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Ariben, 2021eko abenduaren 29an, eguerdiko 

ordu bata eta hogeita hamar minutuan, 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, Maria Carmen – Martínez  Juango, Ainhoa - 

Merino Iriarte, Juan Esteban – Santomá Vicens, Gonzalo.  

 

LEHENA.- AURREKO BILKURAREN AKTA ONESTEA 

 Eragozpenik agertu ez denez, onetsita gelditu da 2021eko urriaren 26an 

egindako bilkuraren akta.  

 

BIGARRENA.- LARRE ETA ZERBITZU ANITZEN KUDEAKETAKO KONTRATUA LUZATZEA. 

Aezkoako Batzarre Nagusiaren lursailetan larreak mantentzeko eta 

kudeatzeko zerbitzuen kontratazioa arautzen duten baldintza berezien pleguan 

ezarritakoari jarraikiz, eta Laza SC enpresa esleipendunarekin sinatutako 

kontratuan aurreikusitakoaren arabera ere, kontratua luzatu ahal izanen da, 

gehienez ere 2 urteko iraupenera iritsi arte. Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 

6ko 2/2018 Legearen 45.1 artikuluak ezartzen du, hala badagokio, luzapena 

espresuki adostuko dela, bi alderdiak bat etorri ondoren. 

Laza SC enpresak idatziz adierazi duenez kontratua luzatu nahiko 

lukeela, Batzarre Nagusiri dagokio orain erabakia hartzea. 

Osoko Bilkurak erabaki du beste urtebetez luzatzea (2022. Urtea) larreak 

mantentzeko eta kudeatzeko zerbitzuen kontratua, kontratazioa arautzen 

duten gainerako baldintza tekniko eta partikularrei lotuta. 2022ko urterako 

kontratuaren prezioa ez da aldatuko, hots, kontratuan adierazitako bera izanen 

da; beraz, hogeita bederatzi mila eta seiehun euro gehi BEZa ordainduko dira, 

zatika, aldi bakoitzari dagokion faktura aurkeztutakoan. 

   

HIRUGARRENA.- AEZKOAKO EGUNEKO ZENTROA: EGINDAKO LANEI BURUZKO 

INFORMAZIOA 
   

Batzarreburu jaunak informatu du eguneko zentro bat (zeharkakoa) 

sortzeko egin den guztiaz. Haraneko udalak proiektuaren alde agertu dira, eta 

medikuaren etxea zenean edo bailarako etxe zaharrean kokatuko litzateke. 

Cederna-Garalurreko gerentearekin eta Nafarroako Gobernuko Proiektu 

Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiarekin bildu izan dira, proiektu horren berri 

eman eta inguruko administrazio guztien artean adostasuna dagoela 

jakinarazteko. Asmoa da Zuzendaritza horrek proiektuaren alde egin dezan eta 

memoria erakunde horietako batek egin dezan. Hasiera batean, badirudi 

Cederna-Garalurrek eginen lukeela. Gaia lantzen jarraitzeko asmo dago, eta, 

une honetan, udal guztien erabakiak jaso nahi dira; gero, denon artean 

hitzarmen bat egin beharko da, eta gastuak nola banatzen diren ikusi. Next 
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Generation funtsetan mota horretako proiektuetarako finantzaketa dago, 

batez ere izaera berritzailea duen zerbait planteatzen bada. Batzarre Nagusia 

jakinaren gainean dago. 

 

LAUGARRENA.- KULTUR JARDUERENTZAKO DIRULAGUNTZAK.  

 Azaroaren 30ean amaitu zen Batzarre Nagusi honek argitaratutako diru-

laguntzen deialdian kultura, kirol eta belaunaldien arteko jardueretarako 

laguntzak onartu zitzaizkien elkarteek gastuen justifikazioa aurkezteko epea. Bi 

erakunde onuradunek diru-sarreren eta gastuen banakapenak aurkeztu 

dituzte, bai eta puntuazioaren xede izan diren alderdien egiaztapena eta 

egindako jardueren memoria ere. 

Dokumentazioa aztertu ondoren, Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak 

honako likidazioa eta laguntzen ordainketa onartzea erabaki du: 

- Aezkoako Kultur Elkartea: onartutako justifikatutako gastuen zerrenda 

2.230,65 €-koa da. Justifikatutako gastuen % 80ri dagokion diru-laguntza 

ordaintzea erabaki da: 1.784,52 €. 

- AEK/Etxabarrengoa: onartutako justifikatutako gastuen zerrenda 

2.000,00 €-koa da. Justifikatutako gastuen % 80ri dagokion diru-laguntza 

ordaintzea erabaki da: 1.600,00 €. 

 

 

BOSGARRENA.- 2022KO AURREKONTUA  
  

2022ko ekitaldiko aurrekontua prestatzeko egindako bileraren ondoren, 

Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurari aurkeztu zaio, hura berrikusteko eta 

eztabaidatzeko. Gastuen partidak berrikusi eta egokitu dira, honakoetan 

oinarrituta: aurtengo  aurrekontuen exekuzioa, datorren urterako  aldaketa-

aurreikuspenak, inbertsioak eta horien finantzazioa. Lansariei dagokienez,  

ezagutzera ematen ari diren datuak kontuan hartuta, % 2ko igoera islatu da 

egindako kalkuluetan, eta enpresako gizarte-segurantzaren kotizazioaren 

igoera % 0,5ekoa izanen dela estimatu da. Osoko Bilkurak kontuan hartu du  

langileen zaintza eta informazio zerbitzuko langileen ordezkariarekin izandako 

negoziazioa, lanpostu-osagarria handitzeko. Batzarre Nagusia osagarria % 2 

igotzearen alde agertu da, eta, hortaz, igoera onartzeko proposatuko da 

plantilla organikoa onartzeko egiten den hurrengo bileran. 

  

Aurrekontua osatzen duten datu guztiak aztertu ondoren, erabaki da 

zirriborroa herritarren batzarrera aurkeztea, heldu den urtarrilaren 21ean, 

19:00etan; ondoren, bilkura berezia eginen da 2022rako aurrekontua, haren 

exekuzio-oinarriak eta plantilla organikoa hasiera batez onartzeko. 

 

SEIGARRENA.- 2022KO JARDUEREN EGUTEGIA  
   

Planteatu dira datozen hilabeteetan, eta bereziki urtearen hasieran, egin 

beharreko jarduera nagusiak. Urtero bezala, bailarako turismo arloko 

eragileekin biltzeko asmoa dago, denboraldia nola joan den aztertzeko  eta 

2022rako dauden aurreikuspenen, inbertsioen eta abarren berri emateko. 

Batzarrearen aurretik (data adierazi da) egin nahi da bilera, eta, eta bertan 

Turismo-Irati 2021 denboraldi amaierako txostena aurkeztuko da. Turismoarekin 

lotuta bestelako jarduerei dagokienez, Arrazolako informazio-gunearen 

zerbitzu-egutegiaren prestaketa amaitu behar da. Egutegi horretan 

aurreikusten da heldu den urtean zerbitzua eskainiko dela aurten baino hogei 
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egun gehiago; aldi berean, langileen ordezkariarekin negoziatu behar da 

berriro, kontratazio-aldiak eta jarduerarako deiak zehazteko. Halaber, 

Aezkoako Kultur Ola (Jauregia) informazio-gunea irekitzeko aurreikuspena egin 

da, bai eta kontratazio-premiena ere, eta hori aurrekontu-proiektuan islatu da. 

Egutegi hori ere berrikusi egin behar da; hasiera batean, ekaina baino lehen 

espaziora bisita gidatuak zabaltzea aurreikusi da, eta, ondoren, Arrazolako 

zerbitzuarekin bat eginez, jauregia irekitzea. Urtarrilaren amaierarako gai horiek 

guztiak landuta egon behar dira. 

 Turismoko inbertsioei dagokienez, Erlan-Paraísos ibilbidearekin lotutako 

jarduketek kontratuan dute adierazita exekuzio-data, eta, beraz, 

autokarabanentzako zerbitzu arloaren lizitazioa hastea besterik ez da falta; 

baina horretarako ingurumen-baimena jaso behar da, maiatzean eskatu zena. 

Asmoa da obra horiek uztailerako amaituta egotea, baina betiere izapidetzeko 

dauden benetako aukeren arabera egonen da. Era berean, Orbaizetako 

Udalarekin hitzarmen bat itxi behar da, proiektuan sartutako bi aldeek egin 

beharreko ekarpenak, eskubideak eta betebeharrak araututa geldi dadin. 

Proiektuak suposatzen du, autokarabanen eremua egokitzeaz gain, espazioen 

berrantolaketa eta energia elektrikoaren hornidura ziurtatzea. Gai horri 

dagokionez, aurrerapausoa eman behar da urtegirainoko elektrizitate-

horniduraren linea berriaren okupazioagatiko tasa kobratzeko aukerari buruzko 

azterketan. Jauregiaren eraikinari dagokionez, urtarrilean berriro iragarriko da 

beheko solairua hornitzeko lizitazioa, behin memoria egokituta, eta ondoren 

taberna-jatetxea kudeatu eta ustiatzeko baldintzak aztertuko dira. 

 

ZAZPIGARRENA.- AHOLKULARITZA KONTRATUA: OIHAN LANAK ETA LANEN 

ZUZENDARITZA.  

 Kontratu Publikoen Legeko zenbait atal aldatu dira. Orain arte, 

aholkularitza lanak kontratatzeko zenbateko txikiko kontratuen prozedura 

erabili behar zen, beti ere zerbitzuak elkarren segidan emanez gero (baso-

lanen eta obra-zuzendaritzaren erredakzioa, esaterako). Orain, aldiz, prozedura 

horretara jo ahal izanen da soilik baldin eta balio zenbatetsiak, hurrengo 48 

hilabeteetarako aurreikusitako gastua kontuan hartuta, ez badu gainditzen 

zenbateko txikiagoko kontratuetarako ezarritako gehieneko zenbatekoa.  

Azaldutakoagatik, gastuak bost urtetan banatu behar direla aurreikusi 

behar da, eta kontratazio-sistema aldatu, adierazitako 15.000,00 €-ko muga 

gainditzen baita. Baldintza plegu bat prestatu da, baina, kontratuaren prezioa 

zehaztea zaila denez, bereziki uholde eta euriteek azpiegituratan eragin 

dituzten kalteengatik eta laguntza-zerbitzuak eskatu beharko direlako, kontsulta 

egin zaio Kontratazio Batzordeari kontsulta egin zaio, eta, beraz, gaia mahai 

gainean uztea erabaki da, kontsulta horren erantzuna jaso arte.  

 

ZORTZIGARRENA: HAINBAT 

 - Langile mugagabeei buruzko epaia 

 Agorreta Bernal jaunak aurkeztutako demanda dela eta (langile finko 

etenduna dela  erreklamatzeko), lan-arloko epaitegiaren epaia jaso da. 

Auzitegiak langile mugagabea, ez-finkoa, eta etena dela aitortu dio; eta, 

beraz, azaroko asteburuetan eta abenduko zubian lanerako deia jaso zuen. 

Horrenbestez, azken epai horren ondoren, Batzarre Nagusiko plantilla 

organikoan sartu da langile mugagabe/eten gisa. 

 

- Uholdeak. 



4 
 

Joan den abenduaren 10ean uholdeak izan ziren Ariben, eta eragin 

handia izan zuten Aezkoako Etxeko sotoan, urak ordura arte inoiz izan ez zuen 

altuera hartu baitzuen. Dagokion espedientea izapidetu da Aseguruen 

Konpentsazio Partzuergoan, eta konponketen aurrekontuekin osatzen ari da. 

Bestalde, euriteen ondorioz hondatu diren pista guztiak nola dauden 

begiratzen ari dira, Estatuari uholdeen ondorioz Nafarroa natura-hondamendi 

deklaratzea eskatu eta, 2022rako aurreikusitako laguntzei begira kalteen 

ebaluazio bat izateko.  

 

- EHIZAREN ANTOLAKETA PLANA aldatzea 

Ehizaren antolaketa planaren (POC) oraingo erredakzioa aztertu da 

basozainekin batera, eta nahasmen handia dago ehiza espezieentzako arautu 

diren erreserba- eta babes-eremuei dagokienez. Puntu horiek ehiztarientzat 

guztiz argi gera daitezen, erabaki da idazketa berrikustea eta eremu 

bakoitzean baimendutako jarduerak xehe adieraztea, nahasketarik egon ez 

dadin.  

 

 - Los Mozolos Ehiztarien Elkartea 

Urtero bezala, bilera bat egin da Ehiztarien Elkarteko ordezkariekin. 

Bertan, 2020-2021 denboraldiko kontuak aurkeztu dituzte, eta ehizari buruzko 

hainbat gai aztertu ere. 

 

- Ezpelzaintza 

Ezpelzaintza Elkarteak zirkular bat bidali du, zeinetan informatzen duen  

2021ean sitsarentzat segadak jarri dituztela eta entitateko kide-laguntzailea 

egiteko aukera dagoela (urtean 45 euroko kuota). Batzarre Nagusiak erabaki 

du entitate horren arduradunarekin pertsonalki hitz egitea, laguntzeko modua 

ikusteko. 
 

 - Oihan enkantea  

 2021eko planeko bi oihan-loteak saltzeko enkantea deituta, eskaintza 

ekonomikoak ireki ziren hile honen 23an, eta seirena igotzeko epea gaur 

goizeko hamabietan amaitu da, baina ez da prezioa hobetzeko eskaintzarik 

jaso. Honako hauek dira esleitutako loteak: 

 

1- 1/2021 lotea – Usategieta alderdia. Hasieran 123.724,05 €-tan 

baloratua. Honako eskaintza hauek aurkeztu ziren: 

- Arpana Forestal:    140.660,00     

 - Gestión Forestal Navia:   185.095,00 

 - Tellechea Santesteban:   159.500,00 

 - Maderas Ruiz Pérez:   132.376,00 

 

2- 2/2021 lotea – Arrazola alderdia. Hasierako balioa: 34.977,79 €. Honako 

eskaintza hauek aurkeztu ziren: 

- Maderas Barbiur:    47.260,00 

 - Tellechea Santesteban:   37.520,00 

 - Maderas Tellechea Salazar: 38.600,00 

 

Hasierako esleipena, seirena hobetzearen menpe zegoena, behin betiko 

bihurtu da orain. Bada, honela gelditu da esleipena:  

- 1. lotea Gestión Forestal Naviari esleitu zaio, ehun eta laurogeita bost 

mila eta laurogeita hamabost eurotan (185.095,00 €).  
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- 2. lotea Maderas Barbiur enpresari, eskainitako berrogeita zazpi mila 

berrehun eta hirurogei eurotan (47.260,00 €) 

Batzarre Nagusia jakinaren gainean gelditu da 
 

  

- Praktiketako ikasleak – Nafarroa Ezagutu sarea 

2022rako Sareko espazio eta ibilbideetarako praktiketako ikasleak 

eskatzeko aukerari buruzko informazioa jaso zen. Zegokion inkesta bidali zen, 

bideragarria izanez gero, Irati espazioan pertsona bat lanean egon dadin. 

 

- Udalbiltza 

Jakinarazi da Udalbiltzarekin lanean ari direla espazioaren kudeaketari 

buruzko jardunaldi batzuk prestatzeko. Aurreikusita dago 2022ko otsailean 

egitea, eta jardunaldi horietan esperientziak aurkeztuko dira: Sugarai, 

Lekunberriko (Nafarroa Beherea) kooperatiba eta abar. Esperientzia horiek 

oinarritzat hartu ahalko dira beste espazio edo ekimen batzuetarako, Kultur Ola 

edo Iratiren kasuan, esaterako. Aurrikusita dago jardunaldietako parte bat soilik 

instituzioei zuzenduta izatea eta beste bat publiko guztiari zabalik izatea.  

Halaber, Udalbiltzak urtarrilean aurkeztuko du haranean egindako 

eraginkortasun energetikoari eta mikrokooperatibei buruzko azterlana. 

    

- UGETak 

Abian da espazio turistikoak kudeatzeko unitateak eratzeko proiektua, 

Nafarroako Gobernuak sustatutakoa. Hilaren 30a baino lehen, bidali dituzten 

galdetegiak bete behar dira, eta on-line bilera bat egitea aurreikusita dago. 

Proiektuak lurralde osoan espazio turistikoak planifikatzeko, koordinatzeko eta 

antolatzeko eredu berri bat ezartzea aurreikusten du. 

 

- Telekomunikazioak 

Bilera bat egin da Telekomunikazioen Estatu Idazkaritzako ordezkariekin, 

Aezkoa bailaran zuntz optikoa eta telekomunikazioak hobetzeko 

aurreikuspenari buruz, eta Orbaizetako eta Hiriberriko udalak ere bertan izan 

dira. 

 

HAMARGARRENA.- GALDERAK ETA ESKEAK 

 

 Ez da galde-eskerik egin.  

 

 Eta aztertzeko gai gehiagorik ez dagoenez, bilkura bukatutzat eman da 

goian adierazitako eguneko arratsaldeko hirurak eta hogeita hamar minutuak 

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

dut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


