
 
 

Ariben, 2020ko urtarrilaren 31n, 
20:30ean,  Aezkoako Batzarre Nagusiak, bilkura 
arrunta  egin zuen, lehenengo deialdian, legez 
deituta, haren presidente titularrak zuzenduta 
eta jarraian adierazten diren kideak bertan 
zirela, eguneko honako gai hauek aztertzeko: 

     
BERTARATUTAKOAK  
Presidente jauna: Karlos Bueno Reka 
Batzarrekide jaun-andereak: Anchorena, Francisco Javier – Apat, Javier – 
Galarza, Mª Carmen - Marrodan, Mikel – Zabalza, Izaskun.  
 
 

   
LEHENENGOA.- AURREKO AKTAK ONARTZEA. 

Eragozpenik ez dagoenez, onetsi dira 2019ko azaroaren 21eko eta 
abenduaren 17ko bilkura arrunten aktak. 
  
BIGARRENA.- AEZKOAKO BATZARRE NAGUSIKO KIDE IZATEKO 
HAUTESKUNDEAK. 

Batzarre Nagusiaren Ordenantzan ezartzen den bezala (onartutako 
azken aldaketaren ondoren), hauteskundeak eginen dira aurrekoak egin ziren 
lau urte betetzen diren egunetik (2015eko abenduaren 27an egin ziren) 
laurogeita hamar eguneko epean. Epe hori kontuan harturik, hala nola  
hauteskundeak igandean egin behar direla, gehienezko data martxoaren 22a 
izanen litzateke. 

Egungo araudia ikusita, Osoko Bilkurak erabaki du 2020ko martxoaren 
22an, igandea, Haraneko Batzarre Nagusirako kideak hautatzeko deialdia 
egitea. Deialdi-dekretuan ezarriko da prozesu osoaren erregulazioa, dagozkion 
epeekin, eta bilkura honetan berrikusi eta onartuko dira. 
HIRUGARRENA.- EHIZA-BARRUTIA ERATZEKO ESKAERA. 

Aurrez, bilerak egin dira Ehiza Antolatzeko Plana idatzi duen 
teknikariarekin eta Los Mozolos Ehiztarien Elkartearekin, barrutia eratzeko 
proiektuari eta aprobetxamenduei buruz hitz egiteko. 

Gai hori aurreko bilkuretan ere aztertu zen, eta jakinarazi zen ehiza-
barrutiaren indarraldia 2020an amaitzen dela; beraz, egoki da barrutia eratzeko 
eskatzea. Ehiza Antolatzeko Plana idatziko duen teknikariaren izendapena 
jakinarazi zaio Nafarroako Gobernuari, eta orain barrutia eratzeko eskaera 
aurkeztu beharko da. 

Osoko Bilkurak erabaki du tokiko ehiza-barruti bat (NA-10.418) eratzeko 
eskatzea, baldintza hauekin: 

1- Mugatu beharreko lurrak Aezkoako Mendiak dira. 
2- Aezkoako Batzarre Batzarre Nagusia izanen da barrutiaren titularra. 
3.-Lurrak uzteko baldintzetan ez da konfirmaziorik eman beharrik 

agintzen, eta, dagoeneko, dagokion iragarkia argitaratu da Nafarroako 



Aldizkari Ofizialean, 190. zenbakia, 2019ko irailaren 25ean, osoko bilkuran 
hartutako erabakiaren ondoren.  

4.- Ehiza-barrutiaren iraupen-epea legalki ezarritako gehienekoa da, hau 
da, eratu eta 10 urtekoa. 

5.- Aprobetxamenduak esleitzeko prozedura eta baldintzak honako 
hauek: 
   

- Oilagorra: Aezkoako Batzarre Nagusiak zuzenean kudeatuko du 
oilagorra ehizatzeko txartelen esleipena, eta eskaera-ordenaren arabera 
esleituko da, denboraldi bakoitzerako zehaztutako prezioan. Batzarre Nagusiak 
ehiza antolatzeko planean (POC)  aurreikusitako gehieneko kupoa esleitu ahal 
izanen du, edo kopuru txikiago.  

 
- Usategiak: Aezkoako Batzarre Nagusiak zuzenean kudeatuko du 

Gibeleako uso-ehizako postuen esleipena, enkante publikoaren prozeduraren 
bidez. 
 

- Ehiza larria: ehiza larriaren eta barrutiko gainerako usategi-postuen 
aprobetxamendua Los Mozolos tokiko ehiztarien elkarteari esleitzen zaio 
zuzenean, baldintza hauekin: 
 

1.- Tokiko ehiztarien elkarteari zuzenean esleitzeak gizarte-izaera du, eta 
tokiko elkarteari zuzenean esleitutako barrutiko ehiztari guztiek eskubide eta 
betebehar berberak dituzte elkarteak barrutian egiten dituen jarduera 
guztietarako. 

2.- Bertako edo kanpoko ehiztaritzat hartzeko, baldintza hauek ezartzen 
dira: 

Hauek izanen dira tokiko ehiztariak: 
a) Erroldatutako pertsonak 
b) Aezkoako edozein udalerritan jaiotakoak 
c) Lehen mailako odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko 
lotura dutenak aurrekoekin. 

Gainerakoak kanpokotzat joko dira. 
    

3.- Ehiza-barrutiaren esleipendun den tokiko elkarteak kanpoko 
ehiztariak bazkide egiteko betebeharrari dagokionez, elkarteak ez du kanpoko 
ehiztariak bazkide egiteko betebeharrik. 

Ehiza-barrutirik ez duten ehiztari nafarrek nahitaez izan behar dute 
ehiza-barrutirik. Ehiza-barruti hori ez da, inola ere, Tokiko Elkartea osatzen 
duten ehiztarien kopuruaren% 3 baino txikiagoa izanen, salbu eta Ehiza 
Antolatzeko Planean ezarritako ehiztarien gehieneko kopurua Tokiko 
Elkartearen ehiztari-kopuruaren berdina edo txikiagoa bada. Baimen horien 
kostua ez da tokiko ehiztarientzat ezarritakoaren bikoitza baino handiagoa 
izanen, eta baimen horiek emateak ez du eskatzen ehiztariak tokiko elkartean 
sartzea. 

4.- Kanpoko ehiztariei tokikoekiko kobratu beharreko gehieneko prezioa 
proportzio honetakoa izanen da: tokikoa, 1; kanpokoa, 2. 



5.- Tokiko ehiztarien elkarteak gonbidapenak egin ahal izanen ditu 
egunero, baldin eta bazkide baten bermea badute. Nolanahi ere, gonbidapen 
horiek nominalak izanen dira eta ehiza-egun jakin baterako data izanen dute, 
eta ez dute, egun bakoitzeko, ehiza barrutia osatzen duten ehiztari kopuruen 
%3 baino gehiago izanen.  
 6.- Aprobetxamenduaren zehaztapenak eta baldintza teknikoak. 

Ehiza-barrutia arautzen duen Ehiza Antolamenduko Planean (2020an 
onartu beharrekoa) eta izan daitezkeen aldaketetan xedatutakoaren arabera, 
aprobetxamenduak barnean hartuko ditu Antolamendu Planean sartutako 
usategi-postuak, Gibelea alderdian daudenak eta ehiza larria izan ezik. Hala 
ere, jarraian adierazten diren salbuespenak daude.  

- Tokiko Ehiztarien Elkarteak bakarkako orein eta orkatz guztiak edo 
horietako batzuk utzi ahal izanen dizkio Batzarre Nagusiari. Kasu horretan, 
Aezkoako Batzarre Nagusiak kudeatuko ditu zuzenean, eta Elkarteari inolako 
ordainik eman gabe prezio bidez esleitzea erabaki ahal izanen du. 

Esleipenduna arduratuko da basafauna babestearen arloan indarrean 
dauden xedapenak betetzeaz. Baldintza honetan xedatu ez den orori Ehizari eta 
Arrantzari buruzko abenduaren 22ko 17/2005 Foru Legea aplikatuko zaio. 

- Errentamenduaren epea: 
Errentamendua bost urterako eginen da, eta lehenengoa 2020-2021 

denboraldiari dagokiona izanen da. 
- Errentamenduaren prezioa 
Errentamenduaren prezioa bost mila eta berrehun euro gehi BEZa izanen 

da 2020-2021 denboraldiagatik, eta urtero Nafarroari dagokion KPIa aplikatuta 
igoko da. 

Ez da fidantza jarri beharrik. 
- Prozedura: Los Mozolos tokiko ehiza-elkarteari esleituko zaio 

zuzenean, Nafarroako Ehizari eta Arrantzari buruzko abenduaren 22ko 
17/2005 Foru Legearen 26.1-a artikuluan xedatutakoaren arabera. 

- Errentamendua ordaintzea 
 Errentamendua aurreko urtean ordainduko da, betiere abuztuaren 15a 
baino lehen, betiere kudeaketa eredu hori Nafarroako Gobernuko dagokion 
departamentuak onartzen badu. 

- Zesioa eta azpierrentamendua 
Esleipendunak ezin izanen ditu barrutiko ehiza-aprobetxamenduak 

azpierrentan eman, ezta kontratua kostu bidez edo doan utzi ere. 
- Estatistikak 
Esleipendunak denboraldi bakoitzeko estatistika-datuak eman beharko 

dizkio Aezkoako Batzarre Nagusiari, Nafarroako Gobernuko Landa Garapen 
eta Ingurumen Departamentuari bidaltzeko hala eskatzen zaionean. 

- Aezkoako Mendien erabilera publikoarekiko bateragarritasuna 
Arreta berezia jarri beharko zaio joan-etorri turistiko handieneko 

denboraldietan istripuak prebenitzeko hartu beharreko neurriei; beraz, 
pistetatik sartzeko bideak mugatu eginen dira Aezkoako Mendietan bisitari 
gehien izaten ohi den egunetan. Aurreikuspen hori ehiza antolatzeko dagokion 
planean jasoko da. 



- Seinaleak 
Aezkoako Batzarre Nagusiak eginen du Ehiza-barrutiaren hasierako 

seinaleztapena, eta, ehiza-barrutiaren esleipena indarrean dagoen bitartean, 
ehiza-barrutiaren ondorengo mantentze-lanak tokiko ehiza-elkartearen kontura 
izanen dira. 

- Aezkoako Batzarre Nagusiari jakinarazpenak egitea 
Elkarteak gutxienez bi egun lehenago jakinarazi beharko dio Aezkoako 

Batzarre Nagusiari Batzar Nagusiari zer eremutan eginen den ehiza, bisitariak 
babesteko behar diren abisuak egin ahal izateko, eta astebete lehenago, 
oilagorraren ehiztariei sartzeko debekua jakinarazi ahal izateko. 

- Zaintza 
Esleipenunaren kontura izanen da ehiza-barrutia zaintzeari eta ehiza-

zaindariak kontratatzeari buruz ezarritako eginbeharrak betetzea, legez edo 
erregelamenduz esleituta dituen eginkizunak betetzeko bere presentzia 
nahitaezkoa bada, bai eta erantzukizun zibileko asegurua kontratatzea ere, 
ehizan aritzeak sozietateari ekar diezazkiokeen arriskuak aseguratzeko.  

 
Aurreikusi gabeko guztiari dagokionez, Nafarroako Ehizari eta 

Arrantzari buruzko abenduaren 22ko 17/2005 Foru Legean eta 17/2005 Foru 
Lege hori garatu eta betearazteko Erregelamendua onartzen duen ekainaren 
11ko 48/2007 Foru Dekretuan eta aplikatzekoak diren gainerako indarreko 
xedapenetan xedatutakoa beteko da. 

 
Oilagorraren txartela esleituta duen batek otsailean txakurrekin joan ahal 

izateko egindako eskaerari dagokionez (debekualdien agindu orokorrak 
aurreikusten du), PCCko teknikariarekin eta Ehiztarien Elkartearekin hitz egin 
zen, eta uste da ez dela komenigarria, ehiza larriari eragin diezaiokeelako eta 
aprobetxamendu horren baldintzen agirian aurreikusita ez dagoelako. 
   

  
LAUGARRENA.- LANGABEEN 2020RAKO KONTRATAZIO-
ESPEDIENTEAK. 
 

Batzarre Nagusiko Osoko Bilkurak, Nafar Lansare - Nafarroako Enplegu 
Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emandako martxoaren 7ko 251/2018 
Ebazpenaren bidez araututako laguntzen deialdia ikusirik, erabaki du onartzea 
bi pertsona lau hilabetez kontratatzea basoak eta ingurumena kudeatzeko, 
oihan-lanak egiteko, sastrakak kentzeko eta garbitzeko, zuhaitzak markatzeko, 
korleak konpontzeko, hondakinak kontrolatzeko eta egokitzeko lanak egiteko. 
Makineria mantentzea, abeltzaintza kudeatzea eta abar, horri buruz egin den 
memorian jasotakoaren arabera. Laguntza-eskaera 2020rako gastuaren baimena 
argitaratu eta kontratuak egin ondoren aurkeztuko da.  

Hileko soldata Administrazioaren E mailari dagokiona izanen da, 
%15eko osagarriarekin. Beraz, soldaten kostua, ordainsariaren bereziaren 
hainbanaketa barne, 12.244,89 eurokoa da. Enpresako segurtasun-kostua  
4.947,75 eurokoa izanen da. Proiektuaren zenbatekoa, guztira, 16.192,64 € dira. 



 Batzordeak erabaki du proiektu honek finantzatu gabeko kostuak bere 
gain hartzea eta, bere garaian, Nafarroako Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea 
kontratuen hasiera. Langile horiek hautatzeko epaimahaiaren osaera iazko 
berbera izanen da, eta probak lanpostuari dagozkion trebetasunak izanen dira. 

Kontratuak hasteko gutxi gorabeherako data apiriletik maiatzera 
bitartekoa da, eta kontratua amaitzeko eguna, berriz, abuztua. Datak zehazteko, 
Nafarroako Enplegu Zerbitzuak gastua onartu duen eguna, enplegu-eskaintza 
kudeatzeko aukerak, tramiteak eta hautaketa hartuko dira kontuan. 

Iaz bezala, udalekin hitz egitea erabaki da, hiru hilabeteko kontratazioak 
egiteko interesik ez dutenek edo zeregin zehatzetarako langileak behar 
dituztenek egin beharreko lanak adieraz ditzaten. Horretarako, diruz lagundu 
ez den zatia ordainduko da, beren udalerrietan egindako lanegunengatik. 
 Batzarre Nagusiko Osoko Bilkurak, aurreko proiektuan kontratatutako 
langabeen profilen eta proiektu honetan hautatutako langabeen profilen 
arabera dauden aukeren barruan, erabaki du, halaber, Lansare-Nafarroako 
Enplegu Zerbitzuari diru-laguntza eskatzea, turismo-informatzaile bat kontrata 
dezan. 

Azaldutakoagatik, Aezkoako Turismo Bulegorako Informatzaile 
Turistikoaren Kontratazio Proiektua onartzen da, hasiera batez, 4 hilabeteko 
iraupena izanen duena. Soldata Administrazioaren D mailari dagokiona izanen 
da, %12ko osagarriarekin. Beraz, soldaten kostua, ordainsari bereziaren 
hainbanaketa eta jaiegunetako osagarriaren oroharreko kalkulua barne, 6.949,30 
€-koa da, gehi enpresako segurtasun-kostua, 2.739,11 €-koa. Proiektuaren 
zenbatekoa, guztira, 9.688,41 €koa da. 

Osoko Bilkurak erabaki du proiektu honek dituen finantzatu gabeko 
kostuak bere gain hartzea eta, bere garaian, kontratuaren hasieraren berri 
ematea Nafarroako Enplegu Zerbitzuari. Lanpostu horren baldintzak, 
epaimahaiaren osaera eta probak iazkoen antzekoak izanen dira. 

Soldata guztiak kalkulatzeko, %2ko igoera aurreikusi da, Estatuak 
2020rako onartutakoaren arabera. 

Kontratazio horiek tramitatzeko, Batzarre Nagusiak Agoizko Enplegu 
Bulegoari eskatuko dio hautagaiak aurrez hauta ditzala, bai kolektibo 
zaurgarrienak, bai gainerako profilenak. 
 
BOSGARRENA.- URROBI PARTZUERGOA 

Ogasun Ministerioaren jakinarazpena jaso da, partzuergoak 
administrazio publiko bati atxikita egon behar direla gogorarazten duena. Gaur 
egun, Partzuergoaren funtzionamendua txandaka ezarrita dago, eta bi urtean 
behin erakundeetako bat arduratzen da horretaz. Partzuergoa atxikitzeak esan 
nahi du partzuergoa atxikita dagoen erakundeak dagokion informazioa eman 
beharko duela mendeko erakundeen inbentarioa mantentzeko. Horregatik 
guztiagatik, eta Erroibarko Udalak industrialdearen gaineko eskumenak 
dituenez, eta Partzuergoari itzuli beharreko zergen likidazioen berri eman 
behar duenez, Batzarre Nagusiak uste du erakunde horri atxikita geratu 
beharko lukeela. Osoko Bilkurak Partzuergoko Batzorde Iraunkorra eta 
Batzarra deitzeko eskatzea erabaki du, eta Erroibarko udalari atxikita geratzea 
proposatu du. 



 
SEIGARRENA.- ATF 2020: BASO-BERRITZEKO, HODIAK KENTZEKO, 
ITXITURAK KENTZEKO ETA ABELTZAINTZAKO SASTRAKAK 
KENTZEKO LANAK KONTRATATZEA. 

Ingurumeneko zuzendari nagusiak azaroaren 19an emandako  119/2019 
Ebazpenaren jakinarazpena jaso da. Ebazpen horren bidez, ingurumen-baimena 
eman da eta oihangintza-jardueretarako laguntzak eman dira 2020rako (2019-
2020 kanpaina), Batzarre Nagusiak aurkeztutako jarduera-espedienterako. 

Laguntzei buruzko ebazpena ikusita, eta proiektuko bereizgarriak 
eskuragarri daudenez, Osoko Bilkurak honako hau onartu du: 
.   

1.- Oihanberritzea eta sortutako hondarren erretzea 
2005ean Arlagainen egindako oihanberritzean, zerbidoen kontrako 

itxitura bat jarri zen, eta mozketa-hondarrak bildu eta erre ziren. Ondorengo 
basoberritze guztietan ez da perimetro-itxitura zinegetikorik instalatu, 
instalatzeak eta mantentzeak kostu handia dutelako, eta kalteak izan dira 
adarkadaz, baina basoberritzeek iraun egin dute hutsarteen birjarpenekin. 
Adierazi beharreko beste alderdi bat da mozketa-hondarrak erre behar direla 
izurriteak prebenitzeko (batez ere Hylobiusena), birpopulaketaren paisaia-
integrazioa hobetzeko eta landareentzako azalera erabilgarri handiagoa 
gaitzeko. Soilik 2011. urtean egin zen hondarrak erre gabe birlandatzeko 
saiakera, eta landareak Hylobiusen gaixotu ziren; eta, beraz, erreketa egiteko 
beharra ikusten da. Proiektu honetan proposatutako birpopulaketa neguan 
eginen da, eta orduan 2 negu pasatuta izanen dira azken mozketatik; hortaz, 
baso-lanetarako laguntzen deialdian ezarritako izurriteak prebenitzeko 
berrogeialdia gaindituko da. 
 Laguntzak emateko ebazpenean, proiektuan agertzen den gehieneko 
aurrekontua baino txikiagoa onartu da. Ingeniariak jakinarazi duenez, 
proiektuaren prezioa zehazteko 2017. urteko baso-berritze baten kostua hartu 
da erreferentziatzat, eta eragindako azalera eta lurraren zikinkeria hartu dira 
kontuan. 
  Osoko bilkurak erabaki du proiektuaren Oihanberritzeko eta hondakinak 
errez ezabatzeko Eranskinean adierazitako lanetako prezioak mantentzea 
(2.745,03 € hektarea bakoitzeko), hala nola  eta kontratazioa ere, apirilaren 13ko 
6/2018 Foru Legearen 81. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, 
zenbateko txikiagoko kontratuetarako araubide bereziaren bidez, berrogei mila 
eurotik beherako aurrekontua duten obrak direlako. Lan horiek, guztira,  hamar 
mila ehun eta hogeita hamazortzi euroko eta hogeita hamar euroko 
aurrekontuarekin. Eta lau zentimo, BEZik gabe (10.138,34 €,% 10eko BEZik 
gabe). Proiektuaren baldintza teknikoak eta kontratazioaren baldintzak ere 
onartu eta akta honi erantsi zaizkio, eta haiei jarraikiz jardunen da.  
 
  2.- Hodi babesleak kentzea eta itxiturak kentzea 

Duela urte batzuk, Nafarroako Gobernuak biodibertsitatea hobetzeko 
landaketa bat egin zuen haritz kandugabearekin eta beste hostozabal batzuekin 
Nabalako gainaren ondoan, itxitura perimetrala eta banakako babesgarriak 
ezarriz. Landareek 2,5 metroko batez besteko altuera gainditu dute dagoeneko, 



babesleak erdi landuta daude eta lehenbailehen kendu behar dira landareak 
behar bezala hazten joango direla bermatzeko. Aurreko kanpainan, hodien 
erdia kendu zen gutxi gorabehera, eta, ekitaldi honetarako, gainerakoa kentzea 
aurreikusten da, tutore guztiez gain. Gainera, 2015ean inbentariatu ziren 
erabiltzen ez ziren baso-itxitura zaharren 25 km baino gehiago (gehienak 
birsortzeko itxiturak), eta ordutik, eta elkarren segidako kanpainetan, Batzarre 
Nagusia itxitura horiek kentzen ari da pixkanaka, elementu arriskutsua baitira 
faunarentzat, abereentzat eta ibiltarientzat. Ekitaldi honetarako, Erlaneko 
pagadiaren itxitura kentzeko asmoa dago. 

Bat datoz proiektuaren prezioak eta dirulaguntzarenak. 
Osoko Bilkurak erabaki du, apirilaren 13ko 6/2018 Foru Legearen 81. 

artikuluan aurreikusitakoarekin bat, zenbateko txikiagoko kontratuetarako 
araubide berezi bidez kontratatzea, berrogei mila eurotik beherako aurrekontua 
duten obrak direlako, hodi babesleak kentzeko eta itxiturak kentzeko 
Eranskinean adierazitako lanak, kontrata bakoitzeko hamahiru mila eta 
laurogeita bat euroko eta hogeita hamabi zentimoko aurrekontua, BEZa kanpo 
izanik (131,88€, % 21eko BEZa kenduta). Proiektuaren baldintza teknikoak eta 
kontratazioaren baldintzak ere onartu eta akta honi erantsi zaizkio, eta haiei 
jarraikiz jardunen da.  
 

 3.- Abeltzaintzarako sastrakak kentzea eta kareztatzea. 
Aezkoako Abeltzaintza Batzordeak ia urtero zehazten ditu sastrakak 

kendu beharreko eremuak eta azalerak, eta defendatzen du eremu horiek 
sastrakak kendu ondoren kareztatu behar direla, pH-a igotzeko eta, horrela, pH 
baxuko lurretan garatzen diren zuhaixka-sastraken ugalketa atzeratzeko, 
otearen kasuan bezala. Belar-sastrakak kendu zaizkien azalera guztiak 
perimetratu eta landan neurtu dira. Sariozarreko larre itxiaren kasuan, eta 
sastrakak kenduta dauden bi eremu txikitan, belardi-espezieekin ereinen da 
modu esperimentalean, eta, ondoren, larre elektrikoekin itxiko dira azalera 
horiek, neurri horiekin (sastrakak kentzea, kareztatzea, ereitea eta artzaintza 
intentsiboa) larreak lehengoratzea eta ahalik eta hoberen kontserbatzea lortzen 
den aztertzeko. Sariozarreko jarduera horiek Aezkoako Batzarre Nagusiari 
aholkularitza ematen dion pastologoarekin eta Pirinioetarako Kudeaketa 
Ataleko teknikariarekin adostu dira. 
Bat datoz proiektuaren prezioak eta dirulaguntzarenak, eta, aurreko 
ekitaldietan bezala, kareztatzea bakarrik geldituko da diru-laguntzatik kanpo, 
eta Batzarre Nagusiaren kontu izanen da oso-osorik.  

Osoko Bilkurak erabaki du, apirilaren 13ko 6/2018 Foru Legearen 81. 
artikuluan aurreikusitakoarekin bat, zenbateko txikiagoko kontratuetarako 
araubide berezi baten bidez kontratatzea, berrogei mila eurotik beherako 
aurrekontua duten obrak direlako, abeltzaintzako eta sastrakadiko belar-
sastraken eta kareztatuen bereizgarrian sartutako lanak. Exekuzioaren 
aurrekontua (kontrata bidez) hogeita zortzi mila bostehun eta hogeita 
hamazazpi euro eta berrogeita hamar zentimokoa da, BEZa gabe (28.537,50 €, % 
10 edo 21 BEZ, partida bakoitzaren arabera). Proiektuaren baldintza teknikoak 
eta kontratazioaren baldintzak ere onartu eta akta honi erantsi zaizkio, eta haiei 
jarraikiz jardunen da.  



Kontratazio horiek guztiak behar bezala kudeatzeko, kontratuaren 
xedeko lanak egiten dituzten hainbat enpresari eskatuko zaie eskaintzak aurkez 
ditzatela, lanak egiteko ezarritako epeen arabera dagokion unean. 
  
ZAZPIGARRENA.- INSTITUZIOKO WEBGUNEA DISEINATZEKO 
KONTRATAZIOA. 

Batzarre Nagusiak onartu zuen bezala, webgune instituzionala 
diseinatzeko eta martxan jartzeko kontrataziorako aurrekontuak eskatu ziren. 
Webgune horrek eta gaur egun martxan dagoenak eduki dezberdinak izanen 
dituzte, bigarrenak (www.aezkoa.com) turismoari begira prestatua baitago.  
www.aezkoa.org. domeinuan kokatuko da. 

Aezkoanetek aurkeztu du proposamena, honako atal hauetan 
banatutakoa: 

- Web-orriaren diseinu osoa, merkatuko eduki-kudeatzaile 
indartsuenarekin (Wordpress) sortua, erreferentzia-orrietan oinarrituta. 

- Edukien egitura sortzea. 
- Irudiak eta bideoak, optimizatuta. 
- Gailu mugikorretara egokitutako diseinua. 
- Premium txantiloia eskuratzea 
- Pluginak instalatzea: segurtasuna, cookie-ak, mantentze-lanak, 

kontaktua. 
- Orrien maketazioa: 
- Administrazioa (eskabideak / aktak / aurrekontuak / kontuak / 

araudia / berezitasunak / industrialdea / egungo proiektuak) 
 - Aezkoako Etxea - zerbitzuak: zerbitzuak orrialde berean bilduta: 
Idazkaritza/Euskara Zerbitzua/Cederna-Garalur/Nekazal Ganbera/Irati 
Irratia/Auñamendi Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea/Jubilatuen 
Elkartea/Aezkoako Gazte Asanblada. 

- Aezkoa: Historia / Herriak / Irati-Aezkoako mendiak / Ibarreko 
planoa /  Nola iritsi /Autobusak / Informazio interesgarriaren gida / Ibarreko 
erakundeak. Eskualdeko enpresen serenad, kategoriaren arabera ordenatuta. 

- Turismoa: turismo-informazioko zerbitzuak. Haraneko webgunerako 
esteka turismo-atal bakoitzera (non jan, non lo egin, etab.) 

- Albisteak: abisuak/iragarki-taula/ berriak. Albisteen artxibo bat (blog) 
sortuko litzateke, erakutsi nahi diren kategoriekin, eta albisteak txertatzeaz 
arduratzen den batzordeko pertsonari prestakuntza emango litzaioke blogeko 
sarrerak sortzeko, testuarekin eta irudiarekin. 

- Argazki-galeria 
- Harremanetarako orria: harremanetarako informazioa + 

harremanetarako formularioa + mapa. 
 Webgune hau gauzatzeko aurrekontua: mila bostehun eta hogeita bost 
euro gehi BEZa (1.525 €+ BEZa). Horretaz gain, Mikologiako Atal espezifiko bat 
egitea proposatu da, eguneroko baimen-txartelak deskargatzeko eta online 
ordaintzeko aukera emanen lukeena: hirurehun eta berrogeita hamar euroko 
aurrekontua gehi BEZa (350,00 €+ BEZa) 

Web orri honetan, programa eskuragarri dagoenean, Batzordearen 
administrazio elektronikorako sarbidea sartuko da. 



Osoko Bilkurak, aurkeztutako proposamena ikusirik, eta Kontratu 
Publikoei buruzko apirilaren 13ko 6/2018 Foru Legearen 81. artikuluan 
ezarritakoaren arabera, munta txikiko kontratuetarako, erabaki du Batzarraren 
web orri instituzionala diseinatzeko kontratua Aezkoaneti esleitzea, 
zehaztutako aurrekontu eta baldintzekin. 
   

ZORTZIGARRENA.- ZARAITZUKO BATZORDEAREN ETA AEZKOAKO 
BATZARRE NAGUSIAREN ARTEKO HITZARMENA, ZERBITZUAK 
KONTRATATZEKO (POCTEFA PROIEKTUA) 

POCTEFA SASCIRATI proiektuaren barruan, eta "Mugaz Gaindiko 
Baliabideen Kudeaketa Komuna" atalean, egituraketa komun baterako gastua 
aurreikusi da. Egituraketa komun hori lurraldea labeltzeari buruzko azterlan 
batetik abiatzen da, zeina Zaraitzuko Ibaxaren Batzordea eta Xiberuko 
Sindikataren artean egindako POCTEFA proiektuari baitagokio. Bertan, Irati 
lurraldea Biosfera Erreserba izendatzeko aukera jasotzen zen. Ikusirik zein 
datetan gauden eta proiektuak noizko egon behar amaituta, egiteke dauden 
jarduketekin jarraitu behar da, eta UNESCOren aurrean aurkeztu beharreko 
hautagaitza egiteko zerbitzuak kontratatu behar dira, Irati Biosferako Erreserba 
deklaratu dezan.  

Administrazio tramiteak sinplifikatzeko, baliabideak optimizatzeko eta 
proiektuaren iraupena kontuan hartuta kudeaketa teknikorik onena lortzeko, 
Aezkoako eta Zaraitzuko Batzordeek beharrezkotzat jotzen dute enpresa edo 
profesional bakar batek egitea bi batzordeen zerbitzu-kontratua, bi 
erakundeentzat dokumentu komun bakarra egitea baita. Hori bermatzeko, 
hitzarmen bat sinatzea erabaki da, lizitazio bakar bati legezko estaldura 
emango diona eta bi alderdien eta, bere garaian, kontratuaren esleipendunaren 
eskubideak eta betebeharrak artikulatuko dituena. Hitzarmena toki-arteko 
lankidetzari buruzko araudian oinarritzen da, artikulu honetan jasoa:  
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru 
Legearen 70.a 
 Gaia eztabaidaturik, Batzarre Nagusiko Osoko Bilkurak honako hau 
erabaki du: 
 

1.- Aezkoako Batzarre Nagusiaren eta Zaraitzuko Ibaxaren Batzordearen 
arteko hitzarmena onestea, laguntza teknikoko zerbitzuak batera kontratatzeko, 
Irati Biosferaren Erreserba izendatu ahal izateko UNESCOra hautagaitza 
aurkezteko, POCTEFA SASCIRATI2015 programari dagokionez (Erref.: 
EFA063/15), klausula hauekin: 

 
Lehenengoa.- hitzarmenaren xedea 

Hitzarmen honen xedea da Aezkoa eta Zaraitzuko Batzorde Nagusien 
(SASCIRATI proiektuko bazkide nafarrak dira) helburuak eta lankidetza-modua 
ezartzea, Irati Biosfera Erreserba izendatzeko UNESCOren aurrean aurkeztu beharreko 
hautagaitza egiten duen laguntza teknikoa - zerbitzu-kontratua - kontratatzeko. 

Ekintza hori hautagaitza-zerrendaren dosierrean aurreikusita dago (3. ekintza, 
mugaz gaindiko baliabideen baterako kudeaketa, 3.5 jarduera, lau haranen arteko 
kudeaketa formalagoa egituratzea jarduera komunetarako), eta lotutako aurrekontua du, 



eta kanporatzea aurreikusita dago, bi batzarretan giza baliabiderik ez dagoelako. Asmoa 
mugaz gaindiko Biosferaren Erreserba sortzeko urratsak eman izana bazen ere, 
SASCIRATI proiektuko bazkide frantsesek erabaki hori atzeratzea erabaki dute, eta 
horrek ez dio eragozten kontrazioari, azken helburu horretan laguntzeari, bazkide 
nafarrek aurrera egitea beren lurraldeari dagokionez. 

Gastua, beraz, gastu hautagarria da, eta Eskualde Garapeneko Europako 
Funtsak (EGEF) % 65 kofinantzatu dezake. 

Bigarrena.- Erakunde kudeatzailearen izendatzea 
Zerbitzu-kontratuaren erakunde kudeatzaile izendatzen da Zaraitzuko Ibaxako 

Batzordea,  beraz, hura arduratuko da kontratua esleitu arteko etapa guztiak abian 
jartzeaz, izapidetzeaz eta aurreratzeaz, bai eta horiek betetzen direla jarraitzeaz ere, 
Aezkoako Batzarre Nagusiari alderdi gisa dagozkion eta eskubide eta betebeharrei 
buruzko atalean ezartzen diren ahalmenak gordez. 
 

Hirugarrena.- kontratatu beharreko lanaren helburuak eta gastuaren 
zenbatekoa 

Zerbitzu-kontratuaren helburuak hauek dira: 
1.- Aezkoako eta Zaraitzuko Batzordeek UNESCOren Gizakia eta Biosfera Programaren 
Espainiako Batzordeari aurkeztu beharreko hautagai-zerrendaren txostena egitea eta 
idaztea, erakunde horrek zehaztutako ereduaren arabera ("Biosphere Reserves 
Nomination Form"), etorkizunean Irati (Aezkoakoak eta Zaraitzukoak diren alderdiei 
dagozkienak) Biosferaren Erreserba gisa deklaratzeko eskaera egiteko, eta bi batzordeekin 
lankidetzan aritzea. Horretarako behar diren tramiteetan.  
2.- Beharrezko lanak koordinatzea, eta hautagaitza amaitzeko beharrezko bilerak 
prestatu eta zuzentzea. Zerbitzu-kontraturako gehieneko zenbatekoa 15.000,00 € 
(hamabost mila euro) da, BEZa gabe. Kostuaren banaketa zati berdinetan ezartzen da bi 
bazkideen artean. Era berean, beheranzko esleipenaren kasuan, kostua proportzionalki 
murriztuko da bi erakundeentzat. 

 
LAUGARRENA.- Eskubideak eta betebeharrak 

- Bi batzordeen betebeharra da dagozkien kredituak erreserbatzea eta erabiltzea, 
kontratazio honi dagokionez dituzten betebeharrei aurre egiteko. Erakunde bakoitza 
arduratuko da kudeaketa teknikoko gastuari dagokion zatia ziurtatzeaz eta 
justifikatzeaz, eta, beraz, bere zatiari dagokionez, enpresa esleipendunaren eta 
Kudeaketa Agintaritzaren aurrean erantzule izanen da. 

- Zaraitzuko Ibaxaren Batzordea, hala badagokio, hitzarmen honen xede den 
lizitazioa arautuko duten baldintza teknikoen eta ekonomiko-administratiboen pleguak 
egin eta onartuko ditu, eta Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru 
Legeak eta POCTEFA eta FEDER funtsen komunikazio-arau guztiek arautuko duten 
lizitazio-prozedura zehaztuko du. 

- Aezkoako Batzarre Nagusiko ordezkari batek Kontratazio Mahaian parte 
hartuko du, edo, Zaraitzuko Ibaxaren Batzordeak zehazten duen osaeraren arabera, hark 
duen ordezkari-kopuru berarekin. Horretaz gain, Zaraitzuko Ibaxaren Batordeak 
bidezko ikusten dituen adinako bokal tekniko egonen dira, kontratua esleitzeko 
beharrezkoa dela erabakitzen bada. 

- Enpresa esleipendunarekin sinatzen diren baldintzetan eta kontratuan, enpresa 
esleipendunak batzorde bakoitzari fakturazioa egiteko betebeharra ezarriko da, esleipen-



zenbatekoaren erdiaren arabera, eta aurkeztutako eskaintza ekonomikoari erreferentzia 
eginez beti, esleipen-prezio gisa balio baitu. 
 

    
    

- Zaraitzuko Ibaxaren Batzordea arduratuko da kontratuaren komunikazio-, 
kontrol- eta jarraipen-lanak egiteaz. Bi erakundeak arduratuko dira zerbitzuaren 
funtzionamenduaz eta kontratistaren betebeharrak betetzeaz. 
 

Bosgarrena.- Jarraipena 
Hitzarmen honen jarraipena egiteko, batzorde paritario bat sortuko da. Bi 

erakundeetako ordezkariek osatuko dute batzorde hori, batera zehaztuko den kopuruan, 
eta inoiz ez lau ordezkarik baino gutxiagok. Eskatzen zaien guztietan, laguntza 
teknikoaren enpresa esleipendunaren ordezkariak joango dira Batzordera. 

Seigarrena.- Indarraldia eta berrikuspena 
Hitzarmen hau sinatzen denetik POCTEFA proiektua amaitu arte egonen da 

indarrean. 
Zazpigarrena.- Izaera 

Hitzarmen honek izaera juridiko-administratiboa du, eta, beraz, gatazkarik 
izanez gero, aplikagarri zaion legeria beteko da. 

 
1.- Hitzarmen honen ondoriozko betebeharrei erantzuteko krediturik 

badagoela deklaratzea. Kreditu hori 2020ko ekitaldiko aurrekontuaren 41401-
2270601 aurrekontu-aplikazioaren kontura finantzatuko da. 

2.- Batzarre Nagusiburuari ahalmena ematea, hitzarmena eta hura abian 
jartzeko eta haren jarraipena egiteko behar diren agiri guztiak sina ditzan. 
 
   

BEDERATZIGARRENA.- BESTE BATZUK 
- La Aezkoana suteentzako mutualitatea 
La Aezkoana suteentzako mutualitatearen fitxak azken aldiz eguneratu 

zirenetik zenbat denbora pasa den kontuan hartuta, Osoko Bilkurak erabaki du 
fitxak titular bakoitzari bidaltzea, berrikus ditzan, eta bazkideei azken urteetako 
KPIa aplikatu ondoren eguneratutako berreraikuntza-prezioen berri ematea. 
Datu guztiak eskuratu ondoren, elkartekideei berriz ere jakinaraziko zaie 
aseguratutako metroetan izandako aldaketek aldaketa garrantzitsuak izan 
dituzten, kontuan har daitezen. 
 

 - Garraldako Udalaren akordioak jakinaraztea, EPRIF taldeari eta 
berdintasunaren arloari buruzkoak. 

Garraldako Udalaren jakinarazpena jaso da, Batzarre Nagusi honek 
Nafarroan baso-suteen prebentziorako talde bat sortzeko helarazitako mozioa 
onartzeko eta Auñamendi Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasunari buruzko 17/2019 Foru Legea aplikatzeko eta 
garatzeko ezartzen dituen neurrien garapena onartzeko osoko bilkurak 
hartutako erabakiei buruzkoa. Batzarre Nagusia jakinaren gainean dago. 
 

- Food truck 



Diaz jaunak aurkeztutako proposamena irakurri da, Arrazolako 
informazio-gunean Food truck furgoi bat, janaria eta edariak saltzeko gune 
ibiltaria,  jartzeko. 
  Batzarre Nagusiko Osoko Bilkurak, kontuan hartuta, batetik, gaur egun 
gai honi buruzko araurik ez duela eta ordenantza baten bidez arautu nahi duela 
beharrezko postuen kopurua, hala nola esleitzeko prozedura eta, bestetik, 
Orbaizetako Udalarekin batera aztertzen ari dela turismoaren gaia 
berrantolaketa, zerbitzuen kokapena eta egin beharreko jarduerak, erabaki du 
eskatzaileari ukatzea entitate honen lurretan Food truck furgoia instalatzeko 
baimena.  

 
- NPB (PAC) azaleren aitorpena 
Bazka-azalerak esleitzeko denboraldia hasi dela jakinarazi du 

Nafarroako Gobernuak, eta aurtengo programa gaitu du. Osoko Bilkurak 
erabaki du banaketaren aurreikuspena orain arte jarraitu diren irizpide 
berberen arabera egitea eta azalerak ezarritako ordenan esleitzea.  
 

- Bilera Orbaizetako Udalarekin.  
Jauregiko eraikinean behe-tentsioko instalazioaren proiektua gauzatzeko 

obra-lizentziaren eskaera aurkeztu ondoren, Udalak Batzarre Nagusi honi 
jakinarazi zion ezinezkoa zela, egungo instalazioekin, eraikinari behe-tentsioko 
proiektuan eskatutako potentzia elektrikoa ematea. Orbaizetako Udaleko 
ordezkari batekin bilera egin da, gai hori aztertzeko, eta erabaki da Batzarre 
Nagusiak zuzenean eskatuko diola Electra Orbaizeta enpresari jauregiko 
eraikina behe-tentsioko proiektuan aurreikusitako potentziaz hornitzeko 
proiektua eta beharrezko obrak egin ditzala, eta jarduketa horrek Aezkoako 
Batzarre Nagusiari eragiten dizkion kostuak jasanarazi dizkio. Bestalde, Iratiko 
sarbideak arautzeari buruz ere hitz egin zen; autokarabanentzako espazio 
zehatz baten beharrari buruz, kanpatzeko gunearen egokitzapenari buruz eta 
bisitariari informazioa emateko lekuei buruz.  
 
  

- Euriteek eragindako kalteen balorazioa. 
Iazko azaroan euriteek eta uholdeek pistetan eragindako kalteak 

baloratzeko memoria teknikoa eskatu zen. Balorazioaren araberako kaltea 
laurogeita hamazortzi mila eurokoa da. Gai hori bailarako udalekin ere landu 
da, beren udalerrietan kaltetutako azpiegituren zerrenda bat aurkez zezaten eta 
Nafarroako Gobernuari batera finantzaketa-lerro espezifiko bat eska ziezaioten, 
euriteek eragindako kalteak arintzeko, beharrezko konponketak eginda.  
 

- Poctefa Eurovelo proiektua (gaur egun Bicimugi deitutakoa) 
Proiektua lantzen ari dira dagoeneko, eta Batzarre Nagusiak bazkide gisa 

parte hartzen du, inplikazio ekonomikorik gabe. Ibilbide ofizialaz gain, begizta 
deritzona ere sartzea aurreikusten da, ibilbide ofizialetik ateratzea dakartenak 
eta beste espazio batzuekin komunikatzen direnak. Munizio-olara eta 
Arrazolarako sarbidea ematea pentsatu da. 
  

- Bilera Aierdi presidenteordearekin. 



Aierdi jaunarekin bilera bat eskatu zen, eta otsailaren 12rako data 
berretsi dute, honako gai hauek aztertzeko: Opposa sozietatearen likidazioari 
dagokionez, Nafarroako Gobernuak Noaingo eraikina erosteko zuen asmoa 
gaur egun zertan den jakitea; ekintzaileei laguntza emateari dagokionez, 
Aribeko Opposako biltegi zaharrean kokatu nahi diren habia-nabean 
instalatzeko ahalik eta laguntza gehien eskatzea; arlo hauetako gaur egungo 
egoera aztertzea:  baliabide turistikoak, Irati espazioaren kudeaketa, 
sektorearen garapena eta potentziala, Irabiako pistaren garrantzi 
sozioekonomikoa, mantentze-lanak eta erabilerak eta abar.  
 
HAMARGARRENA.- GALDE-ESKEAK. 

Ez dira gertatzen  
 

Eta aztergai gehiagorik egon ez denez, bilkura amaitutzat eman da, 
gaueko hamaikak zirela. Akta hau egin da, eta nik, idazkariak, ziurtatu egin 
dut. 

 


