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2022KO ABUZTUAREN 24KO OSOKO BILKURAKO AKTA. 
 

Tokia: Berako Herriko Etxea.  
Eguna: 2022-08-24. 
Hasiera ordua: 19:30. 
Bilkura mota: ohikoa, 1. deia.  
 
BERTARATUAK: 
EH BILDU  
Estibaliz Pinacho Olaciregui 
Maialen Chantre Irazoki 
Patxi Castillo Graciarena 
Ines Rosario Matxiarena Aldalur 
HERRIRAKO 
Jose Antonio Oyarzabal Iribas 
Raquel Quiroga Tapia 
 
EZ EGOTE JUSTIFIKATUAK: 
Aitor Elexpuru Egaña 
German Castillo Lazcanotegui 
 
ALDEZ AURRETIK JUSTIFIKATU GABEKO EZ EGOTEAK: 
Julen Errandonea Martin 
 
ALKATE EGINKIZUNETAN ARI DEN ALKATEORDEA (Bilkurako buru): 
Jose Esteban Aguirre Zubieta 
 
IDAZKARIA: Miguel Jose Belarra Tellechea, ekintzaren akta jasotzen du. 
 
EZTABAIDATUTAKO GAIAK (behar bezala egindako deialdiaren Gai Zerrendan sartu 
zirenak): 

 
1. AURREKO 2 BILKURETAKO AKTEN ONARPENA. 
 

Alkateordeak  galdetu  du  zinegotziren  batek  oharren  bat  egin  nahi  ote  dien 
deialdiarekin batera banatu ziren aurreko 2 bilkuretako aktei (2022-07-20 eta 2022-08-01). 
Inork ez du azalpenik egin eta aho batez onartu dira aktak. 

 
Patxi Castillo bilerara sartu da. 

 
2. KALBARIO ERREKA LURPERATZEAREN TRAZADURA BERRIAREN 
OBRAK KONTRATATZEKO ESPEDIENTEA. 
 

Ikusirik Kalbario erreka lurperatzearen trazadura berriaren obrak kontratatzeko espe-
dientea, agiri hauek dituena: 

 
- KALBARIO ERREKA LURPERATZEAREN TRAZADURA BERRIA izenburuko 

proiektua, XXX eta XXX (Monkaval) bide, ubide eta portuetako ingeniariek idatzia, 2022ko 
maiatzean. Kontratuaren balio zenbatetsia 383.155,19 eurokoa da. 



 
- Beharren txostena eta proiektuaren zuinketa akta, udal arkitekto teknikoak eginak 

2022ko abuztuaren 19an. 
 
- Kontratazioaren plegu arautzailea. 
 
- Kontu-hartzaileak 2023ko abuztuaren 22an egindako txostena. 
 
- Idazkariak 2022ko abuztuaren 22an egindako txostena. 
 
Kontuan hartuta aurretik izapidetutako espediente bat dela. 
 
Kontratu Publikoei buruzko 2/2018 Foru Legean eta Nafarroako Toki 

Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 224. eta ondoko artikuluetan ezarritakoaren 
arabera, honako hau 

 
aho batez ERABAKI DA: 
 
1. Onestea lehen aipatutako proiektua, KALBARIO ERREKA LURPERATZEAREN 

TRAZADURA BERRIA izenburukoa. 
 
2. Onestea Kalbario erreka lurperatzearen trazadura berriaren obrak kontratatzeko 

espedientea, eta adjudikazio prozedurari hasiera ematea,  kontratua prozedura irekiaren 
bidez esleitzeko. 

 
3. Kontratazioaren plegu arautzailea onestea. 
 
4. Gasturako baimena ematea. Aldez aurretik izapidetzen den gastua eta, hala 

badagokio, esleipena edo suntsiarazpena, dagokion ekitaldian dagozkion betebeharrak 
finantzatzeko kreditu egoki eta nahikoa egotearen baldintza etengarriaren mende egonen 
dira. 

 
5. Lizitazio iragarkia argitaratzea Nafarroako Kontratazioaren Atarian. 

 
3. 2022/16 ZENBAKIKO AURREKONTU-ALDAKETA: KREDITU-
TRANSFERENTZIA (IBILALDI TURISTIKO ETA NATURALAK 
DIGITALIZATZEA). HASIERAKO ONESPENA. 
 

Alkateordeak espedientea eta idazkariak prozedura azaldu ondoren, erabaki hau hartu 
da: 

 
Ikusirik kontu-hartzailetzak 2022ko abuztuaren 22an egindako txostenak adierazten 

duela indarrean dagoen aurrekontuko gastu-partida batean ez dagoela kreditu nahikorik, eta, 
beraz, kreditua transferitzeko espediente bat onartu behar dela (2022/16 zk.). Aipatzen du 
ondoko hau dela transferentzia behar duten gastu-partidak: 

1-4320-62600. Ibilaldi turistiko eta naturalak digitalizatzea. 500,00 €. 
Zenbatekoa, guztira: 500,00 €. 
 
Kontuan izanda aipatu txostenean proposatzen duela hura finantzatzea partida 

honetako kreditutik eginiko transferentziarekin: 
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1-3270-22699. Memoria historikoa. 500,00 €. 
Zenbatekoa, guztira: 500,00 €. 
 
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 202., 216. eta 217. 

artikuluei eta indarrean dagoen Aurrekontuko 11. eta 9. Exekuzio Oinarriei jarraikiz, 
 
aho batez ERABAKI DA: 
 
1. Hasierako onespena ematea 2022/16 zenbakia duen aipatu aurrekontu-aldaketari 

(kreditu-transferentzia). 
  
2. Jendaurrean jartzea espedientea 15 eguneko aldian, udal iragarki taulan iragarrita,  

nahi duenak aztertu eta erreklamazioak aurkez ditzan.  
 
3. Ohartaraztea ezen, jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik aurkezten ez bada, 

hasierako onespenaren erabakia behin betiko onetsitzat joko dela, eta jendaurrean jartzeko 
aldia igarotakoan jarriko dela indarrean. 

 
Erreklamazioak edo alegazioak eginez gero, osoko bilkurak berariazko erabakia hartu 

beharko du erreklamazio edo alegazio horien ebazpenari eta proposatutako aldaketaren 
behin betiko onespenari buruz, eta behin betiko testua udal iragarki taulan argitaratu ondoren 
jarriko da indarrean. 

 
4. 2022/17 ZENBAKIKO AURREKONTU-ALDAKETA: APARTEKO KREDITUAK 
(IGERILEKUEN PROIEKTUAREN MEMORIA; EZTEGARA-ALTZATE 
ZEHARBIDEA BERRURBANIZATZEKO MEMORIA). HASIERAKO ONESPENA. 
 

Alkateordeak espedientea eta idazkariak prozedura azaldu ondoren, erabaki hau hartu 
da: 

 
Ikusirik: 
 
- Udalak zenbait gastu egin behar dituela, baina indarrean dagoen aurrekontuan ez 

dagoela gastu horietarako krediturik. 
 
- Udal kontu-hartzaileak 2022ko abuztuaren 22an egindako txostenak adierazten duela 

aurrekontua aldatzeko espedientea izapidetu behar dela, aparteko kredituak, gastu-partida 
hauetarako: 

1-3421-64000. Igerilekuen proiektua idaztea. 1.210,00 euro. 
1-4530-64000. Eztegara-Altzate zeharbidea berrurbanizatzeko memoria baloratua 

idaztea. 1.210,00 euro. 
Zenbatekoa, guztira: 2.420,00 €. 
 
- Txosten horretan proposatzen dela gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina den 

1-87000 partidaren kargura finantzatzea, 2.420,00 euroko zenbatekoan. 
 
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 202., 213. eta 214. 

artikuluei eta indarrean dagoen Aurrekontuko 9. Exekuzio Oinarriari jarraikiz, 
 



aho batez ERABAKI DA: 
 
1. Hasierako onespena ematea 2022/17 zenbakia duen aipatu aurrekontu-aldaketari 

(aparteko kredituak). 
  
2. Jendaurrean jartzea espedientea 15 eguneko aldian, udal iragarki taulan iragarrita,  

nahi duenak aztertu eta erreklamazioak aurkez ditzan.  
 
3. Ohartaraztea ezen, jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik aurkezten ez bada, 

hasierako onespenaren erabakia behin betiko onetsitzat joko dela, eta jendaurrean jartzeko 
aldia igarotakoan jarriko dela indarrean. 

 
Erreklamazioak edo alegazioak eginez gero, osoko bilkurak berariazko erabakia hartu 

beharko du erreklamazio edo alegazio horien ebazpenari eta proposatutako aldaketaren 
behin betiko onespenari buruz, eta behin betiko testua udal iragarki taulan argitaratu ondoren 
jarriko da indarrean. 

 
5. 2022/18 ZENBAKIKO AURREKONTU-ALDAKETA: APARTEKO KREDITUA 
(BTT BIDEEN ERAGINEN AZTERTZEA). HASIERAKO ONESPENA. 
 

Alkateordeak espedientea eta idazkariak prozedura azaldu ondoren, erabaki hau hartu 
da: 

 
Ikusirik: 
 
- Udalak zenbait gastu egin behar dituela, baina indarrean dagoen aurrekontuan ez 

dagoela gastu horietarako krediturik. 
 
- Udal kontu-hartzaileak 2022ko abuztuaren 22an egindako txostenak adierazten duela 

aurrekontua aldatzeko espedientea izapidetu behar dela, aparteko kredituak, gastu-partida 
honetarako: 

 
1-4320-2270601. BTT bideak sortzeko afekzioei buruzko azterketa. 2.541,00 euro. 
Zenbatekoa, guztira: 2.541,00 €. 
 
- Txosten horretan proposatzen dela hurrengo partidako kreditu-bajaren bidez 

finantzatzea: 
1-9320-22708. Zergen kudeaketa. 2.541,00 euro. 
Zenbatekoa, guztira: 2.541,00 €. 
 
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 202., 213. eta 214. 

artikuluei eta indarrean dagoen Aurrekontuko 9. Exekuzio Oinarriari jarraikiz, 
 
aho batez ERABAKI DA: 
 
1. Hasierako onespena ematea 2022/18 zenbakia duen aipatu aurrekontu-aldaketari 

(aparteko kreditua). 
  
2. Jendaurrean jartzea espedientea 15 eguneko aldian, udal iragarki taulan iragarrita,  

nahi duenak aztertu eta erreklamazioak aurkez ditzan.  
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3. Ohartaraztea ezen, jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik aurkezten ez bada, 

hasierako onespenaren erabakia behin betiko onetsitzat joko dela, eta jendaurrean jartzeko 
aldia igarotakoan jarriko dela indarrean. 

 
Erreklamazioak edo alegazioak eginez gero, osoko bilkurak berariazko erabakia hartu 

beharko du erreklamazio edo alegazio horien ebazpenari eta proposatutako aldaketaren 
behin betiko onespenari buruz, eta behin betiko testua udal iragarki taulan argitaratu ondoren 
jarriko da indarrean. 

 
6. 2022/19 ZENBAKIKO AURREKONTU-ALDAKETA: KREDITU-GEHIGARRIAK 
(KONTSULTAKO TEILATUA; HAURTZAINDEGIKO OBRAK). HASIERAKO 
ONESPENA. 
 

Alkateordeak espedientea eta idazkariak prozedura azaldu ondoren, erabaki hau hartu 
da: 

 
Ikusirik: 
 
- Ez dagoela kreditu nahikorik gastuen partida batzuetan inbertsioak egiteko. 
 
- Martxoaren 14ko 62/2022 Alkatetzaren Ebazpenaren bidez onetsi zela 2021eko 

Aurrekontuaren likidazioa. 
 
- Kontu-hartzaileak 2022ko abuztuaren 22an egindako txostenak adierazten duela 

aurrekontua aldatzeko espedientea izapidetu behar dela, kreditu-gehigarriak, inbertsioak egin 
ahal izateko. Aipatzen du ondoko hauek direla gehigarria behar duten gastu-partidak: 

 
1-3121-62200. Kontsultategiko teilatua birmoldatzea. 5.000,00 €. 
1-3231-622200. Haurtzaindegiko obrak. 1.038,42 €. 
Zenbatekoa, guztira: 6.038,42 €. 
 
- Txosten horretan proposatzen dela gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina den 

1-87000 partidaren kargura finantzatzea, 6.038,42 euroko zenbatekoan. 
 
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 202., 213. eta 214. 

artikuluei eta indarrean dagoen Aurrekontuko 9. Exekuzio Oinarriari jarraikiz, 
 
aho batez ERABAKI DA: 
 
1. Hasierako onespena ematea 2022/19 zenbakia duen aipatu aurrekontu-aldaketari 

(kreditu-gehigarriak). 
  
2. Jendaurrean jartzea espedientea 15 eguneko aldian, udal iragarki taulan iragarrita,  

nahi duenak aztertu eta erreklamazioak aurkez ditzan.  
 
3. Ohartaraztea ezen, jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik aurkezten ez bada, 

hasierako onespenaren erabakia behin betiko onetsitzat joko dela, eta jendaurrean jartzeko 
aldia igarotakoan jarriko dela indarrean. 



 
Erreklamazioak edo alegazioak eginez gero, osoko bilkurak berariazko erabakia hartu 

beharko du erreklamazio edo alegazio horien ebazpenari eta proposatutako aldaketaren 
behin betiko onespenari buruz, eta behin betiko testua udal iragarki taulan argitaratu ondoren 
jarriko da indarrean. 
 
7. BANDOAK ETA ALKATETZAREN EBAZPENAK. 
 

Honako bando eta Alkatetzaren ebazpen hauen jakinaren gainean geratu dira: 
 
- Bandoak: B19 eta B20/2022 zenbakidunak. 
 
- Ebazpenak: 178/2022 zenbakiko ebazpenetik (2022-07-19) 209/2022 zenbakiko 

ebazpenera arte (2022-08-22). 
 

8. ESKAERAK ETA GALDERAK. BESTE UDAL ORGANOEN KONTROLA. 
 

Ez dira izan. 
 
Beste aztergairik izan gabe, 20:10ak direnean, alkateak bilera bukatutzat eman du, eta 

nik, neronek, idazkaria naizenez, ziurtatzen dut. 
 
 
O.E. ALKATEORDEA, 
J. Esteban Aguirre Zubieta. 

 
IDAZKARIA, 
Miguel J. Belarra Tellechea. 

 


