
Ariben, 2022ko otsailaren 3an, eguerdiko ordu 
batean, 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
Batzarreburua: Karlos Bueno Reka
Batzarrekideak: Galarza Larrayoz, María Carmen – Merino Iriarte, Juan Esteban – 
Santomá Vicens, Gonzalo – Zabalza Barberena, Izaskun. 

LEHENA- AURREKO BILKUREN AKTAK ONETSI

Eragozpenik jarri ez baita, onetsita gelditu dira 2021eko abenduaren 27an 
egindako bilkura arruntaren akta eta 2022ko urtarrilaren 21ean egindako bereziarena. 

BIGARRENA.- AEZKOAKO DIAGNOSIAREN AURKEZPENA, ERREDAKZIO 
TALDEAK AURKEZTUTAKOA. 

2017an, gizarte-ekintzarako partida bat aurrikusi zen Batzarre Nagusiaren 
aurrekontuan, hasiera batean premiazko gizarte-egoerei erantzuteko pentsatutakoa, 
eta haren banaketa-oinarriak ezarri gabe gelditu zena. Partida hori zertan eta nola 
gastatu behar zen zehaztu beharrak lantalde bat sortzea ekarri zuen, zer behar zeuden 
eta zer egin zitekeen aztertzeko. Horrek diagnostiko hori egitea ekarri zuen, dauden 
zerbitzu soziosanitarioen, haranean faltan sumatzen diren baliabideen eta biztanleria 
horren egoera hobetzearen gogobetetze-maila ezagutzeko. Batzarre Nagusiko eta 
Auñamendiko Gizarte Zerbitzuetako kideekin, Aurizko Osasun Etxeko gizarte-
langileekin eta Ibarreko bizilagunekin talde eragile edo tekniko bat sortu zen. Beraz, 
hainbat sektoretako profesionalen inplikazioarekin hasi zen diagnostiko-prozesua, eta 
neurri batean aurreikusitakoa baino dezente gehiago atzeratu da pandemia-egoeraren 
ondorioz. Prozesu luzea baina oso polita izan da, eta elkarrizketak, eztabaida-taldeen 
parte-hartzea eta prozesu osoaren azken analisia nabarmentzen dira.

Diagnostikoa LERA Ikergunea ikerketa-taldeko teknikariek egin dute, eta Saura 
Blanco andreak aurkeztu du. Bertan agertzen diren proposamen guztiak elkarrizketa 
pertsonaletatik atera dira, eta, bereziki, hainbat pertsonak errepikatu dituzten datuak 
islatu dira; oso proposamen errealistak eta gauzatzeari dagokionez utopikoagotzat jo 
daitezkeen beste batzuk jaso dira.

 Aztertutako gaiak eta/edo sektoreak hauek dira: lehen sektorea eta 
ingurumena, lana, gazteria eta hezkuntza, etxebizitza, emakumeak, adinekoak, 
mendekotasuna, zerbitzuak, mugikortasuna eta garraioa, parte-hartzea, aisia, turismoa 
eta etorkizuna. Horietatik guztietatik ondorio eta proposamen batzuk ateratzen dira, 
diagnostiko-dokumentuan agertzen direnak.

Okoko Bilkurak eskerrak eman dizkio Saura andereari emandako 
azalpenengatik, eta gaia mahai gainean utzi da Batzarrekideek dokumentu osoa 
aztertu arte.

HIRUGARRENA. - AEZKOAKO BATZARRE NAGUSIAREN ATXIKIMENDUA 
CEDERNA GARALUR TOKIKO EKINTZA TALDEAREKIN 2023-2027 
NAFARROAKO MENDIAREN PARTAIDETZAZKO TOKIKO GARAPEN 
ESTRATEGIAN



2022an Nafarroako Mendi Estrategia 2023-2027 berria abian jarriko da, 
Nafarroako Landa Garapenerako Programaren esparruan. Horri esker, Nafarroako 
erakunde publiko eta pribatuentzako PDR-LEADER diru-laguntzak kudeatu ahal izanen 
dira estrategiak irauten duen urteetan; eta  Cederna Garalur Tokiko Ekintza Taldean 
parte hartzea Batzarre Nagusiarentzat interesgarria baita, orain arte izan den moduan, 
Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak honako hau erabaki du:

1.- Nafarroako Mendialdeko Tokiko Garapen Parte-hartzailerako 2023-2027 
Estrategian parte hartzea, modu esklusiboan. Estrategia hori 2022an idatziko da, eta 
2023-2027 aldian zehar Cederna Garalur Tokiko Ekintza Taldeak (IFK: G31372063) 
kudeatuko du, enplegua, hazkundea, gizarte-inklusioa eta tokiko garapena sustatzea 
helburu espezifikoaren barruan, eta, horrez gain, landa-inguruneetako basoen 
garapena eta tokiko garapena sustatzea.

2.- Korporazio kideek  Cederna Garalurrek 2014-2020 Nafarroako LGParen 
esparruan udal-eremuan egindako lan ona ezagutzen dutela adieraztea, FEADERek 
kofinantzatutako laguntzen % 65ean.

3.- Cederna Garalur tokiko ekintza-taldearekin batera, 2023-2027 aldirako 
eremu geografikoaren partaidetzazko toki-garapeneko estrategia prestatzeko lanetan 
parte hartzeko konpromisoa hartzea.

4.- Batzorde Betearazleak edo Cederna Garalurreko organo baliokideak kuota 
ordaintzeko ez

arritako konpromisoa hartzea, taldearen funtzionamendu-kostua finantzatzeko, 
funts publikoek estali ezin duten zatian.

5. Cederna Garalurrek 2023-2027 aldian deitzen dituen bilera guztietan parte 
hartzeko konpromisoa hartzea, bere lurraldeko partaidetzazko toki-garapenaren 
kudeaketaren esparruan.

6.- Batzarre Nagusiko presidenteari ahalmena ematea, erakunde honen 
izenean, Cederna Garalur toki-ekintzako taldearekin akordio hau gauzatzetik 
eratortzen diren agiri guztiak sina ditzan.

7.- Erabaki hau Cederna Garalur Elkarteari helaraztea.

Bestalde, Batzarre Nagusiak beharrezkotzat jo du erakundeek eskualdean 
egiten ari diren lanaren berri izatea, eta, duela urte batzuk egin ohi zen bezala, bilera 
bat antolatzea, eskualdeko taldeak eta Cederna Garalurreko zuzendaritzak Aezkoan 
egindako eta aurreikusitako jarduerak eta lanak azaltzeko. Bilera horretarako, 
Elkarteko Gerentziarekin jarriko gara harremanetan.

 LAUGARRENA.- JAUREGIKO BEHEKO SOLAIRUAREN EGOKITZAPENAREN 
MEMORIA BERRIKUSTEA ETA OBRAK KONTRATATZEA.

Erredakzio-taldeak jauregiko eraikinaren beheko solairua egokitzeko memoria 
berrikusi du, eta obrak hainbat lizitaziotan esleitzerik izan ez denez, gastu orokorren 
eta etekin industrialaren kostuak sartu dira, aurrekoan agertzen ez zirenak, eta LGPren 
laguntzen deialdirako eskatutako eskakizun formaletara egokitu da. Datu guztiak bete 
ondoren, lanak esleitzeko lizitazioari ekin behar zaio.

Horien banakapena hogeita hamasei mila eta hirurogeita bederatzi euro eta 
hirurogeita hamazortzi zentimokoa da. Guztira, berrogeita hiru mila seiehun eta 
berrogeita lau euro eta berrogeita hiru zentimo, BEZa barne.

Osoko bilkurak, unitate kudeatzailearen txosten juridikoa ikusi ondoren, lanak 
kontratu publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 81. artikuluan 
aurreikusitako prozeduraren bidez kontratatzea erabaki du, munta txikiko 
kontratuetarako, aldez aurretik ezarritako kontratazio-baldintzen arabera. Prozedura 
hori da egokiena kontratua betetzen dela bermatzeko; izan ere, Batzarre Nagusiak 
badaki parte hartzera gonbidatzen dituzten enpresak edo profesionalak gai direla. Diru-
laguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 28-3 artikuluan xedatutakoa 
betetzen dela bermatzeko, Batzarre Nagusi honek egiaztatuko du hornitzailea 



eraginkortasun- eta ekonomia-irizpideen arabera aukeratzen dela, eta, beraz, hainbat 
eskaintza eskatuko dira enpresei edo profesionalei bidalitako gonbidapen bidez.

Obra esleitzeko baldintza izanen da urteko aurrekontuan aurrekontu-partida bat 
egotea, gaur egun jendaurreko informazioaren izapidean dagoena.

BOSGARRENA - PIRINIOAK SUSPERTZEKO NAFARROAKO GOBERNUARI 
EMANDAKO 3 MILIOI EUROKO DIRU-LAGUNTZAREN AURKA MADRILGO 
ERKIDEGOAK AURKEZTUTAKO ERREKURTSOA GAITZESTEKO MOZIOA

2020. urtearen amaieran, EH Bilduk akordioa lortu zuen Espainiako 
Kongresuan hiru milioi euro bideratzeko Nafarroako Ekialdeko Pirinioetan Ekonomia 
Suspertzeko Plan bat ezartzeko.

Horren ondorioz, urriaren 19ko 902/2021 Errege Dekretua eman zen, zeinaren 
bidez gobernu zentralak diru-laguntza bat eman baitzion Nafarroako Gobernuari, 
adierazitako zenbatekoarekin.

Suspertze-plan horren bidez, ekintzailetza sustatzera eta eremu horretan gero 
eta despopulazio handiagoa izatearen ondorioak arintzera bideratutako zenbait 
jarduera egitea aurreikusi zen.

Aurreikusitako jardueren artean, mikroenpresentzako eta ekintzailetza 
pertsonalerako laguntza-lerro bat irekitzea dago, eta horrekin 5.000 euro arteko diru-
laguntza emanen da abian jartzeko proiektuak edo inbertsioak aurkezten dituzten 
tokiko ekimen bakoitzerako. Gainera, laguntza horiek enpresa-jardueraren 
digitalizazioa edo konektibitatearen hobekuntza sustatuko dute.

Hala ere, azken asteotan jakin dugu Madrilgo Erkidegoko Gobernuak, Isabel 
Díaz Ayuso buru duela, errekurtso bat jarri duela Nafarroako Foru Erkidegoari 
emandako 3 milioi euroko emakida baliogabetzeko (902/2021 Errege Dekretuaren 
bidez onartu ziren).

Urtarrilaren 17an, Nafarroako Parlamentuko Mahaiak eta Bozeramaileen 
Batzordeak adierazpen instituzional bat eztabaidatu zuten, Madrilgo Erkidegoko 
Gobernuaren erabakia arbuiatzeko, Navarra Sumaren (NA+) aurkako botoagatik 
aurrera atera ez zena.

Nafarroako Pirinioak dira despopulazioak gehien zigortu duen Nafarroako 
landa eremua, eta foru erkidegoko erakundeek bertan behera utzi dute. Horregatik, 
premiazkoa da Pirinioetan bizi diren pertsonen bizitza erdigunean jarriko duten 
politika publikoak zehaztea eta eremu horrek pairatzen duen demografia- eta 
despopulazio-erronkari heltzea.

Hori dela eta, Aezkoako Batzarre Nagusiko EH Bildu taldeak hurrengo mozioa 
aurkeztu du Osoko Bilkuran eztabaidatzeko.

Aurreko paragrafoetan adierazitako arrazoiak azalduta, Aezkoako Batzarre 
Nagusiko Osoko Bilkurak honako hau erabaki du:

1.- Madrilgo Erkidegoko Gobernuak Pirinioak suspertzeko Nafarroako Foru 
Komunitateari emandako 3 milioi euroko emakida bertan behera uzteko eta kentzeko 
hartutako erabakia errefusatzea.

2.- Beharrezkotzat hartzea funts horiek Nafarroako Pirinioak biziberritzeko 
erabili behar direla, erronka demografikoari helduko dioten eta ekintzailetza eta 
enpresa-jardueren garapena erraztuko duten proiektuen bidez.

3.- Nafarroako Gobernuari eskatzea Pirinioetako Planean zehaztutako 
helburuak defenda ditzala eta Mendebaldeko Pirinioetako Ekonomia Suspertzeko 
Planean jasotako diru-laguntzen deialdiak gara ditzala.

4.- Mozio hau Pirinioetako Mahaiari eta Mahaia osatzen duten toki-erakundeei 
helaraztea, atxikitzeko eskatzeko.

SEIGARRENA.- PIRINIOETAKO TOKI-ERAKUNDEEI DIRU-LAGUNTZA EMATEKO 
DEIALDIA, PIRINIOETAKO PLANARI LOTUTAKO EKINTZAK FINANTZATZEKO.



Urtarrilaren 26ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 18. zenbakian, argitaratu zen 
69E/2021 Ebazpena, abenduaren 27koa, Proiektu Estrategikoen zuzendari 
nagusiarena, Pirinioetako Planari lotutako ekintzak finantzatzeko Pirinioetako toki-
erakundeei diru-laguntzak emateko deialdia onartzen duena. Deialdi hau 2021ean 
egindakoaren antzekoa da, eta % 100eko finantzaketa du erakunde batek baino 
gehiagok sustatutako ekintzetarako.

Horri dagokionez, Orbaizetako Udalarekin harremanetan jarri da Batzarre 
Nagusia; izan ere, aurreko ekitaldian bi erakundeek diru-laguntza eskaera bat aurkeztu 
zuten Orbaizetako Munizioen Errege Olaren inguruan aparkaleku proiektu bat egiteko. 
Beharrezkotzat jo da dokumentu hori edukitzea, aparkalekuak egokitzeko obrak egin 
ahal izateko eta gaur egun dagoen espazio eskasiari irtenbidea emateko. Proiektuak 
aparkalekuen banaketa egokia, ingurumen-eraginak, errekasto batetik gertu 
egoteagatik dituen ezaugarri bereziak eta eginen den ingurunea jaso behar ditu. Hori 
dela eta, Vianako Printzea erakundearen aholkularitza izan beharko da, Interes 
Kulturaleko Ondasun gisa kalifikatutako enklabea delako, Herri Lanen Zuzendaritza 
Nagusia, Uren Komisariako Konfederazio Hidrografikoa eta Landa Garapeneko eta 
Ingurumeneko Departamentua, dagokion ingurumen-baimenaren ondorioetarako. 
Proiektua idatzi aurretik egin beharko zaie kontsulta erakunde horiei guztiei.

Horregatik guztiagatik, Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak, Orbaizetako 
Udalarekin lankidetzan, diru-laguntza eskatzea erabaki du, Orbaizetako Munizio Olaren 
inguruan aparkaleku-proiektu bat idazteko, Pirinioetako toki-erakundeentzako diru-
laguntzen deialdian Pirinioetako Planari lotutako ekintzak finantzatzeko ezarritakoaren 
arabera.

Proiektu hori idazten hasi aurretik (hala badagokio, diruz lagundutakoa izanen 
da) Nafarroako Gobernuko Ondare Historikoaren Zerbitzuaren oniritzia behar denez, 
Sancho arkitektoari bilera bateratua eskatzea erabaki da, alternatibak ebaluatzeko.

ZAZPIGARRENA.- 4 IBAR ELKARTEA SORTZEA (SARETA-REN ANTZERA)
Batzarre Nagusiburuak jakinarazi du Maulen bilera bat egin dutela Iratin 

lurraldea duten lau erakundeek, POCTEFA proiektua amaitu ondoren etorkizunerako 
lankidetza-formulari buruz hitz egiteko, erakunde guztientzat entitate juridiko komun bat 
sortu ahal izateko. Horretarako hainbat aukera aztertu ondoren, errazena Frantziako 
tipologia duen gizarte malguago bat sortzea dela ikusi da. Sortu ondoren, Batzarre 
Nagusia atxiki daiteke. Orain, garrantzitsuena da gizarte honekin zer helburu bete nahi 
diren zehaztea, eta gaur egun funtzionatzen ari diren antzeko ereduak ikustea, hala 
nola Xareta, hamabost urteko ibilbidea duena eta Nafarroako Zugarramurdi eta 
Urdazubik eta Lapurdiko Sara eta Ainhoak osatzen dutena.

Une honetan, POCTEFA proiektu txikientzako laguntza batzuk daude, gastatu 
gabeko funtsetatik datozenak eta departamentu desberdinen artean banatzen direnak. 
Pirinio Atlantikoetakoari 191.000 euro dagozkio, eta proiektu bakoitzak 25.000 euro 
finantzatuko ditu gehienez. Bileran, laguntza horiek jasotzeko zenbait ideia proposatu 
ziren, hala nola lau bailaretako turismo-sektoreko profesionalek elkar ezagutzeko 
proiektu ibiltari bat, baita proposamen hori beste sektore batzuetara zabaldu ahal 
izateko ere. Web-orri komuna ere berrikusi eta eguneratu behar da, proiektuan zehar 
kudeatu zuen enpresaren konpromisoa kontratua amaitu eta lehenengo urtean bakarrik 
jarraitzea baitzen. Laguntza horiek aurkezteko bileran sortzen diren beste proposamen 
batzuk honako hauek dira:

- Lau haranetan barnako mendi-ibilbideak egitea
- Ingurunearen ezagutza, biologoekin eta naturalistekin
- Gizarte gaiak: usadioak eta ohiturak
- Sektore nagusiei buruzko mintegiak eta jardunaldi ibiltariak: lehen sektorea, 

basogintza, turismoa, ingurumena, etab.
Osoko Bilkura sozietate horren sorreran aurrera egitearen eta laguntzen 

deialdian proiektu komun bat aurkeztearen alde agertu da.



 
ZORTZIGARRENA.- KULTUR OLAKO LOGOA ETA BESTE JARDUERA BATZUK.

Aurreko bilkura batean, Irati-Lau Ibarreko jarduera guztietarako irudi komun 
gisa diseinatutako logo berria aurkeztu zen; diseinu eta euskarri desberdinetara 
egokitu daitekeen egungo logoa baino dinamikoagoa da. Garatzen ari den logo 
honetan oinarrituta, Aezkoako Kultur Olaren logoa ere diseinatzea aurreikusi da. Bere 
garaian proposamenen bat egin zitzaion Batzarre Nagusi honi, baina ez zuen aurrera 
egin, eta Osoko Bilkurak uste du egokiena lehiaketa bat egitea dela, Kultur Ola 
espazioa identifikatuko duen logoa aukeratzeko, eta bertan Irati-4 Ibar espazioaren 
logoa bera integratzeko.

Hori dela eta, Batzarraren Osoko Bilkurak erabaki du Aezkoako Kultur Olaren 
irudi korporatiboa diseinatzeko lehiaketa bat deitzea. Irudi hori hainbat euskarritan 
erabil daiteke: seinale finkoak, argitalpenak, kartelak, liburuxkak, papergintzako 
materiala, web orria, email hegalak, etab. Logotipoak Aezkoako Kultur Ola espazioaren 
balioak transmititu beharko ditu, erraz ezagutzeko moduko irudia izan beharko du eta, 
aldi berean, diseinu moldagarria eta moldagarria izan beharko du.

Oinarriak hurrengo bilkuran berrikusi eta aurkeztuko dira, onar daitezen.

BEDERATZIGARRENA- NPB HEKTAREAK (PAC)
Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuaren jakinarazpena jaso da. 

Bertan adierazten denez, erakunde kudeatzaileek otsailaren 1ean hasiko dute herri-
larreen deklarazioa egiteko epea. Bai abeltzainek bai eskabideak harrapatzen 
laguntzen duten erakundeek ahalik eta azkarren izan behar dute herri-larreen 
esleipena, eta, horregatik, martxoaren 15erako herri-larreen deklarazioa erregistratuta 
egotea eskatu dute.

Adierazpen hori jasotzen duten pertsona guztiei bidali zaie eskaera-orria, eta 
webgunean eta iragarki-taulan argitaratu da.
Eskabideak aurkezteko epea otsailaren 25ean amaituko da.

Hektareak banatzeko, Osoko Bilkurak uste du aurreko urteetako irizpideei eutsi 
behar zaiela: lehenengo instalazioetarako NLU baten baliokidea hektareatan esleitzea; 
ondoren, hektarea-kopurua UGM karga errealaren artean banatzea, UGM bakoitzeko 
gehieneko hektarea kopurua zehazteko.

Banaketa hori egin ondoren, hektareen eskaera osatu duten espedienteak 
amaituta geldituko dira, eta esleipen horretatik soberan geratu direnak hektarea-
poltsara itzuliko dira.

Erretiratuek gehienez 15 ha izanen dituzte, abere-zama edozein dela ere. 
Karga hori txikiagoa bada, lehenengo paragrafoan xedatutakoa beteko da (gehienez 
1,5 eta proportzio berean).

Banaketa berri bakoitzeko soberako hektarea guztiak hurrengo banaketetako 
kupoetan sartuko dira.

Bigarren banaketan, bideragarria bada, bigarren NLU bat esleituko zaie lehen 
instalazioei. Ustiategi bakoitzak 120 hektarea izanen ditu gehienez, salbu eta 
hektarearik soberan egon. 

HAMARGARRENA.- ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOEN EGUNGO 
ERREGULAZIOARI BURUZKO INFORMAZIOA.

Abenduaren 29an Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren, besteak beste 
administrazio publikoetako langileei eragiten dieten hainbat arau. Bereziki 
azpimarratzekoa da 20/2021 Legea, enplegu publikoan behin-behinekotasuna 
murrizteko premiazko neurriei buruzkoa. Lege horrek egiturazko lanpostu guztiak 
(plantillan egon zein ez) barne hartzen dituen enplegu-eskaintza onartzeko eta 
argitaratzeko betebeharra aurreikusten du. Lan-eskaintza hori aurtengo ekainaren 1a 
baino lehen argitaratu beharko da; hautaketa-prozesuen deialdiak abenduaren 31 



baino lehen onartu eta argitaratu beharko dira, eta hautaketa 2024ko abenduaren 31 
baino lehen amaitu beharko da.

Erregulazio horren azken helburua da aldi baterako enplegu-tasa % 8tik behera 
egonkortzea administrazioetan. Batzarre Nagusiarentzat, zehazki, lanpostu guztiak 
egonkortzea dakar, administrari laguntzailearena izan ezik, hori dagoeneko finkoa 
baita.

Halaber, abenduaren 28ko 32/2021 Errege Lege Dekretuaren bidez, iraupen 
jakineko kontratuen erregulazioa aldatu da, obra edo zerbitzu bakoitzeko; izan ere, 
aurrerantzean, aurreikusi ezin diren zirkunstantziengatik baino ezin izanen dira aldi 
baterako kontratuak hitzartu, eta aurreikus daitezkeen inguruabarrei dagokienez, 
berriz, urtean gehienez 90 egunez erabili ahal izanen da, guztizko zenbaketan. Oro 
har, lan-kontratua mugagabetzat jotzen da.

Neurri horiek guztiak eta horiek toki-administrazioetan aplikatzea aztertzen ari 
dira Nafarroako Gobernuko zerbitzu teknikoak, toki-erakundeentzako aholkularitza, 
funtzio publikoa, sindikatuak eta abar, eta aurreikusten da laster emanen dizkietela 
erakunde guztiei horiek aplikatzeko gomendio eta jarraibide batzuk.

Batzarre Nagusia jakinaren gainean dago, araudi berri horiei buruz lan egiteko 
informazio gehigarri hori izan arte.

HAMAIKAGARRENA.- HERRITARREN PARTE-HARTZEA SUSTATZEKO DIRU-
LAGUNTZAK.

Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu da Nafarroako Foru Komunitatean 
herritarren parte-hartzea sustatu eta sustatzeko proiektuak garatzen dituzten toki 
entitateei dirulaguntzak emateko deialdia.

Diru-laguntza horien helburua da herritarrek arlo publikoaren kudeaketan eta 
erabakian emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-baldintzetan parte hartzeko 
duten eskubidea bermatzea, eta toki-erakundeek parte-hartze hori sustatzeko duten 
gaitasuna indartzea, herritarrak gai publikoei buruzko erabakietan sartzeko 
helburuarekin. Sartze horrek banakakoa zein kolektiboa izan behar du, eta politika 
publikoen definizioarekin, proposamenarekin, egikaritzearekin eta ebaluazioarekin 
eginen da.

Gai hori eta, zehazki, gai publikoetan parte-hartzea sustatzeko beharra hainbat 
bileratan aztertu denez, Batzarre Nagusiaren Osoko Bilkurak erabaki du deialdi honen 
barruan diru-laguntza eskatzea Aezkoa Estrategia Parte-hartzaileari lotutako 
partaidetza-prozesuaren diseinua eta garapena egiteko, Aezkoako Batzarre Nagusiak 
sustatutako 2030eko helburuarekin. Estrategia hori herritarrek parte hartutako prozesu 
baten bidez garatuko da. Prozesu horretan, hasierako fasean ezarritako oinarri 
teknikoak eta sozialak kontrastatuko dira, eta bailararen etorkizunerako ardatzak eta 
lan-ildoak eraikitzen lan eginen da.

Diru-laguntzaren zenbatekoa mila biztanletik beherako erakundeen gastuen % 
80ra iristen da.

 

HAMABIGARRENA.- GIBELEAKO PISTA KONPONTZEA.
Gibeleako pistaren trazadura berrikusi da, izandako euriteek eta uholdeek 

eragindako kalteak baloratzeko. Momentuz, konponketen aurrekontu zenbatetsia 
zenbatekoa den jakinarazi da Gobernu Ordezkaritzaren bitartez. Printzipioz asmoa da 
konpondu beharreko guztiaren zati batean ez erabiltzea material trinkotukoa, baizik eta 
hormigoia, antzeko egoerarik gertatuko balitz material guztia berriro ez eramateko. 

Guztira 1.100 metroko luzera egiten duten hainbat zatiren inbentarioa egin da, 
eta sestra errepasatu, arekak garbitu eta material granularra (20 cm-ko lodiera) 3,5 m-
ko batez besteko zabaleran birjarri behar da. Urak har dezakeen eremuan, behin 
betiko irtenbidea, gorago adierazi den bezala, HA bidezko zoladuratik pasatzen da. 
Jarduketa horien kostuaren zenbatespena 64.646,01ekoa da, ordainsari teknikoak eta 
zergak barne.

 



Presidente jaunak gaineratu du datozen urteetan markatuko diren loteak 
erauzteko pistako bi kilometro gehiago egitea aurreikusi behar dela, eta ibilbidea egun 
batean berrikustea komeni dela; hilaren 23an Erlan-Paraísos ibilbideko lanak bisitatuko 
direnez, bi gauzak egin daitezke.

HAMAHIRUGARRENA.- BESTELAKOAK

- Igogailua hobetzeko aurrekontua
Igogailuaren mantentze-lanak egiten dituen enpresak olio-mahuka eta sistema 

elektriko guztia lehen solairura igotzeko aurrekontua aurkeztu du, joan den abenduan 
izandako uholdeen antzeko kalteak izanen direla aurreikusita. Jarduketa honen 
aurrekontua, Konpentsazio Partzuergoak onartu duen kalteena alde batera utzita, 
4.828,58 €-koa da. Batzarre Nagusiak  erabaki du konponketa lan guztien zenbatekoak 
ezagutu arte itxarotea, dena egin daitekeen ikusteko.

- Food truck proposamenak.
Iratiko sarreran ibilgailu ibiltari baten bidez janaria eta edaria saltzean 

interesatuta daude hainbat pertsona. Une honetan Batzarre Nagusiak horri buruzko 
araurik ez daukanez, lehenik eta behin Orbaizetako Udalarekin merkataritza ibiltariari 
buruzko arautegi propioari buruz hitz egitea erabaki da, eta gero, horren arabera, 
baimena emateko oinarri eta baldintza batzuk aztertzea.

- Kultur Ola
Ahalik eta lasterren eutsi beharreko hainbat gai daude. Lehenik eta behin, 

auzolana deitu da garbiketa-lan orokorrak egiteko, bainu-gunean aparatu guztiak 
instalatu bezain laster. Datorren astean eginen da.

Bestalde, lehen solairuan botatzea aurrikusita dauden bideoak aldatzea ere 
aipatu zen, gustuko ez zituztelako. Hori dela eta, Alfa Soluciones enpresarekin hitz 
eginen da, bigarren solairuko bideoaren zati txiki baterako bezala, eta editatu egin 
beharko litzateke kentzeko. Eta, azkenik, udan bisitak egiteko egutegia eta modua 
prestatu behar dira.

 
- Basoko komunak: Foresna
Otsailaren 16an Bibos6.0: basoen bainuak proiektua aurkezteko jardunaldian 

parte hartzeko gonbidapena bidali du Foresnak. Proiektu bakarra eta berritzailea da 
Nafarroan, lau erakunderen partzuergoak sustatua: Foresna-Zurgaia, Basartea, Gure 
Sustraiak eta Nafarroako Unibertsitatea, basoek giza ongizatea eta bizi-ohitura 
osasungarriak hobetzen nola laguntzen duten erakusten duen proiektu pilotu gisa. 
Orain arte, basoko komunen programa espezifiko bat diseinatu da, adimen-urritasuna 
duten Olloibarreko pertsonei zuzendua. Programa horretan 40 pertsona inguruk parte 
hartu dute, eta 3 hilabeteko iraupena izan du. Gaur egun, proiektu honen azken 
txanpan gaude, eta esperientzia hori erakusgarria izatea eta beste erakunde edo 
kolektibo batzuek jarduera hori beren lurraldeetan ezartzeko egin duten guztia erabili 
ahal izateko balio izatea nahi dute. Batzarre Nagusiaren ustez interesgarria da 
aurkezpen horretan parte hartzea.

- Landarte
Aurten, Landarteko programan lan egin duen pertsona bat «amonen ahotsa» 

izeneko proiektua prestatzen ari da, eta Batzarre Nagusiarentzat interesgarria izan 
daitekeelakoan bidali du. Proiektu honetan parte hartzea aztertzea erabaki da.

- Irati: merchandising-a
Ekitaldi honetarako merchandissing materiala berrikustea erabaki da, 

turismoaren eskaria delako eta iaz harrera ona izan zuelako.



- Bekaduna
Batzarre Nagusiari jakinarazi zaio hitzarmen bat sinatu dela Ibarreko ikasle 

batek praktikak Batzarre Nagusiko bulegoetan egin ahal izateko. Aurreikuspenen 
arabera, martxoan hasiko dira. Batzarre Nagusia jakinaren gainean dago.

HAMALAUGARRENA.- GALDERAK ETA ESKEAK

Ez da galde-eskerik egin. 

Eta aztertzeko gai gehiagorik ez baitago, bilkura bukatutzat eman goien 
adierazitako eguneko arratsaldeko laurak zirela. Esandakoa jasotzeko akta hau luzatu 
da, eta nik, idazkariak, egiaztatzen dut. 


