
 
BEREZIA 

 

2017KO OTSAILAREN 24A 
 

Agoitzen, bi mila eta hamazazpiko otsailaren 24an, goizeko 9,30ean, Udalak bilkura 
berezia egin zuen, aurretik legez eskatutakoaren moduan deialdia eginda. 

 

ZUZENDARIA: Alkate-presidentea, Unai Lako Goñi jauna. 
 

BERTARATUTAKOAK: honako zinegotzi jaun-andereak: 
 

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  
Txaro Mina López anderea 

 
Idazkaria: Francisco Javier Tellechea González jauna. 
 
 
BAKARRA.- AGOIZKO UDALA 2017-2019 EPEAREN BITARTEKO TOKIKO 
AZPIEGITUREN PLANERA ESKARIA AURKEZTEAREKIN  LOTUTAKO AKORDIOAK. 
INBERTSIO PROIEKTU BAT AURKEZTU NAHI DA, “UDALETXEA IRISTE-ERRAZA 
IZATEKO EGOKITZEA ETA ERAIKINA INGURATZEN DUENA KONPONTZEA” 
IZENEKOA HAIN ZUZEN ERE. INBERTSIO PLANAK ARAUTZEN DITUEN FORU 
LEGEAN, II KAPITULUKO BIGARRENA ATALEAN, JASOTA  DAUDEN TOKIKO 
PLANAK BILTZEN DIREN PROIEKTUEN ARTEKO BAT IZAN BAITAITEKE. 
ERREDAKTATUTAKO MEMORIA TEKNIKO BALORATUA ONESTEA ETA TOKI 
INBERTSIO PLANAK FINANTZATZEN EZ DUEN INBERTSIOA FINANTZATZEKO 
KONPROMISOA HARTZEA. 
 
 
Ikusirik 18/2016 Foru Legea, abenduaren 13koa, 2017-2019 denboraldiko Tokiko Inbertsioen Plana 
Arautzen duena, hain zuzen ere 6. eta hurrengo artikuluak. Ikusirik aipatutako Inbertsio Plana 
Arautzen duen Foru Legeko II. Kapituluan (inbertsio programak eta tokiko programei buruzkoa) parte 
hartu ahal izateko eta ekarpen ekonomikoa zehazteko prozedura, eta, hain zuzen ere atal hauetan 
jasotakoa: batetik, 11. artikulua, E letran, udal ekipamenduak eraikuntzako araudi teknikora 
egokitzeari buruzkoa; 12. artikulua, finantza daitezkeen obrei buruzkoa (udal ekipamenduak, erabilera 
administratiboa, edo hezkuntza, kirol, kultura arlokoak dituztenak, bai eta erabilera sozialeko eraikin 
zaharrak edo eraikuntza berriak ere, hala nola eguneko zentroak eta mendekotasuna edo 
desgaitasuna dutenei arreta ematekoak, eraikuntzako araudi teknikora egokitzeko behar diren 
jarduketak -eragimen energetikoari, suteen kasuan jendez husteari, irisgarritasunari, erabiltzeko 
segurtasunari, osasungarritasunari eta legionelosiaren prebentzioari dagokienez-) eta,  hain zuzen 
ere, E.1) atala (ingurukari termikoaren hobekuntza, energia beharrak nabarmen murriztuko dituena), 
E.2) atala (ingurukariaren hobekuntza, eraikinaren barrenean babesa emanen duena hezetasunari 
aurre egiteko), E.3) atala (eraikina husteko ibilbideak egokitzea sute kasuetarako), E4) atala, 
(irisgarritasuna hobetzea eta ibilbide irisgarriak egokitzea solairuen barrenean eta eraikineko maila 



desberdinen artean, arrapalak eta igogailuak jartzea barne), E.5) atala (erorketa arriskua gutxitzea, 
koskak murriztuz, azalera irristakorrak kenduz edo bestelako babes sistemak ezarriz), E.6) atala 
(legionelosioaren prebentziorako sistemak ezartzea hozte dorreetan eta gizakien kontsumorako ur 
hornidurarako barne instalazioetan); 15. artikulua. Planean sartzeko eta gehieneko diru-ekarpena 
finkatzeko prozedurari buruzkoa ( Toki Inbertsioen Planeko Toki Programazioaren atalean lanak 
sartzeko eskabideak bi hilabeteko epean aurkeztu beharko dira, foru lege honek indarra hartzen duen 
egunetik aurrera kontatuta, administrazio prozedura erkidearen gaineko araudian aurreikusitako 
moduan, eta IV. eranskineko 2. eta 3. ataletan aipatzen diren agiriak erantsita izan beharko dituzte); 
eta ikusirik, prestaturiko memoria tekniko baloratua, “Udaletxea iriste-erraza izateko egokitzea eta 
eraikina inguratzen duena konpontzea” izenekoa, Ingeniería Guallar, S.L. eta Eduardo Echeverri 
Tapia goi mailako arkitektoak eginikoa, 2017ko otsailean. 

18/2016 Foru Legeko, abenduaren 13koa, 2017-2019 denboraldiko Tokiko Inbertsioen Plana 
Arautzen duena, 15.1 eta  IV.2 eta 3 eranskinetan sartzeko prozedurari dagokionez aurrikusitakoari 
jarraikiz, eta 7/1985 Legeak, apirilaren 2koa, Toki Erregimeneko Oinarriena, 21. artikuluan ezarritako 
eskumenak kontuan hartuz, zinegotzi jaun-andereek aho batez, ERABAKI DUTE: 
 
1.- Onestea “Udaletxea iriste-erraza izateko egokitzea eta eraikina inguratzen duena 
konpontzea” izeneko memoria tekniko baloratua.  Ingeniería Guallar, S.L.-ek eta Eduardo 
Echeverri Tapia goi mailako arkitektoak eginikoa da, 2017ko otsailean. 
 
2.- Agertaraztea Agoizko Udalak “Udaletxea iriste-erraza izateko egokitzea eta eraikina 
inguratzen duena konpontzea” izeneko inbertsio-proiektua Toki Inbertsio Planak finantzatzen 
ez duen zatia finantzatzeko konpromisoa hartzen duela, eta modu berean aurrikusitako 
jarduketaren gestio osoa ere. 
 
3.- Berrestea Agoizko Udalarentzat ez dela kentzekoa izanen “Udaletxea iriste-erraza izateko 
egokitzea eta eraikina inguratzen duena konpontzea” izeneko inbertsioa dela eta, Ingeniería 
Guallar, S.L.-ek eta Eduardo Echeverri Tapia goi mailako arkitektoak eginikoa, 2017ko 
otsailekoa, egin beharreko obrengatik eragingo den Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZa). 
 
4.- Akordio honen berri ematea Nafarraoko Gobernuko Toki Administrazioko Departamentuko 
Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusiari, 18/2016 Foru Legeko, abenduaren 13koa, 2017-
2019 denboraldiko Tokiko Inbertsioen Plana Arautzen duena, 15.1 eta  IV.2 eta 3 eranskinetan 
aurrikusitakoaren ondorio guztietarako. 
 
 Eta aztertzeko gai gehiago aztertzeko ez dagoenez, alkateak bilkura bukatutzat eman 
du goizeko 9:45 minutuak zirela. Esandakoa biltzeko akta hau luzatu dut, zinegotzi 
jaun/andereek sinatzen dute eta nik, idazkariak, egiaztatzen dut. 
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