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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
-- 102E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuan barrutiko fakultatibo espezialista izateko
lanpostu huts batzuk esleitzen dituena merezimendu
lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez.		
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1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren
eskaintza
-- 19/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Barneko zuzendari nagusiak emana, epe berria ezartzen duena
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta
haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaileen
38 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian parte hartu ahal izateko instantziak
aurkezteko, eta, bestalde, eskainitako lanpostu hutsen
destinoak aldatzen dituena.		

-- 80/2020 EBAZPENA, otsailaren 4koa, Nekazaritzako
eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, azalpen zatian adierazten den moduan ebazten duena
Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiaren abuztuaren 9ko 914/2019
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Ebazpenaren bidez xedatutako jendaurreko aldia, eta
behin betiko onesten duena proiektu honetarako desjabetzeak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda
zuzendua: “A-68aren (Ebroko Autobia) zerbitzu-errepidera NA-6840 errepidetik (Tutera-Murchante) sartzeko
proiektua, 93,1 eta 95,5 kilometro-puntuen artean”.		
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-- 12E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 22koa, Basoen
eta Ehizaren Zerbitzuko zuzendariak emana, 2020ko
deialdia onesten duena Nafarroako Foru Komunitateko ehizarako lehenbiziko lizentzia administratiboa
lortzeko beharrezko gaitasun probak egiteko.		
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
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1.7. BESTELAKOAK
-- 11/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 30ekoa, Toki Administraziaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak
emana, Olaztiko (Nafarroa) hondakin uren araztegia
eraberritzeko proiektua eta haren lanek ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen
dituena.		

A
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30. zenbakia - 1725. orrialdea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako
egoerak
102E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzuan barrutiko fakultatibo espezialista
izateko lanpostu huts batzuk esleitzen dituena merezimendu
lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen abenduaren 5eko 1661E/2018 Ebazpenaren bidez, deialdi bat
onetsi zen barrutiko fakultatibo espezialisten 140 lanpostu huts betetzeko,
merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez, OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzurako. Deialdi hori 2018ko 245. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 21ekoan.
Gero, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen urtarrilaren 22ko 52E/2019 Ebazpenaren bidez, deialdi bat onetsi
zen barrutiko fakultatibo espezialista izateko 47 lanpostu huts betetzeko,
merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez, OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzurako. Deialdi hori 2019ko 30. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, otsailaren 13koan.
Kalifikazio epaimahaiak lehiatzaileek erdietsitako puntuazioaren araberako zerrenda igorri du, eta, lanpostu hutsak hautatzeko epea igaro ondotik,
bidezkoa da horiek esleitzea interesdunen eskaeren arabera.
Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten
ahalmenak erabiliz.
EBAZTEN DUT:
1. Lekualdatze lehiaketa eginda, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuan barrutiko fakultatibo espezialista izateko lanpostu huts hauek
esleitzea izangai hauei:
–Barrutiko fakultatibo espezialista, Anestesiologia eta Erreanimaziokoa:
• O-NOZeko lekualdatzea:
-- Monica Vargas Cerdani, 70626 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- Josu del Rio Manterolari, 71505 zenbakiko lanpostua, Lizarrako
García Orcoyen ospitalean.
-- Susana Hernandez Garciari, 70629 zenbakiko lanpostua, Nafarroako Ospitalegunean.
-- Laureano Menendez Ozcoidiri, 70630 zenbakiko lanpostua, Nafarroako Ospitalegunean.
–Barrutiko fakultatibo espezialista, Digestio Aparatukoa:
• O-NOZeko lekualdatzea:
-- Miren Vicuña Arreguiri, 61127 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- David Ruiz-Clavijo Garciari, 70638 zenbakiko lanpostua, Nafarroako Ospitalegunean.
-- Edurne Amorena Murori, 64541 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- Rebeca Irisarre Garderi, 64977 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
• Lekualdatze nazionala:
-- Silvia Goñi Esarteri, 70637 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
–Barrutiko fakultatibo espezialista: Kardiologia:
• O-NOZeko lekualdatzea:
-- Santiago Carmelo Cantabrana Migueli, 60591 zenbakiko lanpostua,
Nafarroako Ospitalegunean.
-- Raul Ramallal Martinezi, 61221 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- Aitziber Munarriz Arizcureni, 61825 zenbakiko lanpostua, Nafarroako Ospitalegunean.
-- Teresa Sola Morenori, 65166 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- Vanessa Arrieta Paniaguari, 65294 zenbakiko lanpostua, Nafarroako Ospitalegunean.
-- Emilio Nasarre Loriteri, 69849 zenbakiko lanpostua, Lizarrako
García Orcoyen ospitalean.

• Lekualdatze nazionala:
-- Amelia Velasco Vitriani, 62720 zenbakiko lanpostua, Lizarrako
García Orcoyen ospitalean.
–Barrutiko fakultatibo espezialista, Kirurgia Orokor eta Digestio Aparatukoa:
• O-NOZeko lekualdatzea:
-- Alicia Artajona Rosinori, 65209 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- Antonio Tarifa Castillari, 61280 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- Beñat Arin Palaciosi, 64127 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- Jose Luis Moya Andiari, 65615 zenbakiko lanpostua, Tuterako
Reina Sofía ospitalean.
-- Gregorio Gonzalez Alvarezi, 62683 zenbakiko lanpostua, Tuterako
Reina Sofía ospitalean.
• Lekualdatze nazionala:
-- María Beatriz Sainz Villacampari, 61192 zenbakiko lanpostua,
Nafarroako Ospitalegunean.
–Barrutiko fakultatibo espezialista, Endokrinologiakoa eta Nutriziokoa:
• O-NOZeko lekualdatzea:
-- Francisco Javier Basterra Gortariri, 63337 zenbakiko lanpostua,
Nafarroako Ospitalegunean.
-- Juan Pablo Martínez de Estebani, 68171 zenbakiko lanpostua,
Nafarroako Ospitalegunean.
–Barrutiko fakultatibo espezialista, Medikuntza Fisikokoa eta Errehabilitaziokoa:
• O-NOZeko lekualdatzea:
-- Olivia Busto Crespori, 69534 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- Virginia Sanguesa Sanchezi, 70640 zenbakiko lanpostua, Nafarroako Ospitalegunean.
–Barrutiko fakultatibo espezialista, Medikuntzako Intentsibokoa:
• O-NOZeko lekualdatzea:
-- Aitor Ansotegui Hernandezi, 63168 zenbakiko lanpostua, Nafarroako Ospitalegunean.
-- Mauro Loinaz Bordonaberi, 64100 zenbakiko lanpostua, Nafarroako Ospitalegunean.
-- Ana Isabel Diaz Villarri, 61830 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- Laida Esparza Artangari, 62624 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- Jose Maria Garcia Garayoari, 71257 zenbakiko lanpostua, Nafarroako Ospitalegunean.
• Lekualdatze nazionala:
-- M.ª Aranzazu Lander Azconari, 68599 zenbakiko lanpostua, Lizarrako García Orcoyen ospitalean.
–Barrutiko fakultatibo espezialista, Obstetrizia eta Ginekologiakoa:
• O-NOZeko lekualdatzea:
-- Maria Izarbe Jimenez Ubietori, 63089 zenbakiko lanpostua, Nafarroako Ospitalegunean.
-- Anabel Ochoa Prati, 63661 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- Maria Blanca Bezares Perezi, 65290 zenbakiko lanpostua, Nafarroako Ospitalegunean.
-- Manuel Garcia Manerori, 67553 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- Vanesa Segura Ortegari, 67782 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- Ivan Gomez Gutierrez-Solanari, 65265 zenbakiko lanpostua,
Nafarroako Ospitalegunean.
–Barrutiko fakultatibo espezialista, Oftalmologiakoa:
• O-NOZeko lekualdatzea:
-- Cecilia Maison Martinezi, 61063 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- Ruth Abarzuza Cortaireri, 60782 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- Olga Iturralde Erreari, 71267 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
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–Barrutiko fakultatibo espezialista: Urologia:
• O-NOZeko lekualdatzea:
-- Javier Ignacio Jimenez Aristuri, 71272 zenbakiko lanpostua, Nafarroako Ospitalegunean.
-- Jose Luis Cebrian Lostali, 71273 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
-- Joaquin Iriarte Aristuri, 60861 zenbakiko lanpostua, Nafarroako
Ospitalegunean.
2. Izendatu diren lehiatzaileek 2020ko martxoaren 16an hartu beharko dute lanpostuaren jabetza. Egun horretan lanpostuaz jabetzen ez
direnek lanpostuan aritzeko eskubide guztiak galduko dituzte, behar bezala
frogatutako ezinbesteko kasuetan izan ezik.
3. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitara daitezela agintzea.
4. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta haren
aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Nafarroako Gobernuko Osasuneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko
martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.1.c) eta 126.3 artikuluekin
bat eta Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
kontseilariaren abuztuaren 23ko 118/2019 Foru Aginduaren bidez eskuordetzan emandako eskumenak erabiliz.
5. Ebazpen hau igortzea Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen
Zuzendaritzara, Tuterako Osasun Barrutiko Profesionalen Zerbitzura,
Lizarrako Osasun Barrutiko Profesionalen Zerbitzura eta OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzuko Sarrerarako, Lanpostuak Betetzeko eta
Barne Igoerarako Atalera, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 30ean.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, José Ramón Mora Martínez.
F2001470

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan
publikoaren eskaintza
19/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Barneko zuzendari nagusiak
emana, epe berria ezartzen duena Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko
suhiltzaileen 38 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian parte hartu ahal izateko instantziak aurkezteko,
eta, bestalde, eskainitako lanpostu hutsen destinoak aldatzen
dituena.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren apirilaren 26ko 965/2018
Ebazpenaren bidez, deialdi bat onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaile
izateko 17 lanpostu oposizio bidez betetzeko.
Hautapen fase guztiak bukatuta, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren
abenduaren 23ko 3556/2019 Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario
izendatu ziren, suhiltzaileen lanpostuetan aritzeko, 17 izangaiak.
Aldi berean, Barneko zuzendari nagusiak martxoaren 28an emandako
86/2019 Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaileen 38
lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onetsi zen,
baina lanpostu huts horiek ez zitzaizkien eskaini, ordea, Funtzio Publikoko
zuzendari nagusiak abenduaren 23an emandako 3556/2019 Ebazpenaren
bidez izendatutako funtzionarioei. Horrek desberdintasun egoera eragin
die orain tramitatzen ari den oposizioa gainditzen duten izangaiekiko,
zeina Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak apirilaren 29an emandako
1107/2019 Ebazpenaren bidez deitu baitzen.
Horiek horrela, eta abenduaren 23ko 3556/2019 Ebazpenaren bidez
funtzionario izendatutako 17 funtzionarioen eskubideak urra ez daitezen,
egokitzat jo da epe berri bat ezartzea Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaileen 38 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian
parte hartu ahal izateko instantziak aurkezteko. Aipatu deialdia Barneko
zuzendari nagusiak martxoaren 28an emandako 86/2019 Ebazpenaren
bidez onetsi zen, eta 2019ko 80. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen, apirilaren 26koan.
Bestalde, zerbitzuaren beharrak direla eta, bidezkoa da Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaileen 38 lanpostu huts (C mailakoak) betetzeko lekualdatze
lehiaketan hasiera batean eskainitako lanpostu hutsen destinoak aldatzea,
Barneko zuzendari nagusiaren martxoaren 28ko 86/2019 Ebazpenaren II.
eranskineko zerrendan jaso zirenak.

Horrenbestez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta
foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019
Foru Legean eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta
haren erakunde autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak
zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuan esleitzen zaizkidan ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Hamabost egun naturaleko epe berria ezartzea, ebazpen hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen zerbitzuko suhiltzaileen 38 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa
bidez betetzeko deialdian parte hartu ahal izateko instantziak aurkezteko.
Aipatu deialdia Barneko zuzendari nagusiak martxoaren 28an emandako
86/2019 Ebazpenaren bidez onetsi zen, eta 2019ko 80. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, apirilaren 26koan.
2. Izena emateko eskabideak eta alegatutako merezimenduak modu
telematikoan aurkeztu beharko dira deialdiaren 4. oinarrian ezarritakoarekin
bat.
3. Ulertzen da eskabideak aurkezteko epearen luzapenak ondorio
horiek baizik ez dituela izanen, eta merezimenduen edozein baloraziorako
erreferentziako data deialdian ezarritakoa izanen da. Hori horrela, soilik
baloratuko dira 2019ko maiatzaren 13a baino lehenago lortutako merezimenduak, instantziak aurkezteko jatorrizko epea amaitzen den egunaren aurretikoak alegia. Administrazio publikoetan emandako zerbitzuen
balorazioari dagokionez, deialdia argitaratzen den egunean aitortutako
antzinatasunari begiratuko zaio.
4. Ondotik zehazten den bezala aldatzea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko
suhiltzaileen 38 lanpostu huts (C mailakoak) betetzeko lekualdatze lehiaketan hasiera batean eskainitako lanpostu hutsen destinoak, Barneko
zuzendari nagusiaren martxoaren 28ko 86/2019 Ebazpenaren II. eranskineko zerrendan jaso zirenak:
a) Suhiltzaileak. 30 lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, C
mailakoak:
–Esku-hartze Operatiboaren, Suhiltzaile Etxeen, Kanpainen eta Taldeen
Atala: 5323, 5334, 5335, 5765, 5786, 5787, 6080, 6526, 6529, 6796, 10634,
10635, 10636, 10637, 10638, 10639, 10640, 10641, 10642, 10643.
–Iruñeko suhiltzaileen etxe nagusia: 7574, 9784, 9873, 10478, 10485,
10573.
–Zangozako suhiltzaileen etxea: 582.
–Tafallako suhiltzaileen etxea: 4779, 5313.
–Tuterako suhiltzaileen etxea: 6532.
b) Suhiltzaileak. 8 lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, C
mailakoak, elebidunak (euskarazko B2 jakite-maila daukate):
–Iruñeko suhiltzaileen etxe nagusia: 489, 5785, 4804, 6521, 7810.
–Altsasuko suhiltzaileen etxea: 4814, 5312.
–Lizarrako suhiltzaileen etxea: 9691.
5. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea, behar diren ondorioak izan ditzan.
6. Ebazpen hau epaimahaiko kideei eta Nafarroako Suhiltzaileen
Zerbitzuari igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.
7. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko
da, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, honako hauekin bat: Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari
buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126. artikulua eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren
1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluak.
Iruñean, 2020ko otsailaren 5ean.–Barneko zuzendari nagusia, Amparo
López Antelo.
F2001760

1.7. BESTELAKOAK
11/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 30ekoa, Toki Administraziaren eta
Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, Olaztiko (Nafarroa)
hondakin uren araztegia eraberritzeko proiektua eta haren lanek
ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen
dituena.
Nafarroako Toki Azpiegiturak SA (NILSA) enpresak, Sakanako Mankomunitatearekin finkatua duen lankidetza araubideaz baliatuz diharduela, zuzendaritza nagusi honi eskatu dio jendaurrean jar ditzala Olaztiko (Nafarroa)
hondakin uren araztegia eraberritzeko proiektua eta haren lanek ukitutako
ondasunen eta eskubideen zerrenda. Era berean, desjabetze espedientea

2020ko otsailaren 13a, osteguna

30. zenbakia - 1727. orrialdea

presako prozeduraz tramitatzeko eskatu du, Nahitaezko Desjabetzeari
buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legeak 52. artikuluan ezartzen duen
bezala, aipatutako guztia Sakanako Mankomunitatearen alde.
Udalaren zerbitzu publikoa izanik, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko
Legearen 10. artikuluan eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 215.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz,
tokiko obra eta zerbitzuen proiektuak onesteak berekin dakar hartzen
dituzten ondasunen onura publikoaren eta okupatu beharraren deklarazioa,
nahitaezko desjabetzea egiteko.
Horrenbestez, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legeak 18. artikuluan
xedatzen duenari jarraikiz, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura
organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuarekin bat,
EBAZTEN DUT:
1. Hamabost egunez jendaurrean jartzea Olaztiko (Nafarroa) hondakin uren araztegia eraberritzeko proiektua eta haren lanek ukitutako onda-

sunen eta eskubideen zerrenda, hemen ondotik ematen dena, proiektuak
ukitutakoek egokiak iruditzen zaizkien alegazioak aurkeztu eta argitaratzen
den zerrendan egindako akatsak zuzentzeko behar diren datuak eman
ditzaten, idatziz, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza
Nagusian (Arrieta kalea 12-3. solairua, 31002 Iruña), Olaztiko Udalean
eta Sakanako Mankomunitatean. Leku horietan proiektuaren kopia bat
eta lurzatien planoak izanen dira eskuragarri.
2. Sakanako Mankomunitatea desjabetze espedientearen onuradun
deklaratzea.
3. Ebazpen hau, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendarekin
batera, Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Olaztiko Udalaren eta Sakanako
Mankomunitatearen iragarki-tauletan argitaratuko da. Orobat, iragarki bat
argitaratuko da Foru Komunitateko egunkari batean.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 30ean.–Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusia, Jesús M. Rodríguez Gómez.

OLAZTIKO (NAFARROA) HONDAKIN UREN ARAZTEGIA ERABERRITZEA
Ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrenda
FINKAREN
KODEA

TITULARRA/K

JARD.

BEHIN
BETIKO
OKUP.

ZORTASUNA

m²

m.l.

m²

   0

   0

ALDI
BAT.
OKUP
m²

ERREGISTROA
kop.

m²

0

0

POL.

LURZ.

4

8

LUR MOTA

HERRIA: OLAZTI
OL-01

Olaztiko Udalaren herri-lurrak
Gartzia Ximenez, 1
31809 Olazti (Nafarroa)

SA

1393,08

OL-01/1

Olaztiko Udalaren herri-lurrak
Olaztiko Udala

SA

25,60

345

Basoa-Larreak
Eraikuntza

OL-02

Olaztiko Udalaren herri-lurrak

SA

7929,56

   0

   0

1.194

0

0

4

7

Larreak/Ezemankorra-Harrobia

OL-03

Olaztiko Udala

SA

0

15

45

2.530

0

0

-

-

Bidea

LLE

0

269

269

0

5

4,42

-

-

OL-04

Ezezagunak

SA

0

49

147

0

1

2

3

3046

Lehorreko alorra

OL-04BIS

Patxi Gil Iparraguirre jauna (nekazaria)

SA

0

   0

   0

446

0

0

3

3046

Lehorreko alorra

M.ª Teresa Beraiz Fernández andrea

SA

0

   0

   0

122

0

0

3

3045

Lehorreko alorra

OL-05

Maite Beraiz Ortiz andrea
Patxi Gil Iparraguirre jauna (nekazaria)
OL-06

Clemente Fernández jauna

SA

0

   2

   6

0

0

0

3

3047

Lehorreko alorra

OL-06BIS

Patxi Gil Iparraguirre jauna (nekazaria)

SA

0

   0

   0

1730

0

0

3

3047

Lehorreko alorra

OL-07

Cementos Portland Valderrivas SA
Geltokia, 16
31809 Olazti (Nafarroa)

LLE

0

14

42

87

1

1

3

3079

Lehorreko alorra

tia.

Laburdurak: Jard.: Jarduketa; SA: Saneamendua; LLE: lurpeko linea elektrikoa; Behin betiko okup.: Behin betiko okupazioa HUArako; Pol.: Poligonoa; Lurz.: LurzaF2001462

80/2020 EBAZPENA, otsailaren 4koa, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako
zuzendari nagusiak emana, azalpen zatian adierazten den moduan
ebazten duena Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiaren abuztuaren 9ko 914/2019 Ebazpenaren
bidez xedatutako jendaurreko aldia, eta behin betiko onesten
duena proiektu honetarako desjabetzeak ukitutako ondasun eta
eskubideen zerrenda zuzendua: “A-68aren (Ebroko Autobia) zerbitzu-errepidera NA-6840 errepidetik (Tutera-Murchante) sartzeko
proiektua, 93,1 eta 95,5 kilometro-puntuen artean”.
Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak martxoaren 26an emandako 297/2019 Ebazpenaren bidez, teknikoki
onetsi zen “A-68aren (Ebroko Autobia) zerbitzu-errepidera NA-6840 errepidetik (Tutera-Murchante) sartzeko proiektua, 93,1 eta 95,5 kilometro-puntuen artean” izeneko proiektua, hain zuzen ere, A-68aren parean, eskuineko
aldetik, doan landabidea egokitzeko eta lotuneak egiteko (87,93 eta 98,63
kilometro-puntuen artean) jarduketaren II. faseari dagokiona.
Ebazpen hori zuzendu zen Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta
Abeltzaintzako zuzendari nagusiaren abuztuaren 9ko 914/2019 Ebazpenaren bidez, zeina 2019ko abuztuaren 22ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu baitzen, eta hark ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrenda
zuzendua jendaurrean paratu zen.
Epe hori iragan da, eta ez da inolako alegaziorik aurkeztu.
Adierazitakoarekin bat eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren
11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluak eta Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen
urriaren 23ko 258/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidaten eskumenak
erabiliz,

EBAZTEN DUT:
1. Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari
nagusiaren abuztuaren 9ko 914/2019 Ebazpenak xedatzen duen jendaurreko aldia ebaztea, azalpen zatian adierazitako moduan, eta behin
betiko onestea proiektu honetarako desjabetzeak ukitutako ondasun eta
eskubideen zerrenda zuzendua: “A-68aren (Ebroko Autobia) zerbitzuerrepidera NA-6840 errepidetik (Tutera-Murchante) sartzeko proiektua,
93,1 eta 95,5 kilometro-puntuen artean”. Zerrenda hori ebazpen honen
eranskinean dago.
2. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.
3. Ebazpen hau jakinaraztea Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuari, Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusiari eta Tuterako
Udalari.
4. Ebazpen honen kontra gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da,
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua, argitara
ematen denetik hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta
122. artikuluei jarraikiz.
Ebazpen honen kontra administrazio publikoek administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa jartzen ahal dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean.
Horrek ez du alde batera uzten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko
errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako
moduan eta epean.
Iruñean, 2020ko otsailaren 4an.–Nekazaritzako eta Abeltzaintzako
zuzendari nagusia, Ignacio Gil Jordán.
F2001731

1728. orrialdea - 30. zenbakia
12E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 22koa, Basoen eta Ehizaren
Zerbitzuko zuzendariak emana, 2020ko deialdia onesten duena
Nafarroako Foru Komunitateko ehizarako lehenbiziko lizentzia
administratiboa lortzeko beharrezko gaitasun probak egiteko.
Nafarroako Ehizari eta Arrantzari buruzko abenduaren 22ko 17/2005
Foru Legearen 13.1 artikuluan ezarrita dago ezen, Nafarroako Foru
Komunitatean ehiza-lizentzia lehen aldiz eskuratu ahal izateko, aurretik
gainditu beharko direla gaitasun probak eta ehizarekin lotutako gaiei
buruzko azterketak.
Gaitasun proba horien baldintzak eta edukia ekainaren 11ko 48/2007
Foru Dekretuaren 5. artikuluan garatu ziren, dekretu horren bidez onetsi baitzen Nafarroako Ehizari eta Arrantzari buruzko abenduaren 22ko
17/2005 Foru Legea garatu eta betearazteko Erregelamendua. Besteak
beste, aipatzen du beharrezkoa dela homologaturiko prestakuntza ikastaro
bat egitea, eta ezartzen du nahitaezkoa dela gaitasun probek honako
hauei buruzko ezagutzak jasotzea: ehizaren lege arloko alderdiak, basa
faunari buruzko ezagutza, ehizari eta segurtasunari buruzko metodoak,
eta ehizarako arteak eta bitartekoak eta horien erabilera.
Aipatutako xedapenak betez, behar diren deialdiak eta baldintzak
ezarri behar dira, ehizan lehenbizikoz aritu nahi dutenek frogatu ahal
izan dezaten badituztela aldez aurretik behar diren ezagutzak, ehizarako
lehenbiziko lizentzia administratiboa lortzeko.
Adierazitakoarekin bat, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari
eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019
Foru Legeak eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren
egitura organikoa onesten duen urriaren 23ko 258/2019 Foru Dekretuak
ematen dizkidaten eskudantziak erabiliz.
Horrenbestez, Ingurumeneko zuzendari nagusiaren azaroaren 8ko
107/2019 Ebazpenak ematen dizkidan eskumenak erabiliz (ebazpen horren bidez, besteak beste, Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko zuzendariari
eskuordetzen zaizkio Ingurumeneko zuzendari nagusiak zituen zenbait
eskumen),
EBAZTEN DUT:
1. Nafarroako Foru Komunitateko ehizarako lehenbiziko lizentzia
administratiboa lortzeko beharrezko gaitasun probak egiteko 2020ko
deialdiak onestea.
2. Deialdiaren oinarriak onestea, ebazpen honen eranskin gisa ageri
direnak.
3. Deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
4. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta bere
aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, hura jakinarazi
eta biharamunetik hasita.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 22an.–Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko
zuzendaria, Fermín Olabe Velasco.
ERANSKINA
2020ko deialdien oinarriak, Nafarroako Foru Komunitateko
ehizarako lehenbiziko lizentzia administratiboa lortzeko
beharrezko gaitasun probak egiteko
1.–Xedea.
Deialdi hauen xedea da prestakuntza ikastaroa eta azterketa egitea,
ehiza gaietako gaitasun ziurtagiria lortzeko. Ziurtagiri hori Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak egiten du, eta beharrezkoa da
Nafarroako Foru Komunitateko ehizarako lehenbiziko lizentzia administratiboa lortzeko.
Izangai bakoitzak bi deialdi izanen ditu ehizarako gaitasun azterketa
gainditzeko. Azterketara aurkezteko nahitaezkoa da prestakuntza ikastaroa
egitea.
2.–Izen-ematea.
2.1. Prestakuntza ikastaroan parte hartzeko eta azterketa egiteko
–lehenbiziko edo bigarren deialdian– izena emateko epe bakarra izanen
da, eta 2020ko martxoaren 16an bukatuko da.
2.2. Izena emateko aurkeztu behar diren agiriak.
Izena emateko epearen barnean, honako agiri hauek aurkeztuko
dira Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Erregistroan
(González Tablas kalea 9; 31005, Iruña):
a) Prestakuntza ikastaroan eta azterketan parte hartzeko izena
emateko eskabide bakarra, eranskinean ageri den ereduaren arabera.
b) Nortasun agiri nazionalaren fotokopia.
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c) Azterketa egiteko 12 euroko tasa ordaindu dela ziurtatzen duen
ordainketa gutuna, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta
haren erakunde autonomoen tasa eta prezio publikoei buruzko martxoaren
27ko 7/2001 Foru Legean ezarritakoa. Ikastarora edo azterketara ez joateak
ez du tasa itzultzeko eskubiderik sortuko.
Izena emateko eskabidea eta ordainketa gutuna, interesdunak eskatuta, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Ingurune
Naturalaren Zerbitzuan eskuratzen ahalko dira (González Tablas kalea
9; 31005, Iruña). Internet bidez ere eskuratzen ahal dira, Nafarroako
Gobernuaren web-orrian.
3.–Onartuen zerrendak.
2020ko martxoaren 30etik aurrera, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak onartutako izangaien zerrenda argitaratuko du,
zehaztuta prestakuntza ikastaroa egiteko tokia, data eta ordua, izangai
bakoitzeko, bai eta azterketa lehenbiziko deialdian egiteko tokia, data
eta ordua ere.
2020ko maiatzaren 24tik aurrera, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko
Departamentuak bigarren deialdiko azterketa egiteko onartutako izangaien
zerrenda argitaratuko du, zehaztuta hori egiteko tokia, data eta ordua,
izangai bakoitzeko.
Zerrenda horiek Nafarroako Gobernuko iragarki taulan (Karlos III.
aren etorbidea 2; 31002, Iruña) eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko iragarki taulan (González Tablas kalea 9, Iruña)
argitaratuko dira. Internet bidez ere kontsultatzen ahal dira, Nafarroako
Gobernuaren web-orrian.
4.–Prestakuntza ikastaroa.
“Nafarroako ehiztarien azterketa prestatzeko eskuliburuak (2013ko
bertsioa)” eta “galderen liburuak (2016ko bertsioa)” dituzten edukiak lantzea
du xede ikastaroak, baita izangaiei eskuliburua ulertzen laguntzea ere,
ezagutza handitu eta azterketa gainditu dezaten.
Gaitasun probak gainditu nahi dituzten izangai guztiek nahitaez egin
beharko dute ehizari buruzko prestakuntza ikastaroa, bost orduko iraupena
duena. Horretarako, aldean eraman beharko dira NANa, papera eta boligrafoa. Onartuen zerrendan zehaztuko da izangai bakoitzak zer egunetan
eta ordutan agertu behar duen.
2008tik aurten arte doan tartean prestakuntza ikastaroan parte hartu
izanaren ziurtagiria duten izangaiek ez dute prestakuntza ikastaroa berriz
egin behar.
Zer toki, egun eta ordutan emanen den prestakuntza ikastaroa:
–Tokia: Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Ekitaldi
Aretoa (González Tablas kalea 9, 31005, Iruña).
–Egunak eta orduak:
• 2020ko apirilaren 17a (ostirala): 16:00etatik 21:00etara eta/edo
• 2020ko apirilaren 18a (larunbata): 09:00etatik 14:00etara.
• 2020ko maiatzaren 8a (ostirala): 16:00etatik 21:00etara eta/edo
• 2020ko maiatzaren 9a (larunbata): 09:00etatik 14:00etara.
Izangai bakoitzak saio bakarrera joan beharko du. Ikastaroan parte
hartzeko, izena emateko eskabidea bete beharko da, eranskinean ageri
den ereduaren arabera. Eskabide horrek ehiztari azterketan parte hartzeko
ere balio du.
Bertaratzen diren izangaiek ikastaroan parte hartu izanaren frogagiri
bat jasoko dute, azterketa egiteko beharrezkoa dena.
5.–Azterketa.
5.1. Azterketaren edukia.
Azterketan test moduko 30 galdera izanen dira, teorikoak, epaimahai
kalifikatzaileak aldez aurretik aukeratuak 500 galderaren artean.
Agiri horiek Nafarroako Gobernuaren web-orritik (www.nafarroa.eus)
deskargatzen ahal dira.
5.2. Balorazioa.
Erantzun zuzeneko galdera bakoitza puntu batekin baloratuko da.
Erantzuna okerra baldin bada, zerorekin baloratuko da.
Gutxienez ere 23 puntu lortzen dituzten izangaiek gaindituko dute
proba.
5.3. Azterketen egunak:
–Lehendabiziko deialdia: 2020ko maiatzaren 22a eta/edo 23a.
• Lehenbiziko deialdiko onartuen zerrendan zehaztuko da izangai
bakoitzak zer tokitan, egunetan eta ordutan agertu behar duen.
–Bigarren deialdia: 2020ko ekainaren 5a eta/edo 6a.
• Bigarren deialdiko onartuen zerrendan zehaztuko da izangai bakoitzak zer tokitan, egunetan eta ordutan agertu behar duen.
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Azterketara, aldean NANa eta boligrafoa dutela agertu beharko dute
izangaiek. Prestakuntza ikastaroaren bertaratze ziurtagiria eskuratzen
duten izangaiek bakarrik egiten ahal dute azterketa.
6.–Emaitzak jendaurrean jartzea.
Kalifikazioa bukatuta, epaimahaiak izangaiek lortutako emaitzen
zerrenda jarriko du Nafarroako Gobernuko iragarki taulan (Karlos III.aren
etorbidea 2; Iruña) eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Erregistroan (González Tablas kalea 9; 31005, Iruña). Internet bidez
ere kontsultatzen ahal da Nafarroako Gobernuaren web-orrian.
7.–Kalifikazio epaimahaia.
7.1. Kalifikazio epaimahaia honako kide hauek osatuko dute:
Epaimahaiburua: Idoia Alfaro Piñero andrea, Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentuko Ehiza Ataleko burua.
Ordezkoa: Fermín Olabe Velasco jauna, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko zuzendaria.
Lehen mahaikidea: Javier Forcada Melero jauna, Ehiza Ataleko teknikaria.
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Ordezkoa: M.ª Julia Palacios Ferrer andrea, Ingurumen Kudeaketaren
Kalitatearen eta Zaintzaren Zerbitzuko teknikaria.
Bigarren mahaikidea: César Martínez Eslava jauna, Ehiza Ataleko
teknikaria.
Ordezkoa: Alejandro Esquíroz Tainta jauna, Ehiza Ataleko teknikaria.
Idazkaria: Tania Bernaldo de Quirós Miranda andrea. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Ingurumeneko Araubide
Juridikoaren Ataleko burua.
Ordezkoa: Ana Isabel Goldáraz Arrondo andrea, Landa Garapeneko
eta Ingurumeneko Departamentuko Ingurumenaren Araubide Juridikoaren
Ataleko administrazio publikoko teknikaria (arlo juridikoa).
7.2. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta jardun ere, bere kideen
gehiengoa bertan ez bada.
7.3. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiaren oinarrien
interpretazio eta aplikazioari buruz sortzen diren gorabeherak.
Eskaera, ehiztariaren azterketaren 2020ko deialdian izena emateko
(PDFa).

F2001110
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN
PUBLIKOAREN ESKAINTZA
ANTSOAIN
Hautaprobetarako deialdiaren oinarriak, berdintasun teknikari
lanpostua (berdintasun agentea) aldi baterako betetzeko
izangaien zerrenda osatzeko
Antsoaingo Udaleko Gobernu Batzarrak, 2020ko urtarrilaren 22an
egindako bilkuran, onartu zituen Antsoaingo Udaleko berdintasun teknikari
lanpostua (berdintasun agentea) aldi baterako betetzeko izangaien zerrenda osatzeko hautaprobetarako deialdiaren oinarriak, jarraian transkribatzen
direnak:
Lehena.–Arau orokorrak.
Honen bidez iragartzen da kontratazio administratibo bidez berdintasun
teknikariaren lanpostua betetzeko izangaien zerrenda bat oposizio-lehiaketan hautaproben bidez eratzeko deialdia, Antsoaingo Udalean sortzen
diren beharrei aldi baterako erantzuteko.
1.1. Lanpostuak administrazioko B mailari dagozkion ordainsariak
izanen ditu, uztailaren 4ko 158/1984 Foru Dekretuaren bidez onartutako
Ordainsarien Behin-behineko Erregelamenduan eta Antsoaingo Udalari
aplika dakizkiokeen gainerako xedapenetan ezarritakoaren arabera; eta
baita plantilla organikoan agertzen diren osagarriak ere.
1.2. Lanpostuan bete beharreko eginkizunak,guztiak ere ‘Nafarroako toki entitateetako berdintasun arloak planifikatzeko, kudeatzeko eta
ebaluatzeko ibilbidea’ dokumentuarekin bat etorriz, oro har, honako hauek
izanen dira:
–Berdintasun arloko urteko lan-plana eta haren ondoriozko jarduera
zehatzak diseinatzea, koordinatzea eta kudeatzea.
–Ekintza positiboak definitzea, bai eta horiek garatzeko eta ezartzeko
aholkuak ematea eta lankidetzan aritzea.
–Berdintasun arloaren urteko plangintza ebaluatzea, hobetzeko arloak
identifikatzea eta horiek konpontzeko bideak sortzea.
–Beste interes talde batzuei (udal arloetako teknikariak, politikariak,
emakumeen elkarteak eta/edo feministak, erakundeak, etab.) berdintasunaren arloko eta Berdintasunaren Ordenantza betetzeko aholkuak eta
prestakuntza ematea, beren erantzukizun eremutik.
–Berdintasun Arloak egiten duen lanaren berri ematea eta ikusaraztea.
–Beste erakunde, instituzio eta toki-erakunde batzuetako berdintasun
arloekin koordinatzeko bideak ezartzea.
–Udalez gaindiko eta Europako berdintasun programetan Udalaren
parte-hartzea koordinatzea eta erraztea, aurrekontuak eta baliabideak
hobetzeko eta optimizatzeko.
–Lanpostuari dagokionez eta bere mailaren barruan agintzen zaion
beste edozein eginkizun.
Bigarrena.–Betekizunak.
2.1. Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, parte hartu
nahi dutenek baldintza hauek bete beharko dituzte:
A) Espainiako nazionalitatea izatea, Europar Batasuneko estatu
kide bateko nazionalitatea izatea edo Europako Erkidegoak egindako eta
Espainiak berretsitako nazioarteko itunen aplikazio eremuan sartutako
estatu bateko nazionala izatea, betiere langileen zirkulazio askea aurreikusten badute.
Era berean, parte hartu ahal izanen dute Espainiako nazionalitatea
duten pertsonen ezkontideek, Europar Batasuneko estatu kide bateko
nazionalek eta aipatutako nazioarteko itunen aplikazio eremuan sartutako
estatuetako nazionalek, baldin eta zuzenbidez bananduta ez badaude;
bai eta haien ondorengoek ere, baldin eta zuzenbidezko banantzerik ez
badago, eta hogeita bat urtetik beherakoak edo adin horretatik gorakoak
badira eta beren kontura bizi badira.
B) Hamasei urte beteta izatea eta, hala badagokio, nahitaezko
erretirorako gehieneko adina ez gainditzea.
C) Honako hauek edukitzea:
–Diplomatura, lizentziatura edo unibertsitate graduko titulu bat edo
baliokidea, edo titulu hori lortzeko eskubideak eskabideak aurkezteko epea
bukatzen den egunean ordaindu izanaren frogagiria. Atzerrian lortutako

titulazioen kasuan, homologazioa egiaztatzen duen kredentziala eduki
beharko da.
–Euskararen B2 mailako ezagutza, maila horri dagokion titulua edo
ziurtagiri ofiziala aurkeztuz egiaztatua. Titulazio edo ziurtagiri hori ez dutenek
eskatutako hizkuntza-mailaren proba bat gaindituta egiaztatu ahal izanen
dute jakite-maila hori. Interesdunek deialdian parte hartzeko eskabidea aurkezteko unean eskatu beharko dute proban parte hartzea (II. eranskina).
D) Dagozkion eginkizunak betetzeko behar diren gaitasun fisiko eta
psikikoak izatea.
E) Funtzio publikoak betetzeko desgaituta edo etenaldi egoeran ez
egotea, eta administrazio publiko baten zerbitzutik ez aldentzea.
Parte hartu nahi duten eta Espainiako nazionalitatea ez duten pertsonek
zinpeko aitorpena edo promesa aurkeztu beharko dute, beren estatuan
Funtzio Publikoan sartzea eragozten duen diziplina zehapenik edo zigor
penalik ez dutela adierazteko.
2.2. Oinarri honetako 2.1.c) atalean eskatutako titulazio-baldintzak
agiri bidez egiaztatu beharko dira, deialdi honetako 3.3 atalean ezarritakoarekin bat etorriz.
2.3. Oinarri honetan jasotako eskakizun guztiak bete beharrekoak
dira, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean ez ezik, hautaketa-prozedurak irauten duen bitartean eta kontratazio aldiak irauten
duen bitartean.
Hirugarrena.–Eskabideak.
3.1. Deialdian parte hartu ahal izateko eskabideak Antsoaingo
Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztu behar dira (Udaletxeko plaza 1),
15 egun naturaleko epean, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita, azken eguneko 14:00ak arte; edo
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako bideetako bat erabiliz.
Eskabidea posta bulego batean aurkeztea erabakitzen bada, gutun-azal
irekian aurkeztuko da, posta zerbitzuko langileek data eta zigilua jar diezaioten eskabideari, ziurtatu aurretik.
Era berean, parte hartzeko eskabidea telematikoki aurkeztu ahal
izanen da Antsoaingo Udalaren Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez.
Erregistro hori Antsoaingo Udalaren egoitza elektronikoan dago eskuragarri (www.antsoain.eus). Kasu horretan, parte hartzeko eskaera espezifikoa
eta aurkeztu beharreko gainerako dokumentazioa Erregistro Orokor
Elektronikoan artxiboak eransteko aurreikusitako edozein formatutan
erantsi ahal izanen dira.
3.2. Eskaera-orriak II. eranskin gisa argitaratutako ereduaren araberakoak izanen dira, eta Udalaren bulego orokorretan emanen dira. Gainera,
Internet bidez ere eskuratu ahal izanen dira, www.antsoain.eus helbidean.
Eskabideetan, izangaiek bertan eskatzen diren baldintza guztiak betetzen
dituztela adierazi beharko dute.
3.3. Izangaiek, eskabidearekin batera, Nortasun Agiri Nazionalaren
kopia aurkeztu beharko dute, bai eta titulazio baldintzak betetzen dituztela
egiaztatzen duten agiriak eta lehiaketaren baremazioan kontuan hartzea
nahi dituztenak ere. Horretarako, 2.1.c) oinarrian adierazitako titulazioen
fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute, edo, bestela, eskabideak
aurkezteko epea amaitzen den egunean horiek lortzeko eskubideak ordaindu izanaren frogagiria eta aurkeztutako gainerako dokumentuak.
3.4. Desgaitasun aitortu bat dutenek parte hartzeko eskabidearekin
batera, hori egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko dute, organo eskudunak emana. Era berean, beharrezkotzat jotzen dituzten denbora- eta
baliabide-egokitzapen posibleak eskatu ahal izanen dituzte; kasu horretan,
eskabidean adierazi beharko dute, eta, gainera, orri bereizian adierazi
beharko dute zer ezgaitasun duten eta zer egokitzapen eskatu dituzten.
3.5. Eskabideak aurkezteko ezarritako epea ezin izanen da luzatu.
Laugarrena.–Izangaiak onartzea.
4.1. Behin-behineko zerrendak.
Eskabideak aurkezteko epea bukatu ondoren, Antsoaingo Udaleko
alkateak Ebazpena emanen du onartutakoen eta baztertutakoen behinbehineko zerrenda onartzeko, eta zerrenda hori Antsoaingo Udaleko
iragarki-oholean eta Antsoaingo Udalaren webgunean (www.antsoain.
eus) argitaratzeko aginduko du.
Baztertutako izangairik ez badago, zuzenean onartuko dira behin
betiko onartutakoen zerrendak.
Baztertutako izangaiek erreklamazioak egin eta, hala badagokio,
akatsak zuzendu ahal izanen dituzte, behin-behineko zerrenda argitaratu
eta 5 egun balioduneko epean.
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4.2. Behin betiko zerrendak.
Erreklamazioak aurkezteko epea igarotakoan, eta erreklamazio horiek
ebatzi ondoren, alkateak onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko
zerrenda onartzeko ebazpena emanen du, eta zerrenda hori iragarki-taulan
eta Udalaren web orrian (www.antsoain.eus) soilik argitaratzeko aginduko
du. Ebazpenean bertan zehaztuko da probak non, noiz eta zein ordutan
hasiko diren.
4.3. Onartutako pertsonen zerrendan agertzeak ez du esan nahi parte
hartzen dutenei deialdian eskatutako baldintzak betetzen dituztela aitortu
behar zaienik. Aurkeztutako dokumentazioa edo Udalaren esku dagoena
aztertuta, eskatutako baldintzaren bat betetzen ez dutela ondorioztatzen
bada, deialdian parte hartzetik erator daitezkeen eskubide guztiak galduko
dituzte.
4.4. Onartutako eta baztertutako pertsonen zerrendak argitaratuta,
dagokion jakinarazpena egindakotzat joko da, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40.
artikuluan aurreikusitako ondorioetarako.
Bosgarrena.–Lehiaketa fasea.
Epaimahaiak izangaiek alegatutako merezimenduak baloratuko ditu,
merezimenduen baremo honen arabera: Izangaiek merezimendu guztiak
alegatu eta frogatu beharko dituzte, hautaketa-prozesu honetan parte hartzeko eskabidea aurkezten dutenean. Merezimenduen balorazioa bukatu
ondoren, emaitzak Antsoaingo udaletxeko iragarki-taulan eta webgunean
(www.antsoain.eus) argitaratuko dira.
Fase hau ez da baztertzailea izanen, eta gehienez puntuazio osoaren
%30 izanen du. Puntuazio hori honela baloratuko da:
5.1. Prestakuntza: 13 puntu, gehienez.
Berdintasun agente izatearekin lotura duten unibertsitateko graduondoko ikasketak. 20 kredituko 3 puntu emanen dira, eta gehienez 9 puntu.
Ez dira baloratuko 20 kreditu baino gutxiagoko ikasketak. Gutxieneko
prestakuntza hori gaindituta, 20 kreditutik beherako zatikiei dagokien
puntuazio proportzionala emanen zaie.
Berdintasunerako agente izateko hautagaiak bukatu dituen ikastaroak,
betiere administrazio publikoek antolatutakoak badira. 10 orduko 0,1 puntu
emanen dira, eta gehienez 4 puntu. Ez dira baloratuko 120 ordutik beherako
ikastaroak. Gutxieneko iraupen hori gaindituta, 10 ordutik beherako zatikiei
dagokien puntuazio proportzionala emanen zaie.
5.2. Laneko esperientzia: 15 puntu, gehienez.
–Besteren kontura administrazio publikoetan administrazio- edo
lan-araubidean emandako zerbitzuengatik, berdintasun teknikari gisa B
mailako eginkizunak betez, 4 puntu lan egindako urte bakoitzeko (10
puntu gehienez).
Zerbitzuak eman diren administrazioaren ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da, kontratuaren iraupena eta betetako lanpostua zehaztuta.
–Enpresa eta/edo erakunde pribatuetan besteren kontura emandako
zerbitzuengatik, baldin eta B mailako funtzioak betetzen badituzte berdintasun teknikari gisa, funtzio baliokideak edo antzeko lan-kategoriak, lan
egindako urte bakoitzeko 2 puntu, gehienez 5 puntu.
Lan kontratuaren kopia eta Gizarte Segurantzak emandako lan-bizitzaren ziurtagiria aurkeztu beharko dira.
Bi kasuetan, emandako zerbitzuek urte natural osoa hartzen ez dutenean, kontratuaren hasiera- eta amaiera-daten arabera proportzioan
dagokion puntuazioa esleituko da.
5.3. Atzerriko hizkuntzak jakitea: 2 puntu, gehienez.
Ziurtagiri ofizialaren bidez egiaztatutako Europako Erkidegoko hizkuntza bat edo gehiago jakiteagatik, 2 puntu emanen dira gehienez, honela
banatuta:
–C1 mailako titulazio bakoitzeko: puntu 1
–B2 titulazio bakoitzeko: 0,5 puntu
Ez da baloratuko B2 baino maila baxuagoko ziurtagiririk.
Seigarrena.–Oposizio fasea.
Oposizio fasea hasi aurretik, euskara proba eginen da eskatutako
ezagutza (B2 maila) agiri bidez egiaztatzen ez duten eta proba egiteko
interesa adierazi duten izangaien artean, eskabidean hala eskatu bada.
Proba hori idatzizko ariketa bat eta ahozko ariketa bat egitean datza.
Ariketa horietan, eskatutako hizkuntza-mailarekiko gaitasuna edo gaitasun
eza zehaztuko da. Gaitzat jotzen ez diren pertsonek ezin izanen dituzte
oposizio-probak egin. Proba horren emaitzak argitaratzean, proba teorikoak
eta praktikoak noiz eta non eginen diren gogoraraziko da.
Oposizio fasean bi proba eginen dira, bata teorikoa eta bestea teoriko-praktikoa, biak baztertzaileak.
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6.1. Lehen proba: proba teorikoa.
Proba teorikoa: gehienez ere ordu batean, idatziz erantzuna emanen
zaio test motako 40 galderako galdetegi bati, aukerako hainbat erantzunekin. Erantzun horietako batek baino ez du balioko deialdi honetako I.
eranskineko gai zerrendan jasotako gaiari dagokionez.
Proba baloratzeko irizpideak eta erantzun-aukera desberdinak dituzten
galderen akatsen penalizazioa proba hasi baino lehen zehaztuko dira.
Ariketan gehienez 40 puntu lor daitezke. Ariketan 20 puntu lortzen
ez dituzten izangaiak kanporatuta geratuko dira. Ariketa gainditu eta lehenengo proban kalifikazio altuenak lortu dituzten 20 pertsonak deituko
dira bigarren probara.
Deialdi honen xede den zerrenda agortzen bada, kontrataziorako
hautagairik ez dagoelako, proba praktikoa egiteko deialdi osagarriak egin
ahal izanen zaizkie gutxienez 20 puntu lortzean lehenengo proba gainditu
eta bigarren proba egitera deitu ez diren gainerako pertsonei.
Edonola ere, deialdi gehigarri horien ondorioz gainditu diren izangaiak lehen deialdian gainditu dituzten hautagaien ondoren jarriko dira
kontratazio-zerrendan.
Proba egitean, ezinen da testurik kontsultatu, ezta kalkulagailurik
edo bestelako materialik erabili ere, boligrafoa, tinta urdina edo beltza
izan ezik.
Epaimahaiak Udaleko iragarki oholean eta udalaren webgunean argitaratuko du izangaien zerrenda, lortutako kalifikazioekin, eta hurrengo
ariketa egiteko eguna eta tokia adieraziko ditu, gutxienez berrogeita zortzi
ordu lehenago.
6.2. Bigarren proba: proba teoriko-praktikoa.
Proba teoriko-praktikoa: epaimahaiak I. eranskineko gai zerrendari buruz proposatzen dituen gai eta kasu praktikoak idatziz garatu eta
ebaztea.
Probaren hasieran, epaimahaiak zehaztuko du izangaiek zenbat
denbora izanen duten proba hori egiteko.
Ariketa ahoz eta publikoki azaldu eta defendatuko du izangai bakoitzak epaimahaiaren aurrean, gehienez ere 20 minutuz, zehaztutako
egunean. Egun hori Udalaren webgunean argitaratuko da. Epaimahaiak
izangaiak egindako ariketari buruzko galderak egin ahal izanen ditu beste
10 minutuz.
Bigarren proba honen gehienezko puntuazioa 30 puntukoa izanen da.
30 puntu horietatik 20 idatzizko zatiari dagozkio eta 10 ahozko azalpenari.
Idatzizko zatian gutxienez 10 puntu eta ahozko ariketan gutxienez 5 lortzen
dituztenek gaindituko dute proba.
6.3. Proba bakoitza bukatzean, epaimahaiak parte-hartzaileek lortutako puntuazioak argitaratuko ditu Udalaren webgunean. Horrekin batera, 7
egun naturaleko epea irekiko du interesa duten pertsonek erreklamazioak
egiteko eta, beren eskubideen arabera, balorazioei buruz komeni zaiena
alegatu ahal izateko.
6.4. Bi probetarako deialdiak deialdi bakarraren bidez eginen dira,
eta parte-hartzaileek Nortasun Agiri Nazionala, pasaportea edo gidabaimena eraman beharko dute. Beren nortasuna egiaztatzen ez dutenak edo
agertzen ez direnak kanporatuta geratuko dira.
6.5. Hautaketa probak egin bitartean, desgaitasun aitortua dutenentzat eta eskabidean hala eskatu dutenentzat, proba horiek egiteko behar
diren denboren eta bitartekoen egokitzapenak ezarriko dira.
Zazpigarrena.–Epaimahai kalifikatzailea.
7.1. Honako hauek osatuko dute kalifikazio-epaimahaia:
Presidentea: Ander Andoni Oroz Casimiro, Antsoaingo Udaleko alkatea.
Ordezko presidentea: Patricia Abad Encinas, Antsoaingo Udaleko
zinegotzia.
Batzordekidea: Ainara Santaquiteria Etxarri, Antsoaingo Udaleko
kultura eta gizarte teknikaria.
Ordezko batzordekidea: Alfredo García-Falces Larrañeta, Tokiko
Agenda 21eko arduraduna.
Batzordekidea: Idoia Goikoetxea Gómez, Altsasuko Udaleko berdintasun teknikaria.
Ordezko batzordekidea: beste udal bateko berdintasun teknikaria
Batzordekidea: plantillako ordezkariek proposatuta izendatutako
pertsona.
Ordezko kidea: plantillako ordezkariek proposatuta izendatutako
pertsona.
Mahaikide-idazkaria: Javier Lacarra Vegas, Antsoaingo Udaleko Giza
Baliabideetako eta Laneko Arriskuen Prebentzioko teknikaria.
Ordezko mahaikide-idazkaria: Abel Álvarez Paez, Antsoaingo Udaleko
kontu-hartzailea.
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7.2. Epaimahaikideek ez dute parte hartuko legean aurreikusitako
abstentzio arrazoiak daudenean (39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena).
Halaber, epaimahaiko edozein kide errekusatu ahal izanen da zehaztutako inguruabar horiek gertatzen direnean.
Legez ezarritako abstentzio eta errekusazio arrazoiak aplikatuz epaimahaiaren osaeran aldaketaren bat gertatzen bada, epaimahaia jendaurrean
jarriko da, onartutako eta baztertutako izangaien zerrendekin batera.
7.3. Epaimahaia hautaketa proben aurretik eratu beharko da.
Epaimahaia ezin izanen da eratu, ez eta jardun ere, gutxienez kideen gehiengo osoa bertaratzen ez bada. Halaber, epaimahaia balio osoz
eratzeko eta jarduteko, beharrezkoa izanen da lehendakaria eta idazkaria
bertan egotea, edo, hala badagokio, haien ordezkoak.
7.4. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdien oinarrien interpretazioari eta aplikazioari buruz sor daitezkeen gai guztiak.
7.5. Epaimahaiak aholkulari espezialisten aholkularitza eskatu ahal
izanen du. Aholkulari espezialista horiek beren espezialitate teknikoetan
baizik ez dira ariko, eta epaimahaiarekin elkarlanean arituko dira espezialitate teknikoetan soilik oinarrituta.
Zortzigarrena.–Emaitzak.
8.1. Parte hartzen dutenen artean puntuazioan berdinketarik gertatuz
gero, Epaimahai Kalifikatzaileak ebatziko du, probaren lehenengo zatian
lortutako nota teorikoa kontuan hartuta. Berdinketak bere horretan jarraitzen badu, proba praktikoan puntuaziorik handiena lortu duenaren alde
ebatziko da, eta berdinketak jarraitzen badu, zozketa eginen du epaimahai
kalifikatzaileak. Emaitzak Antsoaingo Udalaren webguneko deialdiaren
berrietan eta iragarki oholean argitaratuko dira.
8.2. Proben kalifikazioa amaitutakoan, epaimahaiak Antsoaingo
udaletxeko iragarki-oholean eta webgunean (www.antsoain.eus) argitaratuko du probak gainditu dituzten pertsonen zerrenda, osotara lortutako
puntuazioaren arabera.
Izangaietako batek ere ez baditu proba guztiak gainditu, edo, hala egiaztatuta, izangaiak uko egiten badio Administrazio deitzaileak kontratatua
izateari, Udalak egin nahi duen kontratazioa formalizatu ahal izanen du,
hautaketa-prozesuan lortutako azken puntuazioaren hurrenkera zorrotzaren
arabera, oposizioaren ariketa teorikoa gainditu duenarekin.
8.3. Gaindituen zerrenda tokiko gobernu-batzarrari helaraziko zaio
onar dezan, lortutako puntuazioaren arabera eta hautaketa prozesuaren
espediente osoarekin batera.
Bederatzigarrena.–Aldi baterako kontrataziorako deia.
9.1. Onartutako izangaiei dei egin ahal izanen zaie Antsoaingo Udalean sortzen diren beharren arabera, deialdi honetan eta aplikatu beharreko
gainerako arauetan ezarritakoarekin bat etorriz.
9.2. Deialdia egiteko, kontuan hartuko da abuztuaren 30eko 251/1993
Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onartutako Nafarroako administrazio
publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuan ezarritakoa, desgaitasuna duten
pertsonen enplegu publikorako sarbideari dagokionez. Antsoaingo Udalak
egiaztatuko du dagozkion zereginak eta funtzioak betetzeko bateragarritasuna.
9.3. Harremanetan erraz jarri ahal izateko, izangaiek gutxienez harremanetarako telefono bat (beste telefono batzuk ere jakinaraztea eragotzi
gabe) eta posta elektronikoko helbide bat jakinarazi beharko dituzte, eta
informazio hori etengabe eguneratuta eduki beharko dute.
9.4. Lanpostu bat aldi baterako kontratatu behar denean, une horretan eratutako zerrendako lehen tokian dagoen izangaiari deituko zaio.
Telefono bidezko komunikazio bidez bi lokalizazio saiakera eginen dira
ondoz ondoko bi lanegunetan, eta deialdi bakoitza jasota utziko da data,
ordua eta dagozkion inguruabarrekin.
Izangaia aurkitzeko telefono bidezko lehen saiakerarekin batera, mezu
elektroniko bat bidaliko da izangaiak emandako helbidera. Bidalketa elektroniko horretatik egun bateko epean erantzunik jasotzen ez bada, eta
telefonoz harremanetan jarri ezin bada, zerrendako hurrengo pertsonari
deituko zaio.
Izangairen batekin harremanetan jarri eta kontratazio eskaintzaren bat
egin ondoren ez badu erantzuten edo eskaintza horri uko egiten badio,
zerrendako azken lekuan geratuko da, salbu eta justifikatutako arrazoiren
batengatik uko egiteko kasuren batean dagoela egiaztatzen badu, atal
honetan xedatutakoaren arabera: 9.6 atala.
9.5. Pertsona bat aurkitu ezin denean, zerrendan bere lehentasunari
eutsiko dio, eta zerrendako hurrengoarekin edo hurrengoekin harremanetan
jarriko da eskainitako lanpostua bete arte.
Izendapen hori egin ondoren, toki-erakunde eskatzaileak proposatutako
hautagaia aldi baterako kontratatuko du.
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9.6. Eskainitako lanpostua kontratatzeari uko egiteko arrazoi justifikatutzat hartuko dira honako hauek, aldi baterako kontrataziorako izangaien
zerrendetan lehentasun-ordena aldatzen ez dutenak:
A) Aldi baterako ezintasuna.
B) Amatasun edo aitatasun baimena.
C) Hiru urte baino gutxiagoko seme edo alaba bat edo hiru urte baino
gutxiagoko adingabe bat zaintzea, harrera iraunkorrean edo adopzioan.
D) Odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko bigarren mailara
arteko senide bat zaintzea, adinagatik, istripuagatik edo gaixotasunagatik
bere kabuz moldatu ezin dena.
E) Ezkontza propioa edo antzeko egoera, bikote egonkorren berdintasun juridikorako uztailaren 3ko 6/2000 Foru Legearen arabera, baldin eta
eskainitako administrazio-kontratazioaren hasiera data hura eratu aurreko
edo ondorengo hamabost egun naturalen barruan badago.
F) Kontratazio bat indarrean izatea, administrazio- edo lan-araubidean.
Zerrendatutako egoeraren batean dauden izangaiek agiri bidez eta
modu frogagarrian egiaztatu beharko dute, uko egiten dioten lanpostuaren
kontratazioa eskaini zaienetik 7 egun naturaleko epean; kasu horretan,
zerrendan duten leku berean geratuko dira.
Kontratazio-eskaintzari uko egiteko arrazoi justifikatua egiaztatzen
duen dokumentazioa epe barruan aurkezten ez bada, zerrendako azken
postuan geratuko da.
Uko egite justifikatuaren kasuetan, idatziz jakinarazi beharko dute
zerbitzua emateko prest daudela, uko egiteko arrazoiaren amaiera datatik
aurrera. Jakinarazpen hori jasotzen ez den bitartean, ez zaio lan eskaintzarik eginen izangai horri.
9.7. Deia eragin duen zerrendatik kanpo geratuko dira honako kasu
hauetan daudenak:
A) Kontratazio-eskaintza onartu ondoren, dagokion kontratua ez
sinatzea hautagaiari egotz dakiokeen arrazoiren batengatik.
B) Sinatutako kontratuari uko egiteagatik, beste erakunde publiko edo
pribatu batekin beste kontratu bat izenpetzeagatik izan ezik. Uko egitea
formalizatu eta 7 egun naturaleko epean egiaztatu beharko da hori, agiri
bidez eta modu frogagarrian. Kasu horretan, izangaiak zerrendako azken
lekua hartuko du.
C) Lanpostua uztea.
D) Probaldia ez gainditzea, baldin eta dagokion kontratuan aurreikusita badago.
E) Izangaiak emandako telefonoetara edo helbide elektronikoetara
urtebetez behin eta berriro kontratatzeko deia izangaiak erantzun gabe
egin izanaren ondorioz.
F) Behar bezala onartutako desgaitu izaera izatea eta, desgaitasunaren ezaugarriak direla-eta, kontratua eskaintzen den lanpostuaren
baldintza espezifikoekin bateraezina izatea.
9.8. Eskatutako baldintzak betetzen ez dituzten pertsonak Alkatetzaren
ebazpen bidez baztertuko dira hautaketa-prozeduratik, eta dagokion deialdian
parte hartzetik erator daitezkeen eskubide guztiak galduko dituzte.
Hamargarrena.–Errekurtsoak.
Deialdi honen, deialdiaren oinarrien eta hura aplikatzeko egintzen
aurka, honako errekurtso hauetako bat aurkez daiteke, aukeran:
A) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako Auzitegi Nagusiko dagokion salan, bi hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu edo
errekurritzen den aplikazio-egintzaren jakinarazpena egin eta hurrengo
egunetik zenbatzen hasita, errekurtsoa jartzeko asmoa aldez aurretik
jakinarazita hura egin duen organoari; edo, bestela,
B) Zuzenean gora jotzeko errekurtsoa Nafarroako Administrazio
Auzitegian, hilabeteko epean, erabaki hau edo errekurritzen den aplikazio-egintzaren jakinarazpena argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen
hasita.
C) Berraztertzeko errekurtsoa organo emaileari, hilabeteko epean,
jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera.
Epaimahai kalifikatzailearen egintzen aurka gora jotzeko errekurtsoa
aurkeztu ahal izanen zaio deialdia egin duen udal-organoari, errekurritutako
egintza edo erabakia jakinarazi eta hurrengo hilabetearen barruan.
I. ERANSKINA
Gai-zerrenda
1. 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasun eragingarrirako.
2. 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero indarkeriaren
aurkako babes osorako neurriei buruzkoa.
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3. 9/2018 Errege Lege Dekretua, abuztuaren 3koa, Genero-indarkeriaren aurkako estatu-ituna garatzeko premiazko neurriei buruzkoa.
4. 14/2015 Foru Legea, apirilaren 10ekoa, Emakumeen Kontrako
Indarkeriari Aurre Egitekoa.
5. Emakumeen Kontrako Indarkeriari Aurre Egiteko apirilaren 10eko
14/2015 Foru Legearen ekintza-plana.
6. 17/2019 Foru Legea, apirilaren 4koa, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunari buruzkoa.
7. 260/2019 Foru Dekretua, urriaren 30ekoa, Nafarroako Berdintasunerako Institutua erakunde autonomoaren estatutuak onartzen dituena.
8. Nafarroan emakumeen kontrako indarkeriaren aurka koordinatzeko
erakunde arteko III. akordioa.
9. Nafarroako emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean batera
jarduteko protokoloa. Profesionalentzako gida. Nafarroako Berdintasunerako Institutua 2018.
10. Emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean jarduteko tokiko
protokoloak egiteko gida. Nafarroako Berdintasunerako Institutua.
11. Genero berdintasuna Nafarroako toki erakundeetan. Udaletako berdintasun arloen lana planifikatzeko, kudeatzeko eta ebaluatzeko
ibilbidea.
12. Udaletako berdintasun arloetako lanaren planifikazio, kudeaketa
eta ebaluazio ibilbidea eraginkortasunez komunikatzeko plana.
13. Antsoaingo emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasunerako plana eta Antsoaingo Udalaren emakumeekiko indarkeriaren
aurkako tokiko jarduketarako I. protokoloa.
14. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Antsoaingo Udalaren
Ordenantza (Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 134. zk., 2019ko uztailaren
11koa).
15. Genero berdintasuna garapen iraunkorrerako 2030 Agendan.
16. Antsoaingo Udala. Udal-antolaketa. Udal-eskumenak. Gobernuorganoak: Osoko Bilkura eta Gobernu Batzordea. Udal aurrekontua eta
plantilla organikoa. Antsoaingo Udalaren euskararen Ordenantza.
17. Jai-guneetako eraso sexisten prebentziorako eta arretarako
Antsoaingo Udalaren Tokiko Protokoloa.
18. Sexu jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko
eta horren aurka jarduteko Antsoaingo Udalaren Protokoloa.
19. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak
Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.
II ERANSKINA
Eskabide eredua (PDFa).
Argitaratzen da orok jakin dezan.
Antsoainen, 2020ko urtarrilaren 24an.–Alkate udalburua, Ander Oroz
Casimiro.
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CINTRUÉNIGO
Deialdia, administrari-ofizial izateko lanpostu bat barne igoerako
txanda murriztuan eta oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2019ko urriaren 22an egin bilkura berezian,
oinarri hauek dituen deialdia onetsi zuen:
OINARRIAK
1. oinarria.–Arau orokorrak.
1.1. Deialdi honen helburua da Cintruenigoko Udalean administrariofizial izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketaren bidez eta barne igoera
murriztuan betetzea.
1.2. Oposizio-lehiaketa honetarako deia egin da bat etorriz Nafarroako
Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina
onetsi zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren
15.6 artikuluan ezarritakoarekin.
1.3. Deialdi honen ondorioz izendatzen den izangaia, dagozkion
hautaprobak gainditu ostean betiere, administrari-ofizial izanen da, C
mailakoa, jabetza hartzen duenetik edo lanpostuan lanean hasten denetik, eta Cintruenigoko Udaleko plantilla organikoan ezarritako ordainsari
osagarriak jasoko ditu.
1.4. Deialdi honen ondorioz izendatzen den izangaia C mailako
funtzionario bilakatuko da, lanpostuaren jabetza hartzen duenetik.
1.5. Aplikatu beharreko araudian ezarrita dago lanaldiaren araubidea,
baita opor, jaiegun, dieta-ordainketa eta gainerako eskubideen araubidea
ere.

1.6. Izendatuek zerbitzua emanen dute deialdiaren mailari eta kategoriari eta eskatutako ikasketei dagozkien betebehar administratiboak
eta lanak eginez, ekimentsu eta erantzukizun murriztua izanik, eta bere
kargu langileak izanda edo ez.
2. oinarria.–Izangaien betebeharrak.
2.1. Deialdi honetan onartuak izateko, izangaiek baldintza hauek bete
beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean:
a) Cintruenigoko Udaleko D mailako funtzionarioa edo lan-kontratudun finkoa izatea.
b) Eskatutako titulazioa edukitzea, hau da, Goi Mailako Batxilergoa,
Lanbide Heziketako 2. gradua edo parekoa, eta Cintruenigoko Udalean D
mailan bost urte aritu izana frogatzea.
c) Ez egotea borondatezko edo nahitaezko eszedentzian.
2.2. Aipatu baldintzak deialdi honetan aurreikusten diren epean
eta moduan egiaztatu beharko ditu probak gainditzen dituen izangaiak.
Baldintza horiek eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean
betetzen direla ulertuko da; haiei eutsi beharko die oposizioaldian eta
izendapena lortu arte.
3. oinarria.–Eskabideak.
3.1. Oposizio-lehiaketan parte hartu nahi dutenek eskabidea aurkeztu
beharko dute Cintruenigoko Udaleko Erregistro Orokorrean, hilabeteko
epean, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
3.2. Izangaiek oposizio-lehiaketako epaimahaiak baloratu beharreko
merezimenduak alegatu beharko dituzte eskabidean, deialdiaren 6. apartatuan ezarritakoarekin bat.
3.3. Eskabidearekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira:
–Izangaiak deialdiaren 2. oinarrian ezarritako baldintzak betetzen
dituela frogatzen dutenak.
–Izangaiek alegatutako merezimenduen egiaztagiriak.
–NANaren aitzinaldearen eta gibelaldearen fotokopia.
3.4. Desgaitasun aitortua duten izangaiek hura frogatzeko agiria,
organo eskudunak emana, aurkeztu beharko dute, parte hartzeko eskabidearekin batera. Halaber, denbora eta baliabide aldetik behar dituzten
egokitzapenak eskatu ahalko dituzte, eskabidean bertan. Aparteko orri
batean, zein desgaitasun duten eta zein egokitzapen eskatzen duten
adierazi beharko dute.
3.5. Eskabideak aurkezteko epea luzaezina da.
4. oinarria.–Izangaien onarpena.
4.1. Eskabideak aurkezteko epea bukatutakoan, Alkatetzak izangai
onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda onetsiko du. Zerrenda hori
udaletxeko iragarki-taulan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko
da.
Ezarritako epean eskabiderik aurkeztu ezean, Alkatetzak deialdia bete
gabe gelditu dela deklaratzen duen ebazpena emanen du.
4.2. Izangai baztertuek hamar egun balioduneko epea izanen dute,
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik, erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik bada, haiek zuzentzeko.
4.3. Erreklamazioetarako epea iraganik eta horiek ebatzita, Alkatetzak
ebazpena emanen du, onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesteko, eta hura Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki-taulan
eta web orrian argitara dadila aginduko du.
5. oinarria.–Oposizio-lehiaketaren nondik norakoa.
5.1. Oinarri hauetan adierazitakoaren arabera eginen da oposizioa.
Oposizioa 2020ko apirilean hasiko da.
Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpen
berean zehaztuko da oposizioko probak non, noiz eta zer ordutan hasiko
diren. Gainerako proben hurrenez hurreneko iragarkiak Udalaren iragarkitaulan argitaratuko dira, eta web-orrian ere egonen dira ikusgai, gutxienez
ere, 48 ordu lehenago.
Lehiaketaldia:
5.2. Izangai onartuek alegatutako merezimenduak baloratuko ditu
kalifikazio epaimahaiak, honako baremo honen arabera:
5.2.1. Benetan egindako zerbitzuak.
–Nafarroako toki administrazioko entitateetan funtzionarioa edo lankontratudun finkoa bitarte baterako izanda edo zuzenbidean onartutako
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edozein lan kontratazio mota edukita, administrari laguntzailearen lanpostuan aritutako urte bakoitzeko, 3 puntu, eta gehienez ere 15 puntu.
5.2.2. Ikastaroak.
–Hobekuntza ikastaro bakoitzeko edo egin beharreko jarduerarekin
zerikusia duen bakoitzeko, puntu 1, eta gehienez ere 15 puntu.
5.3. Baremoa interpretatzeko arau orokorrak.
Zerbitzu urtea osoa ez bada, zerbitzuak zenbat egunetan egin diren,
horren arabera banatuko zaie puntuazioa izangaiei.
Oposizioaldia:
Hautapenaldiko proba bakoitzaren kalifikazioa eginda, epaimahaiak
kalifikazioak jarriko ditu jendaurrean eta bost eguneko epea emanen du
izangaiek erreklamazioak aurkez ditzaten. Behin horiek ebatzita, behin
betiko zerrendak emanen ditu argitara.
5.4. Oposizio prozesuak bi zati ditu:
5.4.1. Lehenbiziko proba.–Aukera anitzeko galdera sorta bati erantzun beharko zaio, gehienez ere ordubetez, eta erantzun zuzena bakarra
izanen da. Galderak deialdiko II. eranskinean ageri diren gaiei buruzkoak
izanen dira.
Proba honen balorazioa 40 puntukoa izanen da gehienez ere, eta
gehieneko puntuazioaren erdia (20 puntu) gutxienez lortzen ez duten
izangaiak kanpoan geldituko dira.
20 puntu lortzen ez dituztenek ezin izanen dute hurrengo proba
egin.
Proba hau egiteko ezin da inolako testurik erabili, ezta kalkulagailurik
edo bestelako materialik ere, ez bada bolaluma urdina edo beltza eta 2
zenbakidun arkatza.
Epaimahaiak jendaurrean jarriko du izangaien zerrenda eta atera
duten kalifikazioa, udaletxeko iragarki-taulan, baita hurrengo ariketa noiz
eta non eginen den ere, gutxienez ere 48 ordu lehenago.
5.4.2. Bigarren proba.–Ariketa praktikoa (informatikoa): Word eta
Excel ezagutzea eta erabiltzea, erabiltzailearen mailan. Epaimahaiak
ezarriko du proba hau egiteko gehieneko epea; gehienez ere 30 puntu
emanen ditu eta beharrezkoa izanen da puntuen erdia gutxienez lortzea
gainditzeko.
5.5. Probetarako dei bakarra eginen da. Parte-hartzaileek aldean
eraman beharko dute Nortasun Agiri Nazionala edo pasaportea. Baztertuta
geldituko dira agirien bidez nor diren frogatzen ez dutenak edo agertzen
ez direnak.
5.6. Proba bakoitzaren ondoren, Udalaren web-orrian eta iragarkitaulan argitaratuko dira izangaiek lortutako emaitzak.
6. oinarria.–Kalifikazio epaimahaia.
6.1. Hautaprobak hasi baino lehen eratuko da epaimahaia.
6.2. Epaimahaia honako kide hauek osatuko dute:
Mahaiburua: Oscar Bea Trincado, Cintruenigoko Udaleko alkate
udalburua.
Ordezkoa: Casto Alvero González, Cintruenigoko Udaleko alkateordea.
Epaimahaikidea: Ana Laborda Cano, NUKFeko administrari-ofiziala.
Ordezko epaimahaikidea: Eva Salinas Urra, NUKFko administrariofiziala.
Epaimahaikidea: Asun Nieto Zabala, NUKFeko aholkulari juridikoa.
Ordezko epaimahaikidea: Fermín Cabasés Hita, NUKFeko aholkulari
ekonomikoa.
Epaimahaikidea: Francisco Javier Iturria Jiménez, langileen ordezkaria.
Ordezko epaimahaikidea: José Luis Huici García, langileen ordezkaria.
Epaimahaikidea: Ana Celia Barbarín Jiménez, Cintruenigoko Udaleko
idazkaria.
Ordezko epaimahaikidea: Nuria Mateos Crisóstomo, Cintruenigoko
Udaleko kontu-hartzailea.
6.3. Kalifikazio epaimahaiko kide batek eginen du idazkari lana. Behar
diren aktak eginen ditu, eta epaimahaikide guztiek horietako bakoitza
sinatu beharko dute.
6.4. Epaimahaia modu baliodunean eratzeko eta jarduteko, beharrezkoa izanen da hura osatzen duten kideen gehiengo osoa bertan izatea.
6.5. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiko oinarriak ulertu
eta aplikatzerakoan sortzen diren arazo guztiak eta, berdinketa suertatuz
gero, mahaiburuak kalitateko botoa erabil dezake.
6.6. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza izan dezake proba
batzuetan nahiz guztietan. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko, eta haietan bakarrik emanen diote laguntza
epaimahaiari.
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6.7. Epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote eta
organo dei egileari hala adierazi, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari
buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean abstenitzeko aurreikusiak dauden
arrazoiak suertatzen direnean. Halaber, izangaiek mahaikideak errekusa
ditzakete, arrazoi horietako bat gertatzen denean.
Epaimahaia aldatzen bada, abstenitzeko edo errekusatzeko ezarritako
kausak direla eta, aditzera emanen da, izangai onartu eta baztertuen
zerrendekin batera.
7. oinarria.–Emaitzak.
7.1. Parte-hartzaileen artean berdinketarik gertatuz gero, epaimahaiak ebatziko du, kontuan izanik zeinek duen puntuaziorik altuena probaren lehenbiziko zatian (proba teorikoa). Arestian ezarritako irizpideak
aplikatuta ere berdinketak jarraitzen badu, bigarren proban puntu gehien
lortu duenaren alde ebatziko da. Hala ere berdinketak jarraitzen badu,
berdinketak zozketa bakar baten bidez erabakiko dira, zeina kalifikazio
epaimahaiak eginen baitu.
Zozketaren emaitzak Cintruenigoko Udalaren iragarki-taulan eta
web-orrian argitaratuko dira.
7.2. Behin proben kalifikazioa bukaturik, epaimahaiak Udalaren iragarki-taulan eta web-orrian jarriko du probak gainditzen dituzten izangaien
zerrenda, guztira lortu duten puntuazioaren ordenaren arabera.
7.3. Hautapen prozesua bukatuta, epaimahaiak Tokiko Gobernu
Batzarrari igorriko dio izendapen proposamena; gainditu dutenen artean
puntuaziorik altuena lortu duen izangaiaren aldeko proposamena, hain
zuzen.
8. oinarria.–Izendapena eta jabetza hartzea.
8.1. Tokiko Gobernu Batzarrak administrari-ofizial (C maila) izendatuko
du aitzineko apartatuan aipatu proposamenean adierazitako izangaia, eta
izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko aginduko du.
8.2. Izangai izendatuak hamar egun naturaleko epea izanen du
jabetza hartzeko, izendapena jakinarazten denetik aurrera. Aipatu epearen barruan izangairen bat karguaz jabetzen ez bada, administrari-ofizial
izateko eskubide guztiak galduko ditu, behar adina frogaturiko ezinbesteko
kasuetan salbu.
9. oinarria.–Datuen babesa.
2016/679 (EB) Erregelamenduaren (DBEO) 13. artikuluan ezarritakoari
jarraituz, izangaiei ondokoa jakinarazten zaie:
Izangaiek emandako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna
Cintruenigoko Udala da.
Datuen tratamenduaren xedea da langileak hautatzea eta deialdiko
lanpostua betetzea.
Oinarri juridikoa honako hau da: DBEOren 6.1.b) artikulua, kontratu
bat gauzatzeko behar den tratamendua, interesduna kontratu horren parte
bat denean, edo berak eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko
beharrezkoa dena, eta DBEOren 6.1.c) artikulua, tratamenduaren arduradunari aplikagarri zaion legezko betebehar bat betetzeko behar den
tratamendua.
Datuak zein xedetarako bildu diren, halako xedea lortzeko beharrezkoa den denbora guztian gordeko dira, bai eta deialdiaren edo datuen
tratamenduaren ondoriozko erantzukizun guztiak zehaztu ahal izateko
ere. Artxiboen eta dokumentazioaren gaineko araudian ezarritakoa aplikatuko da (Nafarroako Toki Entitateen agiriak ebaluatu eta ezabatzeko
jarraibideak).
Datuen komunikazioa eginen da legeak aurreikusitako kasuetan
(5/2015 LED, urriaren 30ekoa), argitaratzea barne, 5/2018 Foru Legearen
19.2.f artikuluarekin bat.
Titularrek eskubidea izanen dute datuak eskuratzeko, zuzentzeko,
deuseztatzeko, haien tratamendua mugatzeko, haiei kontra egiteko eta
datuok eramateko. Horretarako, udal bulegoetara jo dezakete, han informazio gehiago eskuratzen ahalko dute-eta, edo, bestela, www. cintruenigo.
com webguneko gardentasun ataria baliatu.
Halaber, uste badute datuen tratamendua ez datorrela bat indarrean
den araudiarekin, eskubidea dute erreklamazioa aurkezteko Datuak Babesteko Espainiako Bulegoari (aepd.es), edo, bestela, aldez aurretik datuak
babesteko ordezkariari (dpd@cintruenigo.es). Ordezkariak gehienez ere
bi hilabeteko epean helaraziko dio bere erabakia.
10. oinarria.–Errekurtsoak.
Deialdi honen eta dagozkion oinarrien nahiz deialdia aplikatzeko egintzen aurka, honako errekurtso hauetako bat aurkez daiteke, hautara:
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–Berraztertzeko errekurtsoa, ebazpen hau eman duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita.
–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroan administrazioarekiko auzietan eskumena duen organoari zuzendua, bi hilabeteko epean,
ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.
–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazten denetik hasita.
Kalifikazio epaimahaiaren egintzen aurka gora jotzeko errekurtsoa
aurkez daiteke, deialdia egin duen udal organoari zuzendua, hilabeteko
epean, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazten denetik hasita.
Errekurtso horietakoren bat jarriz gero, Udalaren webgunean emanen
da haren berri, eta dagokion ebazpena ere argitaratuko da, prozeduran
interesa duten gainerako lagunei jakinarazte aldera.
I. ERANSKINA
Eskabidea (PDFa).
II. ERANSKINA
1. gaia.–Toki administrazioko organoak. Nafarroako toki entitateen
funtzionamendua: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren
2ko 6/1990 Foru Legearen III. tituluko I. kapituluko 73. artikulutik 87.era
bitartekoak.
2. gaia.–2/1995 Foru Legea, martxoaren 10ekoa, Nafarroako Toki
Ogasunei buruzkoa: Nafarroako Toki Ogasunen baliabide motak eta ordainarazpen guztiendako xedapenak (Nafarroako Toki Ogasunei buruzko
martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen I. tituluko I. eta II. kapituluak).
3. gaia.–Udal zergak: Lurraren gaineko kontribuzioa; Ekonomia jardueren gaineko zerga edo lizentzia fiskala; Trakzio mekanikoko ibilgailuen
gaineko zerga; Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga, eta Hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga (2/1995eko Foru Legearen II.
titulua, I. kapitulutik VI.era).
4. gaia.–39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa: II. titulua–Administrazio publikoen
jarduera. III. titulua, II. kapitulua.–Egintzen eraginkortasuna.
5. gaia.–39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa: IV. titulua–Administrazio
prozedura erkideari buruzko xedapenak. V. titulua.–II. kapitulua.–Administrazio errekurtsoak.
6. gaia–1690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, Toki Entitateetako Biztanleriaren eta Lurralde Mugaketaren Erregelamendua
onesten duena: Biztanleria eta errolda (1690/1986 Errege Dekretuko
II. titulua).
7. gaia.–6/1990 Foru Legea, uztailaren 2koa, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa: Gora jotzeko errekurtsoa Nafarroako Administrazio
Auzitegian (IV. tituluko II. kapituluko 2. atala).
8. gaia.–Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen
estatutuaren testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993
Legegintzako Foru Dekretuko I, II, III eta IV. tituluak.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen VII. tituluko I. kapitulua).
Proba praktikoa:

EGUESIBAR
Lan-kontratu finkoarekin eta lanaldi osoan aritzeko
zerbitzu anitzetako peoi lanpostu bat (adar mekanikoko
espezializazioa) oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.
Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda
Eguesibarko Udaleko alkateak honako ebazpen hau eman zuen 2020ko
otsailaren 3an:
Ikusirik Eguesibarko Udaleko plantillan sartuta zerbitzu anitzetako
lan-kontratu finkoko peoi aritzeko plantilla organikoko 8.5 lanpostua (adar
mekanikoko espezializazioan), lanaldi osokoa, oposizio-lehiaketaren bidez
betetzeko deialdiaren espedientea, zeina argitaratu baitzen 2019ko 291.
Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 6an.
Alegazioak aurkezteko epea iraganik, egokia da onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onestea.
Deialdiaren 5.2. oinarriak xedaturikoa kontuan harturik,
EBAZTEN DUT:
1. Zerbitzu anitzetako peoi aritzeko lanpostu bat oposizio-lehiaketa
bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren pertsonen behin betiko
zerrenda hau onestea:
Onartuen zerrenda:
AGOS ROMERO, ANGEL FERNANDO
ALEJOS TAMAYO, JUSTINO
ANDUEZA BERRONDO, IMANOL
ARAUS DEL BUEY, JUAN MANUEL
ARETA ARRASTIA, FCO. JAVIER
ARRASTIA MARTINEZ, JOSEBA MANU
BARRON PEREA, JESUS JAVIER
BATUECAS CARRASCO, CARLOS
BELZA RAZQUIN, JORGE
CIAURRIZ MARTINEZ, LUIS BENITO
DE MIGUEL DE LOS PINOS, MANUEL JOSE
ECHEVERRIA CARRICA, EDUARDO
ERASUN ERAUNCETAMURGUIL, XAVIER
ESCALADA PARDO, PATXI XABIER
EZQUER ALVAREZ RAFAEL
GASTAMINZA LECUONA, JUAN JOSE
HERNANDEZ CABRERIZO, DAVID
ITURRIA AMADOZ, IBAN
LANZAS PRO, FERMÍN
LAPLAZA NAVARRO, PEDRO JESUS
LATASA APEZTEGUIA, FRANCISCO JAVIER
LEGARRA BEUNZA, ENEKO
LURI ROJAS, JOSE CARLOS
MADOTZ EKIZA, JOSE ANTONIO
MENDI NAVAS, JOSE ANTONIO
MINA ARISTU, ROBERTO
ONDARRA ONDARRA, SERGIO
RUBIO GOMEZ, JOSE OSCAR
RUIZ DE LARRAMENDI ECAY, JOSU
SAINZ HITA, PATXI
ULLATE MARTINEZ, JOSE JAVIER
URMENETA MARTIN CALERO, JAVIER
VALBUENA IBAÑEZ, ROBERTO
VEGAS MARTIN, JESUS MARIA
ZARAUTZ ARRUTI, ANGEL MARIA
ZUBIETA VALENCIA, MARTIN
ZUÑIGA GIL, ARKAITZ

Baztertuen zerrenda:
Ez aurkezteagatik 3.2 c) oinarrian xedatzen den dokumentazioa eta
tasak ordaindu izanaren ziurtagiria:
JUNGUITU BLANCO, CARLOS AURELIO

–Word eta Excel.

Ez aurkezteagatik 3.2 b eta c) oinarrian xedatzen den dokumentazioa:
REKALDE PERALTA, KOLDO

Oharra: zein egunetan argitaratzen den deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean,
egun horretan indarra duen araudiaren arabera eskatuko dira gai guztiak.
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UHARTE
Udaltzaingoko buruaren izendapena
Uharteko Udalak, Alkatetzaren 2020ko urtarrilaren 17ko ebazpen
baten bidez,
ERABAKI DU:
Lehena.–Juan Miguel Cantero Arconada Uharteko Udaleko funtzionario
izendatzea zerbitzu eginkizunetan, Uharteko Udaltzaingoko buru jardun
dezan, 30/01 lanpostuan.
Bigarrena.–Erabaki hau interesdunari eta Zangozako Udalari jakinaraztea eta izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila
agintzea.
Uharten, 2020ko urtarrilaren 22an.–Alkatea, Alfredo Arruiz Sotés.
L2001102

2. Interesdunei jakinaraztea otsailaren 24an, 08:30ean, Sarrigurengo
Joakin Lizarraga ikastetxe publikoan (Jorge Oteiza etorb. 4) oposizio fasea
eginen dela, hau da, lehen ariketako proba teorikoa.
Deialdi bakarra egonen da, eta Nortasun Agiri Nazionala aurkeztu
beharko da proba egiteko.
3. Deialdiaren 5.2 oinarrian xedaturikoari jarraikiz, zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean emanen da argitara.
Sarrigurenen, 2020ko otsailaren 3an.–Alkatea, Amaia Larraya Marco.
L2001653

ALESBES
Deialdia, Alesbesko Udaleko bi lanpostu finko betetzeko.
Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda eta probak
egiteko ordua eta eguna finkatzea
2019ko 248. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren
19an, deialdi bat zerbitzu anitzetako bi lanpostu betetzeko Alesbesko
Udalaren zerbitzura.

1736. orrialdea - 30. zenbakia
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Kalifikazio epaimahaiak proposatuta, onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu zen 2020ko 15. Nafarroako Aldizkari Ofizialean,
urtarrilaren 23an.
Alkatetzaren 2020ko urtarrilaren 31ko 029 Ebazpenaren bidez, onetsi
zen onartuen behin betiko zerrenda, deialdi honetan: deialdia, zerbitzu
anitzetako bi lanpostu betetzeko Alesbesko Udalaren zerbitzura. Orobat,
ezarri zen azterketa izanen zela 2020ko martxoaren 7an, 09:30ean, Alesbesko Kultura Etxean, Cava kaleko 33an.
–Onartuak:

ALTSASU

RUBEN GUTIERREZ LACUNZA
FRANCISCO AGUIRRE ARDANAZ
RAFAEL MARTÍN CARMONA
IÑAKI GARCÍA DÍAZ
JAVIER CARLOS MALO ROMEO
ÍÑIGO ECHÁVARRI ECHANIZ
JAVIER ERRO MARTÍNEZ
ASIER CASPE CALDERÓN
JAVIER CATALÁN FRAILE
JOSÉ RICARDO OCHAITA IBÁÑEZ
GREGORIO VICENTE ROJAS REYES
JAVIER JARAUTA GURRIA
RUBEN CASTILLEJO SARASOLA
JAIME ARANA PERALES
ANTONIO GONZÁLEZ GALINDO
RAÚL NIEVES MEDRANO
RADEOUANE KLILICHE ESLAOUI
RICARDO VIDAURRETA DE LA CRUZ
PALOMA PORTILLO CHOCARRO
CAROLINA MARTÍN PEREDA
JUAN EMILIO POLIDO MARTÍN
CRISANTO BRETOS FERNÁNDEZ

Altsasun artearen arloko erakundeak sustatzeko
dirulaguntzen deialdia. Oinarrien laburpena
Oharra: Testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa):
494948.

Altsasun artearen arloko erakundeak sustatzeko dirulaguntzen deialdiaren oinarriak.
Altsasun, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Javier Ollo Martinez.
L2001856

ANTZIN
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Behin betiko onetsi da 2020. urteko udal aurrekontua, bat etorriz
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272.
artikuluarekin, ez baitu inork alegaziorik aurkeztu jendaurreko epean.
Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2019ko 253. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean, abenduaren 27an.
DIRU-SARRERAK:
KAPITULUA

IZENA

GUZTIRA

1

Zuzeneko zergak

103.000

2

Zeharkako zergak

15.000

3

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

–Baztertuak:

4

Transferentzia arruntak

(Ez du aurkeztu B motako gidabaimena).

5

Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak

6

Inbertsio errealak besterentzea

42.800

7

Kapital-transferentziak eta bestelako diru-sarrerak

21.450

8

Finantza-aktiboak

9

Finantza-pasiboak

EMILIO ZARZA ALCARAZ

PAULINO HERNÁNDEZ GIMÉNEZ

(Ez du aurkeztu oinarrietan eskatutako titulazioa).
(Ez du aurkeztu lehiaketaldian baloratzeko ziurtagiririk).
JUAN FÉLIX IBARRA IRIGOYEN

(Ez du aurkeztu lehiaketaldian baloratzeko ziurtagiririk).
Alesbesen, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, María Carmen Segura
Moreno.
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2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN
ARABERA ANTOLATUAK
ALTSASU

9.200

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA

565.900

GASTUAK:
KAPITULUA

IZENA

GUZTIRA

1

Langileria gastuak

194.200

2

Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

144.750

3

Finantza-gastuak

4

Transferentzia arruntak

1.500

6

Inbertsio errealak

7

Kapital-transferentziak

8

Finantza-aktiboak

9

Finantza-pasiboak

21.700
184.350
19.400

GASTUAK, GUZTIRA

Gazteria Saileko ikastaroen prezioak. 2020ko udaberria
Altsasuko Udalak, 2020ko urtarrilaren 29an egin osoko bilkuran,
Gazteria Sailak 2020ko udaberrian antolatzen dituen ikastaroen prezio
publikoak onetsi zituen. Honako hauek dira:
IKASTAROA

95.638
278.812

565.900

Antzinen, 2020ko urtarrilaren 27an.–Alkatea, Isaac Corres López.

L2001232

ANTZIN

PREZIOA

Hastapenak argazkigintzan

12,00 euro

Taldeen dinamika

15,00 euro

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Altsasun, 2020ko urtarrilaren 30ean.–Alkatea, Javier Ollo Martínez.

L2001478

Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin
betiko onetsi da 2020ko plantilla organikoa, eranskinean zehazten dena;
hori dena, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru
Legearen 235. artikuluarekin. Hasierako onespenaren erabakia argitaratu
zen 2019ko 253. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 27an.

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA
Funtzionarioak
LANPOSTUAREN IZENA

Kop.

MAILA

LO:

SARBIDEA

EGOERA

Antzingo, Murietako eta Abaigarko Udalen Batasuneko
idazkaria.

1

A

%48,72

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

Lan-kontratudun finkoak
LANPOSTUAREN IZENA

SARBIDEA

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

%10

Oposizio-lehiaketa

Eszedentzia

–

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

Kop.

MAILA

LO

ABO

Zerbitzu anitzetakoa

1

D

%27,52

Antzingo, Murietako eta Abaigarko Udalen Batasuneko
administrari laguntzailea.

1

D

%37,52
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30. zenbakia - 1737. orrialdea
Izenen zerrenda

IZENA

ARAUBIDEA

EGOERA ADMINISTRATIBOA

MAILA

ZERBITZU ONARTUAK

Andía Garcés, Iñaki

AK

Jardunean

A

2019-02-26

Idazkari kontu hartzailea

Guinea Crespo, Antonio

LK

Eszedentzia

D

1994-11-14

Zerbitzu anitzetako enplegatua

Arbizu Andueza, Lidia

LK

Jardunean

D

1999-06-02

Administrari laguntzailea

ABLK

Jardunean

D

2010-10-21

Zerbitzu anitzetako enplegatua

Gainza Vergarechea, Roberto

LANPOSTUA

LABURDURAK:
Araubide juridikoa: F (Funtzionarioa); LK (Lan-kontratuduna); AK (Administrazio-kontratuduna); ABLK (Aldi baterako lan-kontratuduna).
Osagarriak: LO: lanpostuko osagarria; ABO: arrisku bereziko osagarria.

Antzinen, 2020ko urtarrilaren 27an.–Alkatea, Isaac Corres López.

ANTSOAIN
Udalak eta haren zerbitzuek antolatzen dituzten hezkuntza,
kultura, kirol edo gizarte arloko ikastaro eta jardueretako
sarrera, izen emate edo matrikulen prezio publikoen gaineko
ordenantza. Behin betiko onespena
Antsoaingo Udalak, 2019ko azaroaren 27an egindako osoko bilkuran,
erabaki zuen hasiera batez onestea aipaturiko ordenantza fiskala. Iragarkia
2019ko 240. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 9koan, argitaratu
zen, eta jendaurrean egoteko 30 egun balioduneko epea iragan denez
inork alegaziorik aurkeztu gabe, aipatu ordenantza behin betiko onetsi
da. Haren testu osoa ondotik ematen da.
ORDENANTZA FISKALA, HEZKUNTZA, KULTURA, KIROL
EDO GIZARTE ARLOETAN UDALAK ETA HAREN ZERBITZUEK
ANTOLATZEN DITUZTEN IKASTARO ETA JARDUERETAKO
SARRERA, IZEN EMATE EDO MATRIKULETAKO PREZIO
PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUENA
14. ORDENANTZA
Oinarria
1. artikulua. Ordainarazpen hau ezarri da Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko 2/1995 Foru Legearen lehen tituluko III. kapituluko 2. ataleko
2. azpiatalean xedatuari jarraituz eta haren 28. artikuluko baimenaren
babesean.
Kontzeptua
2. artikulua. Prezio publikoak galdatuko dira, hezkuntza, kultura, kirol
edo gizarte arloetan Udalak urtean antolatzen dituen egintza, jarduera edo
ikastaroetan parte hartu edo horietara joateko eskubidea ematen duten
sarrera, matrikula edo gisako beste edozein kontzeptu dela eta, prezio
publikoak aplikatzeko beste arauetan sartuta ez daudenean.
Kudeaketako eta diru-bilketako arauak
3. artikulua.
I.–Kultura eta kirol arloko denboraldiko jardueren prezio publikoa
ordainketa bakar batean pagatzen ahalko da inskripzioa egitean, edo
hiru alditan eta honela:
–Lehenengo epea maiatzean, jarduera berritu edo hartan izena ematen
denean; prezio publikoaren % 40 ordainduko da.
Bigarren epea irailean izanen da eta prezio publikoaren % 30 ordainduko da.
Hirugarren ordainketa abenduan eginen da eta prezio publikoaren
gainerako % 30 ordainduko da.
II.–Neguko igeriketa ikastaroko jardueretan, prezioaren zenbatekoa
inskripzioa egitean pagatzen ahal da, edo bi epetan:
–Lehenengo epea, izena ematen denean; prezioaren % 60 ordainduko
da.
–Bigarren epea abenduan; prezioaren % 40 ordainduko da.
–Ezarritako epeetan zatikatutako kuotaren zenbatekoa ez bada
ordaintzen, zorra % 5 goratuko da, eta beste epe bat jarriko da dagokion abonamendua egiteko. Ordaindu gabe jarraitzeak jarduera egiteko
eskubidea galtzea ekarriko du. Baja emanen da jardueran, eta ez da
eskubiderik izanen ordaindutako zenbatekoak berreskuratzeko. Orobat,
geroratutako kuotak ordaintzeko dituenak, ezin izanen du izenik eman
ondoko ekitaldietako jardueretan, dituen zorrak ordaindu arte.
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III.–Bi hilabetetik behera irauten duten jarduera puntualen prezio
publikoa epe bakarrean ordainduko da; hau da, jarduerarako izena
ematen denean: udako igeriketa ikastaroak, saskibaloiko campusa eta
bestelakoak.
4. artikulua. Ikastaroa edo jarduera antolatzeko oinarriek kasu bakoitzerako ezarritako moduan eta tokian eginen da diru-bilketa.
5. artikulua. Prezioa ordaintzera behartuta dagoenari leporatu ezin
zaizkion arrazoiak direla eta, ikastaroa edo jarduera egiten ez bada, ordaindutako zenbatekoa itzuliko zaio.
Tarifak
6. artikulua. Aplikatu beharreko tarifak ordenantza honen eranskinean
agertzen dira, edo egin behar diren jardueren ezaugarri bereziei jarraikiz
kasuan-kasuan ezarriko dira.
TARIFEN ERANSKINA
2019‑2020 ikasturtea
I. epigrafea.–14 urte arteko kirol jarduerak.
1.1. Kirol eskolak (14 urtera arte):
–Kirol instalazioetan abonamendua duten pertsona erroldatuak: 160
euro.
–Kirol instalazioetan abonamendurik ez duten pertsona erroldatuak:
190 euro.
–Kirol instalazioetan abonamendua duten pertsona ez-erroldatuak:
208 euro.
–Kirol instalazioetan abonamendurik ez duten pertsona ez-erroldatuak:
256 euro.
1.2. Haurren igeriketa ikastaroak, ikasturte osoa urritik maiatzera:
–3tik 14 urte bitarte, biak barne: ikasturteko 178,57 euro, instalazioetako
abonamendua dutenek eta 254,27 euro, abonamendurik ez dutenek.
1.3. Haurtxoentzako igeriketa ikastaroak:
–Astean egun batean 30 minutuko iraupena duten 14 saio.
–Kirol instalazioetan abonamendua duten pertsona erroldatuak: 65
euro.
–Kirol instalazioetan abonamendurik ez duten pertsona erroldatuak:
85 euro.
–Kirol instalazioetan abonamendua duten pertsona ez-erroldatuak:
105 euro.
–Kirol instalazioetan abonamendurik ez duten pertsona ez-erroldatuak:
115 euro.
1.4. 16 urtetik gorakoentzako igeriketa ikastaroak:
–Astean 2 egunetan 45 minutuko iraupena duten 14 saio.
–Kirol instalazioetan abonamendua duten pertsona erroldatuak: 115
euro.
–Kirol instalazioetan abonamendurik ez duten pertsona erroldatuak:
125 euro.
–Kirol instalazioetan abonamendua duten pertsona ez-erroldatuak:
155 euro.
–Kirol instalazioetan abonamendurik ez duten pertsona ez-erroldatuak:
175 euro.
1.5. Igeriketa ikastaro trinkoak ekainean (haurrentzat):
–Astean egun batean 30 minutuko iraupena duten 15 saio.
–Kirol instalazioetan abonamendua duten pertsona erroldatuak: 60
euro.
–Kirol instalazioetan abonamendurik ez duten pertsona erroldatuak:
70 euro.
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–Kirol instalazioetan abonamendua duten pertsona ez-erroldatuak:
80 euro.
–Kirol instalazioetan abonamendurik ez duten pertsona ez-erroldatuak:
95 euro.
1.6. Kirol esparruko beste ikastaro eta jarduera batzuk:
Prezio publikoa jardueraren garapenak eragindako kostuen arabera
kalkulatuko da.
II. epigrafea.–Gazte eta helduendako kirol jarduerak.
II.1. Denboraldiko kirol jarduerak, 15 eta 17 urte bitarteko pertsona
federatuentzat zein ez-federatuentzat: aurrekoei % 15,5 gehitu:
–Kirol instalazioetan abonamendua duten pertsona erroldatuak: 185
euro.
–Kirol instalazioetan abonamendurik ez duten pertsona erroldatuak:
220 euro.
–Kirol instalazioetan abonamendua duten pertsona ez-erroldatuak:
240 euro.
–Kirol instalazioetan abonamendurik ez duten pertsona ez-erroldatuak:
296 euro.
II.2. Denboraldiko kirol jarduerak, 18 urtetik gorako pertsona federatuentzat zein ez-federatuentzat: aurrekoei % 14 gehitu:
–Kirol instalazioetan abonamendua duten pertsona erroldatuak: 210
euro.
–Kirol instalazioetan abonamendurik ez duten pertsona erroldatuak:
250 euro.
–Kirol instalazioetan abonamendua duten pertsona ez-erroldatuak:
273 euro.
–Kirol instalazioetan abonamendurik ez duten pertsona ez-erroldatuak:
336 euro.
II.3. Erretiratu eta pentsiodunentzako gimnastika.
–Ordubeteko hiru saio astean: 77 euro denboraldiko.
II.4. Antsoaingo Udalak eta Nafarroako Osasun Zerbitzuak (Antsoaingo Osasun Barrutia‑Oinarrizko Laguntza) sinaturiko hitzarmenean jasotako
jarduerak: “Zure kirol errezeta idaki.es osasuna”.
II.4.1. Antsoainen erroldatutako pertsonek, 10,00 euro/8 aste (ordubeteko 3 saio astero).
II.4.2. Antsoainen erroldatu gabeko pertsonek, 15,00 euro/8 aste
(ordubeteko 3 saio astero).
III. epigrafea.–Haur eta helduentzako kultur-jarduerak.
III.1. Hiri kanpalekuak: 13,22 euro egunean.
III.2. Haurrentzako ikastaroak.
–6tik 14 urte bitarte, biak barne: ikasturteko 160,00 euro, bizilagunek;
180,00 euro, kanpotarrek.
III.3. Haurrentzako tailerrak.
20 ordu baino gutxiagoko iraupena duten tailer monografikoetan, izena
ematen duten pertsonek jardueraren kostuaren % 50 ordaindu beharko
dute matrikula gisa.
III.4. Helduentzako tailerrak.
20 ordu baino gutxiagoko iraupena duten tailer monografikoetan, izena
ematen duten pertsonek jardueraren kostuaren % 50 ordaindu beharko
dute matrikula gisa.
IV. epigrafea.–Beste jarduera batzuk.
IV.1. Kirolerako hiri kanpalekuak (bost egunekoak):
–Antsoaingo bizilagunak: 115,24 euro.
–Antsoaingo bizilagun ez direnak: 146,35 euro.
V. epigrafea.–Antzerkiko sarrerak.
V.1. Haurrak-Adin guztiendako:
–Zinema, antzerkia eta bertze batzuk: 4,00 euro saio bakoitzeko.
Txartel leihatilarekin kontratatutako ikuskizunetan, sarreren prezioa
konpainiarekin adostuko da emanaldiaren kontratua egitean.
V.2. Helduak:
–Zinea, abesbatzak, bandak, musika klasikoa: 5,00 euro saio bakoitzeko.
–Antzerki, dantza, musika: 7,00 euro saio bakoitzeko.
–Ikuskizun bereziak: saio bakoitzeko 11,00 eurotik 22,00 euro bitarte.
Ondorio horietarako, ikuskizun berezitzat hartuko dira kontratatzeko prezioa
3.000,00 eurokoa denean edo garestiagoa (BEZa barne).
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Txartel leihatilarekin kontratatutako ikuskizunetan, sarreren prezioa
konpainiarekin adostuko da emanaldiaren kontratua egitean.
–Epigrafeen oharrak:
1.–Eskainitako jardueraren batean ez dagoenean nahiko plaza, plazen
esleipena zozketa bidez eginen da, zenbait lehentasun-irizpideri jarraituz:
lehenik eta behin, kirol instalazioetan abonamendua duten Antsoaingo
bizilagunak; bigarrenik, kirol instalazioetan abonamendurik ez duten
Antsoaingo bizilagunak; hirugarrenik, kirol instalazioetan abonamendua
duten eta Antsoaingoak ez diren pertsonak; laugarrenik, Ezkaba Eskola
Publikoan ikasten duten eta Antsoaingoak ez diren pertsonak; eta azkenik,
kirol instalazioetan abonamendurik ez duten, Ezkaba Eskola Publikoan
ikasten duten eta Antsoaingoak ez diren pertsonak.
2.–Antolaketa eta programazio arrazoiak direla‑eta, ez da ordaindutako
zenbatekoa itzuliko behin betiko inskripzioa bete ondoren. Gazteriaren
Etxeak antolatutako ikastaroetan, ez da ordaindutako zenbatekoa itzuliko
behin betiko inskripzioa bete baldin bada, salbu eta itzulketa eskatu duenak
uzten duen plaza betetzeko prest dagoen beste pertsonaren bat baldin
badago eta kasuan kasuko jarduerak horretarako bide ematen badu.
Edozein kasutan, urritik maiatzera bitarteko iraupena duten ikastaro guztietarako, jardueraren lehenengo hogeita hamar egunen barruan, Udalak
ordaindutako zenbatekoa itzultzen ahalko du behar bezala dokumentaturiko
justifikazio bereziak badaude (esate baterako, jarduera bera edo jarduerara
bertaratzea zailduko duen etxebizitza-aldaketarik ez egitea gomendatzen
duten mediku-txostenak). Ikastaro edo jarduera laburragoetarako, Udalak
ordaindutako zenbatekoa itzultzen ahalko du, arestian deskribaturiko moduan, urritik maiatzera bitarteko ikastaroetarako, horiekiko proportzioan
eta horien iraupen zehatza oinarri hartuta.
3.–Izena emateko epea bukatuta, eskainitako ikastaroren batean
plaza librerik gelditzen bada, matrikula berriak ematen ahalko dira; horiek
ordainketa bakarrean ordaindu beharko dira izena ematerakoan.
4.–Udalerriko pertsonei ordenantza honek xede dituen jardueren
baldintza berberetan sarbidea errazteko, xede horretarako ezartzen den
laguntzen deialdian ezartzen dena hartuko da kontuan eta udal aurrekontuetan partida espezifiko bat gaituko da, honela deitua: “Laguntzak
kirol eskoletako, gazte eta helduentzako kirol jardueretako, erretiratu eta
pentsiodunentzako gimnastika-saioetarako eta Udalaren Kirol Zerbitzuari
lotutako haurrentzako kultur-jardueretarako kuotak ordaintzeko”.
5.–Antsoaingo herritarrek badute eskubidea kirol jarduera egiteko
Udaleko Kirol Zerbitzuak funtzionamenduko oinarrizko arau gisa ezarri
nahi duen Kode Etikoaren balioen babesean. Orobat, eskubidea dute
komunikaziorako bideak izateko, dagokion kirol entitateari eta Udalari
iritzi, iradokizun eta kexak planteatzeko hari buruz eta egindako jarduerari
buruz. Beraz, izena ematerakoan eta Udaleko Kirol Zerbitzuarekin lotutako
edozein kirol jarduera egiterakoan, erabiltzaile eta familiei konpromiso hau
proposatuko zaie:
Onartzea Kode Etiko hau, egindako kirol jardueraren zati bereiziezin
den neurrian. Erabiltzaile edo adingabearen guraso den heinean, haren
jarrerari eragiten dion guztian hura betetzeko erantzukizun morala hartzea.
Kode Etikoa ezartzen eta garatzen laguntzea, baita aldizka ebaluatzen
ere, horretarako jartzen zaizkion baliabideak erabiliz.
Kirol jarduera garatzen den lekuetako instalazioak zaintzea, baita
aldagelak eta bertan erabiltzen den kirol materiala ere.
Antsoainen, 2020ko urtarrilaren 24an.–Alkatea, Ander Andoni Oroz
Casimiro.
L2001139

ARANGUREN
Jarduera-lizentzia. Baimena
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko
4/2005 Foru Legea betetzeko (2005eko 39. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratua, apirilaren 1ean), aditzera ematen da honako ezaugarri hauek
dituen jarduerarako lizentzia eman dela:
Lizentzia eman den eguna: 2019ko urriaren 25a. Sustatzailea: Todaire
Norte SL. Jarduera: tresna elektrikoen salmenta. Kokalekua: Talluntxe II
industrialdea, O karrika 14, Taxoare.
Mutiloan, 2019ko urriaren 25ean.–Alkatea, Manuel Romero Pardo.
L2001742

ARTZIBAR
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen
235. artikuluan xedatuari jarraikiz, jendaurreko epea iragan denez inork
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30. zenbakia - 1739. orrialdea

alegaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onesten da 2020ko plantilla
organikoa, eranskinean zehazten dena. Hasierako onespenaren erabakia
argitaratu zen 2019ko 250. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren
23an.
Artzin, 2020ko urtarrilaren 21ean.–Alkatea, Carlos Oroz Torrea.
1. ERANSKINA
Lan-kontratudun finkoak
Lanpostuaren izena: administrari-ofiziala. Maila: C. Mailako osagarria:
%12. Lanpostuko osagarria: %23,52. Lanaldi mota: partziala, lanaldiaren
%34,5. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Lanpostu kopurua: bat. Egoera:
hutsik.

ARROITZ
Jarduera-lizentzia ematea
Aditzera ematen da lizentzia bat eman dela ondotik azaltzen diren
ezaugarriak dituen jarduerarako, horrela betez martxoaren 22ko 4/2005
Foru Legea, Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzkoa (2005eko
39. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, martxoaren 1ean):
Lizentzia eman den eguna: 2020ko otsailaren 5a. Sustatzailea: Transportes Barbarin Villamayor SL. Jarduera: lastoaren eta nekazaritzako
makineriaren biltegia. Kokalekua: 3. poligonoa, 204. eta 760. lurzatiak,
Santiago alderdia.
Arroitzen, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Antonio Ángel Moleón
Segura.
L2001947

Lan-kontratudun finkoen izenen zerrenda
Administrari-ofiziala: Beatriz Beroiz Erdozain. Eszedentzian, lanpostu
erreserbarik gabe.
Aldi baterako lan-kontratudunak
Lanpostuaren izena: administrari-ofiziala. Maila: C. Mailako osagarria:
%12. Lanpostuko osagarria: %23,52. Lanaldi mota: partziala, lanaldiaren
%34,5. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.
Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanaldi mota: partziala, lanaldiaren %50. Sarbidea:
oposizio-lehiaketa.

ARTIKA
2019ko 7. eta 8. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena
2019ko 253. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara,
abenduaren 27an, 2019ko 7. eta 8. aurrekontu-aldaketak hasiera batean
onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu.
Horrenbestez, 2019ko 7. eta 8. aurrekontu-aldaketak behin betiko onetsirik gelditu dira, eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan
ditzaten.
Aplikatu beharreko araudia: irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren
33. artikulua; foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu
publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren
10eko 2/1995 Foru Legea.

Lan-kontratudunen izenen zerrenda
Administrari-ofiziala: Iker Unzue Salinas. Jardunean.
Zerbitzu anitzetako enplegatua: María Asunción Espinal Dufur. Jardunean.
Aldi baterako administrazio-langile partekatuak (Artzibar, Orotz‑Betelu
eta Longidako Udalen Batasuna, idazkari bakarra baliatzeko). Lanpostua:
idazkaria (hutsik).

L2000783

2019KO AURREKONTUKO 7. ALDAKETA
Artikako Kontzejuak, 2019ko abenduaren 18an egin bilkuran, ondotik
ematen den aldaketa onetsi zuen 2019ko aurrekontuan, Toki Ogasunei
buruzko 2/1995 Foru Legeari eta hura aurrekontuaren eta gastu publikoaren
arloan garatzen duen 270/1998 Foru Dekretuari jarraikiz.
Aldatu beharreko gastuak:
PARTIDA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

Kreditu-gehigarria

ARROITZ
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Udal honen 2020ko ekitaldiko aurrekontu orokorra eta hura betearazteko oinarriak jendaurrean egon dira, iragarkia paratu ondoan toki entitate
honen iragarki-taulan eta 2019ko 250. Nafarroako Aldizkari Ofizialean,
abenduaren 23an. Jendaurreko epea iraganik inork erreklamaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsitzat jotzen dira 2020ko aurrekontua
eta hura betearazteko oinarriak, martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen
202.1 artikuluarekin bat.
Hona hemen aurrekontuaren laburpena, kapituluz kapitulu:
2020ko DIRU-SARRERAK:
I. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 278.462,00 euro.
II. kapitulua.–Zeharkako zergak: 15.000,00 euro.
III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
96.370,00 euro.
IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 351.025,00 euro.
V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 283.450,00 euro.
VII. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 136.300,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 1.160.607,00 euro.
2020ko GASTUAK:
I. kapitulua.–Langileria gastuak: 222.065,00 euro.
II. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
445.545,00 euro.
III. kapitulua.–Finantza-gastuak: 1.700,00 euro.
IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 98.710,00 euro.
VI. kapitulua.–Inbertsio errealak: 362.087,00 euro.
VII. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 3.000,00 euro.
IX. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 27.500,00 euro.
Gastuak, guztira: 1.160.607,00 euro.
Arroitzen, 2020ko urtarrilaren 21ean.–Alkatea, Antonio Ángel Moleón
Segura.
L2001059

1 1650 22100

Kaleko argiteria

1 9200 1310001

Garbiketako langileen ordainsaria

10.000,00 euro

1 9200 48200

NUKFko urteko kuota
Aldatu beharreko gastuak, guztira

3.000,00 euro
10,05 euro
13.010,05 euro

Finantzaketa:
PARTIDA

KONTZEPTUA

1 87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako
Finantzaketa, guztira

ZENBATEKOA

13.010,05 euro
13.010,05 euro

2019KO AURREKONTUKO 8. ALDAKETA
Artikako Kontzejuak, 2019ko abenduaren 18an egin bilkuran, ondotik
ematen den aldaketa onetsi zuen 2019ko aurrekontuan, Toki Ogasunei
buruzko 2/1995 Foru Legeari eta hura aurrekontuaren eta gastu publikoaren
arloan garatzen duen 270/1998 Foru Dekretuari jarraikiz.
Aldatu beharreko gastuak:
PARTIDA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

Kreditu berezia
1 1510 68100

Etxebakar sektorearen birpartzelazioa eta
urbanizazioa

10.242,87 euro

Aldatu beharreko gastuak, guztira

10.242,87 euro

Finantzaketa:
PARTIDA

1 87000

KONTZEPTUA

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako
Finantzaketa, guztira

ZENBATEKOA

10.242,87 euro
10.242,87 euro

Artikan, 2019ko abenduaren 18an.–Kontzejuko burua, Cristina Recalde
Vallejo.

L2001051

1740. orrialdea - 30. zenbakia
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BARAÑAIN
Autoenplegua sustatzeko 2020ko laguntzak
Oharra: testu osoa Diru-laguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index): DDBN (Identif.):
494557.

Barañaingo Udaleko Gobernu Batzarrak 2020ko urtarrilaren 27an
hartutako erabakiaren bidez onetsi da dirulaguntzen deialdia.
Oinarri arautzaileak eta eskabideak eskura egonen dira bai Barañaingo
udaletxean, Herritarrak Hartzeko Bulegoan, bai Udalaren web-orrian: www.
barañain.es/eus.
Barañainen, 2020ko otsailaren 4an.–IKT-Telezentroa, Merkataritza
eta Enplegua arloko arduraduna, Gustavo Urra Pombo.

L2001659

BAZTAN
2020. urteko dirulaguntzak Baztan ikergai duten ikasketen
amaierako proiektu edo lanak egiteko. Laburpena
Oharra: testu osoa Diru-laguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index): DDBN (Identif.):
494353.

Deialdia arautzen duten oinarriak:
Lehendabizikoa.–Diru-laguntzaren xedea.
Baztango Udalak dirulaguntza eman nahi du Baztan ikergai duten
ikasketen amaierako proiektu edo lanak egiteko. Master amaierako lanak
ere onartuko ditu.
Bigarrena.–Zenbatekoa.
Deialdi honi 2.000 euro esleituko zaizkio, gehienez ere, Udalaren 2020.
urteko aurrekontuko “1-3269-48000.02 diru-lag. Baztan ikasketa amaiera
lanak” partidaren kargura esleitu ere. Dirulaguntzarako partida agortzean
utziko zaio proiektuei dirua emateari. Horretarako, balorazio batzordeak
aurkeztutako proiektuen artean puntuazio gehien jaso duten 4 proiektuei
dirulaguntza ematea proposatuko du.
Hautatutako proiektu edo lan bakoitzari dagokion dirulaguntza 500
eurokoa izanen da.
Hirugarrena.–Eskatzaileek bete beharreko baldintzak.
Baztango udalerrian erroldatuta egotea edo beste udalerri batean
koiunturalki erroldatua egotea baina horren arrazoia kanpoan ikasketak burutzea dela justifikatzea, baldin eta aurreko errolda Baztanen izan bada.
2019/20 ikasturtean azkeneko kurtsoan matrikulaturik egotea.
Baztango udalarekin zorrik ez izatea.
Laugarrena.–Argitalpena.
Deialdi hau iragarriko da Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Baztango
Udalaren webgunean, udaletxeko iragarki-taulan eta eskualdeko komunikabideetan.
Borzgarrena.–Aurkezteko epea eta lekua.
Aitzineko ataletan heldu diren baldintzak betetzen dituzten eta beren
burua deialdira aurkeztu nahi duten ikasleek, eskaria egin beharko dute
hilabeteko epean, I. eranskinean heldu den bezala, deialdi hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina Baztango udaleko
erregistroan.
Seigarrena.–Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak.
Eskaerarekin batera ikasleek eginen duten proiektuaren edo lanaren
memoria aurkeztuko dute, gehienez lau orrikoa. Bertan helburuak, metodologia, iturriak eta oinarrizko bibliografia zehaztu daitezke. Memoria horrek
ikasketen amaierako proiektu eta lanaren tutorearen oniritzia beharko du.
Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
Baztango errolda agiria edo zinpeko aitorpena, Baztandik kanpo
koiunturalki erroldatua dagoela dioena ikasketak Nafarroatik kanpo egiten
dituelako.
Laguntza zein banku-kontutan jaso nahi duen eta hori eskatzailearen
izenean dagoela ziurtatzen duen banku-etxearen agiria.
Aipatu agiri horiek jatorrizkoak izan behar dute, edo, bestela, kopia
konpultsatuak.
Aurkezturiko dokumentazioa osorik ez badago, interesdunari adieraziko
zaio hamar egun dituela dagokion dokumentazio osagarria aurkezteko.
Zazpigarrena.–Lanaren edo proiektuaren aurkezpena.
Eskatzaileak ikasketen amaierako proiektua edo lana memoriaren
arabera egin beharko du eta laguntza emanen zaiola jakinarazi ondotik
urte bateko epean; betiere, tutorearen oniritziarekin. Epea gainditurik
ez da lanik onartuko eta udalak emandako dirulaguntza erreklamatzen
ahalko du.
Lana edozein hizkuntzatan burutzen ahal da.

Zortzigarrena.–Balorazio, kudeaketa eta ebazpen organoak.
Aurkeztutako memoriak eta proposamenak helburu horrekin osaturiko
batzordeak baloratuko ditu. Bertan egonen dira Elizondoko lanbide eskolako zuzendaria, Lekarozko institutuko zuzendaria, Cederna-Garalurreko
teknikaria, Baztango alkatea eta udal idazkaria egonen dira. Batzordeak
kontsultak egiten ahal dizkie arloko adituei.
Ebaluazio batzordea izanen da bekaren inguruko prozedura bideratuko
duen organoa, eta proposamena eginen dio Tokiko Gobernu Batzarrari,
azken hori baita ebazteko eskumena duen organoa.
Nolanahi ere, beka eman gabe utz daiteke, epaimahaiaren iritziz aurkeztutako proiektuetatik bakar batek ere ez badu gutxieneko kalitaterik
erdietsi.
Bederatzigarrena.–Balorazio irizpideak.
Ebaluazio batzordeak memoriak hautatuko ditu gaien interes soziala,
bailarako erronkak lantzeko duen ahalmena, originaltasuna, erabilitako
metodologia, proposaturiko arazoak konpontzeko gaitasuna, hizkuntza,
hizkuntzaren kalitatea eta sintesi ahalmena kontuan hartuz.
Hamargarrena.–Esleipena kentzea, baldintzak ez betetzeagatik.
Baldin eta esleipendunak ez baditu oinarri hauek ezarritako epeak
–lana aurkeztekoak edo epaimahaiari lanaren egoeraren berri ematekoak–
errespetatzen, edo eskatutako agiriak ez badira aurkezten, edo lanak ez
baditu proiektuan ezarritako ezaugarriak bete, edo proposatutako lana
baino aise ere kalitate gutxiagokoa bada, balorazio batzordeak Udalaren
organo eskudunari eskatzen ahalko dio laguntzaren esleipena ezeztatzeko.
Kasu honetan, ez da dirulaguntzarik jasoko.
Hamaikagarrena.–Laguntzaren ordainketa.
Dirulaguntzaren ordainketa deialdi honetan eskatutako dokumentazioagiri guztiak aurkeztu eta balorazio batzordeak aurkeztutako lanei bere
oniritzia eman eta gero gauzatuko da.
Hamabigarrena.–Lanaren argitalpena.
Lana argitaratzen bada, udalari 10 ale eman beharko zaizkio, dohainik.
Deialdian parte hartzen dutenek hari buruzko arau guztiak onartuko
dituzte eta men eginen diete Baztango Udalak hartzen ahal dituen erabakiei;
epaia apelaezina izanen da. Lehiaketaren oinarriak ez betetzeak lehiakidea
kanporatzea ekarriko du berekin.
Hamahirugarrena.–Arau-hausteak eta zehapenak.
Arau-hauste eta zehapenei dagokienez, Diru-laguntzei buruzko 38/2003
Legeak, azaroaren 17koak, xedatutakoak aginduko du.
Hamalaugarrena.–Datuen babesa.
Eskatzaileen datuak abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan
ezarritakoaren arabera tratatuko dira.
Hamaborzgarrena.–Aplikatuko den araudia.
Deialdi honetan aurreikusten ez den orotarako Toki Administrazioari
buruzko 6/1990 Foru Legea, uztailaren 2koa, eta Dirulaguntzei buruzko
38/2003 Foru Legea, azaroaren 17koa, aplikatuko dira.
Hamaseigarrena.–Ebazpena eta helegiteak.
Deialdi honek administrazio-izaera dauka, eta, horrenbestez, Udalak
du ahalmena hala hori lehenik interpretatzeko nola haren aplikazioan eta
ebazpenean sor daitezkeen gora-behera oro ebazteko.
Emanen diren administrazio-ebazpenen aurka ondoko errekurtso
hauetako bat paratzen ahal da, aukeran:
–Berraztertzeko errekurtsoa, administrazio-egintzaren egile den organoari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritzen den egintza jakinarazi
edo, bestela, argitara eman eta biharamunetik aitzina.
–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, errekurritzen den egintza jakinarazi edo
argitaratu eta hortik aitzina.
–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Iruñeko Administrazioarekiko
auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean. Epe hori errekurritzen
den egintza jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik aitzina hasiko da
kontatzen.
ERANSKINA I
Parte hartzeko eskaria
Jaun/Andrea: ......................................................................................
NAN: ............................................. Telefonoa: ...................................
Helbidea: ............................................................................................
Baztango Udalak ikasketen amaierako proiektuak edo lanak bailararekin zer ikusia duten gaiei buruz egiteko antolatu duen deialdira aurkezten
naiz; horretarako, deialdiaren oinarrietan eskatzen den dokumentazioa
aurkezten dut:
Baztanen, 2020ko, ................................aren, ........(e)(a)n
Eskatzailearen sinadura
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Aurkezturiko dokumentazioa:
Eskaera-orria.
Lana edo proiektuaren memoria eta tutorearen oniritzia duela ziurtatzen
duen agiria.
Eskatzailearen curriculum vitae.
Ikasketen amaierako proiektuan edo lanean matrikulaturik egotearen
egiaztagiria.
Errolda agiria edo zinpeko aitortza, adieraziko duena Baztandik kanpo
erroldatuta dagoela ikasketak kanpoan egiten ari delako.
Banku-etxeak emandako ziurtagiria, dirulaguntza zer banku-kontutan
jasoko duen adierazita.
Baztanen, 2020ko urtarrilaren 27an.–Alkatea, Joseba Otondo Bikondoa.
L2001622

BAZTAN
IV. “Piriniotar behi arraza” argazki lehiaketa. Laburpena
Oharra: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan aurreikusitakoari jarraituz, argitara ematen
da deialdiaren laburpena; haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base
Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
index): DDBN (Identif.): 494462.
Alkatetzaren 2020/18 ebazpenaren bidez onetsi ziren.
IV. “Piriniotar behi arraza” argazki lehiaketarako oinarriak.
Parte-hartzaileak:
Lehiaketa irekia da, eta parte hartzeak oinarri hauek onartzea eta
betetzea dakar berekin.
Gaia:
“Piriniotar behi arraza eta haren ingurua”.
Xedea:
2020ko irailaren 19an eta 20an egingo den Behi Azienda Piriniotarraren XXXIII. Lehiaketa-Enkante Nazionala iragarriko duen kartelerako eta
esku-orrirako argazkiak aukeratzea.
Argazki kopurua, aurkezpena eta aurkezteko epea:
Parte-hartzaile bakoitzak 3 argazki aurkezten ahal ditu gehienez ere,
berak egindakoak eta argitaratu gabeak. Dena den, horietako bakarra
izan daiteke aukeratua.
Argazkiek behi piriniotarraren eremu naturalean ateratakoak izan behar
dute, koloretan edo txuri- beltzean, eta formatu bertikalean soilik kartelaren
tamaina eta diseinua dela eta.
Euskarri digitalean aurkeztuko dira, JPG edo TIFF formatuan.
Ahalik eta erresoluzio handienarekin eta moldaketa gutxienekin: argia, kontrastea, tamaina (gehienez %20 txikiagotu ahalko da). Moldaketa
gehiegi dutela ikusiz gero, epaimahaiak argazkiak lehiaketatik kanpo utz
ditzake.
Fitxeroak aurkezteko 2 aukera daude:
Eskura: CD, DVD edo pen-drive batean, Baztango Udalaren bulegoetan
(Foru Plaza, z/g Elizondo).
Posta elektronikoz: baztan@baztan.eus helbidera igorrita (2MB gehienez).
Argazkiekin batera, honako datu hauek ere eman behar dira:
Argazkiaren izenburua.
Egilearen izen-abizenak.
Helbidea, herria.
Posta elektronikoa.
Telefonoa.
Aurkezteko epea noiz amaitzen den: 2020ko ekainaren 19an, arratsaldeko 14:00etan (ortzirala).
Epaimahaia:
Honako hauek osatuko dute epaimahaia: ASPINA elkarteko ordezkari
bat, bi abeltzain, argazkigintzan aditu bat eta Baztango Udaleko zinegotzi
bat.
Sariak:
Epaimahaiak 3 argazki hoberenak sarituko ditu, hurrenez hurren:
1. saria: 400 euro.
2. saria: 200 euro.
3. saria: 100 euro.
Lehen saridunak kartela eta esku-orriaren azala iragarriko ditu. Bertzeak aipatu esku-orri horretan eta behi-azienda lehiaketaren publizitaterako
beste baliabide batzuetan ere erabiliak izan daitezke.

Behiak berezkoa duen ingurunean ageri diren argazkiak lehenetsiko
dira (etxaldea, abeltzainak, familia... erakusten dutenak).
Aurkeztutako argazkiak Baztango Udaleko eta Aspinako web-orrietan
ere argitaratuak izan daitezke.
Irabazleen izenak honela jakinaraziko dira: irabazleei zuzenean jakinaraziko zaie eta aipatu webguneetan eta tokiko komunikabideetan
argitaratuko dira.
Sari-banaketa, esku dirutan, behi-azienda piriniotarraren lehiaketaren
egunean izanen da.
Erantzukizuna eta eskubideak:
Antolakuntza taldeak erabakiko du zer egin oinarri hauetan aurreikusirik
ez dagoen egoera baten aitzinean.
Egile bakoitzak lehiaketaren antolakuntza taldeari ematen dizkio bere
argazkien erabilera eta erreprodukzio eskubideak. Hark, berriz, erabilitako
argazki guztien egilea nor den ezagutzera emanen du.
Lehiaketaren nondik norakoak:
Lehiaketaren jarraipena Baztango Udaleko eta Aspinako webguneen
bidez egiten ahal da.
Edozein kontsultarako baztan@cederna.es helbidera zuzendu.
Baztanen, 2020ko urtarrilaren 24an.–Joseba Otondo Bikondoa.

L2001660

BEARIN
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Bearingo Kontzejuak, 2019ko azaroaren 23an, hasiera batez onetsi
zuen 2020ko udal aurrekontua.
Onetsitako aurrekontua Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek espedientea azter
dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori
guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluan xedatuarekin.
Bearinen, 2020ko urtarrilaren 16an.–Alkatea, Jesús Vergara Alecha.
L2000736

BERBINTZANA
2020rako karga-tasak
Berbintzanako Udalak, 2019ko abenduaren 12ko osoko bilkuran,
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legean ezarritakoari
jarraikiz, erabaki zuen ezartzea, 2020ko urtarrilaren 1etik aitzina indarra
izan dezaten, ondotik aipatzen diren karga-tasak eta ponderazio indizeak,
era berean aipatzen diren udal zergei dagozkienak:
–Hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa:
%0,405eko karga-tasa.
–Koefiziente murriztaileak, balorazio txostena onetsita:
OINARRI MURRIZTUAREN
SORTZEALDIA
ETA BALIOAK

C1 KOEFIZIENTEA,
TXOSTENAREN
INDARRALDIAREN
LEHENBIZIKO URTEAN
APLIKATZEKOA

C2 KOEFIZIENTEA,
C3 KOEFIZIENTEA,
TXOSTENAREN
TXOSTENAREN
INDARRALDIAREN
INDARRALDIAREN
BIGARREN URTEAN HIRUGARREN URTEAN
APLIKATZEKOA
APLIKATZEKOA

Urte 1

0,00

0,00

0,00

2 urte

0,50

0,00

0,00

3 urte

0,67

0,33

0,00

4 urte

0,75

0,50

0,25

–Landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa:
%0,8ko karga-tasa.
–Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga (EIOZ):
Karga-tasa:
• Orokorra: %3,5.
• Fatxadak pintatzea: ez da ordaindu behar.
• Gazte ekintzaileek enpresa berriak ezartzea: %3.
• Etxebizitzak zaharberritzeko espedienteak: %3.
–Ekonomia-jardueren gaineko zerga (EJZ):
%1,4 indizea, gutxieneko kuoten gainean.
–Lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga*:
Igarotako urteen kopurua kontatzean urte osoak hartuko dira, urte
zatikiak kontuan hartu gabe. Sortzealdia urtebetetik beherakoa denean,
urteko koefizientea hainbanatuko da, soilik hilabete osoak kontuan hartuta,
eta ez hilabete zatikiak.

1742. orrialdea - 30. zenbakia
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Lurraren balioaren gainean aplikatu beharreko koefizienteak sortzapenaren unean.
Sortzealdia:
–0,63: 20 urte edo hortik gora.
–0,58: 19 urte.
–0,51: 18 urte.
–0,36: 17 urte.
–0,21: 16 urte.
–0,06: 15 - 4 urte
–0,06: 4 urte.
–0,11: 3 urte.
–0,13: 2 urte.
–0,13: urte 1.
–0,06: urtebetetik behera.
Karga-tasa: %8.

* Portzentajeak aldatu egiten dira foru araudi ezberdinen arabera eta azken
horrek ezarriko ditu behin betiko portzentajeak, baldin eta egungo balioekin desadostasunik badago.

Erabaki horren aurka, errekurtso hauetako bat aurkez daiteke, hautara:
1. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiko arlo horretako Salari zuzendua, edo Administrazioarekiko Auzien
Epaitegiari zuzendua, uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 artikuluak
aurreikusitako kasuetan (lege horren bidez arautu zen Administrazioarekiko
Auzietako Jurisdikzioa), bi hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita; nolanahi ere, aitzinetik
eta hautara, paratu ahalko da berraztertzeko errekurtsoa egintza ebatzi
duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, edo bestela,
2. Gora jotzeko errekurtsoa, zuzenean Nafarroako Administrazio
Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita.
Berbintzanan, 2019ko abenduaren 30ean.–Alkatea, Ángel Díez
Asenjo.
L2001207

BERBINTZANA
2020rako aurrekontua. Hasierako onespena
Berbintzanako Udalak, 2020ko urtarrilaren 23an egindako osoko bilkuran, erabaki zuen hasiera batez onestea Berbintzanako Udalaren eta
Musika Eskolaren 2020ko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak. Beraz, espedientea jendaurrean egonen da, hamabost
egun baliodunean, bizilagun eta interesdunek espedientea azter dezaten
eta bidezko iruditzen zitzaizkien alegazioak aurkez ditzaten; hori dena, bat
etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Legearen 271.
artikuluarekin, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen
202. artikuluari dagokionez.
Berbintzanan, 2020ko urtarrilaren 24an.–Alkatea, Ángel Díez Asenjo.
L2001212

BERBINTZANA
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Berbintzanako Udalak, 2019ko abenduaren 12an egindako osoko bilkura berezian, erabaki zuen hasiera batean onestea plantilla organikoa.
Onetsitako plantilla Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek espedientea azter
dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten;
hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluak 235. artikuluari buruz
xedatutakoarekin.
Berbintzanan, 2019ko abenduaren 30ean.–Alkatea, Ángel Díez
Asenjo.
L2001213

BERBINTZANA
2020ko lan egutegia
Berbintzanako Udalak, 2019ko abenduaren 12an egindako osoko
bilkuran, erabaki zuen onestea 2020ko lan egutegia Berbintzanako
Udaleko langileentzat, udal bulegoetan eta gainerako alorretan aritzen
direnentzat.

Jendea hartzeko ordutegi orokorra honako hau izanen da: 10:30etik
13:30era arte.
Udaleko bulegoak itxita egonen dira, larunbatetan eta igandeetan ez
ezik (egun baliogabeak izanen dira ondorio guztietarako), ondoko egun
hauetan:
1.–Nafarroako Gobernuak ofizialki izendatutako jaiegunak, baita
Berbintzanako gainerako jaiegunak ere:
–Urtarrilaren 1a, asteazkena: Urteberri eguna.
–Urtarrilaren 6a, astelehena: Jaunaren Agerkundearen festa (Errege
eguna).
–Martxoaren 19a, osteguna: San Jose.
–Maiatzaren 15a, ostirala: Herriko festa.
–Apirilaren 9a: Ostegun Santua.
–Apirilaren 10a: Ostiral Santua.
–Apirilaren 13a: Pazko astelehena.
–Maiatzaren 1a, ostirala: Langileen eguna.
–Urriaren 12a, astelehena: Pilareko Andre Maria.
–Abenduaren 3a, osteguna: San Frantzisko Xabierkoa, Nafarroaren
eguna.
–Abenduaren 7a, astelehena: Konstituzio egunaren biharamuna.
–Abenduaren 8a, asteartea: Ama Birjina Sortzez Garbia.
–Abenduaren 25a, ostirala: Eguberri eguna.
2.–Udal bulegoak itxita egonen dira jaiegunak ez diren egun hauetan:
–Abuztuaren 17a, 18a eta 19a: Berbintzanako herriko festak.
3.–Jendea hartzeko lanaldi murriztua duten egunak:
–Abuztuaren 14a: bulego orduak 10:30etik 12:00etara.
–Abenduaren 24a: bulego orduak 10:30etik 13:30era. Ordu eta erdiko
murrizketa lanaldian.
–Abenduaren 31: bulego orduak 10:30etik 13:30era. Ordu eta erdiko
murrizketa lanaldian.
Bigarrena.–Berbintzanako Udaleko bulegoetan benetako 1.592 lanordu
egin beharko dira urtean. Lanaldia 7 ordu eta 30 minutukoa izanen da,
eta honela banatuko da orokorrean: astelehenetik ostiralera, 07:30etik
15:00etara.
Ordutegi malgua duten unitate eta alorretan, ordutegiaren zati finkoa 09:00etatik 14:30era arte izanen da; gainerako denbora langileek
aukeratuko dute, malgutasunez, 07:30etik 09:00ak bitarte eta 14:30etik
17:00ak bitarte.
Ordutegi malgua ezarrita ez duten lekuetan, nahitaez aritu beharko
da 08:00etatik 15:00ak arte; gainerako 30 minutuak egiteko langileek
malgutasuna izanen dute, 07:30etik 08:00ak bitarte eta 15:00etatik 15:30era
bitarte.
2020ko lan egutegitik sobratzen diren orduei dagokienez, aplikazio
eremuko udal langileek hautatuko dute ordu horiek noiz hartu.
Hirugarrena.–Goizez lan egiten duten Lantaldeko langileek egiazko
1.592 lanordu egin beharko dituzte urtean, eta lanaldi zatituan aritzen
direnek, jaiegunetan lan egiteko aukerarekin, berriz, 1.569 ordu. Lanaldia
7 ordu eta 30 minutukoa izanen da astelehenetik ostiralera, eta 07:30etik
15:00ak arte eginen da orokorrean.
–Urtarriletik apirilera bitarte, biak barne, goizez lehentasunez.
–Maiatzetik irailera bitarte, lanaldi zatitua zerbitzuaren beharren
arabera.
–Urritik abendura, biak barne, goizez lehentasunez.
Laugarrena.–Las Eretas Museoko eta Aztarnategiko langileak: atezainen eta gidarien kasuan, haien lanaldi berariazkoa izanen dute, hots,
1.569 ordu egin beharko dituzte urtean, lanaldi zatitua izanen dute, eta
lana izanen da larunbat, igande eta jaiegunetan.
Lanaldi partziala izanen da gidari aritzeko, eta soberan den denboran
zabalkunde lanak eginen dira.
Lan egutegia berariazkoa da eta hemen agertzen da zehaztuta:
Urte osoan:
–Larunbatetan, goiz eta arratsaldeko ordutegian:
• Goizetan, 10:00etatik 14:00etara.
• Arratsaldez:
-- Apirilaren 1etik urriaren 30era: 17:00etatik 19:30era.
-- Azaroaren 1etik martxoaren 31ra: 16:00etatik 18:00etara.
–Igandeetan, goizez, 10:00etatik 14:00etara.
–Jaiegunetan, goizez: autonomia erkidegoko eta Estatuko jaiegunak
(lehenago zehaztuak), salbu eta larunbatetan badira, orduan goizez eta
arratsaldez izanen baita.
–Bisita hitzartuak.
Irekiera berezia udan (uztailean eta abuztuan).
–Ostiraletan irekiko da museoa, goiz eta arratsaldeko ordutegian.
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–Irekiera egunak: ostiralak, larunbatak eta igandeak (goizez bakarrik):
• Goizetan, 10:00etatik 14:00etara.
• Arratsaldez, 17:00etatik 19:30era.
–Martxoa:
• martxoaren 19an, 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 18:00etara.
• martxoaren 20an, 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 18:00etara.
–Aste Sainduan:
• Apirilaren 9an, 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 19:30era.
• Apirilaren 10ean, 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 19:30era.
• Apirilaren 11n, 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 19:30era.
• Apirilaren 12an, 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 19:30era.
• Apirilaren 13an, 10:00etatik 14:00etara.
–Irekitzeko egun bereziak:
• Maiatzaren 18a edo hurrengo asteburua. Museoaren Nazioarteko
Eguna.
• Irailaren 26a eta 27a edo hurrengo asteburua - Ondarearen Europako
Jardunaldiak.
• Urriaren 12a.
• Abenduaren 3a: Nafarroaren Eguna.
• Egutegi berariazko baten arabera ezar daitezkeen beste batzuk.
–Abenduko zubia:
• 2020ko abenduaren 7a: 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik
18:00etara.
• 2020ko abenduaren 8a: 10:00etatik 14:00etara.
–Itxiera datak:
• Urtarrilaren 1a.
• Urtarrilaren 6a.
• Abenduaren 24a eta 25a.
• Abenduaren 31.
–Itxiera programatuak:
• urteko astelehen guztietan museo itxita egonen da instalazioen
kontrolerako.
• Bisita programaturik baldin bada, asteartean eginen da instalazioen
kontrola.
• Herriko festa eguna:
-- Maiatzaren 15a.
-- Ekainaren 26a.
Bosgarrena.–Oporraldiak.
Organo eskudunak arauz ezarritako oporrak honelaxe emanen ditu:
oporraldi luze bat edo bi, eta urtean zehar hartzeko zazpi egun solte baino
ez, zerbitzuaren beharrek aukera emanez gero.
Seigarrena.–Ordutegi bereziak.
Zerbitzuaren beharrek komenigarri egiten badute, alkateak, dagokion
alorreko buruak proposaturik, artikulu honetan aipatu ez bezalako lan
ordutegia baimendu ahalko du kasu edo administrazio unitate zehatzetan,
betiere lanaldiaren urteko kopurua errespetatuta.
Zazpigarrena.–Agintzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila
eta honen berri ematea Berbintzanako Udaleko alor guztiei, behar diren
ondorioak izan ditzan.
Berbintzanan, 2019ko abenduaren 30ean.–Alkatea, Ángel Díez
Asenjo.
L2001214

BERBINTZANA
2020ko ordenantza fiskalak. Hasierako onespena
Berbintzanako Udalak, 2019ko azaroaren 12an egindako osoko bilkuran eta legez ezarritako quoruma zuela, erabaki zuen, besteak beste,
hasiera batez onestea 2020. urteko ordenantza fiskalak, honako aldaketa
hauek eginda:
–Ordenantza, arautzen dituena herri-lurretako aprobetxamenduak.
–Ordenantza, arautzen duena udal hilerria.
–Ordenantza, lehen aldiz erabiltzeko lizentziei buruzkoa.
Espediente administratiboak interesdunen eskura egonen dira Udalaren
Idazkaritzan, 30 eguneko epean, hau argitaratzen denetik hasita, bidezko
jotzen diren erreklamazio, ohar eta kexak aurkeztu ahal izateko, bat etorriz
Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 325. artikuluarekin.
Erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin betiko onetsirik geldituko
dira ordenantzak, aipatutako epea iragandakoan.
Berbintzanan, 2019ko abenduaren 30ean.–Alkatea, Ángel Díez
Asenjo.
L2001215

BERBINTZANA
2019ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena
Argitaratu dira 2019ko aurrekontuko 1. eta 2. aldaketak hasiera batez
onesteko erabakiak, onetsi baitziren 2019ko irailaren 19an, eta argitaratu
baitziren 2019ko 223. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 12an.
Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan
egindako aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira,
behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko
270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez
garatu zen Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995
Foru Legea, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan).
1/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
Ohiz kanpoko diru-sarrerak
HASIERAKOA

GOITITUA

GUZTIRA

GASTUAK
22100.629

Plaka fotovoltaikoak

0,00 18.000,00 18.000,00

DIRU-SARRERAK
450.60

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuaren dirulaguntza

0,00

8.869,46

494.00

Garapenerako Partzuergoaren 2014‑2020ko dirulaguntza
(19.02.01 azpineurria)

0,00

9.130,54
18.000,00

2/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
HASIERAKOA

GOITITUA

GUZTIRA

1.500,00

2.900,00

4.400,00

35.000,00

3.000,00

38.000,00

GASTUAK:
3380.143300

Lotutako gastuak

3380.2262002 Festak
9120.2262000 Protocolo A.
BATURA
INTSULDAKETA,
HONA

3.000,00

2.000,00

5. 000,00

39.500,00

7.900,00

47.400,00

AURREKONTUA BEHEITITUA GELDITZEN DA

DIRU-SARRERAK:
Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

232.442,52

7.900,00

224.542,52

Berbintzanan, 2019ko abenduaren 30ean.–Alkatea, Ángel Díez
Asenjo.

L2001225

BERRIOBEITI
9/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
Berriobeitiko Udalak, 2019ko abenduaren 4an egin osoko bilkura
arruntean, hasiera batean onetsi zuen 9/2019 aurrekontu-aldaketaren
espedientea. 2019ko 252. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
abenduaren 26an, aurrekontu-aldaketa egiteko hasierako onespenaren
erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez,
aurrekontu-aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar
diren ondorioak izan ditzan. Hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko
martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren
33. artikuluan xedatuari jarraikiz.
9/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu-transferentzia
Gastuen aurrekontua handitzea:
II. kapitulua.–1/9200/2279902 - Profesionalek emandako zerbitzua:
8.000,00 euro.
II. kapitulua.–1/3331/22750 - Kultura-etxea - kudeaketa gastuak:
20.000,00 euro.
II. kapitulua.–1/3231/2279901 - Haur eskolak - kudeaketa: 76.000,00
euro.
IV. kapitulua.–1/9200/47900 - Epai judizialaren ondoriozko kalteordaina: 14.000,00 euro.
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VI. kapitulua.–1/9200/64101 - Informatikako aplikazioetako gastuak:
2.800,00 euro.
Gastuen aurrekontua gutxitzea:
I. kapitulua.–1/3300/1210301 - Kultura-etxeko etxezaina, oinarrizko
ordainsariak: 12.141,24 euro.
I. kapitulua.–1/3300/1210301 - Kultura-etxeko etxezaina, ordainsari
osagarriak: 3.563,34 euro.
I. kapitulua.–1/1533/60924 - BPI‑9ko urbanizazioa: 105.095,42
euro.
Berriobeitin, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Raúl Julio Bator.
L2000847

OLTZA ZENDEA
Dirulaguntzen deialdi publikoa, xedea izanik banakako laguntzak
ematea mugikortasun arazoak dituztenei, garraio alternatibo eta
irisgarria izan dezaten (2020. urtea). Laburpena

–Kide anitzeko organoa: Bilkura-saria.
–Udalaren osoko bilkura: 90 euro/saioa.
–Informazio batzordeak: 45 euro/saioa.
c) Oposizioetako edo lehiaketetako epaimahaietan edo langileak
hautatzeaz arduratzen diren beste organo batzuetan parte hartzeagatik:
ekitaldi bakoitzean Nafarroako administrazio publikoetako langileentzako
ezarri zenbatekoak.
Zenbateko horiei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga dela‑eta
dagokien atxikipena aplikatuko zaie, indarra duen legeriaren arabera.
Bigarrena.–Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Elgorriagako Udalaren iragarki-taulan argitaratzea, Toki Araubidearen Oinarriei
buruzko Legearen 75.5 artikuluari jarraikiz.
Hirugarrena.–Erabaki hau Kontu-hartzailetzari jakinaraztea eta espedientean sartzea, behar diren ondorioak izan ditzan.
Elgorriagan, 2019ko abenduaren 23an.–Alkatea, Ane Otxandorena
Juanena.
L2001052

Bat etorriz Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluekin, argitara ematen da deialdiaren
laburpena; testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN
(Identifikazioa): 494484.
Onetsi zen Alkatetzaren 2020ko urtarrilaren 28ko 37/2020 Ebazpenaren
bidez.
Lehena.–Onuradunak.
Oltza Zendeako bizilagunak, mugikortasun arazoak dituztenak.
Bigarrena.–Xedea eta helburuak.
Oinarri hauek helburu dute garraio egokitu bat (taxia) erabiltzeko
laguntza ematea desgaitasunak eta mugitzeko zailtasunak dituztenei,
baldin hiriko garraio kolektiboa ezin erabili badute sartzeko zailtasunak
direla eta. Helburua da Oltza Zendeako herritarren joan-etorriak erraztea,
batez ere Iruñerako eta eskualdeko beste herrietarako.
Hirugarrena.–Oinarri arautzaileak.
https://ayuntamientoolza.sedelectronica.es/?x=K*2bJduRmize4Zy6CCGusg
Laugarrena.–Zenbatekoa.
Laguntzetarako kuota, guztira, 700,00 euro izanen da.
Bosgarrena.–Eskaerak aurkezteko epea.
Eskaerak aurkezteko epea urte osoan egonen da irekia.
Oltza Zendean, 2020ko urtarrilaren 28an.–Alkatea, Moises Garjón
Villanueva.
L2001662

ELGORRIAGA
Udalkideen ordainsariak
Elgorriagako Udalak, 2019ko abenduaren 19an egin bilkuran, erabaki
zuen jarraian ematen diren kalte-ordain eta bilkura-sari hauek ezartzea
udalkideentzako, beren karguan aritzeagatik 2015eko uztailaren 1etik
aurrera. Horretarako aintzat hartu dira Toki Araubidearen Oinarriei buruzko
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 75. artikuluan ezarritako xedapenak.
Lehena.–Bilkura-sari eta kalte-ordainen araubide hau finkatzea:
a) Dietak: Zerbitzu eginkizunengatik honako dieta hauek hartuko
dituzte: ekitaldi bakoitzean Nafarroako administrazio publikoetako langileentzako ezarri zenbatekoak.
Bidaia gastuak: norberaren ibilgailua erabiliz gero, ekitaldi bakoitzean
Nafarroako administrazio publikoetako langileentzako ezarri zenbatekoa
ordainduko da. Gaur egun 0,30 euro ordaintzen da egindako kilometro
bakoitzeko, gehi aparkaleku gastuak eta bestelakoak, dokumentu bidez
behar bezala justifikatuta.
Bidaiaren bestelako gastuak eta abarrekoak dokumentu bidez justifikatuko dira.
b) Saria kide anitzeko organoen bilkuretara benetan joateagatik:

ESPRONTZEDA
2020rako karga-tasak
Esprontzedako Udalak, 2019ko abenduaren 16an egin osoko bilkuran,
besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:
ERABAKIA:
Lehenbizikoa.–2020ko urtarrilaren 1etik aitzina indarrean egonen diren
karga-tasak onestea:
–Lurraren gaineko kontribuzioa: %0,19.
–Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga: %2.
–Ekonomia-jardueren gaineko zerga: 1,4 indizea.
–Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga: gehikuntzaren sortzealdi guztietarako karga-tasa bakarra (%14) ezartzea eta Nafarroako
Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 175.2 artikuluan zehaztutako gehieneko koefizienteak aplikatzea.
–Partikularrek sustaturiko jarduketen ondoriozko hirigintzako txostenen
tasa: Etxebizitza eta Eraikinak Birgaitzeko Bulegoko hirigintza zerbitzuaren
fakturaren araberakoa.
Bigarrena.–Erabaki hau iragarki-taulan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Erabaki honen kontra, errekurtso hauetariko bat aurkez daiteke,
hautara:
Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi Nagusiko
Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean,
erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik aurrera. Aitzinetik, eta hautara,
berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke, hala ere, hura eman zuen
organoari berari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau jakinarazi eta
biharamunetik hasita; edo, bestela, gora jotzeko errekurtsoa, zuzenean
Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazpen hau egin eta biharamunetik hasita.
Esprontzedan, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Lizhet Jhoana Cerpa
Paredes.
L2000856

FALTZES
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235.
artikuluan xedatuari jarraikiz, jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsi da 2020ko plantilla organikoa,
eranskinean zehazten baita. 2019ko abenduaren 18koa da hasierako
onespenaren erabakia, eta 2019ko 254. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
eman zen argitara, abenduaren 30ean.
Faltzesen, 2020ko urtarrilaren 25ean.–Alkatea, Sara Fernández
Allo.

I. ERANSKINA
PLANTILLA ORGANIKOA
KODEA

LANPOSTUAREN IZENA

ARAUBIDE
JURIDIKOA

MAILA

SARBIDEA

BATERAEZINTASUNEKO
OSAGARRIA

35

1-01

Idazkaria

F

A

OL

1-02

Erdi mailako teknikaria

F

B

OL murriztua

LANPOSTUKO
OSAGARRIA

HITZARLANALBERARIAZKO ARRISKU
MENAREN
DIAREN
OSAGARRIA BEREZIA
OSAGARRIA
LUZAPENA

8,88

15

Buleg. bur. 10
+ 8,73

10

5

EGOERA

Jardunean
Jardunean
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KODEA

LANPOSTUAREN IZENA

30. zenbakia - 1745. orrialdea
ARAUBIDE
JURIDIKOA

MAILA

SARBIDEA

BATERAEZINTASUNEKO
OSAGARRIA

LANPOSTUKO
OSAGARRIA

HITZARLANALBERARIAZKO ARRISKU
MENAREN
DIAREN
OSAGARRIA BEREZIA
OSAGARRIA
LUZAPENA

1-03

Administrari-ofiziala

F

C

OL

Buleg. bur. 10
+ 10,52

10

12

1-04

Administrari-ofiziala

F

C

OL

10,52

10

12

2-01

Albientea (udal atezaina-landazaina)

F

C

O.

10,52

12

2-02

Udaltzaina

F

C

O.

8,52

45

EGOERA

Jardunean
Hutsik
10

Hutsik
Jardunean

2-03

Udaltzaina

F

C

O.

8,52

45

3-01

Obra eta zerbitzuen arduradun nagusia

F

C

OL

24 + 10,52

12

10

3-02

Igeltseroa, 2. mailako ofiziala

F

D

O.

17,39 + 3,05 =
20,44 + 10,35

12

10

3-03

Zerbitzu anitzetako enplegatua

F

D

O.

9,21 + 10,35

12

10

Hutsik

3-04

Zerbitzu anitzetako enplegatua

F

D

O.

9,21 + 10,35

12

10

Borondatezko
eszedentzia
2018/10/14

Zerbitzu berezietako menpekoa

F

17,67 + 10,77

15

3-05

Kontu-hartzailea, batasunean, Miranda Bitarteko
Argarekin; Faltzesi aplikagarria zaion
lang.
ehunekoa: %80
LABURDURAK:
   Araubide juridikoa:
    F = Funtzionarioa.

E

OL

B

OL

35

Jardunean

10

Sarbidea:
O = Oposizioa.
OL = Oposizio-lehiaketa.
OLM = Oposizio-lehiaketa murriztua.

10

Jardunean
Jardunean

10

Hutsik

10

Jardunean

Administrazio egoera:
ZB = Zerbitzu bereziak.

2. ERANSKINA
Izenen zerrenda, 2020/1/1ean
KODEA

IZEN-DEITURAK

ARAUBIDE
JURIDIKOA

MAILA

GRADUA

ANTZINATASUNA

LANPOSTUA

EGOERA

1-01

Joaquín de Carlos Pérez

F

A

6

1979/09/09

Idazkaria

Jardunean

1-02

Sandra Olite García

F

B

3

2002/03/04

Erdi mailako teknikaria

Jardunean

1-03

Ignacio Auto Moreno

F

C

5

1988/10/03

Administrari-ofiziala

Jardunean

1-04

F

C

5

Administrari-ofiziala

Hutsik

2-01

F

C

Albientea (udal atezaina-landazaina)

Hutsik

2-02

Oscar Goya Espronceda

F

C

2

2007/05/04

Udaltzaina

Jardunean

2-03

Pedro Miguel Hernández Monago

F

C

2

2007/05/04

Udaltzaina

Borondatezko eszedentzia 2018/06/01

2-03

Miguel Antonio D´Entremont Jiménez

F

C

1

2018/04/26

Udaltzaina

Jardunean

3-01

Roberto Luis Martínez Pueyo

F

C

3/4

1999/11/03

Obra eta zerbitzuen arduradun nagusia

Jardunean

3-02

José Angel Vallés Moreno

F

D

5

1984/12/10

Igeltseroa, 2. mailako ofiziala

Jardunean

F

D

F

D

F

E

Bitartekoa,
administraziokontratuduna

B

3-03
3-04

Francisco Javier Cortés Itarte

3-05
Sheila M.ª Arigita Bermejo

4

1992/06/02

Zerbitzu anitzetako enplegatua

Hutsik

Zerbitzu anitzetako enplegatua

Borondatezko eszedentzia 2018/10/14

Zerbitzu berezietako menpekoa
2016/03/03

Kontu-hartzailea, Batasunean, Miranda
Argarekin

Hutsik
Jardunean

L2001255

FALTZES
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Behin betiko onetsi da Udalaren 2020ko aurrekontua, bat etorriz
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272.
artikuluarekin, ez baitu inork alegaziorik aurkeztu jendaurreko epean.
Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2019ko 254. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean, abenduaren 30ean.
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua: 886.000,00 euro.
2. kapitulua: 30.000,00 euro.
3. kapitulua: 415.575,00 euro.
4. kapitulua: 1.577.030,97 euro.
5. kapitulua: 430.801,00 euro.
7. kapitulua: 32.000,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 3.371.406,97 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua: 1.463.613,22 euro.
2. kapitulua: 1.096.901,35 euro.
3. kapitulua: 12.690,00 euro.
4. kapitulua: 214.912,40 euro.

6. kapitulua: 257.407,00 euro.
7. kapitulua: 3.500,00 euro.
9. kapitulua: 322.383,00 euro.
Gastuak, guztira: 3.371.406,97 euro.
Faltzesen, 2020ko urtarrilaren 27an.–Alkatea, Sara Fernández Allo.

L2001239

FIGAROL
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Figarolgo Kontzejuak, 2019ko azaroaren 21ean egin bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen 2020ko aurrekontu orokorra. Espedientea ikusgai egon
da hogeita hamar egun baliodunean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta
iragarki-taulan argitaratu eta gero, herritarrek nahiz interesdunek azter
dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.
Ez da aurkeztu ez erreklamaziorik ez alegaziorik; beraz, onetsitzat
jotzen da.
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 2.465,96 euro.
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak
19.211,52 euro.
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4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 166.800,00 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak: 94.092,67
euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 42.495,11 euro.
Guztira: 325.065,26 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria-gastuak: 72.900.00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak. 191.088,62
euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 900,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 13.480,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 25.174,24 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 21.522,40 euro.
Guztira: 325.065,26 euro.
Figarolen, 2020ko urtarrilaren 22an.–Kontzejuko burua, Rafael Martínez Beorlegui.

L2001196

FIGAROL
2020ko tasak eta prezio publikoak
Figarolgo Udalak, 2019ko azaroaren 21ean egindako osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zituen 2020ko ekitaldirako tasak eta prezio publikoak. Espedientea ikusgai egonen da hogeita hamar egun baliodunean,
argitaratuta Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki-taulan,
herritarrek edo interesdunek azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien
erreklamazioak aurkez ditzaten.
Ez da aurkeztu ez erreklamaziorik ez alegaziorik; beraz, onetsitzat
jotzen da.
2020KO TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK
Errezeten joan-etorrietarako tasak: 13,73 euro.
Nitxoak: 24,24 euro.
Herri-lurrak: enkanteko prezioa.
Hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioaren itzulketa: 0,2660
euro.
1.–Kontzejuaren etxebizitzen errentamendua:
–1. motako etxebizitza: 186,35 euro.
–2. motako etxebizitza: 150,13 euro.
–3. motako etxebizitza: 93,19 euro.
–4. motako etxebizitza: 74,55 euro.
–Sarasate karrikako 12ko etxebizitza: 150,91 euro.
–Encierro karrikako 1eko etxebizitza: 201,21 euro.
–Encierro karrikako 7ko etxebizitza: 110,67 euro.
–El Ciervo karrikako 2ko etxebizitza: 150,00 euro.
–El Ciervo karrikako 4ko etxebizitza: 100,61 euro.
–El Ciervo karrikako 6ko etxebizitza: 100,00 euro.
–Aragón karrikako 1eko etxebizitza: 125,76 euro.
–Estella karrikako 17ko etxebizitza: 100,61 euro.
–Estella karrikako 23ko etxebizitza: 100,00 euro.
–Aragón karrikako 15eko etxebizitza: 100,00 euro.
–Aragón karrikako 19ko etxebizitza: 100,00 euro.
–El Saber peña: 166,00 euro.
–Casino taberna: 100,00 euro urtean.
–Boxak eta makaldiak: 167,74 euro.
2.–Zerbitzuak:
–Traktorea, atoiarekin eta gidariarekin (euro/ordua): 30,00 euro.
–Sega-makina, gidariarekin (euro/ordua): 30,00 euro.
–Sorgailua (euro/eguna) - gasolinarik gabe: 30,00 euro.
–Sorgailua (euro/egun erdia) - gasolinarik gabe: 15,00 euro.
–Hormigoi-makina edo atoia (euro/eguna): 25,00 euro.
–Hormigoi-makina edo atoia (euro/egun erdia): 15,00 euro.
–Eskuzko sega-makina x ordua: 20,00 euro.
–Erradiala, soldagailua, mailua (egun erdia): 20,00 euro.
–Aldamioak eta eskailerak, doan.
3.–Igerilekuetako abonamenduen prezioa, 2020. urterako:
–Haurren eguneko sarrera (7-11 urte): 4,00 euro.
–Gazteen sarrera (12-16 urte): 6,00 euro.
–Helduen eguneko sarrera (17 urtetik aurrera): 6,00 euro.
–Erretiratuen eta pentsiodunen eguneko sarrera: 4,00 euro.

–Denboraldiko abonamenduak haurrentzat (7-11 urte): 30,00 euro.
–Denboraldiko abonamenduak gazteentzat (12-16 urte): 40,00 euro.
–Denboraldiko abonamendua, helduentzat (17 urtetik aurrera): 50,00
euro.
–Erretiratuen eta pentsiodunen denboraldiko abonamenduak: 20,00
euro.
–Hamabostaldiko abonamendua: 30,00 euro.
Figarolen, 2020ko urtarrilaren 22an.–Kontzejuko burua, Rafael Martínez Beorlegui.
L2001216

FIGAROL
2019ko tasak eta prezio publikoak
Figarolgo Kontzejuak, 2019ko azaroaren 21ean egindako bilkuran,
hasiera batez onetsi zituen 2019ko ekitaldirako tasa eta prezio publikoak. Espedientea ikusgai egonen da hogeita hamar egun baliodunean,
argitaratuta Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki-taulan,
herritarrek edo interesdunek azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien
erreklamazioak aurkez ditzaten.
Ez da aurkeztu ez erreklamaziorik ez alegaziorik; beraz, onetsitzat
jotzen da.
2019KO TASA ETA PREZIO PUBLIKOAK
Errezeten joan-etorrietarako tasak: 13,73 euro.
Nitxoak: 24,24 euro.
Herri-lurrak: enkanteko prezioa.
Hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioaren itzulketa: 0,2660
euro.
1.–Kontzejuaren etxebizitzen errentamendua:
–1. motako etxebizitza: 186,34 euro.
–2. motako etxebizitza: 150,11 euro.
–3. motako etxebizitza: 93,17 euro.
–4. motako etxebizitza: 74,54 euro.
–Sarasate karrikako 12ko etxebizitza: 150,90 euro.
–Encierro karrikako 1eko etxebizitza: 201,20 euro.
–Encierro karrikako 7ko etxebizitza: 110,66 euro.
–El Ciervo karrikako 4ko etxebizitza: 100,00 euro.
–Aragón karrikako 1eko etxebizitza: 125,75 euro.
–Estella karrikako 17ko etxebizitza: 100,60 euro.
–Estella karrikako 23ko etxebizitza: 100,60 euro.
–El Ciervo karrikako 2ko etxebizitza: 150,00 euro.
–Aragón karrikako 19ko etxebizitza: 100,00 euro.
–El Ciervo karrikako 6ko etxebizitza: 100,00 euro.
–Sede Regantes Reino 5: 74,54 euro.
–El Saber peña: 165,99 euro.
–Casino taberna: 100,00 euro urtean.
–Boxak eta makaldiak: 167,73 euro.
2.–Zerbitzuak:
–Traktorea, atoiarekin eta gidariarekin (euro/ordua): 30,00 euro.
–Sega-makina, gidariarekin (euro/ordua): 30,00 euro.
–Sorgailua (euro/eguna) - gasolinarik gabe: 30,00 euro.
–Sorgailua (euro/egun erdia) - gasolinarik gabe: 15,00 euro.
–Hormigoi-makina edo atoia (euro/eguna): 25,00 euro.
–Hormigoi-makina edo atoia (euro/egun erdia): 15,00 euro.
–Eskuzko sega-makina x ordua: 20,00 euro.
–Erradiala, soldagailua, mailua (egun erdia): 20,00 euro.
–Aldamioak eta eskailerak, doan.
3.–Igerilekuetako prezioak, abonamenduak eta sarrerak, 2019ko
denboraldia:
–Haurren eguneko sarrera (7-16 urte): 4,00 euro.
–Helduen eguneko sarrera (17 urtetik goiti): 6,00 euro.
–Erretiratuen eta pentsiodunen eguneko sarrera: 4,00 euro.
–Denboraldiko abonamenduak haurrentzat (7-16 urte): 30,00 euro.
–Denboraldiko abonamendua, helduentzat (17 urtetik aurrera): 50,00
euro.
–Erretiratuen eta pentsiodunen denboraldiko abonamenduak: 20,00
euro.
–Hamabostaldiko abonamendua: 30,00 euro.
Figarolen, 2020ko urtarrilaren 22an.–Kontzejuko burua, Rafael Martínez Beorlegui.
L2001217
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GARINOAIN

GASTUAK:

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

KAPITULUA

Garinoaingo Udalak, 2019ko azaroaren 29ko osoko bilkura berezian,
hasiera batean onetsi zuen 2020ko aurrekontu orokor eta bakarra.
2019ko 250. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren
23an, eta ondoren jendaurrean egon da 15 egun baliodunean. Ezarritako
epean inork ez du alegaziorik aurkeztu.
Horrenbestez, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko
2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan eta aipatu legea garatzen duen
270/1998 Foru Dekretuaren 18. artikuluan xedaturikoari jarraituz, behin
betiko onetsirik gelditzen da Garinoaingo Udalaren 2020ko aurrekontu
orokor eta bakarra. Indarrean jarriko da Nafarroako Aldizkari Ofizialean,
laburturik eta kapituluka, argitaratzen den egunean.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari igorri beharko zaizkio
aurrekontu orokorraren kopia eta horren dokumentazio osagarria, behin
betiko onespena jaso eta 15 eguneko epean.
Aurrekontu orokor eta bakarraren eta bertan egindako aldaketen
espedientea jendearen eskura egonen da, ondorio informatiboetarako,
hura behin betiko onesten denetik ekitaldia bukatu arte.
DIRU-SARRERAK:
KAPITULUA

1

Zuzeneko zergak

2

Zeharkako zergak

3

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

112.187,00

4

Transferentzia arruntak

269.233,36

5

Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak

6

Inbertsio errealak besterentzea

7

Kapital-transferentziak eta bestelako diru-sarrerak

8

Finantza-aktiboak

9

Finantza-pasiboak

Langileria gastuak

119.281,86

Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

232.828,55

3

Finantza-gastuak

4

Transferentzia arruntak

15.587,98
119.067,23

5

Kontingentzia eta ustekabeetarako funtsa

6

Inbertsio errealak

3.824,16
25.590,00

7

Kapital-transferentziak

8

Finantza-aktiboak

1.343,30
0,00

9

Finantza-pasiboak

50.636,38
568.159,46

Garinoainen, 2020ko urtarrilaren 17an.–Alkatea, Bertha Sánchez
Luna.

L2000854

GARINOAIN
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Garinoaingo Udalak, 2019ko azaroaren 28an egin osoko bilkura berezian, hasiera batean onetsi zuen 2020ko plantilla organikoa.
2019ko 250. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren
23an, eta ondoren jendaurrean egon da 15 egun baliodunean. Ezarritako
epean ez du inork alegaziorik aurkeztu.
Horrenbestez, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko
6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan ezarritakoari jarraituz, behin betiko
onetsirik gelditzen da Garinoaingo Udalaren 2020ko plantilla organikoa,
eta indarrean sartuko da Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunean.
Garinoainen, 2020ko urtarrilaren 21ean.–Alkatea, Bertha Sánchez
Luna.

128.310,00
8.000,00

41.429,10
0,00
9.000,00
0,00
0,00

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA

1
2

GASTUAK, GUZTIRA

GUZTIRA
(eurotan)

IZENA

GUZTIRA
(eurotan)

IZENA

568.159,46

GARINOAINGO UDALAREN 2020RAKO PLANTILLA ORGANIKOA
LANPOSTUAREN IZENA

LANPOSTU ZK. ARAUBIDE JURIDIKOA

Zerbitzu anitzetako enplegatua

1/2

LANALDIA

MAILA
TALDEA

MAILAKO
OSAGARRIA

Guztira

D

%12

Funtzionarioa

LANPOSTUKO
OSAGARRIA

19/2008 FDKO
OSAGARRIA

SARBIDEA

LANPOSTUAREN
EGOERA

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

Udal lan-kontratudunen izenen zerrenda
LANPOSTU ZK.

1/2

DEITURAK ETA IZENA

Andrés Dallo Lafuente

LANPOSTUAREN IZENA

ARAUBIDE JURIDIKOA

LANALDIA

MAILA
TALDEA

MAILAKO
OSAGARRIA

ANTZINATASUNA

Funtzionarioa

Guztira

D

%12

2015‑04‑07

Zerbitzu anitzetako enplegatua

Udalak Orbaibarko Administrazio Zerbitzuen Batasunarekin partekatutako lanpostuak
Funtzionarioak.
–Idazkaria (hutsik).
Lan-kontratudunak.
–Administrari-ofiziala (hutsik).
–Administrari laguntzailea (hutsik).
–Administrari laguntzailea (hutsik).
–Administrari laguntzailea (hutsik, sortu berria).
–Administrari laguntzailea, %20ko lanaldikoa (hutsik).
Musika eskolako langileen izenen zerrenda
LANPOSTU
ZK.

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUAREN IZENA

ARAUBIDE JURIDIKOA

IKASTURTEA (2018‑2019)

LANPOSTUAREN
EGOERA

2/1

Oscar de Esteban Gutiérrez

Zuzendaria - saxofoiko irakaslea - bandako irakaslea

Lan-kontratuduna, lanik gabeko
aldiekin

Partziala, %46,70

Hutsik

2/2

Nuria Górriz Martínez

Ikasketaburua - musika-hizkuntzako irakaslea - piano - musika-tresnen Lan-kontratuduna, lanik gabeko
taldea eta abesbatza
aldiekin

Partziala, %93,80

Hutsik

2/3

Iñaki Hurtado Osés

Perkusioko irakaslea

Lan-kontratuduna, lanik gabeko
aldiekin

Partziala, %25,67

Hutsik

2/4

Susana Ojer Olcoz

Klarineteko irakaslea

Lan-kontratuduna, lanik gabeko
aldiekin

Partziala, %23,77

Hutsik

2/5

Ingrid Molnár Némethy

Zeharkako flautako irakaslea

Lan-kontratuduna, lanik gabeko
aldiekin

Partziala, %28,40

Hutsik

2/6

Luis Cordón Barbara

Metalezko haize tresnetako irakaslea

Lan-kontratuduna, lanik gabeko
aldiekin

Partziala, %22,23

Hutsik

1748. orrialdea - 30. zenbakia
LANPOSTU
ZK.
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DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUAREN IZENA

ARAUBIDE JURIDIKOA

IKASTURTEA (2018‑2019)

LANPOSTUAREN
EGOERA

2/7

Francisco Javier Blázquez Echapare Metalezko haize tresnetako irakaslea -Tronpeta

Lan-kontratuduna, lanik gabeko
aldiekin

Partziala, %19,15

Hutsik

2/8

Juan Carlos Tobajas Martínez

Lan-kontratuduna, lanik gabeko
aldiekin

Partziala, %55,90

Hutsik

Gitarrako irakaslea

L2001000

LANA
Bake epaile ordezkoaren kargua hutsik
Udalak aditzera ematen du hutsik dagoela Lana ibarreko Bake Epaitegiko bake epaile ordezkoaren lanpostua, eta lau urterako bete behar dela;
hori guztia, bat etorriz Botere Judizialari buruzko Lege Organikoaren 298.,
302. eta 303. artikuluekin eta ekainaren 7ko 3/1995 Erregelamenduaren
5. eta 6. artikuluekin.
Kargu hori eskuratzeko interesa dutenek udal idazkaritzan aurkeztu
behar dute eskaera, iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
ondoko 15 egun balioduneko epean. Bake epaile izateko baldintzak arauturik daude Botere Judizialari buruzko Legean, eta hauek dira:
–Espainiarra izatea.
–Adinez nagusia izatea.
–Lege horren 303. artikuluak aipatzen dituen ezintasun arrazoietarik
bakar bat ere ez izatea.
Lanan, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, José Javier Galdeano
Asarta.
L2001556

artikuluarekin, ez baitu inork alegaziorik aurkeztu jendaurreko epean.
Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2019ko 250. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean, abenduaren 23an.
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua: 230.927,35 euro.
2. kapitulua: 4.000,00 euro.
3. kapitulua: 21.937,53 euro.
4. kapitulua: 115.552,79 euro.
5. kapitulua: 37.052,03 euro.
7. kapitulua: 10.000,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 419.469,70 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua: 53.223,79 euro.
2. kapitulua: 109.183,62 euro.
4. kapitulua: 52.062,29 euro.
6. kapitulua: 205.000,00 euro.
Gastuak, guztira: 419.469,70 euro.
Longidan, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Roberto Zazpe Bariain.

L2000866

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI
2020rako zerga-tasak

LONGIDA

Lizoainibar‑Arriasgoitiko Udalak, 2019ko azaroaren 27an egin osoko
bilkuran, erabaki zuen honako zerga-tasa hauek onestea, 2020ko urtarrilaren 1ean indarra har dezaten:
–Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga. Obren kostu erreal
eta egiazkoaren gainean (oinarria, obra gauzatzeko aurrekontua): %3.
–Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga:
1.–Aplikatu beharreko koefizienteak, sortzealdiaren arabera:
  • 0,63: 20 urte edo hortik gora.
  • 0,56: 19 urte.
  • 0,43: 18 urte.
  • 0,29: 17 urte.
  • 0,16: 16 urte.
  • 0,06: 15 urte.
  • 0,06: 14 urte.
  • 0,06: 13 urte.
  • 0,06: 12 urte.
  • 0,06: 11 urte.
  • 0,06: 10 urte.
  • 0,06: 9 urte.
  • 0,06: 8 urte.
  • 0,06: 7 urte.
  • 0,06: 6 urte.
  • 0,06: 5 urte.
  • 0,20: 4 urte.
  • 0,28: 3 urte.
  • 0,18: 2 urte.
  • 0,09: 1 urte.
  • 0,09: urtebetetik behera.
2.–Karga-tasa: %25.
–Lurraren gaineko kontribuzioa:
1. Hiri-lurreko ondasunen gainekoa: %0,24.
2. Landa-lurreko ondasunen gainekoa: %0,75.
Lizoainen, 2020ko urtarrilaren 23an.–Alkatea, Koldo Albira Sola.

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin
betiko onetsi da 2020ko plantilla organikoa, eranskinean zehazten dena;
hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru
Legearen 235. artikuluarekin. Hasierako onespenaren erabakia argitaratu
zen 2019ko 251. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 24an.
Longidan, 2020ko urtarrilaren 27an.–Alkatea, Roberto Zazpe Bariain.
ERANSKINA
2020. URTEKO PLANTILLA ORGANIKOA
Lan-kontratudun finkoen zerrenda
Lanpostuaren izena: administrari-ofiziala. Maila: C. Mailako osagarria:
%12. Lanpostuko osagarria: %23,52. Ordutegi mota: partziala, lanaldiaren %42,5. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Lanpostu kopurua: bat. Egoera:
hutsik.
Aldi baterako lan-kontratudunak
Lanpostuaren izena: Zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila: E. Mailako osagarria: %15. Lanaldi mota: partziala, lanaldiaren %50. Egoera:
jardunean.
Lan-kontratudun finkoen izenen zerrenda
Administrari-ofiziala: Beatriz Beroiz Erdozain. Eszedentzia.
Aldi baterako lan kontratudunen izenen zerrenda
Zerbitzu anitzetako enplegatua: Ana Aldunate Errea.
Administrari-ofiziala: Iker Unzue Salinas.

L2001248

L2001140

LONGIDA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Behin betiko onetsi da Udalaren 2020ko aurrekontua, bat etorriz
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272.

LUZAIDE
Bake epailearen kargua hutsik
Botere Judizialari buruzko Lege Organikoaren 101. eta ondoko artikuluetan eta Bake Epaileei buruzko ekainaren 7ko 3/1995 Erregelamenduaren
5. artikuluan xedatutakoa bete beharrez, Luzaideko Udalak dei egiten du
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udalerri honetako bake epaile titularraren kargua betetzeko. Beraz, hamabost egun balioduneko epea izanen da, iragarki hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzen denetik hasita, hautatuak izateko interesa dutenek,
legezko baldintzak betetzen badituzte, eskabideak aurkez ditzaten Udal
honetako Erregistro Orokorrean. Inork eskatzen ez badu, Osoko Bilkurak
nahi duena hautatuko du, prozeduraren baldintza berei loturik.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan eta ondorioak izan ditzan.
Luzaiden, 2020ko urtarrilaren 23an.–Luzaideko Udaleko jarduneko
Kudeaketa Batzordeko burua, Fernando Alzón Aldave.
L2001190

MENDABIA
Deialdia, Nafarroako osasun zentroetara eta zentro
okupazionaletara joateko garraio gastuetarako udal laguntza
ekonomikoa emateko, 2020. urterako. Laburpena
Argitara ematen da deialdiaren laburpena, bat etorriz azaroaren 17ko
38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluekin (Dirulaguntzei
buruzko Lege Orokorra); haren testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen
Datu Base Nazionalean (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/
index). DDBN (identifikazioa): 494681.
–Xedea: Nafarroako osasun zentroetara eta zentro okupazionaletara
joateko gastuak hein batean finantzatzeko laguntza ekonomikoak ematea
2020ko ekitaldian.
2019ko aurrekontuan laguntzak emateko gehieneko aurrekontua: 1.000
euro, 1 23180 4800000 aurrekontuko partidaren kargura.
–Laguntzak eskatzeko epea: 2020ko urriaren 31ra artekoa izanen da,
baldin eta aipatu aurrekontu-kontsignazioari eusten bazaio.
–Onuradunek bete beharrekoak: ikus oinarri arautzaileak. Besteak beste, eskaera egin aurreko sei hilabeteetan, gutxienez eta jarraian, Mendabian
erroldaturik egotea, eta ez edukitzea norbere ibilgailurik edo, edukitzekotan,
uneko egoerak eraginda ezin erabili izatea. Era berean, pentsioa jasotzen
duen pertsona izatea, premia bereziko egoeran daudela frogatzen dutenak
izan ezik, oinarri arauemaileetako 4.2 puntuan ezarritakoarekin bat.
–Oinarri arautzaileak: Dirulaguntzen Base Nazionalean eta Udalaren
webgunean, Gardentasunaren atarian.
–Aurkeztu beharreko agiriak: deialdiaren oinarrietan zehazten dena, Mendabiako Udalaren Erregistroan. Horiek, behar diren gainerako agiriekin batera,
interesdunen eskura egonen dira Mendabiako Udalaren bulegoetan.
Halaber, eskaera bide telematikoak erabiliz aurkeztu ahalko da,
Mendabiako Udalaren Erregistro Elektroniko Orokorrean. Erregistro hori
Mendabiako Udalaren egoitza elektronikoan dago (http://www.mendavia.
es/).
Mendabian, 2020ko otsailaren 3an.–Alkate udalburua, María Josefa
Verano Elvira.
L2001684

MENDIGORRIA
2020ko tasak eta prezio publikoak
Udalak, 2019ko urriaren 31ko osoko bilkura arruntean, 2020. urteko
tasak eta prezio publikoak onesteko erabakia hartu zuen. Hona hemen:
“–Obra-lizentziak tramitatzeko tasak: kendu egin dira.
–Fotokopiak:
• 10 arte: 0,10 euro.
• 10 baino gehiago: 0,07 euro.
• Koloretan: bi halako.
–Udal lantaldearen zerbitzuen tasa: zerbitzuaren kostua, langileetan
eta materialean.
–Udalaren materiala erabiltzeko tasa:
• Traktorea: 20 euro/ordua.
• Kamioia: 20 euro/ordua.
• Atoia: 5 euro/ordua.
• Soropil-moztekoa: 20 euro/eguna.
• Esku-motosega: 15 euro/eguna.
• Gainerako erremintak eta materiala, saltokietako prezioaren arabera.
Kalterik sorraraziz gero, errentariari kobratuko zaizkio errentan emandako gauza konpontzeko gastuak, baita hura berritzekoak ere, partez edo
osoki, erabili ezinik gelditu bada.
–Udalaren ordenagailu batetik bilaketa egiteko eta/edo inprimatzeko
tasa: Udalaren titulartasunekoa den edo horri dagokion agiria, udal ordenagailuetan edo Interneten baldin badago: 0,50 euro agiriko, gehi 0,05 euro
zuri-beltzean inprimatutako orri bakoitzeko (0,30 euro koloretan bada).

Kendu egin da adinaren araberako bereizketa tasetan (65 urtetik
gora).
–Ziurtagiriak eta konpultsatzeak:
• Salbuestea bizilagun erroldatuen ziurtagiriak eta konpultsatzeak,
beste administrazio edo entitate publiko batek eskatuak, agiri edo
inprimaki idatzia erakutsiz gero. Halakoetan, zertarako den gehituko
da ziurtagirian edo kontsultan.
• Ziurtagiria (aitzineko puntuko kasuak izan ezik), Udalaren datu-base
informatikoetako datuei buruzkoa: 1,00 euro.
• Espediente administratiboetan eta artxiboan jasotako erabaki edo
agirien ziurtagiria: 4 euro.
–Katastroan lokalizatzea, eta lurzati-zedula inprimatzea: euro 1 lurzatiko.
Kendu egin da adinaren araberako bereizketa tasetan (65 urtetik
gora).
–Plastifikatzea: DINA A‑4ko tamainako folio bakoitzeko: 0,50 euro.
–Bandoak: euro 1.
–Faxa:
• Espainia barrukoa: 0,60 euro dei bakoitzeko + 0,10 euro orriko.
• Nazioartekoa: 0,60 euro dei bakoitzeko + 0,50 euro orriko.
–Kalez kaleko salmenta (Santa Apolonia eta abuztuko Andre Mariaren
Jasokundeko jaiak kenduta). Eguneko eta postu bakoitzeko tarifa: 6 euro
5 m²‑raino, eta, azalera hori gaindituz gero, 10 euro.
–Eremu publikoa mozteko tasa:
• Egun bat: 10 euro.
• Hilabete bat: 100 euro.
–Trafikoko arau-hausteen zehapenaren zenbatekoa: ordenantzaren
11. artikulua: 100 euro.
–Eremu publikoa okupatzea: 10 euro hilabetean, 5 metro karratuko;
gutxieneko zenbatekoa hilabetekoa izanen da.
–Saltokiak Santa Apolonia eta abuztuko Andre Mariaren Jasokundeko
jaietan:
• 5 m²‑rainoko saltokiak:
-- Egun bat: 3 euro. + argindarraren eta uraren kostu zenbatetsia,
Udaletik hartzen badituzte.
-- Jai osoak: 10 euro + argindarraren eta uraren kostu zenbatetsia,
Udaletik hartzen badituzte.
• 5 m²‑tik gorako saltokiak.
-- Egun bat: 6 euro + argindarraren eta uraren kostu zenbatetsia,
Udaletik hartzen badituzte.
-- Jai osoak: 20 euro + argindarraren eta uraren kostu zenbatetsia,
Udaletik hartzen badituzte.
• Salmentan aritzen diren ibilgailu edo atoiak:
-- 50 euro, jai osoak, ferialarien barraka bakoitzeko + argindarraren
eta uraren kostu zenbatetsia, Udaletik hartzen badituzte.
-- 15 euro, egun soltea + argindarraren eta uraren kostu zenbatetsia,
Udaletik hartzen badituzte.
• Barrakak: 160 euro + argindarraren eta uraren kostu zenbatetsia,
Udaletik hartzen badituzte.
Gutxienez ere astebete lehenagotik aurkeztutako eskaerak, %20
merkeago.
–Hilerria:
• Lurreko nitxoen tasak:
-- Nitxo bikoitzean ehorztea:
·· 150 euro hamar urterako, lehen hildakoagatik.
·· Bigarren hildakoagatik: 150 euro hamar urterako.
Lehen hildakoagatik, 10 urteak bete ondotik, 15 euro ordaindu behar
dira urte bakoitzeko bigarren hildakoak 10 urte bete arte.
-- Nitxo bakunean ehorztea:
·· 150 euro hamar urterako, lehen hildakoagatik.
·· Bigarren hildakoaren errautsengatik: 100 euro hamar urterako.
Lehen hildakoagatik, 10 urteak bete ondotik, 15 euro ordaindu behar
dira urte bakoitzeko bigarren hildakoak 10 urte bete arte.
• Nitxo bertikalen tasak:
-- Lehen hildakoagatik: 130 euro hamar urterako.
-- Bigarren hildakoagatik (errautsak), 100 euro 10 urterako.
Lehen hildakoagatik, 10 urteak bete ondotik, 13 euro ordaindu behar
dira urte bakoitzeko bigarren hildakoak 10 urte bete arte.
• Kolunbarioen tasak:
-- 100 euro 10 urterako.
-- Bigarren hildakoagatik (errautsak), 100 euro 10 urterako.
Lehen hildakoagatik, 10 urteak bete ondotik, 10 euro ordaindu behar
dira urte bakoitzeko bigarren hildakoak 10 urte bete arte.
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–Pilotalekua erabiltzeko tasa:
• Erroldatuak: 4 euro 2 orduz erabiltzeagatik.
• Erroldatu gabeak: 10 euro 2 orduz erabiltzeagatik.
Argiaren prezioa tasan sartuta dago.
Pilotalekua ezin izanen da errentan eman Udalak laguntzen ez dituen
ekitaldi pribatuetarako”.
Erabakia hogeita hamar egunean egon da jendaurrean, behar den
iragarkia 2019ko 235. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoan,
azaroaren 28an. Eta behin betikoa bilakatu da, inork ez baitu erreklamazio,
kexa edo oharrik aurkeztu.
Mendigorrian, 2020ko urtarrilaren 17an.–Alkate udalburua, Eunate
López Pinillos.

L2000742

MENDIGORRIA
2020rako zerga-tasak
Mendigorriko Udalak, 2019ko urriaren 31n egin osoko bilkura arruntean,
honako zerga-tasa hauek onetsi zituen 2020ko ekitaldirako:
–Hiri-lurreko eta landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzio
bateratua: Ateratzen den zerga-tasa, 2019ko diru bilketari 5.000 euro
gehitzeko.
–EIOZ (eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga): %4,2.
–Hiri-lurren balio-gehikuntza: %14.
–EJZ (ekonomia-jardueren gaineko zerga): 1,2ko indizea.
Erabakia hogeita hamar egunean egon da jendaurrean, behar den
iragarkia 2019ko 235. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondotik,
azaroaren 28an. Eta behin betikoa bilakatu da, inork ez baitu erreklamaziorik, kexarik edo oharrik aurkeztu.
Mendigorrian, 2020ko urtarrilaren 17an.–Alkate udalburua, Eunate
López Pinillos.
L2000743

METAUTEN
2020rako zerga-tasak eta tasak
Udalak, 2019ko urriaren 15ean egin osoko bilkuran, aho batez eta
legezko quoruma zuela, erabaki zuen onestea 2020ko ekitaldian aplikatuko
diren zerga-tasak eta tasak, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru
Legean adierazitakoarekin bat. Hona hemen:
Lehenbizikoa.–2020rako ezartzea zerga-tasa hauek:
1. Hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa: %0,12.
2. Landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa: %0,8.
3. Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga: %3.
4. Ekonomia-jardueren gaineko zerga: Indizea: %1.
5. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga. Karga-tasa: %15.
Lurraren balioaren gainean sortzapena egiteko unean aplikatu beharreko koefizienteak, balio-gehikuntzaren sortzealdiaren arabera. Koefiziente
horiek izanen dira foru legearen proiektuan ezarritako gehienekoak:
SORTZEALDIA

0,36

20 urte edo hortik gora

0,36

19 urte

0,36

18 urte

0,36

17 urte

0,21

16 urte

0,06

15 urte

0,06

14 urte

0,06

13 urte

0,06

12 urte

0,06

11 urte

0,06

10 urte

0,06

9 urte

0,06

8 urte

0,06

7 urte

0,06

6 urte

0,06

5 urte

0,06

4 urte

0,11

3 urte

0,13

2 urte

SORTZEALDIA

0,13

Urtebete

0,06

Urtebetetik behera

Bigarrena.-Honako tasa hauek ezartzea:
–Jarduera sailkatuen eta irekitzeko lizentzien espedienteak tramitatzea:
txostenaren kostua.
–Ordezko betearazpena edo egindako zerbitzua: betearazpen-kostuaren %0,5.
–Lehen aldiz okupatzeko lizentzia: 120 euro.
–Ziurtagiriak: euro 1.
–Fotokopiak: 0,05 (A4) eta 0,10 (A3).
–Konpultsak: 0,10/unitatea.
–Fax-igorpenak: euro 1 lehen orrirako eta 0,50 hurrengo orrietarako.
–Aurri-espedienteak: teknikariaren faktura.
–Kontribuzioaren eta beste zerga batzuen ordainagirien kopiak: 0,60
euro unitateko.
–Katastroko orriaren eta lurzatiko zedularen kopia: euro 1.
–Udal Planaren aldaketa: prentsan argitaratzearen kostua.
–Autobus txartela: 3 euro.
Hirugarrena.–Erabaki hau indarrean jarriko da 2020ko urtarrilaren
1etik aurrera, eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko
2/1995 Foru Legearen 13.4 artikuluan xedatutakoarekin bat, ordenantza
fiskalak aldatutzat jotzen dira erabaki honek ukitzen dituen heinean, eta
2020ko urtarrilaren 1etik aitzina hasiko dira aplikatzen.
Laugarrena.–Erabakia argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta
ediktuak Udaleko iragarki-taulan, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluarekin bat.
Aditzera ematen da orok jakin dezan. Erabaki honen aurka, bide
administratiboan behin betikoa baita, errekurtso hauetako bat aurkez
daiteke, hautara:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza eman duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.
b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari edo Salari zuzendua, bi
hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.
c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, erabaki hau argitaratu eta hilabeteko epean.
Metautenen, 2019ko urriaren 21ean.–Alkate udalburua, Oihana Beraza
Martínez.
L2000862

ELO
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Eloko Udalak, 2020ko urtarrilaren 17an egin bilkuran, honako hau
erabaki zuen:
Hasiera batean onestea Eloko Udalaren 2020ko aurrekontu orokor
eta bakarra.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagunek edo interesdunek azter dezaten eta egokiak
iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz
irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 18. artikuluarekin (foru dekretu
horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).
Inork erreklamaziorik aurkezten badu, Osoko Bilkurak haiek ebazteko
berariazko erabakia hartuko du, eta aurrekontua behin betiko onetsiko.
Erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin betiko onetsitzat joko da, arestian
aipatutako jendaurreko epea iragan ondoan.
Elon, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, José Manuel García Aróstegui.
L2000857

MONTEAGUDO
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Monteagudoko Udalak, 2019ko abenduaren 20an egin bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen 2020ko plantilla organikoa.
Onetsitako plantilla Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek espedientea azter
dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten;
hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztai-
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laren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluak 235. artikuluari buruz
xedatutakoarekin.
Monteagudon, 2020ko urtarrilaren 8an.–Alkatea, Mariano Herrero
Ibáñez.

L2000851

MORENTIN
Jarduera-lizentzia. Eskaera
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko
4/2005 Foru Legean eta abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuan xedatua bete dadin, aditzera ematen da ondotik zehazten den espedientea
jendaurrean egonen dela udal honetako bulegoetan, hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, jarduerak ukituta gertatzen direnek epe horretan
bidezko oharrak egin ditzaten:
Sustatzailea: Avanza Fusion SL. Jarduera: zebitzugunean bulegoak
eta denda handitzea eta kafetegia instalatzea. Kokalekua: 1. poligonoko
170. lurzatia, Morentin (Nafarroa).
Morentinen, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, M.ª Pilar Barbarin López.
L2001842

OLAZTI
Jarduera-lizentziaren eskaera
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko
4/2005 Foru Legean xedatutakoa betez, zera jakinarazten da: jendaurrean
egongo dela udal bulegoetan hamabost egun baliodunez, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen
hasita, jarraian ageri den espedientea, jardueraren eraginpean daudela
uste dutenek epe horretan aurkeztu ahal izan ditzaten alegazioak.
Sustatzailea: Transportes Vicuña, SA. Jarduera: Batez ere trenbidematerialaren hornidura eta kudeaketa. Kokalekua: Olaztiko 5. poligonoko
565. lurzatian.
Olaztin, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Roberto Martínez Mendia.
L2001843

OTEITZA

–Irailaren 29a: San Migel. Herriko jaia.
–Urriaren 12a: Espainiako Jai Nazionala.
–Azaroaren 1a: Santu Guztien eguna.
–Abenduaren 2a: San Frantzisko Xabierkoaren eguneko zubia.
–Abenduaren 3a: San Frantzisko Xabierkoa.
–Abenduaren 4a: San Frantzisko Xabierkoaren eguneko zubia.
–Abenduaren 7a: Konstituzio egunaren biharamuna.
–Abenduaren 8a: Andre Maria Sortzez Garbia.
–Abenduaren 25a: Eguberri eguna.
Era berean, baliogabeak izanen dira, 2020. urtean epeak kontatzeari
dagokionez, larunbat eta igande guztiak, eta udal bulegoetako jaiegunak.
Bigarrena.–Oteitzako Udaleko administrazioaren lanaldiaren urteko
lanordu kopurua 1.592 izanen da, eta honela banatuko da:
1. Lanaldiak, orokorrean, 7 ordu eta 20 minutu iraunen du, 7:30etik
15:30 arte bete beharrekoa, astelehenetik ostiralera.
2. Lanaldiaren banaketa hori ez zaie aplikatuko, zerbitzuaren beharrak
direla eta, lanaldi bereziren bat duten langileei, ez eta ordu konpentsazioren
bat dutenei ere (txandakako lana, gauekoa, etab.).
3. Orduen urteko kopuruaren barnean kontuan hartu da irailaren 29a
herriko jaia dela eta lau egun daudela ebazpen honen lehenbiziko xedapenean ezarri bezala. Horrek, beraz, egiazko 217 lanegun egiten ditu.
Hirugarrena.–Oteitzako Udalaren Erregistro Orokorra 09:30etik
13:30era egonen da irekita, jendea hartzeko, astelehenetik ostiralera.
Laugarrena.–Erabaki hau argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean, iragarki-taulan eta Oteitzako Udalaren web‑orri ofizialean, orok jakin
dezan.
Bosgarrena.–Erabaki honen kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezten ahalko da, jurisdikzio horretako organo eskudunari zuzendua, bi hilabeteko epean, iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita edo, aitzinetik eta hautara, ondoko bi errekurtso
hauetako bat:
–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako erabakia edo egintza jakinarazi
edo argitaratzen denetik hasita, edo
–Berraztertzeko errekurtsoa, egintza edo erabakia eman duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia
argitaratu edo jakinarazten denetik hasita.
Oteitzan, 2020ko urtarrilaren 16an.–Alkatea, Rubén Darío Martínez
Landa.
L2000761

2020rako lan egutegia
Idazki honen bidez aditzera ematen da, orok jakin dezan, Oteitzako
Udalak honako erabaki hau hartu zuela 2020ko urtarrilaren 16an egin
osoko bilkura arruntean.
Ikusirik Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari
nagusiaren maiatzaren 10eko 177/2019 Ebazpena, zeinaren bidez ezarri
baitzen Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan, ordaindu bai baina
errekuperatu behar ez diren 2020ko jaiegunen egutegi ofiziala.
Kontuan hartuta abenduaren 27ko 337/2019 Foru Dekretua, zeinak
ezartzen baititu Nafarroako Foru Komunitatean epeak zenbatzeko 2020an
baliogabeak izanen diren egunak.
Ikusirik 250/2019 Ebazpena, azaroaren 22koa, Enpresa Politikaren,
Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez zehazten baitira ordaindu bai baina errekuperatu behar ez diren
2020ko jaiegunak, Nafarroako Foru Komunitatearen esparrurako.
Ikusirik udal honetako langileek aurkeztu lan egutegiaren proposamena,
indarra duen legediak emandako eskumenen indarrez,
ERABAKITZEN DA:
Lehenbizikoa.–Honako egun hauek, igandeez gain, jaiegun izanen
dira eta haietan itxita egonen dira udal bulegoak:
–Urtarrilaren 1a: Urteberri eguna.
–Urtarrilaren 6a: Errege eguna.
–Martxoaren 19a: San Jose.
–Martxoaren 20a: San Jose eguneko zubia.
–Apirilaren 9a: Ostegun Santua.
–Apirilaren 10a: Ostiral Santua.
–Apirilaren 13a: Pazko astelehena.
–Maiatzaren 1a: Langileen eguna.
–Abuztuaren 15a: Andre Mariaren Jasokundea.
–Abuztuaren 19a: Txupinazoa. 12:00 - 15:00 artean itxia.
–Abuztuaren 20a: herriko jaiak.
–Abuztuaren 21a: herriko jaiak.

AZKOIEN
Terrazak eta mahaitxoak eremu publikoan paratzea arautzen duen
udal ordenantzaren aldaketaren behin betiko onespena
Azkoiengo Udalak, 2019ko azaroaren 7an egin osoko bilkuran, hasiera
batean onetsi zuen Terrazak eta mahaitxoak eremu publikoan paratzea
arautzen duen ordenantzaren aldaketa.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325.1 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, onetsitako ordenantza
jendaurrean egon zen hogeita hamar egun baliodunean, iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,
interesdunek espedientea aztertzeko eta erreklamazio, kexa edo
oharrak aurkezteko aukera izan zezaten.
Jendaurreko epea igaro zen eta inork ez zuen alegaziorik egin; hortaz,
ordenantzaren aldaketa, horren 18.1, 19.3 (berria) eta 21.1 artikuluetan
eta tarifen eranskinean egina, behin betiko onetsirik gelditu da eta osorik
emanen da argitara Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Erabaki honen kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa paratzen
ahal da, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien
Salan, bi hilabeteko epean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 46. artikuluarekin bat.
Azkoienen, 2020ko urtarrilaren 17an.–Alkatea, Juan Carlos Castillo
Ezpeleta.
TERRAZAK ETA MAHAITXOAK EREMU PUBLIKOAN
PARATZEA ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA
1. artikulua. Aplikatu beharreko araudia.
Ordenantza hau Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko
2/1995 Foru Legearen lehenengo tituluko IV. kapituluko 7. atalean, Nafarroako Foru Administrazioaren 6/1990 Foru Legearen 262. artikuluan eta
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Toki-korporazioen Zerbitzuei buruzko Erregelamenduaren 1.etik 17.era
bitarteko artikuluetan esleitutako ahalmenak baliatuz eman da.
2. artikulua. Xedea.
Ordenantzaren xedea da araubide tekniko nahiz juridiko bat finkatzea
eremu publikoan terrazak eta mahaitxoak eta batzuen zein besteen instalazio osagarriak (esate baterako, eguzkitakoak, euskarriak, eguzki-oihalak,
alboko babesak, argiak eta abar) paratzeko.
3. artikulua. Definizioa.
Aitzineko artikuluan adierazitakoaren ondorioetarako, terraza eta
mahaitxotzat hartzen dira jarduera nagusia gauzatzeko Udalaren baimena duen ostalaritzako jarduera baten aldi baterako osagarri gisa
erabiltzen diren mahaien, aulkien eta behin-behineko instalazioen
multzoa.
4. artikulua. Aldez aurretik lizentzia eskuratu beharra.
Eremu publikoaren gaineko instalazioek erabilera komun bereziaren
kategoria juridikoa dute, eta baliatu ahal izateko Udalaren lizentzia lortu
behar da lehenik. Eskuratzeko, ordenantza honetan aurreikusitakoa beharko da bete.
5. artikulua. Lizentzia aitzinetik eskuratu beharrik ez.
Instalazioek ez dute ordenantza honetan araututako lizentzia eskuratu
beharrik izanen, 3. artikuluan emandako definizioan sartuta egon arren,
kasu hauetako batean badaude:
a) Udalaren administrazio kontzesio baten babesean egindako
jardueren osagarri direnean, jabari publikoko edo ondareko ondasunetan
kokatuta egoteagatik.
b) Herriko jaietako ekitaldiak direla eta, aldi baterako jarduerak direnean, Udalaren organo eskudunak ezarritako egutegiaren eta moduaren
barrenean.
6. artikulua. Nolako tokitan kokatzen ahal den instalazioa.
Terraza eta mahaitxoak jabari publikoko ondasunak edo erabilera
publikoko ondasun pribatuak diren tokietan jartzeko lizentzia ematen ahal
da.
7. artikulua. Lizentzia ukatzeko arrazoiak.
Udalak mahaitxoak, terrazak eta elementu osagarriak ez baimentzeko
aukera izanen du baldin eta interes publikoak, ibilbideak, kokapenak,
bidearen segurtasunak, herri lanek edo bertzelako inguruabarrek hala
eskatzen badute.
8. artikulua. Instalazioak ibilgailuen zirkulazioa duten kaleetako
espaloietan.
Instalazioa ez da jarduera nagusiak hartzen duen establezimenduaren
fatxada baino luzeago izanen, non ez duten haren ondokoek baimen
idatzia ematen; betiere, ondoko etxebizitza eta lokaletan sartzeko bidea
bermatu beharko da.
9. artikulua. Instalazioak oinezkoendako kaleetan.
Ibilgailuen zein oinezkoen joan-etorrietarako beharrak hartuko dira
kontuan lizentziak emateko orduan.
10. artikulua. Instalazioak plazetan eta eremu libreetan.
Mahaitxo eta terrazak plaza eta eremu libreetan jartzeko eskaerak
kasu bakoitzeko ezaugarrien arabera ebatziko dira, muga orokor hauek
betetzen dituztela:
a) Hartzen den zati jarraitua plazaren edo eremu librearen erdia
bezain luze izanen da, gehienez ere.
b) Instalazioa plazaren edo eremu librearen herena bezain luze
izanen da, gehienez ere.
c) Etxebizitzetan eta lokaletan sartzeko bidea bermatu beharko
da.
11. artikulua. Lizentzia eskaera.
1. Interesdunak Erregistro Orokorrean beharko du eskaera aurkeztu,
alkateari zuzenduta eta artikulu honetan aipatutako dokumentuak erantsita.
Honako hauek adieraziko dira:
a) Eskatzailearen izen-deiturak.
b) Eskatzailearen datuak: helbidea, telefonoa eta NANa.
c) Jardueraren izena eta kokalekua.
d) Jarduerari buruzko datuak (jarduera ekonomikoen gaineko zerga,
IFK eta abar).
2. Eskaerarekin batera interesdunak agiri hauek aurkeztu beharko
ditu:
a) Jardueran aritzeko Udalaren lizentzia (instalatzeko edo irekitzeko
lizentzia) izatearen gaineko frogagiria.
b) Aldameneko lokalek emandako baimenaren egiaztagiriak, halakorik
behar denean.
c) Kokalekuaren planoa, 1:100 eskalan gutxienez ere, eta muntadurak
hartzen duen azalera ongi erakusten duena.
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12. artikulua. Ebazpena.
1. Eskabidea ordenantza honetan zehaztu bezala aurkeztu ondotik,
eta txosten teknikoa eta juridikoa egin ondoren, Udaleko organo eskudunak
legez ezarritako epeetan emanen du ebazpena.
2. Lizentziaren agirian instalazioaren eta elementu osagarrien baldintzak zehaztuko dira, hala nola, okupatu beharreko azalera, mahai eta
aulkien kopurua, kontzesioaren indarraldia eta beharrezkotzat jotzen diren
gainerako alderdiak.
3. Eskatzaileak ez badu ordaintzen jabari publikoa okupatzeagatik
dagokion prezio publikoa edo ordenantza honen arabera ezarritako isunak,
lizentzia ukatu egiten ahal da.
13. artikulua. Lizentziaren baldintzak.
1. Lizentziak eman direla ulertuko da beti, jabetza eskubidea salbu
eta hirugarrenen kalterik gabe. Onuradunak, bai lokalean bai terraza eta
mahaitxoek okupatutako eremu publikoaren zatian jardueran arituz, erantzukizun zibil nahiz penalen bat hartuko balu, ezin izanen luke lizentzia
erabili hura gainetik kentzeko edo txikiagotzeko.
2. Udal lizentzia beti izanen da behin-behinekoa eta dagokion udal
organoak instalazioa eremu publikotik kentzeko agintzen ahal du trafikoko,
urbanizazioko edo interes orokorreko beste edozein inguruabarrek hartara
eramanez gero. Baimendutako instalazioen titularraren kontura izanen dira
gastuak, kalte-ordainetarako eskubiderik ez duela.
14. artikulua. Prezio publikoa eta fidantza.
Lizentziaren titularrak prezio publikoa ordainduko dio Udalari, hala
badagokio, ordenantza fiskalean ezarritako zenbatekoan eta moduan.
Prezio hori 15 eguneko epean ordaindu beharko da, lizentzia eman dela
jakinarazten denetik hasita; lizentziaren titularrak ezin izanen du instalazioa
gauzatu prezioa ordaindu arte. Borondatez ordaintzeko epea ordainketa
egin gabe iraganez gero, baimena iraungi eginen da; hala gertatuz gero,
interesdunak beste lizentzia bat eskatu beharko du instalazioa egin nahi
badu.
15. artikulua. Instalazioaren baldintzak.
Lizentzia eskuraturik, titularra harremanetan jarriko da Udaleko zerbitzu teknikoekin, tokian berean gehienez baimendutako azalera muga
dezaten.
16. artikulua. Denboraldia.
1. Udako denboraldia: apirilaren 1etik irailaren 30 arte, biak barne
(sei hilabete), iraunen du udako denboraldiak.
2. Urteko denboraldia: ekitaldi fiskalaren urtea hartzen du urteko
denboraldiak.
3. Denbora gehiago: udako denboraldiari denbora gehiago gehitzen
ahal zaio; hala eginez gero, hilabete osoak gehituko dira, eta tasa udako
denboraldia guztiaren araberakoa izanen da (1/6, gehitutako hilabetearen
zenbatekoarena).
17. artikulua. Ordutegia.
1. Jarduera nagusiak baimendua duen ordutegia gorabehera, mahaitxoak eta terrazak erabiltzeko ordutegia 9:30etik 24:00etara artekoa
izanen da. Larunbat, igande eta jai bezperetan beste ordubetez luzatzen
ahalko da ordutegi hori.
2. Udal organo eskudunak, salbuespenez, ordutegi malguagoa
baimentzen ahal du instalazioa biltzeko, udalerri osorako edo halako eremu jakin baterako baimendu ere, herriko jaietan eta garrantzi bereziko
bestelako egunetan.
18. artikulua. Instalazioa kentzea.
1. Aurreko artikuluan ezarritako ordutegia bukatutakoan, instalazioaren
titularrak baimenduriko material guztia bilduko du, 20 minutu beranduago ez
baita inola ere eremu publikoan egonen. Udako denboraldian, gutxieneko
gune bat baimentzen ahalko da bide publikoan altzariak terraza-ordutegitik
kanpo biltzeko. Baimen honek dagokion ordenantzan ezartzen diren lurra
okupatzearen ondoriozko tasak sortuko ditu.
2. Baimenduriko materiala bildutakoan, lizentziaren titularraren ardura
izanen da okupaturiko eremua behar bezain garbi uztea.
19. artikulua. Instalazioaren titularraren betebeharrak.
1. Betebehar orokorrak eta ordenantza honen aplikazioaren ondoriozkoak ukatu gabe, instalazioaren titularra behartuta dago baimendutako
okupazioaren xedeko lurzorua, instalazioa bera eta elementu osagarriak
egoera ezin hobean izatera, garbiketa, segurtasun eta apaindura aldetik,
horretarako behar diren bitartekoak erabilita, hala nola, paperontziak,
hautsontziak etab.
2. Debekatuta dago kanpoan barrak edo bozgorailuak jartzea.
3. Udaleko organo eskudunak, salbuespen gisa, interesdunak aldez
aurretik hala eskaturik, gehienez 10 metro linealeko kanpoko barrak eta
bozgorailuak jartzeko baimena ematen ahalko du, udalerri osorako edo
eremu jakin baterako, herriko jaietan eta egun berezietan; betiere, honako
baldintza hauek errespetatuko dira: terrazarako emandako gunearen ba-
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rruan jarriko dira beti, eta aldez aurretik Udaltzaingoari jakinarazi beharko
zaio, terraza jartzeko tokirik aproposena zein den adieraz dezan.
4. Gainerako auzoen lasaitasunerako eskubidea errespeta dadin
zainduko du instalazioaren titularrak; hortaz, ez du eskandalu, borroka
eta/edo zaratarik onartuko instalazioan, batez ere 23:00etatik aurrera.
20. artikulua. Arau-hausteak.
1. Arau-hauste arinak hauek izanen dira:
a) Bizilagunak gogaitzea.
b) Terrazak edo mahaitxoak hartzen duen eremua behar bezain
garbi ez edukitzea.
c) Terrazak edo mahai hankabakarrak hartzen duen eremua behar
bezain garbi ez uztea muntadura eremu publikotik kendu ondotik.
d) Lizentzian baimendu tokia ez, beste bat okupatzea.
e) Lizentzian zehaztu gabeko mahai-aulki kopurua edo bertzelako
zerak paratzea.
f) Terrazetan musika aparatuak edo bozgorailuak paratzea, salbuespeneko baimenik gabe.
g) Ordenantza honetako ordutegia ez betetzea.
h) Lizentziaren bestelako baldintzak edo ordenantza honetan bildutako bestelako aginduak ez betetzea.
2. Denboraldian bi arau-hauste arin egitea arau-hauste astuntzat
joko da.
21 artikulua. Zehapenak.
1. Arau-hauste arinak 200 eta 2.000 euro bitarteko isunekin (isunak
arau-haustearen larritasunaren arabera) zehatzen ahal dira.
2. Arau-hauste astunen zehapen gisa, lizentzia baliogabetu ahalko
da. Hala eginez gero, instalazioa berehala kendu beharko da.
3. Aurreko atalean aurreikusitako moduan lizentzia baliogabetzen
bada, establezimenduak ezin izanen du ordenantza honetan araututako
baimenik eskuratu bi urte iragan arte, gehienez ere.
22. artikulua. Udal lizentziarik gabeko instalazioak.
1. Udaleko organo eskudunak, interesdunari entzunaldia eman ondoren, berehala kentzen ahalko ditu ordenantza honen 6. artikuluan aipatzen
diren guneetan lizentziarik gabe ezarritako terrazak eta mahaitxoak eta
haiek Udalaren biltegietara eraman, erregelamenduzko zehapenak ezartzeko aukera baztertu gabe.
2. Zehapen espedientea izapidetu ondoren, instalazio guztia kentzeaz
gain, zehapen hauek jar daitezke:
a) Hirigintza Diziplinaren Erregelamenduan aurreikusitako isuna.
b) Establezimendua ordenantza honetan araututako baimenak
eskuratzeko desgaitzea, bi urterako gehienez ere.
23. artikulua. Betearazte subsidiarioa.
Instalazioaren erantzuleak kasu egiten ez badio eremu publikoan ezarritako elementuak kentzeko udal aginduari, ordenantza honetan ezarritako
kasuetan, Udalak kenduko ditu eta bere biltegietara eramanen. Bertatik
ateratzen ahal ditu jabeak, behar diren tasak ordaindu ondoren.
AZKEN XEDAPENA
Ordenantza honek ondorioak sortuko ditu, testu osoa Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta gero.
TARIFEN ERANSKINA
–Udako denboraldiko mahai eta aulkiak: 10,35 euro/metro koadroa
edo zatikia.
–Urteko denboraldiko mahai eta aulkiak: 18,63 euro/metro koadroa
edo zatikia.
–Mahaiak eta aulkiak soilik herriko bestetan: 5,18 euro/metro koadroa
edo zatikia.
–Barra eramangarriak, baimen bereziarekin: 5,18 euro/metro koadroa
edo zatikia.
–Kanpoko bozgorailuak, baimen bereziarekin: 5,18 euro/metro koadroa
edo zatikia.

L2000754

PUIU
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Puiuko Udalak, 2019ko azaroaren 27an egindako osoko bilkura berezian, hasiera batean onetsi zuen 2020ko plantilla organikoa.
2019ko 251. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren
24an, eta ondoren jendaurrean egon da 15 egun baliodunean. Ezarritako
epean inork ez du alegaziorik aurkeztu.

Horrenbestez, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren
2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluari jarraituz, onetsirik gelditzen
da Puiuko Udalaren 2020ko plantilla organikoa, eta indarrean sartuko da
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari igorri beharko zaio
plantilla organikoaren kopia, behin betiko onespena jaso eta hilabeteko
epean.
Puiun, 2020ko urtarrilaren 21ean.–Alkatea, María Rosario Guillen
Guillen.
1. ERANSKINA
ALDAKETA, PUIUKO UDALAREN 2020KO PLANTILLA ORGANIKOAN
Udalaren lanpostuak
Lanpostua: zerbitzu anitzetako enplegatua. Araubide juridikoa: funtzionarioa. D Maila. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %10.
Lanaldiaren luzapeneko osagarria, 50 ordu urtean (herriko festak, Santa
Zita, Uxue eta Katalain): %5,44. 19/2008 Foru Dekretuaren osagarria:
%2,99. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera: jardunean.
Udaleko funtzionarioen izenen zerrenda
Jose Ramón Aierra Guillén. Zerbitzu anitzetako enplegatua. D maila.
Antzinatasuna: 1997‑11‑01.
Orbaibarko Administrazio Zerbitzuen Batasunarekin
partekatutako lanpostuak
Funtzionarioak.
–Idazkaria (hutsik).
Lan-kontratudunak.
–Administrari-ofiziala (hutsik).
–Administrari laguntzailea (hutsik).
–Administrari laguntzailea (hutsik).
–Administrari laguntzailea (hutsik, sortu berria).
–Administrari laguntzailea, lanaldiaren %20 (hutsik).

L2001001

JAITZ
Aldaketa Udal Planeko eraikuntzaren gaineko ordenantza
orokorraren 89. artikuluan. Hasierako onespena
Jaizko Udalak, 2020ko urtarrilaren 17an egin osoko bilkuran, erabaki
zuen, aho batez, hasiera batean onestea aldaketa Jaizko Udal Planeko
eraikuntzaren gaineko ordenantza orokorraren 89. artikuluan.
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekretuan ezarritakoari jarraituz, espedientea tramitatzen da eta jendaurrean jartzen da hilabetez, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita. Jendaurreko aldian, espedientea udal bulegoetan
egonen da interesdunen eskura, bidezkoak iruditzen zaizkien alegazioak
aurkez ditzaten.
Jaitzen, 2020ko urtarrilaren 17an.–Alkatea, Francisco Javier Eraso
Azqueta.
L2000853

SAN ADRIÁN
Deialdia, dirulaguntzak emateko, antola daitezen
merkataritzako eta turismoko jarduerak, irabazi-asmorik
gabe, 2020. urtean. Laburpena
Oharra: Testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa):
494297.

Xedea: dirulaguntzak emateko deialdia, merkataritzako eta turismoko
elkarteek antolatzen dituzten ekitaldietarako, baldin merkataritzako eta
turismoko jarduerak bultzatzen badituzte gure herrian, eta jarduera horiek
badira lagungarri eta/edo osagarri udal eskumenekoekiko.
San Adrianen, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Emilio Cigudosa
García.

L2001581
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SAN ADRIÁN
Deialdia, dirulaguntzak emateko, antola daitezen ongizateko eta
gizarte-ekintzako jarduerak, irabazi-asmorik gabe, 2020. urtean.
Laburpena
Oharra: Testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa):
494302.

Xedea: helburua izanik laguntza ematea zerbitzu sozialen eta ekintza
sozialaren arloko jarduerak sustatzeko, deialdi honen xedea da laguntza
ekonomikoa ematea jarduerak egiteko, baldin helburuak honako hauek
badira:
–Jarduerak, egoeretan esku hartzeko eta prebenitzeko, herritarren
integrazioa eta gizarteratzea sustatzeko.
–Programak, sostengatzeko parte-hartze soziala, tolerantziazko bizikidetza eta immigranteak integratzea.
–Proiektuak, “Garapen bidean diren herrialdeei” zuzenduak, tokiko
garapena sustatzen dutenak.
San Adrianen, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Emilio Cigudosa
García.
L2001582

SAN ADRIÁN
Deialdia, dirulaguntzak emateko, kultura jarduerak
antola daitezen 2020. urtean. Laburpena
Oharra: Testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa):
494286.

Xedea: sostengu ematea kultura aktibo eta parte-hartzailea sustatzeko
ekimenei, laguntza ekonomikoa ematea San Adriánen kultura jarduerak
egiteko, eta finantzatzea interes publikokotzat jotzen diren proiektuak,
baldin lehendabiziko eta funtsezko helburua kultura jarduera badute.
San Adrianen, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Emilio Cigudosa
García.

L2001583

Nafarroako Administrazio Auzitegiaren 1613/2019 ebazpenaren bidez,
17.3 artikuluaren azken paragrafoa deuseztatu zen.
Ebazpen horretan xedatua betez, 17.3 artikuluaren azken idazketa
argitaratzen da; hona hemen:
17.3 artikulua.–Zuzendari kudeatzailearen lanpostua hutsik dagoenean
edo hura kanpoan, eri edo bidezko eragozpenak joa denean, entitateko
zuzendaritzakoen artean lehendakariak hautatzen duenak ordezkatuko
du, aurreko apartatuan ezarritako baldintzak betetzen baditu.
Argitara ematen da ebazpen hori bete beharrez.
Tuteran, 2020ko urtarrilaren 22an.–Alkatea, Alejandro Toquero Gil.
L2001143

TUTERA
Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik
Alkatetzaren 1/2020 Dekretua, urtarrilaren 17koa.
Tuterako Udaleko alkate udalburuak 1/2020 Dekretua eman zuen
2020ko urtarrilaren 1ean. Hona horren testua:
“Alejandro Toquero Gil alkate udalburua hiritik kanpo egonen denez,
bidaia ofizial bat dela eta, beharrezkoa da neurriak hartzea egun horietan
alkatea ordezteko.
Kontuan harturik Erregelamendu Organikoaren 24. eta 27. artikuluetan
ezarritakoa, alkateordeei dagokie, beren izendapenaren ordenari jarraituz,
alkatea ordeztea hura kanpoan, eri edo bere eskudantzietan jarduteko
ezindurik dagoenean.
Eman dizkidaten ahalmenak erabiliz,
XEDATZEN DUT:
1.–Alkatetzari dagozkion eginkizunak lehen alkateorde Anichu Agüera
Anguloren esku uztea, legeriak ezartzen dituen mugekin, 2020ko urtarrilaren 22, 23 eta 24an, biak barne.
2.–Dekretu honen berri ematea Udalaren Osoko Bilkurari, egiten duen
hurrengo bilkuran; ukitutako udalkideari jakinaraztea, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, hori eragozpena izan gabe indarra har dezan
sinatzen denetik aurrera.”
Tuteran, 2020ko urtarrilaren 17an.–Alkate udalburua, Alejandro Toquero
Gil.
L2001184

SAN ADRIÁN
Deialdia, dirulaguntzak emateko, antola daitezen
irabazi-asmorik gabeko kirol jarduerak 2020. urtean

UXUE

Oharra: Testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa):
494292.

2020rako ordenantza fiskalak

Xedea: kirol jarduerak antolatzea, bizilagunen onerako, lagungarri eta/
edo osagarri izanen direnak udal eskumeneko jarduerekiko.
San Adrianen, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Emilio Cigudosa
García.

Uxueko Udalak, 2019ko urriaren 25an egin osoko bilkuran, onetsi zuen
ordenantza fiskaletan aldaketarik ez egitea 2020ko ekitaldirako.
Uxuen, 2019ko abenduaren 27an.–Alkatea, Rubén Sánchez Remón.

L2000756

L2001584

UNTZUE
TAFALLA

Kultura, hezkuntza, kirol, laguntza, giza eta gizarte xedeetarako
ematen diren dirulaguntzak 2020rako. Laburpena

Jarduera-lizentzia. Eskaera
Aditzera ematen da ondotik zehazten den espedientea jendaurrean
egonen dela Udalaren bulegoetan, hamabost egun baliodunean, iragarki
hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,
epe horretan bidezko oharrak aurkez ditzaten jarduerak ukituak gertatzen
direnek. Hori dena, bete dadin abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren
68.1 artikulua (foru dekretu horren bidez onetsi zen Ingurumena Babesteko
Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko
Erregelamendua).
Sustatzailea: Andrés Echarri Gil Jarduera: 2.000 bururendako zerri
gizendegia. Egoera: Estremal alderdia (6. poligonoa, 279. lurzatia).
Tafallan, 2020ko otsailaren 3an.–Alkate udalburua, Jesús Arrizubieta
Astiz.
L2001574

TUTERA
Orain Tudela‑Cultura den Castel Ruiz TEEParen estatutuak aldatzea
Tuterako Udalak, 2018ko abenduaren 21ean egin osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen aldaketa egitea Castel Ruiz TEEParen (orain,
Tudela‑Cultura) estatutuen 1.1, 3., 17.2 eta 17.3 artikuluetan. Iragarki hori
2019ko 94. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, maiatzaren
16ean.

“Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren
17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, argitara ematen da
deialdiaren laburpena; haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/
index): DDBN (Identifikazioa): 493578.
Lehena.–Onuradunak.
Irabazi-asmorik gabeko entitate, erakunde eta elkarteak.
Pertsona fisikoak, udalerrian erroldatuak, pertsona talde baten ordezkari gisa, helburu zehatzeko ekimen bat, irabazi-asmorik gabekoa, aurrera
eramateko.
Udalerrian erroldatutako pertsona fisikoak.
Bigarrena.–Xedea.
Untzueko Udalaren 2020rako dirulaguntzak, kultura, hezkuntza, kirol,
laguntza, giza eta gizarte xedeetarako.
Hirugarrena.–Oinarri arautzaileak.
Untzueko Udalaren ordenantza, kultura, hezkuntza, kirol, laguntza, giza
eta gizarte xedeetarako ematen dituen dirulaguntzak arautzen dituena (2016ko
243. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 20an).
Laugarrena.–Zenbatekoa.
Gehienez, 18.000 euro. Aurrekontuko 1 3300‑482001 aplikazioa
“Kulturako erakundeak, irabazi-asmorik gabeak”, Untzueko Udalaren
2020. urterako aurrekontu orokor bakarretik.
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Bosgarrena.–Eskabideak aurkezteko epea.
Hilabeteko epean, deialdia argitaratzen denetik, Untzueko Udalaren
erregistroan, astearte eta ostegunetan, 11:00etatik 14:30era.
Seigarrena.–Eskatzaileen betekizunak eta eskabidearekin aurkeztu
beharreko agiriak.
Eskatzaileen betekizunak:
a) 18 urtetik gorakoak izatea.
b) Untzuen erroldatuta egotea; sei hilabeteko antzinatasunarekin
eskaera egiten den unean.
c) Udaleko zerga betebeharrak eguneratuak izatea. Inguruabar hori
ofizioz egiaztatuko da.
Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak hauek izanen
dira:
a) Eskabide ofiziala, behar den bezala beteta.
b) Frogagiriaren/matrikularen/agiriaren ordainagiria, ordaindutako
zenbatekoa agertuko duena.
d) Langabe txartelaren fotokopia, dirulaguntza bat etor dadin eskaera
egitean duen egoerarekin.
Untzuen, 2020ko urtarrilaren 27an.–Alkatea, Juan María Lafuente
Olcoz.

L2001295

VIANA
Alkatetzaren ordainsaria eta dedikazio araubidea
Vianako Udalak, 2020ko urtarrilaren 16an egin bilkuran, honako erabaki
hau hartu zuen:
Ikusirik Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legearen 75. artikuluak
udalbatzetako kideen dedikazioari eta ordainsariei buruz xedatutakoa, Toki
Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren
gaineko Erregelamenduaren 13. artikuluan ezarriarekin bat.
Ikusirik Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 56. artikuluak xedatzen duela Nafarroako udalbatzek diru kopuruak
jartzen ahal dituztela aurrekontuetan, beren kideei kargua betetzeagatik
ordainsariak edo kalte-ordainak emateko.
Horrenbestez, Udalbatzak erabakitzen du:
1. Dedikazio esklusiboko araubidea ezartzea alkatearentzat, bere
karguan aritzeko. Urtean 30.000,00 euroko ordainsari gordina jasoko du,
gehi dagozkion enpresa-kuotak, 14 pagetan banatuta, eta urtero berrikusiko
da Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen ordainsariak
berrikusten diren proportzio berean.
2. Erabakiak 2020ko otsailaren 1ean hartuko du indarra, eta indarrean egonen da Osoko Bilkurak gai honi buruzko beste erabaki bat hartu
arte.
3. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarkitaulan argitaratu beharko da, eta argitaratzen denetik sortuko dira ordainsariak eta sariak, atzeraeragina dutela, erabakian xedatutakoari jarraikiz.
Vianan, 2020ko urtarrilaren 17an.–Alkatea, Mª B. Yolanda González
García.

ZIZUR NAGUSIA
Hirigintza, Mugikortasuna eta Ingurunearen informazio batzordea,
alkateak burutza bereganatzea
Alkatetzak, dekretu bidez, Ales Mimentza de Iralari eskuordetu zion
Hirigintza, Mugikortasuna eta Ingurunearen informazio eta jarraipenerako
udal batzorde iraunkorraren burutzaren eskudantzia, honako hauek aintzat
harturik: Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamendua onesten duen azaroaren 28ko
2568/1986 Errege Dekretuaren 125. eta 38. artikuluak eta aipatu batzordeak
2019ko ekainaren 27ko bilkuran egindako proposamena.
Ales Mimentza de Irala ez dagoenez, ezin izanen du informazio batzorde horren hurrengo bilkurarako deialdia egin eta bertan buru izan.
Hori dela eta, egokitzat jotzen da alkateak eskuordetutako burutza
bereganatzea, Hirigintza, Mugikortasuna eta Ingurunearen informazio
batzordeak funtzionamendu zuzena izate aldera.
Kontuan harturik Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren
eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamendua onesten duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 116. eta 125. artikuluak eta
Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 10. artikulua,
EBAZTEN DUT:
1. Alkateak bereganatzea Hirigintza, Mugikortasuna eta Ingurunearen
informazio eta jarraipenerako udal batzorde iraunkorraren 2020ko urtarrilaren 22ko bilkuraren burutza.
2. Ebazpen honen iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialera igortzea,
Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduaren 44.2 artikuluan xedatuari jarraikiz.
Horrek ez du galarazten bereganatzeak eraginkortasuna izatea ebazpen
hau sinatu eta biharamunetik aurrera.
Zizur Nagusian, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Jon Gondán
Cabrera.
L2000867

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272.
artikuluan xedatuta dagoenari jarraituta, eta jendaurreko epea alegaziorik
aurkeztu gabe igaro eta gero, behin betiko onetsi da Iruñerriko Mankomunitatearen 2020ko aurrekontua.
Hasierako onespenaren akordioa 2020ko 3. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren 7an.
DIRU-SARRERAK:
III. kapitulua

Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrera
batzuk

IV. kapitulua

Transferentzia arruntak

V. kapitulua

Ondasunekin eta herri-lurren aprobetxamenduekin
lotutako diru-sarrerak

154.000,00
19.267.678,03

VIII. kapitulua Finantza-aktiboak

81.568,47
20.000,00

Diru-sarrerak guztira 19.523.246,50

L2000759

GASTUAK:
VILLAMAYOR DE MONJARDÍN
Herri-larreen aprobetxamendua herritarrei zuzenean
adjudikatzeko eskaera
Villamayor de Monjardingo Udalak, 2020ko urtarrilaren 17an egin
osoko bilkuran, erabaki zuen Villamayor de Monjardingo Udalaren eta
partikularren belarrak eta artegiak adjudikatzeko espedienteari hasiera
ematea. Adjudikazioak 10 urterako izanen dira. Horregatik honako hau
iragartzen da:
1. 15 eguneko epea irekitzen da, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita, finkak aprobetxamendutik kanpo utzi nahi dituzten jabeek hala
jakinarazi diezaioten Villamayor de Monjardingo Udalari, modu frogagarrian
jakinarazi ere.
2. 15 eguneko epea irekitzen da herritarrentzako zuzeneko adjudikazioan interesa duten herritarrek aprobetxamenduaren eskaera aurkezteko,
baldintzak betetzen badituzte.
Baldintza-agiria interesdunen eskura egonen da Udalaren Idazkaritzan.
Argitara ematen da, interesdunak jakinaren gainean egon daitezen.
Villamayor de Monjardinen, 2020ko urtarrilaren 17an.–Alkatea, Eugenio
Fernando Barbarin Luquin.
L2000852

I. kapitulua

Langileria gastuak

II. kapitulua

Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan

572.086,57

III. kapitulua

Finantza-gastuak

IV. kapitulua

Transferentzia arruntak

VII. kapitulua

Kapital-transferentziak

18.134,34
15.435.300,95
100.000,00

VIII. kapitulua Finantza-aktiboak
IX. kapitulua

3.091.930,10

20.000,00

Finantza-pasiboak

285.794,54
Gastuak, guztira 19.523.246,50

Iruñean, 2020ko otsailaren 3an.–Lehendakaria, David Campión
Ventura.

L2001618

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Hasiera bateaz onetsi eta 2020ko 3. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen, urtarrilaren 7an, Iruñerriko Mankomunitatearen plantilla
organikoa. Inork alegaziorik aurkeztu gabe igaro denez jendaurreko epea,
behin betiko onetsita gelditu da.
Iruñean, 2020ko otsailaren 3an.–Lehendakaria, David Campión
Ventura.

1756. orrialdea - 30. zenbakia

2020ko otsailaren 13a, osteguna
2020KO PLANTILLA ORGANIKOA

1.–Iruñerriko Mankomunitatearen plantilla organikoa onestea, lanpostu hauek osatuta:
A. Funtzionarioentzat gordetako lanpostuen plantilla organikoa.
KOPURUA

MAILA

ORDAINSARI OSAGARRIAK

Idazkaritza orokorra

LANPOSTUA

1

A

Esklusibotasun-osagarria: %55
Lanpostuko osagarria: %75
Zuzendaritzako lanpostuko osagarria: %3,72

Kontu-hartzailetza

1

A

Esklusibotasun-osagarria: %55
Lanpostuko osagarria: %75
Zuzendaritzako lanpostuko osagarria: %3,72

Aholkularitza juridikoko zuzendaritza

1

A

Esklusibotasun-osagarria: %55
Lanpostuko osagarria: %63,72

A-J Kontratatze eta kontrol juridikoko atala

1

A

Esklusibotasun-osagarria: %55
Lanpostuko osagarria: %33,72

A-J Kontrol juridikoko atala

1

A

Esklusibotasun-osagarria: %55
Lanpostuko osagarria: %33,72

Administrazio orokorreko teknikaria

1

A

Esklusibotasun-osagarria: %55

2.–Iruñerriko Mankomunitatearen zerbitzura ari diren langileen zerrenda onestea, hauek osatuta:
A. Langile funtzionarioen zerrenda.
MAILA

GRADUA

DONÁZAR PASCAL, M.ª TERESA

DATU PERTSONALAK

A

6

Idazkaritza orokorra

LANPOSTUA

Jardunean

EGOERA

LUMBRERAS NAVAS, MANUEL

A

5

Kontu-hartzailetza

Jardunean

PÉREZ REMONDEGUI, GONZALO

A

5

Aholkularitza juridikoko zuzendaria

Zerbitzu berezietan

AGÚNDEZ CAMINOS, M.ª ÁNGELES

A

5

Aholkularitza juridikoa
Kontratatzea eta kontrol juridikoa

Jardunean

CHUECA INCHUSTA, FERNANDO

A

3

Aholkularitza juridikoa
Kontrol juridikoa

Jardunean (atxikia Aholkularitza juridikoko zuzendaritzara)

MORAL GURREA, MARÍA

A

3

Administrazio orokorreko teknikaria

Zerbitzu berezietan

B. Langile kontratatuen zerrenda.
Administrazio araubidean kontratatutako langileak:
DATU PERTSONALAK

MAILA

RIPA AZANZA, RAQUEL

A

EZAUGARRIAK

Langileak ordeztea
Administrazio orokorreko teknikaria
L2001619

ARGUEDASKO, VALTIERRAKO, ALESBESKO, MILAGROKO ETA
CADREITAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
2020rako lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa
Mankomunitatearen Batzar Orokorrak, 2019ko abenduaren 17an egin
bilkuran, 2020ko lan egutegia onetsi zuen Mankomunitatearen zerbitzuko
langileendako. Hartara, jaiegun izanen dira ondotik ematen diren egunak:
–Urtarrilaren 1a: Urteberri eguna.
–Urtarrilaren 6a: Errege eguna.
–Urtarrilaren 17a: herriko jaieguna.
–Martxoaren 19a: San Jose.
–Apirilaren 9a: Ostegun Santua.
–Apirilaren 10a: Ostiral Santua.
–Apirilaren 13a: Pazko astelehena.
–Maiatzaren 1a: Langileen eguna.
–Uztailaren 15, 16 eta 17: herriko jaiak.
–Abuztuaren 15a: Andre Mariaren Jasokundea.
–Urriaren 12a: Espainiako Jai Nazionala.
–Abenduaren 3a: San Frantzisko Xabierkoa.
–Abenduaren 7a: Konstituzio egunaren biharamuna.
–Abenduaren 8a: Andre Maria Sortzez Garbia.
–Abenduaren 25a: Eguberri eguna.
Udal bulegoak itxita egonen dira urteko larunbat eta igande guztietan,
eta 2020ko lan egutegian ezarri diren gainerako jaiegunetan.
Baliogabeak izanen dira, 2020an epeak kontatzeari dagokionez,
larunbat eta igande guztiak, eta arestian aipatutako egunak, jaiegunak
baitira.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Cadreitan, 2019ko abenduaren 18an.–Mankomunitateko burua, Luis
Manuel Azqueta Corrales.
L2001138

BORTZIRIETAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
2020. urteko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235.
artikuluan xedatutakoari jarraikiz, eta jendaurreko epean alegaziorik aurkeztu ez denez, behin betikoz onetsi da 2020. urteko plantilla organikoa,
ondoren agertzen dena. Hasierako onespenaren iragarkia 2020ko 7.
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 13an.
LANPOSTUAK
–Idazkari kontu-hartzailea. A maila. Ehuneko hogeita hamarreko
asignazioa oinarrizko soldataren gainean.
Funtzionarioak
–Gizarte-langilea. Lanpostu kopurua: 2. B maila. Lanpostuko osagarria: ehuneko hogeita hamalau koma hirurogeita hamahiru. Sarbidea:
lehiaketa-oposizioa. Baldintza: euskaraz jakitea. Oinarritzat hartuko da
Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen 2019ko txostena hizkuntz
eskakizunen inguruan (C1 ahoz eta idatziz).
–Gizarte-hezitzailea. Lanpostu kopurua: 1. B maila. Lanpostuko osagarria: ehuneko hogeita hamalau koma hirurogeita hamahiru. Sarbidea:
lehiaketa-oposizioa. Baldintza: euskaraz jakitea. Oinarritzat hartuko da
Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen 2019ko txostena hizkuntz
eskakizunen inguruan (C1 ahoz eta idatziz).
–Familia-langilea lanaldi osoan. Lanpostu kopurua: 3. D maila. Mailako
osagarria: ehuneko hamabi. Lanpostuko osagarria: ehuneko zortzi koma
hogeita hamabost. Sarbidea: lehiaketa-oposizioa. Baldintza: euskaraz
jakitea. Oinarritzat hartuko da Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen
2019ko txostena hizkuntz eskakizunen inguruan (B2 ahoz, B1 idatziz).
Lan-kontratudun finkoak
–Administraria. Lanpostu kopurua: 1. C maila. Mailako osagarria:
Ehuneko hamabi. Lanpostuko osagarria: ehuneko hamalau koma hogei.
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Sarbidea: lehiaketa-oposizioa. Baldintza: euskaraz jakitea. Oinarritzat
hartuko da Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen 2019ko txostena
hizkuntz eskakizunen inguruan (C1 ahoz eta idatziz). Egoera: hutsik.
–Familia-langilea. Lanpostu kopurua: 3. D maila. Mailako osagarria:
ehuneko hamabi. Lanpostuko osagarria: ehuneko zortzi koma hogeita hamabost. Sarbidea: lehiaketa-oposizioa. Baldintza: euskaraz jakitea. Oinarritzat
hartuko da Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen 2019ko txostena
hizkuntz eskakizunen inguruan (B2 ahoz, B1 idatziz). Egoera: hutsik.
–Hezitzaile espezializatua. Lanpostu kopurua: 1. C maila. Mailako
osagarria: ehuneko hamabi. Lanpostuko osagarria: ehuneko berrogeita
hamar koma berrogeita hamabi. Sarbidea: lehiaketa-oposizioa. Baldintza:
euskaraz jakitea. Oinarritzat hartuko da Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen 2019ko txostena hizkuntz eskakizunen inguruan (C1 ahoz eta
idatziz). Egoera: hutsik.
LANGILEEN IZEN ZERRENDA
Izaskun Gortari Sein. Idazkari kontu-hartzailea. Egungo egoera:
lanean.

betikoz onetsitzat eman dira, 6/1990 Foru Legearen 276. artikuluari eta
2/1995 Foru Legearen 202 artikuluari jarraikiz.
Aipatutako legeak bete asmoz, aurrekontuaren laburpen hau argitara
ematen da:
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileen lansariak: 464.500,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea: 94.400,00
euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 34.600,00 euro.
Gastuak, guztira: 593.500,00 euro.
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua.–Tasak eta bertzelako diru-sarrerak: 43.700,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 549.800,00 euro.
Diru-sarrerak guztira: 593.500,00 euro.
Etxalarren, 2020ko otsailaren 5ean.–Mankomunitateko burua, Miguel
María Irigoien Sanzberro.
L2001752

Funtzionarioak
Alizia Sagaseta Irigoien, gizarte-langilea. Egungo egoera: lanean.
Jokin Apezetxea Azkarate, gizarte-langilea. Egungo egoera: lanean.
María Aranzazu Gamio Igoa, gizarte-hezitzailea. Egungo egoera:
lanean.
M.ª Jose Sagartzazu Iguzkiagirre, familia-langilea. Egungo egoera:
lanean.
Francisca Ramona Ordoki Ubiria, familia-langilea. Egungo egoera:
eszedentzian.
Pilar Fagoaga Yanci, familia-langilea. Egungo egoera: lanean.
Lan-kontratudunak
Estibaliz Echarte Mikelestorena, administraria. Egungo egoera: lanean.
Sonia Salgado Ramos, familia-langilea. %89,7ko lanaldia. Egungo
egoera: lanean.
Ana M.ª Indaburu Irazoki, familia-langilea. %69ko lanaldia. Egungo
egoera: lanean.
Josune Terreros Garcia, familia-langilea. %75,8ko lanaldia. Egungo
egoera: lanean.
Mirian Errandonea Ordoqui, familia-langilea. %65,5eko lanaldia.
Egungo egoera: lanean.
Itziar Iguzkiagirre Urtxegi, hezitzaile espezializatua. Egungo egoera:
lanean.
Karmen Ibarra Elizagoyen, familia-langilea. Egungo egoera: lanean.
Etxalarren, 2020ko otsailaren 5ean.–Mankomunitateko burua, Miguel
María Irigoyen Sanzberro.
L2001751

BORTZIRIETAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Jendaurrean egoteko epea igarota 2020. urteko aurrekontu arruntaren
eta haren exekuzio oinarrien kontra erreklamaziorik aurkeztu gabe, behin

AURITZ, ERROIBAR ETA ORREAGAKO UDALEN BATASUNA
2020ko plantilla organikoa.
Hasierako onespena
Auritz, Erroibar eta Orreagako Udalen Batasuneko Batzarrak, 2020ko
urtarrilaren 28an egin bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2020ko plantilla
organikoa.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluak 235.ari buruz xedatuari jarraikiz, onetsitako
plantilla Idazkaritzan egonen da ikusgai 15 egun baliodunean, iragarki
hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,
bizilagun edo interesdunek espedientea azter dezaten eta egokiak iruditzen
zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.
Auritzen, 2020ko otsailaren 3an.–Batasuneko burua, Jose Irigarai
Gil.
L2001621

UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA
Podologia zerbitzuaren tasen aldaketa.
Behin betiko onespena
Uharteko eta Esteribarko Udaletako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitateko Batzarrak, 2019ko urriaren 3an egindako bilkuran, hasiera batez onetsi zuen aldaketa egitea epigraferen batean podologiako
zerbitzuaren tasetan. Iragarki hori argitaratu zen 2019ko 226. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean, azaroaren 15ean.
Jendaurrean egoteko epea iraganik inork alegaziorik aurkeztu gabe,
behin betiko onetsitzat jotzen da, eta testu osoa argitaratzen, eraginkortasun juridikoa izan dezan; hori dena, bat etorriz uztailaren 2ko 6/1990
Foru Legearen 325. artikuluarekin (6/1990 Foru Legea, Nafarroako Toki
Administrazioari buruzkoa), zeina aldatu baitzen maiatzaren 31ko 15/2002
Foru Legearen bidez.

Hona hemen testu aldatua:
TASAK
Mankomunitateak dirulaguntza emanen du familia-unitatearen diru-sarreren arabera, aintzat harturik azkeneko errenta aitorpeneko diru-sarrerak,
eta horiek zati kide kopurua eginda:
7.500,00 EURO EDO
GUTXIAGO

7.501,00 EUROTIK 15.000,00
EURORA BITARTE

15.001,00 EUROTIK 20.000,00
EURORA BITARTE

20.0001 EURO EDO GEHIAGO

65 URTETIK BEHERAKOAK,
ERROLDATU GABEAK

8,00 euro/zerbitzua

10,00 euro/zerbitzua

15,00 euro/zerbitzua

18,00 euro/zerbitzua

18,00 euro/zerbitzua

Mankomunitateak onuradunei esanen die zein den zerbitzu bakoitzarengatik ordaindu beharreko zenbatekoa.
Uharten, 2020ko urtarrilaren 20an.–Burua, Iñaki Crespo San José.
UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA
Aldaketa, jubiloteka zerbitzuaren ordenantzan.
Behin betiko onespena
Uharteko eta Esteribarko Udaletako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitateko Batzarrak, 2019ko urriaren 3an egindako bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen Jubiloteka Zerbitzuaren ordenantza. Iragarki

L2001326

hori argitaratu zen 2019ko 226. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren
15ean.
Jendaurrean egoteko epea iraganik inork alegaziorik aurkeztu gabe,
behin betiko onetsitzat jotzen da, eta testu osoa argitaratzen, eraginkortasun juridikoa izan dezan; hori dena, bat etorriz uztailaren 2ko 6/1990
Foru Legearen 325. artikuluarekin (6/1990 Foru Legea, Nafarroako Toki
Administrazioari buruzkoa), zeina aldatu baitzen maiatzaren 31ko 15/2002
Foru Legearen bidez.
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Hona hemen testu aldatua:
TASAK
Proportzioak eta ordukako deskontuak: mesede egin nahi zaie diru-sarrera gutxien dutenei eta ordu gehien kontratatzen dituztenei. Deskontuen
portzentajeak.
7.500 EDO GUTXIAGO

7.501-11.000

11.001-15.000

15.001-20.000

20.001 EDO GEHIAGO

ERROLDATU GABEAK

1
0,8
0,7
0,6
0,5

1
0,82
0,72
0,62
0,52

1
0,85
0,75
0,65
0,55

1
0,9
0,8
0,7
0,6

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2 ORDU
4 ORDU
6 ORDU
8 ORDU
12 ORDU

Aplikatuko den tasa jakiteko, eginen da diru-sarrerak zati familia-unitatearen kideak.
7.500 EDO GUTXIAGO

7.501-11.000

11.001-15.000

15.001-20.000

20.001 EDO GEHIAGO

ERROLDATU GABEAK

5 euro
8 euro
11 euro
12 euro
15 euro

8 euro
13 euro
17 euro
20 euro
25 euro

9 euro
15 euro
20 euro
23 euro
30 euro

12 euro
22 euro
29 euro
34 euro
43 euro

15 euro
30 euro
45 euro
60 euro
90 euro

30 euro
60 euro
90 euro
120 euro
180 euro

2 ORDU
4 ORDU
6 ORDU
8 ORDU
12 ORDU

Uharten, 2020ko urtarrilaren 20an.–Burua, Iñaki Crespo San José.

ELIZAGORRIKO, LODOSAKO, MENDABIAKO, SARTAGUDAKO ETA
SESMAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin
betiko onetsi da Udalaren 2020ko ekitaldiko aurrekontu arrunta; hori guztia,
bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen
272. artikuluarekin.
Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2019ko 254. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 30ean.
DIRU-SARRERAK:
a) Eragiketa arruntak:
–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 28.650,00
euro.
–Transferentzia arruntak: 978.631,57 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 1.007.281,57 euro.
GASTUAK:
a) Eragiketa arruntak:
–Langileria gastuak: 802.301,57 euro.

L2001327

–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 127.580,00 euro.
–Transferentzia arruntak: 73.500,00 euro.
b) Kapital-eragiketak:
–Inbertsio errealak 3.900,00 euro.
Gastuak, guztira: 1.007.281,57 euro.
Mendabian, 2020ko urtarrilaren 27an.–Burua, Fabiola Martínez.

L2001238

ELIZAGORRIKO, LODOSAKO, MENDABIAKO, SARTAGUDAKO ETA
SESMAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
2020ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena
Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin
betiko onetsi da 2020ko plantilla organikoa, eranskinean zehazten dena;
hori dena, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990
Foru Legearen 235. artikuluarekin. Hasierako onespenaren erabakia
argitaratu zen 2019ko 254. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren
30ean.

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA
LANPOSTU
KOPURUA

ARAUBIDE
JURIDIKOA

MAILA/TALDEA

SARBIDEA

Gizarte langilea - Programa orokorra
Gizarte langilea - ELZ programa (etxeko laguntza zerbitzua)
Gizarte-langilea (Haur eta Familientzako Laguntza Programa
- Osasuna)
Gizarte-langilea (Gizarteratzea) / Lanald. osoa
Gizarte-hezitzailea (Haur eta Familientzako Laguntza Programa
- Pertsonen Autonomiarako Nafarroako Agentzia)
Gizarte-hezitzailea - Lanald. partziala - %50
Administrari-ofiziala
Administrari-ofiziala - Lanald. partziala - %50
Familia-langileak - Lanald. partziala - %75 (*)

1
1
1

LK
LK
LK

B
B
B

OL
OL
OL

30
30
30

Jardunean
Hutsik
Hutsik

1
1

LK
LK

B
B

OL
O

30
30

Hutsik
Hutsik

1
1
1
6

ABLK
LK
ABLK
LK

B
C
C
D

O
OLM
O
OL

30
16
16
12

Hutsik
Jardunean
Hutsik
Jardunean

Familia-langileak - Lanald. partziala - %81,82 (#)
Familia-langileak - Lanald. partziala - %54,55 (&)

4
1

LK
LK

D
D

OL
OL

12
12

LANPOSTUAREN IZENA

LABURDURAK
   –Araubide juridikoa:
    F = Funtzionarioa.
    LKF = Lan-kontratudun finkoa.
    ABLK = Aldi baterako lan-kontratuduna.

MAILAKO
OSAGARRIA

LANALDIKO
OSAGARRIA

6,82 (kontzeptu
guztien gainean)

LANPOSTUKO
EGOERA
OSAGARRIA ADMINISTRATIBOA

Jardunean
Jardunean

–Sarbidea:
O = Oposizioa.
OL = Oposizio-lehiaketa
OLM = Oposizio-lehiaketa murriztua

Enplegatuen izenen zerrenda, 2020ko urtarrilaren 1ean
EGOERA
ADMINISTRATIBOA

ARAUBIDE
JURIDIKOA

MAILA

DATA

Bea Etayo, María Luisa (*)

LKF

D

1999-01-11

Familia-langilea

Jardunean

Bonilla Robledo, María Mercedes (*)

LKF

D

1999-01-11

Familia-langilea

Jardunean

IZENA

LANPOSTUA

2020ko otsailaren 13a, osteguna

30. zenbakia - 1759. orrialdea
EGOERA
ADMINISTRATIBOA

ARAUBIDE
JURIDIKOA

MAILA

DATA

Challezquer Pellejero, Marina (#)

LKF

D

2009-01-08

Familia-langilea

Jardunean

Diaz Salanueva Idoia (#)

LKF

D

2009-01-08

Familia-langilea

Jardunean

ABLK

D

2009-01-08

Familia-langilea

Jardunean

LKF

D

1999-01-11

Familia-langilea

Jardunean

García Martínez, María Asunción

ABLK

B

2006-01-02

Gizarte-langilea (Haur eta Familientzako Laguntza Programa
- Osasuna)

Jardunean

Gochi Campo, Isabel

ABLK

B

2008-08-12

Gizarte langilea - Gizarteratzea

Jardunean

LKF

B

1997-08-11

Gizarte langilea - Programa orokorra

Jardunean

ABLK

B

2009-09-21

Gizarte-hezitzailea (Haur eta Familientzako Laguntza Programa
- Pertsonen Autonomiarako Nafarroako Agentzia)

Jardunean

Lizarazu Axpe, Aitziber (#)

LKF

D

2009-01-08

Familia-langilea

Jardunean

López López, María Lourdes (#)

LKF

D

2009-01-08

Familia-langilea

Jardunean

Sádaba García, Ascensión (*)

ABLK

D

2016-06-01

Familia-langilea

Jardunean

Pascual Vergara, Sonia (&)

ABLK

D

2009-01-08

Familia-langilea, errefortzukoa, lanaldi erdian

Jardunean

Sanz Salguero, Carolina

ABLK

B

2005-01-03

Gizarte langilea - ELZ (etxeko laguntza zerbitzua)

Jardunean

Suberviola Campos, María Concepción (*)

LKF

D

1997-03-21

Familia-langilea

Jardunean

Urbiola Almadro, Rufina

LKF

C

1990-08-22

Administrari-ofiziala

Jardunean

IZENA

Eizmendi Aldasoro, María Cristina (*)
Elvira Romero, Ascensión (*)

González Martínez de Espronceda, Guadalupe
Labairu Echarte, Elena

LANPOSTUA

Mendabian, 2020ko urtarrilaren 27an.–Burua, Fabiola Martínez Sancho.

ERRONKARIKO IBAXAREN BATZORDEA
Aldaketa, Erronkariko Ibaxaren Mankomunitatearen araubiderako
ordenantzen zenbait artikulutan. Behin betiko onespena
Erronkariko Ibaxaren Batzordeak, 2019ko azaroaren 7an egin bilkuran,
gehiengoz erabaki zuen hasiera batean onestea aldaketa Erronkariko
Ibaxaren Mankomunitatearen araubiderako ordenantzen zenbait artikulutan.
Hogeita hamar egun balioduneko jendaurreko epea iraganik inork
erreklamazio, kexa edo oharrik aurkeztu gabe, behin betiko onetsirik gelditu
dira Erronkariko Ibaxaren Mankomunitatearen araubiderako ordenantzen
artikuluak. 2019ko azaroaren 7an egin bilkuran onetsi zen aldaketa hasiera
batean.
Erronkarin, 2020ko urtarrilaren 22an.–Batzordeko burua, Jone Alastuey
García.
ERRONKARIKO IBAXAREN MANKOMUNITATEAREN
ARAUBIDERAKO ORDENANTZAK
V. KAPITULUA
Ibaxako funtsen gordailuzaina
25. artikulua. Ibaxako funtsen gordailuzain bat egonen da, aske
hautaturikoa eta Batzordetik bereizia, Batzordeak adierazten duen diruesleipena duena.
26. artikulua. Gordailuzainak ez du inongo kopururik ordainduko
aurkezten ez badiote beharrezko ordainketa-agindua, Batzordeko buruak
baimendua eta Ibaxako Idazkaritzan jasoa, eta ordainketa egiten duenean,
hartu-agiria sinaraziko dio interesdunari.
27. artikulua. Urtero, edo Batzordeak egoki ikusten duenean, gordailuzainak kontuak emanen ditu, dagokion liburuan aurkezturik, eta beti
egiten den bezala, frogagiriekin batera.
V. kapituluaren eranskina. Batzordeak, 2019ko azaroaren 7an egin bilkuran eta Izabako alkateak proposaturik –hala erabaki baitzuen Udalbatzak
aho batez, Batzordearen ordenantzen 25. eta 26. artikuluak aldatzeko–,
honako hau erabaki zuen: idazkari kontu-hartzailearen eta Batzordeko
buruaren ardura izatea, modu solidarioan eta elkarrekin, banketxeetan
diren funtsen erabilera. Aldaketaren alde bozkatu dutenak: Uztarroze,
Izaba, Urzainki eta Erronkari. Abstenitu dira: Garde eta Bidankoze. Burgik
gaia geroago ebaztea proposatu du, sakon aztertzeko, artikulu gehiago
ukitzen direlako.
L2001054

SAKANAKO MANKOMUNITATEA
2019ko 8., 9., 10. eta 11. aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena
2019ko 245. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren
16an, aurrekontu-aldaketak hasiera batean onesteko erabakia. Jendaurreko
epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa horiek behin

L2001237

betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten;
hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru
Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren
21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz.
8. AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu-transferentzia
–2 1522 46220 “Leitzako Udalarekin partekatutako administraria”
aurrekontu-aplikaziotik 3.500 euro kenduko dira.
–Kreditua handituko dute aurrekontu-aplikazio hauek:
• 6 9200 44900 “Animsa”, 2.000 euro gehiago.
• 6 9310 34000 “Kontu korrontea eta interesak”, 1.000 euro gehiago.
• 6 4320 46220 “Ergoienako autobusa”, 100 euro gehiago.
• 6 9200 12000 “Funtzionarioen soldata”, 400 euro gehiago.
–9 2391 13000 “Berdintasunerako teknikaria” aurrekontu-aplikaziotik
1.200 euro kenduko dira.
–Kreditua handituko dute aurrekontu-aplikazio hauek:
• 7 2399 1310001 “Hezitzaileen soldata”, 500 euro gehiago.
• 7 2399 1600001 “Gizarte Segurantza”, 700 euro gehiago.
–4 3350 1600001 “Gizarte Segurantza” aurrekontu-aplikaziotik 2.000
euro kenduko dira.
–6 9200 12007 “Gradua” aplikazioak kreditua handituko du, 2.000
euro gehiago.
9. AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu-gehigarria
–Gastuen kapitulua:
• 5 1621 2140003 “Ibilgailuen mantentze-lanak” aurrekontu-aplikazioak
kreditua handituko du, 15.000 euro gehiago.
• 5 1621 2120004 “Zabortegiaren mantentze-lanak” aurrekontuaplikazioak kreditua handituko du, 10.000 euro gehiago.
• 5 1621 22708 “Geserlocal” aurrekontu-aplikazioak kreditua handituko
du, 4.000 euro gehiago.
–Diru-sarreren kapitulua:
Diruzaintzako gerakin likidoarekin finantzatuko da.
10. AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditua sortzea diru-sarrera bidez
–Gastuen kapitulua:
• 7 2399 22699 “Planifikazioa” aurrekontu-aplikazioak kreditua handituko du, 4.800 euro gehiago.
–Diru-sarreren kapitulua:
• 7 45002 “Nafarroako Gobernuko dirulaguntza” aurrekontu-aplikazioaren kargura finantzatuko da.
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11. AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditua sortzea diru-sarrera bidez
–9 2391 22699 “Planifikazioa” aurrekontu-aplikazioak kreditua handituko du, 4.000 euro gehiago.
–Diru-sarreren kapitulua:
• 7 45002 “Nafarroako Gobernuko dirulaguntza” aurrekontu-aplikazioaren kargura finantzatuko da.
Lakuntzan, 2020ko urtarrilaren 13an.–Mankomunitateko burua, David
Oroz Alonso.
L2000999

MAÑERU IBARREKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA
2020ko lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa
Mañeru Ibarreko Administrazio Zerbitzuen Batasuneko buruaren urtarrilaren 14ko 2/2020 Ebazpenaren bidez, onetsi ziren 2020ko lan egutegia
eta egun baliogabeen deklarazioa. Hona hemen ebazpenak xedapen
zatian ezartzen duena:
Lehenbizikoa.–Onestea Mañeru Ibarreko Administrazio Zerbitzuen
Batasunaren zerbitzuko langileentzako 2020ko lan egutegia, oinarritzat
harturik abenduaren 26ko 26/2012 Foru Legean urte osorako ezarritako
1.592 orduko zenbatekoa; beraz, honako hauek izanen dira jaiegunak,
eta egun horietan itxirik egonen dira udal bulegoak:
–Urtarrilaren 1a: Urteberri eguna.
–Urtarrilaren 6a: Errege eguna.
–Martxoaren 19a: San Jose.
–Martxoaren 20a: San Jose eguneko zubia.

–Apirilaren 9a: Ostegun Santua.
–Apirilaren 10a: Ostiral Santua.
–Apirilaren 13a: Pazko astelehena.
–Maiatzaren 1a: Langileen eguna.
–Maiatzaren 15a: San Isidro.
–Abuztuaren 15a: Andre Mariaren Jasokundea.
–Urriaren 12a: Espainiako Jai Nazionala.
–Abenduaren 3a: San Frantzisko Xabierkoa.
–Abenduaren 4a: San Frantzisko Xabierkoaren eguneko zubia.
–Abenduaren 7a: Konstituzio egunaren biharamuna.
–Abenduaren 8a: Andre Maria Sortzez Garbia.
–Abenduaren 25a: Eguberri eguna.
Bigarrena.–Baliogabeak deklaratzen dira, 2020. urtean epeak kontatzeari dagokionez, larunbat eta igande guztiak eta ebazpen honen lehenbiziko xedapenean adierazitako jaiegunak, salbu eta 2020ko martxoaren
20a eta abenduaren 4a, horiek ez baitira baliogabeak izanen, jaiegun
deklaratu badira ere.
Hirugarrena.–Lan orduen kopurua betetzeko, abenduaren 24an eta
31n lanaldia 12:00etan bukatuko da. Horrez gain, bi laneguneko lan-poltsa
ezartzen da, urtean zehar hartzeko, zerbitzuaren beharren arabera.
Laugarrena.–Ohiko lanaldia, astelehenetik ostiralera, 7 ordu eta 20 minutukoa izanen da, oro har. Besterik ez bada esaten, nahitaez aritu beharko
da 8:00etatik 15:00etara; langileek nahi dutenean eginen dituzte gainerako
20 minutuak, malgutasunez, 7:40tik 8:00etara eta 15:00etatik 15:20ra.
Bosgarrena.–Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Ziraukin, 2020ko urtarrilaren 16an.–Batasuneko burua, Iñaki Arguiñano
Azcona.
L2000735
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3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA
EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2019‑S‑718
Nafarroako Toki Azpiegiturak, SAk (NILSA) honako datu eta ezaugarri
hauek dituen baimena eskatu du:
Ezaugarriak:
Eskatzailea: Nafarroako Toki Azpiegiturak SA (NILSA).
Xedea: Tuterako araztegiko ur-lerroa hobetzeko lanetarako baimena.
Udal-mugartea: Tutera (Nafarroa).
Obra bi kondukzio egitean datza: batak FN 600 mm‑ko diametroa
edukiko du eta komunikatuko du karga handiko iragazkiaren irtengunea
lehen dekantazioa aurreko banaketa-kutxatilarekin. Besteak FN 700 mm‑ko
diametroa edukiko du, eta komunikatuko du mendebaldeko lehen dekantazioko tangaren irtengunea bigarren iragazketa baino lehenagoko
2. ponpatze-konpartimentuarekin.
Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten diela
uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Konfederazio Hidrografikoari
idatziz aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita hamar egun balioduneko
epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik
hasita. Eta, horretarako, espedientea eta dokumentazio teknikoa ikusgai
egonen dira Ebroko Konfederazio Hidrografikoan (Sagasta pasealekua,
26‑28, Zaragoza), bulego orduetan.
Zaragozan, 2020ko urtarrilaren 16an.–Komisario albokoa, Javier San
Román Saldaña.
E2000795

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Ohartarazten da hasierako eskaerarekin bateraezinak diren eskaerak
aurkezten ahal direla harekin lehian, halaxe xedatzen baitu apirilaren 11ko
849/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Jabari Publiko Hidraulikoari
buruzko Erregelamenduak, maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren
bidez aldatuak, 72. artikuluan.
Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten
diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Konfederazio Hidrografikoari idatziz aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost egun balioduneko
epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik
hasita. Eta, horretarako, espedientea eta dokumentazio teknikoa ikusgai
egonen dira Ebroko Konfederazio Hidrografikoan (Sagasta pasealekua
26-28, Zaragoza), bulego orduetan.
Zaragozan, 2020ko urtarrilaren 21ean.–Komisario albokoa, Javier
San Román Saldaña.
E2001546

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
Iragarki oharra. Erreferentzia: 2015-A-29
Ebroko Konfederazio Hidrografikoak 2019ko ekainaren 19an emandako
ebazpenaren bidez, Dorre-Elortzibarko Kontzejuari ur publikoen aprobetxamendua eman zaio, Noain-Elortzibarren (Nafarroa) Elortz ibaitik ura
hartzeko, 0,4622 hektarea ureztatzeko, Noain-Elortzibarko udal-mugartean
(Nafarroa). Batez besteko emari baliokidea kontsumo handieneko hilean
(uztaila) 0,04 l/s-koa izanen da, eta urteko gehieneko bolumena 420 m³-koa,
eta aipatu ebazpenean adierazitako baldintzak bete beharko dira.
Aditzera ematen da orok jakin dezan.
Zaragozan, 2019ko uztailaren 8an.–Komisario albokoa, Javier San
Román Saldaña.
E2001654

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-OC-361
José Luis Hermoso de Mendoza Garcíak eta Pedro Jesús Lizarraga Lezaunek honako datu eta ezaugarri hauek dituen baimena eskatu dute:
Ezaugarriak:
Eskatzailea: Pedro Jesús Lizarraga Lezaun, José Luis Hermoso de
Mendoza García.
Xedea: zuhaitzak landatzea hektarea batean, zura ustiatzeko; hektarea horietatik 0,1921 jabari publiko hidraulikoan daude, eta gainerakoa
polizia-eremuan.
Alderdia: 23. poligonoko 270. lurzatia. 25. poligonoa, 276., 257. eta
263. lurzatiak.
Udalerria: Aritzala-Deierri (Nafarroa), Zabal-Deierri (Nafarroa).
Ohartarazten da hasierako eskaerarekin bateraezinak diren eskaerak
aurkezten ahal direla harekin lehian, halaxe xedatzen baitu apirilaren 11ko
849/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Jabari Publiko Hidraulikoari
buruzko Erregelamenduak, maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren
bidez aldatuak, 72. artikuluan.
Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten
diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Konfederazio Hidrografikoari idatziz aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost egun balioduneko
epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik
hasita. Eta, horretarako, espedientea eta dokumentazio teknikoa ikusgai
egonen dira Ebroko Konfederazio Hidrografikoan (Sagasta pasealekua
26-28, Zaragoza), bulego orduetan.
Zaragozan, 2020ko urtarrilaren 28an.–Komisario albokoa, Javier San
Román Saldaña.
E2001545

KANTAURIALDEKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
A/31/03876 JV/br espedientea. Jendaurreko epea
Gaia: obrak baimentzeko eskaera.
Eskatzailea: Apecechea SL. I.F.Z.: B31131741.
Helbidea: kale Nagusia, 25-1. 31754 Goizueta (Nafarroa).
Ibaiaren izena eta kodea: Urumea - 1.0300.
Udal-mugartea eta probintzia: Goizueta (Nafarroa).
–Obren azalpen laburra eta helburua:
Jarduketaren xedea da ibilguan dauden jalkineko materialak egokitzea, Goizuetako Iskibi kanpinaren ondoan, eta egoera txarrean dauden
3 zuhaitz moztea.
Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten
diela uste dutenek beren erreklamazioak aurkezteko aukera izan dezaten
hogei eguneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, Goizuetako udaletxean edo Kantauri aldeko
Konfederazio Hidrografikoan (Ur Komisaria, Errotaburuko pasealekua 1, 8.
solairua, 20018 Donostia), bertan egonen baita ikusgai espedientea.
Donostian, 2020ko urtarrilaren 27an.–Idazkari nagusia. Eskuordez,
Zerbitzuko burua (2017ko irailaren 13ko Ebazpena, 2017ko urriaren 9ko
Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratua), Jorge Villar Vázquez.

E2001266

KANTAURIALDEKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
A/31/03727 JV/sr espedientea. Informazio publikoa

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-OC-362
José Luis Hermoso de Mendoza Garcíak eta M.ª Dolores García
Berzalek honako datu eta ezaugarri hauek dituen baimena eskatu dute:
Ezaugarriak:
Eskatzailea: M.ª Dolores García Berzal, José Luis Hermoso de Mendoza García.
Xedea: zuhaitzak landatzea ur jabari publikoko 0,037 hektareatan,
zura ustiatzeko.
Alderdia: 25. poligonoko 366. lurzatia.
Udalerria: Aritzala‑Deierri (Nafarroa).

Gaia: ur aprobetxamendurako eskaera.
Eskatzailea: Yolanda Urroz Saldias.
Helbidea: Egoburu baserria, 31753 Beintza-Labaien (Nafarroa).
Ibai edo errekaren izena: Salpide erreka (Ameztia).
Eskatutako emaria: 0,007 l/s-koa.
Tokia: Ameztia alderdia.
Udal-mugartea eta probintzia: Beintza‑Labaien (Nafarroa).
Xedea: etxeko erabilerak eta abeltzaintza.
–Obren azalpen laburra eta helburua:
errekatik ura hartzeko 1.000 litroko edukiera duen hormigoizko kutxatila-biltegi bat erabiliko da. Biltegi horretatik polietilenozko 3/4 hazbeteko diametroa eta 30 metroko luzera duen hodi bat ateratzen da; puntu

1762. orrialdea - 30. zenbakia

2020ko otsailaren 13a, osteguna

horretatik aurrera, gainerako instalazioa ½ hazbeteko diametroa eta 250
metroko luzera duen hodi bat da, eta haren bidez eramanen da ura Egoburu
baserrira eta aziendarentzako askara.
Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten
diela uste dutenek beren erreklamazioak aurkezteko aukera izan dezaten hogei eguneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita, Beintza-Labaiengo udaletxean edo
Kantauri aldeko Konfederazio Hidrografikoan (Ur Komisaria, Errotaburuko
pasealekua 1, 8. solairua, 20018 Donostia), bertan egonen baita ikusgai
espedientea.
Donostian, 2020ko urtarrilaren 24an.–Idazkari nagusia. Eskuordez,
Zerbitzuko burua (2017ko irailaren 13ko Ebazpena, 2017ko urriaren 9ko
Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratua), Jorge Villar Vázquez.
E2001288

KANTAURIALDEKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
A/31/03771 JV/sr espedientea. Informazio publikoa
Gaia: ur aprobetxamendurako eskaera.
Eskatzailea: Josefa Loyarte Elizalde.

Helbidea: kale Nagusia, 29 Fermiñenea etxea, 31746 (Nafarroa).
Ibai edo errekaren izena: Beolate iturburua.
Eskatutako emaria: 0,0312 l/s-koa.
Tokia: Beolate alderdia.
Udal-mugartea eta probintzia: Zubieta (Nafarroa).
Xedea: abeltzaintzarako.
–Obren azalpen laburra eta helburua:
ura hartzeko lanek iturburutik zuzenean hartzea dute helburu. Kondukzioa polietilenozko 3/4 hazbeteko kanpo-diametroa eta 35 metroko luzera
duen hodi batekin egiten da aska bateraino, erregulaziorako flotagailu
batekin. Beolate iturburua Zartakadi errekatik 3,5 metro ingurura dago.
Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten
diela uste dutenek beren erreklamazioak aurkezteko aukera izan dezaten
hogei eguneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, Zubietako udaletxean edo Kantauri aldeko
Konfederazio Hidrografikoan (Ur Komisaria, Errotaburuko pasealekua 1,
8. solairua, 20018 Donostia), bertan egonen baita ikusgai espedientea.
Donostian, 2020ko urtarrilaren 27an.–Idazkari nagusia. Eskuordez,
Zerbitzuko burua (2017ko irailaren 13ko Ebazpena, 2017ko urriaren 9ko
Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratua), Jorge Villar Vázquez.
E2001311
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6. BESTELAKO IRAGARKIAK
6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Hacienda foral de Navarra
Servicio de recaudación
Edicto de notificación de la providencia de apremio
Por el presente edicto se hace saber que contra los deudores que se
relacionan a continuación se ha dictado en la fecha y por el concepto y
cantidad que se indican en cada caso la siguiente:
Providencia de apremio: “Iniciado el período ejecutivo en su correspondiente fecha y, de conformidad con lo previsto en el artículo 117.3 de la Ley
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaría, declaro iniciado el
procedimiento de apremio respecto de las deudas cuyos datos se detallan.
Notifíquese la presente providencia a los deudores, y se les requiera el
pago total del débito en el plazo señalado en el artículo 97 del Reglamento
de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, advirtiéndoles que,
transcurrido el plazo en él señalado sin efectuar el pago, se procederá
al embargo de sus bienes y derechos o a la ejecución de las garantías
existentes hasta cubrir el importe adeudado”.
Para las providencias dictadas con fecha posterior a 1 de enero de
2007, la referencia legal se sustituye por el artículo 117.7 de la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaría, en redacción según Ley
Foral 18/2006, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos
y otras medidas tributarias.
No habiendo sido posible la práctica de la notificación de la providencia
de apremio por circunstancias de las que, en cada caso, queda constancia
en el justificante de la notificación, se procede a publicar el presente Edicto
en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte a cada deudor para que en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del edicto, comparezca,
por sí o por medio de representante, en el procedimiento de apremio que
se deriva de dichas providencias. (Sección de Asistencia al Contribuyente,
sita en calle Esquiroz 16, de Pamplona-Teléfono 948-505152). Transcurrido
dicho plazo sin personarse los interesados, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 87.5 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, se les requiere para el
pago de los débitos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la notificación de la providencia de apremio. Se tendrá por no realizado el
requerimiento de pago cuando el importe total a pagar sea 0,00 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Ley Foral
General Tributaria, redacción según Ley Foral 18/2006, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, el
comienzo del período ejecutivo determinará el devengo de los intereses de
demora y de los recargos propios de dicho período. Los recargos del período
ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo reducido de apremio
y recargo ordinario de apremio. Dichos recargos son incompatibles entre sí
y se calculan sobre la deuda no ingresada en período voluntario.
El recargo ejecutivo será del 5 por 100 y se aplicará sobre la deuda
satisfecha en período ejecutivo antes de la notificación de la providencia de
apremio. El recargo reducido de apremio será del 10 por 100 y se aplicará
sobre la deuda satisfecha antes de la finalización del plazo reglamentariamente establecido para el pago de las deudas para las que se haya
iniciado el procedimiento de apremio. El recargo ordinario de apremio será
del 20 por 100 y será aplicable cuando no concurran las circunstancias
señaladas anteriormente.
El recargo ordinario de apremio es compatible con los intereses de demora. Cuando resulten aplicables el recargo ejecutivo o el recargo reducido de
apremio no se exigirán los intereses de demora que se hubieran devengado
desde el inicio del período ejecutivo sobre la deuda satisfecha antes de la
finalización del plazo reglamentariamente establecido para el pago de las
deudas para las que se haya iniciado el procedimiento de apremio.
Se apercibe a los deudores que cuando la providencia de apremio se
entienda notificada por no haber comparecido por sí mismos o por sus
representantes se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones
y diligencias que se dicten en el procedimiento de apremio, manteniéndose
el derecho que les asiste a comparecer en él en cualquier otro momento.
No obstante, la resolución de enajenación de bienes embargados se
notificará, en su caso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 99 de la
Ley Foral General Tributaria.
Recursos: La providencia de apremio podrá ser reclamable en reposición, con carácter previo a la vía económico-administrativa. El recurso de
reposición tendrá carácter potestativo, pudiendo interponer directamente
la reclamación económico-administrativa. Si se interpusiera el recurso de
reposición no se podrá promover la reclamación económico-administrativa
hasta que aquel se haya resuelto expresa o presuntamente.

El recurso de reposición se interpondrá por escrito en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, ante el Servicio
de Recaudación.
La reclamación económico-administrativa se interpondrá por escrito
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación
de la providencia de apremio o, en su caso, al de la desestimación tácita
del recurso de reposición, debiendo ir dirigida al Tribunal Económico-Administrativo Foral, ante quien se considerará interpuesta.
Cabrá impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes
motivos:
a) Pago o extinción de la deuda.
b) Prescripción.
c) Aplazamiento.
d) Falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión
de la misma.
Advertencia: La interposición de recursos o reclamaciones económicoadministrativas no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las
consecuencias legales consiguientes, incluidas la recaudación de cuotas
o derechos liquidados, intereses y recargos.
No obstante, a solicitud del interesado el Servicio de Recaudación
suspenderá la ejecución del acto impugnado, cuando se aporte alguna
de las siguientes garantías:
a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Tesorería de
la Comunidad Foral de Navarra. Cuando se trate de deuda pública anotada
se aportará certificado de inmovilización del saldo correspondiente.
b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por una entidad de
crédito o sociedad de garantía recíproca.
c) Contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo de caución.
d) Fianza personal y solidaria prestada por dos contribuyentes de
la Comunidad Foral de Navarra de reconocida solvencia, sólo para los
débitos que no excedan de 3.005,06 euros.
La garantía aportada, que deberá tener duración indefinida, deberá ser
suficiente para cubrir, además de los intereses de demora que pudieran
devengarse por la suspensión acordada, el importe de la deuda tributaria,
incluidos recargos e intereses.
Cuando se ingrese la deuda tributaria, por haber sido desestimados el
recurso o la reclamación, se satisfarán intereses de demora en la cuantía
establecida en el artículo 50 de la Ley Foral General Tributaria de Navarra
por todo el tiempo que hubiese durado la suspensión.
No obstante, se paralizarán las actuaciones del procedimiento sin
necesidad de garantía cuando el interesado lo solicite ante el Servicio de
Recaudación, si demuestra la existencia de alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Que ha existido error material, aritmético o cualquier otro de hecho
en la determinación de la deuda.
b) Que ha sido ingresada la deuda y, en su caso, las costas del
procedimiento producidas hasta dicho ingreso.
c) Que la deuda ha sido condonada, compensada, suspendida o
aplazada.
d) Cuando proceda la compensación regulada en el presente Reglamento por ostentar el contribuyente créditos contra la Administración
por igual o superior importe al perseguido en el procedimiento ejecutivo.
Liquidación de intereses: Las cantidades adeudadas devengarán interés de
demora desde el inicio del período ejecutivo hasta la fecha de su ingreso. El
tipo de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en los artículos 50.2
c) de la Ley Foral General Tributaria de Navarra y 19 de la Ley Foral de la
Hacienda Pública de Navarra, según se trate de deudas tributarias o no
tributarias respectivamente. De conformidad con el artículo 117.1 de la Ley
Foral General Tributaria, cuando la deuda tributaria se haya satisfecho con
anterioridad a la notificación de la providencia no se exigirán los intereses
de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.
Repercusión de costas: En la liquidación definitiva del expediente de
apremio le serán repercutidas las costas correspondientes al mismo a
que hace referencia el artículo 142 del Reglamento de Recaudación de la
Comunidad Foral de Navarra. Aplazamientos: Las cantidades adeudadas
a la Hacienda Foralde Navarra podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento en las condiciones y con los requisitos que se establecen en
el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
Pamplona, 6 de febrero de 2020.–La Jefa de la Sección de Procedimientos Especiales, Ana Ollo Baquedano.
INTERESADOS QUE SE CITAN
NIF: 015808984-A.
Expediente de derivación: 1119/2019.
Providencias de Apremio números 13684,13685, 13686, 13687, 13687,
13688, 13689, 13690, 13691, 13692, 13693.
F2001960

1764. orrialdea - 30. zenbakia

2020ko otsailaren 13a, osteguna

ALTSASU/ALSASUA
Notificación de acuerdo/resolución de alcaldía
Notificación para: 34912124X.
Acto que se notifica: Resolución de Alcaldía 1723/2019.
No habiendo resultado posible la notificación prevista en el artículo 42
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
la presente Resolución de Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 44 de la referida Ley.
La comunicación fue remitida con fechas 8 de enero de 2020 del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, sobre anulación de impuestos de circulación.
El texto íntegro de la comunicación, así como el resto del expediente,
se encuentra a disposición del interesado en el Área de Hacienda del
Ayuntamiento.

Contra el presente acto administrativo podrán interponerse los siguientes recursos:
–Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del acto en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de
esta resolución.
–Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro
del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.
–Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
contar del siguiente a su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo.
Lo que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales
contenidas.
Altsasu/Alsasua, 28 de enero de 2020.–El Alcalde, Javier Ollo Martínez.
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