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2022KO IRAILAREN 28KO OSOKO BILKURAKO AKTA. 

 

Tokia: Berako Herriko Etxea.  

Eguna: 2022-09-28. 

Hasiera ordua: 19:30. 

Bilkura mota: ohikoa, 1. deia.  

 

BERTARATUAK: 

EH BILDU  

Jose Esteban Aguirre Zubieta 

Estibaliz Pinacho Olaciregui 

Maialen Chantre Irazoki 

Ines Rosario Matxiarena Aldalur 

HERRIRAKO 

Jose Antonio Oyarzabal Iribas 

Raquel Quiroga Tapia 

 

EZ EGOTE JUSTIFIKATUAK: 

Patxi Castillo Graciarena 

German Castillo Lazcanotegui 

 

ALDEZ AURRETIK JUSTIFIKATU GABEKO EZ EGOTEAK: 

Julen Errandonea Martin 

 

ALKATEA (Bilkurako buru): 

Aitor Elexpuru Egaña 

 

IDAZKARIA: Miguel Jose Belarra Tellechea, ekintzaren akta jasotzen du. 

 

EZTABAIDATUTAKO GAIAK (behar bezala egindako deialdiaren Gai Zerrendan sartu 

zirenak): 

 

1. AURREKO BILKURAKO AKTAREN ONARPENA. 

 

Alkateak  galdetu  du  zinegotziren  batek  oharren  bat  egin  nahi  ote  dion 

deialdiarekin batera banatu zen aurreko bilkurako aktari (2022-08-24). Inork ez du 

azalpenik egin eta aho batez onartu da akta. 

 

2. IBILGAILUAK ESPALOIETAN BARNA SARTZEKO ETA ATERATZEKO 

ETA EREMU PUBLIKOA IBILGAILUEN APARKALEKU ESKLUSIBORAKO 

ETA EDOZEIN MOTATAKO SALGAIEN ZAMALANETARAKO 

ERRESERBATZEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA 

ALDATZEA. HASIERAKO ONESPENA. 

 

Ikusirik: 

 

- Ibilgailuak espaloietan barna sartzeko eta ateratzeko eta eremu publikoa ibilgailuen 

aparkaleku esklusiborako eta edozein motatako salgaien zamalanetarako erreserbatzeko 

tasak arautzen dituen Ordenantza fiskala aldatzeko espedientea. Bertan jasotzen da 



aldaketa-proposamena (xedapen iragankor bakarra gehitu). 

 

- Idazkariak 2022ko irailaren 26an egindako txostena. 

 

- Gai baten alderdi partzialen arauketa izanik, egin gabe utz daitekeela Administrazio 

Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeko 133.1 artikuluak arautzen 

duen aurretiko kontsulta publikoa. 

 

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 325. eta 326. arti-

kuluek eta 39/2015 Legeko 133.2 artikuluak xedatzen dutenarekin bat eginik, 

 

aho batez ERABAKI DA: 

 

1. Hasiera batez onestea ibilgailuak espaloietan barna sartzeko eta ateratzeko eta 

eremu publikoa ibilgailuen aparkaleku esklusiborako eta edozein motatako salgaien 

zamalanetarako erreserbatzeko tasak arautzen dituen Ordenantza fiskalaren aldaketa. 

 

2. Espedientea jendaurrean jartzea 30 egunez, aldez aurretik Nafarroako Aldizkari 

Ofizialean eta Udaletxeko iragarki oholean iragarkia jarrita, herritarrek eta bidezko interesa 

dutenek hura aztertu eta erreklamazioak, eragozpenak eta oharrak egin ahal ditzaten. 

 

3. Udal webgunean argitaratzea aldaketaren testua 30 egunez, ukitutako herritarrei 

entzunaldia emateko eta beste pertsona eta entitate batzuek egin ditzaketen ekarpen 

gehigarriak jasotzeko.  

 

4. Ohartaraztea ez bada erreklamazio, kexa edo oharrik aurkezten, hasierako onespen 

hau behin betikoa bilakatuko dela eta aldaketaren testua NAOn argitaratuko dela. 

 

3. KALBARIO ERREKA LURPERATZEAREN TRAZADURA BERRIAREN 

OBRA-KONTRATATUA ESLEITZEA. 

 

Ikusirik: 

 

- Kalbario erreka lurperatzearen trazadura berriaren obrak kontratatzeko espedientea, 

2022ko abuztuaren 24ko Osoko Bilkurako erabakiaren bidez onetsi zena. 

 

- Publizitate komunitariorik gabeko prozedura irekia jarraitu dela. 

 

- 2022ko irailaren 12, 15 eta 23ko Kontratazio Mahaiaren aktak, eta haiekin bate-ra 

igorritako dokumentazioa. 

 

- Kontu-hartzaileak 2022ko irailaren 23an egindako kontrolatze txostena. 

 

Kontuan izanik: 

 

- Kontratua arautzen duen baldintza administratiboen pleguko 8. puntuak jartzen 

dituela kontratua esleitzeko irizpideak, kalitate-prezio hoberena duen eskaintza zein den 

erabakitzea xede. 

  

- Construcciones Mariezcurrena SL enpresaren proposamenak (lizitazioan 
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aurkeztutako enpresa bakarra) bete dituela eskatutako baldintzak eta Kontratazio Mahaiak 

hura kontratatzea proposatu duela. 

 

- Aurretik izapidetutako espediente bat dela. 

 

Kontratu Publikoei buruzko 2/2018 Foru Legearen 100. artikuluan xedatutakoaren 

arabera, 

 

aho batez ERABAKI DA: 

 

1. Construcciones Mariezcurrena SL enpresari esleitzea Kalbario erreka 

lurperatzearen trazadura berriaren obren kontratua, 383.115,19 eurotan, BEZa kanpo  

(%0,01eko beherapena). 

 

2. Honako hau jakinaraztea adjudikatariari: 

 

2.1. Aurkeztutako eskaintza bakarra denez, etendura-epea ez da aplikatzen 

(2/2018 Foru Legearen 101.2 artikulua). 

 

2.2. Kontratua formalizatu beharko da 7 egun naturaleko epean, esleipen honen 

jakinarazpenetik kontatzen hasita. 

 

2.3. Esleipena baldintza etengarri honen mende egonen da: dagokion ekitaldian 

betebeharrak finantzatzeko kreditu egoki eta nahikoa egotea. 

 

3. Esleipen hau argitaratzea iragarki  taulan, web orrian eta Nafarroako Kontratazio 

Atarian.  

 

4. Erabaki hau jakinaraztea adjudikatariari. 

 

4. OIHAN ENKANTEA NAFARROAKO ONURA PUBLIKOKO MENDIEN 

KATALOGOKO 638 ETA 639 ZENBAKIKO MENDI KOMUNALETAN, 

“OIARNU”, “BORDAKO ERREKA” ETA BESTE PARAJE BATZUK. BEHIN 

BETIKO ESLEIPENA.  

 

Ikusirik: 

 

-  Nafarroako Onura Publikoko Mendien Katalogoko 638 eta 639 zenbakietako men-

dietan lote honen oihan-aprobetxamendua egiteko espedientea: 

 

* LOTE BAKARRA. 

- Parajeak: Oiarnu, Bordako erreka, Ardanbide, Arantxipierreka, Errekaundi, Kaprio, 

Arregi, Eraste. 

- Espezieak: Quercus rubra (haritz amerikarra); p. radiata (insignis). 

- Ondoak: 3.056. 

- Zuraren bolumena: 650,71 m3. 

- Egur txiki/peia bolumena: 1.274,12 m3. 

- Bolumena, guztira: 1.924,82 m3. 

- Balorazioa, 38.529,03 €. 



- Udalak,  2022ko ekainaren 15eko Osoko Bilkuran, erabaki zuela basoko lotearen 

aprobetxamendua enkante publiko bidez saltzea, gutun-azal itxiko prozeduraren bidez. 

 

- 2022ko irailaren 15eko Kontratazio Mahaiaren akta, zeinean erabaki baitzen lotea 

behin-behinean esleitzea Larretxea Egurrak SL enpresari. 

 

- Sesta helbururako jarritako epean ez zela proposamenik aurkeztu. 

 

Kontuan izanik enpresak aurkeztu dituela baldintza administratiboen pleguaren 10. 

puntuan eskatzen diren agiriak, 

 

aho batez ERABAKI DA: 

 

1. Aipatutako oihan lotea behin betiko esleitzea Larretxea Egurrak SL enpresari, 

39.205,00 eurotan, gehi BEZa. 

 

2. Enpresa adjudikaziodunari jakinaraztea baldintza ekonomiko-administratiboen 

pleguko 5. eta 11. puntuek ezartzen dituzten betebeharrak konplitu behar dituela: 

ordainketaren bermea eta ordainketa. Esleipen hau agiri hauen mende dago: Udalak 

onetsitako baldintza ekonomiko-administratiboen plegua eta Nafarroako Gobernuaren 

Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren Baso eta Ehiza Zerbitzuaren 

baldintza tekniko partikularrak. 

 

3. Erabaki hau jakinaraztea enpresa adjudikaziodunari eta Baso eta Ehiza Zerbitzuari. 

 

5. OSASUN SISTEMA PUBLIKOA BABESTEKO MOZIOA. 

 

Alkateak aurkeztu ondoren, aho batez ONETSI DA mozio hau: 

 

Osasun sistema publikoa hondatzen ari dela jabetuta, Berako udal osoko bilkurak 

mozio instituzional hau onartu du, gure osasun sistema publikoa babestera eta Nafarroako 

Gobernuari honako puntu hauek bete ditzala eskatzera bideratua: 

 

Lehenengoa: oinarrizko osasun laguntza eta osasun publikoa indartzea, behar diren 

langile, baliabide ekonomiko, material eta antolamenduzkoez hornituta; aldi berean, behar 

adinako inbertsioa egitea, Oinarrizko osasun laguntzak kalitatezko arreta eman dezakeela 

bermatzeko, funtsean Osasunaren Mundu Erakundeak adierazten duena aintzat hartuta, 

urte anitzeko plan batean aurrera egitea eskatzen dugu, urrats sendoak emanez 5 urtean 

lehen mailako arretarako osasun-aurrekontuaren % 25 lortu arte. 

 

Bigarrena: deribazioak eta itunak etetea osasun pribatuarekin. Gure ustez, politika 

aktiboari dagokionez, ez da egokia gobernuaren lankidetza, arlo sanitarioan, ikerketan eta 

abarretan lankidetza publiko-pribatuaren esparruan, azken batean sistema publikoa 

deskapitalizatu eta negozio pribatuak indartzen baititu. 

 

Hirugarrena: plantillak finkatzea Nafarroako Osasun Zerbitzuan plantilla egonkorrak 

eta kalitatezko lan duina lortzeko, hala, Europar Batasunak behin-behinekotasuna gehienez 

8ra mugatzeko eskatzen duena betez. Medikuen bajak eta ordezkapenak betetzeko 

baliabide guztiak jartzea. 
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Laugarrena: hirugarren adinekoentzako arreta-eredu publiko baterantz egindako 

aurrerapauso egiaztagarriak, ahal dela pertsonak beren inguruneanmantentzeko, eta ez 

makrozentroetan, osasun-sistema publikoak arreta emango diela bermatuta. Beste eredu 

alternatibo bat finkatzen ez den bitartean, egoitzetan kontrol publiko handiagoa eta 

kudeaketa gardenagoa eskatzen dugu, bai eta plantillen lan-prekarietatea desagerraraztea 

ere, zerbitzu ona lortzeko. 

 

Bosgarrena: osasun mentaleko sistema birformulatzea eta prebentziora bideratzea. 

Sistema horrek baliabide publiko nahikoak izan behar ditu herritarren beharrei erantzuteko, 

eta behar horiek areagotu egin behar dira Covid pandemiaren ondorioetarako. Gaur egun 

gertatzen dena ez da onargarria, alegia, baliabide sozio-sanitarioetan, egoitzetan eta 

tutoretzapeko etxebizitzetan eskaintza publikorik ez egotea, Kontuen Ganberak Osasun 

Mentalari buruzko fiskalizazio txostenean (2014-2019) zioena aintzat hartuta. Gabezia hori 

zerbitzuen pribatizazioarekin konpontzen du Nafarroako Gobernuak. 

 

Seigarrena: ezinbestekoa da osasunari buruzko foru lege berri bat izatea, gure 

osasun-sistema publikoa gure herri eta auzoetako osasun-arretaren eta zaintzaren beharrak 

asetzeko prestatuta dagoela bermatzeko. 

 

Osasun unibertsaleko, publikoko, ekitatiboko eta kalitatezko arreta baten bidez 

bakarrik bermatu ahal izango dugu gure etorkizuna, eta gure udalek hura egiten parte 

hartzearen alde egiten dugu, printzipio horiek osasunari buruzko foru lege berri eta 

urgentean jasota gera daitezen. 

 

Udal honek mozio hau onartu du ondorengo udal taldeen babesarekin: EH BILDU 

eta HERRIRAKO. 

 

Mozio hau Nafarroako Gobernuko Osasuneko kontseilariari eta Nafarroako Osasun 

Plataformari helaraziko zaie. 

 

6. BANDOAK ETA ALKATETZAREN EBAZPENAK. 

 

Honako bando eta Alkatetzaren ebazpen hauen jakinaren gainean geratu dira: 

 

- Bandoak: B21/2022 zenbakiduna. 

 

- Ebazpenak: 210/2022 zenbakiko ebazpenetik (2022-08-23) 243/2022 zenbakiko 

ebazpenera arte (2022-09-23). 

 

7. ESKAERAK ETA GALDERAK. BESTE UDAL ORGANOEN KONTROLA. 

 

Ez dira izan. 

 

Beste aztergairik izan gabe, 20:20ak direnean, alkateak bilera bukatutzat eman du, 

eta nik, neronek, idazkaria naizenez, ziurtatzen dut. 

 

O.E. ALKATEA, 

Aitor Elexpuru Egaña. 

 

IDAZKARIA, 

Miguel J. Belarra Tellechea. 
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