
 

 

 

 

Ariben, 2021eko otsailaren 26an,  arratsaldeko 

zazpietan, Aezkoako Batzarre Nagusiak, bilkura 

arrunta  egin du, lehenengo deialdian, legez deituta, 

haren presidente titularrak zuzenduta eta jarraian 

adierazten diren kideak bertan zirela, eguneko 

honako gai hauek aztertzeko: 

 

     

 

 

BILDUTAKOAK 

Batzarreburua: Karlos Bueno Reka 

Batzarrekideak: Galarza Larrayoz, Maria Carmen – Martínez Juango, Ainhoa – 

Merino Iriarte, Juan Esteban – Reta Trevejo, Leire – Santomá Vicens, Gonzalo- 

Zabalza Barberena, Izaskun jaun/anderak.   

 

LEHENA.- AURREKO BILKURAREN AKTA ONESTEA 

 Eragozpenik agertu ez denez, onetsita gelditu da 2021eko urtarrilaren 

22an egindako bilkuraren akata.  

  

 

BIGARRENA.- 2021EKO AURREKONTUA ETA HAREN EXEKUZIO OINARRIAK. 2020KO 

JARDUNALDIKO LIKIDAZIOAREN AURRIKUSPENA.  

 

Aurkeztu da 2021erako aurrekontuaren zirriborroa, Toki Administrazioko 

teknikariek, hura bukatutakoan, berrikusi dutena. Osoko Bilkurak onartu ditu 

2021erako aurrekontu-proiektua eta haren egikaritze-oinarriak, akta honi 

erantsita doazenak, eta, Aezkoako Batzarre Nagusiak  Ordenantzan 

araututakoari jarraikiz, erabaki du aurrekontu hori aetzei aurkeztea, heldu den  

martxoaren 15ean, astelehena, 19:30ean, Aezkoako Etxean eginen den  

Batzarrean. Herritarrek hura onartuz gero, argitaratu eginen da, 6/1990 Foru 

legeak, uztailaren 2koa, Nafarroako Toki Administrazioarena, 275. eta hurrengo 

artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, eta, ondorioz, jendaurrean egonen da 

hamabost eguneko epean. Argitalpena Nafarroako Aldizkari Ofizilalean, 

Batzarre Nagusiko iragarki oholean eta web-gunean eginen da, herritarrek 

espedientea idazkaritzan aztertu eta bidezko ikusten dituzten alegazioak egin 

ditzaten.  

Jendaurrean egoteko epearen barruan ez bada alegaziorik edo 

erreklamaziorik egiten, behin betiko onetsitzat hartuko da 2021eko Aurrekontu 

Orokor Bakarra, eta haren laburpena argitaratzeko izapidea beteko da. 

Batzarreak aldaketak proposatzen baditu, berriro aurkeztuko zaio Batzarre 

Nagusiari baloratu eta ondoren proiektu berria onar dezan. 

Honako hau da 2021eko aurrekontua osatzen duten gastuen eta 

sarreren zerrenda: 
 

  

  



1- Gastuen aurrekontua:  

91200 1000001 Hautetsien ordainsariak                                                                                                                           14.000,00 

92001 1200001 Idazkariaren lan-saria                                                                                                                                    27.800,00 
92001 1200601 Antzinatasun osagarria 1.320,00 

92001 1210301 Idazkariaren lansaria – postu osagarria                                                                                                                  11.000,00 

92001 1210302 Idazkariaren gradu osagarria 9.980,00 
33500 1300001 Euskara zerbitzuko teknikariaren lansaria                                                                                                                   23.290,00 
92001 1300002 Administrari laguntzailearen lansaria                                                                                                                    8.520,00 
43200 1300003 Iratiko kudeaketa -langileak                                                                                                                                 59.850,00 
92001 1300003 Garbiketa langilearen lansaria 6.300,00 

33500 1300201 
Euskara teknikariaren lanpostu osagarria eta 

antzinatasuna                                                                                                       6.100,00 

92001 1300202 
Administrari laguntzailearen postu osagarria eta 

antzinatasuna                                                                                                         1.960,00 
33500 1300203 Euskara teknikariaren gradu osagarriaren atzerapenak 33.900,00 
92001 1300203 Garbiketa langilearen postu osagarria eta antzinatasuna                                                                                                         1.750,00 
92001 1300204 Garbiketa langilearen gradu osagarria 580,00 
24191 1310001 NEZ – Oihan zerbitzuak eta ingurumena                                                                                                            12.000,00 
24192 1310001 NEZ – Turismo informazio bulegoko langileak                                                                                                           7.900,00 
33391 1310001 Jauregia kudeatzeko langileen kontratazioa 68.000,00 
24191 1600001 Langileen Gizarte Segurantza (Enplegua Sustatzekoak)                                                                                                                                                                                                                           7.300,00 
33391 1600001 Jauregiko langileen gizarte segurantza 23.000,00 
33500 1600001 Euskara teknikariaren Gizarte Segurantza                                                                                                                      21.900,00 

43200 1600001 Iratiko kudeaketa – langileen Gizarte Segurantza                                                                                                                       22.000,00 
92001 1600001 Bulegoetako langileen Gizarte Segurantza 22.700,00 
33391 1620501 Jauregiko asegurua 2.600,00 
92001 1620901 Lan arriskuen prebentzioa                                                                                                                        900,00 

  

1. KAPITULUA, GUZTIRA 394.650,00 
92001 2040001 Ibilgailuen alokairua 9.000,00 
34100 2100002 Ehiza Barrutia 1.000,00 
33391 2120001 Jauregiko igogailuaren mantenimendua 3.500,00 
33391 2130001 Jauregiko ekipoen konponketak eta mantenimendua 1.500,00 
92001 2130001 Mantenamendu orokorrengatiko gastuak                                                                                                                         8.000,00 
33500 2160001 Irrati ekipoen mantenamendua                                                                                                                            600,00 
92001 2160001 Ekipo informatikoen mantenamendua                                                                                                                     2.000,00 
17000 2190001 Produktu naturalen barrutia                                                                                                                         1.000,00 
33391 2200001 Bulego materiala, txartelen edizioa. Jauregia 900,00 
92001 2200001 Bulego gastu arruntak - Materiala                                                                                                                   4.000,00 
33391 2210001 Energia elektrikoa - Jauregia                                                                                                        6.000,00 
92001 2210001 Energia elektrikoa 5.000,00 
33391 2210101 Jauregiko ura, hondakinen eta abarren tasak 1.200,00 

92001 2210101 Hondakinak, Ura                                                                                                                                          800,00 

33391 2210301 Biomasa berogailua - Jauregia                                                                                                                            1.500,00 

92001 2210301 Erregaiak - egurra 3.200,00 

92001 2210302 Erregaiak -  ibilgailuentzako gasolioa/ gasolina                                           800,00 
17000 2210401 Langileen arropa eta babeserako ekipamendua                                                                                                            1.000,00 
92001 2211101 Material tekniko eta berezia                                                                                                                            5.000,00 
33391 2219901 Horniketak: jakiak eta edariak. Jauregia 40.000,00 
33391 2220001 Jauregiko telefonoa eta komunikazioak 1.600,00 
43200 2220001 Lau ibarren web-gunea                                                                                                                               300,00 



92001 2220001 Telefonoa eta komunikazioak                                                                                                                              3.300,00 

92001 2220101 Posta gastuak 500,00 
43200 2220301 Web-orriak – Egokitzapena eta mantenimendua 3.600,00 
91200 2220301 Erregistro elektronikoko ekipoak 2.650,00 

92001 2220301 Interneteko domeinuen gastuak                                                                                                                               800,00 
92001 2240001 Aseguruak     2.300,00 

92001 2250001 Estatuko tributuak (Telekomunikazioak)                                                                                                                550,00 

92001 2250101 Beste zerga batzuk                                                                                                                                         2.000,00 
92001 2260101 Protokolo eta ordezkaritza gastuak                                                                        1.000,00 

33391 2260201 
Informazio materialaren diseinua eta exekuzioa. 

Jauregia 3.500,00 
43200 2260201 Aezkoako turismo argitalpenak                                                                                                                   3.000,00 
92001 2260201 Publizitatea  eta propaganda.                                                                                                  400,00 
92001 2260401 Gastu juridikoak, Auziak                                                                                       1.500,00 
33400 2260901 Kultur jarduerak 1.500,00 
33500 2260901 Euskara Zerbitzua - jarduerak                                                                                                                    8.500,00 
92001 2263001 Bankuetako eta gisako zerbitzuak                                                                                   2.200,00 
33391 2269901 Jauregiko gastu orokorrak 2.000,00 
92001 2269901 Askotariko gastuak                                                                                                                                15.000,00 
33391 2270601 Jauregiko dekorazioa: inguratzailea  4.300,00 
33500 2270601 Itzulpen zerbitzuak 300,00 
92001 2270601 Azterketa eta lan teknikoak 1.500,00 
33391 2277001 Jauregiko lan- eta zerga-aholkularitza 3.000,00 

92001 2277001 Lan-aholkularitza                                                                                                                                       4.500,00 
17220 2279901 Oihan loteen markatzea                                                                                                                             2.000,00 
33391 2279901 Jauregiko seinaletikaren diseinua eta exekuzioa 8.700,00 
41213 2279901 Zerbitzu anitzak eta bazken gestioa                                                                                                                36.300,00 
43200 2279901 Irati sustatzeko materiala                                                                                                                            2.000,00 
33391 2279902 Aezkoako Kultur Olako logoaren diseinua 500,00 
33391 2279903 Erakusketa: erreka mutilak 2.800,00 
91200 2310001 Hautetsien kilometrajea 4.000,00 
33500 2312000 Kilometrajea – Euskara Zerbitzua                                                                                                                           2.200,00 

43200 2312000 Iratiko langileen kilometrajea                                                                                                                     400,00 
92001 2312000 Langileen kilometrajea                                                                                                                                   400,00 

  

2. KAPITULUA, GUZTIRA 225.100,00 
92001 4621001 Udalbiltza - Hitzarmena                                                                                                                                    1.000,00 
94300 4630001 Auñamendi Mankomunitatea - Programa orokorra                                                                                                             14.000,00 
94301 4630001 Auñamendi Mankomunitatea- 0-3 Haur eskola                                                                                                                   6.500,00 
33500 4800001 Langileen trebakuntza – Euskara Zerbitzua                                                                                                                 500,00 
33500 4800002 Euskara ikasteko dirulaguntzak                                                                                                                           2.400,00 
33400 4820001 Aezkoako Eguna - Ekarpena                                                                                                                     1.000,00 
33500 4820001 Irratiko kudeaketarako dirulaguntza - Hitzarmena                                                                                                                    1.200,00 
33600 4820001 Ondare historikoa berreskuratzeko plataforma                                                                                                      200,00 
23990 4820002 Jakien Bankuarekiko Hitzarmena                                                                                                                            500,00 
17000 4820003 Energia Efizientzia  / Nels Sarea                                                                                                                       200,00 
41213 4820004 Foresna                                                                                                                                                500,00 
43901 4820005 Cederna-Garalur Elkartea – Agentziaren kostua                                                                                                              7.900,00 
23181 4890001 Gizarte jarduerak 3.000,00 
33400 4890001 Kultur, Kirol eta belaunaldien arteko jard. dirulaguntzak                                                                                    8.000,00 
33210 4890003 Berragu Liburutegia                                                                                                                                     1.000,00 



  

4. KAPITULUA, GUZTIRA 47.900,00 
33391 6220001 Jauregiko sukalde-taberna egokitzea 38.000,00 
43200 6220007 Auto-karabanentzako eremuko proiektua 170.545,00 
33391 6230001 Jauregiko tresneria eta ekipamenduak 35.000,00 
33391 6250001 Jauregiko altzariak 10.000,00 
33391 6260001 Jauregiko ekipamendu informatikoa 1.400,00 
92001 6330001 Makinaria eta ekipoen erosketa 2.000,00 
43200 6330004 Iratiko zerbitzuak hobetzeko inbertsioak 2.000,00 
92001 6410001 Aplikazio informatikoak 2.000,00 
41213 6900001 Oihan jardueren proiektua                                                                                                                     96.700,00 
43200 6900001 Erlan-Paraísos ibilbidearen proiektua 49.040,00 
41211 6900002 Bazken Plana / Abeltzaintza azpiegiturak                                                                                                            10.800,00 
41213 6920001 Pisten mantenamendua eta azpiegituren hobetzea                                                                                                         15.000,00 

  

6. KAPITULUA, GUZTIRA 432.485,00 
 

 2-Diru-sarreren aurrekontua:  

Eca AZALPENA AURRIKUSPENA 
3140001 Matrikulak- aktibitateengatiko diru-sarrerak                                                                                                                  1.500,00 
3140002 Jauregiko erakusketetako sarrerak 40.000,00 
3250001 Dokumentuen luzapena eta tramitazioa                                                                                                                 800,00 
3399001 Ibilgailuen eta filmaketentzako baimenak                                                                                                        2.000,00 
3490001 Aparkatzeko txartelak. Irati                                                                                                                             55.000,00 
3490002 Natur produktuen barrutiarengatiko diru-sarrerak                                                                                                                   16.000,00 
3600001 Argitalpenen salmenta 3.500,00 
3890001 Fazeriaren festa -Garaziko ekarpena                                                                                                                  1.000,00 
3919001 Isunak                                                                                                                                               1.000,00 
3999001 Taberna-jatetxearen salmentak 100.000,00 

 

3. KAPITULUA, GUZTIRA 220.800,00 
4506001 Iratiren kudeaketarako diru-laguntza                                                                                                                               40.000,00 
4508003 Euskarazko formakuntzarako dirulaguntzak- Eusk. Zerb. 500,00 
4508004 Euskara Zerbitzuarentzako dirulaguntzak                                                                                                             5.000,00 
4508007 Bazken plana: kudeaketa eta azpiegiturentzako dirulag.                                 29.300,00 
4511002 NEZ- oihan gestioa eta ingurumenarentzako dirulaguntza  7.000,00 
4622001 Euskara Zerbitzuarentzako Agoizko ekarpena                                                                                                                      30.000,00 
4622002 Udalen ekarpena: langabeen kontratazioa                                                                                           3.000,00 
4660101 Lau ibarren web-orria - sarrerak                                                                                                                      900,00 

 

4. KAPITULUA, GUZTIRA 114.950,00 
5200001 Banku kontuen interesak                                                                                                                         200,00 
5543001 Garazirekin sinatutako bazken hitzarmena  70.000,00 
5543002 Aezkoako bazkak                                                                                                                                           25.000,00 
5544001 Zenbait baso aprobetxamendu                                                                                                                     2.000,00 
5544002 Baso aprobetxamenduen salmenta                                                                                                                   290.000,00 
5544003 Baso kalteen aitortzea                                                                                                                        6.000,00 
5545001 Ehiza barrutia 18.590,00 

 

6. KAPITULUA, GUZTIRA 411.790,00 
7508001 Ekipamenduentzako dirulaguntzak. Jauregia  42.000,00 
7508002 Oihan jarduerentzako dirulaguntzak                                                                                                                    48.000,00 
7508003 Erlan-Paraísos ibilbidearentzako dirulaguntzak 49.040,00 
7910001 FEDER- POCTEFA fondoak: kobratzeko dirulaguntza                                                                                                               94.175,00 
7940001 PDR dirulaguntzak – auto-karabanentzako eremua  119.380,00 

 

7. KAPITULUA, GUZTIRA 352.595,00 



   
 

AURREKONTUAREN LABURPENA 

 
 

Gastuen kapituluak 1.100.135,00 

 Diru-sarreren kapitulua 1.100.135,00 
 

 Halaber, aurkeztu da 2020. urteko kontuen likidazioren aurrerapena bat, 

eta eguneko gaien artean urteko kontuak onestea izanen duen hurrengo  

bilkuran aztertzeko utzi da.  

 

HIRUGARRENA.- 2021EKO PLANTILLA ORGANIKOA  

 

 Ondoren, berrikusi da eguneratutako plantilla organikoa, eta osoko 

Bilkurak erabaki du 2021. urteko plantilla onestea eta, Nafarroako Toki 

Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 236. artikuluarekin 

lotuta 276. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, jendaurrean jartzeko 

iragarkia 15 egun baliodunez argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 

erakunde honen iragarki-oholean eta web orrian, herritarrek edo interesdunek 

espedientea aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak egin ditzaten. 

Adierazitako epean erreklamaziorik aurkezten ez bada, plantilla onartutzat joko 

da, eta lanpostuen eta baldintzen zerrenda osoa argitaratuko da. Zerrenda 

hori honako hau da: 

 
PLANTILLA ORGANIKOA AEZKOAKO BATZARRE NAGUSIA   2021 

Lanpostua Maila Hitzarmen mota Lanaldia Sarbidea Egoera Mota Lansari osagarri  Graduak  

              Maila Postua     

IDAZKARIA A Orokorra %100 
Oposizio-
lehiaketa Hutsik Funtzionarioa   %39,72 4 C1 

Esther Urtasun Fuertes - Antzinatasuna 02/04/1991 - 5 bosturteko 
ADMINISTRARI 
LAGUNTZAILEA D 

Administrazioko 
Hitzarmena %50 

Oposizio-
lehiaketa Betea Lan kontratua %12 %10,99   C1 

Lourdes Indaburu Irigoien - Antzinatasuna 02/01/2002 -  4 Hirurteko. EGOERA: ESZEDENTZIAN 
EUSKARA 

ZERBITZUKO 
TEKNIKARIA B 

Administrazioko 
Hitzarmena %100 

Oposizio-
lehiaketa Hutsik Lan kontratua   %20 4 C2 

Idoia Zabalza Garate - Antzinatasuna 15/12/1989 - 6 bosturteko – AGOIZKO UDALAREKIN PARTEKATUTAKO ZERBITZUA 

GARBITZAILEA  E 
Administrazioko 

Hitzarmena %41,37 
Oposizio-
lehiaketa Hutsik Lan kontratua %15 %8,21 1 meritua 

Mª Cruz Ilincheta Juamperez - Antzinatasuna 01/06/2009 - 2 bosturteko 
TURISMOZAINA 

ETA 
INFORMATZAILEA D 

Administrazioko 
Hitzarmena Partziala 

Oposizio-
lehiaketa Hutsik Lan kontratua %12 %2,70   B2 

Mª Elena Garayalde Echeverz - Antzinatasuna 09/09/2010 - 3 Hirurteko (aldizkako-mugagabea) 
TURISMOZAINA 

ETA 
INFORMATZAILEA D 

Administrazioko 
Hitzarmena Partziala 

Oposizio-
lehiaketa Hutsik Lan kontratua %12 %2,70   B2 

Imanol Ubau Galarza - Antzinatasuna 12/08/2016 (aldizkako-mugagabea)) - 1 Hirurteko  
TURISMOZAINA 

ETA 
INFORMATZAILEA D 

Administrazioko 
Hitzarmena Partziala 

Oposizio-
lehiaketa Hutsik Lan kontratua %12 %2,70   B2 

José Ignacio Ubau Galarza - Antzinatasuna 24/04/2015 (aldizkako-mugagabea)) – Hirurteko 1. Egoera: eszedentzia  
TURISMOZAINA 

ETA 
INFORMATZAILEA D 

Administrazioko 
Hitzarmena Partziala 

Oposizio-
lehiaketa Hutsik Lan kontratua %12 %2,70   B2 

TURISMOZAINA 
ETA 

INFORMATZAILEA D 
Administrazioko 

Hitzarmena Partziala 

 
Oposizio-
lehiaketa Hutsik Lan kontratua %12 %2,70   B2 

 

LAUGARRENA.- 2021. URTEKO TASA ETA PREZIO PUBLIKOAK ONESTEA.  

 



 Indarrean dauden tasak eta prezioak aztertu eta berrikusi ondoren, 

Osoko Bilkurak erabaki du oraingo zenbateko berberak mantentzea abelburu 

motaren eta azienda eramaten den alderdiaren araberako bazken gaineko 

prezioak. Iratiko mantenamendurako tasa  eta horren ondoriozko deskontu-

tiketak berrikusteke daude, aferak Aezkoako eta Zaraitzuko bi batzarrei 

eragiten baitie eta erabakiak komuna izan behar baitu. Horretaz gain, aztertu 

da ere bost bidaiari baino gehiagorentzako (familiarrak ez direnak)  

ibilgailuentzako prezioak igotzea eta bidaiari kopuruaren arabera finkatzea.  

Era berean, eta Cederna-Garalur Elkarteari enkargatuko zaion jauregiaren 

eraikinaren bideragarritasun-plana finitu arte, ez da erabakirik hartuko 

erakusketetarako sarreren prezioei buruz. Batzarre Nagusiko bulegoetan egiten 

diren fotokopiak, azala jartzeak eta plastifikazioen gaineko prezioei dagokienez 

(zerbitzu horiek aetzen eskura daude), honako zenbateko hauek ezartzea 

erabaki da: 

 

 - Fotokopiak zuri-beltzean:  

 A4: 0,05 €  A3:  0,10 € 

 - Fotokopiak koloretan.  

 A4: 0,30 €  A3:  0,60 € 

 - Enkuadernazioa:  3,00 € 

 - Plastifikazioa:  2,00 € 

 

BOSGARRENA.- IRATIKO ZAINTZARAKO LANGILEAK KONTRATATZEA.  

 

Urteko egutegiak berrikusi ondoren, eta lehen kontratazio-aldia, Aste 

Santukoa, hurbil dagoenez, Batzarre Nagusiaren osoko bilkurak erabaki du 

Nafarroako Enplegu Zerbitzuan lan-eskaintza bat aurkeztea, 2021. urtean 

Iratirako Informazio eta Zaintza Zerbitzutik eratorritako beharrak betetzeko 

aukera izanen duten pertsonen zerrenda bat egiteko. 

Kontratazioak, orientazio gisa, Aste Santuan, zubietan, uztailean, 

abuztuan, irailean, urrian, azaroan eta Abenduko zubian eginen dira. Datak 

eta pertsona-kopurua pandemiaren egoeraren bilakaeraren arabera zehazten 

joanen dira.  

Lanpostua Administrazioko D mailaren pareko soldatarekin ordainduko da, 

gehi mailaren % 12ko osagarria eta % 2,7ko lanpostu-osagarria. Lan egindako 

jaiegunei dagokien osagarria ere ordainduko da. Sartzeko baldintzak aurreko 

deialdietan bezala mantenduko dira. Hautaketak hiru fase izanen ditu: 

 

 1.- Merezimenduen balorazioa. – 10 puntu, gehienez. 

 Eskainitako lanpostuen antzeko lanpostuetan izandako esperientzia 

puntuatuko da, gehienez ere 10 punturekin, baremo honen arabera: 

- Edozein erakunde publiko edo pribatutan turismo-informatzaile gisa lan 

egindako 2 hilabeteko, puntu 1, 10 puntu gehienez. 

- Turismo-sektorearekin eta natura-ingurunearekin lotutako lanpostuetan 

lan egindako 4 hilabeteko: puntu 1, eta gehienez 6. 

- Zuzenean jendaurreko lanpostuetan lan egindako 6 hilabeteko: puntu 1, 

gehienez 4 puntu 

 2- Proba teknikoa – 50 puntu, gehienez. 

 Test erako proba teknikoa izanen da, lanpostuan bete beharreko 

eginkizunei buruzko ezagutzei buruzkoa. Osoko Bilkurak gai-zerrenda bat 



ezartzea erabaki du, eta galdera hauek izanen ditu hizpide: Aezkoako Batzarre 

Nagusia: antolaketa, funtzioak eta eskumenak; Aezkoako Batzarre Nagusiaren 

ordenantzak: ordenantza orokorra, pisten erabilera arautzen duen ordenantza, 

aprobetxamendu naturalen ordenantza; Irati mendia: ezaugarriak, 

baliabideak, landareak eta fauna; Aezkoako Mendiak: aprobetxamenduak; 

Aezkoa ibarra: turismo baliabideak; Pirinioetako baliabide nagusiak; 

koronabirusaren krisialdia: alarma-egoera, deseskalada, higiene- eta osasun-

neurriak; Langileen Estatutuaren Legea eta Nafarroako Foru Komunitateko 

Administrazioaren zerbitzura diharduten lan-kontratuko langileen hitzarmen 

kolektiboa. 

 

 3- Proba praktikoa, - Gehienez, 40 puntu. 

Lanpostuei dagozkien eginkizunekin lotuta epaimahaiak planteatzen 

dituen kasu praktikoei erantzutea izanen da. 

Euskarabidearekin hitz egin da jada agiri-justifikaziorik aurkezten ez 

dutenentzat euskara-mailaren proba egiteko data posiblea, eta martxoaren 

16rako jarri da; beraz, datu hori deialdiaren oinarrietan sartuko da. Eskaerak 

aurkezteko epea martxoaren 12ko 13: 00ak artekoa izanen da. Izendatutako 

epaimahaiak zehazten duen egunean eginen dira proba teknikoak, aurreko 

urteko egun berean, eta Marketin Turistikoko Zerbitzuak eta Garapen Agentziak 

baieztatu dute bertan egonen direla. 

Lanposturako izangaiek honako hauek bildu beharko dituzte eskabideak 

aurkezteko epea amaitzen den egunean: 

- B motako gidabaimena izatea. 

- Enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egotea. 

- Gutxienez eskolatze-ziurtagiria izatea eta 

- B-2 mailaren baliokidea den euskara-ezagutza justifikatzea, titulazio 

bidez edo Euskarabidearen proba bat gaindituta.  

  

 Deialdiaren oinarriak eta lanpostuen baldintzak interesdunen eskura jarri 

dira, eta akta honi lotua geldituko da eranskin gisa. Deialdia webgune 

instituzionalean eta Batzarre Nagusiaren iragarki-taulan argitaratuko da, eta 

haraneko udalei bidaliko zaie, jendaurrean jar dezaten. 

.  

 

SEIGARRENA.- JAUREGIKO SUKALDE-TABERNA EGOKITZEKO LANEN 

KONTRATAZIOA.  

 Javier eta Agustín Beorlegui arkitektoek idatzitako memoria bat aurkeztu 

da, Munizio Errege Olako jauregiaren beheko solairuaren barne egokitzapenari 

buruzkoa. Memoria joan den abenduan entregatu zen, POCTEFA proiektuan 

jasotako jarduketen barruan. Aurreikusita dauden lanak eraikinaren sukaldea 

eta taberna-jatetxea amaitzeko beharrezkoak dira, urtean zehar martxan jarri 

ahal izateko. Memoria honen exekuzio materialaren aurrekontua hogeita 

hamaika mila hirurehun eta hirurogeita bost eurokoa da, eta aurrekontu osoa, 

BEZa barne, hogeita hamazazpi mila bederatziehun eta berrogeita hamaika 

euro eta hirurogeita bost zentimokoa. 

Osoko Bilkurak erabaki du obra baimena eskatzea Orbaizetako Udalari, 

eta erakunde horren aurrekontua onartuta dagoenean eta dagokion lizentzia 

dagoenean, lanak esleitzea, kontratu publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 

Foru Legearen 81. artikuluan aurreikusitako prozeduraren bidez, munta txikiko 



kontratuetarako. Esleipena egiteko, aldez aurretik eskualdeko profesional 

guztiei eskatuko zaie eskaintzak aurkezteko, zehaztutako epean. 

 

ZAZPIGARRENA.- ALDI BATERA ARITZEKO EUSKARA TEKNIKARIAK KONTRATATZEKO 

HITZARMENA.  

 Irakurri da euskara teknikariak aldi baterako kontratatu ahal izateko 

(ordezkapenak egiteko) lan poltsa osatzeko hautaketa deialdien arloan toki-

erakundeen artean kudeatzeko hitzarmenaren eredua. Hitzarmen hau toki-

erakundeetako euskara zerbitzuetan sor daitezkeen beharrei aldi baterako 

erantzuteko deialdiak egiteko eta ondoren zerrendak kudeatzeko akordio bat 

da. Lau urtean behin, erakunde sinatzaileetako bat deialdiak egiteaz eta 

kontratazio zerrendak kudeatzeaz arduratzen da, eta hitzarmena sinatu 

ondorengo lehen aldi horretan Atarrabiako Udalak egitea erabakitzen du. 

Hitzarmen horiek aurreko urteetan egin dira helburu bererako. 

Hitzarmenaren testua berrikusi ondoren, Batzarre Nagusia Osoko Bilkurak 

erabaki du erakunde hau atxikitzea, eta presidentea ahalmentzea hura 

sinatzeko. 

 

 

ZORTZIGARRENA.- HAINBAT 

 1- Oihan lotea erosteko egindako eskaintza ekonomikoaren balorazioa.   

 Jakinarazi da maderista guztiei gonbidapena igorri zitzaiela 2. Lotea – 

2020. Plana, Gibelea- erosteko eskaintza aurkez zezaten. Aurkezteko epea 

amaituta, bi proposamen aurkeztu zituzten: lehenengoa, Maderas Domingo 

Ruizek sinatua, 65.550,00 euroan, eta bigarrena, Barbiurrek sinatua, 115.680,00 

euroan. Lotearen hasierako prezioa 126.601,20 eurokoa zen. Nafarroako 

Gobernuari nahitaezko txosten ekonomikoa eskatu zitzaion Barbiurrek 

aurkeztutako eskaintza egiteko, eta haren balioztatze ekonomikoa jaso zen; 

beraz, lotea esleitu behar da eskainitako baldintzetan. Osoko Bilkura jakinaren 

gainean dago. 

 

 2- Gure Aizpeak egindako eskaria 

 Idatzia aurkeztu dute, eta Batzarre Nagusiari eskatu diote Aezkoako 

Etxean gune bat jartzeko, elkarte horretako materialak gorde ahal izateko. 

Osoko Bilkurak erabaki du aztertzea ea gelarik dagoen Elkartearen esku, 

eskabidean adierazten dutenez, nahikoa baita tarte txiki bat. 

 

  3- Paraisos alderdian aurrikusitako baso-ustiaketari buruzko informazio 

eskaria 

 Orbaizetako zenbait bizilagunek idazki bat aurkeztu dute, eta Batzarre 

Nagusiari informazioa eskatu diote Erlan-Paraisos eremuan ustiatzea aurreikusita 

dagoen lotearen balorazio ekonomikoari buruz. Horri dagokionez, presidente 

jaunak jakinarazi du haiekin zuzenean harremanetan jarri dela gaur egungo 

egoera azaltzeko, oraindik ez baitago lotearen balorazio ekonomikorik, ezta 

2021erako Planeko aprobetxamenduen baimenik ere. Eremu horretan eginen 

den interpretazio-bidearen proiektua aztertuko duen lantaldean sartuko dira, 

eta jakinaren gainean egonen dira. 

 

 4- Auto-karabanentzako zerbitzu-gunearen bideragarritasunari buruzko 

azterketa   



 Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak erabaki du Cederna-Garalur 

Elkarteari eskatzea auto-karabanarentzako zerbitzu eremu bat sortzeko 

proiektuari buruzko bideragarritasun txosten bat egin dezala, proiektua  

gauzatuz gero tramitatzeko beharrezkoa izanen delakoan.  

 

 5- Oilagorraren ehiza 

 Iaz erabaki zen bezala, kontsulta bat egin behar zaie Batzarre Nagusiari 

txartela eskatu ohi dioten oilagorren ehiztariei, aprobetxamendu hori esleitzeko 

eredua aztertzeko eta azken urteetan ematen ari diren gertaerak saihesteko. 

Horri buruzko iritziak eta proposamenak eskatzeko gutun bat igortzea erabaki 

da. 

 6- Martxoaren 8ari buruzko adierazpen instituzionala.  

 Udalerri eta Probintzien Federazioak proposatuta, eta Nafarroako Udal 

eta Kontzejuen Federazioak igorrita, Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak honako 

adierazpen instituzional hau egitea erabaki du, Emakumearen 2021eko 

Nazioarteko Eguna aurki ospatuko baita: 

 1.- Toki-erakunde guztiak gonbidatzen ditugu adierazpen honi atxikitzera, 

eta gure egiten ditugu gizonentzako eta emakumeentzako eskubide- eta 

erantzukizun-berdintasuna eskatzen duten adierazpen guztiak. 

2.- Aitortzen dugu pandemia emakumeen eskubideetan eragiten ari 

den eragin negatiboa, eta atzerakada horrek etorkizuneko belaunaldiei 

ekarriko dizkien ondorioez ohartarazten dugu. 

3.- Emakumeek lidergo-postuetan parte har dezaten sustatzea 

gomendatzen dugu, bai eta erresilientziarako eta susperraldirako funtsezko 

ekarpena ikusarazteko beharra ere. 

4.- Aitortzen dugu ordaindu gabeko zaintza-lana pandemiari 

erantzuteko funtsezko zutabea dela, eta, horrenbestez, ikusarazi eta baloratu 

egin behar dela. 

5.- Berriro diogu ahaleginak areagotu behar direla enplegua eta 

ekintzailetza, aukera-berdintasunerako hezkuntza, emakumeak informazioaren 

gizartean sartzea eta landa-eremuan bizi diren emakumeei laguntzea 

sustatzera bideratutako politiken garapenean. 

6.- Toki-erakundeei Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legean 

emandako eskumenak gauzatzeko behar diren baliabideak emateko beharra 

erreklamatzen dugu, bizikidetzan, aurrerabidean eta garapen sozial eta 

ekonomiko jasangarrian lagunduko duten jarduerak bultzatuko direla 

bermatzeko. 

  

 Presidente jaunak gogorarazi du, gainera, egun hori ospatzeko 

banderola bat jarriko dela Aezkoako Etxean, eta bailaran lan egiten duten 

emakumeak aurkezteko bideo bat eginen duela Gure Aizpea Elkarteak. 

 

 7- La Aezkoana suteen mutualitatea 

 Jakinarazi da iazko otsailean suteen mutualitateko kideen fitxak 

berrikusten hasi zirela, eta erabiltzaile guztiei beren fitxa bidali zitzaiela, 

eguneratuta eman zezaten. Bidalketa lehen konfinamenduarekin bat etorri zen 

2020an, eta gaur egun oso eguneratze gutxi egin dira. 

 

 8- Langileen trebakuntza 

 Presidente jaunak azaldu du aurten Arrazolako Informazio Zerbitzuko 

langileei bisitarientzako prestakuntza espezifikoa ematen saiatuko direla, iaz 



eskari hori egin baitzuten. Hasiera batean, entitate hau Otsagabiako Natura 

Interpretatzeko Zentroarekin harremanetan jarri da, eta Nafarroako Udal eta 

Kontzejuen Federazioaren prestakuntza-plana noiz argitaratu eta bertan 

eskaintzen denaren zain dago.  

 

 9- Batzordeak 

  Berdintasun Batzordeak izandako bileraren eta Piriemakumerekin 

taldearekin egiten ari diren lanen berri eman da. Era berean, atzo Bidausi 

Mankomunitateak egindako batzarraren berri eman da, zeinetan honako gai 

hauek aztertu baitziren: pasa den urteko kontuak onestea, emaitza positiboa 

izan zutenak; urteko proiektuetarako onartuta dituzten diru-laguntzak, horien 

artean dago egun dutena baino nabe handiagoa erostea, eta Hondakinen 

Partzuergoaren esku geratuko litzatekeena tokiko maparen erreforma egiten 

denean; konpostatze komunitariorako proposamena, zeinak ez du tokiko 

erakundeen erantzunik izan; eta Nafarroako Hondakin Partzuergoaren egoera.  

Mankomunitateak, 2020an, % 27ko murrizketa aplikatu zion ostalaritza-

sektoreari, pandemia zela eta hartutako neurriengatik; baina Partzuergoak, aldi 

berean, % 20ko igoera onartu zuen, eta, beraz, murrizketak ia ez du eraginik 

izan.  

Era berean, hurrengo asterako deitutako bileren berri eman da: bilera 

bat, Musika Eskolako ordezkariekin eta Haraneko ikasleen gurasoekin, datorren 

asterako, Batzarre Nagusiaren ikasketa horietarako ematen dituen laguntzei 

buruz hitz egiteko, eta beste bilera bat, Poctefa proiektua egin duten lau 

erakundeen artean aztertzeko zer harreman mota izanen den etorkizunean 

baterako proiektuak sustatzeko. 
 

 Batzarre Nagusia jakinaren gainean gelditu da. 

  

 10- Adierazpen instituzionala. Mikel Zabaltzari buruzko audioen 

zabalpena 

Joan den egunetan, elkarrizketa baten audioa entzun dugu, duen 

gardentasunagatik ikara ematen duena, Luis Alberto Perote teniente koronel 

eta CESIDeko zuzendariaren eta Pedro Gómez Nieto Guardia Zibileko 

kapitainaren artean. Grabazioa lehenengoari atzeman zioten, bere garaian 

prentsan transkribatu eta Mikel Zabalza Garate gure bizilagunaren gorpua 

atxilotu, desagertu eta aurkitu ondoren gertatutakoaren ikerketa berriz 

irekitzeko froga gisa aurkeztu zuten, baina, harrigarria bada ere, ez zuten onartu 

parte hartu zuenetako bat. Estatuko bi funtzionarioen arteko elkarrizketan, 

beren ibilbide profesionalean kondekoratuak, bertsio ofizial maltzur, aldrebestu 

eta faltsu baten atzean ezkutatua izan zen guztia lekualdatzen da. Gure 

herriak, gure bailarak eta Nafarroako gizartearen eta Euskal Herri osoaren zati 

handi batek ez zuten inoiz bertsio hori sinetsi edo onartu. 

 

Testigantza honek ematen duen guztiak berretsi baino ez du egin 

Mikelekin batera atxilotutako pertsonek (Jon, Idoia, Manuel, Aitor eta Patxi) 

deklaratutakoa eta salatutakoa, eta berretsi egiten du Mikel Intxaurrondoko 

kuartelean torturapean hil zutelako sentimendua, pentsamendua, pertzepzio 

erabatekoa. 

Horren guztiaren aurrean, Aezkoa bailarako Batzar Orokorrak eta 

Orbaizetako Udalak honako hau adierazi dute: 



1. Gaur, atzo bezala, gure babes, begirune, errespetu eta laguntasun 

instituzionala erakustea Zabalza Garate familiari eta sistematikoki erabili 

den gaitz horren, torturaren, ondorioak jasan dituzten guztiei. 

2.  Zabalza Garate familiak gauzatutako borroka gordin eta duina aitortzea 

eta balioestea, banakako elkarte, kolektibo eta pertsona desberdinekin 

batera, praktika gaitzesgarri hori eta haren ondorioak desagerrarazteko, 

bai eta gertakariak aitortzeko eta justizia-egoera batera eramango duen 

kasuaren egia bilatzeko ere. 

3. Espainiako Gobernuari eskatzea Mikelekin gertatutakoari buruzko ikerketa 

bat ireki dezala, gertakariak argitzeko, aitorpen ofiziala egiteko eta justiziari 

helarazteko. 

4. Estatuko Fiskaltzari interpelazioa egitea, erantzun dezan grabazioak 

adierazgarriak baino ez direla eta kasua berriro irekitzeko eta ikertzeko 

nahikoak ez direla, eta, ondorioz, erakundeak esleituta dituen 

betebeharren arabera joka dezan eskatzea. 

5. Nafarroako Gobernuari eskatzea ez dezala beste aldera begiratu tratu 

txarren eta torturen benetako dimentsioaren balorazioari dagokionez, eta 

beharrezkoak diren ikerketei berrekitea. 

6. "Non dago Mikel" dokumental magistrala egin duen taldeari gure esker ona 

adieraztea. Lan hori ezinbestekoa da gertatutakoa ezagutzeko, eta gizarte 

osoari gomendatzen diogu ikustea. 

 

Amaitzeko, “Tortura ikertu, egindako guztia aitortu” lelopean den 

Nafarroako Torturatuen Sareak deitutako.eta martxoaren 6an, larunbata, 17: 

30ean, autobus geltoki zaharretik abiatuko manifestazioari babesa eta 

atxikimendua eman nahi diogu. 

 

  

BEDERETZIGARRENA.- GALDERAK ETA ESKEAK.  

 

 Ez dira egin.  

 

 Eta aztertzeko gai gehiagorik ez dagoenez, bilkura bukatutzat eman da 

goian adierazitako eguneko gaueko hamaikak zirela. Errandakoa jasotzeko 

akta hau luzatu da, eta, nik, idazkariak, ziurtatzen dut.  


