
 

Ariben, 2022ko ekainaren 2an, arratsaldeko 

zortzietan, Aezkoako Batzarre Nagusiak, bilkura 

arrunta egin zuen, lehenengo deialdian, legez 

deituta, haren presidente titularrak zuzenduta eta 

jarraian adierazten diren kideak bertan zirela, 

eguneko honako gai hauek aztertzeko: 

 

     

 

BILDUTAKOAK 

Batzarreburu jauna: Karlos Bueno Reka 

Batzarrekide jaun/anderak: Galarza Larrayoz, Maria Carmen – Martínez Juango, 

Ainhoa - Merino Iriarte, Juan Esteban.  

 

 

LEHENENGOA.- AURREKO BILKUREN AKTAK ONETSI 

  

Eragozpenik agertu ez denez, onetsi dira 2022ko martxoaren 31n 

egindako bilkura arruntaren akta eta 2022ko maiatzaren 12an egindako 

bereziarena. 

 

 

BIGARRENA.- AURREKONTU ALDAKETA – PROZESU PARTEHARTZAILEA 

 

  Batzarre Nagusi honi partaidetza-prozesu bat egiteko bi diru-laguntza 

eman zaiola jakinarazi da: lehena 2.141,70 eurokoa, Lehendakaritzako eta 

Gobernu Irekiko zuzendari nagusiaren maiatzaren 2ko 297E/2022 Ebazpenaren 

bidez onartua, zeinaren bidez ebazten baita "Nafarroako Foru Komunitatean 

herritarren parte-hartzea sustatu eta sustatzeko proiektuak garatzen dituzten Toki 

Erakundeei diru-laguntzak" emateko deialdia. Bigarrena, berriz, proiektu 

bererako 8.566,80 euroko diru-laguntza da, Proiektu Estrategikoen zuzendari 

nagusiaren apirilaren 13ko 42E/2022 Ebazpenaren bidez onartu zena. Ebazpen 

horren bidez, "Pirinioetako 2022ko Planari lotutako ekintzak finantzatzeko 

Pirinioetako toki-erakundeei diru-laguntzak emateko deialdia" ebatzi zen. Bi diru-

laguntzen zenbatekoak proiektuaren % 100 finantzatzea da (10.708,50 euroko 

aurrekontua du, BEZa barne). 

 2022rako aurrekontua gauzatzeko 13. oinarrian aurreikusitakoaren 

arabera, honako diru-sarrera ez-tributario hauek sortu ahal izanen dute kreditua 

gastuen egoera-orrian: pertsona fisikoek edo juridikoek tokiko eskumeneko 

gastuak finantzatzeko ekarpenak edo ekarpen-konpromiso irmoak. Horretarako, 

beharrezkoa izanen da dirua sartu izana edo, bestela, espedientean ekarpena 

egiteko erabaki formala hartzea. 

Espedientean kobrantzaren eraginkortasunaren edo konpromisoaren 

irmotasunaren justifikazioa jasoko da, baita handituko den aurrekontu-aplikazioa 

ere. 

Osoko Bilkurak onartu beharko du, eta, indarrean sartzeko, Osoko 

Bilkuraren erabakia nahikoa izanen da. 

Azaldutakoagatik, eta aipatutako bi ebazpenetan jasotako finantzaketa-

konpromisoa jasota, Osoko Bilkurak erabaki du aurrekontua aldatzea, diru-

sarrerengatiko kreditu bat sortuz: 



920401-2270601 aurrekontu-aplikazio bat sortu da: “Aezkoako azterketa-

partehartzailea”, 10.708,50 €-koa, diru-sarrerako partida hauekin: 4508010: 

herritarren partaidetzako diru-laguntza, 2.141,70 €-ko zenbatekoarekin, eta 

4508011 partida: herritarren partaidetzako PP Estrategikoen diru-laguntza. 

  

 

 

HIRUGARRENA.- AEZKOA 2030 - AZTERKETA PARTE-HARTZAILEAREN KONTRATUA 

ESLEITZEA 

 

 Proiektu honek aurreko puntuan adierazitako diru-laguntzak ditu, eta, 

beraz, % 100ean finantzatuta dago. Aezkoako biztanle guztiei zuzenduta dago, 

eta osatzen duten agente-mota guztien parte-hartzea sustatu nahi du, hala nola 

teknikariena, politikariena eta herritarrena. Talde jakin batzuen parte-hartzea 

sustatu eta bultzatuko da (gazteak, 60 urtetik gorakoak, emakumeak, etab.). 

Herritar guztiei eginen zaie prozesuan parte hartzeko deialdia, eta, horretarako, 

hainbat komunikazio-bide eta -kanal jarriko dira abian, beharrezkoa den 

informazioa eta sentsibilizazioa ahalbidetzeko, bai partaidetza-prozesu hori 

abian jartzeko, bai Aezkoa-2030 estrategia gauzatzeko eta garatzeko. Parte-

hartzea irekia, demokratikoa eta horizontala izanen da, eta aniztasuna sustatuko 

da. 

Tokiko estrategia honen prestaketan zuzenean parte hartzeaz gain, 

estrategia hori abian jartzeak bailarako biztanle guztien ongizatean eragina 

izatea aurreikusten da, eta, beraz, haran osoa hartzen da partaidetzat. 

Estrategia hori diseinatu da, hurrengo urteetan bailaran parte hartuko 

duen garapenaren esparruan egin beharreko lan-ildoak, ardatzak eta ekintzak 

finkatzeko. Horregatik guztiagatik, lurralde honetan historikoki izan diren 

herritarren partaidetzako eta kudeaketa kolektiboko dinamikak sortzen, 

mantentzen eta sustatzen lagunduko duen proiektua da, baliabideak garatu, 

sortu eta kudeatzeko eta tokiko biztanleriak irauteko helburuarekin. Gainera, 

gaur egun landa-ingurunean, oro har, eta Pirinioetan bereziki, sortzen diren 

premietan eta arazoetan eragin nahi du. 

Osoko Bilkurak erabaki du Oihana Lorea Zabaleguiri (Artelan) esleitzea 

partaidetza-azterlan hau, indarrean dagoen Kontratu Publikoei buruzko Foru 

Legearen 81.1 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, zenbateko txikiagoko 

kontratuetarako prozeduraren bidez, 10.708,50 €-ko zenbatekoan, BEZa barne 

(hamar mila zazpiehun eta zortzi euro eta berrogeita hamar zentimo). 

 

 

LAUGARRENA.- OIHAN LANETAKO 2. LOTEA ESLEITZEA  

 

 2022ko Baso Jardueren proiektuan sartutako lanak esleitzeko lizitaziorako 

deialdia egin zen, prozedura sinplifikatuaren bidez, eta 9 gonbidapen egin 

zitzaizkien enpresei eta profesionalei. 2. loterako (Pistetako hobekuntzak) 

eskaintza bakarra aurkeztu zen, eta 1. lotea (itxierak kentzea) hutsik geratu zen. 

Izapideak amaituta eta esleipendun gisa proposatutako enpresak 

dokumentazio guztia aurkeztuta, Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak erabaki du 

obra-kontratua esleitzea Excavaciones y Transportes Mendizar enpresari pistak 

egokitzeko, 36.900,00 euroko prezioan, BEZik gabe (hogeita hamasei mila eta 

bederatziehun euro), hau da, % 3,27ko beherapena lizitazio-prezioarekin 

alderatuta. Kontratua lizitazioa arautzen duen baldintza tekniko eta 

administratiboen mende egonen da. 



Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Legearen 101.2-a) 

artikuluan ezarritakoaren arabera, esleipenaren eraginkortasuna etenda 

geratuko da hamar egun naturaleko epean, esleipenaren jakinarazpena 

bidaltzen den egunetik zenbatzen hasita, bidalketa hori bitarteko 

elektronikoen bidez egiten bada. 

1. loteari dagokionez (itxiturak kentzea), lizitaziora gonbidatutako 

kontratistetako batek adierazi du lanen balorazioa oso txikia dela. Erabaki bat 

hartu aurretik, proiektua idatzi duen teknikariarekin horri buruzko kontsulta 

egitea erabaki da. Hala ere, gaur egun zenbatekoak aukera ematen duenez 

lanak prozeduraz kontratatzeko zenbateko txikiagoko kontratuetarako, 

kontratazio hori hiru enpresari kontsulta eginez egin ahal izanen da. 

Bestalde, pistak hobetzeko lanetan trazadura berrirako zuhaitzak 

seinalatzea eta zurkaiztea aurreikusita dagoenez, Udalbatzak erabaki du 

zurkaizte horretatik lortzen den lotea baloratu eginen dela eta esleipenerako 

enkantea eginen dela, ohiko baldintzekin, prezioa epe bakarrean ordaintzea 

izan ezik. 

  

 

BOSGARRENA.- OILAGORRA EHIZATZEKO TXARTELEN SALMENTA -  2022-2023 

DENBORALDIA 

 

 Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak erabaki du oilagorraren ehizaren 

errentamendua iragartzea 2022-2023 denboraldirako, banakako txartelen 

sistemaren bidez. Ehiza Antolatzeko Planean baimendutako kupoaren 19 txartel 

iragarri dira, 21 txartelekoak. Txartel bakoitzaren prezioa zazpiehun euro gehi 

BEZa da. Iragarki hori Nafarroako Aldizkari Ofizialera igorriko da, eta iragarkia 

argitaratu eta hogei egun balioduneko epea ezarriko da eskabideak 

aurkezteko. 

Txartelak esleitzeko, aurreko kanpainarako zehaztutako puntuazio-

hurrenkerari jarraituko zaio. Sistema hori eginda txartel hutsak geratzen badira, 

ondoren eskatzen dituztenei esleituko zaizkie, eskabidearen hurrenkeraren 

arabera. Aurreko denboraldirako ezarritako gainerako baldintzek indarrean 

jarraitzen dute. 

 

 

SEIGARRENA.- ADMINISTRARI LAGUNTZAILE LANPOSTUAREN DEIALDIA 

 

 Otsailean administrari laguntzailearen lanpostua aldi baterako betetzeko 

hautatutako pertsonak uko egin zion lanpostuari, eta, ondorioz, hutsik geratu zen 

berriro. Orain arte, eta kontuan hartuta gaur egun Batzarre Nagusiak pertsona 

bat daukala praktiketan, ez da plaza hori betetzeko deialdirik egin, izan ere 

lanak hobeto antolatu ahal dira horrela. Praktikak ekainean amaitzen direnez, 

Osoko Bilkurak erabaki du deialdia egitea lanaldi erdiko administrari laguntzaile 

plaza bat oposizio-sistemaren bidez aldi baterako lan-erregimenean betetzeko. 

Lanpostu hori bat dator Aezkoa Batzarre Nagusiaren plantilla organikoan 

ezarritako mailarekin. Bete beharreko eginkizunak bere mailari eta kategoriari 

lotutakoak izanen dira, publikoari arreta pertsonalizatua ematea barne. 

Kontratuak gutxienez urtebeteko iraupena izanen du, eta eszedentziaren 

iraupenaren arabera luzatu ahal izanen da, edo, titularra lanposturako 

gordetako epean itzultzen ez bada, harik eta lanpostu hori beste deialdi publiko 

baten bidez betetzen den arte. 



Ekainaren 5eko 113/1985 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Nafarroako 

Administrazio Publikoen Sarrerari buruzko Araudiaren 42.1 eta 42.2-D artikuluetan 

xedatutakoaren arabera, aldi baterako langileak hautatzeko prozedurek ahalik 

eta arintasun handiena ahalbidetu beharko dute kontratazioan, eta 

hautaproben bidez eratutako izangaien zerrenden bidez egin ahal izanen dira. 

Zerrenda horiek Nafarroako Enplegu Zerbitzuak horretarako bidalitako 

zerrendako izangaien artean eginen dira, eta kasuan kasuko lanposturako 

eskatzen diren baldintzak bete beharko dituzte. 

Kasu honetan kontratazioa bizkor egin behar denez, titularraren 

eszedentzia-egoeraatik hutsik geratutako lanpostua delako (2020ko azaroaren 

25ean hasi zen), lanpostua ahalik eta lasterren bete nahi da, eta, beraz, 

dagokion enplegu-eskaintza eginen zaio Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Agoizko 

bulegoari, enplegu-eskatzaileen artean dagokion zabalkundea egin dezan, 3. 

enplegu-baldintzak eta betetzen diren baldintzak barne. 

 Era berean, hautaketa-prozesuan parte hartu nahi duen beste edonork 

dagokion eskabidea aurkeztu ahal izanen du Aezkoa Ibarreko Batzarre 

Nagusian, eranskin gisa erantsi den ereduaren arabera, NANaren kopiarekin eta 

enplegu-eskatzaile gisa edo enplegu-hobekuntzako eskaera gisa edozein 

enplegu-bulegotan dagoela egiaztatzen duen agiriarekin batera, deialdi 

honetan ezarritako eskabideak aurkezteko data baino lehen, eta 4.1 oinarrian 

aurreikusitako gainerako dokumentuekin batera. Agiri guztiak jatorrizkoak edo 

kopiak izan beharko dira. 

 

 

ZAZPIGARRENA.- IRATIKO INFORMATZAILEEN LANPOSTUEN DEIALDIA. 

 

 Batzarre Nagusi honek aurreko bilkuran onartu eta Nafarroako Aldizkari 

Ofizialean argitaratu zen lan-eskaintza publikoan ezarritakoaren arabera, eta 

kontuan hartuta maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege Dekretuaren 11. artikuluan 

ezarritako erregulazioa (2/2022 Foru Dekretua, abenduaren 28ko 20/2021 

Legeak, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei 

buruzkoak, eragindako egonkortze-prozesuak gauzatzeko neurriei buruzkoa), 

egokia da Nafarroako administrazio publikoetan kontratazioaren prozesua 

zehaztea, informazioa emateko eta Iratin zaintza lanak egiteko. 

2021. urteko aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda urte 

horretarako ezarri zenez, egonkortze-prozesua amaitu eta lanpostuak modu 

finkoan hornitu arte, aipatutako 2/2022 Foru Lege Dekretuaren 4. artikuluak 

ezartzen du langileen arloan eskumena duen organoak Nafarroako Enplegu 

Zerbitzuari eskatu ahal izanen diola enplegu-eskatzaileen zerrenda bat 

kontratatzeko. 

 Hori dela eta, Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak Iratiko Zaintza eta 

Informazio zerbitzuaren beharrak betetzeko kontratazio-zerrenda bat egitea 

erabaki du, plazak egonkortzeko prozesua amaitu arte, Agoizko Nafarroako 

Enplegu Zerbitzuaren bulegoan enplegu-eskaintza aurkeztuta. Hautaketa onartu 

diren eta akta honi eranskin gisa erantsi zaizkion oinarrien eta baremoaren 

arabera eginen da. 

 

 

ZORTZIGARRENA.- AEZKOAKO KULTUR OLAKO LANPOSTUEN DEIALDIA 

 

 Aezkoako Kultur Ola zentroa eta haren erakusketak aurten ireki behar 

zirenez, informazio-gunerako lan-egutegiaren proposamena egin zen, eta 



egokitu egin beharko da aurreikusitako egunetan irekitzeko aukeraren arabera. 

Horretarako, langileak kontratatu behar dira, printzipioz hiru informatzaile-plaza. 

Kontratazio hori abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 

bidez onartutako Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen 

Estatutuaren testu bateginaren 88.d) artikuluan xedatutakoaren arabera eginen 

da. Testu bategin hori enplegu publikoko behin-behinekotasuna murrizteko 

premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondoriozko 

egonkortze-prozesuak egiteko neurriei buruzko maiatzaren 23ko 2/2022 Foru 

Lege Dekretuak aldatu zuen. 

Osoko Bilkurak onartu du lan-eskaintza bat aurkeztea Nafarroako Enplegu 

Zerbitzuan, Kultur Ola gunerako informatzaile gisa hiru pertsona kontratatzeko. 

Eskaintza hori eraikina noiz irekiko den segurtasun handiagoz jakiten denean 

aurkeztuko da, betiere obren amaierak, eraikinaren garbiketak eta dagozkion 

lizentziak lortzeak baldintzatuta. Hautaketa onartu diren eta akta honi eranskin 

gisa erantsi zaizkion oinarrien eta baremoaren arabera eginen da. 

Era berean, aurreko kontratazioari buruz jakinarazi da Nafarroa Ezagutu 

Sareak 12.000 euroko diru-laguntza eman duela Kultur Olako eraikinean bisitariari 

harrera eta informazioa emateko langileen kontrataziorako. Aurtengo ekitaldi 

ekonomikorako aurrekontua 34.544,56 eurokoa da, eta Sareak emandako 

dirulaguntza kopuru horretatik onartutako kapituluek egiten duten 

zenbatekoaren % 80koa izan da.   

  

 

BEDERATZIGARRENA.- JAUREGIRAKO HORNITZEA ETA ALTZARIEN EROSTEA 

   

Jauregiko sukaldea eta taberna egokitzeko lanak aurrera egiten ari dira.  

Orain gune horietarako altzariak erosteko eta taberna-sukaldea ekipamenduz 

hornitzeko prozesua hasi behar da. Ekipamendu hori obretako azken planora 

egokituko da, hasierako planoetan zenbait aldaketa egiten ari baitira. Martxoko 

bilkuran erabaki zen bezala, ekipamendu horri dagokion aurrekontu-aldaketa 

onartu da, eta hirurogeita hamar mila euroko lerroa gaitu da. 

Azaldutako guztiagatik, Batzarre Nagusiko Osoko Bilkurak Jauregiko 

taberna eta sukalderako ekipoen hornidura kontratatzea onartu du, prozedura 

sinplifikatuaren bidez, gutxienez 5 enpresa gonbidatuz eta PLENA Nafarroako 

Lizitazio Plataformaren bidez izapidetuz. Kontratuaren zenbatekoa 57.126,31 

eurokoa da, BEZik gabe, eta 2022rako gastuen aurrekontuko 33391-6230001 

partidaren kontura finantzatuko da. Esleipen-irizpideak kostu-eraginkortasun 

erlazio onenean oinarritzen dira. 

Kontratazioa onartzen den baldintza-agiriaren arabera eginen da, eta 

akta honi erantsiko zaio eranskin gisa. 

Era berean, gela desberdinetarako altzariak erosten hastea erabaki da, 

eta dagoeneko eskuragarri dauden katalogo eta proposamenak berriztea. 

Altzari horietarako erabilgarri dagoen partida ekonomikoaren zenbatekoa 

12.000,00 €da. 

  

 

HARMARGARRENA.- ZENBAIT 

 

 1- PIRIUS PROIEKTUA 

 Parte hartzeko eta hezteko proiektu batean parte hartzeko gonbita da. 

Proiektu horren helburua Pirinioetako eremu babestuetako natura- eta kultura-

balioei buruzko ezagutza batera sortzea da, besteak beste, Irati. Gure proiektua 



Irati eskualde osoan aplikatuko litzateke (mugaren bi aldeetan), eta, beraz, 

Zaraitzuko eta Aezkoako Batzarren eta Zuberoako eta Garaziko Mendi 

Elkargoaren laguntza izan nahi dugu (adibidez, POCTEFA Irati: «Basoen basoa» 

proiektuaren kasuan izandako moduan). 

Proiektuak – PiriUs izenekoa – Gizarte-zientzien metodologiak eta 

hezkuntza- eta arte-ekimenak erabiltzen ditu balio natural eta sozial nagusiei, 

erronkei eta aukerei buruzko ezagutza, erronkak eta aukera koproduzitzeko, 

herritarrek hautematen dituzten arabera, horretarako belaunaldien arteko 

ikuspegia erabilita; epe luzera harrotasuna eta eremu babestuaren parte izatea 

eraikitzea da helburua, eta horrek jardunbide hobeak eta kontserbazio 

iraunkorragoa ekar ditzake. 

 

 2- ONDARE JASANGARRIARI BURUZKO JARDUNALDIAK 

 Aurten ere, Nafarroako Gobernuko Kultura Zuzendaritza Nagusiak – 

Vianako Printzea Erakundeak bat egin du Europako Kontseiluak sustatutako 

ekimenarekin, Ondarearen Europako Jardunaldiak irailaren 23an, 24an eta 

25ean eta irailaren 30ean, urriaren 1ean eta 2an egiteko. 2022an, «Ondare 

jasangarria» lelopean, ondareak pertsonak interes partekatuen inguruan 

batzeko tresna gisa duen potentziala nabarmentzeko, tokiko ondarearen 

interpretazioa parte-hartze aktibotik sustatzeko, gure komunitatearen kultura-

aniztasuna sentsibilizatzeko eta balioesteko. Ondarearen gozamena elkargune 

bihurtzea. 

Zuen lankidetzari eta ahaleginari esker aurreko edizioetan lortutako 

arrakastaren ondorioz, kulturaren zati batez jabetzeko aukera emanen diguten 

proposamenak aurkezteko gonbita egin dute, egile, ezagutzaile, babesle eta 

protagonista bihurtuz. 

 

Batzarre Nagusia jakinaren gainean gelditu da. 

 

 3- TREBAKUNTZA DIGITALA. IKASTAROAK 

 Nafarroako Gobernuak, Nafarroako Enplegu Zerbitzua-Nafar Lansareren 

(SNE-NL) eta Unibertsitate, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko 

Departamentuko Telekomunikazio eta Digitalizazio Zuzendaritza Nagusiaren 

(DGTD) bidez, datozen urteetan herritarren Gaitasun Digitalerako eta arrakala 

digitala murrizteko programak jarri ditu abian. Programa horien bidez, honako 

hauek azpimarratu dira: emakume langabetuak, bazterketa-arriskuan dauden 

pertsonak edo hiri-eremu ez dauden pertsonak. Programa bakoitza biztanleria-

talde jakin batzuei zuzenduta dago. 

SNE-NL Nafarroako Enplegu Zerbitzuak berariazko ikastaroen programa 

bat garatuko du enplegu-eskatzaileen gaitasun digitalak hobetzeko, arreta 

berezia jarriz emakumeen eten digitala minimizatzeko eta Nafarroan 

emakumeen enplegagarritasuna hobetzeko. Programa horrek 450 ikastaro 

ematea aurreikusia du 2022 eta 2023 urteetan zehar, Foru Komunitateko lurralde 

osoan banatuta. Eskainitako ikastaroa "Oinarrizko konpetentzia digital 

pertsonalak eta administrazio elektronikorako” izenekoa da, eta gaian trebatzen 

hasteko programa zabal bat eskaintzen du, edukiak modu praktiko eta erraz 

batean ikasteko. 40 orduko prestakuntza da (bi astetan banatuta), aurrez aurre 

ematekoa (COVID neurrien protokoloa betez eta bermatuz), goizez eginen 

dena. Gutxienez 10 pertsonako taldeak osatu beharko dira. 

 

  Aldi berean, DGTAk plan bat bultzatu du, “Oinarrizko gaitasun digitalei 

ekitea” ikastaroa ematea barne hartzen duena. Bazterketa digitaleko egoeran 



dauden edo egoteko arriskuan dauden biztanleei zuzendutako prestakuntza da, 

bai eta aktibo ez dauden pertsonei ere (erretiratuak). 

  Bai SNE-NLk bai DGTDk bultzatutako ikastaroak NextGenerationEU funts 

europarrekin finantzatuta daude eta guztiz doakoak dira. Programa horiek 

lurraldea egituratzeko izaera sendoa dute, eta, horregatik, ikastaroak eman ahal 

izateko gune bat uztea eskatzen da, ikastaroak xede dituen kolektiboen artean 

ahalik eta gehien zabaltzeko elkarrekin lan egiteko, eta hori funtsezkoa da 

ikastaroak aurrera atera ahal izateko eta EBk ezartzen dizkigun helburuak 

lortzeko. 

Batzarre Nagusiak uste du udalerri guztietan daudela ikastaro horiek 

egiteko egokiak diren guneak, eta, gainera, ez direla erabiltzen; beraz, udalen 

interesekoa izan daiteke prestakuntza mota hori beren udalerrietan antolatzea. 

 

 

 4- EZPEL ZAINTZAREN PROPOSAMENA 

 Ezpel Zaintza Elkarteak ezpeleko sitsa harrapatzeko kutxak instalatzeko 

aurkeztu duen proposamenaren berri eman da, aurreko urteetan egiten ari 

direnaren antzekoa. Era berean, izurri hori erauzten saiatzeko garatzen ari diren 

jardueren txosten osoa bidali da. 

 

  

 5- BESTE BATZUK 

 - Jakinarazi da baso- eta ingurumen-zerbitzuetarako kontratatutako 

langileetako batek lana utzi duela; beraz, zerrendako hurrengo hautagaiei 

eginen zaie deia. 

 

- Presidente jaunak jakinarazi du laster bilera bat eginen dela Aribeko 

Udalarekin, eraginkortasun energetikoko proiektuei buruz hitz egiteko. 

 

- Genero-ikuspegia duten antzerki-zikloen eta kontzertuen programazioa. 

Auñamendi Gizarte-zerbitzuen Mankomunitateak proposatutako jarduerak, 

indarkeria matxistaren aurkako estatu-itunean oinarrituta. Toki-erakunde guztiei 

jakinarazi zaie interesatutako guztiek jarduera horietako bat eska dezaketela. 

Batzarre Nagusiak erabaki du jakinaraztea aurrikusitako edozein ekitaldi, 

Mankomunitateak, besteek eskatutakoaren arabera, nahi duena egiteko lekua 

uzten duela.   

 

- 2021eko kontuak 

Mahai gainean uztea erabaki da, aurrerago aztertzeko. 

  

  

 Eta aztertzeko gai gehiagorik agertu ez baita, bilkura bukatu da goian 

adierazitako eguneko gaueko hamarrak eta hamabost minutuak zirela zirela. 

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


