
 

 

Ariben, 2022ko irailaren 23an, arratsaldeko 

seietan, 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 

Batzarreburu jauna: Karlos Bueno Reka 

Batzarrekide jaun/anderak: Anchorena Laurenz, Francisco Javier - Merino 

Iriarte, Juan Esteban.  

 

LEHENENGOA.- AURREKO BILKURAREN AKTA ONETSI.  

2022ko abuztuaren 4an egindako bilkuraren akta onetsi da, eragozpenik 

agertu ez baita.   

 

BIGARRENA.- BIOSFERA ERRESERBA.  

Bilkura hau bukatutakoan, aetzak deitu dira biosferaren erreserbari 

buruzko batzarre informatibora. Deialdi hori egin da hautagaitzarako eskaera 

aurkeztu delako, eta izendapenari buruz hitz egiteko irekitako partaidetza-

prozesuaren barruan. 2018an, erreserbari buruzko parte-hartze jardunaldiak 

egin ziren, eta bertan parte hartu zuten dagoeneko deklaratuta dauden 

erreserbetako ordezkariek. Aipatutako prozesua amaitutakoan, batzarrerako 

deialdia eginen da, eta horrek erabakiko du izapidetzearekin jarraituko den ala 

ez. Irati lau haran hartzen dituen eremua denez, hasiera batean figura hori 

Aezkoa eta Zaraitzurako sustatu da; Zuberoan eta Garazin, berriz, Erregioko 

Parkearen figura sustatzen dute, hegoaldean planteatutako formula onartzen 

badute ere, izan ere horrek izapidetze-erraztasun handiagoa dakarkie, 

legediagatik eta laguntzak eskuratzeko erraztasunagatik. Aurrera eginez gero, 

etorkizunean integratzea aztertuko da. 

Ondoren, Irati Biosfera Erreserbaren Partzuergoa arautuko duen 

estatutuen proiektua berrikusi eta aztertu da, eta proposatutako idazketa 

onartu da, partaidetza-prozesuaren ondoren azkenean zehazten denik ezean: 

   

 

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK 

1. artikulua. Eraketa eta atxikipena 

1. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean, 

Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean, Nafarroako Toki Administrazioari 

buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legean eta Nafarroako Foru Komunitateko 

Administrazioari eta Foru Sektore Publiko Instituzionalari buruzko martxoaren 

11ko 11/2019 Foru Legean ezarritakoaren babesean, Irati Biosfera Erreserbaren 

Partzuergoa sortu da, estatutu hauen 6. artikuluan aurreikusitako helburuak 

lortzeko eta espazio horren kontserbazio-, hezkuntza-, ikerketa-, dibulgazio- eta 

kanpo-sustapeneko edozein ekimen gauzatzeko. 

2. Partzuergoa Nafarroako Gobernuak, Aezkoa Ibarreko Komunitateak eta 



Zaraitzu Ibarreko Unibertsitateak osatzen dute. 

3. Partzuergoan sartu ahal izanen dira irabazi-asmorik gabeko erakunde publiko 

eta pribatuak, partzuergoko herri-administrazioen interes publikoko helburuekin 

bat datozenak, aldez aurretik alderdiak ados jarrita eta foru-araubideari 

buruzko araudia beteta. 

4. Partzuergoa lehendakaria den administrazio publikoari atxikita geratuko da, 

estatutu hauetan xedatutakoaren arabera, eta haren aurrekontu-, 

kontabilitate- eta kontrol-araubidearen mende egonen da, hargatik eragotzi 

gabe Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko 

apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan aurreikusitakoa betetzea. 

 

2. artikulua. Izena, egoitza eta eragin esparrua 

1. Eratzen den erakunde publikoak Irati Biosfera Erreserbako Partzuergoa izena 

hartuko du, eta Otsagabiako udalerria izanen du hiriburu. Otsagabiako Natura 

Interpretatzeko Zentroko bulegoak izanen dira haren egoitza, aurretik  

Nafarroako Gobernuak horren erabilera lagatuta. Hala ere, partzuergoko 

erakundeen edozein egoitzatan egin ahalko dira bilkurak.  

2. Partzuergoak Irati Biosfera Erreserbaren lurralde-eremu hertsiari buruzko 

zerbitzuak emanen dizkie partzuergoko erakundeei, MaB Batzordeak 

onartutako mugetan barna badaude. 

 

3. artikulua. Izaera eta gaitasun juridikoa 

Partzuergoa denbora mugarik gabe eratu da, berezko nortasun juridikoa 

izanen du, osatzen duten kideekiko independentea, eta bere helburuak 

betetzeko gaitasun juridiko osoa izanen du. 

 

4. artikulua. Araudi aplikagarria 

Partzuergoa estatutu hauen arabera arautuko da, eta estatutu horietan 

aurreikusi gabekoetan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Foru Legearen eta Kontratu Publikoei buruzko 

apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen arabera arautuko da. 

 

5. artikulua. Xedea eta helburuak 

1. Partzuergoaren xedea da bere lurralde-eremuan Biosfera Erreserbaren 

helburuei eragiten dieten garapen iraunkorreko planak eta programak 

kudeatzea edo horien kudeaketan parte hartzea. Ildo horretan, arreta berezia 

eskainiko die MaB Programa Espainian aplikatzearen ondorioz gara daitezkeen 

jarduerei. 

2. Helburu hauek beteko dira: 

a. MaB Programaren estrategiak, ekintza-ildoak eta programak behar 

bezala garatzea. 

b. Interesa duten estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko administrazioak 

Irati Biosfera Erreserbaren kudeaketan inplikatzea. 

c. Gizarte eragileek, erakunde pribatuek, elkarteek edo kontserbazioarekin 

eta garapenarekin lotutako erakundeek Irati Biosfera Erreserbaren 

kudeaketan parte har dezaten sustatzea. 

d. Irati Biosfera Erreserbako pertsonen eta natura ingurunearen arteko 

harreman iraunkorra ahalbidetuko duten jarduerak planifikatzea eta 

gauzatzea. 

e. Biosfera Erreserbaren zonifikazioa eta lurralde kudeaketa adostea, 

Sevillako Estrategiaren eta Biosfera Erreserben Munduko Sarearen Estatutu 



Esparruaren (UNESCO 1996) baldintzak eta gomendioak, Madrilgo 2008-

2013 Ekintza Plana, Montsenyko 2009-2013 Ekintza Plana eta Ordesa-

Viñamako 2017-2025 Ekintza Plana betetzeko. 

f. Ingurumenaren eta turismoaren arloan sektore publikotik edo pribatutik 

datozen ekimenak eta proposamenak koordinatzea. 

g. Partzuergoaren helburu orokorraren barruan, partzuergoko erakundeek 

estatutu hauetan aurreikusitakoaren arabera esleitzen dioten beste 

edozein helburu. 

 

II. KAPITULUA. GOBERNU ETA ADMINISTRAZIO ORGANOAK 

Lehenengo atala: Antolaketa 

6. artikulua. Gobernu eta administrazio organoak 

1. Partzuergoaren gobernua eta administrazioa Kontseilu Errektoreari, 

presidenteari eta presidente-ordeari dagokie.  

2. Partzuergoak gerentzia bat eduki ahal izanen du, Kontseilu Errektoreak 

izendatua eta partzuergoko erakundeetako langileei atxikia, honako eginkizun 

hauetarako: 

a. Kontseilu Errektoreari laguntzea agintzen zaizkion zereginetan. 

b. Kontseilu Errektorearen administrazio jarduerak zuzentzea. 

c. Kontseilu Errektoreak hartutako erabakien betearazpena garatzea. 

d. Ohiko gaiak eta eskatzen zaizkion gainerakoak Partzuergoko 

Lehendakaritzarekin agintzea. 

e. Urteko memoria prestatzea, eta Kontseilu Errektoreari aurkeztea. 

f. Jarduera plana prestatzea. 

g. Kontseilu Errektorearen eta Kontseilu Aholku-emailearen bileretara joatea. 

h. Batzordeburuak aginduta, organoen bilkuretarako deialdia egitea, bai 

eta kideak deitzea ere. 

i. Jakin behar dituen jakinarazpenak, datu eskaerak, zuzenketak edo beste 

edozein idazki mota jasotzea. 

j. Gaiak bideratzeko prestatzea, bilkuretako aktak idaztea eta baimentzea. 

k. Kontseilu Errektorearen dokumentazioa antolatzea eta zaintzea. 

3. Nafarroako Gobernuak laguntza teknikoa eman ahal izanen dio 

Partzuergoaren funtzionamenduari, ingurumenaren arloan eskumena duen 

departamentuko langileen eta Gestión Ambiental de Navarra S.A.-ren bitartez 

(GAN/NIK), bitarteko instrumental propioa eta Nafarroako Foru Komunitateko 

Administrazio Publikoaren eta haren mendeko erakunde publikoen zerbitzu 

teknikoa den aldetik. 

 

 7. artikulua. Kontseilu errektorea 

1. Partzuergoko erakunde guztien ordezkariek osatuko dute Kontseilu 

Errektorea, eta Partzuergoaren kudeaketa eta ordezkaritza organo gorena da. 

2. Kontseilu Errektorea honela osatuta izanen da. 

a) Partzuergoko lehendakaritza duen ibarreko Batzorde Nagusiko hiru 

ordezkari. 

b)  Partzuergoko lehendakaritza ez duen ibarreko Batzorde Nagusiko hiru 

ordezkari.  

c) Nafarroako Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuko 

ordezkari bat. 

d) Nafarroako Gobernuko Lurralde Antolaketako Departamentuko ordezkari 

bat. 

e) Nafarroako Gobernuko Ekonomiaren Garapenerako Departamentuko 



ordezkari bat. 

f) Garaziko Mendi Elkargoa erakundeko ordezkari bat eta Xuberoko 

Sindikatako beste bat. Biek hitza izanen dute, baina botorik ez. 

g) Gerentea, bidezkoa bada, hitzarekin baina botorik gabe. 

3. Ibarreko Batzar Nagusi bakoitzak bere ordezkaria izendatuko du, tokiko 

araudian aurreikusitako moduan. 

4. Nafarroako Gobernuak bere ordezkariak izendatuko ditu, aplikatu 

beharreko arauen arabera. 

5. Ordezkari titularrak eta ordezkoak izendatu ahal izanen dira, eta titularrak ez 

daudenean bakarrik jardunen dute. 

6. Kontseilu Errektoreko ordezkagarritasuna izendatua izateko baldintzari 

datxekio, eta, beraz, kargutik kenduko da hura galdu edo eteten bada, edo 

izendatu zuen partzuergoko erakundeak izendapena ezeztatzen badu. 

7. Kontseilu Errektoreak hautatuko du Partzuergoko Lehendakaritza, bera 

atxikita dagoen Ibarreko Batzorde Nagusiak kideen gehiengo soilez 

izendatutako ordezkarien artetik. 

8. Era berean, lehendakariordea izendatuko du, batza hori atxiki ez zaion 

Ibarreko Batzorde Nagusiak izendatutako kideen artetik 

 

8. artikulua. Kontseilu Errektorearen eskubideak eta betebeharrak. 

1. Kontseilu Errektoreko kideek honako eskubide hauek dituzte: 

a) Bere eginkizunak betetzeko behar dituen datu eta dokumentuetara 

sartzea. 

b) Kontseilu Errektoreak eta Kontseilu Aholku-emaileak Biosfera Erreserbari 

eta haren kudeaketari buruz garatzen duten informazioa izatea. 

c) Mozioak eta iradokizunak aurkeztea, Kontseilu Errektoreak erabakiak har 

ditzan. 

d) Eztabaidetan parte hartzea eta botoa emateko eskubidea erabiltzea, bai 

eta boto partikularra ematea ere. 

e) Galde-eskeak egitea. 

 

2. Kontseilu Errektorearen betebeharrak hauek dira: 

a) Batzordeak egiten dituen bileretara joatea. 

b) Lanetan parte hartzea eta lehendakariak emandako jarraibideak 

betetzea. 

c) Kontseilu Errektoreak berariaz erreserbatutzat jotzen dituen gaietan 

konfidentzialtasuna gordetzea. 

 

Bigarren atala: gobernu eta administrazio organoen funtzioak 

9. artikulua.   Kontseilu Errektorearen eginkizunak 

Honako hauek dira Kontseilu Errektorearen eginkizunak:  

a) Presidente eta presidenteordea izendatzea. 

b) Gerentzia izendatzea, hala badagokio. 

c) Ekitaldi bakoitzerako jarduera-programa onartzea. 

d) Erakunde, entitate edo elkarteekiko lankidetza-hitzarmenak onartzea, 

estatutu hauetan aurreikusitako helburuak garatzeko. 

e) Jardueren urteko memoria onartzea. 

f) Biosfera Erreserbaren aurrekontuak onartzea. 

g) Funtzionamenduko Barne Araudia onartu eta aldatzea. 

h) Estatutu hauen aldaketak onartzea. 

i) Partzuergoko erakunde berriak onartzea eta kargutik kentzea. 



j) Partzuergoa desegitea erabakitzea. 

k) Oro har, eta aplikagarri zaizkion heinean, tokiko legeriak osoko 

bilkuretarako ezartzen dituen beste guztiak. 

 

10. artikulua. Presidentearen eginkizunak 

Honako hauek dira presidentearen eginkizunak: 

a) Partzuergoaren ordezkari izatea, bai eta Kontseilu Errektorearen eta 

Kontseilu Aholku-emailearen presidente ere. 

b) Partzuergoaren gobernua eta administrazioa zuzentzea. 

c) Kontseilu Errektorearen eta Kontseilu Aholku-emailearen bilkuretako buru 

izatea, deialdia egitea, gai zerrenda egitea, eta berdinketak kalitatezko 

botoarekin erabakitzea. 

d) Gastu finkoak eta arreta arruntekoak agintzea, Kontseilu Errektoreak 

ezarritako mugen barruan, eta ordainketak agintzea, Partzuergoaren 

ohiko funtzionamenduaren ondoriozko aurrekontu kredituei egokituz. 

e) Nafarroako Autonomia Erkidegoko eta udaletako organo eta erakundeei 

informazio eta dokumentazio egokia eskatzea, egiten diren azterlanak 

egiteko, bai eta txostenak eta proposamenak egiteko ere. 

f) Oro har, legeak betetzen direla eta lehendakari izateari datxezkion 

eginkizun guztiak betetzen direla ziurtatzen duten beste guztiak. 

 

Hirugarren Atala. Kide anitzeko gobernu organoen funtzionamendua  

11. artikulua.  Bilkuren maiztasuna 

1. Kontseilu Errektoreak bilkura arruntak, bereziak eta premiazkoak egin ahal 

izanen ditu.  

2. Urtean bitan eginen ditu bilkura arruntak, eta ezohikoa, berriz, 

lehendakariaren edo gutxienez kideen heren baten ekimenez. Horretarako, 

deialdia justifikatzen duten gaiak zehaztuko ditu idazki batean, eta gai-

zerrendan sartuko dira. 

3. Salbuespen gisa, lehendakariak, premiazko arrazoiak direla medio, izaera 

horretako bilkurak deitu ahal izanen ditu. 

4. Kontseilu Errektorearen bilkurak ez dira publikoak izanen. Lehendakaritzak 

hala eskatzen duenean, Biosfera Erreserbari lotutako edozein erakundetako 

ordezkariak bertaratu ahal izanen dira, hitzarekin baina botorik gabe.  

 

12. artikulua. Deialdia 

1. Bilkuretarako deialdia presidenteari dagokio, eta gutxienez hamar egun 

lehenago egin beharko zaio kide bakoitzari bilkura arruntetarako, bost egun 

lehenago bilkura berezietarako eta berrogeita zortzi ordu lehenago 

premiazkoetarako. 

2. Deialdi-idazkiarekin batera, bilkuraren gai-zerrenda aurkeztu beharko da, 

eta, ahal den guztietan, deialdiko gaiei buruzko dokumentazio espezifikoa 

aurkeztu beharko da. Dokumentazio zabalago baten laburpena bada, 

deialdiaren egunetik izanen da kontsultarako eskuragarri. 

3. Presidenteak finkatuko du gai-zerrenda. Nolanahi ere, Kontseilu Errektoreko 

kideen heren batek, gutxienez, proposatutako gai guztiak sartuko dira. 

4. Ezin izanen da gai zerrendan ez dagoen gairik adostu, kide anitzeko 

organoko kide guztiak bertan daudenean izan ezik, eta gehiengoaren aldeko 

botoarekin gaia premiazkoa dela adierazten denean izan ezik. 

5. Bilkura bakoitzeko akta eginen da, eta hurrengo bileran onartuko da, gai-

zerrendako lehen gai gisa. 



 

13. artikulua. Erabakiak hartzea 

1. Kontseilu Errektorea baliozkotasunez eratutzat joko da bilkuretara gutxienez 

kideen erdiak joaten direnean, eta, nolanahi ere, batzordeburua eta 

lehendakariordea edo haien legezko ordezkoak bertaratu beharko dira. 

2. Erabakiak gehiengo soilez hartuko dira, salbu eta legean edo estatutu 

hauetan jasotako kasuetan, aho batez edo gehiengo kualifikatuz hartu behar 

direnean. 

3. Estatutu hauen aldaketa onartzeko eta erakunde berriak Partzuergoan 

onartzea onartzeko, Kontseilu Errektorearen aho bateko erabakia beharko da. 

4. Kontseiluko kideen legezko gehiengo osoaren aldeko botoa beharko da 

partzuergoko erakundeak banantzeari eta Partzuergoa desegiteari buruzko 

akordioetarako. 

5. Nolanahi ere, ados ez dauden kideek boto partikularrak idatziz emateko 

eskubidea izanen dute, erabakia hartu eta hurrengo berrogeita zortzi orduetan, 

eta boto horiek dagokien aktari batu beharko zaizkio. 

6. Kontseilu Errektoreko kideen botoa pertsonala izanen da, eta ezin izanen da 

eskuordetu. 

7. Erabakiak aho batez edo bozketa bidez hartu ahal izanen dira, formula 

hauen bidez: 

• Esku hutsez bozkatzea. 

• Deialdi publikoa, non kide bakoitzak ahoz adieraziko duen bere 

onespena, gaitzespena edo abstentzioa. 

• Isilpeko bozketa, Kontseilu Errektoreko kideen gehiengo osoak hala 

adierazten duenean. 

8. Bozketak: 

a) Gai baten eztabaida amaituta, bozkatu eginen da. 

b) Bozketa hasi baino lehen, mahaiburuak argi eta zehatz azalduko ditu 

bozketaren nondik norakoak eta botoa emateko modua. 

c) Bozketa hasi ondoren, ezin izanen da eten, inolako arrazoirengatik. 

Bozketa egiten den bitartean, lehendakariak ez du hitza onartuko, eta 

Kontseilu Errektoreko ezein kidek ezin izanen du aretoan sartu edo aretotik 

alde egin. 

d) Bozketa izenduna amaitu bezain laster, emandako botoak zenbatuko ditu 

lehendakariak, eta emaitza ozenki iragarriko du. 

 

III. KAPITULUA.  ORGANO AHOLKULARIA  

14. artikulua. Aholkularitza Batzordea 

1. Kontseilu Errektoreak kide anitzeko organo bat izanen du, aholku emailea 

eta parte hartzekoa, Biosfera Erreserbako Aholkularitza Batzordea izenekoa, 

garapen jasangarriko irizpideak kontuan hartuko dituena eta natura, 

sozioekonomia eta kultura arloetako balioak zainduko dituena. 

2. Aholkularitza Batzordea honela osaturik egonen da:  

a) Biosfera Erreserbaren eremuko udal bakoitzeko ordezkari bana, udalaren 

osoko bilkurak hautatua. 

b) Biosfera Erreserbaren eremuan kokatuta dauden abeltzainen elkarte 

profesionalen bi ordezkari (elkarte bakoitzeko bat). 

c) Lursarea eta Cederna Garalur garapen-agentzietako bi ordezkari 

(agentzia bakoitzeko bana). 

d) Iratialdea eta Irati-Orreaga landa-turismoko elkarteen bi ordezkari (elkarte 

bakoitzeko bana). 



e) Biosfera Erreserbaren eremuan kokatuta dauden enpresaburuen 

elkarteen bi ordezkari. 

f) Pirinio Bizirik Gaude eta Pirinioan Lan eta Bizi tokiko ekintza-taldeetako bi 

ordezkari (talde bakoitzeko bat) 

g) Nafarroako Gobernuko Nekazaritza eta Abeltzaintzako Zuzendaritza 

Nagusiko ordezkari bat. 

h) Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusiko 

ordezkari bat. 

i) Nafarroako Gobernuko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiko ordezkari bat. 

j) Nafarroako Gobernuko Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusiko 

ordezkari bat. 

k) Nafarroako Gobernuko Etxebizitza Zuzendaritza Nagusiko ordezkari bat. 

l) Nafarroako Gobernuko Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiko 

ordezkari bat. 

m) Nafarroako Gobernuko Turismo Zuzendaritza Nagusiko ordezkari bat. 

n) Nafarroako Gobernuko Enpresa Zuzendaritza Nagusiko ordezkari bat. 

o) Nafarroako Gobernuko Industria Zuzendaritza Nagusiko ordezkari bat. 

p) Gestión Ambiental de Navarra SAko ordezkari bat. (GAN). 

q) Nafarroako Unibertsitate Publikoko (NUP) ordezkari bat. 

r) Aranzadi Zientzia Elkarteko ordezkari bat. 

s) Natura zaintzeko elkarteen ordezkari bat. 

t) Nafarroako kirol-federazioetako ordezkari bat. 

u) Zaraitzu eta Aezkoa kirol-kluben bi ordezkari (klub bakoitzeko bana). 

v) Jabetza pribatuaren ordezkari bat (Foresna-Zurgaia). 

w) Ehiztarien eta arrantzaleen tokiko elkarteen ordezkari bat. 

x) Bailaretan gehiengoa duten nekazaritzako sindikatuen ordezkari bat. 

y) Bailara bakoitzeko elkarteen bi ordezkari. 

z) Tokiko Ekintza Taldeen ordezkari bat. 

aa) Gerentea, hala badagokio, hitzarekin baina botorik gabe. 

 

3. Aholkularitza Batzordeak honako eginkizun hauek izanen ditu: 

a) Biosfera Erreserbari dagozkion gaiei buruzko eztabaidak egitea, txostenak 

eta irizpenak ematea eta proposamenak egitea, bere ekimenez edo 

Kontseilu Errektoreak eskatuta. 

b) Urterako jarduera-programaren berri ematea. 

c) Jardueren urteko memoriari buruzko txostena egitea. 

d) Barne-araubideko erregelamendua onartu eta aldatzea, zeinetan haren 

antolamendua eta barne funtzionamendua zehaztuko den.  

 

IV. KAPITULUA. ONDARE ETA EKONOMIA ERREGIMENA 

15. artikulua. Ondare erregimena. 

1. Partzuergoaren ondarea osatuko dute haren kudeaketan eskuratzen dituen 

edo, hala badagokio, partzuergoko erakundeek edo edozein organismo, 

erakunde, enpresa edo, oro har, pertsona fisiko edo juridiko, publiko edo 

pribatuk atxikitzen dizkioten ondasunek, zeinari tokiko araubidearen araudian 

xedatutakoa aplikatuko baitzaio. 

2. Partzuergoaren ondarea autonomia erkidegoko administrazioak, 

haranetako batzordeek eta tartean diren udalek kudeatuko dute. 

 

16. artikulua. Baliabideak. 

1. Partzuergoak honako baliabide hauek izanen ditu: 



a) Ondare-ondasunen errentak eta produktuak. 

b) Erakundea osatzen duten erakundeek egiten dituzten ekarpenak, hala 

badagokio. 

c) Bere eskumeneko zerbitzuak emateagatiko edo jarduerak egiteagatiko 

tasa edo prezio publikoak. 

d) Administrazio publikoetatik eta erakunde publikoetatik lortutako 

dirulaguntzak. 

e) Zuzenbide pribatuko diru-sarrerak. 

2. Partzuergoari Toki Ogasunak arautzen dituen Legean toki-erakundeen 

baliabideei buruz xedatutakoa aplikatuko zaio, kasu bakoitzean egokiak diren 

berezitasunekin. 

 

17. artikulua. Aurrekontua. 

Kontseilu Errektoreak urtero onartuko du Partzuergoaren aurrekontua, atxikita 

dagoen Administrazioari aplikatu beharreko arauen arabera. 

 

V. KAPITULUA. PARTZUERGOA ALDATZEA ETA DESEGITEA 

18. artikulua. Kideen banaketa 

1. Erakunde interesdunak eskatuta banandu ahal izanen da partzuergotik; 

kasu horretan, betebeharrak ordainduta izan beharko ditu, edo betebeharrak 

ez betetzeagatiko zehapen gisa. 

2. Banantze akordioak zehaztu beharko ditu erakunde bananduak 

Partzuergoari atxikitako ondasunak eta langileak itzultzeko baldintzak. 

 

19. artikulua. Desegitea. 

1. Partzuergoa desegiteko, Kontseilu Errektoreko kideen gehiengo osoaren 

aldeko erabakia beharko da, eta partzuergoko kide guztiek berretsi beharko 

dute. 

2. Desegiteko erabakiak zehaztuko du Partzuergoaren ondasunak, eskubideak 

eta betebeharrak likidatzeko modua, eta ondasunen xedea ezarriko du. 

XEDAPEN GEHIGARRIA. Bakarra. Estatutu hauetan aurreikusten ez den guztian, 

aplikatzekoa den Foru Araubideari buruzko legerian xedatutakoari jarraituko 

zaio. 

 

HIRUGARRENA.- 4 IBAR ELKARTEAREN ESTATUTUAK: LEHEN ZIRRIBORROA ONESTEA. 

 Iratin lurraldea duten lau haranen artean sortuko den elkartea arautuko 

duten estatutuak proposatu eta eratzeko egindako lan bileren berri eman da. 

Gaur aurkezten den proposamena berrikusi egin behar da, behin betiko 

onartzeko erabakia hartu aurretik. 

Osoko Bilkurak, aurkeztutako estatutuen zirriborroa ikusita, oniritzia eman dio 

proposatutako idazketari, azken testua aurkeztu ezean: 

 

1. artikulua: 

 Estatutu hauetako kideen artean elkarte bat eratu da, Irati izenekoa, 

1901eko uztailaren 1eko legeak eta 1901eko abuztuaren 16ko dekretuak 

arautuko dutena.  
 

2. artikulua: 

Elkarte honen helburua Aezkoako Batzarre Nagusiaren, Zaraitzuko 

Ibaxaren Batzordearen, Xuberoko Sindikataren eta Garaziko Mendi Elkargoaren 

arteko mugaz gaindiko lankidetza egituratzea da, honako hauen bidez: 



1. Lau kideen arteko lankidetza-harremanak garatzea, lurraldean dauden 

eragile publikoak, pribatuak eta elkarte-eragileak inplikatzeko moduan. 

2. Lurralde osoan edo haren zati batean ekintza komunak egitea,  

ekonomia, turismo edo nekazaritza arloetan edo elkarteko kideen 

gehiengoaren erabakiaren xede den beste edozeinetan.  

3. Iratiko lurraldeari balioa emateko komunikazio-ekintzak egitea. 

4. Mugaz gaindiko ekipamenduak, egokitzapena eta erremintak 

mantentzea. 

5. Mugaz gaindiko ekitaldiak antolatzea. 

6. Lurralde osoan edo haren zati batean ingurumena eta natura-gune 

irekiak balorean jartzeko eta zaintzeko ikuspegia aplikatzea. 
 

 

3. artikulua: 

 Egoitza Nagusia Iratiko Txaletak izanen dira.   
 

4. artikulua: 

 Elkarteak lau kide izanen ditu: Iratiko lurraldeko lau kudeatzaileak, hau 

da, Aezkoako Batzarre Nagusia, Zaraitzuko Ibaxaren Batzordea,  Xiberuko 

Sindikata eta Garaziko Mendi Elkargoa. Kudeatzaile horietako bakoitzaren 

ordezkariak izanen dira  lehendakariak eta hautetsiak.  
 

5. artikulua: 

 Urtero, kudeatzaileek elkartearen jarduerak finantzatzen lagunduko 

dute, urtean 200 euroko kuota ordainduta. Finantza-partaidetza gehigarri bat 

egin beharreko ekintzen arabera eska daiteke. Gainera, finantzaketa-

modalitateak aldizkariak izan litezke, egin beharreko ekintzen arabera. Gastu 

komunak banatzeko akordioa SASC IRATI POCTEFAn idatzitako printzipio 

beraren arabera sina daiteke.  
 

6. artikulua: 

 Aezkoako Batzarre Nagusiak, Zaraitzuko Ibaxaren Batzordeak, Garaziko 

Mendi Elkargoak eta Xuberoko Sindikatak, boto bana dute. Kudeatzaileek 

beren lehendakariaren edo egitura bakoitzean izendatutako ordezkarien bidez 

erabakiko dute. Lehendakaria aukeratzea eta urteko jarduera-programa eta 

aurrekontua bozkatzea aho batez erabaki behar dira.  
 

7. artikulua: 

 Elkartearen batzar nagusia, zuzendaritza-batzordea eta kontseilua kide 

berberek osatzen dute. 

Honako hauek osatzen dute kontseilua: 

- Presidentea, bi urtez aukeratua (berriztagarria). 

- Lehendakariordea, bi urtez aukeratua (berriztagarria). 

- Idazkaria, bi urtez aukeratua (berriztagarria). 

- Diruzaina, bi urtez aukeratua (berriztagarria). 

Kudeatzaile guztiek ordezkaritza dute kontseiluan. 
 

8. artikulua: 

 Elkarteak berak aukeratutako banku-kontu bat du. Lehendakariak eta 

diruzainak sinadura baimendua dute.  
 

9. artikulua: 

 Irati elkarteak honako erabaki hauek har ditzake, bere jarduera 

programa eta aurrekontuaren bozketaren bidez: 

- Elkarteak zuzenean bere aurrekontuarekin edo kanpoko finantza-

laguntzarekin egindako eragiketak finantzatzea. 



- Kide diren kudeatzaileetako batek egindako eragiketetan laguntza 

finantzarioa edo kanpoko beste finantza-laguntza batzuen osagarria 

ematea. 

- Iratiko lurraldeko eragile publiko edo pribatu batek edo batzuek egindako 

eragiketak finantzarioki edo beste finantzazio batzuen osagarri gisa 

laguntzea. 

- Batzordeen eta Commissions Syndicalesen arteko hitzarmen-plazan 

jartzea, aurrekontu garrantzitsuko ekintzak egiteko, hala nola POCTEFAk 

finantzatutako ekintza-programak. 
 

10. artikulua: 

Elkartearen baliabideen artean honako hauek daude: 

- Lau kideen kuotak 

- Europar Batasunaren, Frantziako eta Espainiako estatuen eta tokiko 

agintarien dirulaguntzak, bai eta Nafarroako Gobernuarenak, 

Communauté d 'Agglomération Pays Basque-na,  Département des 

Pyrenées-Atlantiques-nak,  ANCT-enak edo baita Nouvelle Aquitaine-nak 

ere, Iratiko lurralde osoan edo zati batean esku har dezaketenak 

- Kanpoko finantzarioak eta jarduerak egitean sortutako beste baliabide 

batzuk. 
 

11. artikulua: 

Elkarteko lau kideek lan-batzorde irekiak sortzea erabaki ahal izanen dute, 

kasuan kasu, beste zinegotzi batzuei eta mugaz gaindiko lankidetza hori 

garatzen lagundu nahi duten eragile publiko, pribatu eta elkarteei. 
 

12. artikulua: 

Elkartearen lana ekintza publikoaren eta Iratiko lurraldeko bizitza kultural, sozial 

eta ekonomikoaren gai guztietan egin daiteke, kideek hala erabakita. 
 

13. artikulua: 

Batzar orokorra gutxienez urtean behin bilduko da, Lehendakaritzak deituta. 

Aldi bakoitzean kidetutako den egitura bakoitzaren Lehendakaritza eta 

ordezkatuak bilduko ditu elkartea jarraitzeko. Behar bezala deitutako Batzar 

Orokorraren gai-zerrendak honako puntu hauek jaso behar ditu urtero: 

- Urteko aurrekontua berrikustea eta onartzea 

- Urteko jarduera-programa berrikustea eta onartzea 

- Urteko jardueren txostena berrikustea eta onartzea 

- Urteko kontuak berrikustea eta onartzea. 
 

14. artikulua  

 Beharrezkoa suertatuz gero, presidenteak (edo gutxienez lau kideetako 

bik eskatuta) batzar orokor berezira deitu dezake estatutuak aldatzeko, 

elkartea desegiteko edo elkartearen biziraupenari eragiten dion edozein arazo 

larriri aurre egiteko. Lau kideek aho batez hartu behar dute edozein erabaki. 
 

15. artikulua 

 Elkarteko kideek, nahi izanez gero, barne-araudi bat egin dezakete. 

Araudi hori aho batez onartu beharko dute lau kideek, eta ez du estatutu 

hauen aurka egin beharko. 

 

 

LAUGARRENA.- KUDEAKETA-GOMENDIOA: 2021eko EURITEEK KALTETUTAKO 

AZPIEGITURAK KONPONTZEKO OBRAK. 



2021eko abenduaren 9an eta 10ean, euri jasak izan ziren hainbat 

probintziatan, eta, hitzarmen honi dagokionez, kalte ugari eragin zituzten 

Aezkoko Batzarre Nagusiaren edo Orbaizetako udalaren zerbitzu publikoko 

azpiegituretan, guztiak Orbaizetako udal dermioan. 

Lurralde Politikarako Estatu Idazkaritzaren 2022ko apirilaren 11ko 

Ebazpenaren bidez, probintzietako eta uharteetako azpiegituretan eta bide-

sarean kalteak eragiteagatiko dirulaguntzen deialdia onartu zen, 2021eko 

abenduaren 17ko ACMn aurreikusia. 

Dirulaguntza horien izapidetzea urtarrilaren 21eko HAP/196/2015 

Aginduak arautzen du. Agindu horren bidez, dirulaguntzen oinarri arautzaileak 

onartzen dira, baldin eta dirulaguntzen xedea bada udalaren eta 

mankomunitateen titulartasuneko azpiegiturak, ekipamenduak, instalazioak eta 

zerbitzuak konpontzea edo lehengoratzea, hondamendi naturalen ondorioz, 

bai eta probintzietako diputazioen, kabildoen, uharteetako kontseiluen eta 

probintzia bakarreko autonomia erkidegoen bide sareak ere. 

 Oinarri arautzaileetan ezarritakoari jarraituz, eta deialdia egin duen 

administrazioarekin kontsultak egin ondoren, laguntza eskaeraren kudeaketa 

udalerriak egin behar zuen AURA plataforman, Lurralde Politikako Estatu 

Idazkaritzaren 2022ko apirilaren 11ko Ebazpenaren bigarren artikuluan 

xedatutakoaren arabera. Ebazpen horren bidez, udal azpiegituretan eta 

probintzietako eta uharteetako bide-sarean izandako kalteengatiko 

dirulaguntzen deialdia onartu zen. Dirulaguntza horiek Ministroen Kontseiluaren 

2021eko abenduaren 17ko Erabakian daude aurreikusita, eta erabaki horren 

bidez, zenbait autonomia-erkidego "babes zibileko larrialdi batek larriki 

kaltetutako eremu" izendatu ziren: 

Dirulaguntzak ebazpen honen eranskinean agertzen diren gertakariekin 

zuzeneko lotura duten proiektuak finantzatzeko erabiliko dira. Proiektu horiek 

udalek, uharteetako kontseiluek, probintzietako diputazioek edo probintzia 

bakarreko autonomia erkidegoek, eskualdeek eta mankomunitateek 

gauzatuko dituzte udalerrietako eta biztanleguneetako. 

Ondorioz, Udalak AURA plataforman aurkeztuko du eskaera 

dokumentazioa, Udalak egin behar duelako obra. Proiektua Udalak gidatu 

behar du, hargatik eragotzi gabe EATIMen obra gauzatzeko titulartasuna eta 

eskumena. 

  Aurretik azaldutakoaren arabera, Orbaizetako Udalak dirulaguntza 

eskaera izapidetu du, eta 74.039,86 €-ko laguntza onartu da ( % 50), Aezkoako 

Batzarre Nagusiaren lurretan egin beharreko obren aurrekontu osoaren 

gainean (152.270,67 €). Era berean, Nafarroako Gobernuak euriteen kalteak 

arintzeko deitutako dirulaguntzen kudeaketa Orbaizetako Udalak izapidetu du, 

eta oraindik ez da jaso dirulaguntza horiek onartu diren edo ez jakinarazteko 

jakinarazpena. 

   Bi administrazioek onartzen dute azpiegitura horietan Orbaizetako 

Udalak kudeaketa gomendio bidez zeharka kudeatutako zerbitzu bat ematen 

duela, eta, gainera, beharrezkotzat jotzen da hitzarmen bidez arautzea alderdi 

bakoitzaren eskubideak eta betebeharrak, Gibelea, Nabala eta 

Mustakolarreako bideetan eginen diren konponketa  edo lehengoratze obrei 

dagokienez. 

 Azaldutakoagatik, Osoko Bilkurak Orbaizetako Udalarekin bilera bat 

egitea erabaki du, obrak egiteko sinatu beharreko hitzarmenaren azken 

testuari buruz hitz egiteko. 

 



 

BOSGARRENA.- AUTOKARABANENTZAKO ZERBITZU EREMUA EGOKITZEKO OBREN 

ESLEIPENA ETA ORBAIZETAKO UDALAREKIN FINANTZATZEKO HITZARMENAREN 

PROPOSAMENA. 

 Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak aurreko bilkuran onartutakoaren 

arabera, iragarki bat argitaratu zen Kontratazioaren Atarian, 

autokarabanentzako zerbitzu eremua egokitzeko obrak esleitzeko. Hasierako 

epean ez zen eskaintzarik aurkeztu, eta, beraz, irailaren 14ra arte luzatu zen. 

Lizitaziorako bi enpresak eman dute izena, eta enpresa bakar batek aurkeztu 

du proposamena, PLENA espedientearen arabera: Excavaciones y Transportes 

Mendizar. 

Kontratazio mahaia eratuta, administrazio dokumentazioaren gutun-

azala ireki da, eta osorik dagoela aitortu da. Ondoren, Dokumentazio 

Teknikoaren gutun-azala ireki da, eta bokal-teknikariek gutun-azal horren 

puntuazioa eman dute. Hona hemen emaitza: 

 

 Obraren 

planteamendua 
Obra plana Irizpide 

sozialak 
Ondorengo 

zerbitzua 
   Gehienez 25 Gehienez 10 Gehienez 5 Gehienez 5 

Emandako 

puntuazioa 
(19+15)/2 

17 
(9+3)/2 

6 
5 

(5+1)/2 
3 

 
Proposamen teknikoa, guztira 

31 puntu 

 

   

Ondoren, Kontratazioaren Atarian argitaratu da 3. gutun-azalaren 

(formularen bidez kuantifikatu daitezkeen irizpideak) irekitze data: jendaurrean 

eginen da, Aezkoako Batzarre Nagusiaren bulegoetan, irailaren 19an, 

astelehena, 11:00etan.  

Irekiera egin ondoren, jarraian zehazten diren puntu hauek eman dira: 

 

  

 

Enpresa lizitatzaileak Konfigurazioa 
EYT 

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES 

MENDIZAR  

Proposamenaren egoera  Aurkeztua 

Ebaluatzekoak  

 Prezioa (alderantzizko 

formula 

Helburua 

50 Puntu 
50 Puntu 

135.900,00 Euro 

 28. Berme epea Helburua 
5 Puntu 

5 Puntu 

3,00 urte 

Guztira, BEZa kanpo 135.900,00 55.00 Puntu 

 

  

Gutun-azal guztien baremazioa amaituta, Mahaiak erabaki du, 

kontratazioa arautzen duen baldintza agirian ezarritakoaren arabera, esleipen 



proposamena zein lizitatzaileren alde egin eta horri jakinaraztea 7 egun natural 

dituela baldintza agiriko 14. klausulan adierazitako dokumentazioa aurkezteko. 

Proposamenak 86 puntu lortu ditu guztira, 135.900,00 euroko eskaintza 

ekonomikoarekin, hau da, %1,26 jaitsi da lizitazioaren prezioa (137.632,97 €). 

Batzarre Nagusiko Osoko Bilkurak erabaki du autokarabanentzako 

zerbitzu eremua egokitzeko obren kontratua ehun eta hogeita hamabost mila 

eta bederatziehun eurotan (135.900,00 €) esleitzea, kontratazioa arautzen 

duten baldintzei, proiektu teknikoari eta esleipendunaren eskaintzari jarraikiz, 

beti ere jakinarazpenetan adierazitako epean aurkezten bada kontratazioa 

arautzen duen baldintza pleguan adierazitako dokumentazioa. Esleipen 

egintza honen eragina eten eginen da 10 egun naturaleko epean, 

esleipenaren jakinarazpena bidaltzen den egunetik zenbatzen hasita.  

Ondoren, Aezkoako Batzarre Nagusiaren eta Orbaizetako Udalaren 

artean sinatu beharreko finantzaketa hitzarmena berrikusi da, proiektua 

sustatzen duten erakundeak direlako. Zirriborroa aztertu ondoren, Osoko 

Bilkurak hasierako idazketa hori onestea, eta proposamena Orbaizetako Udalari 

bidaltzea, berrikus dezan eta, hala badagokio, egokitzat jotzen dituen 

aldaketak egin ditzan. Era berean, beharrezkotzat jo da  Hitzarmenaren 

arautegian zehaztea (idatzi gabe dago): batetik, bi eremuak kudeatzeko 

erabiliko den eredua, izan ere, gune bakoitza, kanpatzea eta zerbitzuetakoa, 

entitate sinatzaileen lurretako batean dago; eta, bestetik, gune horietan 

sortzen diren diru-sarrerak berrinbertitzeko beharra.  

  

 Proposamenaren testua: 

Iratirako Aezkoan barnako sarrera nagusiak Arrazola alderdia 

zeharkatzen du. NA-140 errepidean Irabiako urtegirantz eskuinetik abiatzen den 

bidegurutzetik kilometro bat aurrerago dago, eta bertan biltzen dira turismo-

harrerako hainbat zerbitzu, turista gehienentzako erreferentziazko kokapena 

baita. Urteak dira hitzarmen hau sinatzen duten bi erakundeek turismoa 

hartzeko baliabideak, zuzkidurak eta zerbitzuak antolatzen eta kudeatzen 

lagundu dutela; izan ere, Batzarre Nagusiaren azpiegiturak eta Udalarenak 

berak Orbaizetako udalerrian daude, eta helburu bakar bati erantzuten diote.  

 2019. eta 2020. urteetan, bi erakundeek hainbat bilera egin ondoren, 

elkarrekin lan egiteko borondate hori sendotu egin zen helburu hau erdiesteko:  

bisitariari harrera egiteko gunea berriz diseinatzea, udalaren eta Batzarre 

Nagusiaren espazioak elkartuz zerbitzu eremu bateratu bakar gisa. Bisitarien 

harrera hobetzeko irtenbideetako bat autokarabanentzako eta kanpatzeko 

eremu berri bat jartzea da. Horri guztiari esker, turismoaren sektoreak  

berariazko zerbitzu berria izanen du, herrietako aparkalekuak arinduko dira, 

azken urteotan autokarabana edo kanping-car motako ibilgailuek gehiago 

erabiltzen baitituzte, eta Iratirako sarrera nagusia berrantolatu eta hobetu ahal 

izanen da  ere. Nafarroako Gobernuko Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza 

Nagusiak (Lurralde Antolamendu, Etxebizitza, Paisaia eta Proiektu 

Estrategikoetako Departamentua) hainbat laguntza-deialdi egin ditu 

Pirinioetako Planaren lurralde-eremuan inskribatutako toki-erakundeentzat, plan 

horri lotutako ekintza edo inbertsioetarako.  

 

Deialdi horien barruan, Aezkoako Batzarre Nagusiak eta Orbaizetako 

Udalak, batera, honako eskabide hauek aurkeztu dituzte: 



- 2020. urtea: autokarabanen eta kanpaldien zerbitzuen arloko proiektu 

bat idazteko dirulaguntza eskaera. Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza 

Nagusiak proiektu horren zenbatekoaren % 100eko dirulaguntza eman zuen, 

eta haren kostua (hasierako memoria + behin betiko proiektua) 6.500,00 

eurokoa izan zen. Proiektu horrek ez dio inolako gasturik eragin erakunde 

sustatzaileei, % 100eko finantzaketa izan baitu.  

- 2021ean, bi erakundeek berriz aurkeztu zuten dirulaguntza eskaera bat 

autokarabanentzako eta kanpatzeko zerbitzuen arloko inbertsio-proiektua 

gauzatzeko, Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiaren apirilaren 26ko 

15E/2021 Ebazpenak araututako dirulaguntzen deialdiaren barruan. Ebazpen 

horren bidez, Pirinioen lurralde eremuan inskribatutako toki erakundeentzako 

dirulaguntzen deialdia onartu zen, 2021, 2022 eta 2023. urteetan Lurralde 

Garapen Iraunkorreko proiektuetan inbertsioak egiteko. Proiektu horretarako 

dirulaguntza bat eman zen Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiaren 

uztailaren 16ko 28E/2021 Ebazpenaren bidez, aurrerago azalduko den 

banakapenarekin.  

 

ADIERAZTEN DUTE: 

LEHENA.-  Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiaren uztailaren 16ko 

28E/2021 Ebazpenaren bidez, dirulaguntza bat onartu da autokarabanentzako 

eta kanpatzeko zerbitzuen arloko inbertsio proiekturako (espediente-zenbakia: 

0011-3823-2021-000017), ehun eta laurogeita hamazortzi mila zortziehun eta 

hamabi euro eta hogeita hamar zentimokoa (198.812,30 €), aurrekontu osoaren 

% 80ko gehieneko ehunekoaren gainean, eta inbertsioen eta finantzaketaren 

urteko taula honekin: 

 

 2021. urtea 2022. urtea 2023. urtea 

Jarduketa 

elektrizitate-hartze 

proiektuaren 

erredakzioa 

Zerbitzu gunea 

sortzea 

elektrizitate-

hartzea 

Aurrikusitako inbertsioa 4.235,00 174.613,98 136.925,43 

Onetsitako dirulaguntza 2.964,50 100.000,00 95.847,80 

Lagundu gabeko kopurua 1.270,50 74.613,98 41.077,63 

    

AURRISKUSPENAREN LABURPENA   

Inbertsioa, guztira 315.774,41 €  

Estimatutako finantzazioa, guztira 198.812,30 € (%63) 

Lagundu gabeko zenbatekoa  116.962,11 €  

 

BIGARRENA.- Proiektuak jasotzen dituen jarduketa guztietatik, hitzarmen hau 

sinatzean, 2021. urteari dagokiona gauzatu da, eta, azkenean, honako likidazio 

hau atera da: 

- Elektrizitate-hartunearen proiektua idazteko gastua: 4.200,00 € (VS 

Ingenería-ren 118/2021faktura) 

- Argindar-hargunerako proiektuaren dirulaguntza: 2.940,00 € 

(Nafarroako Gobernua. R-20211000366 dok.) 

- Finantzatu gabeko zenbatekoa: 1.260,00 € 

  

 Beraz, 2022ko eta 2023ko urteei dagokien inbertsio guztia bat dator 

dirulaguntza eskatzeko dokumentuarekin eta, ondoren, adierazitako 

deialdiaren kontura finantzazioa onartzearekin. 



2022rako aurreikusitako obren esleipen-zenbatekoa 135.900,00 €-koa izan 

da, gehi BEZa, 164.439,00 € guztira. Obrak egitea eta azken ziurtagiria falta dira 

urteko balioa zehazteko. 

 

HIRUGARRENA.-  Administrazio-izapideak sinplifikatzeko eta errekurtsoak 

optimizatzeko, Aezkoako Batzarre Nagusiak eta Orbaizetako Udalak uste dute 

erakunde bakar batek egin behar dituela, bien ordezkari gisa, proiektu honi 

dagozkion izapide guztiak, betiere bi erakundeen arteko lankidetzan. 

 

OINARRI JIRIDIKOAK 

  

Hitzarmen hau uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 70. artikuluan 

jasotako toki-arteko lankidetzari buruzko erregulazioan oinarritzen da. Honela 

dio: 

 

1.- Nafarroako Toki Entitateek beren artean lankidetzan jardun ahal 

izanen dute obrak elkarrekin egitea, zerbitzu komunak ematea edo ondasunak 

edo instalazioak batera erabiltzea xede duten hitzarmen edo akordioen bidez. 

2.- Hitzarmen edo akordio horietan alderdi sinatzaileen eskubideak eta 

betebeharrak jasoko dira, bai eta horien iraupenari eta desegiteari buruzko 

zehaztapen egokiak ere, eta baterako jarduketak egiteko eta sor daitezkeen 

gatazkak konpontzeko erabili beharreko mekanismoak zehaztuko dira. 

 

Aurreko guztia oinarri hartuta, honako klausula hauek adostu dituzte: 

  

 

KLAUSULAK 

LEHENENGOA: Aezkoako Batzarre Nagusiak “Autokarabanentzako eta 

kanpaltzeko zerbitzugunea" izeneko proiektua burutzeak dakartzan obra edo 

zerbitzuen kontratazioak arautzen dituzten baldintzen pleguak prestatuko ditu. 

Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiaren ebazpenaren arabera, 0011-3823-

2021-000017 zenbakiarekin bat dator espediente-zenbakia. Plegu horiek 

Orbaizetako Udalaren oniritzia izan beharko dute, bakoitzari dagokion lizitazio 

edo esleipenaren aurretik. 

 

Era berean, Aezkoako Batzarre Nagusiak kontratuen lizitazio- eta 

esleipen-prozesu osoa kudeatuko du, eta, kasu bakoitzean, kontratuaren 

esleipendun suertatu den enpresa edo profesionala eta kontratuaren 

zenbatekoa jakinarazi beharko dizkio Orbaizetako Udalari. 

 

 

BIGARRENA: Aezkoako Batzarre Nagusiak eta Orbaizetako Udalaren artean 

zehazten da erakunde bakoitzak % 50ean bere gain hartuko duela urte 

bakoitzeko finantzatu gabeko zatia. Horretarako, Aezkoako Batzarre Nagusiak 

dagokion likidazioa igorriko dio Orbaizetako Udalari, eta horren euskarri den 

dokumentazioa erantsiko dio: fakturak, ordainketa-egiaztagiriak, dirulaguntza 

eman eta ordaintzeko ebazpena, obra-ziurtagiriak, etab. 

 

HIRUGARRENA.- Orbaizetako Udalak aurrekontu aplikazio bat esleituko du bere 

aurrekontuetan, proiektu honetan finantzatu ez den zatiaren % 50ari dagokion 

zenbatekoari aurre egiteko adinakoa. Kontsignazio hori 2022, 2023 eta 2024 



ekitaldien artean egin beharko da, 2024an udalari ordaindu beharreko 

zenbatekoa erabat likidatuta egon dadin. 

Aezkoako Batzarre Nagusiak, era berean, proiektu hau gauzatzeko 

hartutako konpromisoaren arabera, urte bakoitzeko gastuari dagozkion 

aurrekontu-aplikazioak gaituko ditu, bai eta diru-sarreren aurreikuspena ere, 

udalari bere xedapenari buruz galdetu ondoren. 

 

LAUGARRENA.- Hitzarmen honetan sartzen diren gastutzat hartuko dira 

Nafarroako Gobernuko Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiaren aurrean 

(Lurralde Antolamendu, Etxebizitza, Paisaia eta Proiektu Estrategikoen 

Departamentua) izapidetutako laguntza eskaeran berariaz sartu direnak eta 

lehenengo azalpenean banakatuta daudenak. 

 

BOSGARRENA.- Baldin eta proiektu horiek gauzatzeak berekin badakar 

hasieran aurreikusitako kopuruak handitzea, bi erakundeek batera erabakiko 

dute proiektua onartzea, indarrean dagoen Kontratu Publikoei buruzko Foru 

Legeak ezartzen dituen mugen barruan, eta bi erakundeen arteko banaketa 

irizpide bera aplikatuko da diruz lagundu gabeko zatirako. 

 

 

SEIGARRENA.- HAINBAT 

 

- Aezkoako Kultur Ola eraikinaren obraren amaiera. 

 

Jakinarazi da Beorlegui arkitektoak dagokion Elkargoan aurkeztu duela 

Jauregia eraikinaren obraren amaiera, oniritzia eman diezaioten, irekiera 

baimena izapidetzeko beharrezkoa baita. Orain aurkeztu den obraren amaiera  

taberna-kafetegian eta igogailuan berriki egin eta bukatutako lanena da 

(oniritzia falta da).  

Era berean, dokumentu horretan bertan eraikinaren eraberritze eta 

hornitze espedienteko parte izan diren proiektuak eta memoriak jasota daude, 

informazio gisa. Bertan aurkeztuta bezala, eta dagokien zigiluarekin, agertzen 

dira proiektu eta memoria horien obraren amaierak ere. 

 

Horrela, eraikinaren parte diren erakusketak alde batera utzita, honako 

hauek dira 2014tik ekitaldi honetara arte egin diren obrak, lanak amaitzen diren 

arte: 

- I. fasea – Esku hartze orokorra. Barne hartzen zituen: barnealdea, 

teilatua, fatxada eta abar birmoldatzeko lanak. Aurrekontua 891.687,39 

eurokoa izan zen. Fase hori 2014. eta 2016. urteen artean egin zen, eta 2016ko 

abenduaren 2an ikus-onetsi zen obraren amaiera. 

- Berokuntza-instalazioa, 37.292,95 €-ko azken aurrekontua duena, 

2018an egin zen, eta urte bereko irailaren 19an ikus-onetsi zen azken ziurtagiria. 

- Instalazio elektrikoa, 135.888,17 euroko azken aurrekontua duena, 

2020an egin zen, eta urte bereko urriaren 5ean ikus-onetsi zen azken ziurtagiria. 

- Igogailua instalatzea, azken aurrekontua 35.744,39 €-koa da, 2020an 

gauzatu zen, eta, lan hori egin ondoren, konponketak egin gabe geratu ziren 

instalazioen irteera-eremuetan, ikuskaritzak hala eskatuta, eta konpondu egin 

dira. 

- Taberna-kafetegirako beheko solairua egokitzea, 40.415,25 €-ko azken 

aurrekontua duena, ekitaldi honetako abuztuan obra amaitzeko. 



   

  

ZAPIGARREN.- GALDERAK ETA ESKEAK  

 

 Ez da galde-eskerik egin. 

 

 Eta aztertzeko gai gehiagorik agertu ez baita, bilkura bukatutzat eman 

da goian adierazitako eguneko arratsaldeko zortziak zirela.  Errandakoa 

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

 


