
Ariben, 2021eko abuztuaren 24an, eguerdiko 

ordu bat eta erdietan, 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: 

 

     

 

Eguneko gaiak: 

 

BILDUTAKOAK 

Batzarreburua: Karlos Bueno Reka 

Batzarrekideak: Galarza Larrayoz, Karmele, Martínez Juango, Ainhoa – Merino 

Iriarte, Juan Esteban.   

 

 

LEHENA.- AURREKO BILKURAREN AKTA ONESTEA 

  

Eragozpenik agertu ez denez, onetsita gelditu da 2021eko uztailaren 

13an egindako bilkuraren akta. 

 

BIGARRENA.- ERLAN-IRABIA IBILBIDEAREN PROIEKTUKO LANAK KONTRATATZEA. 

 

Uztailaren 19an, Batzarre Nagusiari jakinarazi zitzaion onartu egin zela 2021, 2022 

eta 2023. urteetan lurralde-garapen jasangarriko proiektuetan inbertsioak 

egiteko Pirinioetako Planaren eremuko toki-erakundeentzako diru-laguntzen 

deialdira aurkeztutako bi inbertsio-proiektuei dagokien finantzaketa. Honako 

proiektu hauek finantzatuko dira: auto-karabanentzako zerbitzu gunea sortzea 

eta Erlan-Paraisos ibilbidea egokitzea. Ez da onartu  Pirinioetako planari 

lotutako ekintzen deialdiaren barruan eskatutako diru-laguntza,  munizio olako 

aparkalekuen proiektua egiteko.  

Erlan-Irabia toki ibilbidea (lehen SL-54C izandakoa) egokitzeko, 

interpretatzeko eta birhomologatzeko proiektuari dagokionez, proiektuaren 

zenbateko osoa, BEZa eta ordainsari teknikoak barne, 46.062,81 eurokoa da, 

eta ibilbidea egokitzeko, seinaleztapen horizontala eta bertikala egiteko eta 

homologatzeko lanak hartzen ditu. Proiektu honetarako onartutako diru-

laguntza, guztira, 28.314,38 €-koa da, eta haren exekuzioa eta finantzaketa bi 

urtetan banatzen da. 

 

Aurkeztutako eta onartutako urterokoen taularen arabera, 2021. urtean 

16.642,98 euro exekutatu dira guztira proiektuan, seinaleztapen horizontaleko 

eta bertikaleko lanei eta horien zuzendaritza fakultatiboari dagozkienak, zergak 

barne. 

- Proiektuko lanak:     14.888,07 €, BEZ barne 

- Zuzendaritza fakultatiboa:     1.754,92 €, BEZa barne. 

2021ean exekutatzekoa, guztira:   16.642,99 € 

 

Urte honetarako aurreikusitako diru-laguntza 13.314,38 €-koa da. 
 

   



2022an, 29.419,83 euro exekutatu ziren guztira proiektuan, seinaleztapen 

horizontal eta bertikaleko lanei, homologazioari eta horien zuzendaritza 

fakultatiboari dagozkienak, zergak barne. 

- Proiektuko lanak:     24.174,37 €, BEZa barne. 

- Homologazioa:       2.143,30 €, BEZa barne. 

- Zuzendaritza fakultatiboa:     3.102,16 €, BEZa barne. 

2022an exekutatzekoa, guztira:   29.419,83 € 

Urte honetarako diru-laguntza   15.000,00 €-koa da. 

 

Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak, Erlan-Paraisos proiektuari dagokion 

diru-laguntzaren onarpena jaso ondoren, eta unitate kudeatzailearen txosten 

juridikoa ikusita, Lur Geroa SLk idatzitako Erlan-Irabia toki ibilbidea egokitzeko, 

interpretatzeko eta berriz homologatzeko proiektuan jasotako lanak 

kontratatzea erabaki du, Kontratu Publikoen Kontratu Txikien apirilaren 13ko 

2/2018 Foru Legearen 81. artikuluan ezarritako prozeduraren bidez. Batzarre 

Nagusiak gonbidapenak eginen dizkie hainbat enpresari, eskaintza bat 

aurkezteko aukera izan dezaten. Proposamenak 2021eko irailaren 1ean, 

asteazkena, 13:00ak arte aurkeztu ahal izanen dira, eta, eskaintza 

ekonomikoarekin batera, kontratatzeko behar diren baldintzak betetzen direla 

adierazten duen adierazpena aurkeztu beharko da, erakunde honek emanen 

duen ereduaren arabera. Eskaintza obra osorako aurkeztuko da, gauzatzeko 

eta fakturatzeko bi epe bereiziz. 

Lanak bi urtetan eginen dira, adierazitako banakapenarekin (BEZik 

gabeko prezioak). 

 

- 2021. urtea. Gauzatzeko epea: 2021eko urriaren 31ra arte. 

1. kapitulua – Seinaleztapen horizontala             597,34 € 

2. kapitulua.- Seinaleztapen bertikala:    10.009,72 € 

Gastu orokorren %10        1.060,71 € 

% 6 Industria-onura            636,42 € 

Kontrata bidezko exekuzio-aurrekontua: 12.304,19 € 

 

- 2022. urtea. Gauzatzeko epea: 2022ko uztailaren 30era arte. 

1. kapitulua – Ibilbidea egokitzea    6.310,28 € 

2. kapitulua.- Panelak eta seinale bertikalak             10.912,84 € 

            2. kapitulua.- Homologazioa                                       1.527,00 €  
            Gastu orokorren %10                                                         1.875,01 € 
           % 6 Industria-onura                                                              1.125,01 € 

                       Kontrata bidezko exekuzio-aurrekontua:  21.750,14 € 
 

  

HIRUGARRENA.- AUTOKARABANA ZERBITZU GUNEKO PROIEKTUKO LANAK 

KONTRATATZEA. 

 

Aurreko puntuan zehaztutakoaren arabera, autokarabanentzako 

zerbitzu gunea sortzeko eta Arrazola osoa egokitzeko (hargune elektrikoa 

barne) proiekturako diru-laguntza eman izanaren jakinarazpena ere jaso da. 

Proiektuaren zenbateko osoa, BEZa eta ordainsari teknikoak barne, 315.774,41 

eurokoa da, eta 198.812,30 euroko diru-laguntza eman zaio. 

Exekuzioa taula honen arabera egiteko asmo dago: 

 



- 2021. urtea: 4.235,00 euroko inbertsioa, tentsio ertaineko saretik 

Arrazolako eremurainoko elektrizitate-hargunearen proiektua idazteko. 

Aurtengo diru-laguntza 2.964,50 eurokoa da. 

- 2022. urtea: 174.614,00 euroko inbertsioa, auto-karabanentzako zerbitzu 

gunea sortzeko eta Arrazola harrera gunea birmoldatzeko; ekitaldi horretarako 

diru-laguntza 100.000,00 eurokoa da. 

- 2023. urtea: 136.925,41 euroko inbertsioa, hartune elektrikoaren 

proiektua gauzatzeko, 95.847,80 euroko diru-laguntza elkartuarekin. 

 

Lehenengo jarduketa elektrizitate-hartunearen proiektua idaztea denez, 

Aezkoako Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak erabaki du VS Ingeniería y 

Urbanismo SL enpresari esleitzea, aipatutako 4.235,00 euroko zenbatekoan, 

BEZa barne, Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 81. 

artikuluan ezarritako prozedurari jarraikiz. 

 

LAUGARRENA.- EGOERA EKONOMIKOARI BURUZKO TXOSTENA ETA OIHAN-

JARDUKETEN LANEI BURUZKO ERABAKIA. 

 

Bilera bat egin da aurtengo aurrekontuaren gauzatze-aurreikuspena eta 

egungo egoera ekonomikoa berrikusteko, aurreikusitako inbertsio-jarduketa 

guztiak egin daitezkeen edo lehentasunak ezarri behar diren zehazteko. Une 

honetan, POCTEFA proiektuaren likidazioari dagokion diru-laguntza jasotzeko 

dago oraindik, eta ez dakigu noiz ordainduko den; beraz, kalkuluak diru-

laguntza hori alde batera utzita egin behar dira, urtea amaitu baino lehen 

iristen ez bada ere. Aurreko bilkuran, harri-lubeta eraikitzeko obra kontratatzea 

onartu zen, baina oraindik ez da hasi lizitaziorako prozedura; izan ere, egin 

beharreko lan guztiak eta aurten lehentasunez egin beharreko inbertsioak 

berrikusi dira aldez aurretik. Une honetan, Batzarre Nagusiak ez du gaitasunik 

urtea amaitu baino lehen aurreikusitako inbertsio guztiak egiteko eta gainerako 

gastuei aurre egiteko, zorretan sartu gabe. Egoera hori epe laburreko kreditu 

bat hartuz konpon daiteke. Hala ere, harri-lubetaren obrak nabarmen eraginen 

du Batzarre Nagusiaren funtzionamenduan; izan ere, Jauregiko eraikinean 

inbertsioak egin behar ditu, ahalik eta lasterren irekitzeko, eta urte anitzeko diru-

laguntzekin lotutako gainerako inbertsio-gastuei aurre egin behar die. 
   

Inbertsio hori noizbait egin behar dela uste da, guztiz beharrezkoa 

delako etorkizunean pistaren egonkortasuna bermatzeko, eta, ildo horretan, 

kontsultak egin dira proiektua idatzi duen ingeniariarekin. Batzarre Nagusiak 

erabaki du, aurtengo aurrekontua gauzatzeari buruzko dokumentazio 

ekonomikoa berrikusita, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen 

Departamentuari jakinaraztea ATFren 2021erako espedienteari dagozkion 

laguntzei uko egin zaiela, eta Itolazko pistaren zoruan kalte handiagorik ez 

eragiteko, pistaren drainatze egokia bermatuko duen jarduketa bat egitea, 

behar den oihan-berrinbertsioaren zenbatekoaren kontura. 

 

BOSGARRENA.- MUNIZIO OLAKO BISITA GIDATUAK. 

 
Orbaizetako munizio olara bisita gidatuak egiteko diru-laguntza eskatu 

da, eta turismo aktiboko jarduerak egiten dituzten enpresa guztiekin hitz egin 

da, irailean eta urrian bisitak antolatzeko. 



Oraingoz, ez dute jakinarazi bisita horietarako diru-laguntzarik eman den 

ala ez, baina ikusita zein egunetan gauden, eta espedientearen justifikazioa 

eskuratzeko behar den gutxieneko bisita-kopurua ezin izanen denez bete, 

erabaki da uko egitea Nafarroako Gobernuko Ekonomiaren Garapeneko 

Departamentuari (Merkataritza eta Artisautza Antolatzeko Atala eta laguntza 

ekonomikoak) aurkeztutako diru-laguntzaren eskaerari. Hala ere, bisitak irailean 

eta urrian antolatzea erabaki da, turismoko zonaldearekin adostu den bezala. 

Larunbatean eginen diren bisiten kartela eta data zehatzak sektoreko 

establezimendu guztietan eta inguruko turismo-bulegoetan banatuko dira, eta 

Nafarroako Gobernuko Turismo Zerbitzuan ere aurkeztuko dira, Nafarroako 

planen eskaintzan sar ditzaten. 

Bisitaren zenbatekoa zortzi eurokoa izanen da pertsonako, eta 12 urtetik 

beherakoentzat doakoak izanen dira. 

  
   

SEIGARRENA.- JAUREGIKO ERAIKINAREN BEHEKO SOLAIRUA BIRMOLDATZEKO 

OBRAK. 

 

Jakinarazi da LGParen hurrengo laguntza-deialdia aurki argitaratuko 

dela, irailean, ziurrenik. Obrak hasi gabe daudenez, pentsatu da deialdi 

horretarako diru-laguntza eskaera aurkeztea, instalazioaren birmoldatze 

proiekturako, altzarien eta ekipamenduaren beharrezko zuzkidurak barne. 

Turismo Zerbitzuak jakinarazi du zure laguntzetara aurkeztu zen espedientea 

diru-laguntzarik gabe geratu dela, eta dagokion jakinarazpena jasotzeke 

dagoela. 

Presidente jaunak jakinarazi du enpresa batzuek birmoldaketa-

obretarako proposamena aurkeztu nahi dutela, gai horretaz horietako 

batzuekin hitz egin ondoren. Proiektua idatzi duen teknikariaren irizpidearen 

arabera, exekuzio materialaren aurrekontua ez da aldatu, hogeita hamaika 

mila hirurehun eta hirurogeita bost eurokoa, eta aurrekontu osoa, BEZa barne, 

hogeita hamazazpi mila bederatziehun eta berrogeita hamaika euro eta 

hirurogeita bost zentimokoa da. 

Osoko Bilkurak erabaki du, unitate kudeatzailearen txosten juridikoa 

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

Legearen 81. artikuluan aurreikusitako prozeduraren bidez, munta txikiko 

kontratuetarako, aurrez ezarritako kontratazio-baldintzen arabera. 

Gonbidapenak LGPren laguntzen deialdian adierazitako epeei buruzko 

informazio nahikoa izan ondoren izapidetuko dira. 

Bestalde, erabaki da arkitekto idazleari dokumentu bakarra egiteko 

eskatzea, birmoldaketa-obrak eta beharrezko ekipamendua jasoko dituena, 

adierazitako laguntzetan izapidetzeko eta beharrak behar bezala baloratzeko. 

Prestazioen garrantzia desberdina denez, ekipamendu-horniduraren 

kontratazioa aurrerago eginen da, beste lote batean. 
 

  

ZAZPIGARRENA.- SARE MOZIOA 

 

Sare plataformak aurkeztutako mozioa irakurri da, eta honako hau dio: 

"Espetxe politika berria ezartzen ari den unean gaude, urruntze politikari 

eta graduen progresioari dagokienez. Madrilgo hegoaldeko kartzelak euskal 

presoez hustu dituzte, baina oraindik presoen % 33 baino ez daude EAEko eta 

Nafarroako espetxeetan. Horietatik 29 Nafarroan erroldatuta daude, eta 



horietako 4 baino ez daude Iruñeko espetxean. Guztira, 28 preso daude 

bigarren graduan eta bakarra hirugarrenean. Denek dituzte etxerantz hurbildu 

ahal izateko zailtasunak eta oztopoak (gradua aldatzeko, baimenak,  

hirugarren gradua, baldintzapeko askatasuna lortzeko …). 

Hori guztia kontuan hartuta, Aezkoako Batzarre Nagusiaren Osoko 

Bilkurak honako hau erabaki du: 

 

1.- Batzarre Nagusi honek adierazi du ez dagoela ados urruntze espetxe-

politikarekin. Ildo horretan, ETAren indarkeriaren behin betiko amaierak ireki 

duen garai berri honetan,  beharrezkotzat jotzen du espetxe-politika berri bat 

egitea, presoek zigorrak bete ez ditzaten sustrai sozial eta familiarrak dituzten 

tokietatik urrun; horregatik, Nafarroan erroldatuta dauden 29 euskal presoak 

Iruñeko kartzelara lekualdatzea eskatzen dugu. 

2.- Halaber, Batzarre Nagusi honek eskatzen du, legeak jasotzen duen 

bezala, graduen aurrerapena ahalbidetzeko, euskal presoak etxera itzultzeko 

prozesua gara dezaten. 

3.- Batzarre Nagusi honek bat egiten du Sare Herritarraren "Ibilian-ibilian, 

etxerako bidean" ekimenarekin. Ekimena irailaren 29tik urriaren 2ra bitartean 

eginen da. 

4.- Batzarre Nagusi honek herritarrak gonbidatzen ditu bertan parte 

hartzera. 

5.- Batzarre Nagusi honek jendaurrean jakinaraziko du onartutako 

deklarazio-mozioa. 

6.- Onartutako deklarazio-mozioaren berri emanen zaio Sare Herritarrari. 
  

ZORTZIGARRENA.- HAINBAT 

 

8.1- Kultura-jardueretarako laguntzak 

Irabazi asmorik gabeko talde eta elkarteei dirulaguntzak emateko 

deialdia,  gizarte-, kultura-, kirol- eta belaunaldi-mailako proiektu eta 

jardueretarako, datu-base nazionalean erregistratu zen 2021eko ekainaren 

15ean, eta laburpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen ekainaren 

24an, 147. zenbakian. Eskabideak aurkezteko adierazitako epearen barruan, 

honako hauek erregistratu dira: 

- 382/21 sarrera-erregistroa – Pirinioetako AEK eta Etxabarrengoa 

Elkartea: "Ruper Ordorikaren kontzertua" proiektua 

-  383/21 sarrera-erregistroa – Aezkoa Kultur Elkartea: "Aezkoako 

bederatzi taupadak" proiektua 

Aurkeztutako bi proiektuak baloratu dira, oinarrietan aurreikusitakoaren 

arabera, eta Balorazio Batzordeak diru-laguntza hauek emateko proposamena 

aurkeztu du: 

- Aezkoa Kultur Elkartearen proiektua: aurkeztutako aurrekontuaren % 80, 

gehienez 2.000,00 €= 2.000,00 € 

- Pirinioetako AEK eta Etxabarrengoa Elkartearen proiektua: aurkeztutako 

aurrekontuaren % 80: 1.600,00 € 

 

Batzarre Nagusiak aurkeztutako balorazio-akta eta proposamena aztertu 

ondoren, Osoko Bilkurak honako diru-laguntza hauek ematea erabaki du, 

gizarte-, kultura-, kirol- eta belaunaldien arteko jardueretarako laguntzen 

deialdiaren barruan: 

- Pirinioetako AEK: 1.600,00 € 

- Aezkoa Kultur Elkartea: 2.000,00 € 



Akordio hori erakunde eskatzaileei jakinaraziko zaie, eta diru-laguntzen 

datu-base nazionalean argitaratuko da, espedienteak justifikatu eta diru-

laguntzak ordaindu ondoren. Deialdiaren oinarrietan aurreikusitakoaren 

arabera, eskatzaileei beren espedienteei dagokien justifikazioa 2021eko 

azaroaren 30a baino lehen aurkezteko betebeharra dutela jakinaraziko zaie. 

 

8.2- Agoizko Zokoa 

Batzarre Nagusi honi informazioa bidali zaio Agoitzen aire zabaleko 

merkatu bat antolatzeari buruz. Irati Bizirik plataformak sustatua da, eta urtean 

zehar antzeko lau merkatu egiteko ideia dute. Ekitaldi horren berri emateko 

eskatu diote Batzarre Nagusiari. Iragarki-taulan eta posta elektronikoz udalei 

eta turismo-sektoreari zabaltzea erabaki da. 

 

8.3- Txabolak berrikustea 

Aezkoako bizilagunei txabolak zaharberritzen eta erabiltzen uzteko 

arautegiari jarraikiz, ezarritako hamar urteko lagapen-epeari dagokion 

ikuskatzea egin da. Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak erabaki du inolako 

inbertsiorik justifikatu ez duten esleipendunei jakinaraztea txabola itzuli behar 

diotela Batzarre Nagusiari; eta hobekuntza-inbertsioak egin dituztela egiaztatu  

justifikatu dituztenei, berriz,  lagapena beste hamar urtez luzatuko zaiela. 
  

 8.4- Larreei buruzko jardunaldia 

Jakinarazi da datorren abuztuaren 31n, NUPek sustatuta, Aezkoako 

larreen erabilerari eta horiek ingurumenean duten eraginari buruzko dibulgazio-

jardunaldi bat dagoela. Interesdunek bertaratuko direla baieztatu behar dute, 

edukiera mugatua dutelako. Jardunaldi horren publizitatea webgunean 

eginen da, eta bailarako udalei ere bidaliko zaie. 

 

8.5- Urrobi Partzuergoa 

Hasiera batean abuztuaren 23rako aurreikusita zegoen bilera atzeratu 

egin da, hil honen 30era arte. Bilera horretan, Partzuergoa desegiteko 

proposamena eta bi erakundeen arteko lankidetzarako formula juridiko berria 

aztertuko dituzte. 
 

   

8.6- Osasun Kontseilua 

Batzarre Nagusi honek eskatuta, Osasun Kontseiluaren lehen bilera bat 

egin da, eta datorren ostegunean beste bat egitea aurreikusi da. Eman 

dituzten datuen arabera, une honetan mediku-presentziaren % 100 betetzen 

da, eta erizaintzan egiturazko bi pertsonak aurreikusten dutena baino estaldura 

handiagoa dago. Osasun Zentroko aurreko zuzendariak dimisioaren arrazoiak 

azaldu zituen, eta Osasun Zuzendariordetzak uste du plantilla osoa beteta 

dagoela, nahiz eta antolaketa-arazoak daudela jakin badakiten eta 

konpontzen saiatuko diren. Une honetan, gainera, ikastetxeko zuzendaritza 

taldea berrituko da,  eta profesionalek elkartu egin behar dute, hutsik dauden 

karguak nork hartzen dituen erabakitzeko. Landa-eremuetako lanpostuetan 

sartzeko zerrenda desberdinak egiteko aukera aztertzen ari dira. 

 

 

BEDERATZIGARRENA.- GALDERAK ETA ESKEAK.  

 

Ez dira egin. 



  

 Eta aztertzeko gai gehiagorik ez dagoenez,bilkura bukatutzat eman da 

goian adierazitako eguneko arratsaldeko hirurak hogeita hamar minutuak 

zirela. Errandakoa jasotzeko akta hau luzatu da, eta nik, idazkariak, egiaztatzen 

dut.  


