
OHIKO BILKURA 
2017ko APIRILAREN 5ekoa 

 
 

Agoizen, bi mila eta hamazazpiko apirilaren bostean, goizeko 9:30ean 
bildu da Udalbatza ohiko bilkuran, legez egindako deialdiari jarraikiz. 
 
BILKURABURUA: Alkate udalburua, Unai Lako Goñi 
 
BERTARATUAK: Honako zinegotzi hauek: 

Txaro Mina López and. 
Carmen Cosín Reta and. 
Julio de Gracia San Martín jn. 
Francisco Javier Ayanz Otano jn. 
Maite Fernández Font and. 
Sandra Sánchez Itxaso and. 
Carlos Villanueva Abaurrea jn. 
Aitziber Ugalde Martxueta and. 

 
EZ DIRA BERTARATU: 

María Ángeles González Rodríguez and. 
 
Idazkaria: Francisco Javier Tellechea González jn. 
 
 
 
1.- AURREKO BILKURETAKO AKTAK.- Lehenik eta behin, aho batez onetsi 
dira aurreko bilkuretako aktak, 2017ko martxoaren 1eko ohiko bilkurakoa eta 
2017ko martxoaren 29ko bilkura berezikoa.  
 
2.- ALKATEAREN EBAZPENAK.- Alkateak emandako ebazpen hauek onetsi 
dira:  
 
1.- 22/2017 ALE, martxoaren 2koa. Haren bidez, Francisco Jaso Salvador 
Zapateríari eskatzen zaio aurkezteko obra lizentziaren espedienteari dagokion 
dokumentazio osagarria “Bajera eraikitzeko, etxebizitzari atxikirik” lanetarako, 
Agoizko Irindegia auzoko 90. zenbakian.  
 
2.- 23/2017 ALE, martxoaren 2koa. Haren bidez, obra lizentzia ematen zaio 
Alejandro Alzórriz Claveríari para las de “Sukaldea eta komuna berritu eta 
leihoak ordezteko” lanetarako, Agoizko Irigarai auzoko 13. zenbakiko 2. 
eskuinean. 
 
3.- 24/2017 ALE, martxoaren 3koa. Haren bidez, Udal katastroan sartzen dira 
ondasun higiezinen balioak, Nafarroako Lurralde Aberastasunaren eta 
Katastroen Erregistroari buruzko azaroaren 21eko 12/2006 Foru Legearen 21.8 
artikuluarekin bat onetsitakoak. 
 



4.- 25/2017 ALE, martxoaren 6koa. Haren bidez, obra lizentzia ematen zaio 
Francisco Jaso Zapateríari “Bainuontzia dutxarekin ordezteko” lanetarako, 
Agoizko Irindegia auzoko 90. zenbakian.  
 
5.- 26/2017 ALE, martxoaren 6koa. Haren bidez, obra lizentzia ematen zaio 
Félix Ugalde Redondori “Leihoak ordezteko” lanetarako, Agoizko San Joakin 
auzoko 30ean. 
 
6.- 27/2017 ALE, martxoaren 6koa. Haren bidez, obra lizentzia ematen zaio 
Agoizko San Migel auzoko 3ko Jabeen Elkarteari “Teilatuko gailurrak 
babesteko” lanetarako, Agoizko San Migel auzoko 3an. 
 
7.- 28/2017 ALE, martxoaren 8koa. Haren bidez, obra lizentzia ematen zaio 
Luis Cadenas Gonzálezi “Komuna erabat berritzeko” lanetarako, Agoizko 
Barraute Kondearen kaleko 16, 2.-D helbidean. 
 
8.- 29/2017 ALE, martxoaren 8koa. Haren bidez, obra lizentzia ematen zaio 
Yolanda Lera Tostóni “Farmaziako vending 24 orduz paratzeko” lanetarako, 
Agoizko Domingo Elizondo kaleko 4. zenbakian.  
 
9.- 30/2017 ALE, martxoaren 8koa. Haren bidez, ezartzen da “Bacalidad SL” 
enpresaren jabetzako finkari, industria nabeari, lurraldearen gaineko hiri 
kontribuzioaren zerga ordaintzea dagokiola, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 
Foru Legearen 142. artikuluan ezarritakoarekin bat.  
 
10.- 31/2017 ALE, martxoaren 8koa. Haren bidez, “Alquilabalat SL” enpresari 
eskatzen zaio “Pintura laberako kabina” instalazioaren legeztatzeari buruzko 
espedienteari dagokion dokumentazio osagarria, Agoizko industrialdeko C/B, 9. 
zenbakian. 
 
11.- 32/2017 ALE, martxoaren 8koa. Haren bidez, ezartzen da “Bacalidad SL” 
enpresaren jabetzako industria nabeko finkari lurraldearen gaineko hiri 
kontribuzioaren zerga ordaintzea dagokiola, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 
Foru Legearen 142. artikuluan ezarritakoarekin bat.  
 
12.- 33/2017 ALE, martxoaren 9koa. Haren bidez, “Buildingcenter SAU” 
enpresari eskatzen zaio egiteko bere jabetzako partzeletan behar diren 
segurtasun eta osasun baldintzak behar bezala mantentzeko beharrezko lanak 
eta berrezartze eta kontserbazio jarduketak Agoizko Irindegia auzoko 39 eta 40. 
zenbakietan. 
 
13.- 34/2017 ALE, martxoaren 9koa. Haren bidez, agintzen da beharrezko 
prebentzio lanak egiteko, Agoizko Plazako kaleko 3ko eraikinari dagozkionak. 
 
14.- 35/2017 ALE, martxoaren 13koa. Haren bidez, obra lizentzia baldintzatua 
ematen zaio Pedro José Ventura Aristuri “Kirol instalazioekin muga egiten duen 
finkako hesia sendotzeko” lanetarako, Agoizko Irigarai auzoko 7. zenbakian. 
 



15.- 36/2017 ALE, martxoaren 13koa. Haren bidez, obra lizentzia ematen zaio 
Raquel Vergara Lusarretari “Galdara ordezte” lanetarako, Agoizko 
Euntzebideko 20. zenbakian. 
 
16.- 37/2017 ALE, martxoaren 16koa. Haren bidez, agintzen da beharrezko 
prebentzio lanak egiteko, Agoizko Erregeordearen kaleko 6. zenbakiko 
eraikinari dagozkionak.  
 
17.- 38/2017 ALE, martxoaren 23koa. Haren bidez, ematen zaio Laida Otero 
Garcíari desgaitasuna dutenendako aparkatzeko txartela. 
 
18.- 39/2017 ALE, martxoaren 23koa. Haren bidez, karga eta deskargarako 
baimena ematen zaio “Latasa Hermanos Jangarria SL” enpresari, eremu 
murriztuan, astelehenetik ostiralera, 7:00etatik 9:00etara eta 14:00etatik 
16:00etara, 2877HZK eta Kangoo 6299GPH matrikula duten ibilgailuetarako. 
 
19.- 40/2017 ALE, martxoaren 24koa. Haren bidez, jarduera sailkaturako eta 
obretarako lizentzia ematen zaio “Alcalá Industrial SAU” enpresari; industria 
nabea egokitzeko eta jarduera sailkatuei dagokiena, Agoizko industrialdean.  
 
20.- 41/2017 ALE, martxoaren 24koa. Haren bidez, obra lizentzia ematen zaio 
“Azaramendi SL” enpresari “Pelet bidezko berogailua eta kebidea” jartzeko 
lanetarako, Agoizko Erregeordearen kaleko 2. zenbakian. 
 
21.- 42/2017 ALE, martxoaren 27koa. Haren bidez, eskatzen zaio Iñaki Auza 
Echeverríari legeztatzeko kanpoko zurajea ordezteko lanak, bere jabetzako 
partzelan, Agoizko Olaberrizokoa auzoko 2. zenbakian. 
 
22.- 43/2017 ALE, martxoaren 27koa. Haren bidez, eskatzen zaio Duarte Dos 
Anjos Afonsori legeztatzeko kanpoko zurajea ordezteko lanak, bere jabetzako 
partzelan, Agoizko Olaberrizokoa auzoko 9. zenbakian. 
 
23.- 44/2017 ALE, martxoaren 27koa. Haren bidez, eskatzen zaie Daniel Sáez 
Beari eta Gabriela López Navarreteri legeztatzeko kanpoko zurajea ordezteko 
lanak, bere jabetzako partzelan, Agoizko Olaberrizokoa auzoko 14. zenbakian. 
 
24.- 45/2017 ALE, martxoaren 27koa. Haren bidez, eskatzen zaio Miguel 
Angel Bueno Adoti legeztatzeko kanpoko arotzeria ordezteko lanak, bere 
jabetzako partzelan, Agoizko Olaberrizokoa auzoko 3. zenbakian. 
 
25.- 47/2017 ALE, martxoaren 27koa. Haren bidez, eskatzen zaio Sandra 
Bárcenas Muñozi dokumentazio osagarria aurkezteko, biztanleen udal erroldan 
alta emateko eskaera espedienteari dagokionez.  
 
26.- 48/2017 ALE, martxoaren 30ekoa. Haren bidez, obra lizentzia ematen 
zaio Francisco Javier Jaso Zapateríari “Bajera etxebizitzari atxikia” lanetarako, 
Agoizko Irindegia auzoko 90. zenbakian.  
 
27.- 49/2017 ALE, martxoaren 30ekoa. Haren bidez, laguntza ekonomikoa 
ematen zaio Ibai Cia Goñiri; Agoizko Udal Musika eskolan ikasketa arautuak 



egiten dituzten kideek dauzkaten familiei ematen zaizkien udal laguntzak 
arautzen dituen ordenantzaren araberakoa. 
 
 
3.- ARLOETAKO TXOSTENAK 
 

Aitziber Ugalde Martxueta zinegotziak gazteendako 2017/04/07ko 
bilerarako deialdiaren berri eman du, 2017ko jarduerei buruzkoa. 

 
Javier Ayanz Otano zinegotziak nagusiendako parke bio-osasungarriaren 

seinaleztatzearen berri eman du. 
 
Sandra Sánchez Itxaso zinegotziak San Migel Eskola Publikoak 

antolaturiko korrika txikiaren berri eman du. 
 
Txaro Mina López zinegotziak jakinarazi du Zuhaitz Eguna ospatuko dela 

heldu den 2017/04/18an, eta zenbait espezie landatuko direla pilotalekuaren 
ondoko Oroimenaren Parkean eta, era berean, anfibio eta narrastiei buruzko 
eraskusketaren berri eman du.  
 
4.- JAKINARAZPENAK: 
 
- 132/2017 Ebazpena, martxoaren 9koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen 
Antolamenduko zuzendari nagusiak emana. Haren bidez ebazten da toki 
entitateek eta eragile pribatuek sustaturiko baso jardueretarako laguntzen 
deialdia. 

 
 
5.- AGOIZKO UDALAREN ETA SAREAN ELKARTEAREN ARTEKO 
HITZARMENAREN ARABERAKO ERABAKIAK, KAMINEROETXE 
HIGIEZINA DOAN LAGATZEKO, ERABILERA PUBLIKOKO EDO GIZARTE 
INTERESEKO JARDUERETARAKO ERABILTZEKO XEDEZ.  
 
Ikusirik Aalborgeko Gutuna, europar hiriek jasangarritasuna lortzeko lan esparru 
gisa, Agoizko Udalak sinatu eta berretsia, bere garapen jasangarriaren aldeko 
kezka daukan herria den aldetik, eta Tokiko Agenda 21 ezartzeko abiapuntu 
gisa, Berdintasunari eta Gizarte Justiziari buruzko Aalborgeko 9. 
Konpromisoaren esparruan, eta gure herritarren osasuna eta ongizatea sustatu 
eta babesteko eta komunitate integratzaileak eta solidarioak ziurtatzeko 
helburuarekin. 
 
Ildo horretatik, Agoizko Udalak interesa dauka “Gizartetxea” izeneko gune 
sozial bat sortzeko, bi gune bereizi dituen espazioa sortuz. Bata, gizarte taldeek 
justizia sozialaren esparruarekin loturiko jarduerak egin ditzaten: funtsean 
udalaren bizitza sozialari loturiko elkarte eta irabazi asmorik gabe helburu 
sozialekin lan egiten duten taldeendako. Eta, bestea, jubilotekaren kontziliazio 
zerbitzua sortzeko, arnas gelak izenarekin ere ezagutzen direnak. Biak jarriko 
dira Agoizko Kamineroetxe kaleko 5. zenbakiko beheko eta bigarren solairuan. 
Haren jabetza Nafarroako Gobernuaren Ondare Zerbitzuarena da eta doan laga 
dio Agoizko Udalari, apirilaren 28an Aurrekontuaren zuzendari nagusiak 



emaniko 143/2016 Ebazpenaren bidez, lokal hori helburu sozialetarako erabilia 
izan dadin.  
 
Era berean, herrian sorturiko Sarean Agoitz Elkarteak honako helburu hauek 
ditu: bultzatzea gizarte mobilizazioa, emakumeen parte hartzea eta presentzia 
bizitza sozialean, sustatzea herriko errealitate sozialaren inguruan jarduteko 
topagune bat, boluntarioendako irekia, eta herritarren oinarrizko beharrak 
betetzea elikagai, arropa eta oinetakoei dagokienez, eta elkarren arteko trukea 
eta erantzukizunezko kontsumoa sustatzea, Agoizko Udalak justizia sozialaren 
esparruan Gizartetxetik promozionatu nahi dituen lan helburuekin bat etorriz.  
 

Azaldutakoagatik, zinegotzi guztien adostasuna izanik, ERABAKI DA: 
 
1.- Agoizko Kamineroetxe kaleko 5. zenbakian lehen solairuko areto bat 
eta beheko solairuko komunetako bat (kanpoko komuna) lagatzea. Haren 
jabetza Nafarroako Gobernuaren Ondare Zerbitzuarena da eta doan laga 
dio Agoizko Udalari, apirilaren 28an Aurrekontuaren zuzendari nagusiak 
emaniko 143/2016 Ebazpenaren bidez, lokal hori helburu sozialetarako 
erabilia izan dadin. 
 
2.- Erabaki hau igortzea Sarean Agoitz Elkarteari, behar diren ondorioak 
sor ditzan. 
 
6.- IRATI TRENAREN BIDE NATURALA BERRESKURATZEKO 
PROIEKTUAREKIN LOTURIKO BIDEZKO ERABAKIAK. NEKAZARITZA, 
ABELTZAINTZA ETA ELIKAGAI MINISTERIOAK FINANTZATU ETA 
GAUZATZEKO ESKATZEN DITUEN ALDEZ AURREKO KONPROMISOAK 
LURSAILEN ERABILGARRITASUNARI, MANTENTZE-LANEI ETA ONDARE-
ERANTZUKIZUNARI DAGOKIENEZ. 
Irati Trenaren Bide Naturala berreskuratzea proiektu estrategikoa da nafar 
aurrepirinioa egituratu eta haren lurralde garapenerako, bere garaian adierazi 
zen moduan Nafarroako Gobernuak eta bide historiko horrek ukitzen dituen 
udalek berek onetsitako Bizikletaren Planean, eskualdeko produktu turistikoak 
garatzeko planetan eta, lurralde antolamendu estrategietan.  
Agoitz, Lizoain-Arriasgoiti, Urrotz, Longida, Urraulbeiti, Irunberri, Liedena, 
Eguesibar eta Zangozako udalek Irati trenaren antzinako bidea berreskuratzea 
dute helburu, Pirinioaren Hego-isurialdeko Bide Naturalean dagoen ibilbidea 
den aldetik. 

Nafarroako Gobernuak 2015eko ekainaren 11n hartutako erabaki baten 
bidez onetsi zen “Iratiko Bide Berdea” Udalez Gaindiko Proiektu Sektoriala, 
Eguesibar-Zangoza tartean, aipatu udalek sustaturik. Erabaki horren bidez 
aldarrikatu zen -123. zenbakiko Nafarroako Aldizkari Ofizialean, ekainaren 
26an, argitaratua- Proiektu Sektorialaren erabilgarritasun publikoa eta interes 
soziala, bai eta premia ere, desjabetzearen ondorioetarako. 

Garapen Ekonomikorako kontseilariak azaroaren 19an emandako 
96/2015 Foru Aginduaren bidez, hasiera eman zitzaion “Iratiko Bide Berdea” 
Udalez Gaindiko Proiektu Sektorialak" ukituriko ondasun eta eskubideak 
desjabetzeko prozedurari, Eguesibar-Zangoza tartean. Zangoza, Liedena, 
Irunberri, Urraulbeiti, Longida, Agoitz, Lizoain, Urrotz eta Eguesibarko udalek 
sustatu zuten; jendaurrean paratua egon zen ukituriko ondasun eta eskubideen 



zerrenda, eta aipatu udalak beren herrilurretan desjabetzen ziren lursailen 
onuradun izendatu ziren. Garapen Ekonomikorako kontseilariak urtarrilaren 
26an emandako 8/2016 Foru Aginduaren bidez, jendaurrean paratzeko fasea 
ebatzi eta behin betiko onetsi zen ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda. 

Jarduketa gauzatzeko, espedientean sartu da “Irati Trenaren Bide 
Naturalaren proiektua”, 2017ko otsailean Sergio Perez García teknikariak idatzi 
eta sinatua. 

Nahitaezko desjabetzearen espedientea bukaturik, eta desjabetze horren 
ondoriozko onuradunak udal sustatzaileak direnez gero, proiektua gauzatzeko 
beharrezkoak diren lursail guztiak udal sustatzaileen jabetzakoak dira, proiektu 
horren eko-aisialdiko erabilerari loturik daude eta erabilgarri daude, 
Okupazioaren Behin betiko aktetan adierazia eta Nafarroako Gobernuaren 
Garapen Ekonomikorako Departamentuaren Afektazio eta Balioespen 
Bulegoan emandako agirian ziurtatzen den bezala. Agiri hori erabaki honen 
eranskin moduan atxikitzen da. 

Proiektu hau finantzatu eta gauzatzeko, -hirigintza, proiektu eta jabetzari 
dagozkion xedapenez gain– (MAPAMA) Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta 
Ingurumen Ministerioak eskatu du proiektuari loturiko udalek onets ditzaten 
aldez aurreko konpromisoak, lursailen erabilgarritasunari, mantentze-lanei eta 
ondare-erantzukizunari dagokienez. 

Azaldutakoagatik, zinegotzi guztien adostasuna izanik, ERABAKI DA: 
1.-. Adieraztea Agoizko Udalak eskura dituela “Irati Trenaren Bide 

Naturalaren proiektua” Agoizko udalerrian gauzatzeko beharrezkoak diren 
lursail guztiak, 2017ko otsailean Sergio Perez García teknikariak idatzi eta 
sinatu proiektuarekin bat. Lursail horiek udalaren jabetzakoak direnez 
gero, haien erabilera lagatzen da Bide Natural gisa egokitzeko eta ondoren 
proiektu horren eko-aisialdiko erabilera publikorako, eta erabilgarri daude 
Okupazioaren Behin betiko Aktetan adierazia eta Nafarroako Gobernuaren 
Garapen Ekonomikorako Departamentuaren Afektazio eta Balioespen 
Bulegoan emandako agirian ziurtatzen den bezala. Agiri hori erabaki 
honen eranskin moduan atxikitzen da. 
2.- Sustatzaile denez gero, bereganatzea mantentze lanetarako eta 
lankidetzarako konpromisoak, Bidea Agoizko udalerritik igarotzen den 
tartean, ondoren esaten denaren arabera:  

• Iratiko Bide Naturalaren obretako mantentze lanak egitea, 2017ko 
otsailean Sergio Perez García teknikariak idatzi eta sinatu 
Proiektuaren Txostena osatzen duen Mantentze Koadernoan 
deskribatu bezala.  

• Seinalizazioa berriz jartzea Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta 
Ingurumen Ministerioaren Bide Naturalen Seinaleztatze eta 
Elementu Osagarrien Eskuliburuan ezarritakoarekin bat. 

• Bide Natural horren ezagutza eta erabilera sustatzeko, 
beharrezkoak diren eta bere esku dauden ekintza guztiak egitea, 
Ministerioari denbora nahikoarekin jakinaraziz, komenigarri joz 
gero, bertara joan ahal dadin.  

• Bide Naturalen Programako logotipoa beti erabiltzea sortzen dituen 
eskuorri edo dokumentuetan. 

• Ministeriotik bertatik egiten diren sustapen jardueretan laguntzea. 
• Motordun trafikoa arautzea, zorrotz mugatuz mantentze lanetarako, 

larrialdi egoeretarako eta finka mugakideetara iristeko ordezkaezin 



diren kasuetara (bidea debekatuz baimendun ibilgailuei izan ezik), 
eta gainerako trafikoa bide alternatiboetara desbideratuz. 

Hori guztia, Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen 
Ministerioak obrak sustatzaileari erabilera publikorako formalki ematen 
dizkion unetik aitzina; egintza hori obren Harrera Ofiziala egin ondoren 
gauzatuko da. 
3.- Sustatzaile denez gero, bereganatzea kontratuz kanpoko ondarearen 
gaineko eta erantzukizuna hartzeko konpromisoa Agoizko udalerritik 
igarotzen den Bidearen tartean gerta litekeen edozein kalte edo 
ezbeharren aurrean, Iratiko Bide Naturalaren lurretan edota hura osatzen 
duten ondasunetan edo hari lotuetan edo jabetza mugakideetan sor 
daitezkeenetan, edo hurbil egoteagatik haren erabiltzaile edo pertsonei 
gertatzen ahal zaizkienak, Bideari egozten ahal zaizkion arrazoiengatik. 
Hori guztia Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak 
obrak sustatzaileari erabilera publikorako formalki ematen dizkion unetik 
aitzina; egintza hori obren Harrera Ofiziala egin ondoren gauzatuko da. 
4.- Alkateari eskumena ematea “Irati Trenaren Bide Naturala 
berreskuratzeko proiektuari loturiko konpromisoen elkarren arteko 
erabakia” izenpe dezan gainerako udal sustatzaileetako ordezkariekin 
batera. Hartan jasotzen dira aurreko ataletan adierazitako konpromisoak, 
espedienteko dokumentuan ezarritakoarekin bat.  
 
7.- ZERBITZU ANITZETAKO LAU LANGILE, AGOIZKO UDALAREN 
ZERBITZURA, LANALDI OSOZ ETA LAU HILABETEZ, 2017/05/16tik 
2017/09/16ra, KONTRATATZEKO OINARRIAK ONESTEAREKIN LOTURIKO 
BIDEZKO ERABAKIAK,  
NAFAR LANSARE - NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUKO ZUZENDARI 
KUDEATZAILEAK ABENDUAREN 30ean EMANDAKO 3014/2016 
EBAZPENAREN BABESEAN. HAREN BIDEZ ARAUTZEN DIRA 
NAFARROAKO TOKI ENTITATEENDAKO DIRU-LAGUNTZAK 
LANGABETUAK KONTRATATZEAGATIK, INTERES OROKOR EDO 
SOZIALEKO LAN ETA ZERBITZUAK EGITEKO. 
 

Ikusirik abenduaren 30eko 3014/2016 Ebazpena, Nafar Lansare - 
Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, interes orokor 
edo sozialeko lan eta zerbitzuak egiteko xedez langabetuak kontratatzeagatik 
Nafarroako Toki Entitateendako diru-laguntzak arautzen dituena (11. zk. NAO, 
2017/01/17koa) eta, era berean, Joaquín Allo Eleta Udalaren arkitekto 
aholkulariak 2017ko apirilean aurkeztu Txosten Teknikoa, udal azpiegituren 
kontserbazio, konponketa eta mantentze lanak egiteko, beharrezkoa da D 
mailako lau langile kontratatzea lanaldi osoz eta lau hilabetez, Udalaren 
zerbitzu anitzetako arloko lanak egiteko. Agoizko Udalean onetsitako 
Aurrekontu Orokorretan badagoenez diru kontu-saila, zinegotzien adostasuna 
izanik, ERABAKI DA:  
 
1.- Onestea Joaquín Allo Eleta Udalaren arkitekto aholkulariak 2017ko 
apirilean aurkeztu Txosten Teknikoa, udal azpiegituren kontserbazio, 
konponketa eta mantentze lanak egiteko xedez. 
 



2.- Onestea zerbitzu anitzetako lau langile, Agoizko Udalaren zerbitzura, 
lanaldi osoz eta lau hilabetez, hainbat lan egiteko kontratatzeko oinarriak. 
 
3.- Erabaki hau eta kontratazioak egiteko oinarriak igortzea Agoizko 
Udalaren zerbitzura eta Nafarroako Enplegu Zerbitzura.  
 
8.- KULTUR TALDEEI LAGUNTZAK EMATEAREKIN LOTURIKO BIDEZKO 
ERABAKIAK.  
 

Ikusirik Agoizko Udalak 2017/02/01eko osoko bilkuran hartutako 
erabakia, 2017. urtean elkarte sozio-kulturalen jarduera sustatzera bideraturiko 
laguntzen, diru-laguntzen eta hitzarmenen oinarriak onesten dituena, eta irabazi 
asmorik gabeko edota herriko elkarte sozio-kulturalen funtzionamenduan diruz 
laguntzeko xedez, eta irabazi asmorik gabeko edota herriko entitate sozio-
kulturalek Agoitz herrirako ezohikoak izateagatik interes kulturaleko hartzen 
diren jarduerak garatzeko, bai eta Agoizko Udalaren urteko jai eta kultura 
egutegian tokiko talde artistikoen emanaldiak sartzeko ere hitzarmenen bidezko 
diru-laguntzen bidez.  

 
Horren ildotik, kontuan hartuz laguntzak ebazteko ezintasuna, eta 

badaudenez aztertu eta balioetsi behar diren eskabide batzuk, ERABAKI DA: 
 

BAKARRA.- Geroratzea, hurrengo osoko bilkura arrunterako, Agoizko 
Udalaren batzorde teknikoak aurkezten duen Agoizko elkarte sozio-
kulturalen jarduera 2017. urtean sustatzera bideraturiko laguntzen, diru-
laguntzen eta hitzarmenak ebazteko proposamena. 
 
9.- AGOIZKO BIZTANLEEN UDAL ERROLDAREN POPULAZIO 
KOPURUARI DAGOZKION ERABAKIAK. 
 

Ikusirik Agoizko biztanleen erroldaren populazio kopuruak, 
2017/01/01ekoak, espedientean sarturiko zenbakien laburpenetan sortutako 
altak eta bajak islatzen dituztenak, eta 2016/01/01etik 2017/01/01era doan 
epekoak, eta Alkatetzak emandako eta dagokion Liburuan idatzitako 
ebazpenen arabera Biztanleen Udal Erroldan egindako aldaketen ondorioz, 
2005eko urriaren 25ean Estatistika Institutu Nazionaleko Presidenteak 
emandako Ebazpenaren IV. Atalean ezarritakoarekin bat etorriz, eta Tokiko 
Lankidetzarako zuzendari nagusiak udalei urtero udal errolda berrikusi eta 
populazioari buruzko zenbaki ofizialak erdiesteko prozeduraren proposamenari 
buruz emandakoarekin bat etorriz, (2005/11/23ko BOE), zinegotzi guztien 
adostasuna izanik, ERABAKI DA:  

 
1.- Onestea Agoizko Biztanleen Erroldaren 2017/01/01eko populazio 
kopuruak. 

 
2.- Erabaki honen berri ematea Estatistika Institutu Nazionalari, 
2017/01/01eko biztanleen udal erroldako kopiarekin batera, behar diren 
ondorioak sor ditzan.  
 



10.- 2017ko LEHEN HIRUHILEKOARI DAGOKION UR ROLDEA ONESTEARI 
BURUZKO ERABAKIAK. 
 

Ikusirik 2017ko lehen hiruhilekoari dagokion ur zerbitzuaren roldea, 
44.482,36 eurokoa, zinegotzi guztien adostasuna izanik, ERABAKI DA:  

1.- Onestea 2017ko lehen hiruhilekoari dagokion ur zerbitzuaren 
roldea, 44.482,36 eurokoa.  

2.- Ezartzea borondatez ordaintzeko epea 2017ko apirilaren 5etik 
2017ko maiatzaren 1era.  
 
11.- ERREMONTE FUNDAZIO ENTITATEAREKIN IZENPETUTAKO KIROL 
HITZARMENAREKIN LOTURIKO ERABAKIAK. 
 

Ikusirik Agoizko Udalaren eta Euskal Jai Berri Fundazioaren arteko 
lankidetza hitzarmena, erremonte jaialdia antolatzen laguntzea eta 
ERREMONTE EUSKAL JAI BERRI FUNDAZIOAREN prestakuntza lana 
laguntzea xede dituena, zinegotzi guztien adostasuna izanik, ERABAKI DA:  

 
1- Onestea Agoizko Udalaren eta Euskal Jai Berri Fundazioaren arteko 
lankidetza hitzarmena, erremonte jaialdia antolatzeko eta Erremonte 
Euskal Jai Berri Fundazioaren prestakuntza lanean laguntzeko. 
 
2.- Erabaki hau igortzea Euskal Jai Berri Fundazioari, behar diren 
ondorioak sor ditzan.  
 
12.- 2017ko EKITALDIAREN BARRUAN, HEZKUNTZAREN ESPARRUKO 
ENTITATEEI (UMAFY ETA GURASOEN ELKARTEA) DAGOZKIEN 
LAGUNTZEN EBAZPENAREKIN LOTURIKO ERABAKIAK. 
 

Ikusirik hezkuntzaren esparruan Agoizko San Migel Eskola Publikoaren 
Gurasoen Elkartearen aldeko laguntzetarako proposamena (500,00 euro) eta 
(UMAFY) Francisco Yndurain Helduen Unibertsitatearen aldekoa (2.500,00 
euro) 2017ko ekitaldiari dagozkionak, Udalbatzako kideek aho batez ERABAKI 
DUTE:  
 
1.- Onestea hezkuntzaren arloan dirulaguntzak emateko ebazpena, 
Agoizko San Migel Eskola Publikoaren Gurasoen Elkartearen alde (500,00 
euro) eta Francisco Yndurain Helduen Unibertsitatearen alde (UMAFY) 
(2.500,00 euro) 2017ko ekitaldiari dagozkionak. 
 
2.- Erabaki hau igortzea Gurasoen Elkarteari eta Francisco Yndurain 
Helduen Unibertsitateari (UMAFY). 
 
13.- EUSKARAREN ARLOKO DIRU-LAGUNTZA ETA LANKIDETZA-
HITZARMEN DEIALDIEI LOTURIKO BIDEZKO ERABAKIAK.  
 
Ikusirik euskararen arloak igortzen dituen euskara ikasteko eta euskararen 
normalizazioan jarduten duten entitateendako 2017ko ekitaldiari dagozkio diru-
laguntzen deialdiaren proposamenak, Euskara Sustatzeko Diru-laguntzak 
izeneko kontusailaren kargura egingo direnak. 



 
Halaber, ikusirik Agoizko Udalaren eta Irati Elkartea entitatearen 

lankidetza hitzarmenerako proposamenak Irati Irratia igorlearen irratsaioak 
hedatzeko eta interneten bidez entzun ahal izateko, eta euskararen esparruan 
normalizazio gaietan aholkulari den Kontseilua entitatearena, era berean 
Euskalerria Irratiak haren programazioan Agoizekin loturiko berriak eta 
informazioa eman ditzan.  

 
Azaldutakoagatik, zinegotzi guztien adostasuna izanik, ERABAKI DA: 
 

1.- Onestea 2017ko ekitaldiko diru-laguntzen deialdia, euskara ikasteko eta 
euskararen normalizazioan jarduten duten entitateendako. 
 
2.- Onestea Agoizko Udalaren eta Irati Elkartea, Kontseilua eta Euskalerria 
Irratia entitateen arteko lankidetza hitzarmenerako proposamenak.  
 
2.-Erabaki hau igortzea Irati Elkartea, Kontseilua eta Euskalerria Irratia 
entitateei. 
 
3.- Udaleko alkate udalburuari eskumena ematea dagozkion lankidetza 
hitzarmenak izenpe ditzan.  
 
14.- ESKARIAK ETA GALDERAK. 
 
Ez dago halakorik. 
 

Udalbatzak eskerrak ematen dizkio Udalbatza Txikiari osoko bilkurara 
bertaratu izateagatik, eta gonbidapena luzatzen die osoko bilkura txikia egin 
dezaten laster, eta dagozkion proposamenak Udalbatzari helaraz diezazkien. 

 
Eta aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, alkate jaunak bilkura bukatutzat eman 
du goizeko 10:30ean. Horren akta egin da eta zinegotziek sinatu dute nirekin 
batera, eta idazkaria naizenez gero, horren fede ematen dut. 
 

 
 


