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Aurrekariak 
 
1.  (…) andreak kexa bat aurkeztu zuen Gasteizko Udalak ez duelako kontratu bat 

bete, zehazki, Montehermoso kulturuneko “….” erakusketaren ekoizpen-
kontratua. 
 
2007ko abenduaren 10ean interesdunak eta alkateak sinatu zuten kontratuaren 
arabera, erakusketari buruzko katalogo bat argitaratu behar zen. Hala ere, 
zenbait kudeaketa egin diren arren, oraindik ez da katalogo hori editatu, hortaz, 
erreklamatzailearen ustez, argi eta garbi geratu da hitzartutako eginbeharrak ez 
direla bete. 
 
Interesdunak jaso zuen azken jakinarazpenean, 2012ko urriaren 5ekoan, 
Gasteizko Udaleko Gobernu Sailburuak, Kultura eta Jaien Plangintza 
Zerbitzuaren arduradun gisa, jakinarazi zion ez dagoela zenbateko ekonomiko 
nahikorik lan hori burutu ahal izateko. Halaber, azaldu zuen bere eskaeraren 
kopia bat Ogasun Sailera igorri diola bertan aztertu eta baloratu dezaten. 
 

2. Gasteizko Udalak, hainbat errekerimenduren ostean, gure informazio eskaerari 
erantzun zion eta Kultura Zentroetako buruak eta Kultura eta Jaien Plangintza 
Zerbitzuaren Administrazio Unitateko buruak egindako txostenak helarazi 
zizkigun. BI txostenak 2013ko maiatzaren 28koak dira. Azken horretan 
ondorioztatu da, sinatu duen pertsonaren iritziz, udalak artistarekin sinatu zuen 
kontratuaren 11. klausulan ezarritakoa betetzeko eginbeharra daukala. 
 

Aurrekari horiek ikusita eta udalak ez duenez gaiari buruzko ebazpenik edo 
erabakirik bidali, egokitzat jo dugu ebazpen hau egitea honako gogoeta hauekin bat 
eginez. 
 
 

Gogoetak 
 

1. Artistarekin sinatutako kontratuak, 11. klausulan, hauxe ezarri du: 
 

“El C.C. Montehermoso se hará cargo de los gastos del material gráfico 

generado para la exposición, que incluye invitaciones, señalética interior y 

exterior, folleto informativo y catálogo, si lo hubiera. 

La contratación de los servicios referidos al material gráfico derivados de la 

exposición se efectuará según los criterios establecidos por el C.C. 

Montehermoso. 



 

 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

El C.C. Montehermoso entregará a los artistas 15 ejemplares del catálogo que 

el C.C. Montehermoso editará con motivo de la exposición, además de los 

catálogos que se envíen institucionalmente.” 

 
Kultura eta Jaien Plangintza Zerbitzuko buruaren txostenean irakur daiteke 
2008ko abenduaren 19an eta Kultura Zentroko zuzendariaren aldez aurretiko 
txosten-proposamenaren ostean, “….” erakusketaren katalogoaren inprimatzea 
(...) enpresari esleitu ziotela, hortaz, esan dezakegu kultura zentroak 
erakusketarako katalogoa inprimatzeko asmoa eduki zuela. 
 
Kultura Zentroen buruak, bere aldetik, adierazi du inprimatzearen esleipenari 
buruzko txosten-proposamen bat dagoela, 2008ko abenduaren 17koa, baita 
2009ko otsailaren 12ko ordainketa bat ere, 5.296,66 eurokoa. Zenbateko hori 
2008/12/12ko data duen 08/1707 fakturari dagokio. Faktura horren kontzeptua 
hauxe da: “500 liburu erref. (…). Geltex azala...”. Txostenean gaineratu du 
lanaren esleipendun izan zen enpresari galdetu diotela eta erantzun duela ez dela 
lana burutu Montehermoso kulturuneak ez duelako dagokion agindua eman eta ez 
dielako disko maketatua bidali, aurrekontuaren proposamenean eta ondorengo 
esleipenean ageri den moduan. 
 
Hortaz, hori guztia aintzat hartuta eta egin ez den lan bat ordaindu dela alde 
batera utzita, zalantzarik gabe esan dezakegu aipatutako erakusketari buruzko 
katalogoa editatzeko asmoa zegoela. Dena den, Gasteizko Udalak ez du 
adostutako eginbehar hori bete. 
 
 

2. Kultura eta Jaien Plangintza Zerbitzuko buruak esan duen moduan, herri-
administrazioek sinatzen dituzten eta sormen eta interpretazio artistikoa xede 
duten kontratuak kontratu pribatutzat jotzen dira (azaroaren 14ko 
3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 20. artikulua. Horren bidez, Sektore 
Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onetsi da). 
 
Ondorio eta deuseztapenei dagokienez, kontratu horiek zuzenbide pribatuaren 
menpe daude, hau da, Kode Zibilaren menpe. Hala, 1258. artikuluak ezarri du 
kontratuak onespen hutsaren bidez perfekzionatzen direla eta berariaz 
adostutakoa betetzeko eginbeharra ezartzeaz gain, xedatu du fede onarekin, 
erabilerarekin eta legearekin bat datozen ondorioak ere bete behar direla. 
 
Gasteizko Udalak ez du beste arrazoirik eman interesdunaren aurrean, ezta 
erakunde honen aurrean ere, bakarrik ez dagoela aurrekontu-esleipen nahikorik 
kontratua bete ahal izateko. Dena den, begi bistakoa da oro har herri-
administrazioak eta zehazki udalak direla urtero aurrekontuak onesten dituztenak 
eta, horretarako, bermatu behar dute exijitu daitezkeen betebehar guztiei 
erantzuteko kreditu nahikoa dagoela.  
 
Katalogoa 2009. urtean editatu behar zen, ordutik eta artistak hori bete dezaten 
hainbat eskaera egin dituen arren, udalak denbora nahikoa eduki du bere 
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eginbeharra behar bezala aitortzeko eta beharrezkoa den kreditua dagokion udal 
aurrekontuan gaineratzeko. Hori guztia aukera honen kaltetan izan gabe: 
ekitaldian zehar ezohiko kreditua edo kreditu osagarria emateko mekanismoak 
erabiltzeko aukera. Izan ere, prozedura horiek ohikoak izaten dira udaletan, batez 
ere, aitortutako betebehar bati aurre egiteko kreditu nahikorik edo krediturik ez 
dagoenean. 
 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

−erakunde hau sortu eta arautzekoak− 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 
 
 

GOMENDIOA 
 
1. Gasteizko Udalak artistarekin sinatu zuen kontratuaren 11. klausularen 

ondoriozko betebeharrak aitortu ditzan. Kontratu horrek “…” erakusketarekin 
zerikusia dauka eta klausula horrek aurreikusitako katalogoaren edizioa dauka 
hizpide. 
 

2. Beharrezkoak diren izapideak burutu ostean, kontratuan ageri den katalogoa 
editatu dezala eta erreklamazioak aipatzen duen klausularen ondoriozko 
gainontzeko eginbeharrak bete ditzala. 

 
 
 


