
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020ko URTARRILAREN 28ko OHIKO OSOKO BILKURA 
LEHEN DEIALDIA 

 
 

Artzibarko udaletxean, bi mila eta hogeiko urtarrilaren hogeita zortziko 
hamahiruak eta hogeita hamarretan, Artzibarko Udala bildu zen bilkura arrunta 
egiteko, legean agindu bezala, eta lehen deialdian. 
 
MAHAIBURUA: Alkate-Udalburua CARLOS OROZ TORREA 
 
BERTARATUAK: Zinegotzi hauek: 
 
  Maria Isabel Cañada Zorrilla  
                     Juan Jose Echavarren Salvador 
  Francisco Javier Erro Remirez 
                     Garoa Gartziandia Agirrezabala 
                     Carlos Iriarte Iraceburu 
                     Clara Ruiz de Gauna Borreguero 
 
Idazkaria: Joana Estanga Urroz 
 
 Alkate-udalburuak bilkurari hasiera eman ondoren gai zerrendako gaiei 
ekin zaie, hona hemen: 
 
 
1.- Aurreko bilkuretako aktak irakurri eta onestea. 
 
 2019ko azaroaren 26ko osoko bilkura arruntaren akta ez da irakurri 
zinegotziek aldez aurretik haren fotokopia jaso dutelako, bilkura honetako 
deialdiarekin batera. Alkate udal buruak galdetu du zinegotziren batek aurreko 
bilkuren aktei oharpenik egin nahi dien. Inork ez du ezer esan eta bozketa egin 
ondoren akta aho batez onetsi da eta bertan izan ziren guztiek sinatu dute. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
2.- Jakinarazpen ofizialak Osoko Bilkuraren ezagumendurako 
 
Honako jakinarazpen ofizialen informazioa eman da, osoko bilkurak horien berri 
izan dezan:  
 
- Berdintasunerako Estatu Idazkaritzaren transferentzien ebazpena, Genero 
Indarkeriaren aurkako Estatu Itunean toki-erakundeei erreserbatutako eskumen 
berriak edo zabalduak garatzeko, 2019ko ekitaldirako. 
 
 
3.- Alkatearen ebazpenak Osoko Bilkuraren ezagumendurako 
 
Alkateak honako ebazpenen inguruko informazioa eman du, osoko bilkurak 
jakin dezan: 
 

-  Alkatetzaren 26/2019 Ebazpena, 2019ko abenduaren 24koa, Saraguetako San 
Juan kaleko 18. zenbakian sustatutako familia bakarreko etxebizitzarako eraikina 
birgaitzeko obra-lizentziaren aldeko txostena ematen duena. 
 

-  Alkatetzaren 27/2019 Ebazpena, 2019ko abenduaren 27koa, Garraldako 
Orreagako Gure Ama ikastetxeko Guraso Elkarteari 2019-2020 ikasturterako 60 
euroko laguntza eman eta ordaintzen diona. 

 
- Alkatetzaren 1/2020 Ebazpena, 2020ko urtarrilaren 17koa, 2018-2019 

ikasturteko ikasketa-laguntzetarako guztira 400,00 €bideratzen dituena. 
 

4.- Ikasteko diru-laguntzak arautzen dituen Ordenantzaren aldaketaren 
hasierako onespena. 
 
 6.b) artikulua aldatzea proposatu da. Hona hemen: 
 
“b) Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza: Gehienez 200,00 
euroko zenbateko finkoa esleitzen da ikasle eta ikasturte bakoitzeko. Ikastaroa 
onartu dela egiaztatu beharko da; irakasgai bat edo bi gainditu gabe geratuz 
gero, laguntzaren zenbatekoa 100,00 eurokoa izango da gehienez, eta gainditu 
gabeko hiru irakasgai edo gehiagorekin ez da diru-laguntzarik jasotzeko 
eskubiderik izango. 
 
 Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 
325.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, onetsitako Ordenantza jendaurrean 
egonen da hogeita hamar egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako 
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek 
espedientea aztertu eta erreklamazioak edo oharpenak egin ditzaten. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jendaurreko epean alegaziorik aurkeztuko ez balitz, ikasketetarako 
diru-laguntzak arautzen dituen Udal Ordenantzaren aldaketa behin betiko 
onetsiko da eta aldatutako artikuluen testu osoa Nafarroako Aldizkari 
Ofizialean emanen da argitara. 
 
 
Aho batez erabaki da: 
 
 LEHENIK: Proposatutako aldaketa onartzea eta NAOn argitaratzeko 
agintzea, prozedura arruntarekin jarraitzeko 
 
5.- Auñamendi Mankomunitateko haur eskolan matrikulatzeko 
proposamena. 
 

Ikusirik Aurizko Auñamendi Mankomunitateak igorri duen idazkia, 
Artzibarko familia batek Mankomunitateak kudeatzen duen Haur Eskolara 
seme/alaba emateko asmoa dutela adierazten baita. Hasiera batean ez dago ikasle 
horiek onartzeko arazorik, bai gurasoek zein Artzibarko Udalak ekonomikoki 
ordaindu behar dutena ordaintzeko konpromisoa hartuz gero. 
 
Betebeharrak hauek dira: 
 
- Gurasoek kuotak ordaindu behar dituzte, eta hala badagokie, jantokikoa baita; 
hori guztia familia unitatearen diru-sarreren araberako baremoaren arabera. 
 
- Artzibarko Udalari dagokion kuota ordaintzera, ibarreko biztanle kopuruaren 
araberakoa, eskolako urteko kostu osoaren banaketa egitea berari dagokion zatia 
hain zuzen ere; hori kalkulatzeko lehenengo gurasoek ordaintzen dutena eta 
Nafarroako Gobernuak jarritakoa kentzen dira. Informazio gisa, 2018-2019 
ikasturtean biztanleko kostua 13,15€ izan zen. 
 
 Gaia eztabaidatu eta bozkatu ondoren, aho batez erabaki da: 
 
 1.- Heldu den urtean Eskolara joango diren ibarreko haurrei dagozkien 
betebehar ekonomikoei aurre egiteko konpromisoa hartzea, hots, Artzibarko 
Udalari egokituko zaion kuota ordaintzea; kuota hori biztanle kopuruaren 



 
 
 
 
 

arabera banatuko da, urteko kostu osotik gurasoek ordaindutakoa eta Nafarroako 
Gobernuak emandakoa kenduta gelditzen den zatiaren banatzetik sortua. 
 
 2.- Erabaki honen berri Aurizko Auñamendi Mankomunitateari 
jakinaraztea. 
 
6.- Nafarroa Oinez 2020 diru-laguntza. 
 

Lizarrako Ikastolak idazkia igorri du esanez 2020ko urriaren 18an 
Nafarroa Oinez Lizarran ospatuko dela eta diru-laguntza eskatzen duela; aho 
batez erabaki da:  

 
LEHENIK: 2020ko Nafarroa Oinezi 150 euroko diru-laguntza ematea. 
 
BIGARREN: Lizarrako Ikastolako buruari, Unai Gardoki Alkortari, 

erabaki honen berri ematea. 
 
7.- Pirinioko Mahaiko ordezkarien izendapena. 
 

Jarraian Pirinioko Mahaian Udalaren ordezkariak izendatzea eta 
izendapen horiek Mahai horri jakinaraztea erabaki da: 
 

- Titularra: Maria Isabel Cañada Zorrilla, Artzibarko Udalaren zinegotzia 
- Ordezkoa:  Carlos Oroz Torrea, Artzibarko Udalaren alkatea. 

 
8.- Alkatetzaren txostenak 

Alkateak honako informazioa eman du: 

- Pirinioko Mahaia Urtarrilaren 8an Nasuvinsako kideekin eta Proiektu 
Estrategikoen Zuzendariarekin elkartu ziren. Nafarroako Gobernuak diru-
partida bat emango du Pirinioarentzako eta horren bidez 3 pertsona eta erdi 
kontratatuko dira, bi Lursarearen bidez eta gainerakoak Cederna-Garalurren 
bidez. 

- Euroveloren bilera Ariben: Frantzia eta Nafarroa lotuko dituen 
bizikletentzako bidearen proiektua aurkeztu zen, Orreagatik, Orbaizetatik eta 
Artzibarretik sartuz, eta Longidan Bide Berdearekin lotuz. 

-  Artzibarko Udala kide gisa sartuko da proiektuan eta Udalei eskatzen zaie 
proiektua mantentzeko eta sustatzeko konpromisoa lehenengo zortzi urtean. 

- Pirinioko Mahaia Urtarrilaren 14an Zuzendaritza Batzorde berria osatu zen. 

- Legebiltzarreko bilera: Itoizko Urtegiak ukitutako udalerrietako lau alkatek 
bilera egin zuten urtegiaren eragina konpentsatzea eskatzeko. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Eraldaketa Digitaleko Zuzendari Nagusia: Urtarrilaren 11an bilera egin zuten 
Artzibarren mugikorren estaldura hobetzeko, baita Internet eskuratzeko 
azpiegiturak hobetzea eskatzeko. 

9.- Kide anitzeko organoetako eta bestelako ordezkarien informazioa 
 
Ez dago 
 
10.- Eskaerak eta galderak. 
 
Ez dago 
 
 
 

Eta gai gehiagorik ez zegoenez alkateak bilkura bukatutzat eman zuen 
hamalauak eta berrogeian, eta nik akta egin dut eta bertan zeudenek sinatu dute 
eta nik, idazkaria naizen aldetik, ziurtatu dut. 

 
 
 
 
 

 


