
BILKURA BEREZIA 
 

2017KO MAIATZAREN 18A 
 

Agoitzen bi mila eta hamazazpiko maiatzaren hemezortzian, 
09:30ean, Udalak bilkura berezia egin zuen, legez eskatutako prozedurari 
jarraikiz. 

 
 

PRESIDENTEA: Unai Lako Goñi alkat-presidentea 
 

BERTARATUTAKOAK: Honako zingotzi jaun/andereak: 
                          
                          Sandra Sánchez Itxaso andrea 
                          Francisco Javier Ayanz Otano jauna 
                          Maite Fernández Font anderea 

     
 
BERTARATU EZ DIRENAK ::  
                   Carlos Villanueva Abaurrea jauna 
                   María Ángeles González Rodríguez anderea 
                   Txaro Mina López anderea 

         Aitziber Ugalde Martxueta anderea 
         Julio de Gracia San Martín jauna 
         Carmen Cosín Reta anderea 
 

IDAZKARIA:  Francisco Javier Tellechea González jauna. 
 
1.- AGOIZKO 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLAKO 
ZERBITZUAREN GESTIOA 2017-2023 ALDIRAKO ESLEITZEKO 
ABIATUTAKO PROZEDURA. KONTRATAZIO MAHAIAK EGINIKO 
PROPOSAMENAREKIN LOTUTAKO AKORDIOAK. 
 

Ikusirik 2017/03/01 guneko bilkuraren akordioa, Agoizko 0-3 
urtekoentzako Haur Eskolako zerbitzuko kontratazioa arautu behar duen 
baldintza ekonomiko administratibo bereziak eta jarraibide teknikoen 
plegua onesten duena. Pozedura ireki da 6/2006 FL-ko 50.1.a 
artikuluaren arabera, eta tramitazio arruntari jarraikis (6/2006 FL, 41 
artikulua). Kontratazioaren iraunaldia: 2017/09/01 – 2023/08/23. 

 
Informatu da Kontratazioa Mahaiak eginiko proposamenaz, Agoizko 

0-3 urtekoentzako Haur Eskolako zerbitzuko gestioa prozedura irekiaren 
bidez esleitzekoaz. Aurkeztutako lizitatzaile bakarraren aldekoa da, hots 
“TAUPADAK SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA” enpresaren aldekoa, 
enpresak eskainitakoa prezioan: MILIOI BAT EHUN ETA LAURROGEI 
MILA ETA ZORTZIEHUN EURO (1.180.800,00 €), BEZa gabe, harena izan 
baita aurkeztutako eskaintza guztien artean puntu gehien lortu dituena.  

 



 
Adierazitakoagatik, bilkuran dauden zinegotzi jaun/andereak, aho 

batez, ERABAKI DUTE: 
 
1.- “TAUPADAK SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA” enpresari 

esleitzea AGOIZKO 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLAko 
zerbitzuko gestioa, MILIOI BAT EHUN ETA LAURROGEI MILA ETA 
ZORTZIEHUN EUROan (1.180.800,00 €), BEZa gabe, harena izan baita 
aurkeztutako eskaintza guztien artean puntu gehien lortu dituena.  
Esleipena onetsitako baldintza ekonomiko administratiboen pleguan 
ezarritako balorazio iripideei jarraikiz egin da. 
 
2.- Alkate jauna ahalmentzea, horretarako beharrezko dokumentuak 
sina ditzan. 
 
3.- Hartutako erabaki honen beri ematea “TAUPADAK SOCIEDAD 
MICROCOOPERATIVA” eslipendunari, kontratazio hau arautzen duen 
baldintza administratibo berezien pleguan adierazitako agiriak sina 
ditzan. Eta bereziki eskatzea kontratua formalizatzeko behin betiko 
bermea jarri duela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkez dezan, eslepen 
hau jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita hamabost egun naturaleko 
epean. 
 
4.- Akordio hau argitara ematea Nafarroako Kontratazio Atarian  eta 
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuari jakinaraztea, 
bidezko ondorioetarako. 
 
2.- ZEHAZTASUN TXOSTENA HASIERA BATEZ ONESTEAREKIN 
LOTUTAKO AKORDIOAK. TXOSTENAREN HELBURUA DA 
AGOIZKO IRIGAI AUZOKO, 25 ZENBAKIKO JABEEN 
KOMUNITATEAK ERAIKINEKO OZTOPO ARKITEKTONIKOAK 
EZABATZEA ETA IGOGAILUA JARTZEA. LEKUA: IRIGAI AUZOA, 
25-  

Zehaztasun Azterketaren espedientearen berri eman da.  
Txostenaren helburua da Agoizko Irigai auzoko, 25 zenbakiko jabeen 
komunitateak eraikineko oztopo arkitektonikoak ezabatzea eta igogailua 
jartzea. Lekua: Irigai auzoa, 25. Iñaki Ayechu Echarte teknikariak 
erredaktatu zuen proiektu teknikoa, 2017ko apirilean, eta Joaquín Allo 
Eleta arkitekto teknikoak horren aldeko txostena egin zuen 2017/05/21 
datarekin.  
 

Adierazitakoagatik, bilkuran dauden zinegotzi jaun/andereak, aho 
batez, ERABAKI DUTE: 

 
1.- Hasiera batez onesta Agoizko Irigai auzoko 5 zenbakiko eraikinean 
(etxebizitza multzoa) igogailua jartzeko eta oztopo arkitektonikoak 
ezabatzeko Zehaztasun Azterketa. Proiektua Agoizko Irigai auzoko 2 



zenbakiko etxebizitzetako jabeek sustaturikoa da, eta horren proiektu 
teknikoa Iñaki Ayechu Echarte teknikariak erredaktatu zuen 2017ko 
apirilean. 
 
2.- Erabakia argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean, bidezko 
ondorioetarako, 35/2002 legeak, abenduaren 20koa, Lurralde eta 
Hirigintzarena, 76 artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Espedientea 
jendaurrean egonen da hogei eguneko epean, interesatuek aztertu eta, 
bidezkoa ikusiz gero, alegazioak egin ditzaten. 
 
3.- 2017. URTEKO TXARTEL LEHIAKETAREN OINARRIAK 
ONESTEAREKIN LOTUTAKO AKORDIOAK. 
 

Ikusirik 2017ko Agoizko Festa iragartzeko kartel lehiaketaren deialdia, 
Kultura Arloak helarazitakoa, bilkuran dauden zinegotzi jaun/andereak, aho 
batez, ERABAKI DUTE: 

 
1.- Onestea Agoizko 2017ko Festak iragartzeko Txartel Lehiaketaren 
oinarriak. 
 
2.- Oinarriak argitaratzea udal web-orrian. 
 
4.- KANPONDOA S.L. ENPRESA PUBLIKOKO ADMINISTRAZIO 
KONTSEILUAK HELARAZITAKO PROPOSAMENAREKIN LOTUTAKO 
AKORDIOAK. PROPOSAMENA TABERNA-JATETXERAEN 
INSTALAZIOAK  UZTEAREKIN LOTUTA DAGO. 
 

Ikusirik: batetik, oraingo esleipendunek, hots, Carlos Javier Gorricho 
Diez eta  Jesús María Osés Pérezek egindako eskaria, udal igerilekuetako 
tabernako kudeaketa (urteko arrendamendu erregimenean) hirugarren bati 
uzteko eta surogatzeko. Ikusirik, bestetik,  Agoizko Udaleko eta Udalaren 
menpe dagoen  igerilekuen errentatzailea den Kanpondoa S.L. enpresa 
publikoaren Administrazio Kontseiluko idazkariak horren inguruan eginiko 
txosten juridikoa. Kontuan harturik 6/2006 Legeak, Kontratu Publikoei 
buruzkoak, 111.1 artikuluan ezarritakoa, alegia, Kontratutik datozen 
eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga ahal izanen zaizkio, betiere 
lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak kontratua esleitzeko 
arrazoi erabakigarriak izan ez badira edo indarrean dagoen arautegia ekiditea 
helburu ez badute.(lagatzea beti ere, egin ahalko da baldintza pleguetako 
kalusula batek espresuki horrelakorik egitea aurrikusirik badago eta 
aldaketak, Foru Lege horren 105 artikuluan, 2.a) atalean adierazten duen 
bezala, kontratuaren aldaketak ezin izanen du haren xedea aldarazi, eta, 
beraz, zerbitzu horiek ezin dira hasierako proiektu edo kontratutik bereizi, 
interes publikoaren kaltera ez joateko). Ikusirik ere baldintza pleguan edo 
lizitazioaren iragarpenean aldatzeko aukera aurrikusten bada, aukera hori 
argi, zehatz eta zalantzagabe adierazi beharko da, eta, modu berean, 
agertaraziko dira zeintzuk diren hori egitko elkartu diren arrazoiak (objetiboki 



egiaztatu beharko dira), zehaztuko dira zeintzuk diren adosten diren 
aldaketen garantiza eta mugak, espresuki adieraziko da kontratuaren 
esleipenaren prezioan zein portzentaiari eragiten dion. Gainera, lagadun 
berriak lagatzaileari bere garaian eskatutako kaudimen ekonomiko, 
finantzario, tekniko edo profesional bera eduki beharko du eta ezingo du 
kontratatzeko debekurik eduki. Kasu guztietan,  lagatzaileak Agoizko Udal 
Igerilekuetako tabernaren kontratazioa arautzen zituen baldintzak eta 
esplotazioa errenta erregimenean (urte baterako) kudeatzeko baldintza 
pleguan adierazitako eskubide eta betebehar berberak onartuko ditu. 
Aurrikusia dago kontratua subrogazioaren bidez lagatzea, kontratua hautsi 
gabe, lagadun esleipendun berri bati emanez, eskubide eta betebehar guztiak 
onartuko dituena. P Ordezko eta lagapen-hartzailak aurkeztu du Kanpondoa 
S.L.-ren (errentatzailea) oniritzia, egiaztatu du aritzeko gaitasuna eta 
kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta tekniko edo profesionala, eta 
kontratatzeko debekurik ez duela. Hortaz, lagatzea egiteko kontratuei 
buruzko legeak xedatutako baldintza guztiak betetzen ditu. 

 
Hori guztiak kontuan harturik, bilkuran dauden zinegotzi 

jaun/andereak, aho batez, ERABAKI DUTE: 
 

1.- Onestea Agoizko udal igerilekuetako tabernaren ustiaketa (urteko 
errendamendu erregimena du) hirugarren bati lagatzea, hain zuzen ere, 
Amagoia Eslava Pinillosen alde. 
 
2.- Akordio honen berri ematea  Amagoia Eslava Pinillosi eta “Gorricho 
Diez, Carlos Javier eta Osés Pérez Jesús María, Sociedad Irregular” 
enpresari, bidezko ondorioetarako. 
 
3.- Kudeaketa lagatu zaionari adieraztea kontratua lagatu zaiola 
horretatik ondorioztatzen diren eskubide eta betebehar guztiekin,   
Agoizko udal igerilekuko taberna zerbitzua kontratatzeko (urteko 
errendamendu erregimenean) onetsitako baldintza pleguari jarraikiz eta 
hasierako eslipendunek, Carlos Javier Gorricho Diezek eta  Jesús María 
Osés Pérezek alegia, bere garaian aurkeztu eta onartu zuten 
poposamen tekniko eta ekonomikoaren baldintzei jarraikiz. 
 
5.- HOMO-LESBO-BI-TRANSFOBIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO 
EGUNA OSPATZEAREKIN LOTUTAKO AKORDIOKA. 
Gaur, maiatzak 17, Homo-Lesbo-Bi-Transfobiaren aurkako nazioarteko 
eguna ospatzen da, gogora ekartzeko 1990ean, gaurko egunez, Osasunaren 
Mundu Erakundeak homosexualitatea gaixotasun mentalen zerrendatik 
kendu zuela. Sexu-orientazioa eta genero-identitatea oraindik ere legeak 
jazartzen ditu herrialde askotan; izan ere, ILGAren (International Lesbian and 
Gay Association) eta Amnistia Internazionalaren txostenek adierazten dute 
homosexualitatea jazartzen dutela 70 herrialde baino gehiagotan. LGTBIQ 
kolektiboaren eskubideen urraketa Bistakoa da, geroz eta lege gehiago 



proposatzen baitituzte LGTBIQ kolektiboaren aurka, adibidez, Errusiar 
Federakundean. Kasu honetan, Errusiak ez du betetzen Europako 
Kontseiluaren Estatutua, nahiz eta kide den heinean berretsia izan. Ezin 
dugu ahaztu Euskaditik gertuko herrialdeetan ere, adibidez, Marokon, 
homosexualitatea zigortzen dutela. Hala ere, ez dugu hain urrun joan behar 
ikusteko gure gizartean ere ohikoak direla kolektibo honen aurkako erasoak. 
Azken asteetan ezagutu ditugu Iruña edo Irungo kasuak, eta aurrez, Gasteiz 
eta Bilbokoak. Azken hilabete honetan jasan behar izan dugu Autobus 
Transfoboaren homofobia instituzionala ere; izan ere, “Hazte Oir” 
erakundeak diru publikoa erabiltzen baitu bere kanpainetarako, nahiz eta 
bere jardunak gorrotoa eta eskubideen urraketa izan oinarri eta 
bizikidetzaren aurkakoa izan. Horregatik, guztiagatik, ordezkaritza dugu 
erakunde publiko guztietatik sustatuko ditugu LGTBIQ kolektiboaren 
eskubideak bermatzen dituzten politikak. Gizarte eredu anitza eta zilegiaren 
alde lan eginen dugu, beste agente eta pertsonekin batera, homofobia, 
lesbofobia, bifobia eta transfobia ezabatzeko. Eta, azkenik, Herritar guztiak 
animatzen ditugu Euskal Herriko herrietan egingo diren mobilizazioetara 
joatera eta parte hartzera 
 
 

 
Adierazitakoagatik, bilkuran dauden zinegotzi jaun/andereak, aho 

batez, ERABAKI DUTE: 
 

 
BAKARRA.- EHBildu udal taldeak Homo Lesbo Bi Transfobia eguna 
ospatzeari buruz aurkeztutako mozioa onestea.  
 
 Eta aztertzeko gaia gehiagorik ez baitago, alkate jaunak bilkura 
bukatutzat eman du 10:15ak zirela. Esandakoa jasotzeko akta hau luzatu da, 
zinegotzi jaun/andereak sinatu dute eta nik, idazkariak, giaztatzen dut. 
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