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Arabako Batzar Nagusien egoitza Gasteizko Prado kaleko 32. eta 34. zenbakietan dago. Bi etxebizitza horiek
Pedro Ortiz de Zarate eta Urcelayren jabetzakoak ziren jatorriz, eta 2003an eta 1987an egokitu ziren gaur egun
erabiltzeko, hurrenez hurren. Gaur egun, eraikin bakarra osatzen dute biek.
Bi etxeen arkitektoa Martín Saracíbar izan zen, beste obra askoren artean Probintziako Etxe-Jauregia edo
Gasteizko espetxea egin zituen, eta biak familia-etxebizitza gisa erabili ziren, harik eta, 1906an, Apezpikutzak
Katedral berria egungo kokalekuan eraikitzea erabaki zuen arte. Bertan, alde batetik, Brigidak jarri ziren, gaur
egun Vicente Goikoetxea kalean dagoen komentu berria eraikitzen zen bitartean, eta, bestetik, tenplu berriaren
obren bulegoak.
Tenpluaren eraikuntza bertan behera utzita, Ortiz de
Zarateri erositako etxeak salgai jarri ziren eta, hainbat
eskuetatik igaro ondoren, 1983an Foru Aldundiak
erosketa-kudeaketak hasi zituen. 1987an, Juan José
Ibarretxe Arabako Batzar Nagusietako presidentea zela,
34. zenbakia inauguratu zen gaur egun erabiltzeko.
Eraikin berezitzat jotzen da, eta, gehienak, eraiki ziren
unearen antzeko banaketa espaziala du.
Bestalde, 2003. urtera arte ez zen sartu egoitza horretan
32. zenbakia. Kanpoaldetik behar bezala bereizitako bi
eraikin barruan erlazionatuta geratzeko beharrezko
obrak egin ziren. Emaitza eraikin bakar eta berezia
izan zen, bere balio arkitektonikoa eta helburu dituen
erabilera administratiboak konbinatzen dituena.

Etxearen jatorrizko banaketa horri
jarraituz, lorategiko sarreraren alde
batean harrera-gela aurkituko dugu.
Lehendakaritzak eta erakundeak berak
jasotzen dituzten bisita instituzional
garrantzitsuenak hartzen ditu gune
honek. Bertan, gainera, hainbat
dekorazio-elementu daude, etxearekin
berarekin erosi zirenak eta beste
batzuk Foru Zaharberritze Zerbitzuak
laga zituenak.

Aurrekoaren aurrean dago Arabako Foru
Parlamentuaren egoitza hemen ezarri zenetik
egin den egonaldi esanguratsuenetako bat:
lehendakaritza-bulego zaharra, presidenteek
erabilia 2003. urtera arte.
Bertan dekorazio-elementuak ikus daitezke,
hala nola tximinia eta baita erakundeko
mikrouhin-laberik zaharrena deritzoguna ere,
erradiadorearen barruko barrunbe bat, bere
estalki propioa duena, oso modernoa.

Espazio
honetan
Bozeramaileen
batzarra biltzen da, eta hemen
legebiltzar
honetan
ordezkaritza
duten talde politiko guztiak daude
ordezkatuta, erabakiak hartzerakoan
parte hartuko dutela bermatzeko.
Bere apaingarrien artean, Enrique
Suarez Alba margolari arabarraren
‘Camino del Avendaño’ olio-pintura
nabarmentzen da.

Areto horretan, azken hamarkadetan erakundeko
presidente izan direnen bi erretratu daude, eta
Ganberako Mahaia biltzen da, zuzendaritza eta
ordezkaritza organoa.
Mahaia honako hauek osatzen dute:
presidenteak, bi presidenteordeak eta bi
idazkariak, eta bere eginkizunen artean
organo desberdinen koordinazioa, gastuaren
antolamendua edo lanaren antolaketa ditu,
azken batean, erakundearen barne-gobernua.

Prado kaleko 32. zenbakiko eraikineko bigarren solairuan lehendakaritza-eremua dago, eta bertan dituzte
lanerako guneak presidenteak (irudian), idazkaritzak, abokatu-zerbitzuek eta komunikazio- eta protokolozerbitzuak.
Batzar Nagusietako lehendakaritza erakundearen ordezkaritza gorena da, eta legebiltzarreko 51 kideek aukeratzen
dute legegintzaldiko lehen osoko bilkuran. Mahaia, bozeramaileen batzordea, osoko bilkura eta Araudi eta Barne
Gobernurako batzordea zuzentzen ditu.

Eraikinaren hirugarren solairuan bulegoak dituzte Mahaiko lehendakariordetzek
eta idazkaritzek. Etxearen
antolaketa eta jatorrizko elementuak mantendu dituzten
espazioak dira, hala nola tximiniak, beirateak eta, irudiaren kasuan bezala, sabai txapituladuna.

Arabako Batzar Nagusien egoitzak hainbat
liburutegi ditu, eta horien artean irudiarena
dago, bilera-gela gisa ere erabiltzen dena.
Bertan, 1765 eta 1870 bitarteko erakundearen
akta historikoak daude jasota, beste bolumen
interesgarri batzuen artean.

Egoitza hori osatzen duten eraikinetako
hirugarrena Vicente Goikoetxea kaleko
2. zenbakian dago, eta haren beheko
eta lehen solairuetan batzarkideen languneak, bilera-gelak edo batzorde-aretoa
daude.
Aurrerapen teknologiko ugariz hornitua,
bertan egiten diren bilera guztiak
jendaurrean ematen direla bermatzeko,
azken hori ia egunero erabiltzen da. Osoko
bilkura parlamentu-lanaren zati bat baino
ez da. Bilkurak egin aurretik, prokuradoreek batzordeetan lantzen dituzte proposamenak, eta osoko bilkura
ordezkatu ere egin dezakete batzuetan.

Eraikin horretan prentsa-aretoa ere badago,
baina espazio horrek hainbat funtzio ditu.
2020an inauguratua, nahiz eta erabilgarritasun
nagusia prokuradoreek beren mezuak herritarrei
helarazteko komunikabideen aurrean egiten
dituzten agerraldiak hartzea izan, gune honetan
aurkezpenak eta hitzaldiak egiten dira, eta, era
berean, harrera leku gisa balio du erakundeak
hartzen dituen bisita gidatuetarako.

Bitxikeria gisa, erakundearen gelarik ezagunena,
osoko bilkuren aretoa, egoitza honetan ez
dagoen bakarra da, baizik eta Probintzia Jauregi-Etxean dagoena. Eta han dago, hain zuzen ere, gaur egun eraikin
horrek Arabako Foru Aldundiaren egoitza duen arren, 1844an eraiki zelako Arabako Batzar Nagusien egoitza
gisa, eta hala erakusten du ate nagusiaren gainean zizelkatutako inskripzioak: Salón de Juntas Generales (‘Batzar
Nagusien Aretoa’).
Ia lau mende igaro ziren Lurralde Historikoko gune zibil eta erlijiosoetan barrena, harik eta Batzar Nagusiek eta
Batzorde Partikularrak, egungo Diputazioaren haziak, beren lana zentralizatzeko egoitza propioa izan zuten arte.
Probintzia Etxe-Jauregi hau 1833 eta 1844 artean eraiki zen, eta hainbat alditan birmoldatu izan da.

