalaren lan-baldintzak arautzen dituen erabakiak, 2017ko ekitaldian indarrean zegoenak, 
bertako langileek aldez aurretik erretiroa hartzegatik 6 eta 21 hilekoren hobaria jasoko dutela 
agintzen du. Kontu Orokorraren Memorian hobari osagarri mota hau existitzen dela jakinarazi 
beharko litzateke, pasibo kontingenteak sor ditzakeelako.

Hurrengo Kontu Orokorrak prestatzeko eta Erretiro Aurreratuaren Hobariari buruzko iruzkina 
Memorian jasotzeko Epaitegiak egindako gomendioa kontuan hartuko da.

5. Ibilgetua.

— Udalaren Balantzean 2017ko abenduaren 31n erregistraturiko ibilgetuak honako akats 
hauek ditu: saldo negatiboa hainbat kontularitzako kontuen balio garbietan; Lurraren Udal 
Ondarea idazpuru bereizian ez kontabilizatzea; eta ekitaldiko ibilgetuan antzinatasun handiko 
saldoak izatea.

Ibilgetuko zifra euskarritzen duen ondasun eta eskubideen inbentarioa ez du urtero ho-
rretarako eskumena duen organoak onartzen eta, gainera, inbentario horrek ez ditu Sozietate 
Publikoen jabetzakoak diren Lurraren Udal Ondareko ondasunak besarkatzen.

Arabako Herrialde Historikoko toki-entitateen kontabilitatearen araudia onesten duen 
56/2015 Foru Dekretuarekin bat etorriz onetsitako Kontuen Plan berrira informazioa banakaturik 
ekarri izanak eragin ditu kontularitzako kontu jakin batzuetan topatzen ditugun balio negatibo 
horiek. Prozesu konplexu eta masibo horrek zentzugabekeria batzuk eragin zituen, nahiz eta 
zuzentzen ari diren.

6. Erakunde autonomoei atxikitako ondasunak.

— Erakunde autonomoei atxikitako Udalaren jabetzako ondasunak ez dituzte aldeek formalki 
jaso. Gainera, Udalak ez du euskarri egoki edo behar adinakorik udal erakunde autonomoen 
egoeraren balantzean jasotako ibilgetuaren zifrak 2017ko abenduaren 31ko ondasun eta es-
kubideen egiazko egoerarekin bat ote datozen ondorioztatzen utziko duenik.
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Udalaren asmoa da ondare-kudeaketa hobetzeko aukera emango duen aplikazio informa-
tiko bat barneratzea, eta horrekin batera, inbentario-egoera jakin batzuk arautzea, salbuespen 
honetan jasotakoak adibidez.

7. Kobratzeko dauden zenbatekoak berdintzea.

— Udalak zerga-zorren kontzeptuan aurrekontuan kobratzeko dagoen zenbatekoa berdintzeko 
prozedura abiarazi du, zeinaren xehakapena hirugarrengoen bidez eskuratu baita; horien 2017ko 
abenduaren 31ko saldoek aldeak dituzte, nagusiki kobrantza horiek bi sistemetan data desber-
dinetan erregistratu direlako. Komeni da aldian behin berrikusteko metodologia bat ezartzea.

Udalak ez du abiarazi berdintzeko prozedura, kontabilitate-sistemak «SICAP» eta sarre-
ra-sistemak «SI2» 2003. urteaz geroztik berdinduta daudelako, data horretan abian jarri baitzen 
Udal Sarreren Sistema «SI2», eta beraz, data horretatik hasita, sarrera-likidazioen mugimendu 
guzti-guztien «likidazio berriak, kobrantzak, baliogabetzeak, zuzenketak eta abar» kontabilizazio 
automatiko bat egiten da egunero.

S«I2 lortutako txostenak eta datuak zerga-bilketaren kudeaketarako xedatuta daude, eta 
horrenbestez, ez dute zertan bat etorri txostenekin eta SICAPek lortutako datuekin data jakin 
batean. Ohar hori 2014ko HKEEaren Fiskalizazio Txostenean barneratuta dago dagoeneko, 
eta Si2-SICAP sistemen funtzionamendua luze eta zabal alegatua eta azaldua dago. HKEEk 
ezagutzen ditu, beraz, Udalak azaldutako argudioak eta funtzionamendua, eta horien arabera, 
alde horiek kobrantzak egotzi diren dataren ondorio dira, baina baita ere, kontu orokorrera 
mugatutako kontuetako saldoen intsuldaketa-funtzionamenduaren ondorio eta zerga-bilketaren 
kudeaketari begira SI2ko datuak erdiesteko definitutako irizpidearen ondorio.

Gaur egun alde txiki samarrak ikus daitezke, batez ere Gasteizkoa bezalako Udal batek 
darabilen sarrera-bolumena kontuan hartzen badugu, izan ere, 2017. urtean 460 milioi eurotik 
gorako sarrerak kudeatu baititu, horrek berarekin dakarren konplexutasun guztiarekin. Hala 
eta guztiz ere, hori ez da eragozpen bi sistemen arteko doikuntzak identifikatzeko beharrezkoak 
diren lanak eta ahaleginak egin daitezen. Zehazkiago esateko, SICAP kontabilitate-sistemako 
eta SI2 sarrera-sistemako informazioaren artean aplikatu beharreko doikuntzak identifikatzen 
ari dira kontzeptu hauetan:

1. SICAP aitortutako eskubideak eta SI2 igorritako likidazioak.

2. SICAP baliogabetutako/ezeztatutako eskubideak eta SI2 baliogabetutako/itzulitako liki-
dazioak.

3. SICAP sarrera likidoak eta SI2 kobratutako likidazioak.

4. SICAP kobratzeko dauden eskubideak eta SI2 gauzatzeko dauden likidazioak.

Urriaren 31n Epaitegiari txosten osoa aurkeztu ondoren, 1. eta 2. puntutako doikuntza xe-
hakatuak jasoz, egun 3. eta 4. puntuei dagozkien doikuntzetan ari dira lanean.

Gainera, Udalaren asmoa da aldizkako berrikuspen-metodologia bat ezartzea, automatiza-
tua eta SI2ren funtzionalitateetan barneratua, eta horri esker, urteko edozein datatan, SI2ren 
txostenak eta datuak erdietsi ahal izango dira identifikatutako doikuntzekin.

Langileria.

8. Behin-behineko langileak.

— Udalak behin-behineko langileentzat gordetako 28 lanpostuentzat 2017ko ekitaldiko 
Aurrekontuaren zuzkiduretan sindiko edo Herritarren Defendatzailearen lanpostua barne 
hartzen da; honek, baina, loturako erregimen juridiko desberdina izan behar luke, izendatu eta 
kargugabetzeko sistema behin-behineko langileek dutenaz bestelakoa baita. Behin-behineko 
lanpostu horiek, gainera, ez daude Lanpostu Zerrendan jasoak.
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1. Behin-behineko langileen izendapenaren azpian bildutako 28 lanpostu horietako bat Sin-
diko edo Herritarren Defendatzaileari dagokiona da.

Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen irudia, hain zuzen ere, hori arautzen duen Araudi 
Organikoaren bitartez barneratu da Gasteizko Udalaren barruan. Herritarren Defendatzailearen 
Araudiaren 1. kapituluan jasotzen da haren izaera juridikoa, 2. kapituluan hura hautatzeko eta 
kargugabetzeko modua, eta 4. eta 5. kapituluetan, hurrenez hurren, haren eskumenak eta ba-
teraezintasunen erregimena.

Araudi organikoak berak, esaterako, herritarren interesak eta eskubideak defendatzeko 
udal batzarraren ordezkari gorentzat hartzen du Sindikoa, pertsona bakarreko organo 
independentetzat, eta ez dago behartuta inolako agindu edo manamendurik betetzera eta 
inolako agintaritzaren jarraibideak jasotzera.

Araudi organikoaren 46. artikuluak dioenez, Sindikoaren edo Herritarren Defendatzailearen 
irudia lotuko duen erregimen juridikoa, hain zuzen ere, behin-behineko langileak arautzen 
dituen Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/89 Legearen 96. artikuluarekin bat etorriz 
erabakiko da.

96. artikuluak aipatzen duenez, behin-behineko langileak nahi bezala izendatu eta aldendu 
ahal izango dira eta, edonola ere, horien izendapena egin zuen agintaritzak bere kargua uzten 
duenetan automatikoki lanpostutik kanpo geldituko dira. Jakina, hori ezin da aldarrikatu Sindi-
koaren edo Herritarren Defendatzailearen kasuan.

2. EUPFko zerbitzu juridiko eta lurralde-koordinaziorako Zuzendaritza Nagusiak «El personal 
eventual en las entidades locales tras la aprobación de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la administración local» izeneko azterlan bat argitaratu du.

Aipatutako azterlan horretako ondorioen atalean aipatzen denez, Toki Administrazioaren 
Arrazionalizaziorako eta Iraunkortasunerako Legeak «RSAL» Autonomia Erkidego jakin 
batzuetan bereziki aplikatu beharreko xedapen batzuk jasotzen ditu, eta Behin-behineko Lan-
gileen eta ordainsarien kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoari eta Nafarroako Foru Erkidegoari 
eragiten diote.

Euskal Autonomia Erkidegoan Euskadiko lurralde historikoek eskumena dute behin-behi-
neko langileen guztizko gehieneko mugak erabakitzeko.

Araban ez dago gai horri buruzko araudirik, baina eskumena Lurralde Historikoei dagokie, 
eta araudirik ez izateak araudi mailako hutsune bat sortzen du, erakunde eskumenak bakarrik 
konpondu dezakeena, eta ez da bidezkoa legearen arabera eskumen hori esleitua ez duten beste 
erakunde batzuek ezarritakora jotzea.

9. Aurrekontu, kontabilitate eta kostuetako burua.

— Udalaren LZk ez du Aurrekontu, kontabilitate eta kostuen buru postua estatu mailan jar-
duteko gaitasuna duen funtzionario batentzat gordetzen; ordea, Gobernuaren Erregelamendu 
Organikoaren 49.2 artikuluak eta Udalaren Administrazioak exijitzen du baldintza hori bete 
behar duela kontabilitatea eramateko ardura duen organoko funtzionario titularrak. Gainera, 
Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko uztailaren 28an onartutako barne-sustapenerako deialdian 
lanpostu hori barneratu zuen, langile funtzionarioei behin betiko atxikitzeko.

Funtzio Publikoko Departamentuaren nahia da kontabilitate eta kostuen buruaren lanpos-
tua Kontu-hartzailetza Nagusiari atxikitzea, kontularitza-lana estatu mailako gaikuntza duen 
funtzionario baten gainbegiradapean burutu ahal izan dadin.

10. Zuzendaritzako kideen izendapena.

— Udalak ez ditu onartu bere zuzendaritzako kideen izendapena artikulatzeko prozedurak 
Euskadiko Tokiko Erakundeen apirilaren 7ko 2/2016 Legean aurreikusitako epe iragankor ho-
rretan. Zuzendari eta koordinatzaileen 6 izendapenetan ikusi da 2 kasutan ez zutela karrerako 
funtzionarioaren izaera betetzen.
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Gasteizko Udaleko Funtzio Publikoaren Departamentuaren iritziz, Euskadiko Toki Erakundeei 
buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 40. artikulua aplikatu egin beharko litzateke, arau horren 
12. xedapen iragankorrean adierazitakoa kontuan hartuta: «Enplegu publikoari buruzko euskal 
legeriaren esparruan zuzendaritza-kide publiko profesionalei buruzko arautegi espezifikoa 
onesten ez den bitartean, toki-erakundeek definitu ahal izango dituzte, modu iragankorrez,..., 
bai eta bertako zuzendaritza-kideen hautaketa gauzatzeko prozedurak «...»».

Hori dela eta, uler daiteke deialdi publiko bat egitea ez dela, alde horretatik, ezinbesteko 
eskakizun bat.

Are gehiago, kontuan hartzen badugu udal eremuan zuzendari nagusien izendapenak, Toki 
Araubideko Oinarriak arautzen dituen Legeko 130.3 artikuluarekin bat etorriz, A1 azpimultzoan 
sailkatuta dauden gorputz edo eskaletako karrerako funtzionarioen artetik gaikuntza profesio-
nala eta esperientziaren irizpideak erabiliz egin behar dela.

Jakina, udal mailako izendapen librearen sistema horrek aukera ematen du legez ezarritako 
baldintzak betetzen dituen edozein hautagai libreki hautatzeko.

11. Kontratuak programako.

— Udalak 2017ko abenduaren 31n 79 pertsona ditu programako bitarteko funtzionario mo-
dura kontratatuak, 4 urtetik gorako antzinatasunarekin. Kontratazioa eragin duten programen 
definizioa, zenbaitetan, zerbitzu jakin batzuk indartzeko izan ohi da eta beste batzuetan, den-
bora-iraupenik definitua ez dutenen programetarako. Komeni da programa hauek eta horien 
babesean kontrataturiko giza baliabideak berrikustea, horien epeak modu zehatzean adieraziz.

2018ko azaroaren 23an, Udal Batzarrak Plantillaren aldaketa bat onetsi zuen 412 programa 
finkatzeko (plantilla 375 plaza gehiagotan gehitu eta hutsik zeuden 38 plaza berrerabili izanaren 
ondorio), Tokiko Gobernu Batzarrak ulertzen baitu -eta aldez aurretik hala onartu du- programa 
horiek guztiek egitura-izaera dutela, eta ez dutela zuzkidura gehiago sortzen erakundearen 
barruan, ezta gehikuntzarik ere I. kapituluan, 2018ko Estatuko Aurrekontu Orokorretan jasota 
dagoen moduan.

12. Dantza Kontserbatorioa: lan-kontratu finkoa duten langileak.

— Dantza Kontserbatorioaren LZn barne hartutako lan-kontratu finkoko 16 lanpostuak hutsik 
daude sortu zirenez geroztik «6, 1997an eta 10, 2004an». Aipatutako postu horiek lanpostu hutsa 
bete arte aldi baterako kontratua duen langileriak bete izan ditu. Beharrezkoa da Erakunde 
Autonomoak horiei dagozkien lan-eskaintzen deialdiak egitea.

Egia esateko, 2017ko LZn ageri diren Erakunde Autonomoko Lan Kontratu Finkoko Langile-
riaren zuzkidurak hutsik egon dira horiek sortu direnetik, Udal Batzarrak eta Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailak lankidetza-hitzarmen bat izenpetu nahi izan dutelako «egun, prozesu hori 
aktiboki kudeatzen ari dira» Irakaskuntza Arautuaren jarduera Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailera eskualdatu dadin, LZko langileak barne hartuz, baina baita gaur egun programako be-
hin-behineko langile gisa dituen 2 zuzkidurak ere. Horrek azalduko luke erakunde autonomo 
horren barruan Lan Eskaintza Publikoaren arauzko deialdirik egin ez izana, arestian adierazitako 
hitzarmen hori izenpetu arte.

Kontratazioa.

13. Bi kontraturen kalifikazio desegokia.

— Udalak 2 kontratu esleitu zituen 190,9 milioi euroren zenbatekoan, zerbitzu publikoak 
kudeatzeko kontratu modura kalifikatuak, nahiz horiek ez zuten arrisku eta zori osagairik. Hori 
dela eta, iraupenak ez zukeen zerbitzuko kontratuen gehieneko epea gainditu behar, 6 urtetan 
finkatua zegoena.
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Lehenik eta behin, azpimarratu beharra dago ez dela kontratu horien lehiaketarik edota 
esleipenik egin 2017ko ekitaldian, aurreko ekitaldietan baizik. Hala eta guztiz ere, kontuan hartu 
dituzte geroagoko lehiaketetan egon litekeen kalifikazio desegokia zuzentzeko Epaitegiak egin-
dako iruzkinak, jarraian azaltzen den moduan:

Bide-garbiketa eta hondakin-bilketa.

Egia esateko, kontratuaren kalifikazio juridiko desegoki horrek legez zerbitzu-kontratuei 
dagokiena baino iraupen luzeagoko bat finkatzea eragin zuen.

Esan beharra dago Kale Garbiketaren kontratazio-espediente berriak behar bezalako kalifi-
kazio juridikoa duela zerbitzu-kontratu gisa. 2018ko maiatzaren 2an egindako Tokiko Gobernu 
Batzarrak Gasteizko hiriko kale-garbiketarako, hiri-hondakinen bilketa eta garraiorako, biohonda-
kinen kudeaketarako eta konpostaje indibidual eta komunitariorako zerbitzuaren kontratazio-es-
pedientea onestea erabaki zuen. Egun eskaintzak aurkezteko fasean aurkitzen den espediente 
horretan 4 urteko iraupena ezartzen da, baina urtebeteko luzapena ere eduki dezake.

Gardelegiko zabortegiaren ustiapena.

Kontratu hori «Zerbitzu publikoaren Kudeaketa» gisa kalifikatu izanaren arrazoia, hain zuzen 
ere, 2015ean esleitutako kontratu horri atxikitako makineria amortizatzea da «sei urteko iraupena 
duen epealdi baterako eta luzapeneko beste bi urtetarako». Beraz, aipatutako kontratu horren 
iraungipen-epea 2021. urtea edo, hala egokituz gero, 2023. urtea izango da.

Hurrengo kontratua, hala egokituz gero, zerbitzuen administrazio-kontratu gisa kalifikatuko 
da juridikoki. Halere, horren iraupena ezin daiteke izan Kontratuen Lege berrian ezarritakoa «5 
urte» baino handiagoa, prestazio hori eskaintzeko beharrezkoak diren inbertsioen amortiza-
zio-aldia kontuan izanik.

14. Lehiaketaren argitalpena eta aldaketa.

— Udalak prozedura ireki bidez esleitu ditu gizarte- edo heziketa-zerbitzuetako 3 kontratu , 
6,9 milioi euroren zenbatekoan, eta ALHAOn publikotasuna eman dio; alabaina, Europar Bata-
suneko Aldizkari Ofizialean ere argitaratu behar zatekeen, alderdi hori arautzen zuen Europako 
zuzentarauaren transposizio zuzena indarrean baitzegoen «9., 11. eta 14. espedienteak».

Adinekoentzako zentro soziokulturaletako jarduerak Bidatu programa Euskara-ikastaroak 
ematea.

Aipatutako hiru espediente hauetan kontratuen deialdiak edo horien aldaketak argitaratu 
ez izana horiek izapidetzeko orduan administrazio mailako akatsak egin izanari egozten zaio. 
Hurrengo lehiaketetan kontuan hartuko da salbuespen hori.

Beste alde batetik, 2018an «Kontratazio Agenda» izeneko plataforma informatiko berri bat ja-
rri zen abian Udalaren kontratazioak kudeatzeko. Aplikazio horrek aukera hauek eskaintzen ditu:

— Kontratazio-espedienteen kudeaketa eraginkorragoa egitea.

— Kontratazio-espediente bakoitza osatzen duten izapide desberdinen kontrolerako me-
kanismoak finkatzea, esate baterako, kasu honetan, Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean 
nahitaez argitaratzea.

Halaber, Udalak 4,8 milioi euroren gehieneko balioarekin esleitutako kontratu harmonizatu 
batean, agindu teknikoen pleguetan barne hartutako proposamen ekonomikoaren eredu-orria-
ren aldaketa argitara eman zen kontratatzailearen profilean, baina ez ordea, aldizkari ofizialetan 
«5. espedientea».

Energia elektrikoa argiteria publikoa.

Izan ere, espediente honen kontratazioan izandako plangintza desegoki baten ondorioz, 
aldaketa hori Kontratatzailearen profilean argitaratu zen, baina ez ordea bidezkoa zen aldizka-
rietan. Arestian azaldu den moduan, kontratazio-plataforma berriak ekidin egingo du horrelako 
akatsak gertatzea.
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15. Okerreko balio zenbatetsia.

— Udalak 3,9 milioi euroan esleitutako 2 kontratutan akatsak azaleratu dira kontratuaren 
balio zenbatetsian, ez baita jaso pleguetan aurreikusitako kontratu-aldaketen zenbatekoa, nahiz 
horrek ez duen erabilitako esleipen-prozedura eraldatzen «7. eta 8. espedienteak».

Kale-heziketarako programa. Etxeko laguntza.

Bi espediente horietan «2015/CONASP0098 eta 2015/CONASP0399», kontratuaren balio 
zenbatetsian ez zen islatu bertan aurreikusitako aldaketen zenbatekoa, administrazio-akats 
baten ondorioz. Horrelako hutsegiteak berriro gerta ez daitezen beharrezkoak diren neurriak 
hartuko ditu Udalak.

16. Akatsak esleipen-irizpideetan.

— Udalak eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak 243,4 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 
17 kontratutan honako akats hauek azaleratu dira pleguetan barne hartutako esleipen-irizpi-
deetan:

16.1. Irizpideen atalasea ez dago formula matematiko bati lotua.

— Udalak 227,1 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 10 kontratutan puntuazioaren ehu-
neko 55etik ehuneko 70era bitarteko gutxieneko atalasea ezarri da formula matematikoari lotu 
gabeko irizpideen multzoan hautaketa-prozesuan jarraitu ahal izateko «3, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 
18, 20 eta 21 zenbakiko espedienteak». Atalase hauek altuegiak dira eta lizitazio-prozeduretan 
egiazko lehian eragina izan dezakete.

Udalak kudeatutako kontratuetan ezarritako ehunekoak berrikusi egingo dira, lehiake-
ta-prozeduren aldiberekotasunari eragin ez diezaioten.

Gainera, egungo Kontratazio Jardunbidea aldatzea aurreikusten da, 2017ko SPKLaren 146.3 
artikuluak horri begira xedatutakora egokitzeko, izan ere, bertan ezartzen baita esleipen-proze-
dura zenbait fasetan antolatuz gero, horietako bakoitzean zein irizpide aplikatuko den adieraziko 
dela, eta puntuazioaren ehuneko 50eko gutxieneko atalasea finkatuko da hautapen-prozesuan 
jarraitu ahal izateko irizpide kualitatibo guztietan.

16.2. Prezio-balorazioaren formula.

— Udalak prezioaren balorazioan orokorrean baliatzen duen formula batek, lehiatzai-
le-kopurua 5etik gorakoa denean, puntuazio gorena ematen die batez besteko balioaren ehu-
neko 10 edo gehiagoko merkatzea eskaintzen duten eskaintza guztiei; horren ondorioz, prezio 
desberdinak dituzten eskaintzek puntuazio bera eskuratzen dute eta zigortu egiten ditu merkatze 
horiek gainditzen dituztenak. Formula hau Udalak 1,7 milioi euroan esleitutako 2 kontratutan 
baliatu da eta bigarrenean adierazitako egoera gertatu da «4. eta 6. espedienteak».

Hain zuzen ere, lehiaketa publikoetan «prezioa» irizpidearen balioespenerako Udalak 
erabiltzen duen formuletako bat «eskaintzen kopurua 5etik gorakoa denean» ehuneko 10eko 
asetasun-irizpidea izaten da, eta horren arabera, atalase horretatik aurrera, prezio desberdinak 
dituzten bi eskaintzek puntuazio bera erdietsiko dute. Asetasun-atalase honen helburua ezohiko 
eskaintzak eragoztea da, neurriz kanpokoak ez izan arren, batez bestekoa baino beherapen han-
diagoa eskaintzen duten gainerako eskaintzen puntuazioa itxuragabetu dezaketenak. Nolanahi 
ere, prezioa irizpidearen balioespenerako formula aldatzen ahalegintzen ari dira, eskaintzarik 
merkeenari puntuaziorik handiena eman ahal izan dakion.

16.3. Prezio-irizpidearen proportzionaltasun-eza.

— Udalak 9,2 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 2 zerbitzu-kontratutan, prezioaren 
irizpidean proportzionaltasun eza dagoela ikusi da ezohiko zerbitzuen prezioari edota egin 
beharreko inbertsioei ematen zaizkien puntuen eta horiek kontratuan duten bolumen ekono-
mikoaren artean «10 eta 19 zk. espedienteak».
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2 kontratu horiek berrikusi ondoren, ikusi da faktore askok, egoera desberdinetan, 
proportzionaltasun-eza eragiten dutela esleitutako puntuen eta zenbateko ekonomikoaren 
artean.

16.4. Automatikoki neurgarriak diren irizpideak.

— Udalak eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak 5,1 milioi euroan esleitutako 5 kontratu-
tan automatikoki neurgarriak diren irizpideak barne hartzen dira «berme-epea luzatzea, obrak 
gauzatzeko epea murriztea, zerbitzuari emandako orduak gehitzea eta langileen prestakuntzako 
orduak», puntu guztien gainean ehuneko 15 eta ehuneko 20 bitarte egiten dutenak; formula 
honek, baina, mugatu egiten ditu lehiatzaileek eskain ditzaketen balizko hobekuntzak. Izatez, 
lizitazio hauetan eskaintza guztiek puntuazio gorena eskuratzen dute irizpide hauetan «1, 4, 6, 
19 eta 26 zk. espedienteak».

HKEEk zalantzan jartzen du automatikoki neurgarriak diren irizpideak barneratzea «ber-
me-aldia luzatzea, obrak gauzatzeko epea murriztea, zerbitzuari emandako orduak eta langileen 
prestakuntzako orduak gehitzea», horien formulak mugatu egiten dituelako lehiatzaileek eskaini 
ditzaketen balizko hobekuntzak, kontuan izanik eskaintza guztiak irizpide horietan puntuaziorik 
handienarekin balioetsiak izan direla.

Aipagai ditugun espedienteak berrikusi ondoren, HKEEk aipatu eta automatikoki neurtu 
daitezkeen irizpide guztiak ez dira osorik erabiltzen aipatutako espediente horietako bakoitzean; 
aitzitik, aipatutako espediente guztietan HKEEk zerrendatzen dituen eta automatikoki neurtu 
daitezkeen irizpide horietako batzuk erabiltzen dira.

HKEEk aipatzen dituen eta automatikoki neurtu daitezkeen irizpideak, prezioarena izan ezik, 
lortu beharreko puntuazioa finkoa dela eta aldez aurretik eragile ekonomiko guztiek ezagutzen 
dutela formulatu dira.

Horrekin loturik, hauxe esan beharra dago:

— Erabilitako puntuazio-sistema gardentasunaren eta berdintasunaren printzipioekin bat 
dator.

— Berez, zalantzan jarritako planteamendu horrek gainerako lehiatzaileek izango duten 
jokabideari buruzko ezjakintasuna ezabatzea eragin dezake «xehetasun hori agerian geratzen 
da, eragile guztiek egiten duten eskaintzari irizpide horien arabera puntuaziorik handiena da-
gokionean», eta alde horretatik, eragin neutroa izan dezake, baina ez nahitaez ekonomikoki 
onuragarriena den eskaintzaren printzipioaren aurkakoa «arrazoi desberdinengatik puntuazio 
bera jaso duten eskaintza onuragarriak egon ezean».

— Beharrezkoa da puntuazio-sistema hau aplikatzeak ekarri dituen ondorio guztiak neurtzea 
eta hori mantentzea edo aldatzea egokia den balioestea, baldin eta, benetan, esleitu beharreko 
kontratuen lehiakortasunari eragiten badio, Udaleko Departamentu guztiek nahitaez bete be-
harreko Jardunbidea zehaztuz.

17. Prezioak berrikusteko formula.

— Udalak 182,6 milioi euroren zenbatekoan esleitutako zerbitzu-kontratu baten pleguek 
prezioak berrikusteko formula bat barne hartzen dute, zeinek, besteak beste, prezioen indize 
orokorraren urte arteko bariazioa jasotzen duten; ordea, abenduaren 23ko 22/2013 Legearen 
laurogeita zortzigarren xedapen gehigarriak, 2014rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, 
ez dagokiola indize horiek aplikatzea agintzen du «20. espedientea».

Kontratazio-espediente berria arautzen duen baldintza administratibo berezien pleguan ez da 
prezio-berrikuspenik aurreikusten, 2017ko SPKLaren 103. artikuluan eta Espainiako ekonomiaren 
desindexazioari buruzko martxoaren 30eko 2/2015 Legean zehaztutako egoerak gertatzen ez 
direlako prezio-berrikuspenaren ondorioetarako.
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18. Atzerapena esleipenean.

— Udalak guztira 5 milioi euroan esleitutako kontratu batean esleipenerako ezarritako le-
gezko epea gainditu da «13. espedientea».

Izan ere, irizpideen aniztasun bat kontuan hartu behar denean, SPKLTBeko 161.2 artikuluan 
bi hilabeteko epea finkatzen da kontratua esleitzeko, proposamenak irekitzen direnetik hasita, 
eta epe hori gainditu egin da.

SPKLTBeko 161.2 artikuluak xedatzen duenez «Kontratua adjudikatzeko kontuan hartu behar 
diren irizpideak hainbat direnean, gehienez bi hilabetekoa izango da kontratua adjudikatzeko 
epea, proposamenen gutun-azalak irekitzen direnetik kontatzen hasita, non eta administra-
zio-klausula partikularren agirian ez den beste epe bat ezarri.»

Espedientea kudeatzen duen Departamentuak kontratuaren konplexutasun-ezaugarri be-
rezien bidez justifikatzen du atzerapen hori.

Kontratuaren konplexutasun-ezaugarri horiek kontuan izanik, egokiagoa izango zatekeen 
esleipenerako epe zabalagoa bat finkatzea, eta hala, etorkizunean kontratu-pleguak idazten 
dituztenean kontuan hartuko dute alderdi hori.

19. Esleipena ALHAOn argitaratzea.

— Udalak eta IGIk 10,4 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 6 kontratutan ez da argitaratu 
esleitutako kontratuen formalizazioa ALHAOn, nahiz eta kontratatzailearen profilean argitaratu 
den «1, 7, 8, 9, 11 eta 26 zk. espedienteak».

Sei espediente horiek aztertu ondoren, ikus daiteke Udalaren Kontratatzailearen Profilean 
argitaratu zela kontratu horien esleipena, baina ez ordea ALHAOn, administrazio-akats baten 
ondorioz. Kontratazio-espedienteak izapidetzen diren hurrengo aldietan kontuan hartuko dituzte 
HKEEaren iruzkinak.

Gainera, arestian ere adierazi den moduan, «Kontratazio Agenda» izeneko plataforma be-
rriak horrelako akatsak gertatzea eragotziko du.

20. Eskatutako bermea ez da aski.

— Udalak 187,5 milioi euroren zenbatekoan esleitutako bi zerbitzu-kontratutan esleipendu-
nari eskatutako behin betiko bermea ez dator bat kontratuaren guztizko prezioarekin, baizik eta 
urteko baten zenbatekoarekin «13 eta 20 zk. espedienteak».

Zirkulazio-sistemaren kudeaketa.

Kasu honetan, esleipendunari eskatutako behin betiko bermearen zenbatekoa kontratuaren 
esleipenaren urteko zenbatekoaren ehuneko 5 da, BEZ kanpoan utzita, eta hori, hain zuzen ere, 
prezioa oroharreko prezio aplikagarritzat zehaztuta duen prestazioaren zatiari dagokiona da.

Izan ere, eskatutako zenbateko hori ez dator bat kontratuaren administrazio-baldintza be-
rezien pleguko 13. klausulan ezarritakoarekin, esleipenaren zenbatekoaren ehuneko 5eko zen-
batekoa eskatzen baitzuen behin betiko berme gisa kontratuak iraungo zuen lau urteetarako, 
BEZ kanpoan utzita. Bai proposamen ekonomikoaren ereduak eta bai Esleipen Akordioak ere 
urteko eskainitako prezioa aipatu izana izan liteke akats horren arrazoia.

Bide-garbiketa eta hondakin-bilketa.

Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak, Sektore Publikoko Kontratuen Le-
gearen testu bateratua onesten duenak, hauxe dio 95. artikuluan: «1. Herri-administrazioen 
kontratuen lizitazioetan ekonomiaren aldetik onuragarriena den eskaintza egiten dutenek es-
leipenaren zenbatekoaren 100eko 5eko bermea eman behar diote kontratazio-organoari, balio 
erantsiaren gaineko zerga kanpoan dela. «…»»
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2017. urtean indarrean zegoen kontratazio-espedientearen administrazio-pleguaren 26. klau-
sulak «Gasteizko hirian bide-garbiketarako eta hiri-hondakinen bilketa eta garraiorako zerbitzu 
publikoaren kudeaketaren kontratazioa arautzen zuenak» hauxe zioen: «Behin betiko bermea 
esleipen-prezioaren ehuneko 5aren pareko zenbatekoa izango da, eta hori kontratua burutzeko 
urteko zenbatekoa izango da «BEZ kanpo»».

Gaur egun, Udal honek izapidetzen dituen kontratu guztietan, 2017ko SPKLaren 107. artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz, behin betiko bermea eskatzea bidezkoa denean hori esleipendunak 
eskainitako amaierako prezioaren ehuneko 5 izango da, BEZ kanpoan utzita. Alde horretatik, 
Hiri-garbiketa publikorako eta hiri-hondakinen bilketa eta garraiorako, biohondakinen kudeake-
tarako eta banakoen nahiz erkidegoen konpostajerako zerbitzua kontratazio-espediente berriaren 
Karatularen 1. puntuan eta baldintza administratibo berezien pleguko 10.6 klausulan ezartzen 
denez, «behin betiko bermea eskainitako azken prezioaren ehuneko 5ekoa izango da. Prezio 
hori berregokitu egin ahal izango da eta, hala egokituz gero, kontratua gauzatzen ari den urte 
natural bakoitzaren amaieran itzuli, aurrez Udaleko Zerbitzu Teknikoek hala erabakitzen badute».

21. Kontratu-aldaketa ez da formalizatu.

— Udalak 3,9 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 2 kontratutan ez dira 834.232 euroan 
onartutako aldaketak arautuko dituzten kontratuak formalizatu «7. eta 8. espedienteak».

Kale-heziketarako programa, Etxeko laguntza.

Kasu batean nahiz bestean, pleguetan aurreikusitako aldaketak direnez gero, Tokiko Go-
bernu Batzordearen bidez edo organo eskudunaren bidez onetsiko dira, eta gero, erabaki hori 
kontratistei jakinaraziko zaie «I. eta II. Eranskinak». SPKLTBaren 108. artikuluarekin bat etorriz, 
«Lege honen 106. artikuluan aurreikusitako kasuan, kontratu-aldaketak administrazio-klausula 
partikularren agirietan zehaztutako moduan egingo dira».

22. Nahitaezko luzapena.

— Udalak ez du behar hainbateko aurrerapenez izapidetu zerbitzu-kontratu bat, kontratu be-
rriaren esleipena aurrekoa iraungitzen denerako epean egin ahal izateko. Hori dela eta, 2017ko 
urtarriletik martxora bitarteko aldian zerbitzua aurreko esleipendunarekin kontratatzen jarraitu 
behar izan da nahitaezko luzapen bidez eta horrek 595.340 euroren gastua eragin du.

Berdeguneak mantentzea.

2010/CONASP0332 espedientea «Gasteizko hirian berdeguneen mantentze-lanak egiteko 
kontratua» luzatu egin zuten 2016-12-29an Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako Erabakiaren 
bidez, eta horren azalpen-zatian luzapen horren arrazoiak ematen zituzten, jarraian hitzez hitz 
jasotzen diren paragrafoen bidez:

«Administrazio Baldintza Berezien Pleguko Karatulan 6. Kontratuaren luzapena puntuan 
jasotzen den moduan, esleipenduna behartuta egongo da kontratua 6 hilabetez luzatzera, da-
gokion esleipendun berriarekin kontratua gauzatu dela bermatzen den arte.

Gaur egun, Gasteizko Hiriko Berdeguneen Mantentze Lanak esleitzeko deialdia egiten ari 
dira «2017-2020 epealdia», ingurumenarekin begirunetsuak diren jardunbideen bitartez, eta ez 
da aurreikusten kontratu berria 2017ko urtarrilaren 1ean hasi ahal izatea.

Aurreko hori kontuan izanik, luzapen bat egitea proposatzen da, 2017ko urtarrilaren 1ean 
hasi eta 2017ko ekainaren 30ean bukatuko litzatekeena, edo lehenago, baldin eta kontratu 
berriaren hasiera formalizatu bada, lau loteetarako.»

Beraz, kontratuaren baldintza-pleguetan nahitaezko luzapen baten aukera aurreikusia ze-
goen. Alde horretatik, Sektore Publikoko Kontratuen Lege berriak nahitaezko luzapenaren irudia 
jasotzen du aplikatu beharreko epe eta baldintzei dagokienez, eta alderdi horiek zorroztasun 
handiz hartu beharko dira kontuan, pleguak prestatzeko orduan. Hori dela eta, alderdi hori 
jasoko duen Jarraibide bat landuko du Udalak, espediente honekin gertatutakoa bezalako 
egoerak ekidin daitezen.
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Diru-laguntzak.

23. Esleitutako kreditua hainbanatzea.

— Gizarte-sustapeneko eta boluntariotzako jarduera eta ekintzetarako diru-laguntzak lehia 
bidezko konkurrentzia baliatuta eman dira 2017ko ekitaldian, 259.049 euroren zenbatekoan; 
horietan, deialdian esleitutako kreditua hainbanatu egin da onartutako eskatzaile guztien artean, 
oinarri-arauek halakorik eta aplikatzeko molde hori jasotzen ez zutela.

Epaitegiaren gomendioak kontuan hartuko dituzte 2019. urteko eta ondorengo diru-laguntzen 
deialdia egiten dutenean.

Berankortasuna.

24. Merkataritza-eragiketen ordainketa-epeak.

— Gasteizko Udalaren merkataritzako eragiketen ordainketa-epeak betetzeari dagokio-
nez, diruzainak mamitutako hiruhileko txostenetan azaleratu da badagoela 23,5 milioi euroren 
zenbateko bat «2017ko ekitaldian egindako gastu guztien gainean ehuneko 20,5» ezarritako 
legezko epea gainditzen duena eta 271.243 euroren beste zenbateko bat, 2017ko abenduaren 
31n ordaintzeko dauden obligazioei dagokiena, non epe hori ere urratzen baita.

Ezarritako lege-epea gainditzen duten 23,5 milioi euro horietatik 15.509.245 euro, hau 
da, epez kanpo ordaindutako zenbatekoaren ehuneko 65,97, Garbiketa eta Zabor Bilketako 
Zerbitzuaren entitate esleipendunaren fakturei dagokie.

Kontratu honetan, departamentu kudeatzaileak hileko fakturari emandako oniritziak es-
leipendunak eskainitako zerbitzu guztiak berrikustea dakar, hilabete horretan eskaini ez di-
ren zerbitzuak deskontatu ahal izan daitezen. Berrikusi beharreko zerbitzuen kopuru handiak 
atzerapenak eragin ditu legez ezarritako epean. Fakturaren oniritzia ematen denetik «fakturaren 
erregistro-data beste bat da» ordaintzen den arte, beti, zazpi egun baino gutxiago igarotzen dira.

Horrekin loturik, Garbiketa eta Zabor Bilketarako Zerbitzuaren kontratazio-plegu berrian, 
eskaini ez diren zerbitzuak deskontatzeko prozedura bat jasotzen da, fakturen ordainketan 
atzerapenik sor ez dezan. Karatularen 1. puntuak eta kontratu berriaren baldintza adminis-
tratibo berezien pleguko 16. klausulak «Prezioa ordaintzeko erregimena» kontratuaren lote 
bakoitzarentzat hileko fakturaren ordainketarako, likidaziorako eta erregularizaziorako sistema 
berezi eta propioa ezartzen dute, aurreko kontratuan gertatzen zena eragozteko aurreikusia, 
zeren eta, hileko faktura bakoitzeko, esleipendunak kontratuaren exekuzioari egotzitako «Es-
kainitako zerbitzuak» eta udaleko teknikariek «Eskaini gabeko zerbitzutzat» jotzen zutena des-
kontatuz egindako Txostena alderatuz dauden desadostasunak ikusita, erregularizaziorako 
ezbehar-espediente bati ekitea behartu baitu, izapide guztiekin eta administrazio-helegiteak 
nahiz administrazioarekiko auzi-helegiteak jartzeko aukerarekin, eta horren ondorioz, faktura 
bakoitzaren behin betiko likidazioa denboran mugagabeki atzeratu da. Horregatik guztiagatik, 
ordainketa bermatzen duen sistema arinago bat ezartzen du plegu berriak, enpresa esleipen-
dunak faktura bakoitza hilean kobratzea bermatuta eduki dezan, horren parte bat eztabaidagai 
izan arren.

Epez kanpo ordaindutako gainerako zenbatekoari dagokionez, ordaindutako zenbateko 
osoaren ehuneko 6,94 bakarrik da.

Abenduaren 31n ordaintzeko dauden obligazioei dagokien 271.243 euroko zenbatekoarekin 
loturik, berriz, zenbateko hori kalkuluan parte hartzen duten fakturen zenbateko osoaren ehu-
neko 0,2 da.

Dena den, azpimarratu beharra dago 2017ko ekitaldian Udalak duen batez besteko ordainke-
ta-epea, fakturak onartzeko legez ezarritako 30 eguneko epea igaro ondoren, 7,67 egunekoa dela.
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III.2. Sozietate publikoak.

III.2.1. Orokorra.

25. Ensanche 21 Zabalgunea: etxebizitzak zaharberritzeko laguntzak.

— 2012ko ekitaldiaz geroztik ENSANCHE 21 zabalgunea sozietateak laguntzak eman ditu 
egoitza-etxebizitza eta eraikinak zaharberritzeko; laguntza horiek 2017ko ekitaldian 2,5 milioi 
euro egin dituzte; 2017ko ekitaldirako aurrekontuan Lurraren Udal Ondarea besterenduta 
eskuratutako diru-sarreren bidez finantzatzea aurreikusi da; alabaina, ez da hori indarreko 
hirigintzako araudiak aurreikusitako destinoetako bat.

HKEEak formalki zuzena den adierazpen bat egin du, izan ere, Lurraren Udal Ondarearen 
diru-sarreren bidez zaharberritzeko laguntzen finantzaketa Lurraren Udal Ondarearentzat aurrei-
kusitako xedeetako bat baita, baina materialki eztabaidagarria hirigintza-araudi berriaren ara-
bera. Urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuak, Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen 
testu bategina onesten duenak, hauxe dio 1. artikuluan: «Hiri-ingurunearen garapen jasangarri, 
lehiakor eta eraginkorra; horretarako, egun dauden hiri-sareak berroneratu eta berritzera eta 
eraikinak birgaitzera bideratuko diren jarduketak indartu eta sustatu behar dira, betiere herri-
tarrei bizi-kalitate egokia eta etxebizitza duina eta egokia izateko eskubidea baliatzeko aukera 
bermatzeko ezinbestekoak direnean». Argi dago Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
Lege zaharkituak eraberritze bat behar duela lehenbailehen 111.etik 122.era bitarteko artikulue-
tan, birgaitzearen premia eta errealitate berrietara egokitzearren.

26. GILSA: epe luzeko zuzkidurak.

— GILSA sozietateak 2017ko abenduaren 31ko Egoeraren Balantzeko «Epe luzeko zuzki-
durak» idazpuruan 2,6 milioi euroren zenbatekoa dauka, Jundiz-6. sektoreko lursailak saldu 
ziren unean egikaritzeko zeuden urbanizazio-kostuei dagokiena. Saldo horrek 2008az geroztik 
aldaketarik ez duela izan aintzat hartuta, gomendagarria da zuzkidura hori eta egikaritzeko 
dauden inbertsioak berrikustea, aipatutako saldoa erregularizatu ahal izateko.

Gauzatzeko dauden urbanizazio-kostuetarako 2008. urteaz geroztik aldatu gabe iraun duen 
eta orain arte justifikatzerik izan ez den epe luzeko zuzkidurari dagokionez, 2018. urtean ziur-
tagiri bat eskatu zitzaion Udalari, Jundizko 6 Sektorean gauzatzeko egon zitezkeen urbaniza-
zioei buruz. Kontuan izanik Udalak GILSA sozietateari txosten bat bidali diola zuzkidura hori 
justifikatzen duen eta gauzatzeko dagoen urbanizaziorik ez dagoela adieraziz, dagoeneko kon-
tabilizatu da 2019ko ekitaldiaren amaieran hori ezabatzea.

Langileria.

27. AMVISA: Lehiaketa-oposaketa batera sarbidea mugatzea.

— AMVISA sozietateak 2017ko ekitaldian lanpostu huts bat bete du lehiaketa-oposaketa 
murriztu baten bitartez, indarreko hitzarmen kolektiboak agintzen duen moduan, Sozietatearekin 
lan-kontratu finkoa edo aldi baterakoa duten langileei mugatuz sarbidea.

Maiatzaren 17ko 55 zk. ALHAOn argitaratutako AMVISAren hitzarmen kolektiboak «egun 
indarrean dagoenak» hauxe ezartzen du 74. artikuluan –Sarrerak, igoerak edo promozioak–: 
aginte-eginkizunekin hutsik dauden edo sortu behar diren lanpostuak, alegia, Gerentzia eta 
Arloko Buruzagitzak, libreki estaliko ditu enpresak.

Bete beharrekoak diren eta hutsik dauden edo sortu berriak diren gainerako lanpostu guz-
tietan ondorengo aginduak aplikatuko dira.

Enpresan izaera finkoa duten lanpostuetarako langile berriak hautatu eta kontratatzean, 
publizitate, berdintasun, merezimendu eta gaitasunaren printzipioekin bat etorriz beteko dira 
oposaketa, lehiaketa edo lehiaketa-oposaketa bidez...
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Prozedura bereziak hauek dira:

1. Bete beharrekoak diren eta hutsik dauden edo sortu berriak diren lanpostu guztiei buruzko 
informazioa banatuko zaie Sozietateko langileei. «maila, talde eta heziketa bera duten enpre-
sako langile finkoentzat bakarrik». Hori guztia, AMVISAren hitzarmen kolektiboko 77 g artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz, probarik gabe, horren eginkizunak berdin-berdinak baldin badira, 
eta berdinak ez badira, gaikuntza teoriko, praktiko edo biak bilduko dituen proba bat, plaza hori 
barne-erregimenean betetzeko osatzen den Epaimahaiak erabakitzen duenaren arabera.

2. AMVISAren hitzarmen kolektiboko 74 E artikuluak adierazten duenez Enpresan sortzen 
diren hutsuneak, lanpostu sortu berriak izan, enpresako bajak izan edo kategoria-aldaketak 
izan, honela beteko dira:

1. Lehenik eta behin, maila, talde eta heziketa profesional bera duten enpresako langile 
finkoen artean lekualdaketa-lehiaketa bidez, betiere lanpostu berriaren premiekin bat etorriz.

2. Bigarrenik, lehiaketa-oposaketa murriztu bidez, enpresako langileen artean, ondorengo 
baldintza honekin: deialdi hauetara aurkezteko eskubidea edukitzeko, enpresako aldi baterako 
edo behin-behineko langileek aldez aurretik hautapen-prozesu baten bidez sartuak izan behar 
dute.

3. Hirugarrenik, lehiaketa-oposaketa libre bidez, eta bertara Deialdiaren baldintzak betetzen 
dituzten hautagai guztiak aurkeztu ahal izango dira.

Kanpoko langileek bete beharreko hutsuneen kasuan, horiek sortzen diren datatik aurrera 
urtebeteko gehieneko epearen barruan bete beharko ditu enpresak.

Txanda-kontratuen bidez eta antzekoen bidez sortutako hutsuneek aurreko prozesu horri 
jarraituko diote; lehenik lekualdaketak, bigarrenik lehiaketa-oposaketa murriztuak «lan-kontratu 
bat indarrean duten eta hautapen-prozesu baten bidez sartu diren behin-behineko edo bien 
bitarteko langileentzat» eta gero libreak. Era horretan, txandako langilearen kotizazio-oinarriak 
ezin daitezke izan kotizazio-oinarrien batez besteko ehuneko 65tik beherakoak... betiere, erre-
tiro partzialaren pentsioa arautzen duen oinarriaren epealdiko azken sei hilabeteei dagokien 
kotizazioarenak.

HKEEak dio mugatu egin direla Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 55. artikuluan 
jasotako enplegu publikoan sartzeko printzipioak. Araudi, jurisprudentzia eta doktrina mailako 
erreferentziak ikusita, zalantzan jartzen da hori.

AMVISAk hauxe dio horri buruz:

Udalaren SA bateko langileen erregimen juridikoaz hitz egiterakoan, nahitaezkoa da kontuan 
izatea Langileen Estatutua «1/95 Legegintzako E. D.», izan ere, horren 3.1 artikuluak esaten 
digunez, «lan-harremanari dagokion eskubide eta betebeharrak honela arautzen dira:

1. Estatutuko lege eta arau-xedapenen arabera.

2. Hitzarmen kolektiboen arabera.

3. Lan-kontratuan ezarritakoaren arabera.

4. Tokiko ohitura eta usadio profesionalen arabera».

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 
5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak hauxe dio 7. artikuluan –Langile lan-kontratudunei apli-
katu beharreko Araudia. «Administrazio publikoen zerbitzuan diharduten langile lan-kontratu-
dunak arautzeko, lan-arloko legeriaz eta hitzarmenez aplikatu beharreko gainerako arauez gain, 
estatutu honetako aginduak ere izango dira oinarri, hala xedatuta dagoenean.»
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Horrenbestez, pentsa daiteke Langileen Estatutua aplikatuko dela 7/2007 Legearen gainetik, 
nahiz eta badauden ezaugarri jakin batzuk, enpresaburu partikular baten aldean desberdin 
egiten dutenak, hots:

1. Libreki kontratatu ezina. Hautapen-prozesuak antolatu behar dira.

2. Langileak Bateraezintasunen Legearen mende daude, funtzionario publikoak bezalaxe.

3. Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean aurreikusitako soldata-masaren urteko 
gehikuntzaren mugei dagokienez, Lege horretan finkatutako ordainsari-gehikuntzen mugak ez 
gainditzeko Betebeharra.

AMVISA zuzenbide pribatuko pertsona juridikoa da, Gasteizko Udalaren titulartasun publi-
koaren mendeko S. A. bat, eta funtsean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 
2ko 7/1985 Legearen 85. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoak arautuko du, eta arau horrek 
ezartzen duenez, tokiko merkataritza-sozietate hauek, beren izaera juridikoa edozein izanik ere, 
ordenamendu juridiko pribatuaren arabera arautzen dira oso-osorik, aurrekontu, kontabilitate, 
finantza-kontrol, eraginkortasunaren kontrol eta kontratazio alorreko araudia aplikagarri zaien 
gaietan izan ezik.

Agindu horrek ez du adierazten merkataritza-sozietate hauentzat funtzio publikoaren erre-
gimena edo eskubidea aplikagarri izan daitekeenik.

Horrela, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen 
duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren lehen xedapen gehigarriak esaten 
duenez, «Estatuko, erkidegoetako eta tokian tokiko sektore publikoan diharduten erakundeek, 
estatutu honetako 2. artikuluan sartuta ez badaude eta berariaz duten arautegian hala defini-
tuta badaude, 52., 53., 54., 55. eta 59. artikuluetan jasotako printzipioak aplikatu behar dituzte».

Merkataritza-sozietate hauei aplikatu beharreko arauen artean Enplegatu Publikoaren Oina-
rrizko Estatutuaren 55. artikulua dago, eta bertan ezartzen denez, langileak hautatzean erabiliko 
diren prozeduretan bermatu egin beharko dira hautapen-organoetako kideen inpartzialtasun 
eta profesionaltasunaren printzipioak.

Oraingo kasu honetan gatazka juridiko baten aurrean gaude, lehendik dagoen arau batean 
bermatutako eskubide batean oinarritua, eta hala, Langileen Estatutuko 15-6. artikuluak ezartzen 
duenez, «Aldi baterako kontratuak eta iraupen jakinekoak dituzten langileek iraupen mugaga-
beko kontratuak dituzten langileen eskubide berak izango dituzte...».

Era berean, 15-7. artikuluak 1. apartatuan hauxe dio: «Lanposturen bat hutsik baldin badago 
enpresan, enpresaburuak horien berri eman beharko die iraupen jakineko edo aldi baterako 
kontratuak dituzten langileei, horien artean direla heziketa-kontratuak dituzten langileak ere, ho-
rrela, langile horiek ere enpresako gainontzeko langileen eskubide berak izan ditzaten lanpostu 
iraunkorrak eskuratu ahal izateko. Informazio hori emateko, iragarki publiko bat jarri beharko 
da enpresako edo lanlekuko leku egoki batean, edo negoziazio kolektiboan zehaztutako beste 
bideren bat erabili beharko da, informazioa interesatuengana helduko dela ziurtatzeko.

Hitzarmen kolektiboetan irizpide objektiboak eta konpromisoak zehaztu ahal izango dira 
iraupen jakineko kontratuak edo aldi baterakoak kontratu mugagabe bihurtzeko».

Horrenbestez, 2017ko maiatzaren 17ko 55 zenbakia ALHAOean argitaratutako AMVISAren 
Hitzarmen kolektiboan prozedura murrizturako aurreikusitakoa, hain zuzen ere, Langileen Es-
tatutuaren 15-6 eta 7 artikuluan aurreikusitako agindu hori aplikatzearen emaitza da, eta beraz, 
nahitaez bete beharrekoa da «AMVISAren hitzarmen kolektiboan jasoa dago» AMVISAren eta 
ordezkari sindikalen arteko negoziazioaren emaitza delako.

Hori dela eta, Langileen Estatutuaren nahitaezkotasun hori Lehen Xedapen Gehigarrian xe-
datutakoarekin bat dator, 55. artikuluaren edukiari dagokionez, “enplegu publikorako sarbidea 
edukitzea, berdintasunaren, merezimenduaren eta gaikuntzaren konstituzio-printzipioekin bat 
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etorriz, EPOEan eta gainerako ordenamendu juridikoan aurreikusitakoari jarraiki, Lehen Xeda-
pen Gehigarria aplikatuz, enpresa publikoak ez daudelako EPOEaren 2. artikuluan sartuta «ez 
dira zuzenbide publikoko entitateak» eta beren araudi berezian definituta daudelako.

74 E Hutsuneak artikuluan aurreikusitako sarbide-prozedura erabat aplikatu daiteke, 
hitzarmen kolektibo hori indarrean dagoelako 2017ko urtarrilaren 1etik 2019ko abenduaren 31ra.

Langileen Estatutuko 15.6 eta 7 artikulua betez Enpresan sortzen diren hutsuneetako aldi 
baterako langileentzat aurreikusten den iragarki-obligazioa prozedura murriztuaren barruan 
beteko da.

HKEEak Udalari gomendatzen dio langileen hautapenerako protokoloak onetsi eta argita-
ratu ditzala, baina Gasteizko Udaleko langileak funtzionarioak dira, eta AMVISAkoak, berriz, 
lan-kontratudunak dira eta Langileen Estatutuaren mende daude haren erregulazio juridikoan.

Horrenbestez, araudi berezian, hots, Langileen Estatutuan ezarritakoa kontuan izanik, haren 
edukia gailentzen da; Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua langileak hautatzeko orduan 
oinarrizko printzipioetarako bakarrik aplikatzen da.

Udalaren S. A.etan, hitzarmen kolektibo propioetan araututa datoz gizartean sortzen di-
ren lan-kontratu mugagabeetarako hutsuneetan parte hartzeko sistemak. Hori guztia Langi-
leen Estatutuko 15-7 Artikuluan aurreikusitako obligazioa babestuz egingo da, arestian azaldu 
den moduan, eta beraz, iraupen jakineko edo aldi baterako kontratuak dituzten langileei 
merkataritza-enpresan hutsik dauden lanpostuen inguruko informazioa eman beharko die, 
gainerako langileek lanpostu iraunkorrak erdiesteko dituzten aukera berdinak bermatzeko. 
Informazio hori emateko, iragarki publiko bat jarri beharko da enpresako edo lanlekuko leku 
egoki batean, edo negoziazio kolektiboan zehaztutako beste bideren bat erabili beharko da.

Hutsune horiei buruzko informaziorik ez eskaintzea administrazioaren lege-hauste arintzat 
jotzen du LISOS 6.5 artikuluak, izan ere, bertan esaten baita «Lanaldi partziala duten langileei, 
urrunetik aritzen direnei eta iraupen jakineko edo aldi baterako kontratuak dituzten langileei 
enpresan dauden hutsuneei buruzko informaziorik ez ematea, Langileen Estatutuko 12.4, 13.3 
eta 15.7 artikuluetan aurreikusitako hitzetan».

Horrenbestez, AMVISAk, Langileen Estatutuko aurreikuspenak nola AMVISAren hitzarmen 
kolektiboko edukia bete du hautapen-prozesuan.

Kontratazioa.

28. AMVISA: Akatsak esleipen-irizpideetan.

— AMVISAk 26,8 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 6 kontratutan honako akats hauek 
azaleratu dira pleguetan barne hartutako esleipen-irizpideetan:

28.1. ehuneko 60KO Gutxieneko atalasea irizpide teknikoetan.

— AMVISAk 24,5 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 5 kontratutan puntuazioaren ehu-
neko 60ko gutxieneko atalasea ezarri da irizpide teknikoen multzoan hautaketa-prozesuan 
jarraitu ahal izateko «1, 2, 4, 5 eta 6 zenbakiko espedienteak». Atalase hau altuegia da eta lizi-
tazio-prozeduretan egiazko lehian eragina izan dezake.

Sektore Publikoko Kontratuen Legea onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako 
Errege Dekretuaren 150-4 artikuluak dioenez, irizpide bat baino gehiago kontuan hartzen di-
tuztenean, horietako bakoitzari emandako haztapen erlatiboa zehaztu beharko da, baita hau-
tapen-prozesuan jarraitu ahal izateko lehiatzaileari eskatutako gutxieneko puntuazio-atalasea 
ere. Horrela, SPKTBaren 151-1 artikuluak esaten duenaren arabera, eskaintzak sailkatu ahal 
izateko, pleguan adierazitako esleipen-irizpideak hartuko dira kontuan, eta bertan finkatuko 
dira lehiakide guzti-guztientzat.
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Eskaintzen balorazio osoan mozketa ehuneko 60ra mugatzea da xedea, formula matema-
tiko baten mende ez dauden irizpide guztietan, legeak hori egiteko aukera eskaintzen duelako, 
soluzio tekniko berezien zatian bikain ateratzea bilatzen delako uraren kudeaketa eta sanea-
menduaren helburuari dagokionez.

Kontratuaren xedearekin loturiko eskaintza ekonomikorik onuragarriena erdiesteko, gure 
iritziz, zorrotzak izan behar dugu guri dagokion espezialitatera egokitzen diren irizpideekin; eta 
SPKLTBaren 150-5. artikuluarekin bat etorriz, horiek argi daude, lehiaketa-iragarkian adierazita 
datozelako.

Aurreko Kontratuen Legean ez zegoen inolako mugarik gutxieneko atalaseei dagokienez. 
Nolanahi ere, Kontratazio Jarraibide bat prestatuko da, Kontu Publikoen Euskal Epaitegiak 
gutxieneko atalaseekin loturik dituen irizpenak jasoko dituena.

28.2. Automatikoki neurgarriak diren irizpideak.

— AMVISAk 26,8 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 6 kontratutan automatikoki neurga-
rriak diren irizpideak barne hartu dira «zerbitzura atxikitako ibilgailuen hondar-balioa, kontratuan 
hobekuntza modura jasotako inbertsioen bolumen ekonomikoa eta berme-epea luzatzea», 
puntu guztien gainean ehuneko 5 eta ehuneko 13 bitartean egiten dutenak; formula honek, 
baina, mugatu egiten ditu lehiatzaileek eskain ditzaketen balizko hobekuntzak. Izatez, lizitazio 
hauetan eskaintza guztiek puntuazio gorena eskuratzen dute irizpide hauetan.

SPKLTBaren 145. artikuluak aurreikusten duenez, interesatuen proposamenek berekin 
dakarte enpresaburuak klausula edo baldintza horien edukia inolako baldintzarik, salbuespe-
nik edo erreparorik gabe onartu beharra. Beraz, eskakizun hori berdin-berdina zen lehian parte 
hartzen zuten interesatu guztientzat, inolako bereizketarik gabe, eta garbi adierazita argitaratu 
ziren bai pleguan eta bai iragarkian ere.

28.3. Inbertsioetara zuzendutako hobekuntzak.

— AMVISAk 19,5 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 2 zerbitzu-kontratutan, esleipene-
rako irizpide gisa, zerbitzua hobetuko duten inbertsioetarako zuzendutako hobekuntzak egitea 
barneratu da, baina ez da horien inguruko zehaztapenik eskaintzen.

Krispiñako Hondakin Uren Araztegia.

Enpresa eskarmentudunen bidez egingo den ustiapen-zerbitzu bat da, eta enpresa horiek, 
halaber, etengabe aldatzen ari diren kudeaketa eta eboluzio teknologikoko sistemak dituzte.

AMVISAk ez ditu ezagutzen, aldez aurretik, kostuak hobetzeko egin daitezkeen hobekuntzak 
«esate baterako, meatzaritza-ustiategi bat paisaia arloan lehengoratzeko lohiak beste norabait 
eramatea, horren bitartez hondakindegian duen tratamendu-kostua murriztuko baita». Be-
harrezkoa da uraren sektoreko enpresek hobetu daitezkeen alderdien inguruko proposamen 
berritzaileak egitea, batzuetan ekonomia arlokoak eta beste batzuetan ingurumenarekin, ener-
gia-kontsumoarekin, hondakin-ekoizpenarekin, zarata eta/edo usainen sorkuntzarekin, isurke-
tekin eta beste alderdi batzuekin lotuak, ordezkoak jartzeko, aurrezteko edo energia elektrikoa 
sortzeko orduan.

Alor honetako lehiatzaileek hobekuntzak askatasunez proposatu ahal izango dituzte, beste 
batzuenekin alderatuta onak izan daitezkeenak. Hori dela eta, esleipen-egileak erabaki zuen 
hobekuntza horien inguruko azalpenak eman beharko liratekeela, orainaldian nahiz etorkizu-
nean ustiategiaren indarraldi osoan kontuan har zitezen.

SPKLTBaren 147. artikuluak ezartzen duenez, «esleipenean diruaz besteko irizpideak ere 
kontuan izan behar direnean, kontratazio-organoak aukeran du lizitatzaileek aurkeztutako al-
daerak edo hobekuntzak kontuan hartzea, baldin eta administrazio-klausula zehatzen pleguak 
berariaz horretarako aukera ematen badu». Horrela adierazi zen lehiaketaren iragarkian, horiek 
aurkeztea onartzen baitzen, eta lehiatzaileek ezin dute beren ekintza propioen aurka joan. Estatu 
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mailan, uraren zikloko operadore guztientzat sistema hau ohiko jardunbidea zela jo zuten. Eta 
lehiaketa egiteko unean ez zegoen inolako lege-mugarik horrelakoak barneratzeko eta/edo 
balioespenak egiteko.

Estolderiaren garbiketa.

IV. Eranskin gisa gehitu da FCC Y CONTENEDORES ESCOR izeneko ABEE esleipen-
dunak 2015eko apirilean proposatutako hobekuntzen kopia. ABEE horrek CCTV panorama 
ikuskaritza-ekipoa, robot fresatua eta bi kamioi bakarrik jarri ditu kontraturako erabilgarri; ka-
mioi horietako bat 3 ardatzeko birziklatze-kamioi xurgatzaile bat da, eta bestea 3 ardatzeko 
kamioi arrunt bat.

Ekipo horien «kamioi xurgatzailea eta robot kamera zaharrak» hondar-balioaren 110 euro 
horietatik hobekuntza bat bakarrik gauzatu da, alegia, ikuskaritza egiteko pertika eramangarri 
bat eskuratzea, 15.172,19 euroko kopuruz «V. Eranskina». Eskainitako gainerako zenbatekoa 
–94.827,81 euro– erabiltzeko dago, eta hori guztia, AMVISAk hobekuntza horiek betetzeko edo ez 
betetzeko ahalmena zuela zioen pleguan aurreikusitakoarekin bat etorriz. Beraz, azkeneko 8 ziur-
tagirietan eta amaierako ziurtagirian, zenbateko hori kontratua amaitzen den arte likidatuko da.

29. AMVISA: Bermeak.

29.1. Eskatutako Berme Handiagoak.

— AMVISAk 21,7 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 3 zerbitzu-kontratutan, esleipen-iri-
zpideak luzapen aldiko urtekoak barne hartzen ditu eta horrek eragin du dagozkionak baino 
behin betiko berme eta erantzun zibileko poliza handiagoak eratzea «1., 2. eta 3. espedienteak».

Izan ere, behin betiko bermearen kalkulua luzapenen prezioaren gainean ere egin zen, 
enpresaburuarentzat nahitaezkoak zirelako. Dena den, kalkulu-akats puntuala da, esleipen-zen-
batekoaren gainean –BEZ kanpo– kalkulatu behar zirelako.

29.2. Ez da berme osagarririk eskatu.

Gainera, AMVISAk 1,3 milioi euroren zenbatekoan esleitutako obra-kontratu batean, ez da 
pleguetan aurreikusitako ehuneko 5eko berme osagarria eskatu lizitazio-aurrekontuaren ehu-
neko 20tik gorako merkatzea eskaintzen denean «5. espedientea».

«Otazuko sareak berritzea» izenekoa argitara eman zuten bigarren aldia zen, izan ere, 
2015ean esleipendun izandako enpresak uko egin baitzion, Arabako Foru Aldundiak kultu-
ra-ondasun babestu gisa sailkatutako arkeologia-eremu batetik zihoalako obra hori. Lehiaketa 
argitaratu zuten bigarren aldian akats bat egin zuten berme osagarriaren eskakizunean.

3. Eranskinei egindako alegazioak.

A.4 Eranskina. Diru-sarrerak transferentzia eta diru-laguntzengatik

Fofel – Fepel.

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak aurreko txostenetan egindako ohartarazpenen haritik, eta 
azaroaren 3ko 56/2015 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Kontabilitate Publikoaren Plan 
Orokor berriko 17. NRV arauko 3. puntuarekin bat etorriz, 2017ko ekitaldiko oroitidazkian ematen 
den informazioan sartu da, pasibo kontingente gisa.

Arabako Lurralde Historikoaren 2017rako Aurrekontua Gauzatzeari buruzko 17/2016 Foru 
Arauaren bosgarren xedapen gehigarriaren izenburua Toki Erakundeen Finantzaketaren Foru 
Funtsean Toki Erakundeen Parte Hartzearen Egonkortasun Funtsaren Indibidualizazioa den arren, 
xedapen horretan ez dira zehazten Toki Erakunde bakoitzak Parte Hartzearen Egonkortasun 
Funtsean duen indibidualizazioaren irizpideak, esate baterako, b.1 eta b.2 puntuetan.
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Are gehiago, Foru Arau horren beraren 3. puntuan, hitzez hitz ezartzen denez, «funtseko 
toki-erakunde baten saldoa zeroko zenbatekora heldu eta hurrengo ekitalditik aurrera jasoko 
du erakunde horrek Toki Erakundeen Finantzaketaren Foru Funtsari dagokion parte-hartzea, 
araudi erregulatzailean ezarritako banaketa irizpideei jarraikiz. Hala eta guztiz ere, hasiera batean 
Funtsean dauden toki erakunde guztiek bertan jarraituko dute amortizazio osoraino heldu arte».

2017ko likidazioari dagokion Toki Erakundeen Finantzaketaren Foru Funtsean Arabako 
Toki Erakundeek duten parte hartzearen banaketa onesten duen Foru Aldundiko Gobernu 
Kontseiluaren 107/2018 Erabakian, D apartatuan, baieztatzen denez, «zehaztasunez» jaso be-
harko da, eta horren ondoren «FEPEL amaierako saldo metatua» dio. Aurreko horrekin bat 
etorriz, 1. Eranskinean ageri den likidazio positiboaren aplikazioa Udal guztientzako aplikazio 
orokor bat da, eta ez dago indibidualizatua, eta beraz, Erabaki horren Eranskinetan ez da zehaz-
ten Toki Erakunde bakoitzak FEPEL horretan duen parte-hartze indibidualizatua.

Udalak -nahiz eta Arabako Foru Aldundiari idatziz eskatu- ez du FEPEL horretan duen posizio 
banakatuari buruzko komunikaziorik jaso.

Xehetasun horiek guztiek eragotzi egiten dute ondarea pasibo galdagarri gisa erregistratzea, 
Arabako Foru Aldundiak ez duelako zehazten toki erakunde bakoitzak duen zorra, eta horren-
bestez, ez dugu ezagutzen Udalak kontzeptu honengatik erregistratu beharreko pasiboa. NRV 
17. Arauko 3. puntuarekin bat etorriz, pasibo kontingentea da, eta beraz, entitateak ez du inolako 
pasibo kontingenterik onartu behar balantzean. Dena den, 2017ko Kontu Orokorrarekin batera 
doan Memorian horren berri eman da eta egokitzapen negatibo gisa barneratuko da 2018ko 
egonkortasunaren kalkuluan.

A.10 Eranskina. Ibilgetua

San Martineko Udal Bulegoak.

Udal bulegoen eraikin berria eraikitzeko erabilitako azalera-eskubidea eratzearen ondorioz 
sortutako BEZaren zatikatze bat eskatu zuen Udalak 2015. urtean. Arabako Foru Aldundiak, 
2015eko irailean, 4 epetan zatikatzea onartu zuen, eta lehena 2016an hasi zen. Horri begira, 
Udalak 2016rako ordainketa-kreditu bat barneratu eta onetsi zuen, eta konpromiso-kreditu bat 
gainerako hiru ekitaldietarako. 2016az geroztik, urtero, ordainketa-kreditu gisa barneratu da 
2017an, 2018an eta 2019an, eta urtero egin dira sortzapenaren idazpenak aurrekontuaren eta 
ondarearen kontabilitatean.

Finantza-Ibilgetua.

Udalak ezin du egokitu 2017ko abenduaren 31n sozietate jakin batzuetan duen partaidetzaren 
kontabilitate-balioa, ez duelako horrelako informaziorik 2017ko Kontu Nagusia emateko unean, 
izan ere, Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuari buruzko 03/2004 Foru 
Arauak 63.1 eta 63.2 2 artikuluetan ezartzen baitu Kontu Orokorra Lehendakariak emango duela 
apirilaren 30a baino lehen, eta maiatzaren 15a baino lehen Kontuen Batzorde Bereziaren ones-
penera jarri beharko dela, eta epe horiek bateraezinak dira, Kapital Sozietateen Legeko 279. 
artikuluak eta kapital-sozietateen kontuak onesteko eta Merkataritza Erregistroan gordailatzeko 
Merkataritza Kodeak ezartzen dituztenak baino lehenagokoak direlako, non ezartzen baita Urteko 
Kontuak horie

A.12 Eranskina. Aurrekontuko Zordunak

Kaudimengabezietarako zuzkidura

Ohar honek argi eta garbi bereizitako bi zati ditu. Alde batetik, estatuko araudia erabiltzeagatik 
aurkeztutako alegazioa dago, izan ere, Kontu-hartzailetzaren arabera horrek justifikatu egiten du 
erabilitako irizpidea, kontuan izanik «tokiko sektore publikoaren arrazionalizazioan Foru Aldun-
diak duen berezitasunari buruz Foru Aldundiak emandako zioen azalpenean kontu-hartzailetzako 
organoak Foru Arau horretara jotzea aurreikusten baitu Toki Ogasunen Legearen testu bategi-
nean jasotako estatuko araudiarekin bat etorriz kalkulatu den eta zalantzazko kobrantza duen 
estimazioa egiteko orduan».
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Beste alde batetik, bermatutako zorrarekin funtsean bat datozen kopuru jakin batzuk Udalak 
kobraezintzat barneratu ez izanari, zenbait lur-zatiren salmentari eta, Diruzaintzako Soberaki-
naren kalkulua arautzean, 56/2015 Foru Dekretuan ezarritakoari jarraiki obrak finantzatzeko 
Hitzarmenagatik Arabako Foru Aldundiak bere gain hartutako zorrari buruzko oharra dago.

Udalaren iritziz, zenbateko horiek eskatu eta kobratu egin daitezke San Prudentzio Ipa-
rreko eta Buesa Arenako Lur-zatiengatik ordaintzeko errekerimenduak kontuan izanik. Izan 
ere, aurten errekerimendu berri bat bidali zaio Arabako Foru Aldundiari, Buesa Arenaren zorra 
erreklamatzeko.

Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuari buruzko 03/2004 Foru Arauak 
bere 48.6 artikuluan ezartzen duenez, edonola ere, behar bezala aintzatetsi eta kontuetan hartu 
eta 24 hilabete baino gehiagoko antzinatasuna duten eskubideak kobragaitzat edo kobraezin-
zat hartuko dira, behar bezala bermatuta egon eta likidatu eta jarraiko ekitaldian kobratzea 
aurreikusten denean izan ezik, orduan ez baitira eskubide horiek kendu beharko. Urteko Kon-
tuetan barneratu beharreko Memoriaren 23.6 puntuan ezartzen denez –Arabako Lurralde His-
torikoko toki-entitateen kontabilitate-araudia onesten duen 56/2015 Foru Dekretuak onetsia–, 
kobragaitzak diren saldoen zenbatekoa erabakitzeko kontuan hartu beharko da zor horien 
antzinatasuna, horien zenbatekoa, dagozkion baliabideen izaera, exekuzio-bidetik zergak biltzeko 
ehunekoak eta toki-entitateak modu haztatuan eta beste araudirik gabe ezartzen dituen gaine-
rako balioespen-irizpideak. Gasteizko Udalak irizpide horiek erabili eta justifikatu ditu kaudi-
men-gabezien hornidura kalkulatzeko.

A.13 Eranskina. Aurrekontuz Kanpoko Eragiketak

Ordainketak Gizarte-Segurantzari.

2014an ekitaldi honetarako zegoen aldea 2,8 milioi eurokoa zen, HKEEak egindako txostena-
ren arabera. Alde hori txikitzen joan da urte hauetan, eta hala, 2016an, abenduaren 28ko 12/1995 
Errege Dekretu-Legearen arabera barneratutako funtzionarioentzat ehuneko 8,2ko kotizazio 
gehigarria amaitzean, Gizarte Segurantzako kuotak Gizarte Segurantzari egindako ordainketak 
baino gehiago izan dira.

Dena den, eta Udalak 1,8 milioi euroko zenbatekoa barneratzen duen arren bai Aurrekontu 
Egonkortasuna eta bai Aurrezpen Garbia kalkulatzeko orduan, gastuen aurrekontuan HKEEak 
atzemandako aldea barneratu behar du, dela ordainketa-kreditu gisa, dela konpromiso-kreditu 
gisa, eta horrelaxe hartuko da kontuan hurrengo aurrekontuak prestatzen dituztenean.

2018ko itxiera, alde hori 1,2 milioi eurokoa da, eta zenbateko hori 2018ko Kontu Orokorraren 
Memoriaren edukian nola 2018ko aurrekontu Egonkortasunari buruzko kalkuluan jasoko da.

A.17.1. Eranskina. Udalarekin Lotutako Eragiketak

ENSANCHE 21 Zabalgunea 

Ensanche 21 Zabalguneak Finantza Plan bat onetsi zuen, zenbateko horren itzulketa aurrei-
kusten zuena, eta hain zuzen ere, 2018.12.21ean erregularizatu da, Ensanche 21 Zabalguneak 
itzultzeko zegoen 2.300.000,00 euroko diru-sarrera egin zuenean. Horrenbestez, 2018ko itxieran 
fondoen kudeaketa zentralizatuagatik Ensanche 21 Zabalgunea sozietateak Udalarekin duen 
zorra 1.200.000,00 eurokoa da, eta hain zuzen ere, epe laburreko eragiketengatik da, eta halaxe 
jakinarazi da 2018ko Kontu Orokorraren Memorian.

GILSA

Gasteizko Udalaren iritziz, ez litzateke beharrezkoa izango inolako kontabilitate-idazpenik 
egitea udalaren kontu orokorrari begira, hain zuzen ere hitzarmen hori Gilsa Sozietatearen 
kapitala murrizteko borondateen itun soil bat delako. Era horretan, Hitzarmen horrek bere 3. 
puntuan jasotzen duenez, aldeek hitz ematen dute Gilsa Sozietatearen Kapital Soziala murriztea 
ahalbidetuko duten erabaki zehatzak hartuko dituztela, harik eta Gilsak dauzkan CTVren akzio 
guzti-guztiak Udalak osorik bere jabetzapean hartzen dituen arte.
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Gainera, kapital-murrizpen baten konpromisoa ez den hitzarmenaren beste interpreta-
zio bati heltzen badiogu, horrek esan nahiko luke Udalak eskurapen bat egin beharko zuela 
«kasu honetan CTVren akzioak» prezio geroratu batez, eta xehetasun hori debekatua dago 
Udal Administrazioarentzat. Horrela, bai Kontratuen Lege berriko 102.8 artikuluan eta bai au-
rreko kontratu-legerian ere, debekatuta dago ondasunak prezio geroratu batez eskuratzea, 
finantza-errentamenduaren modalitatean izan ezik. Egia da hitzarmen hau, kontratu-izaera duela 
onartu arren, kontratu pribatua eta ez-administratiboa litzatekeela, baina horren prestakuntza 
eta esleipena Sektore Publikoaren Kontratu Lege berriarekin bat etorriko litzateke.

Edonola ere, Gasteizko Udala ez dago ados HKEEaren irizpidearekin, bere oharraren ma-
mia ondareari buruzko hitzarmenaren funts ekonomikoan jartzen duelako, horrela bermatzen 
duen inolako dokumentu formalik egon ez arren. Gure iritziz, hitzarmen horrek kapital-mu-
rrizpenerako konpromiso bat besterik ez dakar berarekin, eta kapital-murrizpen hori, Kapital 
Sozietateen Legean eskatutako betebeharrak onetsi ondoren, behar bezala erregistratuko da 
Merkataritza Erregistroan, eta hori gauzatzen den ekitaldian dagozkion kontabilitate-idazpenak 
egitea eragingo du.
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