
ARRUNTA 
 

2017KO OTSAILAREN 1A 
  

 
Agoitzen, bi mila eta hamazazpiko otsailaren 1ean, 9,30ean, Udalak bilkura 

arrunta egin du, aurretik legez eskatutakoaren moduan deialdia eginda. 
 

ZUZENDARIA: Alkate-presidentea, Unai Lako Goñi jauna. 
 

BERTARATUTAKOAK: honako zinegotzi jaun-andereak: 
 

Txaro Mina López anderea 
Carmen Cosín Reta anderea 
Sandra Sánchez Itxaso anderea 
Aitziber Ugalde Martxueta anderea 
Francisco Javier Ayanz Otano anderea 
Julio de Gracia San Martín anderea 
Maite Fernández Font anderea 

 
BERTARATU EZ ZIRENAK:  

Carlos Villanueva Abaurrea jauna 
María Ángeles González Rodríguez anderea  

 
Idazkaria: Francisco Javier Tellechea González jauna. 
 
 
1.-  AURREKO BILKURETAKO AKTAK ONETSI.- Lehenik, aho batez onetsi dira 
2016ko azaroaren 2ko bilkura arruntaren eta 2016ko azaroaren 30eko aktak, hala nola 
abenduaren 14ko eta 2017ko urtarrilaren 11ko bilkura berezien aktak. 
 
2.- ALKATETZAREN EBAZPENAK.-  Onetsi dira alkateak emandako honako ebazpen 
hauek:  
 
1.- 257/2016 Ebazpena, abenduaren 16koa, Marta García Vizcay andereari obra 
egiteko baimena ematen diona, bainera kendu eta dutxa bat jartzeko Irindegia auzoan,  
1, 2.-D, Agoitz 
 
2.- 258/2016 Ebazpena, abenduaren 16koa, Ignacio Abadiano Ugarte jaunari obra 
egiteko baimena ematen diona, leihoak aldatzeko Trinkete kalean, 13, 2.Ezk, Agoitz. 
 
 
 
 
3.- 259/2016 Ebazpena, abenduaren 16koa, Carmen Cosín Reta andereari obra 
egiteko baimena ematen diona, “leihoak aldatzeko” Larraineta kalean,  7, Agoitz. 
 
4.- 260/2016 Ebazpena, abenduaren 20koa,  Ana María Etxarte Etxabarren andereari 
obra egiteko baimena ematen diona, “lehioak aldatzeko”, Irigai Auzoa, 15, 4., Agoitz. 
 
5.- 261/2016 Ebazpena, abenduaren 20koa, Mercedes Larrea Goñi andereari, obra 
egiteko baimena ematen diona ”bainera kendu eta dutxa jartzeko eta galdara 
mugitzeko”, Irigoien kalean,  8- Agoitz. 
 
6.- 262/2016 Ebazpena, abenduaren 21ekoa, Evaristo Lizarraga Celaya jaunari 
dokumentazio osagarria aurkeztea eskatzen diona, Agoizko 2 poligonoko 134 lur-zatian 
sustaturiko  “erretegia konpontzeko” obra lizentziaren espedientea dela eta. 
 



7.- 01/2017 Ebazpena, urtarrilaren 10ekoa, Evaristo Lizarraga Celaya jaunari obra 
egiteko baimena ematen diona Agoizko 2 poligonoko 134 lur-zatian “erretegia 
konpontzeko”. 
 
8.- 02/2017 Ebazpena, urtarrilaren 10ekoa,  Maialen Bengoetxea Reta andereari 
“Leihoak aldatzeko” Irigai Auzoa, 5, 2.B - Agoitz. 
 
9.- 03/2017 Ebazpena, urtarrilaren 10ekoa, Landakoa kaleko 1, 2 eta 3 zenbakietako 
Jabeen Komunitateari Landakoa kaleko 1, 2 eta 3 zenbakietako atzealdeko terrazak 
konpontzeko baimen ematen diena. 
 
10.- 04/2017 Ebazpena, urtarrilaren 10ekoa, Eraikitze, Instalazio eta Obren gaineko 
Zerga (I.C.I.O.) berrikusi eta zuzentzen duena. Floris Vasile Ungureanu jaunari 2016-
11-18an  247/2016 Alkatearen Ebazpenaren bidez emandako obra baimenari dagokio 
(“Etxeko erreforma osoa egitea”, Agoizko Irigai auzoan, 5 -3.B). 
 
11.- 05/2017 Ebazpena, urtarrilaren 10ekoa, “Alba Food Production, S.L.” enpresari 
dokumentazio tekniko osagarria aurkeztea eskatzen diona. Agoizko industrialdean 
Döner Kebab prestatzeko nekazal industria jartzeko Jarduera Sailkatuaren baimena 
espedientearekin lotuta dago. 
 
12.- 06/2017 Ebazpena, urtarrilaren 11koa, Juan Isidro Reta Ilundain jaunari Irigoien 
kalean 4 (Agoitz) duen eraikineko “Teilatuan teilak berritu eta onduline jartzea” izeneko 
obra egiteko baimena ematen diona. 
 
13.- 07/2017 Ebazpena, urtarrilaren 13koa, “Alcalá Industrial, S.A.U.” enpresari 
dokumentazio tekniko osagarria aurkeztea eskatzen diona. Agoizko industrialdean 
nabe bat egokitzeko Jarduera Sailkatuaren baimena espedientearekin lotuta dago. 
 
14.- 08/2017 Ebazpena, urtarrilaren 13koa, Agoizko San Miguel Parrokia-elizari 
“Parrokia-etxeko teilatua zaharberritzea” izeneko obra, Santa Agata kalean z/g (Agoitz), 
egiteko baimena ematen diona.  . 
 
15.- 09/2017 Ebazpena, urtarrilaren 23koa, Mikel Aristu Alcelay jaunak aurkeztutako 
birjarpen helegitea desestimatzen duena eta haren likidazioa berresten duena: 75 euro 
euro (exekuzio materialaren aurrekontuaren -1.500 euro- gaineko %5 aplikatzen da). 
Helegitea “Bainera kendu eta dutxa jartzea” izeneko obra zela eta Eraikitze, Instalazio 
eta Obren gaineko Zerga  (I.C.I.O.) likidazioa egiteko irailaren 22an Alkateak emandako 
151/2016 Ebazpenaren aurkakoa zen.  
 
16.- 10/2017 Ebazpena, urtarrilaren 23koa, “Bacalao Gran Sol, S.L.” enpresa Agoizko 
Udaleko Ogasunarentzat ezin kobratuzko enpresa deklaratzen duena. 
   
17.- 11/2017 Ebazpena, urtarrilaren 30ekoa, Blanca Marqués Andrés anderearen 
heriotza dela eta, Burlatako Udalak eginiko gaitzezpen instituzionaleri atxikitzea 
erabakitzen duena. 
 
 
3.- ARLOETAKO INFORMAZIOA. 
 

Ez da informaziorik eman. 
 
 
4.-  KOMUNIKAZIOAK: 
 



1.-  905/2016 Ebazpena, abenduaren 30ekoa, Kirol eta Gazteri Nafar Institutuko 
zuzendari kudeatzaileak emana, 2016. urtean zehar gazteria programak 
garatzeko toki entitateei emandako dirulaguntzak ordaintzea onesten duena. 

 
2.-  4E/2017 Ebazpena, urtarrilaren 11koa, Euskarabidea-Instituto Navarro del 
Euskera zuzendari kudeatzaileak emana, 2016. urtean udal arloan euskara 
erabiltzeko eta sustatzeko dirulaguntzen deialdiko ordainketa ebazten duena. 

 
3.-  7/2017 Ebazpena, urtarrilaren 18koa, Nafarroako Gobernuko Toki 
Administrazioko zuzendari orokorrak emana, Agoizko Udalak egindako eskariari 
uko egiten diona. Agoizko Udalak, “Irati Irtenbidea (4. fasea) eta Irati Irtenbidea 
(5. fasea) inbertsioa dela eta, Nafarroako ez-jabetze epaimahaiak zenbait lur-
zatiren justiprezioa emateko emandako ebazpenak ikusirik, ez-jabetzeen 
inguruan kreditatutako gainerako kostutik udalari dagokiona kobratzea eskatu 
zuen. 

 
 

5.- 7/2017 EBAZPENA, URTARRILAREN 18KOA, NAFARROAKO GOBERNUKO 
TOKI ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARI OROKORRAK EMANA, AGOIZKO UDALAK 
EGINIKO ESKARIARI EZETZA EMATEN DIONA. “IRATI IRTENBIDE (4. FASEA) ETA 
IRATI IRTENBIDEA (5. FASEA) INBERTSIOAK DIRELA ETA,  NAFARROAKO 
DESJABETZAPENEKO EPAIMAHAIAK ZENBAIT LUR-ZATIEN PREZIO ZUZENA 
EZARTZEKO EBAZPENAK EMAN ZITUEN, ETA UDALAK KREDITATURIK 
GELDITUTAKO GERAKINAK ORDAINTZEA ESKATU ZUEN. GAIAREKIN LOTURIKO 
AKORDIOAK.   
 

 
 Ikusirik 52.b) artikulua, 17/2005 FORU DEKRETUAren, urtarrilaren 24koa, 2005-
2008 aldirako Toki Azpiegituren Planari buruzko urriaren 29ko 12/2004 Foru Legea 
garatzen duen Erregelamendua onesten duenarena, hala nola 5/2009 Foru 
Dekretuaren, urtarrilaren 19koa, 2009-2012 aldirako Toki Azpiegituren Planari buruzko 
urriaren 24ko 16/2008 Foru Legeko 47 b) artitulua, eta “AGOITZ, LONGIDA, 
IRUNBERRI ETA URRAULBEITIKO UDALERRIEN BORONDATEZKO ELKARTEA, 
PRESIO HANDIKO UR-HORNIDURARAKO- IRATI KONPONBIDEA  (10 
ESKUALDEA).  17/2005 FORU DEKRETUAk, urtarrilaren 24koa, 2005-2008 aldirako 
Toki Azpiegituren Planari buruzko urriaren 29ko 12/2004 Foru Legea garatzen duen 
Erregelamendua onesten duena, honako hau ezartzen du 52.b) artikuluan  (entitate 
bakoitzari dagokion azpiegitura proiektuak finantzatzeko ekarpen publikoak 
entregatzeko erregimenari dagokionez): “b) Ez-jabetzeak eginez gero, horren kostua 
ordainduko da obrak bukatzean partikularrei ordainketa egin zaiela kreditatutakoan”. 
Eta zentzu berekoa da urtarrilaren 19ko 5/2009 Foru Dekretuko (urriaren 24ko 16/2008 
Foru Legea, 2009-2012 epealdiko Toki Inbertsioen Planarena, garatzeko 
Erregelamendua onesten duena) 47.b) artikulua. 2016ko azaroan igorri zen zegokion 
justifikazioa egiteko dokumentazio osagarria, alegia, aipatutako proiektuaren ez-jabetze 
prozedurarekin lotutako atzerapen interesak eta justiprezioari zegozkiena, Nafarroako 
Ezajabetze honako Ebazpen hauek ezarritakoari jarraikiz: Nafarroako 
Desjabetzapeneko Epaimahaiak 2015/11/06 eta 2016/05/13 emandako ebazpenak, 
Agoizko 2 poligonoko 314 eta  335 lur-zatietako, Longidako 13 poligonoko 173 lur-zatia 
eta Urraulbeitiko 10 poligonoko 55 eta 74 lur-zatien justiprezioa ezartzen zuena.  
Bankuko ordainagiriekin batera igorri zen, eta zegokien laguntza zenbatekoa 
ordaintzea eskatu zen. 
 

Horren harira doa, 7/2017 Ebazpena, urtarrilaren 18koa, Nafarroako Gobernuko 
Toki Administrazioko zuzendari orokorrak emandakoa, Agoizko Udalak eginiko 
eskaerari uko egiten diona.  Bertan eskatzen da, “Irati Irtenbidea (4. fasea) eta Irati 
Irtenbidea (5. fasea)” obra dela eta, zenbait lur-zatien justiprezioa ezartzen zuen 
Nafarroako Ez-jabetze Epaimahiak ebazpena emantearen ondorioz ez-jabetzeen 



inguruan kreditatuko gainerako kostutik zegokion kopurua ordaintzea. Eskakizuna 
arrazoitzeko adierazitakoa da “(..) obra horien likidazioa egin zela toki entitateak 
kreditatutako lur-zatiei eragindakoaren gastuetan oinarritutakoa (dagokion arautegiak 
ezarritako momentuan); eta hori ez zen errekurritu, ez denboran ez forman, eta, 
horrenbestez, likidazio horiek toki entitatek baimendutako egintza finkoak bihurtu dira”. 
Ordea, adierazitako likidazio horrek jasotzen ditu gainerako gastuak (aipatutako 
datarekin egiazki kreditatutako kontzeptueki dagokiena), eta Agoitz, Longida, Urraulbeiti 
eta Irunberriko presio handiko ur-hornidurarako Elkarketa Boluntarioak osatzen duten 
udalerriek ez diote espresuki uko egin premiazkoz enbatekoei (Nafarroako Ez-jabetze 
Apaimahaiak emandako ebazpenetatik ondorioztatutakoak): bide auzi-administratiboan 
aipatutako ebazpenen inpugnazioa eginda ere, justiprezioa finkatuko zen adierazitako 
datak baina geroago.  

 
Nire aburuz, nahikoa justifikaturik eta arrazoiturik dago dirulaguntza ordaintzeko 

eskubidea, kontuan hartuta honakoetan aurrikusitakoa: 17/2005 Foru Dekretua,  
urtarrilaren 24koa, 2005-2008 aldirako Toki Azpiegituren Planari buruzko urriaren 29ko 
12/2004 Foru Legea garatzen duen Erregelamendua onesten duena, 52.b) artikuluan;  
5/2009 Foru Dekretua, urtarrilaren 19koa (urriaren 24ko 16/2008 Foru Legea, 2009-
2012 epealdiko Toki Inbertsioen Planarena, garatzeko Erregelamendua onesten 
duena) 47.b) artikuluan; 29/1998 Legeak, uztailaren 13koak, Auzi Administratiboaren 
Barrutia arautzen duena, 44. Artikuluan ezartzen du “1. Administrazioen arteko auzietan 
ezinen dela helegiterik jarri administrazioaren bidetik. Hala ere, administrazio batek 
helegite auzi-administratiboa jartzen baldin badu beste baten aurka, aldez aurretik 
eskatu ahalko du, egintza bertan behera utzi, baliogabetu edo indargabetzeko, 
jarduketa materiala bertan behera utzi edo aldatzeko edo behartuta dagoen aktibitatea 
has dezan. (…) 2. Errekerimendua eskuduntza duen organoari egin beharko zaio, 
arrazoitutako idatziaren bidez, zeinetan zehaztuko baita zein den xedapena, egintza, 
jarduketa edo inaktibitatea;  bi hilabeteko epearen barnean egin beharko da araua 
argitaratzen denetik hasita (edo egintza, jarduketa edo inaktibitatearen berri edukitzen 
den momentutik) bi hilabeteko epearen barnean. 3. Errekerimendua baztertutzat 
hartuko da, baldin eta jaso eta hurrengo hilabetean zehar, errekerimenduaren 
jasotzaileak erantzuten ez badu”. 

 
Esandakoagatik, zinegotzi jaun-andereek aho bate, ERABAKI DUTE:  
 

 1.- Aldez aurretik eskatzea Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioko 
Zuzendaritza Nagusiari, 20/1998 Legeak, uztailaren 13koa, Auzi Administratiboko 
Barrutia arautzen duena, 44. artikuluan aurrikusten duenari jarraikiz, bertan 
behera uz dezala 7/2017 Ebazpena, urtarrilaren 18koa, Nafarroako Gobernukoa 
Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Agoizko udalak egindako 
eskaerari uko egiten diona. Haren bidez udalak eskatzen zuen, “Irati Irtenbidea (4. 
fasea) eta Irati Irtenbidea (5. fasea)” obra dela eta, zenbait lur-zatien justiprezioa 
ezartzen zuen Nafarroako Ez-jabetze Epaimahiak ebazpena emantearen ondorioz 
ez-jabetzeen inguruan kreditatuko gainerako kostutik zegokion kopurua 
ordaintzea. 
 
 2.- Akordio honen berri  Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioko 
Zuzendaritza Nagusiari 29/1998 Legeak, uztailaren 13koa, Auzi 
Administratiboaren Barrutia arautzen duenak, 44. artikuluan auerrikusitakoari 
jarraikiz. 
 
6.- 2017KO JARDUNALDI EKONOMIKOKO TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN 
ZERGAK KOBRATZEKO ZERRENDA ONESTEAREKIN LOTUTAKO AKORDIOAK. 
 
 

Ikusirik Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko 2017ko Zerga kobratzeko 
zerrenda, guztira 131.816,02 euro egiten dituena, proposatu da zerga boluntarioki 



ordaintzeko epea finkatzea, 2017ko martxoaren 1a arte, hain zuzen ere; eta, 
horrenbestez, zinegotzi jaun-andereek aho batez ERABAKI DUTE: 

 
A) Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga kobratzeko zerrenda, 

2017koa, onestea.  
 
 B).- Zerga borondatez ordaintzeko epea ezartzea, 2017ko otsailaren 1etik 
martxoaren 1era, hain zuzen ere.  
 
 
7.- IVÁN ETXEBERZ BALDA JAUNAK (UDALERAKO ALDI BATERAKO LAN 
KONTRATUDUNA) LANALDIA MURRIZTEA ESKATUZ EGINIKO ESKARIAREKIN 
LOTUTAKO AKORDIOAK. 
 
 Ikusirik, batetik,  2013ko azaroaren zazpian Agoizko Udalak hartutako 
erabakia, hartutako  Iván Echeverz  Balda udal langile jaunaren kontratua aldatu eta 
haren lanaldia osoa izateko zabaltzen zuena (astean 37 ordu eta 40 minutukoa, 
astelehenetik larunbatera egitekoa, 7 ordu eta 20 minutu eguneko); bestetik, Iván 
Echeverz  Balda udal langile jaunak lanaldia %30 jaisteko eskatzen duela; momentu 
honetan beteta daudela zerbitzu anitzeko lanpostuko beharrak lorezaintzari dagokionez 
(inausketa lanak, lorategi eta belardien mantentzea, ureztatze sistemen mantentzea, 
ihinztagailua eta maskor ikuskatze eta aldatzea, ezponda eta bideetako sastraka 
kentzeak, bideen konponketa eta abar); plantillan giza baliabide nahikoa dagoela, aurki 
hiru langile gehiago kontratatuko baitira hamabi hilabetez lanaldi osoan aritzeko 
Agoizko Udalaren zerbitzura, eta, gainera 2017ko ekainaren 1etik aurrera beste lau 
pertsona gehiago ere (honakoaren babosean eginda: Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansareak emandako  3014/2016 Ebazpena, abenduaren 30ekoa, Nafarroako 
toki entitateentzako dirulaguntza deialdia onesten duena, 2017.ean zehar, interes 
orokor edo sozialeko lanak egiteko langabeak kontratatzeko); eta, azkenik, Udaleko 
idazkariak emandako aldeko txosten juridikoa, honakoa dioena:  “(… lorezaintzan 
bereziki aritzeko zerbitzu anitzeko langilea hartzeko lehiaketa-posizioko deialdiaren 
oinarrietan ezarrita dagoela lan-erregimena lanaldi erdikoa izanen dela eta beti 
zerbitzuaren beharretara egokituko dela eta eskuduntza duten organuek edozein 
momentutan hori aldatu ahalko dutela (zerbitzuaren beharren arabera), bidezkoa da 
lanaldia handitzea edo murriztea uneoroko beharren arabera, beti ere zirkunstantziek 
arrazoitzen badute, eta kasu honetan zerbitzuak ez du behar berezirik, ez antolaketa 
arazorik, ezta produkzio arrazoirik, lanaldia murrizteko egindako eskaerari uko egiteko). 

Kontuan harturik eskatutako lanaldiaren murrizketa ez dela legearen kontrakoa, 
2017ko otsailaren batetik aurrera egitekoa dela eta orduan ez dagoela behar berezirik, 
ez antolaketa arazorik, ezta produkzio arrazoirik, bidezkoa eskatutako kontratuaren 
aldaketa egitea, lanaldi osoa murriztu eta %70eko lanadi partziala izatea. Aldaketa hori 
indarrean egonen da zerbitzuko lan beharrak mantentzen diren bitartean eta handitu 
ahalko da unean-uneko egoerak hala eskatuta. Horren bestez, bilkuran elkartutako 
zinegotzi jaun-andereek aho batez ERABAKI DUTE: 

  
1.- Iván Echeverz  Balda jauna Agoizko Udaleko langilearen kontratua 

aldatzea, eta lanaldi osokoa beharrean lanaldiaren %70ekoa (osoa kontsideratzen 
den lanaldiaren gainean kalkulatuta) izatea. Lan baldintzen aldaketa hori 
indarrean egonen da baldin eta zerbitzuaren arloan dauden beharrak mantentzen 
badira, eta, hortaz, lanaldia igoko litzateke, hala egitea eskatuko zuten  unean-
uneko egoerak agertuz gero. 
 
 2.- Akordio honen berri ematea Iván Echeverz Balda langile jaunari, 
bidezko ondorioetarako. 

 



8.- AGOITZ HIRIA NARRAZIO LABURRAREN LEHIAKETAREN OINARRIAK 
ONESTEAREKIN OTUTAKO AKORDIOAK 

 
Ikusirik Agoitz Hiria Narrazio Laburren  XI. Lehiaketaren oinarriak, zeinaren bidez  

lan libreak aurkeztu ahalko dira edo Agoizko Udalak garatzen duen politika 
soziokulturalaren ardatz tematikoen ingurukoak (kultura eta natura ondarea, genero 
berdintasuna, harreman afektibo-sexual osasuntsu eta arduratsuak, teknologia berrien 
erabilera arduratsua, gizarteratzeko politikak, emigrazioa, gutxiengo etnikoak, krisialdi 
ekonomikoa, besteak beste), bertaratutako zinegotzi jaun-andereek aho batez 
ERABAKI DUTE: 

 
1.- Agoitz Hiria  Narrazio Laburraren  XI. Lehiaketaren oinarriak onestea. 
 
2.- Oinarriak jendaurrean jartzea Udaletxeko iragarki oholean eta udal web-orrian. 
 
 
9.- HERRIKO KULTUR ENTITATEENTZAKO KULTUR JARDUERAK EGITEKO 
DIRULAGUNTZEN DEIALDIA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK ONESTEAREKIN 
LOTUTAKO AKORDIOAK. 

 
 Ikusirik herriko kultur entitateentzako kultur jarduerak egiteko dirulaguntzen 
deialdia, 2017ko, arautzen duten oinarriak, Kultura Zinegotzigoak aurkeztutakoa, 
honako helburu hauek dituena: gizarte eta kultur elkarteen jarduna bultzatzea, irabazi 
asmorik gabeko entitateak eta herriko elkarte sozio-kulturalak diruz laguntzea, 
ekonomikoki laguntzea herriko irabazi asmorik gabeko entitateek bultzaturiko kultur 
ekimen bereziak, Agoitzentzat bereziki interesgarriak gerta lekizkionak, eta Agoziko 
Udalak urte osorako prestatzen duen jai egutegia herriko talde artistikoen ekitaldi edo 
emanaldiekin hornitzea hitzarmenen bidez; zinegotzi jaun-andereek aho batez 
ERABAKI DUTE: 

1.- Entitate sozio-kulturalen aktibitatea sustatzeko 2017ko dirulaguntza eta 
hitzarmenen deialdiko oinarriak onestea. 

2.- Akordio honen berri ematea Agoitzen diharduten elkarte sozio-kulturalei eta  
irabazi asmorik gabeko entitateei, bidezko ondorioetarako. 

 
10.- PROFESIONALEN BULEGOAK JARTZEKO JARDUERA ANITZEKO 
ZENTROAREN ERABILERA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA ALDATZEAREKIN 
LOTUTAKO AKORDIOAK. 
 
 Ikusi da Agoizko profesionalentzako Balio anitzeko Zentroaren Barne 
Erregimeko IV. Kapituluko 10. artikulua (NAO zenb: 177, 2016ko irailaren  13koa), hain 
zuzen babestutako enpresen betebeharrei dagokiona eta honakoa dioena hitzez hitz: 
“Bere lokalaren errentamenduaren gastuak ordaintzea, baita gastu komunetan egoki 
den araberako zatia ere, alokairu kontratuan ezarritakoarekin bat”. Planteatu da 
aipatutako artikulua aldatzea, Agoizko Udalak ordainduko baitu hondakinen 
bilketagatiko tasaren %50a, eta horri dagokion kopurua konpentsatuko du, une 
bakoitzean indarrean dagoen errendamenduagatik, hileko ordaindu behar duen 
zenbatekoarekin. Horrenbestez, proposatu da epigrafe hori aldatzea, zentzu honetan: 

 “IV. Kapitulua. Babestutako enpresen betebeharrak: Bere lokalaren 
errentamenduaren gastuak ordaintzea, baita gastu komunetan egoki den araberako 
zatia ere, alokairu kontratuan ezarritakoarekin bat” dioen lekuan, 
 
 Honakoa esa behar du: “IV. Kapitulua. Babestutako enpresen betebeharrak: 
Bere lokalaren errentamenduaren gastuak ordaintzea, baita gastu amankomunetan 



egoki den araberako zatia ere, alokairu kontratuan ezarritakoarekin bat. Agoizko Udalak 
lekuari dagokion hondarren bilketagatiko tasaren %50a ordainduko du, eta kopuru hori 
momento bakoitzean indarrean dagoen hileko zenbatekoari kenduko dio ” . 
 
 

Esandakoagatik, zinegotzi jaun-andereek aho batez, ERABAKI DUTE:  
 
1.- Agoizko Profesionalentzako Jarduera Anitzeko Zentroaren Bane Erregimena 
hasiera batez aldatzea. 
6/1990 Foru Legeak, uztailaren 2koa, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa, 
325.1 artikuluan ezartzen duenari jarraikiz, onetsitako ordenantzaren aldaketa 
jendaurrean jarriko da, hamar laneguneko epean,  Nafarroako Aldizkari Ofizialean 
akordio hau argitaratu eta hurrego egunetik hasita, interesatutako pertsona orok 
espedientea ikusi eta bidezko deritzen erreklamazio, eragozpen edo iradokizun 
egin edo jar dezaten. 

Jendaurrean egoteko epea amaituta, alegaziorik aurkeztu ez badira, 
Ordenantza behin betiko onetsita geldituko da, eta haren testua, osorik, 
argitaratuko da Nafarroako Aldizkari ofizialean. 

11.- MEMORIA HISTORIKOAREN LEGEAK XEDATUTAKOARI JARRAIKIZ, 
FRANCISCO FRANCO ETA ENRIQUE MARQUÍNEZ ARBURUA APAIZA JAUNA 
AGOIZKO SEME KUTTUNAK IZENDATZEKO UDAL ERABAKIA BERTAN BEHERA 
UZTEAREKIN LOTUTAKO AKORDIOAK.   

 

Ikusi da 1948ko urtarrilaren 6ko osoko bilkuran Udalak hartutako erabakia, honakoa 
dioena: “Francisco Franco Espainiako buruzagi jaun txit gorena Hiriko Semetzat eta 
Seme Kuttuna izendatzen duena” (…) “biltzen dituen meritu andanagatik eta aberriaren 
alde egiten ari den lan itzela eskertzeko, begikotasunez eta gure Espainia maitea 
handitzearen aldea egiten ari den lan nekaezinarekiko atxikimendua adierazteko”. 
Beharrezkotzat jo da Udalak bertan behera uztea garai hartan hartutako erabakia, 
52/2007 Legeak, abenduaren 26koa, 15.1. artikuluan ezartzen duenari jarraikiz. 
Legearen xedea da guda zibilaren eta diktaduraren bitartean, arrazoi ideologiko, 
politiko edo erlijiosoak zirela kausa,  jazarpena edo bortizkeria pairatu zutenen aldeko 
eskubideak aitortu eta zabaltzea, ordain morala ematea, haien memoria pertsonala zein 
familiakoa berreskuratzea eta herritarren arteko bereizketa elementuak ezabatzeko 
neurri osogarriak hartzea; horrekin guztiarekin espainiar belaunaldien arteko kohesioa 
eta elkartasuna bilatu nahi da, konstituzioak ezartzen dituen oinarri, balore eta 
askatasunaren inguruan. Eta, horretan oinarrituta, administrazio publikoek, haien 
eskuduntzak erabiliz, bidezko neurriak hartuko dituzte, armarriak, ikurrak, plakak edo 
bestelako objektu edo aipamenak, militarren matxinada, Guda Zibila eta diktaduraren 
errepresioa, modu pertsonalean nahiz kolektiboan, goraipatzen dutenak, ezta arrazoi 
artistiko, arkitektoniko edo artistiko-erlijiosoak egonda ere. Ikusi da, modu berean, 
33/2013 FORU LEGEA, azaroaren 26koa, 1936ko kolpe militarraren ondorioz eraildako 
eta errepresioaren biktima izandako Nafarroako herritarrei errekonozimendua eta 
ordain morala ematekoa, eta horren arabera,Nafarroako Administrazio Publikoek 
berrikusi eta baliogabetu beharko dituela erregimen frankistarekin zerikusia duten 
goraipamen, izendapen, ohorezko titulu eta gainerako gorespen mota; eta legeak  
horretarako emandako epean egin behar dela. 

 
Zentzu berekoa da Agoizko Udalak 1952ko otsailaren 14an hartutako akordioa, 

honakoa dioena: “Udal Korporazioak, jakinik  Eliz Barrutiko Apezpiku Txit agurgarriak 
hiri honetako parrokia jabetzan kudeatzeko izendatu duela Enrique Marquínez Arburua 
apaiza jauna (berak hala eskatu baitzuen), saritu nahi izan du herrian daramatzan zazpi 
urteetan  egin duen lan jarraitu eta menderatua, ez bakarrik alderdi espiritualean, baizik 



eta sozialean eta herriaren onurarako diren horietan guztietan, askotan nabarmenki 
agerian utzi duen moduan. Horrenbestez, aho batez erabaki da Enrique Marquinez 
Arburua herri honetako parroko jauna Hiriko Semetzat hartzea”. Ikusi da, modu berean, 
ez dagoela arrazoirik izendapen hori mantentzeko, ez bada garaian hartako ingurune 
sozial eta politikoan eta diktaduraren markoan kokaturiko izaera ideologikoko 
arrazoiengatik. 

 
Esandakoagatik, zinegotzi jaun-andereek aho batez, ERABAKI DUTE:   

 
1.- Bertan behera uztea  Osoko Bilkura hauetan hartutako akordioa: 1948/01/06 
egunean egindako bilkuran hartutako akordioa,  Francisco Franco Bahamonde 
Agoitz Hiriko Semetzat eta Seme Kuttuna izendatzen zuena; eta 1952/02/14 
eguneak egindako bilkuran Enrique Marquínez Arburua parrokoa Agoitz Hiriko 
Semetzat hartzen zuena. Erabakia hartzeko oinarriak dira: batetik, 52/2007 Legea, 
abenduaren 26koa ( 15. artikulua),  guda zibilean eta diktaduran  zehar, arrazoi 
ideologiko, politiko edo erlijiosoak zirela kausa,  jazarpena edo bortizkeria pairatu 
zutenen aldeko neurriak ezartzen eta eskubideak aitortu eta zabaltzea eta haien 
erreparazio morala eta memoria pertsonala eta faliliarra bereskurapena sustatzea 
helburu dituena; bestetik, 33/2013 Foru Legea, azaroaren 26koa (12. artikulua), 
1936. urteko kolpe militarraren ondoren izandako jazarpenak sortutako hildako 
eta biktima nafarrak omendu eta ordain morala emateaari buruzkoa. 
 
 
2.- Akordio honen berria ematea Nafarroako Gobernuari, bidezko ondorioetarako.  
 
12.- EKI SAHARA KOLEKTIBOARI DIRULAGUNTZA EMATEAREKIN LOTUTAKO 
AKORDIOAK. 
 

IKusirik Agoizko Udalaren 2016/08/03an hartutako akordioa, EKIALDEAk 
(asmorik gabeko GKEa) kolektiboak sustaturiko eta "EKI-SAHARA giza 
programaren bidez gauzaturiko “Oporraldia pakean 2017, ezintasunak eta 
premiazko mediku interbentzioak behar dituzten pertsonentzat” izeneko 
proiektuari  atxikimendua eta laguntza adierazten ziona; ikusirik, halaber, horien 
helburuak, hots, arreta ematea ezintasun fisikoak edo psikikoak dituzten haur, nerabe 
eta heldu sahararrei, haientzako eskola eta zentroei, eta ezindurik duten Saharako 
familiei, beharrezkoa ikusi da ekarpen ekonomiko hori zehaztea, eta, horrenbestez, 
PROPOSATU DA: 
 
1.- BERREHUN (200,00) EUROKO dirulaguntza ematea “Oporraldia pakean 2017, 
ezintasunak eta premiazko mediku interbentzioak behar dituzten pertsonentzat” 
izeneko proiektuari, EKIALDEAk (asmorik gabeko GKEa) kolektiboak 
sustaturikoa, "EKI-SAHARA " izeneko giza programa eramaten duena.  
 
2.- Akordio honen berri ematea EKIALDEAri, bidezko ondorioetarako. 
 
 
 
 
14.- GALDERAK ETA ESKEAK. 
 
 Ez da egin. 
 

 
Eta aztertzeko gai gehiagorik ez baitago, alkateak bukatutzat eman du bilera,  

10:30ak zirela. Esandakoa jasotzeko akta hau luzatu da, zinegotzii jaun-andereek 
sinatu eta nik, idazkariak, egiaztatzen dudana. 
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