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Fermín Echecolonea Urriza 

Lino Elizalde Loyarte 

Ernesto Dominguez Olea 

Pío Elizalde Tellechea 

José Javier Juanikorena Juanikorena 

Mikel Telletxea Santesteban 

 

2014ko maiatzaren 16an, 19:00etan, ohiko 

biltzarrean elkartzen dira Zubietako 

Herriko Etxean ondoan aipatzen diren 

zinegotziak, legeak eskatzen duen bezala 

deitu eta gero. Francisco Michelena 

Celayeta —Alkatea— da bilkurako burua 

eta idazkaria, Miguel José Belarra 

Tellechea. Gai Zerrendako gai hauek 

aztertu dira: 
 
1. AURREKO 2 BILKUREKO AKTAK ONETSI. 

 

Udalburuak galdetu du zinegotziren batek oharren bat egin nahi ote dien 

deialdiarekin batera banatu ziren aurreko 2 Bilkureko aktei. Inork ez du azalpenik egin 

eta aho batez onartu dira aktak. 

 

2. OBRAK EGITEKO LIZENTZIA ESKAERAK. 

 

1. L.E.L.ri lizentzia eman zitzaion 2010eko irailaren 11an, Elizgain etxea 

eraberritzeko, etxebizitza altxatu, teilatua konpondu eta kanpo aldetik sarrera berria 

eraikiz ganbarara, J.O.L. arkitektoak egindako proiektoaren arabera. Baimendutako 

obran aldaketa batzuk egiteko lizentzia eskatu zuen E. andreak: erabilpen gabeko gelak 

eraiki eta instalakuntzak jarri ganbaran.  

 

Aipatutako aurrekinak ikusirik eta udal-arkitektoen txosten teknikoa eta 

Nafarroako Gobernuko Etxebizitza Zerbitzuko agiria kontuan hartuz, aho batez erabaki 

da obrak egiteko lizentzia ematea E. andreari, baldintza hauekin: 

 

- Lizentzia honek ez du eskubiderik ematen ganbari etxebizitza-

erabilpena emateko. Horretarako, proiektu berri bat aurkeztu beharko du eta 

beharrezkoak diren baimenak lortu. 

- Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga ordaindu obra hasi baino 

lehen. Obra berrien aurrekontua 15.405,10 eurokoa da eta ordaindu beharreko 

diru-kopurua, 462,15 euro. 

 

 Lino Elizaldek ez du erabaki honetan parte hartu. 

 

 2. M.E.I.E.k lizentzia eskatu zuen Ibarrenea etxearen ondoan (4 poligonoko 

1141 partzela) daukan baratzako itxiera handitzeko. Gaia eztabaidatu ondoren,  aho 

batez erabaki da itxitura egiteko lizentzia ematea I. andreari, baldintza hauekin: 

hirugarrengoen eskubideak errespetatu behar dira eta jabetza pribatuak ukitzen baditu, 

jabeen baimena lortu beharko du itxitura egin aurretik. 
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3. M.C.E.E.k lizentzia eskatu zuen Litzartzako borda erreteilatzeko, dagoen teila 

aprobetxatuz. Gaia eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da obrak egiteko lizentzia 

ematea E. andreari. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga ordaindu beharko du 

obra hasi baino lehen. Obraren aurrekontua 400 eurokoa da eta ordaindu beharreko diru-

kopurua, 12 euro. 

 

 4. Alkate jaunak erabaki zuen 2014ko martxoaren 12an, hirigintzako 

legezkotasunaren babesarako espedientea ebaztea eta hautsitako ordena lehengoratzeko 

agindua ematea L.M.B. jaunari, txabola eraikitzeagatik lizentziarik gabe (1 poligonoko 

23 partzela).  

 

 Obra legeztatzeko eskaera aurkeztu zuen M. jaunak, 2014ko apirilaren 14an, 

herriko araudia betetzeko konpromezuarekin (teilatua, materialak, etab.) eta txabolaren 

azalera murriztuz 20 metro karratu arte. Gaia eztabaidatu ondoren, obrak indarra duen 

antolamenduarekin erabat bateragarriak direla kontuan izanda, aho batez erabaki da: 

  - Obrak egiteko lizentzia ematea M. jaunari. Eraikuntza, instalazio eta 

obren gaineko zerga ordaindu beharko du obra hasi baino lehen. Obraren 

aurrekontua 735,40 eurokoa da eta ordaindu beharreko diru-kopurua, 22,06 euro. 

 

  - Hirigintzako legezkotasunaren babesarako espedientea artxibatzea. 

 

 5. I.J.I.k lizentzia eskatu zuen teilatua konpontzeko Arlepoko bordari. Gaia 

eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da obrak egiteko lizentzia ematea J. jaunari. 

Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga ordaindu beharko du obra hasi baino 

lehen. Obraren aurrekontua 500 eurokoa da eta ordaindu beharreko diru-kopurua, 15 

euro. 

 

 6. M.J.J.ak lizentzia eskatu zuen, Olasenea etxean harraska zahar bat jartzeko. 

Gaia eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da obrak egiteko lizentzia ematea J. 

jaunari. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga ordaindu beharko du obra hasi 

baino lehen; aurrekontu idatzia edo faktura aurkeztu beharko du Udaletxean, zerga hori 

likidatu ahal izateko. 

 

 José Javier Juanikorenak ez du erabakian parte hartu. 

 

7. A.O.G.k lizentzia eskatu zuen, Martindenea etxeko lehenengo solairuan ur-

berogailuaren tutuak ateratzeko kanpo aldera. Gaia eztabaidatu ondoren, aho batez 

erabaki da obrak egiteko lizentzia ematea O. andreari. Eraikuntza, instalazio eta obren 

gaineko zerga ordaindu beharko du obra hasi baino lehen. Obraren aurrekontua 220,50 

eurokoa da eta ordaindu beharreko diru-kopurua, 6,62 euro. 

 

 8. J.L.S.E.k lizentzia eskatu zuen Isabeleko baserriko teilatua eta hegoaldeko 

fatxada konpontzeko. Gaia eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da obrak egiteko 

lizentzia ematea S. jaunari. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga ordaindu 
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beharko du obra hasi baino lehen. Obraren aurrekontua 21.500 eurokoa da eta ordaindu 

beharreko diru-kopurua, 645 euro. 

 

 9. V.B.S.k lizentzia eskatu zuen teilatua konpontzeko Aurkidiko bordari, dagoen 

losak aprobetxatuz. Gaia eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da obrak egiteko 

lizentzia ematea B. jaunari. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga ordaindu 

beharko du obra hasi baino lehen. Obraren aurrekontua 200 eurokoa da eta ordaindu 

beharreko diru-kopurua, 6 euro. 

 

 10. J.M.B.J.k lizentzia eskatu du, Tomasenea etxeko fatxadak pintatzeko. Gaia 

eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da obrak egiteko lizentzia ematea B. jaunari. 

Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga ordaindu beharko du obra hasi baino 

lehen; aurrekontu idatzia edo faktura aurkeztu beharko du Udaletxean, zerga hori 

likidatu ahal izateko. 

 

11. C.O.I.k lizentzia eskatu zuen, Zubiondoa etxeko terrazari zola berritzeko. 

Gaia eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da obrak egiteko lizentzia ematea O. 

andreari. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga ordaindu beharko du obra hasi 

baino lehen. Obraren aurrekontua 1932 eurokoa da eta ordaindu beharreko diru-

kopurua, 57,96 euro. 

 

12. P.S.L.k lizentzia eskatu zuen ur-hornidura egiteko Salsako errekatik (2 

poligonoko 345 partzela) Atxoneko bordara (2 poligonoko 122 partzela) eta 146 

partzelan eraikitzen ari den etxebizitzara. 93/2006 Foru Dekretuaren 35. artikuluak 

arautzen duenarekin bat etorriz, Udalbatzak erabaki du aldeko txostena ematea obrari. 

Ingurugiroaren gaineko eraginari buruzko baimena eskatuko zaio Nafarroako 

Gobernuari. Kantauriko Ur-Konfederazioko baimena ere beharko du eskatu 

sustatzaileak. 

 

  Baldintza hauek bete behar dira puntu honetan baimendu diren obrak 

egiterakoan: 

 

 - Udal-araudiak jartzen duena bete. 

 - Hirugarrengoen eskubideak errespetatu. 

 - Eskatu den obra baino gehiago ez egitea. Espediente zigortzailea irekiko 

zaie lizentziarik gabeko obrak egiten dituztenei eta emandako lizentzia betetzen 

ez dutenei. 

 

3. MENDI KOMUNALEN ANTOLAMENDU-PROIEKTUAREN 

BERRIKUSPENA. 

 

 Basarteak egindako agiria aztertu ondoren, aho batez onetsi da Zubietako mendi 

komunalen antolamendu-proiektuaren berrikuspena. 
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4. 2013KO KONTUAK. 

 

 2013ko kontuen espedientea aztertu ondoren, eta kontuen batzorde berezia 

bezalako funtzioetan,  aho batez erabaki da: 

 

 1. Aldeko txostena ematea 2013ko kontuei. 

 

 2. Espedientea jendaurrean jartzea 15 eguneko epean.  

 

 Jarraian, aurreko urteetako errezibo kopuru bat ordaindu gabe dagoela ikusirik, 

aho batez erabaki da, zorrak premiamendu-bidean kobratzeko zerbitzua kontratatzea 

Geserlocal enpresarekin. Bando bat bidaltzea erabaki da ere, gai honi buruz 

informatzeko eta premiamendu-prozedurako neurriak zeintzuk diren jakinarazteko: 

errekarguak (%10, %20), interesak, enbarguak, etab. 

 

5. ZENBAIT ESKAERA. 

 

 1. Zubietako guraso talde batek aurkeztu duen idazkia irakurri du idazkariak: 

eskola berriz irekitzeko pausoak ematea eskatu diote Udalari. Aho batez erabaki da, 

Hezkuntza Departamentuan bilera eskatzea gaia aurkezteko. 

 

 2. J.I.k eskatu zuen Ostatuko ordenagailua eta telebista ikusteko tresna 

konpontzeko fakturak ordaintzea Udalak. Idatzian aipatu zuen, 2013ko abuztuan 

teknikaria joan zela konponketak egitera argi-indarreko instalakuntzan eta 

konpontzerakoan sortutako gaintentsioak izorratu zituela aparagailuak. 2014ko 

martxoaren 14ko bilkuran erabaki zen, lanak egin zituen teknikariari eskatzea txosten 

idatzia, ondoko hau zehazteko: egin zituen lanen xehetasunak eta lan horiek eragina izan 

ahal zuten aparagailuen izorratzean. 

 

 J.L.E.A.k (Iturgintza Berotza SL) egin duen txostena irakurri du idazkariak. 

Txostenean ziurtatzen du, ezinezkoa dela berak egindako lanarekin gaintentsiorik 

eragitea. Gaia eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da: 

 

  - J.I.k aurkeztutako fakturak ez ordaintzea, txostenak dioen bezala, ez 

zirelako hondatu Udalak bidalitako teknikariak egindako lanen eraginez. 

  - Txostenaren kopia ematea I. andreari. 

 

 Bestalde, alkateak aipatu du zenbait konponketa egin behar direla Ostatuko 

geletan eta datorren astean lanean hasiko den langileari emango zaiola lan horiek 

egiteko agindua. 

 

6. ALKATEAREN EBAZPENAK. 
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 Alkateak emandako ebazpen hauen jakinaren gainean geratu da Udalbatza: 

2014ko martxoaren 27koa, Zubietako Errotan inbertsioak egiteko diru-laguntza eskatzea 

erabaki zuena; 2014ko apirilaren 10ekoa, P.S.i lizentzia eman ziona, ur-hornidura 

eramateko 2 poligonoko 146 partzelan eraikitzen ari den etxebizitzara; 2014ko 

maiatzaren 6koa, Mindegikobordan txabola eraikitzeko obrak bertan behera uzteko 

agindua eman ziona J.J.M.ri; 2014ko maiatzaren 6koa, oihan-probetxamendua 

ateratzeko, L.M.M.k jarritako fidantza itzultzea erabaki zuena; 2014ko maiatzaren 6koa, 

oihan-probetxamendua ateratzeko, M.T.k jarritako fidantza itzultzea erabaki zuena; 

2014ko maiatzaren 12koa, G.F.k jarritako gora jotzeko errekurtsoa dela eta, 

espedientearen kopia eta alegazioen txosten idatzia Nafarroako Administrazio 

Auzitegira bidaltzea eta deiak egitea erabaki zuena. 

 

7. HERRIKO GAIEI BURUZKO INFORMAZIOA. 

 

 1. Agiri hauen jakinaren gainean geratu da Udalbatza: Zubieta eta Iturengo 

Udalen Batasunak, 2014ko apirilaren 30eko Batzar Orokorrean hartutako erabakia, 

zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostuari buruz; larreak erretzeko baimena —

P.S.i—; Herri  eta Lan Osasuneko Institutuak egindako ur-analisien emaitzak; 

Kantauriko Ur-Konfederazioaren Ebazpena, 2014ko martxoaren 7koa, Construcciones 

Mariezcurrena SLri baimena eman ziona ura hartzeko zenbait errekatik; zonaldeko 

mapa delikuentziala; Nafarroako Gobernura bidali diren baso-aprobetxamenduko 

baimen eskaerak —J.S., L.I., J.M.I., J.L.S. eta L.J.k—; Nafarroako Gobernuak eman 

dituen baso-aprobetxamenduko baimenak —M.C.B., M.S. eta J.L.L.ri—; Nafarroako 

Gobernuko erabakia, 2014ko apirilaren 16koa, Vodafoneko azpiegituren lurralde-

plangintzari buruzkoa. 

 

 2. Gai hauen berri eman du Ernesto Dominguezek: Malerrekako Eguneko 

egitaraua, maiatzaren 31n Donezteben; Zubietako txoko ederrenaren lehiaketa; 

etxebizitza babestuen lurzoruaren tasazioak eta Doneztebeko Udalarekin dauden 

negoziazioen egoera; Euskara Batzordea. 

 

 3. Alkateak aipatu du auzolanak antolatu behar direla. 

 

8. ESKAERAK ETA GALDERAK. 

 

 Ez dira egin. 

 

 Eta bertzerik ezean, 22:10ak direnean, alkate jaunak bilera akitutzat eman du, eta 

nik, neronek, idazkaria naizenez, ziurtatzen dut. 


