
 
 
 
Ariben, 2020ko uztailaren 28an, goizeko 

hamarretan, Aezkoako Batzarre Nagusiak  
bilkura arrunta  egin du, lehenengo deialdian, 
legez deituta, haren presidente titularrak 
zuzenduta eta jarraian adierazten diren kideak 
bertan izan direla, eguneko honako gai hauek 
aztertzeko: 

     
BERTARATUTAKOAK  
Presidente jauna: Karlos Bueno Reka 
Batzarrekide jaun-andereak: Anchorena, Francisco Javier – Apat, Javier – 
Galarza, Mª Carmen – Marrondan, Mikel.  
 
LEHENA.- AURREKO BILKURAREN AKTA ONETSI.  
 Eragozpenik agertu ez denez, onetsita gelditu da 2020ko ekainaren 19ko 
bilkuraren akta.  
 
BIGARRENA.- 2020KO BASO PLANEKO ENKANTEA 
 Basoa enkantean saltzeko deialdia egin eta hutsik gelditu ondoren, 
zenbait egur erosleek jakinarazi zuten alde nabarmenak zeudela egoera orrietan 
islatutako kubikazioen eta zuhaitz ale batzuetan egiaztatutako benetako 
kubikazioen artean. Gai hori Mendien Zerbitzuarekin landu eta kubikazioak 
berrikusi dira, eta zenbait akats hauteman dira, kubikazioaren kopuru osoari  ia 
eragiten ez diotenak: Gibeleko loteak zortzi metro kubikoko aldea baino ez du. 
Horrez gain, aldaketa bat egitea eskatu zen: pago-lote bat 2021eko planerako 
aurreikusitako –markatuta dago- pinu sorta batez. Aldatzeko baimena noiz 
emanen zain gaude. Aezkoako Batzarre Nagusiaren osoko bilkurak erabaki du 
enkantea iragartzea loteak duen balorazio prezioan, kubikazioak adierazten 
dituzten  egoera-orriak egin eta bidali ondoren eginen dena, maderistak oker ez 
daitezen. 
 
 
HIRUGARRENA. BATZARREKIDE IZATEKO HAUTESKUNDEETARAKO 
DEIALDIA 
 Martxoan batzarrekideak aukeratzeko hauteskundeak deitu ziren, eta ez 
zen hautagairik aurkeztu; beraz, Aezkoako Batzarre Nagusiak jardunean 
jarraitu du. Alarma-egoeraren adierazpenaren indarraldia amaitu ondoren, eta 
osasun-krisia kontrolatuago dagoenez, Batzordearen Ordenantza Orokorretako 
13. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, osoko bilkurak erabaki du 
erakunde horretako bokalen karguak betetzeko hauteskundeak deitzea, egutegi 
honekin: 
 
1.- Hautagai zerrendak aurkeztea: 



Hautagaiak aurkezteko epea 2020ko abuztuaren 3tik 17ra arte (biak 
barne) egonen da zabalik. Aurkeztu nahi dutenek Aezkoako Batzarre Nagusiko 
idazkaritzan edo Haraneko edozein udalerritan jaso ahal izanen dituzte 
inprimakiak. 

Hautagaitzak Aezkoako Batzarre Nagusiko Idazkaritzan aurkeztuko 
dira, astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 13:00etara, eta hautagaiek erroldatze-
ziurtagiria aurkeztu beharko dute. 

 
2.- Alegazioak aurkezteko epea 
 Abuztuaren 18an, udal bakoitzeko eta Batzarre Nagusiko iragarki 
oholetan, aurkeztutako hautagaien zerrendak jendaurrean jarriko dira, eta 
horien aurka egin ahal izateko epea abuztuaren 28ra artekoa (egun hori barne) 
izanen da. Erreklamaziorik izanez gero, Aezkoako Batzarre Nagusiak  bilkura 
berezian ebatziko du, eta, ondoren, hautagaiak aldarrikatuko ditu, behin betiko 
zerrendak argitaratuta. 
 
3.- Hauteskunde kanpaina 

Hautagaien behin betiko zerrendak argitaratzen direnetik irailaren 26ra 
arte egin ahal izanen da hauteskunde kanpaina. 

 
4.- Hauteskundeak egitea 

Udal bakoitzak mahaiburu bat, bi kide eta dagozkien ordezkoak 
izendatuko ditu hauteskunde mahairako. Mahaia bozketak hasi baino ordu erdi 
lehenago eratuko da. 

Irailaren 27an (igandea) eginen dira bozketak, 09:00etatik 14:00ak arte, 
udal bakoitzak horretarako prestatutako aretoan eta dagokion hauteskunde-
mahaiaren aurrean. 

 
5.- Alegazioak 

Irailaren 29an, asteartea, udal guztietan eta Aezkoako Batzarre Nagusian 
jendaurrean jarriko dira izangaien zerrendak eta bakoitzak lortutako emaitzak,  
eta horien aurkako aurkaratzeak egin ahal izanen dira, 2020ko urriaren 9ra arte 
(egun hori barne). 
 
6.- Batzarre Nagusia eratzea 
 Batzarre Nagusia berria, hautatutako batzarrekideek osatutakoa, 2020ko 
urriaren 24an, larunbata, eguerdian, eratuko da.  
 
LAUGARRENA.- POCTEFA: BTT IBILBIDEA: LANEN KONTRATUA 
ESLEITZEA 
 
 POCTEFA proiektuan aurreikusitako jardueren artean, Aezkoako Iratin 
barna igarotzen diren BTT ibilbideen sarea balizatzea sartu zen. Gaur egun, 
BTT ibilbideen argitalpenean jasota daude, eta geoerreferentziatuta daude, 
baina balizatu eta homologatu gabe. Aezkoako Batzarre Nagusiak aukeratutako 
bost BTT ibilbideak Zaraitzun eta Zuberoan balizatutako IRATI-BTT zentrokoei 
gehituko zaizkie. Guztira 16 dira BTT ibilbideak eta 450 kilometro. Horietatik 



143,6 Km lan honetakoak dira eta guztiek Arrazola dute abiapuntu. 
Aezkoako bost BTT Ibilbideak balizatzeko aurrekontuan Aezkoari eta 

Zaraitzuri dagozkien kilometroak bereizi behar dira. Arrazoia da gaur egun ez 
dagoela balizarik eta Zaraitzun jarritakoak aprobetxatuko liratekeela; kasu 
batzuetan, ibilbide bat baino gehiago egiten dute leku berean. Zati horiek 
kilometro-ibilbide atalean sartzen dira, baina behin bakarrik, aldiz, kilometro-
balizatu atalean. 
  BTT ibilbideak: 

Zenb Izena 
Km 

GUZTIRA 
Km Aezkoa Km Zaraitzu 

Aezkoan 
seinaleztatzeko 

12 Ermitaldea 6.50 6.50 0 1.10 
13 Ursario 14.30 14.30 0 12.30 
14 Txangoa 27.70 27.70 0 20.10 
15 Burdinzokoa 36.80 16.30 20.50 6.00 
16 Berrendi 58.30 29.00 29.00 1.10 

 
 Kontratuak erabat balizatuta eta homologatuta dauden BTT bost 
ibilbideak barne hartzen ditu. Aezkoan balizatu beharreko kilometroak 68,5 
dira, eta Zaraitzuko haranean dauden balizen antzekoak jartzea barne hartzen 
du; gutxi gorabehera, 55 zutoin estu eta 16 zutoin zabal dira, gehi txirrindulariei 
ohartarazteko bi errepide seinale (Orbaizetan eta Larraun auzoan), eta, ahal den 
lekuetan, norabide ikurrak taulatxoen bidez (+/- 45 oholtxo), baliza bakoitzaren 
fitxa teknikoa baino gehiago. Mantentze lanak eta taulatxo guztiak jartzea 
Ibilbide guztiak (68,5 km) IMBA araudiaren arabera homologatuko dira. Obren 
barruan sartuko dira +/-72 zutoin, 40-50 cm lurpean eta zementuz hartuak, 
garraioa, tresneria eta materialak barne.  

Osoko Bilkurak erabaki du POCTEFA Sascirati 2015-EFA 063/15 
proiektuko BTT ibilbideak balizatzeko eta homologatzeko obra-kontratua 
Francisco Sarobe Elizalderi esleitzea, gorago egindako deskribapenarekin bat 
etorriz, eta kontratu publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 
81.1 artikuluan munta txikiko kontratuetarako xedatutakoaren arabera, 
hemeretzi mila ehun eta hogeita zazpiko zenbatekoarekin. Kontratua egiteko, 
dagokion obra baimena jaso beharko da. 
 
BOSGARRENA.- BIOSFERA ERRESERBARAKO HAUTAGAITZA. 
ERDIGUNEAK ZEHAZTEA. 
   

Interreg V-A (Frantzia-Andorra-Espainia) – POCTEFA programaren 
Kudeaketa Agintaritzaren jakinarazpena jaso da, non POCTEFA Sascirati2015-
EFA 063/15 proiekturako luzapena berezia onartu dela jakinarazten den, 
koronabirusaren krisiak eragin duen epeak gelditzearen ondorioz. 2020ko 
abenduaren 31 arteko epea dago proiektua amaitzeko.  

Aezkoako Batzarre Nagusiak epeen luzapena aplikatuko die  indarrean 
dauden kontratuei, igarotako denbora eta jarduerak gelditzeak eragin dituen 
hornidura zailtasunak kontuan hartuta. 

 



Joan den astean bilera bat egin zen Zaraitzun, Irati Biosfera Erreserba 
izateko hautagaitzari buruz; gai hori POCTEFA proiektuan lantzen ari dira, eta, 
zehazki, kontratu hori komuna da Aezkoako eta Zaraitzuko Batzordeentzat. 
Une honetan, erreserba deklaratzeko beharrezkoak izanen liratekeen natura 
babesteko neurri guztiak daude eskura. Bioma Forestal enpresa esleipendunak 
adierazi du zehaztu behar dela zein izango litzatekeen gune posiblea. Erreserba 
batean hiru eremu bereizten dira: 

- gune bat edo batzuk, kontserbazioa eginkizun nagusitzat dutenak; 
- gune tanpoi bat edo batzuk, giza ekintzek erdiguneetan eragiten 

dituzten ondorioak leuntzeko, eta 
- trantsizio-zona bat, non jarduera ekonomiko iraunkorrak sustatzen 

diren, tokiko herrien garapen sozioekonomikoa errazteko. 
 
Kontserbaziorako nahikoa eremu izendatuta daudenez, Lizardoia 

(Zaraitzu) eta Mendilatz (Aezkoa) nukleo-gunean joan beharko liratekeela uste 
da, gune horietatik tanpoi-eremuetara abiatzeko eta herrietara hurbiltzeko. Era 
berean, Hiriberriko Udalari proposatuko zaio Ariztibarrena gunea, erreserba 
integral gisa izendatua, gune eremutzat hartzea. Beraz, erreserbaren zonak 
zehaztu behar dira, gune eremu horiek planteatu ondoren eta bi haranetako 
udalerrien, Nafarroako Gobernuaren eta Ministerioaren babes posible guztiak 
lortzen saiatu ondoren, MAB programari aurkezteko. Ahalik eta pertsona eta 
erakunde gehienen parte hartzea ere bilatu nahi da: partaidetza horretaz 
enpresa esleipenduna arduratzen da. Irailean aurkeztuko da batzordeen 
aurrean hautagaitza aurkezteko lanen aurrerapena, abenduaren 31 baino lehen 
formalki aurkeztutakoa, proiektua luzatzeko epeetara egokitzeko. 
 .  

 
SEIGARRENA.- JAUREGIKO TENTSIO BAXUKO PROIEKTUKO 
SEGURTASUN PLANA ONESTEA.  
 
 Ikusi da GE Asociados enpresako segurtasun eta osasuneko 
koordinatzaile Jorge González Gilek egindako txostena, administrazio 
publikoaren obretarako Laneko Segurtasun eta Osasun Planari buruzkoa, 
Orbaizetako Munizioen Errege Olako Jauregia zaharberritzeko Behe Tentsioko 
Instalazio obrei buruzkoa. Honela dio, hitzez hitz transkribatuta: 
 

"Segurtasun eta Osasun Planaren berri ematen duen teknikari tituludunak, goiburuan 
aipatutako obra gauzatzen ari den bitartean Segurtasun eta Osasuneko koordinatzailea den 
aldetik, Enpresa Kontratistaren legezko ordezkariaren eskutik jaso du Laneko Segurtasun eta 
Osasun Plana, obran kontratuan duen esku-hartzeari dagokiona. Edukia aztertuta, honako hau 
adierazten da: 
1 - Plan hori Francisco Javier García Alonso jaunak idatzi du, eta lan honetarako erabakitako 
Segurtasun eta Osasuneko  oinarrizko Azterlana garatzen du. Dokumentu hori 1627/97 Errege 
Dekretuan eta 31/95 Legearen eta 39/97 Errege Dekretuaren bidez onartutako 
Erregelamenduaren xedapen bateragarrietan ezarritakoaren arabera egin da. 
2- Plan horrek EBSren aurreikuspenak aldatzen dituela, kontratistaren baliabideetara eta 
antolamendura egokituz. 
 



Kontuan hartu da akta honek aipatzen duen laneko segurtasun eta osasun planak 
betetzen dituela 1627/97 Errege Dekretuak hura onartzeko eskatzen dituen baldintza 
teknikoak, eta oinarrizko tresna izan behar duela aipatutako enpresa kontratistak arriskuak 
identifikatzeko eta, hala badagokio, ebaluatzeko eta prebentzio-jarduera planifikatzeko 
jarduerak antolatzeko, Prebentzio Zerbitzuen Erregelamenduko II Kapitulua.  
 

Ondorioz, obrak dirauen bitartean ariko den Segurtasuneko eta Osasuneko 
koordinatzaileak, idatzi hau sinatzen duenak, Laneko Segurtasun eta Osasun Plana formalki 
onartzea proposatzen du. Enpresa kontratistak horren berri emanen dio Lan Agintaritza 
eskudunari, enpresan eratutako prebentzio zerbitzuari edo enpresaz kanpoko erakunde 
espezializatu batekin itundutako prebentzio zerbitzuari, azaroaren 8ko 31/1995 Legeak 
aurreikusten duenaren arabera, honako hauek bete daitezen: 31-e, a, b, c, d, e eta f artikuluak, 
obran parte hartzen duten edo parte hartzen duten enpresetan prebentzioaren arloan 
erantzukizuna duten pertsona edo organoei, eta langileen ordezkariei, egoki iritzitako 
iradokizunak eta alternatibak idatziz edo arrazoituta aurkez ditzaten (1.627/97 Errege 
Dekretuaren 7.4 art.). 
 

Ohartarazten da ezen,.627/97 Errege Dekretuak 7.4 artikuluan ezartzen duenare 
arabera,   enpresak onartutako Laneko Segurtasun eta Osasun Planean edozein aldaketa egin 
nahi badu, obraren exekuzio-prozesuaren, lanen bilakaeraren edo exekuzioan zehar sor 
daitezkeen gorabeheren eta aldaketen arabera, Segurtasun eta Osasuneko koordinatzaileak 
berariaz onartu beharko du obra egiten den bitartean, eta, horretarako, honako izapide hau 
bete beharko du: Informazioa eta informazioa ematea aurreko paragrafoan aipatutako agente 
parte-hartzaileei.  

 
Akta honen xede den Laneko Segurtasun eta Osasun Plana obran bertan egon beharko 

da, kontratistaren edo haren ordezkariaren esku eta honako hauen eskura ere:  zuzendaritza 
fakultatiboa,  lehen aipatutako lan eta prebentzio-zerbitzua, Lan eta Gizarte Segurantzaren 
ikuskaritza eta autonomia-erkidegoko arlo horretako organo teknikoak ". 
  

 Aezkoako Batzarre Nagusiak aho batez erabaki du: 
 1.- Onartzea Administrazio Publikoaren obretarako Laneko Segurtasun 
eta Osasun Plana, Francisco Javier García Alonsok idatzia, Orbaizetako 
Munizioen Errege Olako eraikinean behe-tentsioko instalazioa egiteko 
proiektua gauzatzeko obrei dagokiena. 

2.- Erabaki hau igortzea obren enpresa esleipendunari, hots, Montajes 
Eléctricos Pamplona SAri, eta Administrazioak izendatutako Segurtasun eta 
Osasuneko koordinatzaileari, Jorge González Gil jaunari. 
 
ZAPIGARRENA.- GOIALDEKO LARREENTZAKO DIRULAGUNTZAK: 
AZIENDAREN MANEIUA ETA KONPROMISOAK ONESTEA.  
  

 Argitaratu da 78/2020 Ebazpena, maiatzaren 26koa, Ingurumeneko 
zuzendari nagusiarena, Nafarroako Natura 2000 sareko larre menditarren 
kudeaketa jasangarrirako 2020-2021 kanpainarako laguntzen oinarri 
arautzaileak eta deialdia onartzen dituena. Ebazpen hori 2014-2020 aldirako 
Nafarroako Landa Garapenerako Programaren 7.6.1 neurriaren barruan dago. 
Marinas teknikari andereak idatzitako erabilera jasangarriaren proposamenean 
jasotzen diren jarduketetarako eskaera aurkeztu da. 



Diru-laguntza 20 eurokoa da lehenengo mila hektareentzat eta 10 
eurokoa gainerakoentzat. Diru-laguntzaren zatirik handiena larreak 
kudeatzeko eta plana bera egiteko eta haren jarraipena egiteko da. Artzain 
elektrikoen kudeaketa hartzen du bere baitan, eta lehenengo urtean Sariozarren 
ur-gune bat eginen litzateke, eta urtero jarduera hau mantendu, eta bigarren 
urtean  Eskandan eginen litzateke.  Soroluzen kasuan beste ur-hartune bat 
planteatu da, eta meatzearen ondoan, Urkulura bidean, beste puntu bat. Lan 
horien balioa larre menditarren kudeaketa jasangarrirako laguntzen deialdian 
aurreikusten den finantzaketa baino handiagoa denez, zuzkidura horietarako 
eskabidea aurkeztu beharko da nekazaritza-azpiegituretarako laguntzen urteko 
deialdietan.   

 Laguntza horiek hasi zirenetik, 2016an, Aezkoako Mendietan ganadua 
gobernatzeko jardunbide mota horiek finkatu ditu: artzain elektrikoaren 
erabilera, gatz-puntuak, ur-puntuen hobekuntza. 

 Sariozarren itxitura elektrikoak jarri dituzte eta azienda mugitzen da 
itxituren artean. Portu Handietan ere artzain elektrikoak jarri dituzte sastraka 
ugari dituzten eta erre diren eremuetan. Abodin urtero jarri da artzaina 
elektriko bat, eta Brachypodium rupestre gune batean itxi da, kalitate 
bromatologikoa hobetzeko. Bazkatze hiru eremuetan gatz-puntuak jarri dira, 
lurzoruetako laginak jaso dira eta ur-puntuak hobetu dira. Era horretako 
jarduera guztiek Aezkoa Mendietako biodibertsitatea handitzen laguntzen 
dute, eta une honetan hain baliotsuak diren larre horiei eusten laguntzen dute. 
Baina funtsezkoa da horrelako praktikekin denboran jarraitzea..  

Bazkatze sistemak ingurumena errespetatu behar du, eta eremu hori 
KBEtzat hartzea eragin duten habitatei eusten lagundu behar du. Horretarako, 
ezinbestekoa da etxeko azienda egotea, paisaiaren modelatzaileak direlako.  
Aziendak modu arrazionalean aprobetxatu behar ditu larre horiek. 
Abeltzaintza-karga neurritsua izateak nabarmen laguntzen du sastraken 
egitura-ezaugarriei eusten, aziendak neurri handiagoko zuhaixka-egoeretarantz 
edo zuhaitzetaranzko bilakaeran egiten duen kontrolagatik. Prozesu horiek 
intentsitate handiz agertzen dira azken hamarkadetan bazkatzea ematen ez den 
lekuetan, eta "sastraka" horren ebidentzia ugari daude. 

Bestalde, larratze gaineko egoerak mehatxu izan daitezke espezie 
bereizgarriak birsortzeko, baita dibertsitate espezifikoa murrizteko ere. Honako 
hauek dira aziendak sastraken gainean dituen ondorio negatiboak: zapaltzeak 
eragindako kalte fisikoa, higadura-arazo handiak eta funtsezko landare-
espezieen gaineko kalteak ekar ditzakeena; eta gorotz-kopuru handiegiak 
eragindako aldaketak (erruderalizazioa) 

Larreen azalera mantentzea, sastraken mosaikoan, lortu nahi den 
kontserbazio-helburu nagusietako bat da. Gomendagarria da larre-sastraka 
mosaikoko eremuetan abere-zama handitzea, horiek kontserbatzeko eta 
handitzen saiatzeko. 

 

Aurreikusitako jarduketen urtekako banakapena honako hau da: 
 

2021. URTEA 
Prezioa 

/unitateko 
Exekuzio 

Materialaren 
aurrekontua 

Kontrata 
Exekuzioaren 
aurrekontua 

Aurrekontua, 
BEZa barne 

 
€ dirulaguntza 

%  
dirulaguntza 



Sariozarko iturriko hartunea 
konpontzea eta aska 
inpermeabilizatzea  

1.168,00  1.168,00  1.296,48  1.568,7  907,54  %70  

10K-ko gatz blokea  6,00  120,00  120,00  145,2  84,00  %70  
Akazia zurezko hesolak 
(1,70m) 

4,00  100,00  100,00  121,0  70,00  %70  

Arantzazko alanbre 
galbanizatua (ml)  

0,15  90,00  90,00  108,9  63,00  %70  

Langileak-Bazken zaina  3.300,00  21.450,00  21.450,00  25.954,5  21.450,00  %100  
Langileak-Artzaina  5.400,00  5.400,00  5.400,00  6.534,0  5.400,00  %100  
Hasierako txostena  1100  1100  1100  1.331,0  1.100,00  %100  
Obra zuzendaritza  800  800  800  968,0  800,00  %100  

GUZTIRA  30.228,00 30.356,48 36.731,34 29.874,50  

 
2022. URTEA 

 

      

Iturriko ura hartzea (Sobar-
Eskanda) eta plastikozko aska  

1.483,30  1.483,30  1.646,46  1.992,2  1.152,52  %70 

Langileak-Bazken zaina  3.300,00  21.450,00  21.450,00  25.954,5  21.450,00  %100  

Langileak-Artzaina  6.500,00  6.500,00  6.500,00  7.865,0  6.500,00  %100  
Obra zuzendaritza  800  800  800  968,0  800,00  %100  

GUZTIRA  30.233,30 30.396,46 36.779,72 29.902,52  

 
2023. URTEA 

 

      

Iturriko ura hartzea (Soroluze) 1.440,06  1.440,06  1.598,47  1.934,1  1.118,93  %70  
Langileak-Bazken zaina  3.300,00  21.450,00  21.450,00  25.954,5  21.450,00  %100  
Langileak-Artzaina  6.500,00  6.500,00  6.500,00  7.865,0  6.500,00  %100  
Obra zuzendaritza  800  800  800  968,0  800,00  %100  

GUZTIRA  30.190,06 30.348,47 36.721,64 29.868,93  

 
2024. URTEA 

 

      

Akazia zurez egindako U 
moduko itxitura  

1.455,00  1.455,00  1.615,05  1.954,2  1.130,54  %70  

Langileak-Bazken zaina  3.300,00  21.450,00  21.450,00  25.954,5  21.450,00  %100  
Langileak-Artzaina  6.500,00  6.500,00  6.500,00  7.865,0  6.500,00  %100  
Obra zuzendaritza  800  800  800  968,0  800,00  %100  

GUZTIRA  30.205,00 30.365,05 36.741,71 29.880,54  

 
2025. URTEA 

 

      

Langileak-Bazken zaina 3.300,00  21.450,00  21.450,00  25.954,5  21.450,00  %100  
Langileak-Artzaina  6.500,00  6.500,00  6.500,00  7.865,0  6.500,00  %100  
Bukaerako txostena  1100  1100  1100  1.331,0  1.100,00  %100  
Obra zuzendaritza  800  800  800  968,0  800,00  %100  

GUZTIRA  29.850,00 29.850,00 36.118,50 29.850,00  
 

 
 Aezkoako Batzarre Nagusiko Osoko Bilkurak, Aezkoako Mendietako 
larreen erabilera jasangarrirako proposamena, Marina  teknikari andereak 
idatzia, ikusi ondoren, Nafarroako Natura 2000 sareko larre menditarren 
kudeaketa jasangarrirako 2020-2025 aldirako deialdira, 2020/2021 deialdia, 
abeltzaintzako gobernamenduaren garapenarekin eta bertan aurreikusitako 
hobekuntza-jarduketekin, onartzea erabaki du. Halaber, Aezkoako Mendiak  
erabiltzeko plana betetzeko eta abeltzainei betearazteko konpromisoa hartu du. 
Akordio honen berri emanen zaio Nafarroako Gobernuari, larre menditarren 
kudeaketa jasangarrirako laguntza eskaera osatzeko. 
 

ZORTZIGARRENA.- HAINBAT  
 - Oihan lanak esleitzea 



Belar-sastrakak eta hodi babesleak eta itxiturak kentzeari buruzko 
separatetan adierazitako lanak egiteko eskaintza aurkezteko gonbidapena egin 
da. Bi lanetara aurkeztutako eskaintzak ireki dira, eta emaitza hau izan da: 

- Belar-sastrakak garbitzeko lanak: hasierako aurrekontua 19.107,98 € 
gehi BEZa. Proposamen bakarra aurkeztu da, Ziburrek sinatua, lanak 19.090,91 
euroan egitea eskaintzen duena; hau da, hasieran aurreikusitako prezioa baino 
% 0.09 gutxiago. 

- Itxiturak eta hodi babesleak kentzeko lanak: hasierako aurrekontua: 
13.081,32 € gehi BEZa. Bi eskaintza aurkeztu dira, I. Lorea Loperenak eta Laza 
SCk sinatutakoak: 12.300,00 € eta 13.081,32 €, hurrenez hurren. 

Kontratazio horiek kontratu publiko txikienei buruzko apirilaren 13ko 
2/2018 Legearen 81.1 artikuluan xedatutakoaren arabera arautzen dira. Osoko 
Bilkurak erabaki du Ziburri esleitzea abeltzaintzako belar-sastrakak garbitzeko 
lanak (19.090,91 € gehi BEZa), eta Iker loreari esleitzea itxiturak eta hodi 
babesleak kentzeko lanak (12.300,00 €). 
   
 - Turismo Informazio Bulegoan eta Arrazolan aritzeko langileen 
hautaketa 
 Uztailaren 24an egin zen Aezkoako Turismo Bulegoan informatzaile 
aritzeko lanpostua betetzeko aukeraketa. Bulegoa zabalik izanen da uztailaren 
31tik azaroaren 2a arte (biak barne). Halaber, lan eskaintza berria eginen da, 
kontratazio zerrenda osatzeko, Arrazolan aritzen diren informatzaile eta zainen 
baja, ordezkapen edo errefortzuetarako. Gaur egun hiru pertsona daude 
zerrenda horretan.  
 
 - Euskara sustatzeko dirulaguntzak 
 Ikusirik euskara sustatzeko eta erabiltzeko dirulaguntzen deialdia, 
Presidenteak 6/2020 Ebazpena eman du, Aezkoako Batzarre Nagusiaren 
euskara erabiltzeko eta sustatzeko jardueren 2020ko programazioa onesten 
duena eta 40R/2020 Foru Aginduaren, ekainaren 2koa, Herritarren 
harremanetarako kontseilariak emana, toki entitateentzako euskara sustatzeko 
era erabiltzeko dirulaguntzen deialdia onesten duena, programazioa 4. 
Oinarrian xedatutakoari jarraikiz koordinatuko dela adierazten duena.  Osoko 
Bilkurak ebazpenan xedatutakoa berretsi du. 
 
 - Pirinioetako Planari lotutako proiektuentzako dirulaguntzak 
 10/2020 Ebazpena, ekainaren 24koa, Proiektu Estrategikoen zuzendari 
nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita toki entitateei dirulaguntzak 
emateko deialdi bat eta haren oinarriak, 2020an Pirinioetako Planari lotutako 
proiektuak egitera bideratuta. Joan den astean bilera bat deitu zen Aezkoako  
udalekin, deialdiaren oinarriak azaltzeko eta laguntza horietara aurkezteko 
bailaran interesgarritzat jotzen diren proiektuei buruz hitz egiteko. Hainbat 
ideia atera dira, eta udalek berrikusi egingo dituzte. Hurrengo bilera 
abuztuaren 4an eginen da, lehentasunak eta laguntzak zehazteko.  

 
 - Pirinioetako Mahaia 



 Pirinioetako mahaia dinamizatzeko lanean ari gara, une honetan 
Lursarea eta Cedernako lantaldearekin, komunikazio-protokolo baten bidez, 
informazioa mundu osora mailing bidez irits dadin, eta jendeak interesatzen 
zaizkien gaietan parte hartzeko aukera areagotu dadin, lantaldeen bitartez. 
 
 - Udako erreketak 
 Jakinarazi da Jakinarazi da eskaera bat aurkeztu dela,  Sariozar, Ortxola 
eta Nabala alderdietan udako erreketak egiteko. 

 
 - Ehiza barrutia 

 
NA-10418 ehiza-barrutia berritzeko onespena jaso da, eta Nafarroako 

Gobernuak Ehiza Antolatzeko Plana onartzeko zain dago; dokumentazioa 
osatzeko joan den asteko errekerimendu baten erantzuna osatu gabe dago, eta 
hori idazleari helarazi zaio. BPOren onarpena iritsi bezain laster, 
aprobetxamenduen esleipenari buruzko erabakiak hartu beharko dira. Ildo 
horretan, jakinarazi da oilagorren ehiza-txartelak kudeatzeko proposamen bat 
aurkeztu dela, eta dagokion bileran aztertuko dela. 
 
BEDERATZIGARRENA.- GALDERAK ETA ESKARIAK 
 
 Ez dira egin.  
 
 Eta aztertzeko gai gehiagorik ez baitago, bilkura bukatutzat eman da 
hamaikak eta berrogeita bost minutuak zirela. Errandakoa jasotzeko akta hau 
luzatu da, eta, nik, idazkariak, egiaztatzen dut. 
  


