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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

KANTAURIKO URKIDETZA

Erabakia, 2018ko apirilaren 24koa, Kantauriko Urkidetzaren Gobernu Batzarrarena, zeinaren 
bidez onesten baita obra, hornidura eta zerbitzu kontratuetarako administrazio baldintzen 
agiriak, kantauriko Urkidetzari aplikatu ahal zaizkion prozedura ireki, ireki erraztu, murriztu eta 
negoziatuetan, publizitatedun eta publizitate gabekoetan

Martxoaren 9an, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legea (aurre-
rantzean SPKL) sartu zen indarrean, zeinaren bidez egin baitzen Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren zenbait zuzentarauren Espainiako ordenamendu juridikorako transposizioa, hain 
zuzen ere, 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauena (2017ko azaroaren 
9ko BOE, 272 zk.). Horren harira, administrazio baldintza berezien agiriak arau haren xedapene-
tara egokitzeko beharra ezartzen da (SPKLaren 122. artikulua). Aipatutako agiri horiek kontratu 
mota hauei aplikatuko zaizkie: obra, hornidura eta zerbitzu kontratuak, prozedura ireki, ireki 
erraztu, murriztu eta negoziatu publizitatedun eta publizitate gabekoetan.

SPKLren aipatutako 122. artikulu horren 5. apartatuak adierazten duenez, kontratazio or-
ganoak onartuko ditu administrazio baldintza berezien agiriak, eta gainera baldintza berezien 
agirien ereduak onartu ahalko ditu, antzeko izaera duten kontratu kategoria jakin batzuetarako. 
Artikulu horren beraren 7. apartatuak dio agiriak eta ereduak onartzeko, bakoitzari dagokion 
zerbitzu juridikoaren txostena beharko dela aldez aurretik. Administrazio baldintza berezien 
agiria baldintza agirien eredu bati egokitzen bazaio, eta baldintza agirien ereduari buruz txosten 
hori egina badago lehenagotik, ez da txostenik egin beharko administrazio baldintza berezien 
agiriari buruz.

2018ko martxoaren 6ko Foru Gobernu Kontseiluak, 111/2018 Erabakiaren bidez, onetsi egin 
zituen administrazio baldintza berezien agirien ereduak obra, hornidura eta zerbitzu kontratue-
tarako, Arabako Foru Aldundiari eta haren foru erakunde autonomoei aplikatu ahal zaizkien 
prozedura ireki, ireki erraztu, murriztu eta negoziatu publizitatedun eta publizitate gabekoetan. 
Eta, horrela, Sektore Publikoaren kontratuei buruzko Legera egokitu zituen.

Kantauriko Urkidetzako lege aholkularitzak txostena egin zuen foru dekretu horren legezko-
tasunari eta edukiari buruz, Urkidetzako bertako kontratazio espedienteei nola aplikatu jakiteko, 
eta ondorioztatu zuen han jasoriko agiriak aplikagarri zaizkiela Urkidetzak irekitzen dituen es-
pedienteei eta hala egin behar dela.

Urkidetzako estatutuen 23.1. artikuluak hainbat eskumen ematen dizkio Gobernu Batzarrari, 
eta haien artean bat da obra eta zerbitzuak kontratatzeko eta esleitzeko baldintza agiriak onestea, 
lehendakariaren eskumenen mugen gainetik.

ERABAKIA

1. Onestea administrazio baldintza berezien agirien ereduak obra, hornidura eta zerbitzu kon-
tratuetarako, prozedura ireki, ireki erraztu, murriztu eta negoziatu publizitatedun eta publizitate 
gabekoetan, Foru Gobernu Kontseiluaren martxoaren 6ko 111/2018 Erabakiaren eranskinetan 
jasotakoaren arabera, zeinaren bidez onetsi baitziren administrazio baldintza berezien agirien 
ereduak obra, hornidura eta zerbitzu kontratuetarako, Arabako Foru Aldundiari eta haren foru 
erakunde autonomoei aplikatu ahal zaizkien prozedura ireki, ireki erraztu, murriztu eta negoziatu 
publizitatedun eta publizitate gabekoetan, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 
9/2017 Legera egokitzeko.
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2. Administrazio baldintza berezien agiriak Kantauriko Urkidetzaren kontratazioan ezarriko 
dira.

3. Ereduko agiriaren edukiari jarraitzen ez dioten agiriak onesteko, aldez aurretik Gobernu 
Batzarraren baimena behar da, lehendakariari esleitu zaizkion eskumenen mugen gainetik.

4. Baimena ematea Urkidetzako lehendakariari egin beharreko jardunak egin ditzan baimen-
dutako erabakia eraginkorra izan dadin beharrezkoak diren agiriak eta izapideak formalizatzeko, 
eta horren berri eman beharko die gobernu organoei hurrengo bilkuran.

5. Erabaki hau ALHAOn argitaratzea.

Izoria, 2018ko apirilaren 24a

Lehendakaria
JULEN IBARROLA GOBANTES
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