
Ariben, 2022ko martxoaren 31n, arratsaldeko 
zapietan, 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:

Eguneko gaiak:
BILDUTAKOAK
Batzarreburu jauna: Karlos Bueno Reka
Batzarrekide jaun/anderak: Anchorena Laurenz, Francisco Javier - Galarza Larrayoz, 
Maria Carmen – Merino Iriarte, Juan Esteban – Santomá Vicens, Gonzalo. 

LEHENA.- AURREKO BILKURAREN AKTA ONETSI
Eragozpenik jarri ez baita, onetsirik gelditu da 2022ko otsailaren 3an egindako 

bilkuraren akta.

BIGARRENA.- BOKALAREN DIMISIOA. BESTE KIDE BATEN KARGU HARTZEA
Reta Trevejo batzarrekide andreak dimisioa aurkeztu du, Batzarre Nagusiko 

kide gisa, karguari dagozkion betebeharrak bete ezin dituelako. Bilkura honetara 
bertaratu da, eta eskerrak eman dizkie gainerako kideei egiten ari diren lanagatik, eta 
adierazi du ahal duen guztian lagunduko diola Batzarre Nagusiari. Hauteskundeetara 
aurkeztutako zerrendako lehen ordezkoa Francisco Javier Anchorena Laurenz jauna 
da, eta, beraz, ohiko formularen arabera eginen den karguaz jabetzeko bilera honetara 
deitu da. Ohiko moduan hartu du kargua: Zin egiten duzu edo, zure kontzientziaren eta 
ohorearen izenean, zintzo beteko dituzula Aezkoa Ibarreko Batzarre Nagusiko bokal 
karguaren betebeharrak? Anchorena jaunak baietz erantzun dio, eta, beraz, kargua 
hartu eta bilkurara itzuli da.

HIRUGARRENA.- 2021-2022 PROIEKTUKO BASOGINTZAKO JARDUKETAK. 
LANAK KONTRATATZEA.

Lur Geroak ATF 2021-2022 proiektuaren barruan egiteko dauden baso-lanen 
banaketei eta kontratua kudeatzen duen unitatearen txostenari buruz idatzitako 
memoriak eta balorazioak irakurri dira.

Batzarre Nagusi honek 2022rako indarrean duen gastu-aurrekontuan behar 
besteko aurrekontu-zuzkidura dago, 41213-6900001- Baso Jardueren Proiektua 
aurrekontu-aplikazioaren kargura, 79.500,00 euroko kreditu osoarekin eta 63.240,28 
euroko aurrekontu-saldoarekin txostena egin den egunean. 53.837,61 €-ko kreditu-
erreserba egin da. Gehieneko zenbatekoa kontratazio hauen hasierako 
aurrekontuetatik ateratzen da, BEZa barne.

EPFLren 41. artikuluan ezarritakoaren arabera, sortak diseinatu dira, eta 
horietako bakoitza osatzen duten prestazioak ere adierazi dira. Bakoitza bere aldetik 
kontrata ditzake, lanen gauzatzea oztopatu gabe.

Era berean, artikulu horretan aurreikusita dago lote edo prestazio bereizi 
bakoitzaren esleipenean aplikatu beharreko prozedura- eta publizitate-arauak lan 
guztien balio metatuaren arabera zehaztuko direla; eta, beraz, jarduerak kontratatzeko 
prozedura hautatzeko, kontuan hartu behar da obren gastua zenbateko txikiagoko 
kontratuetarako ezarritako muga baino handiagoa dela. Ez da erreserbatutzat hartzen 
loteetako bat bera ere, egikaritze-ezaugarriengatik.

Aurreko paragrafoan azaldutakoaren arabera, obra-prestazioen kontratua 
prozedura erraztuaren bidez esleitu ahal izanen da, EPFLren 80. artikuluan 
ezarritakoaren arabera. 60.000 eurotik beherako balio zenbatetsia duten zerbitzu- eta 



hornidura-kontratuetan eta 200.000 eurotik beherako balio zenbatetsia duten obra-
kontratuetan bakarrik erabili ahal izanen da. Kontratuen gehieneko prezioa honako hau 
da:

1- Gibelea-2ko baso-pista bereiztea (obra-kontratua)
Kontratuaren zenbatekoa: hogeita hamazortzi mila ehun eta berrogeita zortzi 

euro eta hirurogeita bederatzi zentimo (38.148,69 €), BEZik gabe. Gibeleako baso-
pista hobetzeko lanak egitea: kutxa irekitzea, zelaigunea hobetzea,  hodia jartzea, 
kargalekua egitea eta zorua finkatzea. 

2- Itxiturak kentzea (obra-kontratua)
Kontratuaren zenbatekoa: bost mila berrehun eta berrogeita zazpi euro eta 

laurogeita lau zentimo (5.247,84 €), BEZik gabe. Alanbrea kentzea eta hainbat 
parajetan zabortegira eramatea.

Bestalde, Irabiako pistako datuak hartzeari dagokion separata, zerbitzu-
kontratua denez, zenbateko txikiagoko kontratuetarako prozeduraren bidez esleitu 
daiteke, Nafarroako Kontratu Publikoei buruzko Foru Legearen 81. artikuluan 
aurreikusitakoaren arabera:

3- Irabiako pistako eranskina (zerbitzu-kontratua)
Kontratuaren zenbatekoa: mila eta laurogeita hamazazpi euro eta hogeita 

hamasei zentimo (1.097,36), BEZik gabe. Baso-pistaren ardatza GPS bidez 
seinaleztatzea eta bota beharreko zuhaitzak seinalatzea.

Osoko Bilkurak aurreko agiri eta txostenak ikusita, 2021-2022 FATaren 
proiektuari dagozkion eta egiteke dauden lanak kontratatzea onartu du, munta txikiko 
kontratuetarako prozedura bidez, prozedura bakoitzerako onartzen diren eta akta honi 
eranskin gisa eransten zaizkion kontratazio-baldintzen arabera.

LAUGARRENA.- NAFARROAKO TOKI ENTITATEEI DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO 
DEIALDIA, LANGABEAK KONTRATATZEKO INTERES OROKORREKO EDO 
SOZIALEKO OBRA ETA ZERBITZUAK EGITEKO.

Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2022ko martxoaren 1eko 43 zenbakian, Nafar 
Lansare Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari gerentearen Ebazpena argitaratu 
zen. Ebazpen horren bidez, baimena eman zen toki entitateei diru-laguntzak emateko 
deialdiko gastua egiteko, interes orokorreko edo sozialeko obrak eta zerbitzuak egiteko 
langabeak kontratatzeagatik. Deialdiaren oinarriak ez dira aldatu aurreko urtekoekin 
alderatuta.

Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak, Nafar Lansare Nafarroako Enplegu 
Zerbitzuko zuzendari gerentearen martxoaren 7ko 251/2018 Ebazpenaren bidez 
araututako laguntzen deialdia ikusita, eta 2022. urterako gastua baimenduz, erabaki du 
bi pertsona kontratatzea sei hilabetez basoen eta ingurumenaren kudeaketarako, 
honako eginkizun hauek betetzeko: baso-kudeaketako lanak egitea, baso-
tratamenduak, sastrakak kentzea eta garbitzea, ehiza-guneen garbiketak, jolas-
hondakinen markaketak, jolasak eta abar. Aurreko urteetan bezala, Ibarreko udalekin 
hitz eginen da, langile horiek denboraldi batzuetan behar dituzten adieraz dezaten, eta 
beren udalerrietara bideratzen diren egunetan diruz lagundu gabeko kostuak beren 
gain hartuko dituzte.

Hileko soldata Administrazioaren E mailari dagokiona izanen da, gehi % 15eko 
osagarria. Beraz, soldaten kostua, aparteko ordainsariaren hainbanaketa barne, 
17.374,00 €-koa da, gehi 7.644,56 €-ko Enpresaren Segurtasunaren kostua. Proiektu 
honen zenbatekoa, guztira, 25.018,5650 €-koa da.



Batzarre Nagusiak erabaki du proiektu honen kostu finantzatu gabeak bere gain 
hartzea, eta, dagokion unean, Nafarroako Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea kontratuak 
hasi direla, eta indarrean dagoen ekitaldiko aurrekontuan behar besteko aurrekontu-
izendapena dagoela, 24191-13100001 aurrekontu-aplikazioaren kontura (18.000,00 €). 
Langile horiek hautatzeko epaimahaiaren osaera iazko bera izanen da, eta probak 
lanpostuari dagozkion trebetasunak eta curriculumaren balorazioa izanen dira.

Aurrikusi da kontratuak maiatzean edo hasiko direla: data zehatza zehaztuko 
da  lan-eskaintzaren kudeaketa, izapidea eta hautaketa egiteko behar den denboraren 
arabera. 

Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak azkenean kontratatzen dituen langileen 
profilen arabera aztertuko du finantziazio-ildo horren barruan EOSri diru-laguntza 
eskatzeko aukera, Aribeko Aezkoa turismo-bulegorako turismo-informatzaile bat 
kontratatzeko. Pertsona hori kontratatzeko aurrekontua, 4 hilabetekoa, honako hau da: 
7.356,90 € soldata-kostuetarako eta 2.851,08 € enpresako gizarte-segurantzarako. 
Proiektu hau, guztira, 10.175,95 €-koa da. Indarrean dagoen ekitaldiko aurrekontuan 
nahikoa aurrekontu dago, 24192-13100001 aplikazioaren kontura (7.900,00 €).

Gizarte Segurantzaren aurrekontu-aplikazioa komuna da bi proiektuetarako, 
10.700,00 euroko kreditu osoarekin.

Kontratazio horiek izapidetzeko, Batzarre Nagusiak Agoizko Enplegu Agentziari 
eskatuko dio hautagaiak aurrez hautatzeko, bai kolektibo kalteberenak, bai gainerako 
profilenak.

BOSGARRENA.- ETXEBIZITZAREN ARLOKO LANKIDETZA-HITZARMENA
Nasuvinsa, Nafarroako Gobernuko Sozietate Publikoa, lankidetza-hitzarmenak 

egiten ari da toki entitateekin etxebizitza sustatzeko, lurraldeko biztanleria finkatze 
aldera. Batzarre Nagusiak jakinarazi zuen hitzarmen horien ezaugarriak ezagutu nahi 
zituela, eta, era berean, memoria eguneratu bat eskatu zuen, Aribeko Aezkoako etxe 
zaharraren eraikina birgaitzeko eta etxebizitzaren sustapen publikorako.

Eraikin honetan aurreikusi daitezkeen jarduketen zenbatekoa, ordainsari 
teknikoak barne, 262.704,72 €-koa da.

Nasuvinsak bidalitako etxebizitza publikoak sustatzeko lankidetza-
hitzarmenaren proposamena ikusita, Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak uste du 
proposatutako baldintzetan ezin dela sinatu, erakunde horrentzat nekez onar baitaiteke 
inbertsioa egindako gastua berreskuratzen hasteko ezarritako epearekin; izan ere, 
Nafarroako Gobernuak eta NASUVINSAk funtsak berreskuratzea lehenesten da, 
Batzarre Nagusiaren ekarpenaren aldean, azken hori nabarmen handiagoa baita. 
Batzarre Nagusi honek uste du hitzarmena sina daitekeela, baldin eta, obra egin 
ondoren, ezartzen diren alokairuak erakunde bakoitzaren artean banatzen badira 
partaidetza-ehunekoaren arabera, eta, horrela, alokairu guztiak aldi berean eraikina 
birgaitzeko diruaren zati bat berreskuratzen hasten badira.

Era berean, uste da alokairuen geroko kudeaketari buruzko azalpen bat eman 
beharko litzatekeela, Osoko Bilkurak azter dezan.

SEIGARRENA.- AEZKOAKO BATZARRE NAGUSIRAKO BASOGINTZA ARLOKO 
LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUA KONTRATATZEA.

Aezkoako Batzarre Nagusiak urtero kontratatzen ditu kanpaina bakoitzari 
dagozkion Baso Jardueren proiektuak idazteko laguntza teknikoari dagozkion 
zerbitzuak eta lanen zuzendaritza fakultatiboak, Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 



13ko 2/2018 Foru Legearen 81. artikuluan aurreikusitako zenbateko txikiagoko 
kontratuetarako prozeduraren bidez.

Urriaren 21eko 17/2021 Foru Legeak kontratu horiek egiteko zenbait aldaketa 
ezarri ditu. Horren 81.3 artikuluan ezartzen duenez, zenbateko txikiagoko 
kontratuetarako prozedurak, ondoz ondoko prestazioko horniduren eta zerbitzuen 
kasuan, bakarrik egin ahal izanen direla baldin eta proiektuaren balio zenbatetsia 
(hurrengo 48 hilabeteetarako aurreikusitako gastua kontuan hartuta) artikulu horren 
lehen puntuan adierazitako zenbatekoa gainditzen ez badu (BEZa kenduta, 15.000,00 
€-ko muga). Zenbateko hori kalkulatzeko, 4 urteko zenbatekoen batez bestekoa egin 
behar da. Kontratua prozedura erraztuaren bidez esleitu ahal izanen da (eta 
Nafarroako lizitazio-plataformaren bidez izapidetu – Osoko bilkura –): kontratazio-
organoak hainbat enpresa edo profesional gaituri eskaintza eskatzen dienean eta 
kontratua arrazoituta esleitzen duenean. 60.000 eurotik beherako balio zenbatetsia 
duten zerbitzu- eta hornidura-kontratuetan bakarrik erabili ahal izanen da.

 Txosten honetan aipatzen diren aurtengo lanak Aezkoako Batzarre Nagusiak 
aurkeztutako Baso Jardueren eta Lanen proiektuan sartuta daude, 2021-2022 
kanpainako baso-jardueretarako laguntzen deialdian, eta Ingurumeneko zuzendari 
nagusiaren 2021eko abenduaren 2ko 286/2021 Ebazpenean aurreikusitako 
finantzaketa onartuta dago (espediente zenbakia:  801220068). 

Kontratuaren xede diren prestazioen balioa 7.000,00 (zazpi mila) eurokoa 
izanen da 2022rako, BEZik gabe. Batzarre Nagusi honek 2022rako indarrean duen 
gastu-aurrekontuan behar besteko aurrekontu-zuzkidura dago, 41213-6900001- Baso 
Jardueren Proiektua aurrekontu-aplikazioaren kargura. 79.500,00 euroko kreditua du 
guztira, eta 63.240,28 euroko aurrekontu-saldoa txosten hau egin den egunean, 
53.837,61 euroko kreditu-erreserbarekin.

Osoko Bilkurak, aurreko paragrafoetan azaldutakoarekin bat etorriz, Aezkoako 
Batzarre Nagusirako basogintza arloko aholkularitza-zerbitzua kontratatzea erabaki du, 
prozedura errazturen bidez eta PLENAn izapidetuta,  onartzen diren eta txosten honi 
eranskin gisa eransten zaizkion baldintzen pleguari lotuta. Kontratua luzatu ahal izanen 
da, EPFLren 45. artikuluan ezarritakoaren arabera.

ZAZPIGARRENA.- NAFARROA EZAGUTU SAREKO ESPAZIO ETA 
IBILBIDEETAKO PROIEKTUETARAKO TOKI ENTITATEEI ETA IRABAZI ASMORIK 
GABEKO ERAKUNDEEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK

Nafarroa Ezagutu Sarearen 2022rako espazio eta ibilbideetako proiektuetarako 
diru-laguntzen oinarriak argitaratu dira Nafarroako Aldizkari Ofizialean; laguntzak 
bateragarriak dira beste administrazio, erakunde eta erakunde publiko edo pribatu 
batzuetatik xede eta helburu bererako datozen beste laguntza batzuekin, baina diru-
laguntzen guztizkoak ezinen du proiektu bakoitzaren inbertsioaren edo gastuaren % 
100 gainditu.

Une honetan Erlan-Paraisos ibilbidea egokitzeko, interpretatzeko eta 
berromologatzeko proiektuaren bigarren fasea gauzatzen ari denez, 2022. urterako 
21.750,14 euroko aurrekontuarekin, BEZik gabe, Osoko Bilkurak erabaki du 
deialdiaren barruan laguntza eskatzea proiektu honetan finantzatu gabeko zatiarentzat, 
Pirinioetako Planari lotutako proiektuetan inbertsioak egiteko laguntzengatik 
(proiektuaren guztirako % 80ko diru-laguntza eman zaio).

ZORTZIGARRENA.- AUZOLAN ARAUTZEKO ORDENANTZA PROPOSAMENA.
Abeltzainen eta bailarako beste sektore posible batzuetako pertsonen 

auzolanetan zuzenean abeltzaintza-ustiategien edo establezimendu/enpresen titular 
gisa eragiten dieten lan jakin batzuetan parte hartzea arautzeko aukera aztertzen ari 
gara. Bereziki, larreak hobetzeko programatutako erreketetan parte-hartze txikia 
dagoelako sortu da gai hau, bai aurten bai aurreko urteetan egin diren deialdien 
ondoren. Sektore turistikoari zuzendutako beste auzolan mota batzuk ere egin dira, eta 



horietan hainbat establezimendutako pertsonek parte hartu dute, adibidez, Orbaizetako 
Munizio Olaren esparruan egindako garbiketetan.

Ez da egokitzat jotzen auzolana arautzea, ordenantza baten bidez, hau da, 
bizilagunak derrigortuko dituen arau baten bidez; aitzitik, hobetsi da deitutako 
auzolanetara bertaratzen diren pertsonentzako hobari-sistema bat ezartzea, sektore 
mota bakoitzarentzat desberdina litzatekeena. Proposamen hori guztia batzorde 
batean berrikustea erabaki da, ondorengo bilkura bateko gai-zerrendan sartu ahal 
izateko. 

BEDERATZIGARRENA.- BIOSFERA ERRESERBA: PROPOSAMENA 
BERRIKUSTEA ETA AMAITZEA.

Martxoaren 10ean bilera bat izan zuten Aezkoako eta Zaraitzuko batzordeek, 
Irati Biosfera Erreserba izendatzeko horren hautagaitza ierredaktatu zuen 
enpresarekin. Hautagaitza hori 2020an aurkeztu zen, eta izendapenaren Batzordeak 
txosten bat egin du, hautagai-zerrendaren aldeko balorazio positiboa egin ahal izateko 
beharrezkoak diren baina bete ez diren zenbait alderdi jasotzen dituena. 2021eko 
uztailaren 23an, Gizakia & Biosfera Programaren Espainiako Batzordearen Kontseilu 
Zientifikoak erabaki zuen Iratiko Biosfera Erreserbaren proposamena ez onartzea. Hala 
ere, eta espazioak balio garrantzitsuak dituela aitortuta, Kontseilu Zientifikoak 
gomendatzen du, aurkeztutako dokumentazioa berrikustea pentsatuz gero, sakon 
aztertzea Biosfera Erreserben Munduko Sarearen Estatutu Esparruan ezarritako 
irizpideak eta, bereziki, 5., 6. eta 7. irizpideak.

 
Horregatik guztiagatik, bidezkoa da tramitazio honekin jarraituko den ala 

baztertuko den 
erabakitzea. Horretarako, hautagaitza proposamena idatzi duen Bioma Forestal 

enpresak aurrekontu bat eta kronograma bat aurkeztu ditu, dokumentazioa 
berrikusteko eta azken izapideak egiteko. Gauzatzeko epea aurtengo martxotik irailera 
artekoa izanen da, eta guztizko aurrekontua zortzi mila seiehun eta berrogei eurokoa 
izanen da, gehi BEZa, eta bi batzordeen artean erdibanatzekoa. 

Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak 2022. urtean hautagaitza-lanarekin 
jarraitzea erabaki du, eta horretarako diru-laguntzak lor daitezkeen ikustea.

HAMARGARRENA.- AUTOKARABANENTZAKO ZERBITZU-GUNEAREN 
PROIEKTUAREN TRAMITAZIO EGOERA. EGINDAKO KUDEAKETEI BURUZKO 
INFORMAZIOA.

Aezkoako Ibarreko Batzar Nagusiak eta Orbaizetako Udalak 
autokarabanentzako zerbitzu-gune bat sortzeko proiektua sustatzen dute, eta, 
ondoren, energia elektrikoz hornitzea bai eremu hori bai egungo zerbitzu-eremua. 
Proiektu hori 2021ean hasi zen elektrizitate-hartunearen dokumentu teknikoa 
idaztearekin batera, eta 2022. eta 2023. urteetan garatzen jarraituko da. Aurten 
aurreikusita dago berrantolaketa-lanak egitea, bai gune horiek egokitzeko, bai gune 
berriak egokitzeko. 198.812,30 €-ko diru-laguntza du, 2021, 2022 eta 2023. urteetan 
Lurralde Garapen Iraunkorreko proiektuetan inbertsioak egiteko Pirinioetako lurralde-
eremuan inskribatuta dauden toki-erakundeei diru-laguntzak emateko deialdiaren 
barruan.

2021eko maiatzaren 6an, Aezkoako Batzarre Nagusiak ingurumen-baimena 
eskatu zion (2021/486169 sarrera-erregistroaren zenbakia - erregistro orokor 
elektronikokokoa) Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuari, autokarabanen 
zerbitzu-gunearen proiektua gauzatzeko. Ez da erantzunik izan 2022ko martxora arte, 
hamar hilabete geroago alegia, nahiz eta departamentu horrekin (eta beste 
departamentu batzuekin ere) behin baino gehiagotan harremanetan jarri  tramitazioa 
zertan zen galdetzeko, informazio osagarririk  behar ote zen jakiteko eta abar. Hartu-
eman horietan guztietan arren eskatu zaie eskaria ebaztea, epeak bete ahal izateko. 



2022ko martxoaren 8an, Aezkoako Batzarre Nagusiak Baso Kudeaketako 
Atalaren jakinarazpen bat jaso zuen. Bertan, honako hau adierazten da: "Horrela uste 
da, hasierako eskaerak ez duela jarraitu Lurraldearen Antolamendurako Atalaren bidez 
hasi behar zen izapidetze arrunta. Baso Kudeaketako Atal honek Aezkoako Batzarre 
Nagusiari eskatzen dio kanpatzeko eta auto-karabanentzako gunea egokitzeko 
baimenak ezarritako dagozkion  baimenak kudea ditzala ezarritako bideen bidez, 
alegia,  Lurralde Antolamenduko Atalaren bidez. 

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 14. 
artikuluan eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta Foru Sektore Publiko 
Instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 17. artikuluan 
ezarritakoaren arabera, gai bat ebazteko eskumenik ez duela iritzitako organoak 
zuzenean bidaliko dizkio jarduketak eskumena duela uste duen organoari, eta 
interesdunei horren berri eman beharko die. Eta berehala egin behar du, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2016 Legearen 71. 
artikuluan aurreikusitako azkartasun-printzipioarekin eta prozedura ofizioz 
bultzatzearekin bat etorriz.

Hala ere, gaur egun, berriro hasi behar da proiektuaren espedientearen 
tramitazioarekin, mahairen baten gainean hilabete luzetan zehar egon bada ere, 
alegia, norbaitek horri buruz zerbait jakinarazteko nahikoa denbora aski eta sobera 
eduki izan badu ere. Prozedurarekin hasi behar da, epeak bete nahi izanez gero, obrak 
lizitazioan egon beharko luketen ia aldi berean. Horren ondorioz, ehun mila euroko 
diru-laguntza galtzeko arriskua dago, eta hori guztia askoz lehenago konpon zitekeen, 
eskaera aldatuz, desegokitzat jotzen diren proiektuaren alderdiak aldatuz, azken 
batean, beharrezko eskakizunetara moldatuz, baina gauzatzeko bermeekin. Izan ere,  
gure bailararako, turismorako eta ingurumenerako  interes oso handiko inbertsioa da; 
eta, gainera, “Lurraldeko Garapen Jasangarriko” proiektutzat hartu du  Departamentu 
bereko Zuzendaritza Orokorretako batek, tramitazioa hasteko birbideratu gaituzten 
horrek berak. 

Hori guztia dela eta, Aezkoako Batzarre Nagusiko presidenteak eta Orbaizetako 
Udaleko alkateak premiazko bilera bat egiteko eskatu diete Lurralde Antolamendu, 
Etxebizitza, Paisaia eta Proiektu Estrategikoetako eta Landa Garapeneko eta 
Ingurumeneko Departamentuei,  espediente honen egoera berrikusteko, izapideak 
arintzeko konponbideak ikusteko eta proiektua ingurumen-eskakizunetara eta 
proiektua lortzeko behar diren epeetara egokitzen dela bermatuko duen lan-ildo bat 
izateko. Bilera horretara proiektuaren balorazioan lan egin duten edo lan eginen duten 
teknikariak deitzea eskatu zen. Aste honetan heldu da bilkuraren baieztapena, eta 
apirilaren 5ean eginen da. 

Oraingoz, proiektuari buruzko txostena egin behar dutenek aurreratu dute arazo 
bat ikusten dutela putzu septikoaren diseinuarekin, eta, beraz, baliteke puntu hori 
aldatuz konpondu ahal izatea. Bestalde, eta Arrazolako eremu osoa hornitzeko 
ondorengo elektrizitate-hartunearen proiektuari dagokionez, aldez aurretik Acciona 
Energia-ren proiektu bat gauzatzearen baldintzapean dagoena, aurreratu dute 
Accionari, Batzarre Nagusiari eta  Orbaizetako Udalari linea elektrikoaren trazadura 
aldatzea eskatuko dietela, pistaren ertzetatik igaro dadin, zuhaitzei eragin ez diezaien. 
Azken proiektu horiek aztertzen ari dira.

Apirilaren 5erako aurreikusitako bilera egin ondoren, Osoko Bilkurari horren 
emaitzaren eta proiektua abian jartzeko egin beharreko jardueren berri emanen zaio 
berriro.

 

 
HAMAIKAGARRENA.- UDALBILTZAREKIKO HITZARMENA.



Udalbiltzak 2021ean egindako jarduerei buruz igorritako memoria jaso da, bai 
eta programak eta jarduerak garatzeko bi erakundeen artean izenpetutako urteko 
hitzarmena berritzeko eskaera ere.

Osoko Bilkurak, aurreko urteetan bezala, Udalbiltzarekin eta Ibarreko Batzarre 
Nagusiarekin hitzarmen bat sinatzea erabaki du, Udalbiltza Partzuergoarekin 
lankidetza-esparru bat ezartzeko, 2022an herritar guztientzat irekita egonen diren 
hainbat programa eta jarduera garatzeko. Horien helburua da dauden tokiko garapen-
estrategiak ezagutaraztea. Batzarre Nagusiak mila euroko gastu-aurrekontuan 
aurreikusitako zenbatekoa jarriko du, eta Udalbiltzak, berriz, egindako jardueren eta 
programen zerrenda aurkezteko konpromisoa hartu du.

HAMABIGARRENA.- AEZKOAKO KULTUR OLAREN LOGO LEHIAKETA.
Aurreko bilkuran, Osoko Bilkurak Aezkoako Kultur Olaren logotipoa egiteko 

lehiaketa baten deialdia onartu zuen, Orbaizetako Munizioen Errege Olako Jauregia 
laster irekiko baita jendearentzat. Diseinu horretarako POCTEFA proiektuan zehar lau 
haranen artean onartutako logoaren lan-artxiboak eduki behar direnez, logo gisa 
ezarriko den formatura egokitzeko beharrezkoak diren artxiboak eta ezaugarriak 
eskatzea erabaki da.

HAMAHIRUGARRENA.- AURREKONTUAK ALDATZEA
Behin Jauregiko sukalde-tabernan egin beharreko ekipamenduei dagokien 

aurrekontua jasota, ikusi da, prezioak igo direnez, sukaldea erabat hornitzeko 
beharrezkoak diren elementu guztiak kontuan hartuta, 2022rako aurrekontuari 
dagokion aurrekontu-aplikazioan ez dagoela kreditu nahikorik. Horrenbestez, Osoko 
Bilkurak honako aurrekontu-aldaketa hau aurkeztu du:

- Egungo kreditua 33391-6230001: 35.000,00 €
- Kreditu-gehigarria: 35.000,00 €
- Partida osoa: 70.000,00 €

Une honetan nahikoa kontsignazio dago atxikipen-poltsaren barruan, baina 
aurreikusten da hura osatzen duten gainerako proiektuak egin ondoren, ez dela 
nahikoa izanen horietatik eratorritako betebeharretarako.

Kreditu-gehigarria 2021eko diruzaintzako gerakinaren kargura finantzatuko da. 
Kontuak ixtea onartu ezean, 2021eko diruzaintzako gerakinari dagokion zenbatekoa 
165.000,00 €-tik gorakoa da, eta, beraz, ez dago arazorik aldaketa hau egiteko egungo 
beharrei erantzuteko.

Betearazpen-oinarrietan aurreikusitakoarekin bat etorriz, Osoko Bilkuraren 
hasierako erabakia entitatearen iragarki-taulan jarriko da jendaurrean, hamabost egun 
naturaleko epean, herritarrek edo interesdunek egoki iritzitako erreklamazioak edo 
alegazioak aurkez ditzaten. Epe hori igarotakoan, eta erreklamaziorik edo alegaziorik 
aurkeztu ez bada, hasierako onespenaren erabakia behin betiko onartutzat joko da, eta 
jendaurrean jartzeko epea igarotakoan jarriko da indarrean.

HAMALAUGARRENA.- JASANGARRITASUN–NAFARROA EZAGUTU 
SAREA PROIEKTU EDO PROGRAMETARAKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA 

2022ko martxoaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 62. zenbakian, 
argitaratu dira 2022an Nafarroa Ezagutu Sareko espazio eta ibilbideetan 
jasangarritasun-proiektuak edo -programak gauzatuko dituen zerbitzu bat emateko toki 
entitateei eta irabazi asmorik gabeko erakundeei emanen zaizkien laguntzak arautzen 
dituzten oinarriak.

Diru-laguntza onartutako gastuen % 80koa da, eta 2022ko urtarrilaren 1etik 
urriaren 31ra bitartean egiten direnak hartzen ditu.

Argitaratutako deialdia ikusita, Batzarre Nagusiak erabaki du diru-laguntza 
eskatzea Jauregiko informazio-puntuan zerbitzua emanen duten langileak 



kontratatzeko, kontuan hartuta kokapen horretan betetzen direla Ezagutu Sareko 
espazioekin zerikusia duten proiektuen baldintza guztiak eta elkartzen diren beste 
batzuk, hala nola Eurovelo-Bizimugi ibilbidea.

 
 

HAMABOSGARRENA.- HAINBAT
- Garraldako Guraso Elkartearen eskaera
Garraldako Guraso Elkarteak aurkeztutako idatzi bat irakurri da, Garraldako 

ikastetxera doazen Aezkoako hirurogeita lau ikasleentzako eskola-materiala erosteko 
diru-laguntza eskatzeko.  Diru-laguntza 20 eurokoa da ikasle bakoitzeko. Osoko 
Bilkurak erabaki du jakinaraztea Batzarre Nagusi honek ez duela gai honetarako 
partidarik gaitu, udalerriek kontzeptu hori diruz laguntzen dutelako.

- Musika Eskola.
Musika Eskolatik ikasturte honetako Aezkoako ikasleen zerrenda aurkeztu dute, 

eta matrikulen azken kostuaren % 50eko diru-laguntza eskatu ere.  Guztira, 14.160,00 
euro dira. Batzarre Nagusiak Aezkoako edozein udalerritan erroldatutako eta bertan 
bizi diren ikasleei laguntzak ematea erabaki du, dagokion zati proportzionalean, ekitaldi 
honetan erabilgarri dagoen aurrekontu-partida agortu arte, aurreko urtekoaren 
antzekoa. Diru-laguntzaren kudeaketa Musika Eskolarekin koordinatuko da.

- POCTEFA mikroproiektuak
Horri buruz hainbat bilera egin ondoren, eta proiektu txikiak egiteko laguntzak 

eskuragarri daudela ikusita, Garaziko Mendi Elkargoak lau haranak biltzen dituen 
hautagaitza bat aurkeztu du, honako izenburu honekin: «Harremanen eta loturen 
lurraldea». Bertan, egin beharreko jarduketa gisa sartzen dira (2022 eta 2023 urteak): 
mugaz gaindiko gizarte-jarduerak sustatzea, trukeen bidez eta biztanleriaren 
mugikortasuna areagotuz (bi ekitaldi); ekimenak garatzea lurraldeetako profesionalekin 
(ibiltaritza eskaintza); eta komunikazio ludikoa (txapelketak) zabaltzea. Ekintzen 
aurrekontua, guztira, 27.400,00 €-koa da lau bailaretarako. Batzarre Nagusiak 
egindako kudeaketa onartu du.

- Bagolako pista
Otsailaren amaieran, Orbaizetako Udaleko alkateak, Mendi Zerbitzuko langileek 

eta Aezkoako Batzarre Nagusiburuak osatutako batzorde batek Bagolako pistaren 
egoera aztertu zuten. Oihan lote bat esleitu da (2. lotea/2021eko plana) pista honen 
bidez garraiatzeko diseinatuta dagoena, ustiapena errazteko; baina beharrezkoa da 
horrelako ateratze lan batek pistei eragiten ohi dizkien kalteek ez oztopatzea, inola ere, 
turismo motako ibilgailuen joan-etorria (batez ere lrati Barnean ibiltzen diren autoena). 
Hori ikusirik, bada, Orbaizetako udalera bidali zen Batzarre Nagusi honen 
konpromisoa, hau da, Bagolatik egurra ateratzeko prozesuak irauten duen bitartean, 
entitateak pista mantenduko duela turismoak ibili ahal izateko moduan, eta, 
horretarako, pala mekaniko batekin hura konpondu eta mantenduko du behar den 
guztietan. Bestalde, erauzketa amaitu ondoren, pista gaur egun dagoen baldintza 
berberetan geldituko da, eta Batzarre Nagusi  honek bere gain hartuko du, kasu 
honetan zein aurrekoan ere, jarduketa horien kostua. Era berean, aurreikusita dago 
lron alderdian lote bat ateratzea, une honetan  data zehatzik ez duena. Hala ere, 
kudeatzen ari da 2023. urteko aprobetxamendu-planaren barruan sar dezaten, 
bukaeran pista ahalik eta hoberen geldi dadin, 2011n Arlagaingo pistarekin egin zen 
moduan. Eta Orbaizetako Udalak baso-jarduera guztien deialdira proiektu bat 
aurkezteko konpromisoa hartu du, eta bertan aurrikusiko da egur ateratzeak 
eragindako kalteak konpontzeko beharrezko jarduerak. Aezkoako Batzarre Nagusiak 
bere gain hartuko du deialdi horretako laguntzen bidez finantzatu ez den zatiaren kostu 
osoa, horretarako aurkezten den ziurtagiriaren arabera.



Bi erakundeek, proiektua aurkeztu aurretik, elkarrekin adostuko dituzte  
horretan sartu beharreko jarduketak. 

Batzarre Nagusiko Osoko Bilkurak onartu du konpromisoa, aurreko 
paragrafoetan adierazitakoari jarraikiz. 

- Trebakuntza digitalari buruzko prestakuntza (Nafarroako Enplegu 
Zerbitzua)

Nafarroako Enplegu Zerbitzuak proposamen bat aurkeztu du, toki entitateek bi 
prestakuntza programa garatzen lagun dezaten, langabezian dauden pertsonentzat eta 
kolektibo kalteberentzat, herritarren trebakuntza digitalera eta eten digitala murriztera 
bideratuak. Lankidetza, funtsean, honako honetan datza: lokalak proiektuaren esku 
jartzea, ekimena herrian zabaltzea, eta, hala badagokio, moduluan bi orduko 
hitzaldiarekin lagun dezaketen pertsonak/enpresak/erakundeak identifikatzea, inguruko 
jardunbide egokiak edo ekintzailetzaren adibideak zabalduz. Batzarre Nagusiak ezin 
du horrelako ikastaroak egiteko aretorik eskaini, Aezkoako Etxean dauden areto 
guztiak okupatuta daudelako.  Baina uste du bailarako udalerrietan badaudela  
programa honen esku jar daitezkeen espazioak, eta Aribeko Coworking eraikin ireki 
berrian ere bilera-gela bat dago, xede horretarako erabil daitekeena.

- Garaziko Sindikatuaren eskaera
Garaziko mendi Elkargoak baimena eskatu du Uharte Gaina inguruan txabola 

duen artzain batek lorategi organiko txiki bat egin dezan Aezkoako Batzarre 
Nagusiaren lurretan, bere txabolaren aurrean. Produktu kimikorik gabeko baratzea 
izanen litzatekeela adierazi dute.

Batzarre Nagusiak, indarrean dagoen herri-aprobetxamenduen ordenantzak 
lursailen esleipenari buruz ezartzen duen erregulazioa kontuan hartuta, erabaki du 
sindikatuari jakinaraztea ez dela baimentzen Batzarre Nagusiaren lursailen erabilera, 
salbu eta Bazkatze Hitzarmenean sartuta dauden aprobetxamenduetarako, 
ganaduaren bazkarako bakarrik baitira.

 
- Bizikletak alokatu eta konpontzeko zerbitzuari buruzko eskaera.
Zabala jaunak aurkeztuta, duela hiru urte bizikleta elektrikoarekin hainbat 

jarduera eskaintzen hasi zela adierazi du, horietako batzuk Aezkoan eta inguruko 
ibarretan. Aezkoatik Iratira sartzeko aukerak ikusita, gainerakoen aldean aukerarik 
onena Arrazola da; horregatik jakin nahi du baimen berezia lor daitekeen inguruan 
jarduera turistikoak egiten dituzten enpresentzat eta zein baldintzatan izan daitekeen 
baimen berezi hori aparkalekurako. Halaber, bizikletak alokatzeko aukera eskaini nahi 
du Jauregiko eraikinean ireki nahi den informazio gunean, turistei zerbitzu berri bat 
eskaintzeko helburuarekin. Modu berean, Eurovelo ibilbide berritik igaro daitezkeen 
bidaiariek, bizikletak matxuratzen bazaizkie, beste bizikleta bat izan dezakete 
esperientzia jarraitzeko eta matxuratuta dagoena Iruñera edo konpondu dezaketen 
tailer batera bidaltzeko. Bizikletak konpontzeko tresnak eskaintzeaz gain, zerbitzu 
interesgarria izan daiteke matxura konplexuagoak konpontzeko arazoak dituzten 
bizikleten jabeentzat.

Batzarre Nagusiaren  Osoko Bilkurak, aparkatzeko eskaerari dagokionez, 
inguruko zerbitzuetarako aukera hori sartu behar dela uste du, eta zehaztu beharreko 
kopuru bat kobratzea. Aukera hori arautu behar da. 

Jauregiko eraikinean lokal bat erabiltzeari dagokionez, prozedura bat ezarri 
beharko da ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuak, Toki Erakundeen 
Ondasunen Erregelamendua onartzen duenak, ezarritakoaren arabera. Bi gaiak laster 
aztertuko dira.

- Pirieskolak plataformaren eskaera



Plataforma hori ikastetxe bat duten Nafarroako Pirinioetako herrietako familiek 
osatzen dute. Hauek dira lortu nahi diren helburuak:

1. Eskola-jantokiko zerbitzuari dagokionez, Pirinioetako landa-eremuko 
ikastetxe publikoetan lege-aldaketa baten alde lan egitea, lana eta familia bateragarri 
egitea errazteko.

2. Landa-eremuko ikastetxe publikoetako zerbitzuetan diskriminazio positiboa 
lortzea, Pirinioetan egoera ahulean dagoen lurralde batean biztanleriak jarraipena 
izango duela bermatzeko.

3. Pirinioetako herri eta haranetako hezkuntzaren egoera eta beharrak agerian 
jartzea.

Arazoa da ikastetxea duten herrietako familia asko trantze honetan daudela: 
ikusirik jantokietako gastua eta lanera joateko galdu beharreko denbora gehi eskola-
ordutegiaren arabera hartu beharreko lanaldiaren murrizketa, konpentsatzen al duzu 
jantokiko gastua? Edo hobe da haurra etxera bazkaltzera joatea? Familia eta lana 
bateragarri egitea ezinezkoa denez, gehienetan emakumea da etxean geratzen dena, 
eta horrek genero-desberdintasuna eragiten du. 

PIRIESKOLAK Plataformaren helburu nagusia honako hau da:
Hezkuntzari eskatzea eskola-jantokiaren kostua 1,75 €/ eguneko izatea 

Pirinioetatik garraiatzen ez duten ikasleentzat ere. Horretarako, 2020ko urriaren 8ko 
227. NAOren 325/2020 ebazpena aldatzea eskatzen dugu, eta bertan Nafarroako 
Pirinioetako eremu kaltetutzat hartzea: garraiatutako ikasleek eta ekonomia behartsuek 
eskualdeko jantokietan ordaindu beharreko kuota 1,75 €/ egun izanen da. Jantoki-
zerbitzuko asteko bost egunetan. Zenbateko hori ezin izanen da inolaz ere igo 
(Hezkuntza Departamentuak bere gain hartuko ditu garraiatutako ikasleen eta 
ekonomia behartsuetako familien jantoki-kuotan sortzen dituzten gainkostuak).

Eskola-jantokiak hezkuntza-sistema publiko eta doakoaren barruan egon 
beharko liratekeela uste dute: jantoki-zerbitzuari eman behar zaion hezkuntza-
izaeragatik, haurrek ikasgeletan jasotzen duten hezkuntza luzatzea ekarri behar du 
zaintzaileen lanak. Beraz, haurrei jaten, taldean jokatzen eta mahaian ohitura egokiak 
hartzen irakastea dira zaintzaileek beren gain hartu behar dituzten funtzioetako batzuk.

Baina doakotasun hori bideragarria ez bada, garraiatutako ikasleei eta 
ekonomia behartsuei justiziaz egiten zaien diskriminazio positiboa Pirinioetako ikasleei 
ere ematea eskatu dute, haien existentziari eusteko eta ikastetxe bat dagoen 
herrietako lan- eta familia-garapenari laguntzeko. Pirinioetako erakunde publikoen, 
elkarteen eta kolektiboen laguntza eskatu dute, helburu hori lortzeko eta Pirinio bizi 
baten alde elkarrekin borrokatzeko.

Osoko Bilkurak Pirieskolak plataformak planteatutako eskaria oso-osorik 
babestea erabaki du, Nafarroako Pirinioetako eremu kaltetua sartzeko eta garraiatu 
gabeko ikasleei eta garraiatutako ikasleei eta ekonomia behartsuei eskualdeko 
jantokian ordaindu beharreko kuota berdintzeko. Akordio hori Pirieskolak plataformari 
jakinaraziko zaio, dagozkion ondorioetarako.

- Pirinioetako Mahaiaren akordioa, adinekoentzako banku-zerbitzuei 
buruzkoa.

Pirinioetako Mahaiak adineko pertsonentzako zerbitzu eskaerei buruzko 
proposamena bidali du, honako testu hau duena:

1. Pirinioetako Mahaiak eskatzen du gure haranetan eta herrietan kokatutako 
banku-bulego bakoitzak leihatila zerbitzu bat izatea, herritar guztiei, eta lehentasunez 
65 urtetik gorakoei, bertan aurrez aurreko zerbitzua bermatzeko lanaldi osoan.

2. Pirinioetako Mahaiak eskatzen du gure haranetan eta herrietan kokatutako 
banku-bulegoek jakinaraz dezatela kontuak irekitzeko orduan honako arau hauek 



adierazitako aukerak ematen dituztela: : azaroaren 24ko 19/2017 Errege Dekretua, 
otsailaren 28ko ECE/228/2019 Agindua eta martxoaren 22ko 164/2019 Errege 
Dekretua, oinarrizko ordainketa-kontuak arautzen dituztenak, finantza -bazterketa edo -
urrakortasun  egoeran kolektiboei zuzendutakoa: 1. mailan, hileko komisioa ordainduta;  
eta, 2. mailan, doan. Modu berean, informazio hori heda dezatela eta xinpletu dezatela 
eskatzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioa. 

 3. Pirinioetako Mahaiak eskatzen du gure haranetan eta herrietan kokatutako 
banku-bulego bakoitzak doan eman diezazkiela 65 urtetik gorako pertsonei 1.500 
eurotik beherako pentsioa duten zordunketa-txartelak, inolako komisiorik gabe, inolako 
kontrapartidarik gabe, erabiltzeko mugarik eduki gabe, saldo zehatzik eduki behar izan 
gabe, erabiltzeko gutxieneko kopururik eduki behar izan gabe edo beste banku 
produktu (edo antzeko) eduki behar izan gabe. 

4. Pirinioetako Mahaiak Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako 
Ministerioari eta Espainiako Bankuari BANKA PUBLIKOA eratzeko eskatzen die, 
dagoen Banku Pribatuarekin bateragarria, bankuari datxezkion funtzio publikoak betez 
eta pertsona fisikoentzat eskuragarria izanik, honako printzipio honen arabera 
araututakoa: bertan saldo handiena duenari gehiago kobratzea, eta ordainagirien, 
gainerako ordainbideen, kobrantzen eta bestelako prestazioen kudeaketaren kostua 
ordaintzea, batez ere zerbitzu horretaz baliatzen diren pertsona fisiko edo juridikoei.

 Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak oso-osorik berretsi du Pirinioetako 
Mahaiak adinekoentzako banku-zerbitzuei buruz idatzitako eskaera.

- Gu Pirineoaren proposamena, berdintasun-teknikariak kontratatzeko.
Jakinarazi da Gu Pirinioak proposamen bat egin duela, Pirinioetan berdintasun-

teknikari gisa aritzeko bi pertsona kontratatzeko. Une honetan kontratazio hori egiteko 
formula bilatzen ari gara, eta badirudi asmoa dela haranetako batzordeen bidez egitea. 
Gai hori udalekin aztertuko da hurrengo bileran. Langile horiek kontratatzeko hasierako 
finantzazioa handia da, baina pixkanaka gutxitzen joaten da; beraz, udalen 
laguntzarekin batera joan behar da, eta akordio komun bat lortu, zerbitzua sortu 
ondoren mantentzeko.

Bestalde, Cedernak ere elkarte horrek hartzen duen lurralde osorako teknikari 
bat kontratatu nahi du.

- Eguneko zentroa
Orain arte, bailarako zazpi udalek eman dute Aezkoan adinekoentzako 

eguneko zentro bat sustatzeko aldeko iritzia. Pirinioetako Mahaia lantzen ari da gai 
hori, eta, une honetan, Pirinioetan antzeko proiektu bat sustatzeko interesa duten 
hainbat herri daude, Erronkarin, Zaraitzun, Aezkoan eta Auritzen hain zuzen ere. 
Zentro horien sorrera sustatzen ari direnen artean bilera bat egin nahi da, orain eta 
etorkizunera begira modu koordinatuan lantzeko.

- Bilera, Xaretan 
Gaur Saran lau bailaretako ordezkariek eta Xareta Elkarteko kideek bilera egin 

dute, egitura hori nola funtzionatzen duten ikusteko eta antzeko sistema bat hemen ere 
eratzeko. Gaiak izanen duen garapenaren berri emanen da. 
 

HAMASEIGARRENA.- GALDERAK ETA ESKEAK 

Ez da galde-eskerik egin. 

Eta aztertzeko gai gehiagorik agertu ez baita, bilkura bukatu da goian 
adierazitako eguneko gaueko bederatziak zirela. Errandakoa jasotzeko akta hau luzatu 
da, eta nik, idazkariak, egiaztatzen dut. 


