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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

Bastidako udalaren fiskalizazio txostena, 2018koa

Erabakia, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2020ko otsailaren 27ko bilkuran har-
tua, Bastidako Udalaren fiskalizazio txostena, 2018koa, behin betiko onesten duena.

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2020ko otsailaren 27an egindako bilkuran:

ERABAKI DU

Bastidako Udalaren fiskalizazio txostena, 2018koa, behin betiko onesten, 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, 2020ko otsailaren 27a

HKEEren lehendakaria
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

HKEEren idazkari nagusia
JULIO ARTETXE BARKIN

ERANSKINA

BASTIDAKO UDALAren fiskalizazio txostena, 2018ko ekitaldikoa

Laburdurak 

ABLE: Aldi Baterako Laneko Enpresa.

AFA: Arabako Foru Aldundia.

ALH: Arabako Lurralde Historikoa.

ALHAO: Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala.

AO: Administrazio Orokorra.

BPG: Barne Produktu Gordina.

DLO: 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.

EA: Erakunde Autonomoa.

EAE: Euskal Autonomia Erkidegoa.

ED: Errege Dekretua.

EHJAN: Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusia.

EIOZ: Eraikuntza, instalakuntza eta obren gaineko zerga.
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FA: Foru Araua.

FOFEL: Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsa.

HAPO: Hiri Antolaketako Plan Orokorra.

HHS: Hiriko Hondakin Solidoak.

HILBIZ: Hiri izaerako lursailen balio igoeraren gaineko zerga.

HKEE: Herri-Kontuen Euskal Epaitegia.

JEZ: Jarduera ekonomikoen gaineko zerga.

LOP: Lurraren ondare publikoa.

LZ: Lanpostuen Zerrenda.

OHZ: Ondasun higiezinen gaineko zerga.

PFEZ: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga.

PGPN: Publikotasunik gabeko Prozedura Negoziatua.

SPKL: 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa, Europako Par-
lamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen 
transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.

TAOAL: 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.

TMIZ: Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga.

TTEE: Toki erakundeak.

XG: Xedapen gehigarria.

I. Sarrera

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak otsailaren 5eko 1/1988 Legeak eta Epaitegiaren Osoko 
bilkurak onetsitako Lan Programak agindutakoari jarraikiz, Bastidako Udalaren 2018ko Kontu 
Orokorraren fiskalizazio lana mamitu du.

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 dirulaguntzen 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 da-
torrela egiaztatzea. Kontu Orokorrak honako hauek besarkatzen ditu: Udalaren ondarearen 
emaitza ekonomiakoaren kontua eta oroitidazkia ez ezik, aurrekontuaren likidazioa ere bai.

— Lanaren zabalak ez du gastuaren efikazia eta efizientziari buruzko azterlan berariazkorik 
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.

Bastidako udalerriak 1.445 biztanle ditu 2018ko urtarrilaren 1ean eta bere egituran honako 
erakunde hauek barne hartzen ditu: Garapen Ekonomiko eta Sozialerako Tokiko Agentzia 
erakunde autonomoa eta Labastida Gestión Municipal SL sozietatea, ehuneko 100ean par-
taidetua. Gainera, Biasteri-Arabako Errioxako kuadrillako kide da, zeinak Udalari gizar-
te-laguntza, HHSen kudeaketa eta artxibo zerbitzuak ematen baitizkio, eta Arabako Errioxako 
Uren Partzuergoko kide (uraren ziklo osoaren kudeaketa).



2020ko ekainaren 12a, ostirala  •  66 zk. 

3/9

2020-01332

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

www.araba.eus

II. Iritzia

II.1. Legea betetzeari buruzko iritzia.

Kontratazioa.

1. Udalak 2018ko ekitaldian energia elektrikoa hornitzeko zerbitzua kontratatu zuen, guztira 
134.493 euroren zenbatekoan, esleipen prozedurari dagozkion betekizunak saihestuta eta SPKL-
ren 156 artikuluak xedatutakoa urratuz.

Epaitegi honen iritzira, Bastidako Udalak, erantsitako paragrafoan aipatutako ez-betetzea 
alde batera, zuzentasunez bete du 2018ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen 
duen lege araudia.

II.2. Urteko kontuei buruzko iritzia.

1. Ez dago euskarri egoki eta behar hainbatekorik jakiteko Udalaren 2018ko abenduaren 31ko 
Balantzearen ibilgetu ez finantzarioko eta amortizazio metatuko saldoek jasotzen duten ondasun 
eta eskubideen egiazko egoera, ezargarriak zaizkien balorazio-printzipio eta -arauei jarraikiz.

2. Kontu Orokorrak ez ditu barne hartzen Labastida Gestión Municipal SLren eta Garapen 
ekonomiko eta sozialerako tokiko agentzia erakunde autonomoaren egoera finantzarioak, zeinak 
jarduerarik ez badute ere, ez diren desegin.

3. Udalak ez du oroitidazkian bere Kontuetan eragina izan dezakeen kontingentzia baten 
berri ematen, norbanako batek jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtso batetik eratorria.

Epaitegi honen iritzira, 1etik 3ra bitarteko paragrafoetan adierazitako salbuespenak alde 
batera, Bastidako Udalaren Kontu Orokorrak alderdi esanguratsu guztietan erakusten du 2018ko 
ekitaldiaren jarduera ekonomikoa eta abenduaren 31ko ondarearen eta finantza egoeraren isla 
zuzena; baita, data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion bere eragiketen eta eskudi-
ruzko fluxuen emaitzena ere, ezargarria den finantza informazioaren arau-esparruaren arabera 
eta, zehazki, arautegian jasotako kontularitzako printzipio eta irizpideen arabera.

III. Barne kontrolerako sistemei eta kudeaketa-prozedurei buruzko irizpenak

Atal honetan jasotzen dira jarduera ekonomikoa eta finantzarioa arautzen duten printzipioak 
betetzea nabarmen eragiten ez duten akatsak nahiz kudeaketa hobetzeko agerian jartzen diren 
prozedura-alderdiak.

III.1. Aurrekontua eta kontabilitatea.

— 2018ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorra ez zen 2017ko abenduaren 31 baino lehenago be-
hin betiko onartu, Arabako Lurralde Historikoko Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko otsailaren 
9ko 3/2004 FAren 15.2 artikuluak agintzen duen moduan.

— 2018ko ekitaldiari dagokion Kontu Orokorra ez zaio Osoko Bilkurari onartzeko aurkeztu 
2019ko azaroaren 20ra arte; ordea, izapide hori nahitaez uztailaren 31 baino lehenago egin be-
har da (ALHko Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 FAren 63. artikulua).

— Udalak ez du epe laburrera jasotako fidantzen kontuaren saldoaren xehakapena, 129.826 
eurorena.

— Udalak aztertu egin beharko luke ekitaldi itxietako ordaintzeko dauden zorren eskagarri-
tasuna eta horien saldoak araztu.

— Udalak ez ditu egoki kontabilizatzen 2018ko ekitaldian gastua baimendu eta erabiltzeko 
faseak, ALHko toki entitateen aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauan eta 
Udalak ekitaldi horretarako onartutako Aurrekontua Egikaritzeko Arauan xedatutakoari jarraikiz.

III.2. Transferentziak eta emandako dirulaguntzak.

— Ez da betetzen Dirulaguntzen Datu Base Nazionalari informazioa emateko obligazioa, 
Dirulaguntzen Lege Orokorraren 20. artikuluak arautzen duena.

— Orokorrean ez da egiaztatzen dirulaguntzen onuradunak egunean daudenik zerga eta 
Gizarte Segurantzarekiko obligazioetan (DLOren 13. artikulua).
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III.3. Kontratazioa.

— Udalak ez ditu udal kudeatzaileen eta zerbitzu-kontratuen esleipendun diren enprese-
tako langileen arteko harremana argitzeko jarraibideak finkatu, lan-harreman bat aitortzeko 
erabakigarritzat jo litezkeen ekintzak saihestearren, aurrekontuaren egonkortasuna eta lehiakor-
tasuna sustatzeko neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege-dekretuaren 1. xedapen 
gehigarriak agintzen duen moduan.

Kontratazio espedienteak.

Fiskalizazio-gai izan den urtean indarrean zeuden bost kontratu aztertu ondoren, honako 
alderdi hauek azaleratu zaizkigu:

— 139.700 euroan esleitutako kontratu batean (3 zk. espedientea), ez da ageri kon-
tu-hartzailetzak aldez aurreko fiskalizazioa egin duenik, ez eta kontratazioaren oroitidazki jus-
tifikagarririk ere.

— 3 kontratutan (2, 3 eta 5 espedienteak), horietako bi 289.704 euroren zenbatekoan eslei-
tuak eta hirugarrena urteko kanon batekin, honako akats hauek azaleratu dira pleguetan barne 
hartutako esleipen irizpideetan:

* Bi kasutan (2 eta 3 zk. espedienteak) eskaintzen balorazioan puntuak eskuratzen dira ka-
litatezko ziurtagiriak izateagatik; ordea, irizpide hori ez da onargarria eskaintzak balioztatzeko, 
ez baitzaio kontratuaren xedeari zuzenean lotzen.

* Bi kontratutan (3 eta 5 zk. espedienteak) esleipen irizpide modura hobekuntza teknikoak 
jasotzea barne hartzen da, zein elementuren gainean eta zein baldintzatan baimentzen den 
horiek aurkeztea zehaztu gabe.

— Guztira 267.497 euroren zenbatekoan esleitutako bi kontraturen pleguek (2 eta 4 espedien-
teak) ez dute apirilaren 7ko 3/2016 Legeak agindutako hainbat ohar edo informazio jasotzen, 
kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk barne hartzeari dagokionez. Gainera, aipa-
tutako kontratuen eta beste baten -139.700 euroan esleitutakoa (3 zk. espedientea)- esleipen 
ebazpenek ez dute ezargarria den hitzarmen kolektiboari buruzko informaziorik jasotzen, aipa-
tutako arauak agintzen duen moduan.

— Aztertu ditugun kontratu guztietan alkatea da kontratazio organoa eta aldi berean, kon-
tratazio mahaiaren burua; honek ez du betetzen zereginen ezinbesteko bereizketa, pertsona 
berean ez daitezen elkartu esleipen proposamena jaulki eta hartzeko izateak.

— 117.493 euroan esleitutako kontratu batean (4 zk. espedientea) ez da behar hainbat 
justifikatutzat jotzen kuantifikatzeko balio-judizio baten baitako diren irizpideen balorazioa. 
Gainerako irizpideak baloratzean aintzat hartu diren formulek eskaintza ia guztiei puntuazio 
berbera ematen ziela aintzat hartuta, balorazio hori erabakigarria suertatu zen esleipenean.

Kontratu txikiak izapidetzea.

— Ez dago erasota AFAk nahitaezkoa den baimena eman duenik liburutegiko eta kale gar-
biketako langileak kontratatzean, 2018ko ekitaldian Aldi baterako Lan Enpresa baten bitartez 
egindakoa, hurrenez hurren, 9.592 euroren eta 15.246 euroren zenbatekoan.

III.4. Beste batzuk.

Ondarea eta ondasun-zerrenda.

— Udalaren inbentarioa 1996koa da eta ez dira orduz geroztik inbentarioaren urteko 
zuzenketa nahitaezkoak egin (1372/1986 EDren 33. art., ekainaren 13koa, Toki Entitateen Onda-
sunen Erregelamendua onartzen duena). Udalak ez du Lurraren Udal Ondarea osatzen duten 
ondasun eta baliabideen zerrendarik (Lurraren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Le-
gearen 112.3 artikulua).
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Gardentasuna.

— Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 
abenduaren 9ko 19/2013 Legea zuzen betetzeko, Udalak webgunean argitaratu behar lituzke, 
besteak beste, tokiko ordezkarien ondasun eta jardueren urteko aitorpenak eta izenpetutako 
hitzarmenei eta emandako dirulaguntza eta laguntzei buruzko datuak.

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epeei buruzko informazioa.

— 2018ko urtean ez ziren mamitu hornitzaileei ordainketarako aurreikusitako epeak bete 
izanari buruzko hiruhileko txostenak (merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako 
borrokan neurriak ezartzen dituen uztailaren 5eko 15/2010 Legearen 4.3 artikulua -abenduaren 
29ko 3/2004 Legea aldarazten duena-).

IV. Finantzaren analisia 

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

EUROAK MILAKOTAN EUROAK BIZTANLEKO

URTEA URTEA

2016(*) 2017(*) 2018 2016 2017 2018

Zerga zuzenak, zeharkakoak eta tasak (1, 2 eta 3 kap.) 1.289 1.272 1.290 882 875 892

Transferentzia eta dirulaguntza arruntak (4. kap.) 871 1.002 1.011 597 689 700

Ondare sarrerak (5. kap.) 69 70 76 48 48 53

A. Diru-sarrera arruntak 2.229 2.344 2.377 1.527 1.612 1.645

Langile-gastuak (1. kap.) 378 350 414 259 241 286

Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak (2. kap.) 1.224 1.091 1.248 839 750 864

Transferentzia eta dirulaguntza arruntak (4. kap.) 208 214 268 142 147 186

B. Funtzionamendu gastuak 1.810 1.655 1.930 1.240 1.138 1.336

Aurrezki gordina (A-B) 419 689 447 287 474 309

— Finantza gastuak (3. kap.) 8 5 3 6 3 2

Emaitza arrunta 411 684 444 281 471 307

— Maileguen amortizazioa (9. kap.) 190 191 69 130 132 48

Aurrezki garbia 221 493 375 151 339 259

Inbertsio errealen besterentzea (6. kap.) 1 1 — — 1 —

Jasotako kapitaleko dirulaguntzak (7. kap.) 88 370 21 60 254 15

— Inbertsio errealak (6. kap.) 112 249 455 76 171 315

— Emandako kapitaleko dirulaguntzak (7. kap.) — — — — — —

Kapitalezko eragiketen emaitza (23) 122 (434) (16) 84 (300)

Eragiketa ez finantzarioaren emaitza (1etik 7rako kap.) 388 806 10 265 555 7

Diruzaintza Geldikina 984 1.543 1.414 674 1.061 978

Gastu orokorretarako diruzaintza-geldikina 616 910 1.029 422 626 712

Zorpidetza 882 691 622 604 475 430

(*) HKEEk fiskalizatu gabeko datuak.

Sarrera arruntak: 2017an ehuneko 5 egin dute gora aurreko ekitaldiaren aldean eta 2018an 
ehuneko 1 baino igoera osagarri handiagoa erregistratu du; honenbestez, aztertutako aldian guz-
tira ehuneko 6,5 inguruko bariazioa positiboa izan dute. Hona hemen bariazio azpimarragarrienak:

— Zerga zuzenak, zeharkakoak, tasak eta bestelako sarrerak: Sarrera hauek apenas izan 
duten aldaketarik aztertutako aldian, eta ez dituzte ehuneko 1,5eko urtearteko fluktuazioak jo.

— Transferentzia eta dirulaguntza arruntak: Sarrera hauek ehuneko 15eko igoera izan dute 
2017an aurreko ekitaldiaren aldean eta berriz egin dute ehuneko 1 inguru gora 2018an, epe guz-
tiaren bariazioa ehuneko 16ra ekarriz. Zerga itunduetako partaidetzari (FOFEL) dagozkion sarrerek 
eragiten dute bereziki bariazioan, ehuneko 51ra arte, baina esanguratsua da, halaber, Lanbideko 
dirulaguntzek, EAEko Administrazio Orokorrekoek eta AFAren gainerakoek izan duten igoera.
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— Funtzionamendu-gastuak: Aztertutako aldian bariazio, ehunekoetan emana, sarrera 
arruntek izan dutenaren ia parekoa da. Hona hemen alderdi esanguratsuenak aurrekontuko 
kapituluen arabera:

— Langile-gastuak: Gastuak 2017an izan duen murriztapena (ehuneko 7) langile batek erre-
tiroa hartu izanaren ondorio da; gainera, 2016an, ordaintzeke zegoen 2012ko aparteko solda-
taren zatia ordaindu behar izan zen. 2018ko igoera (ehuneko 18) Lanbidek eta AFAk enplegua 
sustatzeko egindako deialdien babesean gauzatutako lan-kontratuei lotutako gastuari zor zaio, 
eta neurri txikiagoan, aplikatutako soldata igoerari.

— Ondasun arrunt eta zerbitzuen kontratazioa: 2017an ehuneko 11 egin dute behera aurreko 
ekitaldiaren aldean, nahiz 2018an ehuneko 14 igo diren berriz; honenbestez, aztertutako aldian 
ehuneko 2ko bariazio positibo garbia izan dute. 2017an izandako beheraldia, batik bat, kaleen 
mantentze-gastuek eragin dute eta 2018an aztertutako aldiaren hasierako maila bertsua esku-
ratu dute berriz.

— Transferentzia eta dirulaguntza arruntak: Kontzeptu honen izeneko gastuak ehuneko 29 
egin du gora aztertutako aldian eta igoaldiaren zatirik handiena 2018ko ekitaldian gertatu da, ba-
tik bat Biasteri-Arabako Errioxako kuadrillari eta Gatzaga Buradongo administrazio-batzordeari 
egindako transferentziek izan duten igoeraren ondorioz.

Aurrezki gordina eta aurrezki garbia: Bi magnitudeek saldo positiboa izan dute aztertutako 
aldiko hiru ekitaldietan, igoera handiak izan dituztelarik 2017an eta murrizketak 2018an, nahiz 
ez diren hain nabarmenak izan, batik bat aurrezki garbiaren kasuan, ekitaldi horretan karga 
finantzarioak behera egin baitu. Aztertutako aldi osoaren bilakaera izan da ehuneko 7 eta ehu-
neko 70 bitartean igotzea, hurrenez hurren, 2016ko ekitaldian sarrera arrunten gainean ehuneko 
19 eta ehuneko 10 egitetik, 2018an ehuneko 19 eta ehuneko 16 egitera aldatuz.

Kapital eragiketen emaitza: Magnitude honek saldo positiboa izan zuen 2017an, izan ere 
ekitaldi horretako kapital-transferentziek eragindako diru-sarrerek gora egin zuten; gainerako 
ekitaldi guztietan, berriz, saldoak negatiboak izan ziren. Inbertsio errealen kontzeptuan gasturik 
altuena 2018an erregistratu zen eta horren ondorioz, ekitaldi horretan aurrezki garbi positiboak 
ez du kapitalezko eragiketen emaitza negatiboa berdintzen.

Eragiketa ez-finantzarioen emaitza: Positiboa izan da aztertutako aldi guztian zehar, nahiz 
ehuneko 97tik gorako beheraldia izan duen aldi guztian zehar.

Diruzaintza-geldikina: Bilakaera positiboa izan du aztertutako aldian eta epe osoan zehar 
ehuneko 44ko igoera izan du.

Zorpetzea: Ia ehuneko 30 egin du behera aztertutako aldian, egindako amortizazioen ondo-
rioz. Aztertutako aldian ez da beste zorpetze eragiketarik gauzatu.

Ondorioa: Udalak egoera ekonomiko osasuntsua erakusten du eta behar hainbateko ba-
liabideak ditu ohiko jarduerari eusteko eta etorkizuneko inbertsioei zorpetu beharrik izan gabe 
aurre egiteko.

Aurrekontuaren egonkortasuna: Udalaren Kontu-hartzailetzak txostena egin du aurrekon-
tuaren egonkortasun printzipioa eta gastuaren eta zor publikoaren araua betetzen dela adie-
raziaz. Txostenak Udalari dagokionez honako hau jasotzen du 2018ko ekitaldiko aurrekontuen 
likidazioa dela-eta:

Aurrekontuaren egonkortasunari buruzko helburua bete da, eragiketa ez finantzarioen su-
perabita eskuratu baita.

Gastuaren araua bete da, izan ere 2017ko ekitaldiaren aldean zenbakarria den gastuaren 
bariazioak ez zuen Espainiako ekonomiaren epe ertaineko BPGaren erreferentziazko hazkuntza 
tasa gainditu (ehuneko 2,4).

Zor publikoaren helburua bete da.



2020ko ekainaren 12a, ostirala  •  66 zk. 

7/9

2020-01332

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

www.araba.eus

V. Urteko Kontuak

2018KO EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Euroak milakotan

SARRERAK
AURREKONTUA ESKUBIDE

KITAT. KOBR. KOBR.
GABEA

%
EXEK.HASIER. ALDAK. B. BETIK.

1. Zerga zuzenak 859 — 859 942 855 87 % 110

2. Zeharkako zergak 37 — 37 30 25 5 % 81

3. Tasak eta bestelako sarrerak 285 — 285 318 300 18 % 112

4. Transferentzia arruntak 902 101 1.003 1.011 945 66 % 101

5. Ondare-sarrerak 71 — 71 76 67 9 % 107

7. Kapitaleko transferentziak 55 — 55 21 — 21 % 38

8. Aktibo finantzarioak — 1.298 1.298 — — — E/E

SARRERAK GUZTIRA 2.209 1.399 3.608 2.398 2.192 206 (*) 104
(*) Exekuzioaren ehuneko kalkulatzerakoan Diruzaintza-geldikina txertatzearen eragina zuzendu da.

Euroak milakotan

GASTUAK
AURREKONTUA OBLIG.

AITORT. ORDAIN. ORDAINK.
GABE

%
EXEK.HASIER. ALDAK. B. BETIK.

1. Langileria-gastuak 401 135 536 414 407 7 % 77

2. Ondasun arrunt eta zerbitzuen kontrat. 1.309 295 1.604 1.248 1.111 137 % 78

3. Gastu finantzarioak 8 — 8 3 3 — % 38

4. Transferentzia arruntak 273 11 284 268 216 52 % 94

6. Inbertsio errealak 145 958 1.103 455 434 21 % 41

9. Pasibo finantzarioak 73 — 73 69 69 — % 95

GASTUAK GUZTIRA 2.209 1.399 3.608 2.457 2.240 217 % 68

AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA Euroak milakotan

HASIERAKO
ZORRA

ZUZENKETA
BALIOG.

KOBR./
ORDAIN.

AZKEN
ZORRA

Kobratzeko dauden saldoak 996 10 489 497

Ordaintzeko dauden saldoak 223 — 191 32

AURREKONTU ITXIEN EMAITZA (10)

AURREKONTUAREN EMAITZA EUROAK MILAKOTAN

Eskubide kitatuak 2.398

Obligazio aitortuak (2.457)

INDARREKO AURREKONTUKO ERAGIKETEN EMAITZA (59)

AURREKO EKITALDIETAN KITATUTAKO AURREKONTUKO ERAGIKETEN EMAITZA (10)

EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA (69)

Finantzaketako desbideratzeak 249

Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako gastuak 289

AURREKONTUAREN EMAITZA DOITUA 469
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DIRUZAINTZAKO GELDIKINA EUROAK MILAKOTAN

DIRUZAINTZAKO FUNTS LIKIDOAK (A) 1.664

KOBRATZEKO DAUDEN SALDOAK 2018/12/31N (B) 704

Diru-sarreren aurrekontukoak, unekoa 206

Sarreren aurrekontukoak, itxia 497

Aurrekontukoak ez diren beste hainbat eragiketetakoak 1

ORDAINTZEKO DAUDEN SALDOAK 2018/12/31N (C) 399

Gastuen aurrekontukoa, arrunta 217

Gastuen aurrekontukoa, itxiak 32

Bestelako eragiketa ez aurrekontukoak 150

APLIKATZEKO DAUDEN KONTU-SAILAK (D) (1)

DIRUZAINTZA GELDIKINA GUZTIRA (F=A+B-C+D) 1.968

Zalantzako kobragarritasuneko saldoak 554

Finantzaketa atxikia duten gastuetarako geldikina 385

GASTU OROKORRETARAKO GELDIKINA 1.029

ZORPETZEA 18.12.31N 622

EGOERAREN BALANTZEAK 2018 ETA 2017KO ABENDUAREN 31N Euroak milakotan

2018 2017 2018 2017
AKTIBO EZ ARRUNTA 7.958 8.168 ONDARE GARBIA 8.750 9.017

Ibilgetu ez-materiala 28 12 Ekarritako ondarea 9.530 9.530

Ibilgetu materiala 7.928 8.152 Sortutako ondarea (780) (513)

Taldeko enpresetan inbertsioak 2 4

PASIBO EZ-ARRUNTA 479 548

Epe luzeko zorrak 479 548

AKTIBO ARRUNTA 1.814 1.905

Zord. eta kobr. bst knt b. 150 453 PASIBO ARRUNTA 543 508

Epe lab. finantza inberts. — 61 Epe laburreko zorrak 325 324

Eskud. eta best. akt. baliok. (*) 1.664 1.391 Hartzed. eta ordain. bst knt b. 218 184

AKTIBOA, GUZTIRA 9.772 10.073 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA 9.772 10.073
(*) 2018ko ekitaldi itxierako saldoa ia oso-osorik kontu korronteetako gordailuei dagokie, eskudiruko 82 euro izan ezik.

EKONOMIA ETA ONDAREAREN EMAITZAREN KONTUA, 2018 eta 2017KO EKITALDIETAKOA Euroak milakotan

2018 2017
Zerga eta hirigintzako diru-sarrerak 1.163 1.156

Jasotako transferentziak eta dirulaguntzak 1.032 1.371

Salmentak eta zerbitzuen prestazioa 112 104

Kudeaketa arrunteko beste sarrera b. 89 79

KUDEAKETA ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA 2.396 2.710

Langileria-gastuak (421) (361)

Transferentziak eta emandako dirulaguntzak (268) (214)

Hornikuntzak — —

Kudeaketa arrunteko beste gastu b. (1.241) (1.080)

Ibilgetua amortizatzea (659) (637)

KUDEAKETA ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (2.589) (2.292)

KUDEAKETA ARRUNTAREN EMAITZA (AURREZKIA EDO AURREZKI-EZA) (193) 418

Arruntak ez diren beste kontu sail batzuk — —

ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN EMAITZAK (193) 418

Sarrera finantzarioak 2 3

Gastu finantzarioak (3) (4)

Balioaren narriadura, bajak eta finantza-aktibo eta -pasiboen besterentzeak (64) (322)

ERAGIKETA FINANTZARIOEN EMAITZAK (65) (323)

EKITALDIAREN EMAITZA GARBIA (AURREZKIA EDO AURREZKI-EZA) (258) 95
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ALEGAZIOAK, BASTIDAKO UDALAK HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN 
2018KO EKITALDIKO BEHIN-BEHINEKO FISKALIZAZIO TXOSTENARI JARRITAKOAK 

Aurrekariak.

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (HKEE) Bastidako Udalaren (Araba) 2018ko ekitaldia fiska-
lizatu du. Horren ondorioz, egindako fiskalizazio-lanaren behin-behineko txostena bidali du eta 
entzunarazteko eskubidea aitortu dio Udalari, egoki iritzitako alegazioak aurkez ditzan.

Hauek horrela, honako alegazio hau egin du Bastidako Udalaren 2018ko ekitaldiaren be-
hin-behineko fiskalizazio txostenari dagokionez.

Alegazioak.

Kontratazio III.3 epigrafeari dagokio. Aztertutako kontratu guztietan Alkatesa da kontra-
tazio-organua eta kontratazio-mahaiaren presidentea. Beraz, ez da errespetatzen, pertsona 
bera organu-proposatzailea eta adjudikazio-proposamenaren hartzailea ez izateko beharrezko 
funtzioen banaketa.

Sektor Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (SPKL) Bigarren Xeda-
pen Gehigarriaren 7 zenbakiko atalean aurreikusitakoa harturik kontuan ez dago ondorioztatzerik 
kontsiderazio juridiko hori.

Arauaren gramatika-interprazioan oinarriturik, honakoa baiezta daiteke:

a) udal erakundeen kide hautetsiak kontratazio mahaikideak izan daitezkeela. Nolabait ere, 
horiek ezingo dira izan mahaiko kide guztien herenak baino gehiago,

b) udal erakundeen kide hautetsiak kontratazio-mahaiaren presidenteak izan daitezkeela; eta 
legeak espresuki ez du debekatzen Alkatea edo Alkatesa bere udalaren kontratazio-mahaiaren 
presidentea izatea.

Arauaren interpretazio sistemakoan oinarriturik baiezta daiteke arau horrek desplazatzen 
duela SPKLaren 326 artikuluak xedaturikoa, eta bereziki, kide hautetsiak kontratazio-mahaki-
deeak izan ezin direlako debekua.
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