
 

2022KO IRAILAREN 29AN EGINDAKO                                                            

BILKURA ARRUNTAREN AKTAREN ZIRRIBORROA 

Garraldako Udaletxeko Bilkura Aretoan, bi mila eta hogeita biko irailaren 29an, goizeko 

zortzietan, Udalbatzak bilkura arrunta egin du, lehenengo deialdian, indarrean dagoen 

arautegiak eskatutako gutxieneko partaideak elkartu direla. Bilkura alkate jaunak zuzendu 

du, marjinan adierazitako zinegotziak bertaratu dira eta idazkariaren aholkularitza izan 

dute. 

1.- Aurreko bilkuraren aktaren zirriborroa irakurtzea.  

Irakurri da 2022ko ekainaren 22an egindako bilkuraren akta, eta aho batez onetsi da.  

2.- Alkatetzaren ebazpenak. Jakinarazi da alkateak honako ebazpen hauek eman dituela:  

- 23/22 Ebazpena, ekainaren 23koa, trakzio mekanikoko ibilgailuen eta lur kontribu-

zioaren gaineko zergen erroldak onesten dituena.  

- 24/22 Ebazpena, ekainaren 27koa, Antonio Idoateri obra egiteko baimena  ematen 

diona.  

- 25/22 Ebazpena, uztailaren 20koa, bazketarako 2022ko azienda errolda onesten 

duena.  

- 26/22 Ebazpena, uztailaren 26akoa, Juan Manuel Iriarteri obra egiteko baimena  

ematen diona.  

- 27/22 Ebazpena, abuztuaren 3koa, Medikuaren Igualatorioaren 2022ko errolda 

onesten duena.  

- 28/22 Ebazpena, abuztuaren 8koa, Udal Biztanleen Erroldatik Eliot Jones eta Mª 

Arantzazu Oneca kentzea agintzen duena, beste herri batera joan direlako. 

- 29/22 Ebazpena, abuztuaren 8koa, ur kontsumoko, saneamenduko eta kontadoreen 

kuotetako erroldak, 2021eko urritik 2022ko ekaina bitartekoak, onesten dituena.  

- 30/22 Ebazpena, abuztuaren 11koa, herri lurren enkanterako errolda, 2022koa, 

onesten duena.  

- 31/22 Ebazpena, irailaren 5ekoa, Zerbitzu Anitzetako lanpostua aldi baterako bete-

tzeko izangaien zerrenda osatzeko deialdia onesten duena.  

- 32/22, irailaren 5ekoa, herri barnean trafiko arauak hausteagatik 400 euroko isuna 

ezartzen duena.  
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- 33/22 Ebazpena, irailaren 14koa, jabetza pribatuko lur-zati batean erlauntzak jartze-

ko baimena emateko udalak ahalmenik ez duela adierazten duena.  

- 34/22 Ebazpena, irailaren 21ekoa, Loperena jaunari ezkontza zibila egiteko ahalme-

na ematen diona.  

- 35/22 Ebazpena, irailaren 22koa,  Óscar Urangari aparkatzeko txartela berritzen dio-

na.  

- 36/22 Ebazpena, irailaren 23koa, Silbia Lerindeguiri obra egiteko baimena ematen 

diona.  

- 37/22 Ebazpena, irailaren 28koa, Uxue Moreno udal biztanleen erroldan sartzea 

agintzen duena. 

Udalbatza ebazpenen edukiaren jakinaren gainean gelditu da, eta guztiekin ados 

daudela adierazi du.  

3.- Informazioak, komunikazioak eta hainbat gai.  

- Lurralde Kohesioko Departamentutik 2.240 € jaso direla jakinarazten da, 2021eko 

abenduko euriteen ondorioz goi-hornidurako hoditerian izandako kalteak konpontzea-

gatik. 

- Abuztuaren 2an, administrazio elektronikoa ezartzeko edo/eta hobetzeko dirulagun-

tzak eskuratu ahal izateko dokumentazioa aurkeztu zitzaion Lurralde Kohesioko De-

partamentuari. 

- Jakinarazi da aurten 3.580 € ordaindu direla udal-funtsekin, eskola-jantokirako la-

guntza gisa. Iaz 2.638 € ordaindu ziren.  

- Jakinarazi da uztailaren 21ean NASUVINSArekin sinatu dela babes ofizialeko etxe-

bizitzak eraiki diren lurzatiaren mantentze-zerbitzuak emateko kontratua. Hitzarmena-

ren epea 40 urtekoa da. Udalak konpromisoa hartu du lursaila elurrez eta izotzez 

garbitzeko, eta, trukean, NASUVINSAk 14.520 € ordainduko ditu 40 urteko epe horre-

tarako. 

- Jakinarazi da Hezkuntza Departamentuari bidali zaiola Eskola Kontzentrazioaren 

garbiketa-gastuen ziurtagiria 2021eko irailetik 2022ko abuztura bitartean, hau da, 

43.719,72 €. 

Udalbatza jasotako informazioaren gainean gelditu da.  

4.- Lur-aldaketari buruzko espedientea.  

Udalbatzako kideek arretaz aztertu dute espediente hori, eta aho batez erabaki dute 

legez eskatzen den quoruma ordezkatzen duela: 

1.  2019ko apirilaren 2ko bilerako gai-zerrendako 6. puntuan erabakitakoa hitzez hitz 

berrestea eta berrestea. Honela dio, hitzez hitz: 



“6.- Truke-espedientea. 

Udalbatzak 1981eko martxoaren 12an eta 1981eko apirilaren 9an hartutako eraba-

kien bidez, Faustino Barberena Lerindeguiri lur-aldaketa egiteko proposamena egi-

tea erabaki zen. 

Nahitaezkoa denez, lur-aldaketa horiek egiteko baldintzen plegua egin da, eta 

udalbatzako kideek aldez aurretik aztertu dute. 

Gaia eztabaidatu ondoren, aho batez, hau da, legez eskatutako kideen kopuru 

osoa, onetsi da: 

1)  Hasierako onespena ematea udal-jabetzako 2. poligonoko 157. lur-zatiari da-

gozkion 6.175 m2-ko desafektazioari, ondoren 2. poligonoko 158. lur-zatiari 

dagozkion 8.224 m2-tan trukatzeko. Partikular horrekin trukatzen da lur-zati 

hori. 

2)  Lur-aldaketa hori arautuko duen baldintza-agiria onartzea. Agiri hori akta ho-

nen eranskin gisa gelditu da, bai eta bertan aipatzen den dokumentazio grafi-

koa ere (planoa eta koordenatuen zerrenda). Hori guztia alkateak sinatuko du, 

udalaren ordezkari gisa, eta aldaketaren onuradun den pertsona fisikoak, edo 

beste pertsona batek, lehenengoaren ordezkari gisa. 

3)  Iragarki-taulan argitaratzea Herri lur-zatiaren desafektazioko erabakia, hilabe-

teko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean iragartzen denetik hasita, adierazi-

tako epearen barruan alegazioak edo erreklamazioak aurkeztu ahal izan 

daitezen. 

4)  Egiten diren alegazioak edo erreklamazioak ebaztea, hala badagokio, eta 

behin betiko onespen-erabakia hartzea, indarrean dagoen araudiak eskatzen 

duen quorumarekin. 

5)  Hasierako erabakia behin betikoa izanen da, alegaziorik edo erreklamaziorik 

aurkezten ez bada. 

6)    Trukaketa modu onez burutzeko beharrezkoak diren izapide guztiak egitea. 

7. TRABAJOS CATASTRALES, S.A. sozietate publikoak egindako txostena onartzea. 

Txosten horretan adierazten denez, trukatu beharreko egungo lur-zatiak, hau da, 2. 

poligonoko 437 eta 438 lur-zatiak, bat datoz lur-aldaketa horren xede izan ziren 

hasierako lur-zatiekin, hau da, 2. poligonoko 157 eta 158 lur-zatiekin. 

8. Deklaratzea ez dela beharrezkoa 2. poligonoko 438. lur-zatia bereizteko lizentzia, 

haren errealitate fisikoa bat baitator katastroko errealitatearekin. 



9. Bi lur-zatiei balio altuena ematea, hau da, 2.616,14 eurotako balioa ematea, 

TRABAJOS CATASTRALES, S.A. sozietate publikoak 2022ko irailean egindako 

balorazio-txostenaren arabera. 

10. Alkateari baimena ematea banaketa- eta aldaketa-eskritura sina dezan.  

11. Banantze- eta aldaketa-izapide horiek eragindako gastu eta zerga guztiak Udala-

ren kontura joanen dira. 

5.- Nafarroako Zerga Ogasunaren eta Garraldako Udalaren arteko lankidetzarako eta 

informazioa trukatzeko esparru-hitzarmena.  

Aipatutako hitzarmena irakurri da. Horren xedea da zerga arloko garrantzia duen in-

formazioa trukatzea, zergen kudeaketan eta ikuskaritzan laguntzea, Nafarroako Zerga 

Ogasunaz gain, honako jarduera hauetan: katastroko aurre-mantentzea, balioespen-

txostenak egitea, ekonomia-jardueren gaineko zergaren kudeaketa eta ikuskapena, 

eta beste udal zerga batzuen kudeaketa eta zerga-ikuskapena. 

Hitzarmen horren birtualtasunetako bat da TRACASAk orain arte Udalarentzat egin di-

tuen lanak ez lituzkeela TRACASAk fakturatuko, Nafarroako Zerga Ogasunak baizik, 

eta, beraz, Udalak ez lukeela BEZik ordainduko. 

Udalbatzako kideek aurretik aztertu dute hitzarmenaren testua, eta dagokion eztabai-

daren ondoren, aho batez erabaki dute: 

3. Lankidetzako esparru-hitzarmenari atxikitzeko eskatzea, Nafarroako Zerga 

Ogasunaren eta Nafarroako udalerrien artean informazioa trukatzeko eta zer-

gak ikuskatzeko. 

4. Atxikitzeko eskaeraren IV. eranskina betetzea eta erregistro telematiko bidez 

jakinaraztea Nafarroako Foru Ogasunari. 

6.- Garraldako presio handiko ur-hornidura hobetzea. 

Toki Administrazioko eta Despopulazioko zuzendari nagusiak ekainaren 28an eman-

dako 110E/2022 Ebazpenaren bidez, onetsi ziren 2022-2025 plangintzaldirako Toki 

Inbertsioen Planean behin-behinean sartuta dauden presio handiko ur-hornidurako le-

hentasunezko inbertsioen zerrendak.  

Ebazpen hori 2022ko uztailaren 19ko 143 zenbakiko Nafarroako Aldizkari Ofizialean 

argitaratu zen. 

Toki Inbertsioen Plana arautzen duen martxoaren 22ko 8/2022 Foru Legearen 11.5 

artikuluan agindutakoaren arabera, aurreko paragrafoan aipatzen den ebazpena argi-

taratu ondoren, 6 hilabeteko epe luzaezina dago zenbait agiri aurkezteko, besteak 

beste, egikaritze-proiektua. 



Epe hori 2023ko urtarrilaren 20an amaitzen da. 

Tokiko Inbertsioen Planeko laguntza horietara “Garraldako presio handiko ur-

hornidura hobetzea” izenekoaren aurrekontua aurkeztu zen. Eunate Compañía de In-

geniería, S.L.k idatzitakoa da, eta  281.299,14 €-koa da, BEZa barne. 

Aurkeztutako lan hori oinarri hartuta, Garraldako presio handiko hornidura hobetzea 

sartu da behin-behinean Toki Inbertsioen Planean. 

Bidezko da dagokion proiektuaren idazketa esleitzea, eta gomendagarria da aurreko 

lanak egin dituen enpresa berari esleitzea. Gainera, Kontratu Publikoei buruzko apiri-

laren 13ko 2/2018 Foru Legearen 81. artikuluko zenbateko txikiko kontratu bat da, eta 

egintza horretan dagokion kreditu-erreserba onartu du. 

Proiektuaren idazketa Eunate Compañía de Ingeniería, S.L.ri esleitzea erabaki da. 

7.- NASUVINSAren etxebizitzak. 

NASUVINSAk jakinarazi du etxebizitzetako obrak amaitzeko fasean daudela eta, on-

doren, obra-amaierako espedientea dokumentatzeko izapideari ekinen zaiola. Jakina-

razi dutenez, 2022ko abenduaren 1eko deialdian esleipen-prozesuan sartuko dira, eta 

interesdunek Nasuvinsaren webgunean izena emanda egon behar dute data hori bai-

no lehen. 

Etxebizitza horiei buruz eztabaidatu da, eta erabaki da Nasuvinsako Obretako Depar-

tamentu Teknikoari adieraztea Udal honek interesa duela deialdian bi etxebizitza txiki-

ak (2 logela) gazteei alokatzeko erreserbatzeko. Era berean, esleipen-prozesuak 

aldatzeko eskaera berretsi da, horietan jaso dadila, puntuazio positibo gisa, etxebizi-

tza dagoen udalerrian erroldatuta egotea.  

8.- Iratiko Biosfera Erreserba.  

Aezkoa eta Zaraitzuko Batzar Nagusiek Iratiko oihanaren eta gure haranetako herrien 

hautagaitza Unescon aurkeztea sustatu dute, Biosferaren Erreserba izendatzeko.  

Garraldako Udalaren ustez, gure herrien garapen sozioekonomikorako eta natura ba-

besteko ekimen mesedegarria da, ez baitu udal-eskumenik mugatzen, ezta abeltzain-

tza- edo baso-jarduerarik ere. 

Aezkoa eta Zaraitzu ibarrak Biosferaren Erreserba izendatzea kalitate-zigilu bat da, 

natura eta bertako biztanleak hobetzeko jarduerak egiteko aukera ematen duena. 

Garraldako Udalak aktiboki parte hartuko du helburu hori lortzeko, eta ESKATZEN 

DIE Aezkoako eta Zaraitzuko Batzar Nagusiei Beteluko hariztia, haritz kandelaren Eu-

ropako baso interesgarrienetako bat, biosferaren erreserbaren zonifikazioan gunetzat 

har dezatela. 

9.- Fakturak 



Egindako azken Osoko Bilkuratik hona ordaindutako fakturen berri eman da. Modu 

berean, adierazi dira epe berean zer diru sarrera gertatu diren, eta Udalbatzak jakina-

ren gainean gelditu  eta gastu eta diru sarrerekin adostasuna agertu du. 

10.- Galde-eskeak.  

Ez da egin. 

Eta aztertzeko gai gehiagorik agertu ez denez, bilkura bukatutzat eman da goian adierazi-

tako eguneko goizeko hamarrak eta hogeita hamar minutuak zirela. Errandakoa jasotzeko 

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

 


