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1.7. BESTELAKOAK
-- 2/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Garraioetako zuzendari nagusiak emana, errepideko garraio
publikoan aritzeko behar den lanbide gaitasunaren
ziurtagiria eskuratzeko Nafarroako Foru Komunitatean
2020. urtean eginen diren probetarako deialdia egiten
duena.		
-- 10/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 30ekoa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusik
emana, “Fiteroko HUA birmoldatzea” proiektua eta
haren ondoriozko obrek ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen dituena.		
-- 36/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Enpresa
Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren
eskaintza
-- GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia
Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren 3722/2019 Ebazpenaren aurka
jarritako gora jotzeko errekurtsoetan interesdun direnei.		
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zuzendari nagusiak emana, hamar egun naturaleko
epea irekitzen duena, ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera,
enpresa eta entitate publikoetan gizarte-erantzukizuna
“InnovaRSE” metodologiaren arabera ezartzeko aholkulariak akredita daitezela eskatzeko.		

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

-- 171/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 20koa, Funtzio
Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez izendatzen baitira Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen
zerbitzuko funtzionarioak, erizain lanpostuan aritzeko,
eta lanpostua esleitzen baitzaie.		
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32. zenbakia - 1805. orrialdea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako
egoerak
171/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 20koa, Funtzio Publikoko zuzendari
nagusiak emana, zeinaren bidez izendatzen baitira Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak, erizain lanpostuan aritzeko,
eta lanpostua esleitzen baitzaie.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 8ko 1765E/2017 Ebazpenaren bidez, deialdia onetsi zen
erizain izateko lanpostuak oposizio-lehiaketa bidez betetzeko Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuan. Deialdi hori 2017ko 185. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, irailaren 25ekoan.
Abenduaren 13ko 2226E/2017 Ebazpenaren bidez (2017ko 247.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abenduaren 28koa), deialdian onartu eta
baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onetsi zen.
Otsailaren 21eko 312E/2018 Ebazpenaren bidez (2018ko 43. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 1ekoa), behin betiko zerrenda onetsi, eta
bete beharreko lanpostuen zerrenda zehaztu zen (108 lanpostu), lanpostu
horien destinoa eta plantillan duten identifikazio zenbakia adierazita. Ebazpen hori gero aldatuko zen otsailaren 21eko 312E/2018 Ebazpenaren eta
azaroaren 21eko 3654E/2019 Ebazpenaren bidez, biak ala biak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariarenak.
2018ko 56. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, martxoaren 20koan,
312E/2018 Ebazpena hein batean aldatu eta haren akatsak zuzendu
ziren. Ebazpen horren bidez onetsi zen deialdian onartu eta baztertutako
izangaien behin betiko zerrenda.
Lehiaketaldia eta oposizioaldia amaiturik, hautapen prozesua puntuazio
handienekin gainditu, eta bete beharreko lanpostuetan sartzen ziren izangaiak izendatzeko proposamena argitaratu zen 2019ko 220. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean, azaroaren 20koan.
M.ª Jesús Barquin Arribas andreak eta Noelia Gallego Ausín andreak
uko egin zioten erizain lanpostuan aritzeko izendapenari, izendapen proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo hogeita
hamar egun naturaletan.
Deialdian eskatutako dokumentazioa aurkeztuta, egiaztatu da izangaiek
deialdian eskatutako baldintzak betetzen dituztela. Horregatik, bidezko da
izendatzea eta lanpostua esleitzea.
Horrenbestez, eta otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuaren bidez
esleiturik ditudan eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Honako hauek izendatzea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario,
erizain lanpostuan aritzeko: Itxaso Muguruza Bellosillo andrea, Halyna
Borkovska Golodnyuk andrea, Maider Goikoetxea Peñagarikano andrea,
María Celeste Santiago Valladolid andrea, Vicente Ballester Martínez
jauna, Lucía Ursúa Fernández andrea, Agurne Oronoz Lasaga andrea,
Patricia Muñoz Carral andrea, Natalia Vinader Carcedo andrea, Diego
Martínez Pinillos jauna, Olga Fernández Ruz andrea eta Lidia Perez Moreno
andrea, desgaitasuna dutenen txandako izanagaien artetik; María Teresa
Moreno Del Peral andrea, María Isabel Macías Domínguez andrea, María
Fe López Gastón andrea, Alba Lekunberri Labiano andrea, Ana María
Zancas Martín andrea, Ivan Urbiola Montalvo jauna, María Pilar Almeida
Prado andrea, Ana Isabel De Miguel Muñoz andrea, María Jose Mendívil
Hernandez andrea, Laura Lisarri Garrues andrea, Miriam Zapata Mutilva
andrea, María del Mar López González andrea, José María Rodríguez
Narbarte jauna, María Rosario Joyas Astrain andrea, Ana Isabel García
Casado andrea, Sonia Isabel Jareño Alves andrea, Olga Alonso Contreras
andrea, María Blanca Sánchez Burgaleta andrea, María Dolores Melero
Dominguez andrea, María Teresa Asiain Urrizola andrea, María Elena
Goñi Orella andrea, María Teresa Colomo Elrío andrea, María Ilundain
Avellaneda andrea, Lourdes Martínez Mangado andrea, María Asunción
Socorro Asenjo Gorricho andrea, Marta María Lerín Lebrero andrea, Jorge
Villar Acedo jauna, Nuria Barrenechea Pérez andrea, Asunción Hernández
Barcos andrea, Ana Isabel Aldaz Osacar andrea, Margarita Yolanda Crespo
Carlos andrea, María Pilar Izcue Istúriz andrea, María Virginia Eraso Pérez
andrea, Nuria Jiménez Cacho andrea, David Berraondo Armendariz jauna,
María Del Mar San Martín Zabaleta andrea, María Estrella Luengo Fernandez andrea, Ana Martín Portal andrea, Susana Martínez De Falcón Palma

andrea, Cristina De la Cruz Zubiri andrea, Juan Carlos Sanz Oyaga jauna,
María Teresa Zabal Dominguez andrea, Iosune Tellechea García andrea,
Laura Martinez De Falcon Palma andrea, Susana Goikoetxea Esnaola
andrea, María Usua Galar Olleta andrea eta Idoia Olondriz García andrea,
igoera txandatik; eta Miguel Ángel Fernández Nistal jauna, Rosario Leyre
Escobedo Romero andrea, Miriam Unciti Goñi andrea, Laura García García
andrea, Barda María Ochoa Alfaro andrea, Pilar Belzunce Alonso andrea,
Ainara López López andrea, María Ozcáriz Zabaleta andrea, María Araiz
Vergara andrea, Marta Ferraz Torres andrea, Marta Nasarre Lorite andrea,
María Del Carmen Cuevas Iroz andrea, Miguel María Latorre Casajús
jauna, Amaia Loitegui Zubieta andrea, Beatriz Labarta Herrera andrea,
Blanca Corral Simón andrea, María Jericó Ojer andrea, Irune Álvarez
Sagüés andrea, Raquel Gómez Ruiz andrea, Saray Losarcos Algarra
andrea, Álvaro Moreno Velasco jauna, Virginia Calleja González andrea,
Ana María Alcalde García andrea, Beatriz López Sáenz De La Torre andrea,
Gonzalo Esparza Imas jauna, Raquel Sesma Piñeiro andrea, Marta Merino
García andrea, Iván García Enériz jauna, Aranzazu Alzate Guergué andrea,
Raquel Azcona Eguinoa andrea, María Pilar Antón Grandez andrea, Nerea
Remón Castillo andrea, Lucia San Miguel Ordoñez andrea, Ana García
de Galdiano Fernandez andrea, María Olga Contín Conget andrea, María
Begoña Maisterra Nuin andrea, Belén Arbizu Fernandez andrea, Amaya
Perez Echeverría andrea, Eva María Juez-Sarmiento Brito andrea, Iranzu
Zudaire Fernandez andrea, Verónica Arjona Sucunza andrea, Maialen
Lecumberri Erro andrea, Cristina Urra Gil andrea, Julio Benito Jalón jauna,
Silvia Espiño Goñi andrea, Susana Huarte Del Barrio andrea eta Carlos
Orte Serrano jauna, txanda irekikoak.
2. Izendatutako izangaiei lanpostu hauek esleitzea, OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzuan:
Itxaso Muguruza Bellosillo andreari, plantilla organikoan 61755 zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Halyna Borkovska Golodnyuk andreari, plantilla organikoan 63590
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Maider Goikoetxea Peñagarikano andreari, plantilla organikoan 61310
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
María Celeste Santiago Valladolid andreari, plantilla organikoan 60256
zenbakia duen lanpostua, Zaraitzuko Oinarrizko Osasun Laguntzako Taldeari atxikia.
Vicente Ballester Martínez jaunari, plantilla organikoan 68365 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Lucía Ursúa Fernández andreari, plantilla organikoan 62408 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Agurne Oronoz Lasaga andreari, plantilla organikoan 64690 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Patricia Muñoz Carral andreari, plantilla organikoan 70957 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Natalia Vinader Carcedo andreari, plantilla organikoan 61631 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Diego Martínez Pinillos jaunari, plantilla organikoan 67963 zenbakia
duen lanpostua, Lizarrako García Orcoyen Ospitaleari atxikia.
Olga Fernández Ruz andreari, plantilla organikoan 62985 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Lidia Perez Moreno andreari, plantilla organikoan 65367 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
María Teresa Moreno Del Peral andreari, plantilla organikoan 68993
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
María Isabel Macías Domínguez andreari, plantilla organikoan 60223
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
María Fe López Gastón andreari, plantilla organikoan 63679 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Alba Lekunberri Labiano andreari, plantilla organikoan 63908 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Ana María Zancas Martín andreari, plantilla organikoan 64852 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Ivan Urbiola Montalvo jaunari, plantilla organikoan 63436 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
María Pilar Almeida Prado andreari, plantilla organikoan 61331 zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia, erradioterapiako
instalazioetan lan egiteko lizentzia eduki beharra eskatzen duena.
Ana Isabel De Miguel Muñoz andreari, plantilla organikoan 63884
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia, medikuntza
nuklearreko instalazioetan lan egiteko lizentzia eduki beharra eskatzen
duena.
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María Jose Mendívil Hernandez andreari, plantilla organikoan 62746
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Laura Lisarri Garrues andreari, plantilla organikoan 63384 zenbakia
duen lanpostua, Lizarrako García Orcoyen Ospitaleari atxikia.
Miriam Zapata Mutilva andreari, plantilla organikoan 63660 zenbakia
duen lanpostua, Lizarrako García Orcoyen Ospitaleari atxikia.
María del Mar López González andreari, plantilla organikoan 62619
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
José María Rodríguez Narbarte jaunari, plantilla organikoan 66635
zenbakia duen lanpostua, Lizarrako García Orcoyen Ospitaleari atxikia.
María Rosario Joyas Astrain andreari plantilla organikoan 61653
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Ana Isabel García Casado andreari, plantilla organikoan 61420 zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Sonia Isabel Jareño Alves andreari, plantilla organikoan 62125 zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Olga Alonso Contreras andreari, plantilla organikoan 67300 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
María Blanca Sánchez Burgaleta andreari, plantilla organikoan 64091
zenbakia duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
María Dolores Melero Dominguez andreari, plantilla organikoan 61299
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
María Teresa Asiain Urrizola andreari, plantilla organikoan 67721
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
María Elena Goñi Orella andreari, plantilla organikoan 70958 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
María Teresa Colomo Elrío andreari, plantilla organikoan 68096 zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
María Ilundain Avellaneda andreari, plantilla organikoan 69781 zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Lourdes Martínez Mangado andreari plantilla organikoan 60565 zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
María Asunción Socorro Asenjo Gorricho andreari, plantilla organikoan
70036 zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Marta María Lerín Lebrero andreari, plantilla organikoan 64194 zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Jorge Villar Acedo jaunari, plantilla organikoan 68067 zenbakia duen
lanpostua, Lizarrako García Orcoyen Ospitaleari atxikia.
Nuria Barrenechea Pérez andreari, plantilla organikoan 62781 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Asunción Hernández Barcos andreari, plantilla organikoan 69775
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Ana Isabel Aldaz Osacar andreari, plantilla organikoan 66460 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Margarita Yolanda Crespo Carlos andreari, plantilla organikoan 63298
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
María Pilar Izcue Istúriz andreari, plantilla organikoan 62069 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
María Virginia Eraso Pérez andreari, plantilla organikoan 66191 zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Nuria Jiménez Cacho andreari, plantilla organikoan 69876 zenbakia
duen lanpostua, Lizarrako García Orcoyen Ospitaleari atxikia.
David Berraondo Armendariz jaunari, plantilla organikoan 70784 zenbakia duen lanpostua, Lizarrako García Orcoyen Ospitaleari atxikia.
María Del Mar San Martín Zabaleta andreari, plantilla organikoan 64452
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
María Estrella Luengo Fernandez andreari, plantilla organikoan 63531
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Ana Martín Portal andreari, plantilla organikoan 64221 zenbakia duen
lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Susana Martínez De Falcón Palma andreari, plantilla organikoan 65019
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Cristina De la Cruz Zubiri andreari, plantilla organikoan 63582 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Juan Carlos Sanz Oyaga jaunari, plantilla organikoan 63766 zenbakia
duen lanpostua, Lizarrako García Orcoyen Ospitaleari atxikia.
María Teresa Zabal Dominguez andreari, plantilla organikoan 66468
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Iosune Tellechea García andreari, plantilla organikoan 66075 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Laura Martinez De Falcon Palma andreari, plantilla organikoan 70670
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Susana Goikoetxea Esnaola andreari, plantilla organikoan 64674
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
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María Usua Galar Olleta andreari, plantilla organikoan 61550 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Idoia Olondriz García andreari, plantilla organikoan 63889 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Miguel Ángel Fernández Nistal jaunari, plantilla organikoan 66462
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Rosario Leyre Escobedo Romero andreari, plantilla organikoan 68086
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Miriam Unciti Goñi andreari, plantilla organikoan 69771 zenbakia duen
lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Laura García García andreari, plantilla organikoan 70671 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Barda María Ochoa Alfaro andreari, plantilla organikoan 62982 zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Pilar Belzunce Alonso andreari, plantilla organikoan 70756 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Ainara López López andreari, plantilla organikoan 67242 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
María Ozcáriz Zabaleta andreari, plantilla organikoan 61211 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
María Araiz Vergara andreari, plantilla organikoan 70668 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Marta Ferraz Torres andreari, plantilla organikoan 63707 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Marta Nasarre Lorite andreari, plantilla organikoan 64997 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
María Del Carmen Cuevas Iroz andreari, plantilla organikoan 66701
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Miguel María Latorre Casajús jaunari, plantilla organikoan 67234
zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Amaia Loitegui Zubieta andreari, plantilla organikoan 62326 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Beatriz Labarta Herrera andreari, plantilla organikoan 69619 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Blanca Corral Simón andreari, plantilla organikoan 64872 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
María Jericó Ojer andreari, plantilla organikoan 62399 zenbakia duen
lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Irune Álvarez Sagüés andreari, plantilla organikoan 63465 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.
Raquel Gómez Ruiz andreari, plantilla organikoan 65157 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Saray Losarcos Algarra andreari plantilla organikoan 70785 zenbakia
duen lanpostua, Lizarrako García Orcoyen Ospitaleari atxikia.
Álvaro Moreno Velasco jaunari, plantilla organikoan 69960 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Virginia Calleja González andreari, plantilla organikoan 64339 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Ana María Alcalde García andreari, plantilla organikoan 70761 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Beatriz López Sáenz De La Torre andreari, plantilla organikoan 64769
zenbakia duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Gonzalo Esparza Imas jaunari, plantilla organikoan 65375 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Raquel Sesma Piñeiro andreari, plantilla organikoan 69961 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Marta Merino García andreari, plantilla organikoan 69962 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Iván García Enériz jaunari, plantilla organikoan 69958 zenbakia duen
lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Aranzazu Alzate Guergué andreari, plantilla organikoan 70786 zenbakia
duen lanpostua, Lizarrako García Orcoyen Ospitaleari atxikia.
Raquel Azcona Eguinoa andreari, plantilla organikoan 70758 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
María Pilar Antón Grandez andreari, plantilla organikoan 70752 zenbakia duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Nerea Remón Castillo andreari, plantilla organikoan 70755 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Lucia San Miguel Ordoñez andreari, plantilla organikoan 64399 zenbakia duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Ana García de Galdiano Fernandez andreari, plantilla organikoan 64753
zenbakia duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
María Olga Contín Conget andreari, plantilla organikoan 67798 zenbakia duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
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María Begoña Maisterra Nuin andreari, plantilla organikoan 70753
zenbakia duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Belén Arbizu Fernandez andreari, plantilla organikoan 64495 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Amaya Perez Echeverría andreari, plantilla organikoan 69964 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Eva María Juez-Sarmiento Brito andreari, plantilla organikoan 70760
zenbakia duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Iranzu Zudaire Fernandez andreari, plantilla organikoan 61548 zenbakia duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia, erradioterapiako
instalazioetan lan egiteko lizentzia eduki beharra eskatzen duena.
Verónica Arjona Sucunza andreari, plantilla organikoan 70764 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Maialen Lecumberri Erro andreari, plantilla organikoan 65282 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Cristina Urra Gil andreari, plantilla organikoan 70766 zenbakia duen
lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Julio Benito Jalón jaunari, plantilla organikoan 67795 zenbakia duen
lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Silvia Espiño Goñi andreari, plantilla organikoan 69945 zenbakia duen
lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Susana Huarte Del Barrio andreari, plantilla organikoan 70751 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
Carlos Orte Serrano jaunari, plantilla organikoan 69971 zenbakia duen
lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.
3. Izendatutako izangaiek hilabeteko epean jabetu behar dute lanpostuaz, izendapena jakinarazi eta biharamunetik hasita. Epe horretan lanpostuaz jabetzen ez badira, ezinbesteko kasuetan salbu, Foru Komunitateko
Administrazioko funtzionario izateko eskubide guztiak galduko dituzte.
4. Ebazpen hau igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari (Langileriaren eta Lan Harremanen
Zuzendariordetzari, Oinarrizko Osasun Laguntzako zuzendari kudeatzaileari eta Nafarroako Ospitaleguneko Langileriaren Zuzendaritzari eta
García Orcoyen eta Reina Sofia ospitaleetakoei), eta Funtzio Publikoko
Zuzendaritza Nagusiko Langileriaren Kudeaketako Zerbitzuari, eta interesdunei jakinaraztea, eta adieraztea ebazpen honen kontra gora jotzeko
errekurtsoa paratzen ahalko dela, Lehendakaritzako, Berdintasuneko,
Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, jakinarazi eta
biharamunetik hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta
122. artikuluekin bat.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 20an.–Funtzio Publikoko zuzendari nagusia, Amaia Goñi Lacabe.
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1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan
publikoaren eskaintza
GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren 3722/2019
Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoetan interesdun direnei.
Iragarki honen bitartez jakinarazten da ezen jarraian aipatzen diren
pertsonek gora jotzeko errekurtsoak jarri dituztela Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren azaroaren 4ko
3722/2019 Ebazpenaren aurka, zeinaren bidez behin betiko zerrendak
onetsi baitziren, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko
zuzendariaren irailaren 11ko 3138/2019 Ebazpenaren bidez zerrenda
berariazkoak irekitzearen ondoriozkoak. Hona hemen errekurtsogileen
izenak, espezialitatearen arabera sailkatuta:
Maisu-maistren kidegoa
–Entzumena eta Hizkuntza (euskaraz):
• Leire Buzunariz Yarnoz.
Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoa
–Fisika eta Kimika (gaztelaniaz):
• Gonzalo Javier Franco Álvarez.
• Alberto Moral Ruiz.
–Informatika (gaztelaniaz):
• Raquel Pérez Ibáñez.

–Matematika (gaztelaniaz):
• Raquel Pérez Ibáñez.
Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoa
–Osasun eta Laguntza Prozedurak (gaztelaniaz):
• Cristina Arana Marquina.
–Instalazio Elektroteknikoak (gaztelaniaz):
• Francisco Javier Sánchez Balmaseda.
–Mekanizazioa eta Makinen Mantentze-lanak (euskaraz):
• Iker Iparraguirre Galarraga.
–Soldadura (euskaraz):
• Iker Iparraguirre Galarraga.
Arte plastikoetako eta diseinuko irakasleen kidegoa
–Diseinu Grafikoa (gaztelaniaz):
• Adam Gustaw Kozinski Radomska.
Hori horrela, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. eta 118. artikuluetan
xedatutakoari jarraikiz, espezialitate horretan interesdun diren guztiei dei
egiten zaie alegazioak egin ahal izan ditzaten, iragarki hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hamar egun balioduneko
epean. Horiek Hezkuntza Departamentuaren Erregistroan aurkezten ahalko
dira (Iruñeko San Domingo aldapa z.g.) edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015
Legean ezarritako bideetatik edozein erabiliz.
Aurkeztutako errekurtsoen kopiak interesdunen eskura daude Hezkuntza Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiko Araubide Juridikoaren
Atalean (Iruñeko San Domingo aldapa z.g.).
Iruñean, 2020ko otsailaren 7an.–Hezkuntza Departamentuko idazkari
tekniko nagusia, Beatriz Ayerra Gamboa.
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1.7. BESTELAKOAK
2/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Garraioetako zuzendari nagusiak emana, errepideko garraio publikoan aritzeko behar den
lanbide gaitasunaren ziurtagiria eskuratzeko Nafarroako Foru
Komunitatean 2020. urtean eginen diren probetarako deialdia
egiten duena.
Errepideko garraiolari gisa jarduteko bete beharreko baldintzei buruzko
arau komunak ezarri zituen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
urriaren 21eko 1071/2009 (EE) Erregelamenduan xedatutakoaren arabera, errepideko garraiolari gisa aritzeko betebeharretako bat da lanbide
gaitasuna izatea. Hori horrela, Erregelamenduaren 8. artikuluak ezartzen
du, betebehar hori egiaztatzearren, interesa duten pertsonek nahitaezko
azterketa idatzi baten bidez erakutsi beharko dutela behar bezalako ezaupideak dituztela. Azterketa hori interesdunen ohiko bizilekua den estatu
kidean edo lan egiten duten estatu kidean eginen dute.
Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko uztailaren 30eko 16/1987
Legeak ere ezartzen du (9/2013 Legearen bidez aldatutako testuaren 43.
eta 119. artikuluetan) ezen garraiolari gisa, garraio-agente gisa, garraiokudeatzaile gisa, biltegizain-banatzaile gisa eta logistikako operadore
gisa lanean aritzeko, beharrezkoa izanen dela betebehar hori betetzen
dela frogatzea.
Arlo honi dagokionez, aipatutako legea garatzen duten arauak honako hauetan agertzen dira: Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko
Legearen Erregelamendua onesten duen irailaren 28ko 1211/1990 Errege
Dekretuaren IV. tituluaren lehenengo kapitulua (otsailaren 15eko 70/2019
Errege Dekretuak aldatu zuen errege dekretu hori), eta Sustapen Ministerioaren 1999ko maiatzaren 28ko Agindua, arauak ematen dituena lanbide
trebakuntzaren ziurtagiriak luzatzeko, hots, gaur egun lanbide gaitasunaren
ziurtagiriak direnak.
Agindu horren 5. artikuluak ezartzen du uztailaren 30eko 5/1987
Lege Organikoaren bidez eskuordeturiko ahalmenen ondorioz ziurtagiri hori lortzeko probak egiteko eskumena duten autonomia erkidegoek
gutxienez urtean behin eginen dutela horretarako deialdia, modalitate
guztietarako.
Horrenbestez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta
foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru
Legearen 32.1 d) artikuluak emandako ahalmenak erabiliz, eta Garraioen
Ikuskapen, Kudeaketa eta Antolamenduaren eta Mugikortasunaren Zerbitzuak proposatutakoarekin bat,
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EBAZTEN DUT:
1. Deialdia onestea errepideko garraio publikoan aritzeko behar den
lanbide gaitasunaren ziurtagiria eskuratzeko Nafarroako Foru Komunitatean
2020. urtean eginen diren probetarako. Deialdiaren oinarriak ebazpen
honen eranskinean daude.
2. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila
xedatzea.
3. Ebazpen hau igortzea Garraioen Ikuskapen, Kudeaketa eta Antolamenduaren eta Mugikortasunaren Zerbitzura.
4. Adieraztea ebazpen honek ez duela bide administratiboa amaitzen
eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dela, Lurralde Kohesiorako kontseilariari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik hilabeteko
epean.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 15ean.–Garraioetako zuzendari nagusia,
Berta Miranda Ordobás.
ERANSKINA
Errepideko garraio publikoan aritzeko behar den lanbide gaitasunaren
ziurtagiria eskuratzeko Nafarroako Foru Komunitatean 2020. urtean
eginen diren probetarako deialdiaren oinarriak
Lehena.–Xedea.
Deialdi honen xedea da lanbide gaitasunaren modalitate hauen ziurtagiria lortzeko probak egitea:
–Errepideko salgaien garraioa, Espainiakoa eta nazioartekoa.
–Errepideko bidaiari-garraioa, Espainiakoa eta nazioartekoa
Errepideko garraioaren jarduera lagungarri eta osagarrietan aritzeko
behar den lanbide gaitasuna lortu nahi dutenek errepideko salgaien garraioaren jarduerari dagozkion gaiei buruzko azterketa egin beharko dute.
Bigarrena.–Betebeharrak.
1. Azterketan parte hartuko dute, soilik, frogatzen dutenek prestakuntza titulu hauetakoren bat daukatela, eskaerak aurkezteko epea
bukatu baino lehen:
–Batxilergo titulua edo baliokidea.
–Teknikariaren titulua, frogatzen duena erdi mailako Lanbide Heziketa
gainditua dagoela, edozein dela ere kasuan kasuko lanbidea.
–Goi mailako teknikariaren titulua, frogatzen duena goi mailako Lanbide
Heziketa gainditua dagoela, edozein dela ere kasuan kasuko lanbidea.
–Unibertsitateko edozein titulu, frogatzen duena erdi mailako graduko
edo gradu ondoko unibertsitate ikasketak gaindituak daudela.
Ondorio horietarako, ulertzen da Batxilergo tituluaren baliokideak direla
Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak araudia dela-eta haren
baliokidetzat jotako tituluak, lanerako edo lanbiderako ondorio soiletarako.
Horretarako, ekainaren 10eko EDU/1603/2009 Agindura jotzen da, zeinak
ezartzen baititu Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan araututako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudun tituluen
eta Batxilergokoen arteko baliokidetzak, baita esteka honetara ere:
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/bachillerato/
gestion-titulos/equivalencias-efectos-laborales.html.
2. Halaber, azterketa egiteko ezinbesteko baldintza izanen da ohiko
bizilekua Nafarroako Foru Komunitatean izatea eskaerak aurkezteko epea
bukatu baino lehen. Izangaiaren ohiko bizilekua zein den jakiteko, indarra
duen nortasun agiri nazionalean (NANa) edo atzerritarraren identifikazio
zenbakian (AIZ) ageri dena hartuko da kontuan.
Agiri horretan ageri den helbidearen ordez beste bat onartuko da,
bakar-bakarrik, honako kasu hauetako bat gertatzen denean:
–Izangaiak erroldatze agiriaren bidez frogatzen baldin badu helbidea
Nafarroako Foru Komunitatean izan duela azken urteko 185 egun naturaletan gutxienez. Kontaketa hori ariketetan parte hartzeko eskaerak
aurkezteko epea bukatzen den egunetik eginen da.
–Erroldatze agiriaren arabera azken urtean helbidea Nafarroako Foru
Komunitatean izandako egun kopurua 185 baino gutxiago izan arren (eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunetik atzera kontatzen hasita betiere),
izangaiak frogatzen baldin badu bizilekua Nafarroako Foru Komunitatera
aldatzera beharturik egon dela, familia edo laneko arrazoiak direla kausa.
Hirugarrena.–Eskaerak aurkezteko modua.
1. Deialdi honetan parte hartu nahi dutenek bide hauetako bat erabiliz
aurkeztu beharko dute eskaera:
–Interneten bidez, Nafarroako Gobernuaren atarian, www.nafarroa.eus
helbidean, eskura dagoen deialdiaren fitxako eskabidea betez. “Tramiteak”
atalean aurkitzen da, “Competencia” idatziz bilatzailean.
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–Eskaera bat aurkeztuz Nafarroako Gobernuko Lurralde Kohesiorako
Departamentuaren Erregistro Orokorrean (San Ignazio etorbidea 3, beheko
solairua; Iruña), edo, bestela, helbide honetan azaltzen diren Nafarroako
Gobernuaren Erregistro Orokorraren bulegoetatik edozeinetan: https://
www.navarra.es/home_eu/Servicios/AtencionCiudadana/Oficinas.htm
Orobat, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako lekuetako
edozeinetan.
Deialdiaren fitxan eskuratzen ahalko da eskabidea (www.nafarroa.
eus). Izena emateko inprimakira iristeko bide bera erabil daiteke eskabidea
jasotzeko, edota Garraioen Ikuskapen, Kudeaketa eta Antolamenduaren
eta Mugikortasunaren Zerbitzuan eskatu.
2. Aurkezteko modua zein den ere, probetan parte hartzeko eskabidearekin batera, dokumentazio hau erantsi beharko da:
a) Deialdi honetako bigarren oinarriko lehenengo puntuan eskatzen
diren tituluetako baten fotokopia konpultsatua.
b) Nortasun agiri nazionalaren (NANa) edo atzerritarraren identifikazio
zenbakiaren (AIZ) fotokopia, helbidea Nafarroako Foru Komunitatean
duela erakusten duena.
Dokumentu horietan ageri den helbidea Nafarroako Foru Komunitatekoa ez bada, erroldatze agiriarekin egiaztatu beharko du Nafarroan duela
bizilekua; agiri horretan adierazi beharko da azkeneko urtean gutxienez
185 egun naturaletan Nafarroako Foru Komunitatean izan duela helbidea.
Kontaketa hori probetan parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea bukatzen
den egunetik eginen da.
Erroldaren araberako antzinatasuna 185 egunetik beherakoa baldin
bada, bizilekua Nafarroako Foru Komunitatera aldatzera behartu duten
familia edo lan arrazoiak azaltzen dituen agiria aurkeztu beharko da.
c) Lanbide gaitasunaren azterketara aurkezteko eskubideengatik
dagokion tasaren zenbatekoa Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kontuan ordaindu dela frogatzen duen agiria. Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako tasa
eta prezio publikoei buruzko martxoaren 27ko 7/2001 Foru Legean ezarrita
dago tasa hori.
3. Eskaera Internet bidez egiten bada, agiri horiek Garraioen Ikuskapen, Kudeaketa eta Antolamenduaren eta Mugikortasunaren Zerbitzura
igorriko dira (Alondegi kalea 1, 2. solairua, 31002 Iruña), edo oinarri honetako 1. atalean aipatutako erregistro edo bulegoren batean aurkeztuko
dira. Bestela, eskabideari erantsiko zaizkio agiri horiek.
Laugarrena.–Eskaerak aurkezteko epea.
Eskaerak 2020ko martxoaren 16tik apirilaren 6ra arte aurkeztuko
dira.
Bosgarrena.–Onartuen eta baztertuen zerrenda.
1. Eskaerak aurkezteko epea bukaturik, izangai onartu eta baztertuen
behin-behineko zerrenda 2020ko apirilaren 16an argitaratuko da Nafarroako
Gobernuaren Interneteko atarian jasota dagoen deialdiaren fitxan (www.
nafarroa.eus) eta Garraioen Ikuskapen, Kudeaketa eta Antolamenduaren
eta Mugikortasunaren Zerbitzuaren bulegoetako iragarki-taulan (Alondegi
kalea 1, 2. solairua, Iruña).
2. 2020ko apirilaren 30era arte, bazterturiko izangaiek erreklamazioak
aurkezten ahal dituzte, eta, akatsik egin badute, haiek zuzendu.
Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda modu berean argitaratuko da 2020ko maiatzaren 6an.
Seigarrena.–Epaimahaia.
Probak gidatuko dituen epaimahaia kide hauek osatuko dute:
Epaimahaiburua:
–Santiago Alemán Carrica, Garraioen Ikuskapen, Kudeaketa eta
Antolamenduaren eta Mugikortasunaren Zerbitzuko zuzendaria.
Ordezkoa:
–Estela Moso Sarasa, Garraioen Plangintza eta Araubide Juridikoaren
Zerbitzuko zuzendaria
Epaimahaikideak:
–María Aránzazu Murillo Zabalza, Kudeaketa Ataleko burua.
–Oscar Molviedro Barea, Deialdien eta Txartelen Bulegoko burua.
–Ana Serrano Herrera, Bidaiariak Garraiatzeko Baimenen Bulegoko
burua.
Ordezkoak:
–Miguel Ángel Jiménez de Cisneros y Fonfría, Mugikortasun, Logistika
era Garraio Ataleko burua.
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–Carmen Castiella Sánchez-Ostiz, Garraioen Ikuskapenaren eta
Arbitraje Batzordearen Ataleko burua.
–Luis Martínez Cunchillos, Modernizazio Ataleko burua.
Idazkaria:
–Charo Loitegui Biurrun, Garraioen Araubide Juridikoaren Ataleko
burua.
Ordezkoa:
–María Senosiáin Labat, Garraioaren Kontrol Juridikorako Bulegoko
burua.
Zazpigarrena.–Probak.
1. Izangaiek nortasun agiri nazionala (NANa), atzerritarraren identifikazio zenbakia (AIZ) edo, epaimahaiaren arabera, bere nortasuna modu
sinesgarrian egiaztatzen duen beste agiri bat aldean dutela agertu beharko
dute probetara.
Hori ezean, izangaia ez da probak egitera onartua izanen.
2. Lanbide gaitasunaren ziurtagiria eskuratzeko probak 1999ko maiatzaren 28ko Aginduaren B eranskinean agertzen diren gaiei buruzkoak
izanen dira (1999ko ekainaren 11ko Estatuko Aldizkari Ofiziala); izan ere,
agindu horren bidez Lurreko Garraioak Antolatzeari buruzko Legearen
Erregelamenduaren II. tituluko I. kapitulua garatu zen, lanbide gaitasunaren ziurtagiriak emateari dagokionez. Geroago, eranskin hura Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren urriaren 21eko 1071/2009 (EE) Erregelamenduaren I. eranskinaren bidez aldatu zen (Europar Batasuneko
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 2009ko azaroaren 14an).
3. Ariketek bi zati izanen dituzte:
Lehenbiziko zatian “test” motako 100 galdera erantzun beharko dira
kasuan kasuko programako gaien edukiari buruz, lau erantzunen artean
bat aukeratuz.
Bigarren zatian programako gaiak egoera zehatz batzuetan aplikatu
beharra izanen duten sei kasu praktiko ebatzi beharko dira, kalkulu matematikoak eginez edo idatziz azalduz.
4. Izangaiek bi ordu izanen dituzte ariketa zati bakoitza egiteko.
Zortzigarrena.–Ariketen kalifikazioa.
1. Ariketak zerotik hamar puntu bitarte kalifikatuko dira, balorazio
arau hauei jarraikiz:
Lehenbiziko zatian, zuzen erantzuten den “test” motako galdera bakoitzagatik 0,04 puntu jasoko dira, eta oker erantzuten den bakoitzagatik,
berriz, -0,02 puntu. Erantzun gabeko galderek eta erantzun bat baino
gehiago dutenek ez dute punturik emanen, ezta kenduko ere.
Bigarren zatian, kasu praktiko bakoitza 0tik puntu bat bitarte puntuatuko
da.
2. Ariketa gainditzeko, izangaiek 2 puntu lortu beharko dituzte gutxienez lehenbiziko zatian, eta 3 bigarrenean, eta bien baturak 6 puntu edo
gehiago egin beharko du.
Bederatzigarrena.–Probak egiteko eguna eta tokia.
1. Errepideko salgaien eta bidaiarien garraioaren modalitateko lanbide gaitasunaren ziurtagiria eskuratzeko probak Nafarroako Unibertsitate
Publikoko ikasgelategian eginen dira (Arrosadiko Campusa z.g., Iruña),
2020ko maiatzaren 9an, larunbatarekin, ordutegi honen arabera:
–1. zatia: 09:00etan.
–2. zatia: 11:30ean.
2. Soilik izangairen bat bi modalitateetara inskribatzen den kasuan,
errepideko bidaiari-garraioaren modalitateko lanbide gaitasunaren ziur-

tagiria eskuratzeko probak UHUNeko ikasgelategian eginen dira (Sadar
kalea z.g., Iruña), 2020ko maiatzaren 8an, larunbatarekin, ordutegi honen
arabera:
–1. zatia: 09:30ean.
–2. zatia: 12:00etan.
Hamargarrena.–Gaindituen zerrenda.
Ariketak kalifikatu ondoren, epaimahaiak probak gainditzen dituztenen
behin-behineko zerrenda jendaurrean jarriko du Garraioen Ikuskapen,
Kudeaketa eta Antolamenduaren eta Mugikortasunaren Zerbitzuko bulegoetako iragarki-taulan (Alondegi kalea 1, 2. solairua, Iruña), eta Nafarroako Gobernuaren Interneteko Atarian (www.nafarroa.eus). Horrekin
batera, azterketak berrikusteko eta alegazioak aurkezteko epearen berri
ere emanen du.
Epe hori bukatuta eta, kasua bada, aurkezten diren erreklamazioak
ebatzita, probak gainditu dituzten izangaien behin betiko zerrenda Garraioetako zuzendari nagusiari igorriko zaio.
Probak gainditzen dituzten izangaien zerrenda onesteko Garraioetako
zuzendari nagusiak emanen duen ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da, eta ebazpen horren kontra gora jotzeko errekurtsoa jartzen
ahalko da, Lurralde Kohesiorako kontseilariari zuzendua, argitaratu eta
hilabeteko epean.
F2000805

10/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 30ekoa, Toki Administrazioaren
eta Despopulazioaren zuzendari nagusik emana, “Fiteroko HUA
birmoldatzea” proiektua eta haren ondoriozko obrek ukitutako
ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen dituena.
Nafarroako Toki Azpiegiturak SA (NILSA) enpresak, Fiteroko
Udalarekin finkatua duen lankidetza araubideaz baliatuz diharduela,
zuzendaritza nagusi honi eskatu dio jendaurrean jar ditzala ‘’Fiteroko
HUA birmoldatzea’’ izeneko proiektua eta hark ukitutako ondasun eta
eskubideen zerrenda.
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 berarekin dakar hartzen
dituzten ondasunen onura publikoaren adierazpena eta ondasun horiek
okupatu behar izatea, nahitaezko desjabetzea egiteko.
Horrenbestez, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 18. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren
egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuak
esleitu dizkidan eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Hamabost egunez jendaurrean jartzea “Fiteroko HUA birmoldatzea”
izeneko proiektua eta hark ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda,
hemen ondotik ematen dena, proiektuak ukitutakoek egokiak iruditzen
zaizkien alegazioak aurkeztu eta, argitaratzen den zerrendan akatsik badago, horiek zuzentzeko behar diren datuak eman ditzaten, idatziz, Toki
Administrazioko Zuzendaritza Nagusian (Arrieta kalea, 12 - 3. solairua,
31002 Iruña) eta Fiteroko udaletxean. Bi leku horietan proiektuaren kopia
bat eta lurzatien planoak izanen dira eskuragarri.
2. Ebazpen hau, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendarekin
batera, Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Fiteroko udaletxean 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.

FITEROKO HUA BIRMOLDATZEA
Ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda
UKIPENAK

KATASTROKO DATUAK

Zortasuna

FINKAREN
KODEA

TITULARRAK

J.

m.l.

Erreg.

m²

Un.

m²

Behin bet.
okup. HUA/ Aldi bat. ok.
beste batzuk
(m²)
(m²)

Pol.

Lurz.

Lur mota

Fiteroko udal-mugartea
FI‑01

Fiteroko herri-lurrak
San Raimundo pasealekua 11, behea
31593 Fitero (Nafarroa)

HUH

272

816

2

4

594

4.180

2

1498 Eraikuntza/zurzuriak

FI‑02

José Eladio Atienza Jiménez

HUH

0

0

0

0

1.300

0

2

1601 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑03

Fiteroko Udala
San Raimundo pasealekua 11, behea
31593 Fitero (Nafarroa)

HUH

0

0

0

0

1.304

0

2

1963 Eraikuntza

1810. orrialdea - 32. zenbakia

2020ko otsailaren 17a, astelehena
UKIPENAK

FINKAREN
KODEA

KATASTROKO DATUAK

Zortasuna
TITULARRAK

J.

m.l.

Erreg.
m²

Behin bet.
okup. HUA/ Aldi bat. ok.
beste batzuk
(m²)
(m²)

m²

Un.

3,5

8

873

Pol.

Lurz.

1.468

-

-

Lur mota

FI‑04

Fiteroko Udala
San Raimundo pasealekua 11, behea
31593 Fitero (Nafarroa)

HUH

170

510

FI‑05

José María Rupérez Pérez

HUH

0

0

0

0

442

62

2

1939 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑06

José María Rupérez Pérez
Calatrava kalea 29, 31593, Fitero

HUH

0

0

0

0

791

95

2

1940 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑07

Josefina Falces Jiménez
María Pilar Falces Jiménez

HUH

0

0

0

0

1.126

1.101

2

1953 Ureztatzeko alorra

FI‑08

Cesáreo Bayo Barea

HUH

0

0

0

0

741

74

2

1954 Ureztatzeko alorra

FI‑09

Félix Bayo Fernández
Ana María García Chivite

HUH

0

0

0

0

475

54

2

1962 Ureztatzeko alorra

FI‑10

Ángela Sainz Sanz

HUH

0

0

0

0

280

34

2

1964 Ureztatzeko alorra

FI‑11

María Paz Alduan Rincón

HUH

0

0

0

0

126

22

2

1603 Ureztatzeko alorra

FI‑12

María Paz Alduan Rincon

HUH

0

0

0

0

110

35

2

1602 Ureztalurreko olibadia/bidea

FI‑13

Manuel Ayala Aliaga

HUH

0

0

0

0

93

54

2

1607 Fruta-erbolak ureztalurrean/bidea

FI‑14

María Isabel Yanguas Latorre

HUH

0

0

0

0

47

50

2

1611 Ureztatzeko alorra

FI‑15

Berta Herrero Meneses

HUH

0

0

0

0

208

91

2

1938 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑16

Blasa Bayo Jiménez

HUH

0

0

0

0

0

3

2

1587 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑17

Alberto Mañero Goñi

HUH

6

18

0

0

1

74

2

1586 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑18

José Carmelo Rupérez Bayo

HUH

29

87

0

0

52

342

2

1585 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑19

M.ª Concepción Fernández Jiménez

HUH

26

78

0

0

0

261

2

1583 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑20

M.ª Concepción Fernández Jiménez

HUH

19

57

0,5

0

323

834

2

1581 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑21

Jesús Moisés González Alfaro

HUH

0

0

0

0

41

2

1582 Bidea

FI‑22

Jesús Yanguas Jiménez y otros

HUH

52

156

0

0

401

2

1497 Fruta-erbolak ureztalurretan/
Ureztatzeko alorra

FI‑23

Manuel Jiménez Berdonces

HUH

88

264

0

0

1129

2

1499 Ureztatzeko alorra/Ureztalurreko
olibadia/askotariko zuhaitzak

FI‑24

Fiteroko herri-lurrak
San Raimundo pasealekua 11, behea
31593 Fitero (Nafarroa)

HUH

17

51

0

0

185

2

1503 Larreak

FI‑25

Emilio Gregorio Acarreta Latorre

HUH

156

468

0

0

1.426

2

1509 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑27

José Magaña Torrecilla

HUH

71

213

0

0

705

2

1515 Ureztatzeko alorra

FI‑28

José Luis Aliaga Jiménez

HUH

10

30

0

0

103

2

1517 Ureztatzeko alorra

FI‑29

María Pilar Burgos Yanguas
Manuel Randez Garbayo

HUH

44

132

0

0

278

2

3259 Eraikuntza

FI‑30

Fiteroko Udala
San Raimundo pasealekua 11, behea
31593 Fitero (Nafarroa)

HUH

35

105

0

0

127

2

3334 Lurzorua/Larreak

FI‑31

Fiteroko Udala
San Raimundo pasealekua 11, behea
31593 Fitero (Nafarroa)

HUH

785 2.355

0

0

5.081

1

FI‑32

Fiteroko herri-lurrak
San Raimundo pasealekua 11, behea
31593 Fitero (Nafarroa)

HUH

0

0

0

0

1

1

FI‑33

Nafarroako Foru Komunitatea
San Ignazio etorbidea 3
31002 Iruña

HUH

7

21

0

0

91

-

FI‑34

Laura Huarte Rico

HUH

31

93

0

0

364

1

FI‑35

Fiteroko Udala
San Raimundo pasealekua 11, behea
31593 Fitero (Nafarroa)

HUH

2

6

0

0

21

-

FI‑36

Josefina Falces Jiménez
María Pilar Falces Jiménez

HUH

55

165

0

0

410

1

764 Lehorreko alorra/Bidea

FI‑37

Andresa Hernández Jiménez

HUH

43

129

0

0

550

1

763 Lehorreko alorra/Bidea

FI‑38

Luis Huarte Goñi
Isabel Huarte Baztán eta beste batzuk

HUH

87

261

0

0

1.136

1

762 Arbendolondoak/Larreak

FI‑39

Promociones Landmar SA
Salis etorbidea 19
20000 Irun (Gipuzkoa)

HUH

82

246

0

0

1.165

1

761 Arbendolondoak/Larreak

FI‑40

Concepción Fernández Rodríguez

HUH

55

165

0

0

1.104

FI‑41

Fiteroko herri-lurrak
San Raimundo pasealekua 11, behea
31593 Fitero (Nafarroa)

HUH

6

18

0

0

71

1

759 Arbendolondoak

FI‑42

Fiteroko herri-lurrak
San Raimundo pasealekua 11, behea
31593 Fitero (Nafarroa)

HUH

9

27

0

0

117

1

450 Larreak/Askotariko fruta-erbolak

FI‑43

Rufino Forcada Jiménez

HUH

353 1.059

0

0

4.525

1

746 Lehorreko alorra/Larreak

292

-

Bidea

Bidea

436 Lurzorua

-

Errepidea

437 Arbendolondoak
-

Erreka

760 Arbendolondoak/Larreak/Elkorra

2020ko otsailaren 17a, astelehena

32. zenbakia - 1811. orrialdea
UKIPENAK

KATASTROKO DATUAK

Zortasuna

FINKAREN
KODEA

TITULARRAK

J.

m.l.

Erreg.

m²

Un.

m²

Behin bet.
okup. HUA/ Aldi bat. ok.
beste batzuk
(m²)
(m²)

Pol.

Lurz.

Lur mota

FI‑44

Carmen Yanguas Ramos

HUH

84

252

0

0

1.022

1

744 Mahastia/Larreak

FI‑45

Mercedes Jiménez Rupérez
Fiteroko Monasterioa kalea 2
31593 Fitero

HUH

23

69

0

0

305

1

741 Arbendolondoak/elkorra

FI‑46

José Calleja Fernández

HUH

108

324

0

0

1.042

1

FI‑47

Fiteroko herri-lurrak
San Raimundo pasealekua 11, behea
31593 Fitero (Nafarroa)

HUH

8

24

0

0

115

1

1242 Larreak

FI‑48

Fitero Golf Grupo Sistema SL
Serrano kalea 93
Madril

HUH

24

72

0

0

413

1

1224 Lurzorua

738 Arbendolondoak/Bidea

Laburdurak:
J.: jarduketa; HUH: hondakin uren hustubidea; Erreg.: erregistroa; Ald. bat. okup.: aldi baterako okupazioa; Pol.: poligonoa; Lurz.: lurzatia.

Linea elektrikoaren ondasun eta eskubideen zerrenda
UKIPENAK

KATASTROKO DATUAK

Zortasuna

FINKAREN
KODEA

TITULARRA

J.

m.l.

Erreg.

m²

Un.

m²

Behin bet.
okup.
HUA/Beste
batzuk
(m²)

Aldi bat. ok.
(m²)

Pol.

Lurz.

-

Lur mota

Fiteroko udal mugartea
FI‑04

Fiteroko Udala
San Raimundo pasealekua 11, behea
31593 Fitero (Nafarroa)

LE

FI‑15

Berta Herrero Meneses

LE

FI‑16

Blasa Bayo Jiménez

LE

FI‑17

Alberto Mañero Goñi

LE

FI‑49

María Antonia Gracia Yanguas
José Manuel Gracia Yanguas eta beste batzuk

LE

99

297

0

0

0

388

-

Bidea

0

0

0

0

0

25

2

1938 Fruta-erbolak ureztalurretan

10

30

0

0

0

76

2

1587 Fruta-erbolak ureztalurretan

14

42

0

0

0

44

2

1586 Fruta-erbolak ureztalurretan

0

0

0

0

0

1

2

1590 Ureztatzeko alorra

FI‑50

Emilio Gregorio Acarreta Latorre

LE

63

189

0

0

0

311

2

1931 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑51

Carmen Yanguas Huete

LE

27

81

1

4

0

169

2

1930 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑52

Adrián Aliaga Moreno
Peñahitero zeharkalea

LE

19

57

0

0

0

130

2

1922 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑53

M.ª Jesús Sanz Ramos

LE

12

36

0

0

0

85

2

1921 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑54

Carmelo Alvero Balbuena

LE

11

33

0

0

0

78

2

1600 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑55

Carmen Calleja Latorre

LE

13

39

0

0

0

89

2

1334 Ureztatzeko alorra

FI‑56

Prudencio Aliaga Yanguas

LE

11

33

0

0

0

76

2

1597 Ureztatzeko alorra

FI‑57

Luisa Francisca González Alfaro

LE

15

45

0

0

0

103

2

1596 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑58

Andrés Andrés Yanguas

LE

11

33

0

0

0

72

2

1595 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑59

Manuel Ángel Fernández Andrés

LE

0

0

0

0

0

12

2

1594 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑60

María Carmen Jiménez Yanguas

LE

0

0

0

0

0

30

2

1469 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑61

Ana Manuela Huete Álvarez

LE

0

0

0

0

0

18

2

1464 Ureztatzeko alorra

FI‑62

Alicia Martínez Barea

LE

4

12

0

0

0

27

2

1465 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑63

María Ángeles Espeleta La Peña

LE

10

30

0

0

0

44

2

1467 Fruta-erbolak ureztalurretan

FI‑64

Jesús Fernández Yanguas

LE

12

36

0

0

0

54

2

1468 Ureztatzeko alorra

FI‑65

Nicolás Fernández Andrés

LE

8

24

0

0

0

38

2

2013 Ureztatzeko alorra

FI‑66

Benigno Alfaro Fernández

LE

9

27

1

9

0

60

2

2012 Ureztatzeko alorra

FI‑67

Pedro M.ª Atienza Alfaro
M.ª Eugenia Muro Cervel

LE

7

21

1

9

0

76

2

2009 Ureztatzeko alorra
F2001461

36/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko
Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, hamar
egun naturaleko epea irekitzen duena, ebazpen hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera, enpresa
eta entitate publikoetan gizarte-erantzukizuna “InnovaRSE” metodologiaren arabera ezartzeko aholkulariak akredita daitezela
eskatzeko.
Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiaren (S3) 14.
erronkak, “Enpresa kudeaketarako kultura berria” izenekoak, hauxe du
xede: enpresa kultura ireki eta gardena garatzea partaidetza bidezko
lidergoaren eta kudeaketa-bikaintasunaren bitartez, enpresen eta enpresak
osatzen dituzten pertsonen dimentsio sozialean oinarritutako lan harreman
esparru bat sortzeko, balioa, konfiantza eta elkarrenganako konpromisoa
ekarriko duena.

Nafarroako Gobernua 2008. urtetik garatzen ari den kudeaketa sisteman, besteak beste, Nafarroako enpresen kudeaketan gizarte-erantzukizuna ezartzeko metodologia bat aplikatzen da (InnovaRSE). Ekintza hau
2009. urtetik lagundu da diruz.
InnovaRSE metodologia aplika dezaketen entitateen tipologia ahalik
eta gehien zabaltzeko asmoz, 2018an metodologia horren bi egokitzapen
prestatu ziren: bat, lan autonomoarentzat eta mikroeteentzat, eta bestea,
sektore publikoarentzat.
Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusiak dituen eskumenen artean, enpresaren gizarteerantzukizuna bultzatu eta sustatzea dago, halaxe xedatua baitago
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuaren egitura
organikoa ezarri zuen urriaren 30eko 265/2019 Foru Dekretuaren 26.e)
artikuluan.

1812. orrialdea - 32. zenbakia
Nafarroako Gobernuak gizarte-erantzukizuna sustatzen du, eta, horretarako, enpresentzako laguntzen deialdiak onesten ditu, beren enpresa-estrategietan gizarte-erantzukizuna sar dezaten errazteko.
Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusiak 2020ko ekitaldirako daukan aurrekontuko zuzkiduraren
barnean, 810012-81500-4709-494112 partida dago, “Gizarte-erantzukizuna sustatzeko programa” izenekoa, 72.000,00 euro dituena. 2020rako
Nafarroako Aurrekontuei buruzko Foru Legea onetsi bitartean, deialdia
2019ko gastuen aurrekontuko partida beraren kargura finantzatuko da,
automatikoki luzatu baita.
Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiaren apirilaren 15eko 39E/2019 Ebazpenaren bidez, gizarte-erantzukizuna sustatzeko 2019ko dirulaguntzen deialdia egin zen. Deialdi horren
4. oinarrian (Aholkulari gisa akreditatuako pertsonak) ezarrita dago ezen
Lan Zerbitzuak akreditatutako pertsonek egiten ahalko dituztela diruz
lagundutako jarduketak, eta akreditatutako pertsonen zerrenda “InnovaRSE
kanpoko aholkularitza zerbitzuen akreditazioa” zerbitzu-fitxan argitaratuko
dela kasuan kasuko akreditazio prozedura bukatutakoan.
Dirulaguntza eskatzen duten enpresek aukera izan dezaten jarduketa
diruz lagungarriak egiteko akreditazioa duten aholkulariekin harremanetan
jartzeko, akreditazio epe bat irekitzen da.
Hauek dira aholkulari akreditatua izateko betebeharrak:
–Hiru urteko esperientzia akreditatzea enpresentzako eta/edo entitate
publikoentzako kontsulta edo aholku lanetan.
–Jarduera profesionala gehienbat Nafarroan garatzea.
–Lan Zerbitzuak ematen duen prestakuntzan parte hartzea.
Akreditazioa lortu nahi duten pertsonek eskabide eredua aurkeztu
beharko dute, eta bertan erantzukizunpeko adierazpen bat agertu beharko
da aitortzeko hiru urteko esperientzia dutela enpresentzako eta/edo entitate
publikoentzako kontsulta edo aholku lanetan eta beren jarduera profesionala gehienbat Nafarroan garatu dutela. Eskaerarekin batera curriculum
eguneratua aurkeztuko da.
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Akreditazioa lortzeko eskaera eta dokumentazioa hamar egun naturaleko epean aurkeztuko dira, ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita, Nafarroako Gobernuaren Interneteko
www.nafarroa.eus Atariaren tramiteen katalogoan dagoen zerbitzu-fitxa
honen bidez: “InnovaRSE metodologiako kanpoko aholkularitza zerbitzuen akreditazioa”. Fitxa horretan, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioko Erregistro Orokor Elektronikoan sartzeko esteka bat
izanen da.
Aipatutako lehenengo bi baldintzak betetzen dituzten eskatzaileen
zerrenda prestatzen denean, bertan agertzen direnei prestakuntza saio
bat egitera deituko zaie.
Prestakuntza egin eta gero, InnovaRSE metodologia ezartzeko akreditatutako pertsonen zerrenda argitaratuko da goian aipatutako zerbitzu-fitxan.
Adierazitakoarekin bat, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren
11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluak ematen dizkidan eskudantziak
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. 10 egun naturaleko epea irekitzea, ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera, enpresa eta entitate
publikoetan gizarte-erantzukizuna “InnovaRSE” metodologiaren arabera
ezartzeko aholkulariak akredita daitezen eskatzeko.
2. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
3. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta honen
aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta
biharamunetik hasita.
Iruñean, 2020ko otsailaren 3an.–Enpresa Politikaren, Nazioarteko
Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.
F2001638
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN
PUBLIKOAREN ESKAINTZA
ZANGOZA
Deialdi publikoa, Zangozako “Juan Francés Iribarren” Udal Musika
Eskolan eskolazain izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez
betetzeko, lan-kontratu finkoarekin
Zangozako Udalak, 2020ko urtarrilaren 13ko Gobernu Batzarrak
erabakita, oinarriak onetsi ditu, “Juan Francés Iribarren” Udal Musika Eskolako eskolazain izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko
lan-kontratu finkodun langilea hautatzearren.
Horren ondorioz, deialdi hau ematen da argitara:
1.–Arau orokorrak.
1.1. Deialdi honen xedea da oposizio-lehiaketa bidez betetzea
eskolazain izateko lanpostu bat, Juan Francés de Iribarren Udal Musika
Eskolako Patronatuaren zerbitzura jardun dezan musika eskolan.
1.2. Besteak beste, lanpostu horretan aritzekoa denak betebehar
hauek izanen ditu:
–Oro har:
• Eskolazaintzari dagozkion egitekoak betetzea, eskola irekita dagoen
orduetan.
• Eskolako altzari, makina, instalazio eta lokalak zaintzea.
• Eraikineko, bulegoetako eta geletako giltzak zaintzea.
• Eskolako atea, idazkaritza eta lehen solairukoa ireki eta ixtea.
• Pasabideetako berogailuak eta bideo kanoia piztu eta itzaltzea.
• Pasabideetako, klaustroko eta abarretako argiak itzaltzea.
• Ate nagusian atezaintzako zerbitzuaz arduratzea, eskolazaintzako
lokalean egonik sarrera-irteerak kontrolatu eta eskolara doazenei
arreta emateko; berandu etortzen diren ikasleak eta hainbat arrazoirengatik eskolara joaten den kanpoko jendea hartzea, haien eskaerak
jasotzea, eskaera horiei erantzuteko ardura dutenei abisatzea eta
informazioa ematea ordutegi orokorraz eta eskolaren funtzionamenduari buruzko gainerako kontu guztiez.
• Bere esku utzitako dokumentu, gauza eta gutunak jaso, zaindu eta
banatzea.
• Eskolako telefonoa hartzea; abisuak jaso eta haien berri ematea.
Iristen diren erosgaiak eta mezuak kontrolatzea, jasotzea eta banatzea.
• Eskola barruan, behar diren materialak, altzariak eta tresnak garraiatzea; gelak prestatzea bilera edo bestelako jardueretarako.
• Zerbitzuari loturiko enkarguak egitea, bai eraikinaren barrenean
bai kanpoan.
• Erreprodukzioko makinak, fotokopiagailuak, koadernagailuak eta
antzeko beste batzuk erabiltzea, eskolako zuzendaritzak horretarako
baimena emandakoan.
• Fotokopiak egitea, errepografiako enkarguak eta azaleztapen txikiak,
bai zuzendaritza-taldeak bai irakasleek eskatuta.
• Administrazioko eremuaren mantentze-lanak egitea sistematikoki,
ordenari eta eraginkortasunari dagokienez (alarmak, ordutegiaren
programatzailea, botika-kutxa, fotokopiagailuak, orriak, kartulinak,
gillotina, plastifikagailua, paperontziak, erremintak eta abar).
• Eskolako instalazioak sistematikoki berraztertzea eta kalte edo anomalien berri ematea zuzendaritza-taldeari (entxufeak, etengailuak,
lanparak eta ekipamendu elektrikoa oro har, komunak eta abar).
Oinarrizko elementuak konpondu edo ordezkatzea.
• Alarma sistema kontrolatzea.
• Eskolan informatika, elektrizitate, igeltserotza eta beste lan batzuetan
aritzen diren gremioetako langileei kasu egin eta laguntzea.
• Zaintzea higiene zerbitzuek egokiro funtzionatzen dutela eta zuzen
erabiltzen direla; behar denean garbiketa puntualak egitea.
• Eskolako altzariak eta lokalak garbitzea, edozein arrazoirengatik
zikintzen direnean eta berehala garbitzea premiazkoa denean.
• Botika-kutxaz arduratzea eta istripua izandako haurrei laguntzea,
osasun zerbitzuei, tutoreei, familiei eta abarri istripuaren berri emanez, beharra badago.
• Eskolako zuzendaritza-taldeak edo, kasua bada, udal zerbitzuek
eskola oro har zaintzeko eta mantentzeko egiten dizkioten oharrei

kasu egitea, bai eta eginkizunen banaketari dagokionez agindutakoa
ere, kontuan izanik haien egokitasuna, ordutegia eta baldintzak eta,
orobat, eskolako zuzendaritzak ezartzen dituen eguneroko errutinak
gauzatzea, aurreko betebehar guztiak hobeki burutzeko.
–Bereziki:
Kontzertu eta entzunaldiei dagokienez:
• Kontzertuen kartelak egitea A3 tamainan, ikusleentzako programa,
behar diren kopiak inprimatu eta tolestea, ikasleendako programa
egin eta inprimatzea zuzendaritza taldeak adierazitako aldagela eta
blokeak zehaztuta.
• Edukiera kontrolatu beharra duten kontzertu garrantzitsuetarako
sarrerak egitea, imprimatu eta moztea, ikasle bakoitzari esleitutako
sarrerak banatzea eta jadanik nori eman zaizkion kontrolatzea.
• Auditoriuma jendeari irekitzea, programak banatzea, bideo kamera
jartzea eta kontzertua grabatzea. Auditoriumeko argiak eta berogailua
piztu eta itzaltzea, asistentziari buruzko fitxa betetzea eta abar.
• Luntxa erosi eta prestatzea taldeen bisitak daudenean edo egun
seinalatuetan; luntxak iraun bitartean eskolan egotea eta horretarako
erabili den gela bildu eta garbitzea.
• Ikasturte bukaerako egun bakoitzeko entzunaldien orriak prestatu
eta inprimatzea.
Zuzendaritza eta idazkaritzari dagokionez:
• Zuzendaritza taldeak eskatutako mezuak bidaltzea.
• Telefono errondak, presako kontsultak daudenean.
• Zuzendaritza taldeak eskatutako zerrendak egitea honako hauetarako: bidaiak, trukeak, cd-ak, asistentzia kontrola, ebaluazio aktak,
eta abar.
• Ikasturte bukaerako aktak egin eta betetzea.
• Tutoretzetan eman ezin izan diren txostenak postaz igortzea.
• Irteeretarako baimenak jasotzea.
• Deien, eskaeren eta edozein inguruabarren gaineko oharrak hartu
eta jakinaraztea.
• Ordezko irakasleei harrera egin eta haiek bideratzea, zuzendaritza
taldearen jarraibideak betez.
• Proben ordutegiak jakinaraztea izangaiei.
• Probetarako karpetak prestatzea, curriculumen fotokopiak, aktak
eta abar.
• Probetan parte hartzera etorriko diren ikasleei deitzea.
• Tutoretzen abisuak prestatu eta irakasleei banatzea.
• Erronden aurkezpenetan gertatzen diren aldaketen berri ematea
ikasleei.
• Banatzaileei harrera egitea eta beste.
• Zuzendaritza taldeak, irakasleek eta ikasleek eskatzen dituzten
fotokopiak egitea.
• Eskolako posta elektronikoa kudeatzea, bai eta familiei egin beharreko abisuak ere, kontzertu, irteera, ordutegi aldaketa eta abarrei
buruz.
• Mugikorreko aplikazioen bidezko abisuen sistema kudeatzea, hura
ezartzen bada.
1.3. Deialdi honen ondorioz izendatzen den izangaia Musika Eskolako nomina eta plantillako lan-kontratudun finko bilakatuko da. Gizarte
Segurantzako araubide orokorrean afiliatuko da eta hartan alta emanen
zaio, araubide horren babespean.
1.4. Lanaldia urtean %55ekoa izanen da, kontuan hartuz Nafarroako
administrazio publikoen araubide orokorrerako ezarritakoa, gaur egun
urtean 1.592 ordukoa baita.
Lanaldia arratsaldez beteko da eta haren araubidea zerbitzuaren
beharretara egokituko da eta urte bakoitzerako onesten den egutegian
jasoko da, nahiz organo administratibo eskudunek aldatu ahalko duten,
zerbitzuaren funtzionamenduan sortutako beharrei erantzuteko. Oporraldia
beti izanen da eskola-egutegitik kanpo.
1.5. Deialdiko lanpostuak Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuan ezarrita dauden oinarrizko lansarietatik D
mailari dagozkionak izanen ditu, eta, halakorik bada, plantilla organikoan
ikastetxe publikoko eskolazain lanposturako finkatzen diren osagarriak
ere bai.
2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.
Oposizio honetan onartuak izateko, izangaiek ondotik ematen diren
baldintzak bete beharko dituzte, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den
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egunean eta agiriak aurkezteko epea (deialdiaren 7.2 atalean adierazia)
bukatzen den unetik eta lanpostuaren jabetza hartu arte:
a) Espainiarra izatea, edo Europar Batasuneko beste estatu batekoa,
edo Europar Batasunak sinatu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunak
direla medio, langileen eta haien familiakoen zirkulazio librea aplikatzen
den eremuko estatu batekoa, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako
Foru Dekretuaren 7. artikuluan ezarri den bezala.
b) Adin nagusikoa izatea eta erretiroko gehieneko adina ez izatea.
c) Eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunean Eskola Graduatuaren titulua, Lehen Mailako Lanbide Heziketakoa edo baliokidea
izatea, edo eskuratzeko baldintzetan egotea. Tituluak atzerrian lortu badira,
baliozkotuak edo homologatuak daudela frogatzen duten egiaztagiriak
eduki beharko dira. Baldintza hori ez zaie aplikatuko beren lanbide kualifikazioaren aitorpena, lanbide arautuen esparruan, Europako Erkidegoko
zuzenbideko xedapenen babesean eskuratu duten izangaiei.
d) Bete behar diren eginkizunetan aritzeko adinako gaitasun fisiko
eta psikikoa izatea.
e) Eginkizun publikoetan aritzeko desgaitua edo gabetua ez egotea
eta administrazio publikoren baten zerbitzutik bereizia ez izatea.
Nazionalitate espainiarra ez duten izangaiek frogatu beharko dute
beren Estatuko administrazio publikoan sartzea eragozten dien diziplina
zehapenik edo zigor penalik ez dutela.
f) Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren
28ko 26/2015 Legearen arabera, adingabeekin ohiko harremana duten
lanpostuetan aritzeko baldintza da epai irmo baten bidez kondenatua ez
izatea sexu askatasunaren eta sexu ukigabetasunaren aurkako delitu
batengatik, ezta gizakien salerosketarengatik ere.
Baldintza hori betetzen dela frogatuko da Sexu Delituen Egileen
Erregistro Nagusiaren ziurtagiri negatibo baten bidez (abenduaren 11ko
1110/2015 Errege Dekretuaren bidez arautua).
3.–Eskabideak.
3.1. Deialdian parte hartzeko, eskabidea aurkeztu beharko da
Zangozako Udaleko erregistro orokorrean (Kale Nagusia, 35 behea,
Zangoza), edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan
aurreikusiriko edozein baliabideren bidez, hogeita hamar egun naturaleko epean, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita. Epearen azken eguna jaieguna bada, Udalaren
bulegoak jendearentzat irekita dauden hurrengo eguna arte luzatuko
da. Eskabideak deialdi honetako eranskinean argitaratutako ereduari
jarraikiz aurkeztuko dira eta horietan izangaiek adierazi beharko dute
eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela eskabideak aurkezteko
epea amaitzen den egunerako.
3.2. Desgaitasunen bat aitortua duten lehiatzaileek, ariketak egin
ahal izateko denbora edo baliabideetan egokitzapenik behar badute, zilegi
izanen dute eskabidean eskatzea, eta hartarako, aparteko orri batean adierazi beharko dute nolako ezgaitasuna duten eta zer egokitzapen eskatzen
duten. Horrekin batera, legeen arabera desgaitasuna dutela frogatzeko
agiria ere aurkeztu beharko dute, organo eskudunak emana.
3.3. Eskabideari, behar bezala bete ondotik, agiri hauek erantsiko
zaizkio:
a) NANaren fotokopia.
b) Deialdian eskatutako titulazioaren fotokopia.
c) Izangaiek alegatzen dituzten merezimenduak frogatzeko agiriak.
3.4. Eskaerak aurkezteko epea ezin izanen da luzatu.
4.–Izangaien onarpena eta erreklamazioak.
4.1. Eskabideak aurkezteko epea bukatutakoan, Zangozako Udaleko
alkate udalburuak ebazpena emanen du, onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesteko, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko
aginduko du.
4.2. Behin-behineko zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, izangai baztertuek hamar egun balioduneko
epea izanen dute erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik egin badute,
haiek zuzentzeko.
4.3. Erreklamazioetarako epea amaitutakoan eta erreklamazioei erantzun ondoren, Zangozako Udaleko alkate udalburuak ebazpena emanen
du onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesteko, eta Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratzeko aginduko du. Ebazpen horretan, oposizioa
noiz, non eta zer ordutan hasiko den adieraziko da.
4.4. Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda behin
betiko bihurtu ahalko da berehala, izangai bat ere ez bada baztertzen.
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5.–Kalifikazio epaimahaia.
5.1. Kalifikazio epaimahaia honako kide hauek osatuko dute:
–Epaimahaiko burua: Roberto Matxin Iturria, Juan Francés de Iribarren
Udal Musika Eskolako Patronatuko Batzarreko burua.
–Ordezkoa: Zangozako Udalak duen ordezkaria Zangozako Juan
Francés de Iribarren Udal Musika Eskolako Patronatuko Batzarrean.
–Epaimahaikidea: Lucía Echegoyen Ojer, Zangozako Udalaren ordezkaria Zangozako Juan Francés de Iribarren Udal Musika Eskolako
Patronatuko Batzarrean.
–Ordezkoa: Juan Francés de Iribarren Udal Musika Eskolako Patronatuko Batzarreko kidea.
–Epaimahaikidea: Marta Tiebas Lacasa, Zangozako Udalaren ordezkaria Zangozako Juan Francés de Iribarren Udal Musika Eskolako
Patronatuaren Batzarrean.
–Ordezkoa: Zangozako Juan Francés de Iribarren Udal Musika Eskolako Patronatuko Batzarreko kidea.
–Epaimahaikidea: Juan José Arraiza De la Torre, Zangozako Juan
Francés de Iribarren Udal Musika Eskolako zuzendaria.
–Ordezkoa: Zangozako Juan Francés Iribarren Udal Musika Eskolako
irakaslea.
–Epaimahaikidea: Zangozako Juan Francés de Iribarren Udal Musika
Eskolako Patronatuko langileen ordezkari bat.
–Ordezkoa: Zangozako Juan Francés de Iribarren Udal Musika Eskolako Patronatuko langileen ordezkari bat.
–Idazkaria: José Gabriel Ayesa Aristu, Zangozako Udaleko idazkaria.
–Ordezkoa: Raquel García Areso, Ledeako Udaleko idazkaria.
5.2. Hautaprobak hasi baino lehen eratuko da epaimahaia.
5.3. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta jardun ere, kideen gehiengo osoa biltzen ez bada. Kide anitzeko organoaren eraketak eta jardunak
balio izateko, mahaiburuak eta mahaikide idazkariak edo haien ordezkoek
bertan egon beharko dute.
5.4. Epaimahaiko kideek ez dute parte hartuko, eta organo deitzaileari
horren berri emanen diote, baldin eta Herri Administrazioen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legean abstenitzeko aipatzen diren egoeretakoren batean
badaude. Izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errekusatzea,
egoera horietako bat gertatzen denean.
5.5. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiaren oinarrien
interpretazio eta aplikazioari buruz sortzen diren gorabeherak.
5.6. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza izan dezake proba
batzuetan nahiz guztietan. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira arituko, eta haietan bakarrik emanen diote laguntza
epaimahaiari.
6.–Oposizio-lehiaketaren nondik norakoak.
Oposizio-lehiaketa bi alditan eginen da, lehiaketaldia lehenbizi eta
oposizioaldia gero, oinarri hauetan zehazten den gisara.
Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendan iragarriko da
oposizio-lehiaketa zein egun, ordu eta tokitan hasiko den; probak 2020ko
apirila-maiatzetik aurrera hastea dago aurreikusita.
Horren ondotik, epaimahaiak behar denean eta erregelamenduari
jarraikiz emanen ditu aditzera gainerako proben iragarkiak.
6.1. Lehiaketaldia:
Lehiaketaldian 10 puntu lortu ahalko dira gehienez, eta ez da baztertzailea izanen.
3.3 atalean ezarritakoari jarraituz, alegatutako merezimenduak honela
puntuatu eta frogatuko dira:
–Esperientzia: gehienez ere 4 puntu atal honetan.
• Eskolazain lanean emandako zerbitzuengatik: puntu 1 lan egindako
bi urte bakoitzeko (gehienez ere 4 puntu).
• Eskolazaintzako zerbitzutzat hartuko dira bai lan araubide administratiboan bai funtzionarioen lan araubidean egindakoak.
–Hizkuntzak jakitea: gehienez ere 6 puntu atal honetan.
• Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren B1
mailako edo goragoko euskarako, ingeleseko, frantseseko edo alemaneko titulua izateagatik: 3 puntu, hizkuntzetako bakoitzagatik;
gehienez ere, 6 puntu.
Ezagutza horiek frogatzeko titulu ofizialak aurkeztu beharko dira.
Lehiaketaldia bururatutakoan, Zangozako Udaleko iragarki-taulan
argitara emanen da izangai bakoitzak lortutako puntuazioa. Oposiziolehiaketako puntuazio osoa, lehiaketaldian lortutako puntuazioaren eta
oposizioaldian lortutakoaren batura izanen da.
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6.2. Oposizioaldia.
Hauek izanen dira oposizioko probak eta ariketak:
6.2.1. Lehen ariketa. Teorikoa.
Test moduko galdera sorta bati erantzun beharko zaio idatziz: erantzuteko zenbait aukera emanen dira, baina horietariko bakarra izanen da
zuzena. II. eranskinean aipatzen diren gaiei buruzko galderak izanen dira.
Galdera guztiek balio bera izanen dute. Erantzun oker bakoitza galderaren
balioaren laurden bat kenduta zigortuko da.
Ariketan 50 puntu lor daitezke gehienez. Bazterturik geratuko dira
gutxienez 25 puntu ateratzen ez dituztenak.
Proba honetan izangaiek ezin dute ez hiztegirik ez kalkulagailurik
erabili.
Epaimahaiak, proba hasi baino lehen, ariketa horren gehieneko iraupena finkatuko du.
6.2.2. Bigarren ariketa. Praktikoa.
Word eta Excel programa informatikoetako oinarrizko mailako proba
bana eginen dira.
Ariketan gehienez ere 10 puntu lortu ahalko dira, 5 puntu gehienez
Word programari buruzko ariketan eta beste bost, gehienez, Excel programari buruzkoan. Bazterturik geratuko dira ariketa bakoitzean gutxienez
2,5 puntu lortzen ez dituzten izangaiak.
Epaimahaiak, proba hasi baino lehen, ariketa horren gehieneko iraupena finkatuko du.
6.2.3. Hirugarren ariketa.–Proba psikoteknikoa.
Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Psikologia Zerbitzuak
prestatutako hainbat proba psikotekniko eginen dira, izangaiak lanpostuaren profil profesiografikoaren eskakizunetara zein neurritan egokitzen
diren zehazteko. Oposizioko epaimahaiak onartu egin beharko du zerbitzu
horrek izangai bakoitzari ematen dion puntuazioa.
Ariketan 30 puntu lor daitezke gehienez. Ez da gutxieneko puntuaziorik
lortu beharko, ez baita baztergarria izanen.
6.3. Oposizioko ariketak egiteko, egokitzapenak jarriko dira denbora
eta baliabide aldetik minusbaliotasun bat dutenentzat, eskabidean eskatutakoaren arabera.
6.4. Ariketen balorazioa.
Oposizioko ariketen balorazioan 90 puntu eman daitezke gehienez
ere, honela banatuta:
–Lehen ariketa: 50 puntu gehienez ere.
–Bigarren ariketa: 10 puntu gehienez ere.
–Hirugarren ariketa: 30 puntu gehienez ere.
6.4.1. Proba bakoitzerako dei bakarra eginen da. Izangaiek nortasun
agiri nazionala, pasaportea edo gidabaimena eraman beharko dute. Azterketan azaltzen ez direnak edo haien nortasuna egiaztatzen ez dutenak
oposiziotik baztertuko dira.
6.4.2. Ariketak kalifikatu ondoren, epaimahaiak jendaurrean jarriko du,
Zangozako Udalaren iragarki-taulan eta ariketa egin den tokian, gainditzen
duten izangaien zerrenda, lortutako kalifikazioekin eta, halaber, hurrengo
ariketa egiteko tokia, eguna eta ordua, gutxienez berrogeita zortzi ordu
lehenago.
7.–Probak gainditzen dituztenen zerrenda, izendapen proposamena
eta agirien aurkezpena.
7.1. Azken ariketaren kalifikazioa bukatuta, epaimahaiak Zangozako
Udalaren iragarki-taulan eta proba egin den tokian argitaratuko du hura
gainditzen dutenen zerrenda, lortutako kalifikazioak barne, eta Zangozako
Udaleko Alkatetzari igorriko dizkio oposizioa gainditzen dutenen zerrenda
eta puntuazio handieneko izangaia izendatzeko proposamena, espediente
osoarekin batera. Proposamen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.
Oposizioaren azken emaitzan diren berdinketetan, bigarren proban,
praktikoa baita, puntu gehien lortzen dituztenen alde joko da.
7.2. Izendapen proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko 30 egun naturalen barrenean, proposatutako izangaiak
honako agiriok aurkeztu beharko ditu:
a) Nortasun agiri nazionalaren fotokopia konpultsatua, edo izangaiaren nazionalitatea eta nortasuna frogatzen dituen beste agiri baliokideren
batena.
b) Deialdiaren 2. oinarrian eskatzen den tituluaren fotokopia konpultsatua, edo hura eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekinarena.
c) Udalak izendatzen dituen osasun zerbitzuek egindako txostena,
karguaren eginkizunetan aritzea eragozten dion eritasun nahiz akats fisiko
edo psikikorik ez duela frogatzeko.

32. zenbakia - 1815. orrialdea
Izangaiak desgaitasunen bat alegatu badu, gainera, aurkeztu beharko
du desgaitasuna deialdiko lanpostuarekin bateragarria dela dioen frogagiria,
balorazio eta orientazio talde eskudunek emana.
d) Eginkizun publikoetarako desgaitua edo gabetua ez izatearen eta
inongo administrazio publikoren zerbitzutik bereizia ez izanaren zinpeko
aitorpena.
Izangaiak nazionalitate espainiarra ez badu, agiri bat aurkeztu beharko
du, bere estatuko administrazio publikoan sartzea eragozten dion diziplina
zehapenik edo zigor penalik ez duela adierazteko.
e) Zin egin edo hitz ematea, Nafarroako Foru Eraentza errespetatu,
Konstituzioari eta Legeei men egin, eta karguari dagozkion eginkizunak
zuzen beteko dituela.
7.3. Epe horretan, eta behar adina justifikatutako ezinbesteko kasuetan izan ezik, izangaiak ez baditu dokumentu horiek aurkezten, ezin izanen
da izendatu, eta haren ekintza guztiak baliogabetuko dira, eskabidean
gezurra esateagatik egotz dakiokeen erantzunbeharra aparte utzirik.
7.4. Arestiko atalean azaldutakoa gertatuz gero, 7.1 oinarriak aipatzen
duen zerrendan ondo-ondotik heldu den izangaiak beteko du hutsunea,
eta harekin ere aitzineko ataletako prozedura bera erabiliko da.
8.–Izendapena, esleipena eta jabetza hartzea.
8.1. Aitzineko oinarrietan xedatutakoa bete ondotik, Zangozako
Udalak Patronatuari atxikitako Musika Eskolako eskolazain lanpostuan
aritzeko proposatzen zaion izangaia izendatuko du eta lanpostu hutsa
esleituko dio.
8.2. Izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.
8.3. Izangai izendatuak, izendapena jakinarazi eta ondoko hilabetean
hartu beharko du lanpostuaren jabetza.
8.4. Epe horretan jabetza hartzen ez badu, ezinbesteko kasuetan izan
ezik, deialdiaren xede den lanpostuari loturiko eskubide guztiak galduko
ditu. Hala gertatuz gero, oposizioa gainditzen dutenen zerrendan, 7.1
atalekoan, hurrengoa den izangaiarekin beteko da hutsunea.
9.–Aldi baterako kontratazioen zerrenda.
9.1. Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzeko Erregelamendua
onesten duen ekainaren 5eko 113/1985 Foru Dekretuko 42.2 artikuluan
xedatuari jarraikiz, gainditu bai baina lanpostua eskuratzen ez duten izangaiak zerrenda batean sartuko dira; zerrenda hori erabiliko da eskolazain
gisa aritzeko aldi baterako kontratuak egiteko, Musika Eskolako Patronatuan sortzen diren kontratazio beharrak asetzeko. Lortutako puntuazioak
zehaztuko du zerrendako lehentasuna.
Zerrendak gehienez ere 4 urteko indarraldia izanen du.
10.–Errekurtsoak.
10.1. Deialdi honen eta bere oinarri eta egintzen kontra, honako
errekurtso hauetako bat jar daiteke:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, Zangozako Udalaren alkate udalburuari
zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik
aitzina.
b) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazten edo argitaratzen denetik aitzina.
c) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiko arlo bereko Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, argitaratu edo
jakinarazi eta biharamunetik aitzina.
Zangozan, 2020ko urtarrilaren 23an.–Alkatea, Lucía Echegoyen Ojer.
I. ERANSKINA
Eskabide orria (PDFa).
II. ERANSKINA
Eskatutako ikasketa mailari buruzko galderak
(eskola graduatua - DBHko 4. maila)
A.–Komunikazio alorra:
1.–Kultura orokorra.
2.–Ortografia.
3.–Hiztegia.
B.–Matematika alorra:
1.–Matematikako zenbait ariketa eta problema ebaztea.
2.–Zenbaki natural eta hamartarrak idatzi eta ordenatzea.
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3.–Luzera, azalera, masa, kapazitate eta denbora neurriak. Multiplo
eta azpimultiplo erabilienak. Unitateen konbertsioa.
4.–Irudi lau eta gorputz geometriko ezagunenak bereiztea. Oinarrizko
osagaiak (aldea, angelua, erpina, aurpegia, oinarria eta altuera) zein diren
jakitea.
C.–Alor juridiko-soziala:
1.–Zangozako Udalaren egitura administratiboa eta gobernu organoak.
Oinarrizko antolakuntza eta antolakuntza osagarria.
2.–Juan Francés de Iribarren Musika Eskolako Patronatuaren estatutuak.
3.–Zangozako geografia: deskribapen orokorra. Parajeak. Kale-izendegia. Zangoza eta bere ingurua. Biztanleria: bilakaera.
L2001191

ZIZUR NAGUSIA
Deialdia, Zizur Nagusiko Udaleko familia-langile izateko lau
lanpostu lanaldi osoan eta lekualdatze lehiaketaren
bidez betetzeko. Lanpostuen esleipena
Bat etorriz Zizur Nagusiko Udaleko familia-langile izateko lau lanpostu
lanaldi osoan eta lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdiko kalifikazio
epaimahaiaren proposamenarekin, Zizur Nagusiko Udalak, erabaki zuen
lanpostu horiek esleitzea eranskinean agertzen diren pertsonei, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko eta Herritarren Segurtasuneko zinegotzi
ordezkariaren 2019ko abenduaren 23ko 930/2019 Ebazpenaren bitartez.
Lanpostuak 2019ko plantilla organikoari dagozkio, horretarako aldatu baitzen,
eta haien zenbakiak 45101, 45104, 45105 eta 45106 dira. Deialdia 2019ko
180. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, irailaren 12an.
Zizur Nagusian, 2020ko urtarrilaren 31n.–Lehendakaritzako, Funtzio
Publikoko eta Herritarren Segurtasuneko zinegotzi ordezkaria, Andoni
Serrano Zabalza.
ERANSKINA
LANPOSTUAREN
ZENBAKIA

IZENA

MARÍA LOURDES REY BEAUMONT

45106

MARÍA DOLORES ARELLANO MONREAL

45101

BEGOÑA ERRAMUZPE BENGOECHEA

45104

MARÍA LUISA OSINAGA CENOZ

45105

2020ko ekitaldiko Aurrekontu orokorra eta hura betearazteko oinarriak,
baita aurrekontua jendaurrean edukitzea ere, hamabost egun baliodunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita. Epe
horretan interesdunek egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkeztu
ahalko dituzte.
Espedientea interesdunen eskura dago, Udal Idazkaritzan.
Aberinen, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Francisco Javier Fernández
Velasco.

L2001840

ABERIN
2020rako karga-tasak
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru
Legean ezarritakoarekin bat, Udalbatzak, 2020ko otsailaren 5ean egin bilkuran, karga-tasa, indize eta portzentaje hauek onetsi zituen 2020rako:
–Hiri-lurreko ondasunak: %0,21.
–Landa-lurreko ondasunak: %0,80.
–Instalazio, eraikuntza eta obren gaineko zerga: horiek gauzatzeko
aurrekontuaren %3,5.
–Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga: Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 175. artikuluan ezarritako gutxieneko
portzentajeak aplikatuko dira, baita %10eko karga ere, haren 176. artikuluari
jarraituz.
–Ekonomia-jardueren gaineko zerga: tarifei 1 indizea aplikatuko
zaie.
–Herri-lur/luberrien kanona: 0,0035 zentimo/metroa. Gutxieneko
zenbatekoa: 1,00 euro.
Erabaki honek 2020ko urtarrilaren 1ean hartuko du indarra.
Erabaki honen aurka, errekurtso hauetariko bat aurkez daiteke, hautara:
a) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Epaitegi edo Salari zuzendua, bi
hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik aitzina.
b) Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua,
hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita.
c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazten denetik hasita.
Aberin/Muniainen, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Francisco Javier
Fernández Velasco.
L2001841

L2001679

ARANGUREN

ZIZUR NAGUSIA
Deialdia, lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko Zizur Nagusiko
Udalaren zerbitzuko agente izateko C mailako bi lanpostu,
Segurtasunaren eta Herritarren Babesaren alorrekoak (7.
alorra), bai eta lanpostuak betetzeko prozesuan hutsik gelditzen
direnak ere. Lanpostuen esleipena
Bat etorriz agente izateko bi lanpostu, C mailakoak, lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdiko kalifikazio epaimahaiak egindako proposamenarekin, Zizur Nagusiko Udalak, erabaki zuen 37014 lanpostua
esleitzea Francisco García Pérezi, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko
eta Herritarren Segurtasuneko zinegotzi ordezkariaren 2019ko abenduaren
23ko 931/2019 Ebazpenaren bitartez. Deialdia 2019ko 130. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, uztailaren 5ean. 37017 zenbakidun
lanpostua ez zen esleitu, beste izangaiak ez baitzuen eskatu, horretarako
ezarritako epean.
Zizur Nagusian, 2020ko urtarrilaren 31n.–Lehendakaritzako, Funtzio
Publikoko eta Herritarren Segurtasuneko zinegotzi ordezkaria, Andoni
Serrano Zabalza.
L2001680

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN
ARABERA ANTOLATUAK
ABERIN
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Aberingo Udalak, 2020ko otsailaren 5ean egin osoko bilkuran eta
legez eskatzen den gehiengoarekin, erabaki zuen hasiera batez onestea

Animaliak edukitzea arautzen duen osasun arloko udal ordenantza.
Behin betiko onespena
Aranguren Ibarreko Udalak, 2018ko abenduaren 18ko osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zuen animaliak edukitzea arautzen duen osasun
arloko udal ordenantza.
Jendaurrean jartzeko iragarkia 2019ko 23. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, otsailaren 4an, eta jendaurrean egon bitartean inork
ez du alegaziorik aurkeztu.
Beraz, behin betiko onetsirik gelditu da, eta honako hau da haren
testua:
ANIMALIAK EDUKITZEA ARAUTZEN DUEN OSASUN ARLOKO UDAL
ORDENANTZA. BEHIN BETIKO ONESPENA
I. KAPITULUA
Ordenantzaren esparrua eta xedea
1. artikulua. Osasungintza eta segurtasun aldetik behar diren baldintzak ezartzea da ordenantza honen xedea, herritarrek, animaliekin batera
bizitzerakoan, bizi kalitate egokia izan dezaten. Horrez gain, Aranguren
ibarreko udal mugartearen barnean animalien behar bezalako babespena bermatu eta animaliekin ikusteko duten industria, merkataritza edo
zerbitzu jarduerak arautu nahi dira, Udalaren eskumen eta beharkizunen
esparruaren barnean.
2. artikulua. Aplikazio eremua Aranguren ibarreko udalerrira mugatuko
da.
3. artikulua. Animalien edukitzaileak, haztegi, saltoki edo lagun egiteko animaliak aldi batean mantentzeko establezimenduen jabe eta arduradunak, animalien babes eta defentsarako elkarteak eta abeltzaintzako
ustiategiak, denak beharturik daude ordenantza honetan xedatzen dena
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betetzera eta, horren ezean, Abeltzaintzako instalazioek Nafarroako Foru
Komunitatean ingurumenaren aldetik bete beharreko baldintza teknikoak
ezartzen dituen ekainaren 23ko 148/2003 Foru Dekretuan ezarritakoa
betetzera, baita udal agintaritzarekin lankidetzan aritzera ere, beraiekin
harremana duten animalien datu eta aurrekari zehatzak eskuratzeko.
Era berean, betekizun berberak izanen dituzte hiri lur nahiz landa
lurreko finketako atezain, etxezain, zaindari edo arduradunek, zerbitzu
egiten duten toki horretako animaliei dagokienez, betiere nork bere lan
kontratuaren arabera dituen mugetan.
4. artikulua. Arau hauetako edozein bete ezean, zehapena ezarriko
da eta, hala behar bada, animaliak kenduko eta/edo jarduera hein batean
nahiz erabat itxiko.
II. KAPITULUA
Definizioak
5. artikulua. 1. Lagun egiteko etxeko animalia: irabazi asmorik gabe,
atsegin eman eta lagun egiten diolako jendeak bereziki etxean zaintzen
duen animalia.
2. Lagun egiteko basanimalia: irabazi asmorik gabe, atsegin eman
eta lagun egiten diolako jendeak, bereziki etxean, zaintzen duen animalia,
baldin eta hura hemengo edo kanpoko faunakoa bada eta giza ingurura
egokitzeko aldi bat iragan behar izan badu.
3. Ustiatzeko edo errentan emateko etxeko animalia: giza ingurura
egokitua izanik, jendeak irabazi asmoarekin zaintzen duena, betiere inguruko gizon-emakumeentzat arriskutsua izan gabe.
4. Animalia abandonatua: ez jabe ez helbide ezagunik ez duen
animalia, jatorriaren edo jabearen identifikagarririk ez duena, eta bere
jabetza froga dezakeen jende lagunik ez duena.
III. KAPITULUA
Xedapen orokorrak
6. artikulua. Udal mugartean animaliak izateko beharrezkoa da osasungintza aldetik arriskurik ez eragitea, animaliak berak arriskutsuak ez
izatea, hirugarrenei trabarik ez egitea, egokiro edukitzea eta egonlekuak
dagozkion higiene baldintzak betetzea.
7. artikulua. Animaliekin zerikusia duten jardueretarako Udalaren aginduzko baimen edo lizentzia beharko da, eta jarraipena izateko, ordenantza
honetan eskatzen diren baldintzak bete beharko dituzte betiere, eta aipatua
ez ezik, geroan nahitaezkotzat jo daitezkeen zuzenketak aplikatu ere egin
beharko dituzte, instalazioek eta beren hartan egiten diren jarduerek kalterik
eragiten ez dutela bermatzeko.
Alderdi horiek kontrolatu ahal izateko, Udalaren zerbitzu tekniko eskudunek ikuskatuko dituzte aipatutako jarduerak.
8. artikulua. Animalia guztien jabeek uneoro bete beharko dute gaitz
zoonosiko eta epizootikoei aurrea hartzeari eta desagerrarazteari buruzko
indarreko araudia. Epizootiak deklaratzen badira, aurrea hartzeari buruz
agintari eskudunek ematen dituzten xedapenak bete beharko dituzte.
Albaitariek eta albaitaritza klinikek, beren lanean dihardutela, zoonosi
gune edo kasuen berri badute, Udalaren osasun zerbitzuei jakinarazi
beharko diete berehala, Nafarroako Gobernuan dagokion departamentuarekin osasunaren aldetik bete behar diren beharkizunak deusetan
galarazi gabe.
IV. KAPITULUA
Lagun egiteko animalien gaineko arau orokorrak
9. artikulua. 1. Animalia abandonatua da jatorriaren edo jabearen
identifikagarririk ez duena eta inorekin ez doana. Horrelako kasuetan,
Udalak animalia bere gain hartu eta atxiki beharko du, harik eta dagokionak
hartu, norbaiti utzi edo heriotza ematen zaion arte.
2. Zortzi eguneko epea egonen da identifikaziorik gabeko animaliak
berreskuratzeko.
3. Animaliak identifikagarririk badu, jabeari gaztigatuko zaio eta horrek,
une horretatik goiti, hamar eguneko epea izanen du berreskuratzeko, aldez
aurretik ordaintzen baditu haren mantenuaren gastuak. Epe hori jabeak
berreskuratu gabe iraganda, animalia eskutik utzitzat joko da eta horrek
animaliaren jabeari erantzukizunak eskatzeko parada emanen du.
4. Animalia biltzeagatik eta mantenua emateagatik, tasak hauek
dira:
–10 euro/egun arrunta.
–35 euro/jaieguna.
10. artikulua. Animalien jabe edo edukitzaile izaten segitu nahi ez
dutenek debekatua dute udalerriaren barreneko edozein lekutan haiek
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abandonatzea, bai toki irekietan, bai finka edo lokal itxietan. Abandonatzen
badituzte dagokien zehapen espedientea irekitzen ahal da.
11. artikulua. Animaliek pertsonei nahiz ondasunei arazorik ez eragiteko:
1. Animalia deslai edo abandonaturik ikusiz gero, herritarrek Udalaren
osasun zerbitzuei horren gaztigua egin beharko diete. Animaliak halako
moduan egon ez daitezen, debekatua dago jaten ematea kasu guztietan
eta edozein tokitan, dela etxebizitzen patioan, dela teilatuetan eta abarretan. Orobat debekatua dago hiri ingurunean aske bizi diren hegaztiei
–usoak, txolarreak etab.–jaten ematea, bereziki etxeetako terraza, balkoi
eta leihoetatik egiten bada.
2. Debekatua dago, inolako salbuespenik gabe, bide eta gune libre
publikoetan edota pribatu baina jendea ibili ohi denetan, espezie basatietako animaliarik ibiltzea, etxekoturik egonagatik ere.
3. Aranguren Ibarreko Udalak, dagozkion udal zerbitzuen bidez,
egokiak iruditzen zaizkion neurriak hartuko ditu herritarrek edozein salaketa
jarritakoan, animaliek eremu publikoan nola pribatuetan beldurra, estresa,
jazarpena eta abar eraginez gero.
12. artikulua. 1. Udalerriek lagun egiteko animaliak dekomisa
ditzakete tratu txar edo tortura zantzurik bada, unadura edo desnutrizio
aztarnarik badute edo instalazio desegokietan badaude.
2. Halaber, osasun arloko eskumenak dituzten administrazio publikoek lagun egiteko animalien isolamendua edo dekomisoa agintzen ahal dute,
gizakientzat kutsagarria den eritasuna diagnostikatuz gero, bai sendabide
egokia emateko, bai hiltzeko, horren beharrik bada.
3. Jendeari edo beste animalia batzuei lesioak eragin dizkieten animaliak, baita amorrua dutelako susmagarriak direnak ere, albaitariaren
kontrolpean egonen dira hamalau egunez. Behaketan egon beharreko
denbora hori Udalak esaten duen zentroan eginen da.
4. Jabeak eskatzen badu eta osasun zerbitzuek adostasun txostena
emanez gero, zakur erasotzaile baten behaketa jabearen etxean egin
daiteke, betiere animaliak agiri egokiak baditu, eta kasuan kasuko urteko
txertoa eta identifikazioa jasota badago.
5. Udalak animaliak hartzeko zentrorik ez badu, behaketa jabearen
etxean eginen du behar den administrazio publikoak izendaturiko albaitari
batek.
6. Jabeek ordainduko dituzte aipatu animaliak atxiki eta kontrolatzeak
sorrarazten dituen gastuak.
13. artikulua. 1. Debekatua dago animalia hilik uztea leku agerietan, ibaibideetan eta gainerako gune publiko edo pribatuetan, baita haiek
ehorztea ere.
2. Animalia hilak gainetik kendu nahi dituenak udal mugartearen
barnean ezarritako zerbitzuen bitartez eginen du.
3. Animalia hilen deuseztapenak ez ditu jabeak salbuesten animaliaren heriotzaren eta horren arrazoien berri emateko betebeharretik,
ordenantza honek edo beste ordenantza eta erregelamenduek horrela
ezartzen badute.
14. artikulua. 1. Pertsonen garraio kolektiboan diharduten zerbitzu
publikoko ibilgailuetan, bidaiariei debekatzen zaie berekin inolako animaliarik eramatea, non eta ibilgailuan ez dagoen horrelakorik garraiatzeko
leku berezirik. Debeku honen barrenean ez dira sartzen ikusmen urriko
pertsonak laguntzeko gidazakurrak.
Animaliak ibilgailu pribatuetan garraiatzeko, kontuan hartu beharko
da beren mugimenduekin ez dezaten txoferra distraitu, ez eta gidatu edo
ikusteko ahalmena kendu ere, eta bete beharko dira arlo horri doakionean Zirkulazioari buruzko Erregelamendu Orokorrak ezartzen dituen
baldintzak.
2. Animaliek, beren etologia eta espeziearen arabera, behar adina
leku izan beharko dute batetik bestera garraiatzeko. Animaliak garraiatzeko
ibilgailuek eta enbalajeek haiek eguralditik eta aldaketa klimatologiko
handietatik babesteko modukoak izan beharko dute, eta enbalaje horietan
paratu beharko da barrenean animalia bizidunak eramaten direla. Animalia
zutik egoteko eta jarreraz aldatzeko adinako neurriak izan beharko dituzte.
Animaliak erasokorrak badira, garraiorako behar diren segurtasun neurriak
hartuko dira.
3. Garraioan eta egonaldietan, egoki edaten eta jaten emanen zaie
animaliei, behar bezain maiz.
4. Animalien zamalanak behar bezala eginen dira.
15. artikulua. Espresuki debekaturik dago animaliarik sartu eta
egotea elikagaiak fabrikatu, erabili eta biltegiratzeko lokaletan, eta horiek
garraiatzeko ibilgailuetan.
Mota guztietako establezimendu publiko edo ostalaritzakoen jabeek,
hala nola hotel, pentsio, jatetxe, ostatu, kafetegi eta gisakoak dituztenek,
beren nahierara, uzten ahalko dute zakurrak beren establezimenduetan
sartu eta egon daitezen, baina kasu horretan egoitzaren sarreran seinalea
paratu beharko dute denek ikusteko maneran. Baimenduta ere, sartu eta
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egon ahal izateko, erregelamenduaren arabera identifikaturik eta behar
bezalako osasun baldintzetan egon daitezen eskatuko da, baita beren
muturrekoa emanik eta uhalez edo kateaz loturik egon daitezen ere.
Ikusmen urriko pertsonak laguntzeko gidazakurrek betiere izanen dute
sarrera baimendua.
16. artikulua. Ez dago baimendurik animaliak sartzea ikuskizun publikoetako lokaletara, kultura eta kirol arlokoetara, ez eta erabilera publikoko
igerilekuetara ere.
Orobat, debekatua dago animalia erietxeetara edo anbulatorioetara
eta ikastetxeetara sartzea.
Artikulu honetan ezarritako debekuetatik salbuetsirik daude ikusmen
urriko pertsonak laguntzeko gidazakurrak.
17. artikulua. Jendeari ostatu ematen dioten etxeetan eta elikadura
arlokoak ez diren establezimenduetan, jabeen esku gelditzen da animalien
sarrera eta egonaldia debekatzea, tokiaren maila edo kategoria kontuan
hartu gabe, baina kasu horretan egoitzaren sarreran ikusteko moduko
seinalea paratu beharko dute.
Nolanahi ere, debeku horrek ez du indarrik ikusmen urriko pertsonak
laguntzeko gidazakurrentzat.
18. artikulua. Etxeetako igogailuetan animaliekin batera sartu nahi
denean, beste erabiltzaileak bertan ez daudela erabiliko dira, beroriek
horrela eskatuz gero. Dena dela, nor iristen den lehenago, hark izanen
du erabiltzeko lehentasuna.
Animalien jabeak edo edukitzaileak beharturik daude haiek eraikinen
eremu eta elementu komunetan gorotzak edo zikinkeriak galaraztera eta
egindakoak garbitzera.
19. artikulua. Lagun egiteko animaliaren batek norbaiti hozka eginez
gero, horrek gertatuaren berri emanen die Udalaren osasun zerbitzuei,
eta horrekin batera medikuaren partea aurkeztuko. Udalaren teknikari
eskudunek erabakiko dute hozka egin duen animaliarekin egin beharreko
osasun kontrola.
Osasun zentroek eta sendagileek Udalaren zerbitzuak jakitun egin
behar dituzte, baldin eta laguntza medikoa edo kirurgikoa ematen badiote
norbaiti animaliaren batek hozka egin diolako.
V. KAPITULUA
Zakurren gaineko berariazko arauak
20. artikulua. Aranguren ibarreko mugartean, zakurren errolda prestatu eta kudeatzea Udalaren eginkizuna da. Udalerrian bizi diren zakurren
jabe edo edukitzaileak beharturik daude haiek identifikatzera lau hilabete
egitean, une horretan legeriak ezarria dukeen prozeduraren bidez. Udal zerbitzuek edo albaitaritza klinikek edo profesional partikularrek egiten ahalko
dute identifikazio lan hori. Azken bi kasu horietan, egindako identifikazioen
berri eman beharko diete Udalaren osasun zerbitzuei, gehienez ere zortzi
eguneko epearen barrenean, errolda eguneratu ahal izateko.
Identifikazioa egindakoan, zakurraren eramaileari emanen zaio animaliaren identifikaziorako osasun agiria.
21. artikulua. Xede berarekin –zakurren errolda eguneratzea–
zakurren jabeak edo edukitzaileak beharturik daude Udalaren osasun
zerbitzuari, hamar eguneko epean, honako hauen berri ematera:
a) Bajak, heriotza edo desagertzea dela medio.
b) Beste udalerriren batean identifikatutako zakurrak eskuratu direla.
c) Zakurren jabetzari dagokionez gertatutako aldaketak.
d) Jabeen helbide aldaketak.
22. artikulua. Udalerrian bizi diren zakurren jabe edo edukitzaileak
beharturik daude animaliei amorruaren kontrako txertoa ematen hastera
lau hilabete betetzen dituztenetik, eta hortik aitzina ezarrita dagoen birtxertaketa egutegiarekin segitzera.
Txertaketa horiek animaliaren identifikaziorako osasun agirian agertu
beharko dute, eta horretaz jabea edo edukitzailea bera arduratuko da.
Udal zerbitzuek nahiz albaitaritza klinikek edo profesional partikularrek
egiten ahalko dute txertatze lan hori. Azken kasu horietan, egindako txertaketen berri eman beharko diete Udalaren osasun zerbitzuei, gehienez
ere zortzi eguneko epean.
23. artikulua. Zakur batek inori hozka egiten badio, horrek gertatutakoa jakinaraziko die Udalaren osasun zerbitzuei, eta horrekin batera
medikuaren partea aurkeztuko.
Hozka egiten duen zakurraren jabea edo edukitzailea beharturik dago
animaliaren datuak ematera erasoa jasan duenari edo haren legezko
ordezkariei, bai eta eskaera egiten dioten agintari eskudunei ere. Horretaz
gain, beharturik dago animalia bere ohiko aterpean edukitzera, espresuki
debekaturik baitago beste inora eramatea edo hiltzea.
Animalia osasun aldetik aztertu eta begiratuko dute, legeriak ezarrita
daukan denboran, eta, bidezkoa bada, nahitaezko txertoa jarriko diote.
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Orobat, zakur baten jabe edo edukitzaileak uste badu bere zakurrak
badituela amorru zantzuak, edo arrazoi horregatik animalia hiltzen bada,
Udalaren osasun zerbitzuei jakinaraziko die, osasun aldetik egin beharrekoak egin daitezen.
24. artikulua. Zakurrak loturik ibiliko dira eremu publikoan nahiz etxeetako sarbide eta leku komunetan (atari, eskailera, igogailu, solairuarte, eta
abarretan), salbu aske ibiltzeko udalak baimendutako eremuetan.
Zakurrak aske ibiltzeko eremuetan, hauek beti haien jabeen kontrolpean
egon beharko dute. Zakurra zaintzailearen kontroletik kanpo dagoela joko
da 50 metro baino urrunago dagoenean edo begi bistan ez dagoenean.
Espazio hauen barruan, ezarritako arauak bete beharko dira.
Landa eremuetan zakurrak aske joaten ahalko dira, betiere kontrolpean
badaude. Zakurrak zaintzailearen kontroletik kanpo daudela joko da zaintzailearengandik 50 metro baino gehiago urruntzen direnean landaredirik
gabeko eremu irekietan, edo 15 metro baino gehiago landarediak animalia
zaintzailearen bistatik ezkuta lezakeen eremuetan.
Nolanahi ere, lehenago noizbait erasorik egin duten zakurrek edota
aldez aurretik arriskutsutzat jo daitezkeenek nahitaez eraman beharko
dute muturrekoa.
Uhalarekin edo katearekin lotuta eramateko obligaziorik ez dute izanen
artzain zakurrek, beren ohiko lanean ari badira.
Ehiza zakurrak ere izan daitezke katea edo uhalarekin loturik joateko
obligaziotik salbuetsiak, baldin eta ehiza barrutian badaude eta horretarako
aritzeko egunetan.
Agintaritzako agenteek zehapena paratuko dute zakurrak aipatutako
baldintzak bete gabe ibiliz gero, eta Udalaren osasun zerbitzuek agindua
emanen dute, arduradunik gabe dabiltzan zakurrak harrapatu eta eraman
ditzaten.
25. artikulua. Aurreko artikuluan ezarritakoa betez harrapatzen diren
zakur guztiak identifikaturik ote dauden egiaztatuko da.
Identifikazioa jakindakoan, animaliaren jabeari jakinaraziko zaio.
Identifikaziorik ez duten zakurrak eta ezarritako epean jabeak biltzen
ez dituenak edo, formalki adierazita, berreskuratu nahi ez dituenak, zakurtegiaren esku geldituko dira.
26. artikulua. Zakurtegiaren esku gelditzen diren zakurrek bete
beharko dituzte funtzionamendu egokirako legez ezarrita dauden arau
eta xedapenak.
27. artikulua. Zakurrekin dabiltzan pertsonek galarazi behar dute
zakurrek gorotz egitea espaloi, galtzada, parterre, berdegune eta eremu
publikoko nahiz erabilera publikoa duen eremu pribatuko beste edozein
elementuren gainean.
Zakurraren eramailea beharturik egonen da aurreko lerroaldean zehazten diren lekuetan egindako gorotza jaso eta, behar bezala bildurik, eremu
publikoan dauden zakarrontzietan uztera, eta zikindutakoa garbitzeaz ere
arduratu beharko du.
Berariaz debekatzen da animaliek erabilera publikoko iturrietako ur
txorrotatik zuzenean edatea.
Aurrekoa betetzen ez bada, udaltzainek arau hausleak salatuko dituzte
eta behar den zehapen espedientea irekiko zaie.
28. artikulua. Debekatua dago etxebizitzetako komunitateko patioetan
eta etxeetako terraza edo jabetza komuneko bestelako lekuetan zakurrak
egotea.
Halaber, debekatua dago balkoiak, terrazak, etab. erabiltzea, etxebizitza
pribatukoak direnean ere, baldin eta gorotz eta hondakinen bidez bertatik
kutsatu edo zikintzen badira azpiko etxebizitzak edo bide publikoa.
29. artikulua. Ikusmen urriko pertsonen gidazakurtzat hartuko dira,
Itsuen Erakunde Nazionalak aitorturiko zentro nazional edo atzerrikoetan,
ikusmen urriko pertsonei lagun egin, eta haiek gidatu eta laguntzeko irakatsiak izan direla egiaztatzen direnak.
Gidazakurrek, ikusmen urriko pertsonei lagun egiten joaten direnean,
agerian eraman beharko dute zer diren adierazteko ofizialki ezarrita dagoen
seinale berezia.
Gidazakurra bere lana egiteko ezgauzatzat hartuko da eri dagoela
ikusten bada, oldarkor ageri bada, behar bezain garbi ez badago eta, oro
har, pertsonentzat arriskutsua izan daitekeela uste bada.
Ikusmen urriko pertsona bera arduratuko da animalia behar bezala
porta dadin, eta berarekin eramanen du gidazakurraren osasun egoera
ona dela egiaztatzen duen agiria.
Ordenantza honek ematen dion eskubideaz baliatuz, gidazakurra
norabait sartzeagatik, ikusmen urriko pertsonak ez du gastu gehigarririk
ordaindu beharko, non eta gastu hori ez den dirutan neur daitekeen zerbitzu
bereziren bat emateari dagokiona.
30. artikulua. Edozein motatako finka edo lokaletan, zaindari lanetan
zakurrik baldin bada, ikusteko moduko lekuan ongi seinalaturik adierazi
beharko da. Betiere, beren jabeak erantzule direla, jendeari edo gauzei
kalterik eginen ez dieten lekuetan egonen dira.
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Zakur horiek teilaperik ez badute, etxola edo aterpe egokia beharko
dute, eguraldi txarra denean babeslekua izan dezaten.
Mutilnovako eta Ibaialdeko bizitegi eremuan (Mutiloa) ez da baimenik
izanen kanpoan zakurrendako etxolak paratzeko. Animalia horiek etxebizitzaren barnean edo garajean gelditu beharko dute.
Ez dira beti lotuak egonen, eta, hala daudenean, lokarriak ez die
galaraziko mugitu ahal izatea.
Eremu publikoan, eremu mugatu eta horretarako seinalatuetan baizik ez da baimentzen zakurren joan etorria; animaliek identifikaturik eta
txertaturik joan beharko dute. Nahitaez, ardura duen pertsonak eraman
beharko ditu, gehienez ere 2 metroko kate edo uhal sendoan lotuak, salbu
aske ibil daitezen udalak baimendutako eremuetan. Lehenago eraso egin
duten zakurrek edo arriskugarritasuna aurreikusteko modukoek muturrekoa
eraman beharko dute nahitaez, eta pertsona arduradunak adinez nagusi
beharko du izan.
Agintaritzako agenteek salaketa eginen dute zakurrek, ibiltzean, ez
badituzte baldintza hauek eta ordenantza honen gainerakoak betetzen;
zakurrak bildu eta eraman ahalko dituzte, betiere fakultatiboaren ikuskapenarekin.
VI. KAPITULUA
Lagun egiteko animaliekin zerikusia duten jarduerak
31. artikulua. Honako hauek dira ordenantza honi atxiki beharreko
industria , merkataritza edo zerbitzu jarduerak:
1. Animalien haztegiak.
2. Animalien zaindegiak.
3. Animaliak salerosteko dendak.
4. Animaliendako apaindegi zerbitzuak oro har.
5. Animaliendako kontsultategiak, klinika eta ospitaleak.
6. Horietako batzuk batera hartzen dituzten jarduerak edo beren
funtzionamenduan animaliak erabiltzen dituztenak.
Instalazio eta funtzionamendurako lizentzia tramitatu beharko da jarduera sailkatuei buruzko arauen eta aplikagarri diren gainerako xedapenen
arabera.
32. artikulua. Udalak jarduera lizentzia emateko, eta horretarako
jarduera sailkatuei buruzko erregelamenduak eta gainerako xedapen
aplikagarrietan ezarritakoa deusetan ukatu gabe, nahitaezko baldintza
izanen da eskabideari memoria bat eranstea eta hartan honako hauek
zehaztea:
1. Jardueraren izena.
2. Kokapena.
3. Zuzendari teknikoaren izena, helbidea eta telefonoa.
4. Eskaini nahi dituen zerbitzuak.
5. Instalazio eta egoitzen zerrenda, deskribapena eta planoak.
6. Aireztapen sistema. Ezaugarriak eta banaketaren planoa.
7. Nola garbitu eta desinfektatzen diren animaliekin erabiltzen diren
lokalak, materialak eta tresnak eta, halakorik balitz, animaliak garraiatzeko
ibilgailuak.
8. Animalien haztegien, zaindegien eta salerosketarako denden
jardueretarako, kontratu agiri bat, jardueraren eskatzaileak eta udalerrian
diharduen albaitari batek sinatua. Hartan ezarri beharko da albaitaria
arduratuko dela higieneaz eta abere osasunaz, zoonosiari dagokionez eta
jarduera jakin horretan animaliaren babesari buruzko indarreko legerian
agindutakoa bete dadin.
Kontratu hori deuseztatzen bada, jardueraren titularra beharturik
egonen da beste albaitari bat kontratatzera, 15 eguneko epean, eta hala
egin duela jakinarazi beharko die Udalaren osasun zerbitzuei.
33. artikulua. Ordenantza honetan aipatzen diren jarduera guztiek
honako baldintza orokor hauek bete behar dituzte:
1. Beste etxeetatik aparteko eraikinetan egon beharko dute eta zehaztutako xedea baizik ez dute izanen, salbu eta salerosteko jarduerak,
animaliak apaintzeko zerbitzuak eta animalien kontsultategi edo klinikak,
horiek beheko oineko lokaletan paratzen ahal baitira.
2. Merkataritzako edozein lokalek izaten ohi duen gutxieneko gela
banaketa izanen dute, kasu bakoitzerako zehazten diren berariazkoez
gainera.
3. Gela guztietako zola eta paretek, administrazio lanetarako guneetakoek izan ezik, material iragazgaitzekoak izan behar dute, soluzio
desinfektanteak erabiliz garbitu eta tratatu ahal izateko.
4. Aurreko paragrafoan aipatzen diren geletako zola guztiek, behar
den drainatzea eta/edo hondakin urak husteko sistema izanen dute.
5. Instalazioak, tresnak eta ibilgailuak garbitu, desinfektatu eta desintsektatzeko lanak sistematikoki, aldizkakotasunez eta jarduerak berak
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eskatzen duen maiztasunarekin egin beharko dituzte establezimenduko
langileek.
Horrez gain, urtean behin bederen, ofizialki baimenduriko enpresak
desinfektatu eta desintsektatuko du lokala.
6. Jarduera abian dagoela sortzen diren hondakin solidoak egunero
atera beharko dira bertatik, itxitako poltsa iragazgaitzetan.
7. Jardueran egon daitezkeen animalien kopurua lokalaren neurrien
araberakoa izanen da, eta irekitzeko txostena egin edo aldizkako ikuskapenez arduratzen diren Udalaren osasun zerbitzuek ezarriko dute, beren
irizpideen arabera.
8. Arriskutsu izan daitezkeen animaliak dituzten jardueretan animalia
horientzat behar diren neurriak hartuko dira, behin ere libre utzi gabe,
ezbeharrik suerta ez dadin.
9. Establezimenduaren kanpoko aldean animaliarik ez egoteko, behar
den tamainako itxarongela izanen da nahitaez, horrelakorik behar duten
jardueretan.
10. Bi jarduera edo gehiago batera egiten dituzten establezimenduek,
haietako bakoitzaren instalazioak berezirik izanen dituzte, eta denetan
bete beharko dira ordenantza honetan haientzat ezarri diren berariazko
baldintzak.
11. Jarduera hauetan edozein eritasun zoonosiko agertuz gero,
Udalaren osasun zerbitzuei jakinarazi beharko zaie.
34. artikulua. 1. Lagun egiteko animalien haztegitzat hartuko dira
espezie bereko lau eme baino gehiago dauzkatenak, baldin eta haien xede
nagusia ugalketa eta, horren ondotik, salmenta bada.
2. Lagun egiteko animaliak salerosteko establezimendutzat hartuko
dira beren jarduera nagusia animaliak saldu edo erostea dutenak.
3. Lagun egiteko animaliak hazteko edo salerosteko establezimenduek, aplikatzen ahal zaizkien gainerako xedapenen kalterik gabe, ondoko
arauak bete behar dituzte:
a) Administrazio publikoen eskura egonen den erregistroa eraman
beharko dute, eta bertan jasoko dira erregelamenduak eskatzen dituen
datuak eta aldian-aldian egindako kontrolak.
b) Higiene eta osasun aldetik baldintza onak izanen dituzte, bertan
dauzkaten animalien behar fisiologiko eta etologikoetara egokituak.
c) Behar adinako janari osasungarria, ura, lo egiteko lekuak eta
zaindari gaituak ere izanen dituzte.
d) Eritasunik izanez gero, behar bezalako instalazioak izanen dituzte
kutsadura galarazteko edo, horren beharrik bada, berrogeialdia egiteko.
e) Albaitaritza zerbitzua izanen dute, animalien osasuna zaintzeko
arduradun.
f) Animaliak desparasitaturik eta eritasunik gabe saldu behar dituzte,
eta albaitariaren ziurtagiria erantsi, gauzak hala direla adierazten duena.
4. Inkubazio aldian egoteagatik saltzeko unean hautematen ez den
eritasunik izanez gero, establezimenduaren mendeko albaitaritza zerbitzu
bat izateak eta horrek animalien salmentarako osasun ziurtagiriak emateak
ez dute saltzailearen erantzukizuna garbituko, hark hirugarrenei erreklamazioa egin ahal izatearen kalterik gabe.
35. artikulua. Lagun egiteko animalien zaindegitzat hartuko dira,
ordenantza honen ondorioetarako, animaliak hartu, ostatu eman, mantenuaz arduratu eta zaintzeko zerbitzuak halako denbora batez ematen
dituzten establezimenduak.
Establezimendu horiek erregistro liburua izanen dute, honako hauek
zehazteko: animalien espeziea eta arraza, sarrera eta irteera datak, jabe
edo edukitzailearen izen eta helbidea, eta interesgarritzat jotzen diren
gainerako gorabeherak.
Zenbait instalazio izanen dituzte, honako hauetarako: eri dauden
animaliak isolatzeko gelak, ariketak egiteko lekua, aterpe aldea eta sukaldea.
Establezimenduan animaliarik onartzeko, animaliaren osasun agiriak
aurkeztu beharko dira, eguneraturik, zakurra baldin bada, eta gainerako
animalien kasuan jardueraz arduratzen den albaitariaren irizpidearen
arabera jokatuko da.
36. artikulua. Animaliak apaintzeko establezimendutzat hartuko dira,
haiek garbitu eta ikuzten eta haiei ilea apaintzen eta estetika zerbitzua
ematen dihardutenak.
Lan egiteko behar den tresneria eta ur beroa izanen dituzte.
37. artikulua. Ordenantza honi dagokionez, albaitaritzako kontsultategi, klinika edo ospitaletzat hartuko dira fakultatibo espezialistek animalien
diagnostikoa egiteko eta haiek tratatzeko establezimenduak, haien zuzendaritza teknikoa albaitari profesionalen esku baldin bada.
Jarduera hauetarako lokalek, nahitaez izan beharko dituzte honako
gela hauek gutxienez:
–Kontsultategiak: harrera gela, kontsulta gela eta sendaketa lan txikiak
egitekoa.
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–Klinikak: itxarongela, kontsulta gela, ebakuntzetarako gela espezifikoa,
indarra duen legeriaren araberako instalazio erradiologikoa, laborategia
eta suspertze lanetarakoa.
–Ospitaleak: klinikarako aipatu direnak eta etengabeko zainketarako
ospitaleratze gela. Jarduera honetan, arreta zerbitzuak etengabekoa izan
beharko du.
VII. KAPITULUA
Animaliekin zerikusia duten beste jarduera batzuk
Kapitulu honetan sartzen dira lehiaketak, erakusketak, agerraldiak eta
antzekoak egitea xedetzat daukaten jarduerak, denbora baterakoak edo
iraunkorrak izan, bai leku itxietan bai leku irekietan egiten direnak.
38. artikulua. Modu iraunkorrean paratu nahi diren jarduerek, bai
leku itxietan bai leku irekietan, jarduera lizentzia izan beharko dute. Hura
tramitatuko da jarduera sailkatuei buruz indarra duen araudiaren ariora
eta beharrezkoa izanen da ordenantza honetako 32 eta 33. artikuluek
dakartzaten baldintzak betetzea, bilduma zoologikoen kasuan izan ezik.
39. artikulua. Denbora baterako bakarrik egiten diren jarduerek,
hala leku itxietan nola leku irekietan, baimena izan beharko dute, Udalak
horretarako emana.
Baimen hori eskuratzeko eskabidearekin batera honako agiri hauek
aurkeztu beharko dira:
1. Jardueraren deskribapena.
2. Eskatzailearen izena, helbidea eta telefonoa.
3. Kokapena.
4. Jarduera zenbat denborarako eskatzen den.
5. Jarduerako animalien kopurua eta espezieak.
6. Erantzukizun zibileko asegurua, jarduerak irauten duen denborarako.
7. Instalazioen onarpenari eta erregistroari buruzko egiaztagiria,
behar den ministerioak luzatua.
40. artikulua. Denbora baterako egiten diren jardueretan, funtzionatzen hasteko, ondotik aipatzen diren agiriak aurkeztu beharko dira Udalean,
Udalaren osasun zerbitzuek azter ditzaten:
–Teknikari eskudunak emaniko ziurtagiria, dagokion elkargo profesionalak ikus-onetsia, instalazioak egoki muntatu direla dioena.
–Kasuan kasuko dokumentazioa (jatorri gida, osasun kartila, animaliaren identifikaziorako txartela etab.), jardueran dauden animaliei
buruzkoa.
Enpresa edo erakunde antolatzaileak urez hornitzeko hargunea eta
ura saneamendura husteko bidea izanen ditu, behar bezala jarduteko
horren beharra daukaten jardueraren osagai guztietan, eta asotsei buruzko
nahitaezko mugak errespetatuko ditu.
Jarduteko baimendutako denboran okupatzen diren instalazio eta/
edo guneak garbitzeko zerbitzuak ere izanen dituzte, eta bere jarduna
amaitutakoan zehatz-mehatz garbitu eta desinfektatu beharko ditu.
41. artikulua. 1. Debekatua dago animaliak erabiltzea ikuskizun,
borroka, eta bestelakoetan, horrek sufrimendua edo tratu txarra ekartzen
ahal badie.
2. Zezen ikuskizunak espresuki salbuesten dira debeku horretatik.
3. Zakur borrokak, oilar borrokak eta animaliak elkar erasotzea
helburu duten beste guztiak debekatuta daude.
4. Usakumeei tiro egiteko lehiaketek administrazio baimena beharko
dute aurrez, Lurraldearen Antolamendu eta Ingurumen Departamentuak
emana.
VIII. KAPITULUA
Ustiatzeko etxeko animaliak
42. artikulua. 148/2003 Foru Dekretuan ezarritakoari jarraikiz baizik
ez da emanen ukuiluak, eskortak eta, orokorrean, abeltzaintzako edozein
ustiategi mota, zaindegiak etab. paratzeko baimena.
Instalazio horietarako lizentziak, jarduera sailkatuentzat indarra duen
legerian eta horretan aplikagarri diren gainerako xedapenetan ezarritakoari
jarraikiz izapidetuko dira.
43. artikulua. Animaliak lekuz aldatu behar direnean, bai udalerriaren
barrenean bai beste udalerrietara, Epizootien Erregelamenduan eta alor
honetan aplikatu behar diren gainerako xedapenetan ezarritakoari jarraitu
beharko zaio.
44. artikulua. Lege xedapen baten indarrez edo osasun arrazoi larriengatik, halako lokal edo toki batzuetan animaliarik egoteko baimena ez
bada ematen ahal, udal agintaritzak, behar den espedientea aldez aurretik
eginda, zilegi izanen du jabeei errekerimendu egitea bertatik eraman
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ditzaten beren borondatez, eta, bestela, horixe bera erabakitzea, izan
litezkeen erantzukizun zibil eta penalen kalterik gabe.
IX. KAPITULUA
Animalien babesa
45. artikulua. 1. Animalia bat daukanak baldintza egokietan eduki
behar du hori, higiene eta osasunaren aldetik, eta nahitaezko deklaratutako
prebentziozko tratamendu oro eginen du.
2. Debekatua dago:
a) Tratu txarrik ematea edo justifikatu gabeko kalte edo oinazerik
eragin diezaiekeen edozein gauza egitea.
b) Kontsumorako edo pertsonendako produkturen bat erdiesteko
animaliak hiltzen direlarik, ankerkeria erabiltzea edo justifikaziorik gabe
oinazea ekartzen dieten metodo orokorrak erabiltzea, Animalien babesari
buruzko maiatzaren 31ko 7/1994 Foru Legeak agindutakoaren kontra.
c) Abandonatzea.
d) Higiene edo osasun baldintza eskasak dituzten instalazioetan
edukitzea, edo desegokiak direnetan bakoitzak bere arraza eta espeziearen
arabera dituen premia ekologikoentzako zainketak eta arreta emateko.
e) Mutilazioak egitea, salbu beharragatik edo funtzionaltasunagatik
albaitarien kontrolpean egiten direnak.
f) Normal hazteko behar duten mantenua ez ematea.
g) Animaliak erabiltzea sari, publizitateko deigarri edo esker saritako,
edo ordaineko opari gisa diru bidez eskuratzearekin ikustekorik ez duten
bestelako erosketen truke.
h) Animaliak saltzea edo ematea laborategi edo klinikei, indarreko
arauek agindutako bermeak bete gabe.
i) Hamalau urtez beheitikoei eta ezinduei saltzea, guraso agintea
edo zaintza dutenen baimenik gabe.
j) Lagun egiteko animaliak edo bestelakoak kalez kale saltzea, behar
bezala baimendutako merkatu eta ferietatik kanpo.
k) Alferrikako sufrimendu edo kaltea eragin diezaieketen substantziak
ematea.
l) Zakurrak beti loturik edukitzea.
m) Animalien Babesari buruzko maiatzaren 31ko 7/1984 Foru Legeak arau hauste administratibotzat dauzkan egintza eta ez-egiteetan
erortzea.
n) Animaliak herri bestetan erabiltzea, salbu eta zezen ikuskizunei
buruzko indarreko arauek edo Nafarroan animaliekin egiten diren herri
ikuskizunek tradizioz izan dituzten baldintzetatik kanpo erabiltzea.
3. Animaliak giza kontsumorako hiltzen direnean, berehala eta oinazerik gabe eginen da, erregelamendu bidez finkatzen den gisan.
X. KAPITULUA
Arau hausteak eta zehapenak
46. artikulua. 1. Ordenantza honetan xedatzen dena bete ezean
agintaritzako agenteek salaketa eginen dute; arau haustetzat hartuko dira
bertan hala tipifikatuta daudenak.
Zehapen prozedurari udal zerbitzu eskudunek hasiera emanen diote,
edo arau haustearen ondorioz ukitutako alderdiak bultzaturik has daiteke,
edo Aranguren Ibarreko edozein herritar edo entitatek bultzaturik. Hori
horrela, eta Administrazio Prozeduraren Legean xedatuari dagokionez,
ustezko arau hausteak salatzen dituzten partikularrak interesduntzat
hartuko dira prozeduran.
Ordenantza honetan ezarritakoaren kontrako arau hausteen erantzule
izanen dira aplikazio esparruko jardueren eta instalazioen titularrak, bai
eta udal mugartean diren animalien jabeak ere.
Ordenantza honi dagokionez, arau hausteak arinak, astunak eta oso
astunak izan daitezke.
2. Arau hauste arinak hauek izanen dira:
a) Lagun egiteko animalia bat erroldatu gabe edukitzea 7/1994 Foru
Legearen 10. artikuluan agindutakoaren kontra.
b) 7/1994 Foru Legeak agintzen dituen artxibo edo erregistroak ez
eramatea, edo osatu gabe eta eguneratu gabe eramatea.
c) Lagun egiteko animaliak 14 urtez beherakoei edo ezinduei eskualdatzea, guraso agintea, babesa edo zaintza dutenen baimenik gabe.
d) Lagun egiteko animalia bat oparitzea ordenantza honek edo 7/1994
Foru Legeak xedatzen duenaren kontra.
e) Animaliak garraiatzea ordenantza honetako 14. artikuluko arauak
bete gabe.
f) Animalien identifikazioari buruzko araudia ez betetzea edo identifikaziorik ez izatea.
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g) Albaitariaren kontrolik gabe txertatzea.
h) Zakurrak kate edo uhalik gabe eramatea eremu publikoetan, salbu
aske ibil daitezen udalak baimendutako eremuetan.
i) Lagun egiteko animaliaren gorozkiak bildu gabe uztea eremu
publikoan.
j) Herri barruko bideetan espezie basatiekin ibiltzea, etxekotuak
badira ere.
k) Bidaiarien garraio publikorako zerbitzuetan animaliekin bidaiatzea,
horretarako eremu berezirik ez badute.
l) Ikastetxe, igerileku, ospitale eta eraikin publikoetan animaliekin
sartzea.
m) Noizbait erasoak eginak dituzten zakurrak muturrekorik gabe
eramatea.
n) Behar adina baliabiderik ez jartzea animalia etxetik edo etxebizitzatik arduradunik gabe ateratzea eragozteko.
ñ) Zakurrak edukitzea etxebizitzen komunitateen patioetan, eta
balkoiak, terrazak etab. erabiltzea, etxebizitzetan beretan, beren iraizkinekin beheko etxebizitzak edo eremu publikoa kutsatzen edo zikintzen
dituztenean.
o) Ordenantza honetako edozein xedapen ez betetzea, astunak edo
oso astunak direnak izan ezik.
p) Zakurrak beste pertsona edo animalia batzuei edo ondasunei
kalte egitea.
3. Arau hauste astunak hauek izanen dira:
a) Animalia behar den mantenurik gabe edukitzea.
b) Animaliak behar bezalako higiene eta osasun baldintzarik ez duten
instalazioetan edukitzea, edo higiene eta osasuneko baldintza txarretan.
c) Animaliak zikiratzea, mutilatzea eta hiltzea inongo albaitariren
kontrolik gabe edo 7/1994 Foru Legean ezarritako baldintza eta betebeharren kontra.
d) Animalia ez txertatzea edo osasun agintariek nahitaezkotzat
deklaratu dituzten tratamenduak ez ematea.
e) Lagun egiteko animaliak denbora batez edukitzeko instalazioen
gainean 7/1994 Foru Legeko II. tituluko III. kapituluan finkatu diren baldintza
eta eginbeharrak ez betetzea.
f) Indarreko araudiaren kontra, animaliak saltzea.
g) Usakumeei tiro egiteko saioak antolatzea, edo jarduera hori
praktikatzea, aurrez administrazioaren baimenik izan gabe edo haren
zehaztapenen kontra.
h) Zinema nahiz telebistarako animaliekin eszenak filmatzea, baldin
ankerkeria, tratu txarrak edo sufrimendua ekartzen badiete, administrazioaren aldez aurreko baimenik izan gabe.
i) Animaliak laborategi edo kliniketara eramatea, indarreko araudiko
baldintzak bete gabe.
j) Zentro pribatuetan 7/1994 Foru Legeak eskatzen dituen albaitaritza
zerbitzuak ez izatea.
k) Parasitoak dituzten animaliak edo eri daudenak saltzea, edo gaitzik
ez dutela ziurtatzeko albaitariaren agiririk gabe.
l) Osasun zerbitzu ofizialei aditzera ez ematea nahitaez deklaratu
beharreko gaitzak.
m) Elikagaiak egin, erabili edo biltegiratzen diren tokietan animaliarekin sartzea.
n) Arau hauste arinak behin eta berriz egitea.
o) Arriskutsua izan daitekeen animalia aske uztea edo behar diren
neurriak ez hartzea haren ihesa edo galera eragozteko.
p) Animalia identifikatzeko betebeharra ez betetzea.
q) Erregistroan ez inskribatzea.
r) Arriskutsua izan daitekeen zakurra, toki publikoetan, muturrekorik
gabe edo katez lotu gabe egotea.
s) Behin eta berriz enbarazu edo gogait eragitea.
t) Beste pertsonei edo animaliei eta/edo haien ondasunei kaltea
eragitea arriskutsuak izan daitezkeen zakur gisa sailkatutakoek.
u) Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak garraiatzea Arriskutsuak
izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko 50/1999
Legearen 10. artikuluan xedatutakoa bete gabe.
v) Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko 50/1999 Legeak ezarritako egitekoak betetzeko agintari
eskudunek edo haien agenteek eskatzen dituzten datu eta argibideak
emateari uko egitea edo eman nahi ez izatea, baita argibide okerrak edo
dokumentazio faltsua ematea ere.
w) Arriskutsuak izan daitezkeen animaliek pertsonei, animaliei edo
objektuei kalterik ez egiteko neurri egokirik ez hartzea.
x) Arriskutsuak izan daitezkeen zakurren lizentziarik ez eramatea,
animalia toki publiko batean dagoenean.
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4. Arau hauste oso astunak hauek izanen dira:
a) 7/1994 Foru Legearen 4. artikuluan xedatzen denaren kontrako
jarduerak antolatu eta egitea, baita haien publizitatea ere.
b) Animaliaren kontra ankerkeria, tratu txarra eta eraso fisikoak
erabiltzea.
c) Animalia abandonatzea, bizirik nahiz hilik.
d) Alferrikako sufrimendua edo kaltea eragin diezaieketen substantziak ematea.
e) Zakurrak beti loturik edukitzea.
f) Estatu espainiarrean indarrean dauden nazioarteko hitzarmen
eta itunek babestutako edo galzorian daudela deklaratutako espezie
aloktonoetako animaliak, kumeak, arrautzak, horien zatiak edo horiekin
egindako merkaturatu, saldu, eduki, merkataritza helburuz erakutsi edo
disekatzea.
g) Arau hauste astunak behin eta berriz egitea.
h) Arriskutsua izan daitekeen animalia abandonatzea, betiere inork
lagundurik ez badoa.
i) Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edo zakurrak lizentziarik
gabe edukitzea.
j) Arriskutsua izan daitekeen animalia edo zakurra saltzea edo edozein tituluren bidez eskualdatzea lizentziarik ez duenari.
k) Animaliak heztea haien oldarkortasuna pizteko edo xede debekatuetarako.
l) Gaitasun agiria ez duenak arriskutsuak izan daitezkeen animaliak
heztea.
m) Arriskutsuak izan daitezkeen animalien lehiaketak, ariketak,
erakustaldiak edo ikuskizunak antolatzea edo egitea, eta haietan parte
hartzea, animalien oldarkortasuna erakustea helburu badute.
47. artikulua. 1. Arau hauste arinek 60tik 150 eurora bitarteko
zehapena izanen dute; astunek, 151tik 600 eurora bitartekoa, eta oso
astunek, berriz, 601etik 3.000 eurora bitartekoa.
2. Zehapenak ezartzerakoan honako irizpide hauek hartuko dira
kontuan, isunen zenbatekoa graduatzeko eta zehapen osagarriak ezartzeko:
a) Egindako arau hausteak gizartean zer eragin izan eta zer kalte
egin duen.
b) Irabazteko asmo bidegabekorik izan den eta arau haustean zer
etekin atera den.
c) Ankerkeriarik izan den animaliarekin.
d) Arau hausteak errepikatu diren edo behin eta berriz egin diren.
3. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko 50/1999 Legeak eta ordenantza honetako 57. artikuluak
aurreikusitako arau hausteak eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliei
erreferentzia egiten dietenak ezin izanen dira kopuruan murriztu berehala
ordaintzeagatik.
48. artikulua. 1. 7/1994 Foru Legean aipatzen diren arau hausteengatik zehapenak ezartzeko, erregelamendu bidez arauturik dagoen
zehapen prozedurari jarraitu beharko zaio.
2. Zehapen espedienteak ireki eta ebazteko eskumena, fauna aloktonoaren babeserako araubidea hausteagatik eta baimen administratiboa
ez egin edo urratzeagatik, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari
dagokio.
3. Ordenantza honetan aurreikusitako arau hausteen gaineko zehapen espedienteak irekitzeko eskumena Udalbatzako idazkariari dagokio,
edo alkateak ebazpen bidez izendatzen duen zinegotzi, udaltzain edo
aholkulariari.
Ebazteko eskumena alkateari dagokio, eta ebazpen bidez eskuordetu
ahalko da.
49. artikulua. 1. Animaliaren jabeak, behar bezala hala agintzen
zaionean, identifikatu behar du animalia nork zeukan eta beraz nor den
arau hauste administratiboen erantzulea, eta prozedurako tramitean arrazoi
justifikaturik gabe hala egiten ez badu, isuna ezarriko zaio falta arin batengatik, gero ordaindu behar dituzkeen kalte ordainen kalterik gabe.
2. Ordenantza honek aurreikusten dituen zehapenetako edozein
ezartzeak ez du erantzukizun zibila galarazten, ez eta zehatuak kalte-galerengatik ordaindu behar dituzkeen ordainak ere.
3. Animalia bati tratu txarrak emateagatik arau haustea egiten duten
guztiak desgaiturik geratuko dira ordutik aurrera animaliak edukitzeko.
Desgaikuntza aldi baterakoa izan daiteke (urtebetekoa) edo iraunkorra,
arau haustea astuna edo oso astuna izatearen arabera, eta kontuan
hartuta animaliari egin zaion kaltea zenbateraino egin den ankerkeriaz
edo nahita.
50. artikulua. 1. Isuna ezartzeak arau hausteko animaliak dekomisatzea ekar dezake eta, betiere, arau haustean erabili diren harrapagailuak
edo ehiza tresnak dekomisatzea.
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2. Arau hauste oso astunak egiteak ekar dezake, dagokionean, arau
haustearen erantzukizuna duten egoitza, lokal edo establezimenduak
ixtea.
51. artikulua. 1. Bere agenteen bitartez, administrazio eskudunak
babestu beharreko animaliak dekomisatu ahal izanen ditu, baldin eta
arrazoizko zantzurik bada ordenantza honetako xedapenak hautsi direla, Animalien Babesari buruzko maiatzaren 31ko 7/1994 Foru Legeari
dagokionez.
2. Dekomisatze hori prebentziozkoa izanen da behar den zehapen
espedientea ebatzi arte; ebazpena ikusirik, animalia jabeari itzuliko zaio,
edo administrazioaren jabetzara pasatuko, zeinak aukera hauek izanen
dituen: erakunde zoologiko-zientifikoei ematea, jatorrizko herrialdera itzultzea, animaliak sendatzeko zentroetara eramatea edo ingurune naturalean
askatzea, baldin eta animalia autoktonoa bada.
3. Dekomisatutako animaliak luzaz edukitzea arriskutsua bada
beren bizirako eta berehala askatu behar badira, animalia Lurraldearen
Antolamendu eta Ingurumen Departamentuko langileek askatu beharko
dute haren inguru naturalean eta lekukoen aitzinean.
XI. KAPITULUA
Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak
52. artikulua. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliatzat hartzen dira,
50/1999 Legean aipatzen direnez gain, ondotik zehazten diren hauek:
–Izatez basatiak izanik, etxeko gisa erabiliz, edo lagun egiteko, pertsonei nahiz beste animalia batzuei lesioak eragin edo heriotza eman
diezaieketen espezie edo arrazetakoak direnak, eta ondasunei kalte egin
ahal diena, oldarkorra izan ala ez.
–Arraza hauetako zakurrak: American Staffordshire Terrier, Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Fila Brasileiro, Dogo Argentinarra, Rottweiler,
Tosa Inu eta Akita Inu. Horietaz gain, oro har, arraza horien ondorengoa
izanik, haien ezaugarri etnikoak dituena, eta haien arteko gurutzatzeak.
–Edozein espezietakoa izanik, eraso eta defentsarako berariaz erakutsi
edo heziak izan diren animaliak.
–Edozein espezietakoak izanik, behin bederen pertsona edo animaliaren bati eraso egin dietenak, edo izaera bereziki oldarkorra dutenak.
–Halakoetan, ustezko arriskugarritasun hori agintaritza eskudunak ikusi
beharko du, ofizioz edo alderdi batek eskaturik, eta horrela deklaratzen
ahalko da animaliak pertsonaren bati edo beste animaliaren bati erasotzen
dion unetik beretik.
53. artikulua. 1. Ordenantza honetan oinarriturik, arriskutsuak izan
daitezkeenen artean sartzen den animalia baten jabe edo edukitzaileak
lizentzia berezi bat izan beharko du.
2. Animaliak kategoria honetan sailkatze direnean, espresuki baimendutako pertsonek baino ez dituzte eramaten ahal.
a) Baimen balioduntzat hartuko da, edozein kasutan, Aranguren
Ibarreko Udalak espresuki emandako lizentzia bidez eskuratutakoa eta,
animalia eta zaintzailea udalerrian aldi baterako egonen direneko egoeretan, eskumen hori duten beste erakunde batzuek emanikoa, betiere
baimena indarrean badago. Inguruabar horretan, aldi baterako egonalditzat
hartuko da 3 hilabetetik beherakoa, artikulu honetako 4. puntuan xedatzen
den moduan.
b) Egonaldi luzeagoetarako, ezinbestekoa izanen da animalia eta
arduraduna edo arduradunak Udalean erregistratzea, aipatutako puntuan
esaten den bezala.
3. Adierazitako ezaugarri horiek dituen animalia bat duenak, dela
haren jabea delako dela zaintzailea edo paseatzailea delako, bere izenean
emandako txartel baten jabe izan beharko da, non une horretan zaintzen
ari den zakurra ere aipatuko baita.
Zaintzaile profesionala bada, horrela sailkatutako zakur batekin dagoenean espazio publikoetan edo animaliaren bizikidetza taldekoak ez
diren pertsonekin, jarduera profesionalaren lizentzia izanen da eskatuko
zaion txartela.
4. Lizentzia eskatzera beharturik daude arriskutsu izan daitezkeen
animalien jabe edo edukitzaileak, baldin eta Aranguren Ibarrean bizi badira
edo haiek salerosi nahiz trebatzeko jarduera Aranguren Ibarrean egiten
bada. Orobat, animalia Aranguren Ibarrean gutxienez ere hiru hilabetez
egon behar duenean ere lizentzia eskatu beharko dute arriskutsu izan
daitezkeen animalien jabe edo edukitzaileek.
Ondore horietarako, kontuan izan beharko dira, halaber, honako
inguruabar hauek:
a) Zakur arriskutsuak izateko beste administrazio batzuen indarreko
lizentzia duten pertsonek, udalerri honetan erroldatzen badira edo, aldi
baterako bada ere, udalerrian bizi badira hiru hilabetetik gorako epean,
erakunde honen erregistroetan erregistratu beharko dute animaliaren eta
haren ardura izanen duen pertsonaren edo pertsonen egonaldia. Horreta-
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rako bi aukeraren artean erabaki beharko dute: Aranguren Ibarreko Udalak
emaniko beste lizentzia/txartel bat eskatzea edo Udalari eskatzea beste
erakunde batek emandako baimena baliozkotzeko.
Baliozkotzearen alde eginez gero, aurreko administrazioak eman eta
geratzen den denborarako emanen da, ordenantza honen arabera.
b) Txartel baten indarraldian beste zakur baten jabe egiten direnek
(dela lehena hil delako edo beste edozein arrazoirengatik haren zaintza
galdu dutelako, dela bi zakur batera izan nahi dituztela erabaki dutelako)
ezin izanen dute jadanik emaniko baimena argudiatu bigarren animalia
eta gainerakoak erregistratu eta baimentzeko beharretik salbuesteko, eta
ezinbestekoa izanen da kasuaren araberako beste baimen bat izapidetzea,
artikulu honen 5 c) puntuan adierazten denaren arabera.
Kasu horretan, interesdunak argudiatu ahal izanen du dagoeneko
aurkeztu duen dokumentazioa indarrean dagoela. Hala eginez gero, indarraldiaren barruan zakur berriarengatik eta ondorengoengatik emandako
lizentziaren indarraldia bigarren animalia eta ondorengoak argudiatzeko
alegatutako espedientearen datara arte baino ez du balioko.
c) Lanbidea dela eta horrelako animaliak maneiatu, zaindu eta arreta
ematen dietenek Udalari horren berri eman beharko diote, arriskutsuak
izan daitezkeen animalien erregistroan jaso dezan inguruabar hori, eta
jardueraren arduradunak beharrezko txartela duela egiazta dezan.
Jarduera behar bezala erregistratuta egonen da eta dagokion asegurua
izanen du, zeinak eskatutako diru kopuruarekin estaliko du zaintzapeko
zakurrek egin ditzaketen kalteak. Txartela aseguru horren araberakoa
izanen da.
d) Enpresen kasuan, arduradun bat edo batzuk izendatu beharko
dituzte. Horien izenean eginen dira txartelak eta horiei eskatuko zaizkie
txartela eskuratzeko beharrezko baldintza guztiak. Asegurua izanen da
salbuespena, enpresari eskatuko baitzaio eta ez txartelaren titularrari,
animaliaren jabeari edo arduradun nagusiari, artikulu honen 5 d) puntuan
adierazten den moduan.
e) Aranguren Ibarrean erroldaturik egon gabe ere bertan aisialdirako
finkak edo baratzeak dituzten pertsonek, baldin eta horietan egoten badira
horrela sailkatutako zakur edo animaliekin, udalari jakinarazi beharko diote
animalia horiek udalerrian egon ohi direla, informazio hori erregistroan
sar dezaten.
Alabaina, horien eta gainerako finka pribatuen kasuan, zakurrak aske
egon ahalko dira barnean, betiere lurzatiek itxitura egokiak badituzte zakurrak kanpora ez ateratzeko. Bestela, animaliek horretarako gaitutako
instalazioetan egon beharko dute, edo beharrezko neurriak hartuko dira,
animalia errespetaturik, pertsonen segurtasuna bermatzeko.
Arriskutsuak izan daitezkeen animalien jabe edo edukitzaileen betebehar horren kalterik gabe, edozein herritarrek jakinarazten ahalko dio
Aranguren Ibarreko Udalari mota honetako animaliak dituzten pertsonak
badirela, Udalak legeen arabera bidezkoak diren urratsak eman ditzan.
5. Lizentzia eskuratzeko, honako baldintza hauek beharko dira:
a) Lizentzia berrien edo Aranguren Ibarreko Udalak lehenago emaniko
lizentzien berritzeen kasuan.
–Adinez nagusi izatea eta ez egotea animalia behar bezala zaintzeko
desgaiturik.
–Inoiz kondenarik jaso ez izana delitu hauetakoren batengatik:
homizidioa, lesioak, torturak, askatasunaren edo osotasun moralaren
aurkakoak, sexu askatasunaren eta osasun publikoaren aurkakoak, lotura
talde armatu batekin edo droga salerosketarekin. Ildo beretik, arriskutsuak
izan daitezkeen animaliak edukitzeko arauteriaren aurkako arau haustea
egiteagatik zehapenik jaso ez izana.
–Gaitasun psikologikoaren agiria, udal agintariek aintzat jotzen duten
erakunde ofizial batek luzatua.
–Erantzukizun zibileko aseguru baten egiaztagiria, animaliek hirugarrenei egiten ahal dizkieten kalteengatik, bederen urtebeteko iraupena eta
gutxienez 180.303,63 euroko zenbatekoa duena. Indarraldia egiaztatzeko
aseguruaren azken ordainketaren ordainagiria aurkeztuko da, baldintzen
kopia bat erantsita.
–Udal tasa ordaintzea (10 euro).
b) Beste erakunde batzuek emandako baimenak baliozkotzeko
eskaeren kasuan.
–Adinez nagusi izatea eta ez egotea animalia behar bezala zaintzeko
desgaiturik.
–Lizentzia eman duen udalaren ziurtagiria, baliozkotzea eskatzeko
unean lizentzia baliozkoa eta indarrekoa dela egiaztatzen duena. Bertan
jaso beharko dira: eman zen eguna, titularraren datuak eta zakurraren
identifikazioa.
–Baliozkotu beharreko txartela edo lizentzia aurkeztea.
–Aranguren Ibarreko Udalak Lurraldeko Justizia Kudeatzailetzari interesdunaren izenean aurrekari penalik ez izatearen ziurtagiria eskatzeko
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baimena edo, bestela, ziurtagiri hori bera, interesdunak berak erakunde
horri eskatutakoa.
–Erregistratu beharreko animaliaren dokumentazio eguneratua.
–Animaliak egin ditzakeen kalteak estaltzen dituen erantzukizun zibileko aseguru baten baldintzen kopia, zeinak 180.303,63 euroko gutxieneko
zenbatekoa izanen baitu animalia bakoitzeko, urtebeteko indarraldiarekin,
gutxienez. Indarraldia egiaztatzeko aseguruaren azken ordainketaren
ordainagiria aurkeztuko da
–Interesdunaren zinpeko adierazpena, adieraziz txartela edo lizentzia
eman zenetik gaur arte ez dela izan gaitasun psikofisikoaren ziurtagirian
edo lizentziaren egokitasunean aldaketak eragin ditzaketen inguruabar
aipagarririk.
–Udal tasa ordaintzea (10 euro).
Berriz ere nabarmentzen da lizentziaren indarraldia lau urtekoa izanen
dela, aurreko administrazioak txartela eman zuenetik zenbatzen hasita,
ordenantza honen artikulu honetako 6. puntuan adierazten den bezala.
c) Animalia batengatik emaniko lizentzia baten indarraldian beste
animalia bat eskuratzen bada, udal erregistroetan jasotako espediente
hori kontuan hartuko da, bai eta oraindik indarrean dagoela ere. Edonola
ere, honako baldintza hauek bete beharko dira:
–Adinez nagusi izatea eta ez egotea animalia behar bezala zaintzeko
desgaiturik.
–Kondenarik jaso ez izana, aurreko lizentzia eman zenetik eta berria
eskatu arte, delitu hauetakoren batengatik: homizidioa, lesioak, torturak,
askatasunaren edo osotasun moralaren aurkakoak, sexu askatasunaren
eta osasun publikoaren aurkakoak, lotura talde armatu batekin edo droga salerosketarekin. Ildo beretik, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak
edukitzeko arauteriaren aurkako arau haustea egiteagatik zehapenik jaso
ez izana. Hori dela eta, aurreko txartela eman zenetik hiru hilabete iragan
badira, Lurraldeko Justizia Kudeatzailetzari ziurtagiri berri bat eskatuko
zaio. Udala arduratu daiteke izapide horretaz, interesdunak baimena
ematen badu.
–Erantzukizun zibileko aseguru baten egiaztagiria, animaliek hirugarrenei egiten ahal dizkieten kalteengatik, bederen urtebeteko iraupena eta
gutxienez 180.303,63 euroko zenbatekoa duena. Indarraldia egiaztatzeko
aseguruaren azken ordainketaren ordainagiria aurkeztuko da, baldintzen
kopia bat erantsita, eta han jasota ageri beharko da beste zakur bat gehitu
dela aseguru berean.
–Udal tasa ordaintzea (10 euro).
Aukera hau baliatzeko ezinbesteko baldintzak hauek dira:
–Interesdunak aurreko espedientea balia dadila eskatzeko erabiltzen
duen txartela edo fotokopia bat aurkeztea.
–Azaldutako irizpideen arabera emandako txartela baliogabetu dezakeen kasuari izan ez dela dioen zinpeko adierazpena, batik bat aurreko
txartela izapidetzean aurkeztutako gaitasun psikologikoko ziurtagiriari
dagokionez, bigarren kasuan hori aurkezteko betebeharretik salbuesteko
argudiatu bada.
Eskatzaileak beste administrazio batek baliozkotutako txartelari heldu
nahi dionean honako hau ere aurkeztu beharko du, aurreko puntuan aipatutako zinpeko adierazpenaz eta baliozkotutako txartelaz gain: aurreko
erakundean aurkeztu zen gaitasun psikofisikoko ziurtagiriaren kopia, zeinari
esker eman baitzioten aurreko zakurra izateko txartela.
Zakur berriarentzat eta ondorengoentzat emandako lizentziaren
indarraldia oinarri gisa erabilitako espedientearen amaiera datara arte
luzatuko da soilik.
d) Zaintzaile profesionalaren txartel bereziaren eskaera:
1.–Izendatutako arduradunari dagokionez:
–Adinez nagusi izatea eta ez egotea animalia behar bezala zaintzeko
desgaiturik.
–Inoiz kondenarik jaso ez izana delitu hauetakoren batengatik:
homizidioa, lesioak, torturak, askatasunaren edo osotasun moralaren
aurkakoak, sexu askatasunaren eta osasun publikoaren aurkakoak, lotura
talde armatu batekin edo droga salerosketarekin. Ildo beretik, arriskutsuak
izan daitezkeen animaliak edukitzeko arauteriaren aurkako arau haustea
egiteagatik zehapenik jaso ez izana.
–Gaitasun psikologikoaren agiria, udal agintariek aintzat jotzen duten
erakunde ofizial batek luzatua.
2.–Zaintzaren jarduera profesionala bere gain hartzen duen pertsona
fisiko edo juridikoari dagokionez:
–Jardueraren arduradun fiskalaren izenean aseguru bat egin izanaren ziurtagiria. Aseguru horrek ezaugarri horiek dituen animalia bakoitzak hirugarrenei
eginiko kalteak estaliko ditu eta 180.303,63 euroko gutxieneko zenbatekoa
izanen du, eta urtebeteko iraunaldia, gutxienez. Ordaindutako azken ordainagiria eta aseguruaren baldintzen kopia bat aurkeztu beharko dira.
–Ekonomia jardueren gaineko zergaren indarreko alta, udalerri honetan
edo beste batean, animaliak gorde, zaindu edo haiei arreta ematearekin
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bateragarria den jarduera batean, barne hartuta kategoria horretako
animaliak.
–Udal tasa ordaintzea (10 euro).
6. Lizentziak 4 urteko indarraldia izanen du, eta indarrik gal ez dezan,
eskuratzeko eskatu ziren baldintzei eutsi beharko zaie. Hala ere, Udalak
egiaztatzen ahalko du, ofizioz edo salaketaren ondorioz, arriskutsuak izan
daitezkeen animalien jabe edo edukitzaileak eusten ote dien lizentzia
eskuratzeko betebeharrei, eta, ikuskapena egin ondotik, egiaztatzen bada
arriskutsuak izan daitezkeen animalien jabe edo edukitzaileak ez duela betetzen baldintzetakoren bat, kontsideratuko da ez duela lizentziarik animalia
edukitzeko eta hasiera emanen zaie behar diren legezko ekintzei.
54. artikulua. Arriskutsuak izan daitezkeen animalien jabe, hazle eta
edukitzaileek honako betebehar hauek izanen dituzte:
–Arriskutsua izan daitekeen animalia edukitzeko lizentzia eskuratzea,
animalia eskuratu eta hilabeteko epean.
–Lizentzia eskuratzeko ordenantza honetako 53. artikuluaren 2. apartatuan aipatzen diren baldintzei eustea eta haiek galdu direla jakinaraztea.
–Erregistroan inskribatzea, eskuratzen denetik hilabeteko epean, beren
esku duten eta arriskutsua izan daitekeen animalia bakoitza.
–Udalari jakinaraztea animaliaren lapurreta edo galera, gertatzen denetik
bost eguneko epean, baita hura beste inori utzi edo saldu zaiola ere, edo hil
egin dela, hamabost eguneko epean, identifikaziorako datuak emanda.
–Animalia eskuratzeko unean, beste jabe baten izenean erroldaturik
badago, jabe berriak, eskuratu aitzin, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentziaren jabe izan beharko du, eta Udalari jakinarazi
beharko dio, eskuratzen duenetik hasi eta bost eguneko epean, gehienez
ere, animaliaren jabe aldaketa gertatu dela.
–Erregistroko datuetan gertatzen den beste edozein aldaketa ere
jakinarazi beharko da, gehienez ere hamabost eguneko epean.
–Animalia zikiratu edo antzutu dela jakinarazi beharko dute, hala jabeak
eskaturik gertatzen denean nola administrazio nahiz epaitegiko agintariaren
ebazpen edo aginduaren ondorioz egiten bada.
–Arriskutsuak izan daitezkeen animalien erregistroan aurkeztu beharko
ditu, urtea amaitu baino lehen, albaitariaren urteroko azterketa egiaztatzen
duen agiria eta mota honetako animaliak edukitzeak dakartzan arriskuetatik
babesteko formalizatzen den aseguruaren nahiz erantzukizun zibileko
primaren kopia konpultsatuak.
–Arriskutsua izan daitekeen animalia bat Aranguren Ibarrera ekartzen
bada, mugarik gabe edo hiru hilabetetik goitiko denbora baterako, jabea
beharturik egonen da arriskutsuak izan daitezkeen animalien erregistroan sartzera. Animaliaren egonaldia hiru hilabetetik beheitikoa bada,
edukitzaileak egiaztatu beharko du bere ohiko bizilekuan betetzen duela
arriskutsuak izan daitezkeen animalien gaineko araudia, eta higiene nahiz
osasun aldetik eta herritarren segurtasunerako behar diren neurriak hartu
beharko ditu.
–Oro har, animaliak edukitzeari buruz bete behar diren obligazio guztiak
konplitu beharko ditu.
Betebehar horietarako epea kasu bakoitzean zehaztuko da, eta, eperik
zehazten ez bada, hamabost egunekoa izanen da.
55. artikulua. Arriskutsuak izan daitezkeen animalien jabeek, erregistroan sartu nahi badituzte, Aranguren Ibarreko Udalari jakinarazi beharko
dizkiote honako datu hauek:
–Animaliaren espeziea.
–Animaliaren identifikaziorako zenbakia, hala behar badu.
–Arraza. Gurutzatu ondoko lehenbiziko belaunaldikoa bada, jatorriko
arrazak aipatuko dira.
–Sexua.
–Erresena edo erreseina erdia.
–Jaioteguna.
–Animaliaren ohiko bizilekua, zehazturik gizakiekin batera edo bestela
biziko ote den, alegia, zaintza, babes edo aipatzen den halako beste xede
baterako den.
–Jabearen izena, helbidea eta NANa.
–Animaliaren haztegiaren edo sorlekuaren datuak.
–Albaitari kolegiatu baten urteroko azterketak, zeinetan frogatuko baita
animalia osasunez nola dagoen, bereziki arriskutsu bihurtuko duen eritasun
edo nahasmendurik ez duela, ez eta borroketan nahiz bestelako jarduera
debekatuetan erabilia izatearen ondoriozko lesio edo orbainik ere.
–Trebakuntza zentroko datuak, halakorik bada.
–Erasoak.
–Mikrotxip identifikagarria paratua duela dioen agiria.
Datu horiek denak Erregistroan sartuko dira eta aldaketarik gertatzen
bada, jabeak haren berri eman beharko du, erregistroan sartu behar den
aldaketa gertatu ondoko hamabost eguneko epean, eraso kasuetan izan
ezik, halakoak berehala komunikatu behar baitira.
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56. artikulua. Albaitaritzako klinika, kontsultategi eta ospitaleek
erregistro liburu bat eduki beharko dute; hartan paratu beharko dituzte
55. artikuluan aipatzen diren datuak, arriskutsu izan daitekeen animaliak
udal erregistroan duen zenbakiarekin batera.
57. artikulua. Abenduaren 23ko 50/1999 Legean aipatzen direnez
gainera, honako hauek ere debekatuta daude:
–Arriskutsua izan daitekeen animalia muturrekorik gabe ibiltzea eremu
publikoan barna edo adingabe batek daramala edo bere kasa.
–Arriskutsua izan daitekeen animaliari uztea pertsonei edo beste animalia batzuei eraso egiten, esku hartzeagatik edo esku ez hartzeagatik,
edota kalte egiten edozein ondasuni, hala eremu publikoan nola leku
pribatuetan, erasoaren unean edo aurretik halakorik ez gertatzeko behar
diren neurriak hartu gabe.
–Aranguren Ibarreko Udalaren aginduren bat zehazten den epetik
kanpo betetzea.
–Ordenantza honetan ezartzen diren obligazioak epetik kanpo betetzea, non eta jokamolde hori ez den hartzen 50/1999 Legearen aurkako
beste arau haustetzat.
58. artikulua. 50/1999 legean ezarritako zehapenez gain, aurreko
ataletan (57. artikulua) aipatzen diren arau hausteak, ordenantza honen
aurkako arau hauste oso astuntzat hartuko dira eta, ondorioz, 990 eurotik 1.500era bitarteko isuna paratuko da, eta arriskutsua izan daitekeen
animaliaren jabea edo edukitzailea izanen da erantzulea.
50/1999 Legean aurreikusitako arau hausteak zehatuko dira bertan
edota horren ordez indarrean legokeen arauan ezarritako isunekin.
Zehapena mailarik gorenean ezarriko da urte natural berean arau
haustea berriz gertatzen bada.
Berriz ere araua hautsi dela ulertuko da, baldin eta animaliari edo
animaliaren edukitzaileari zehapena ezarri bazaio bi aldiz gutxienez,
animaliak edukitzeari buruzko araudia hausteagatik.
59. artikulua. Datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, aditzera ematen da:
–Ordenantza honek indarra hartzen duenean, datu pertsonalen fitxategi bat izanen dela, arriskutsuak izan daitezkeen animalien jabeak edo
edukitzaileak erregistratzeko.
–Horren xedea da Aranguren Ibarreko Udalak bete ahal izatea 50/1999
Legeak Udalei ematen dizkien obligazioak.
–Fitxategi hori Aranguren Ibarreko Udalak baino ez du erabiliko, salbu
eta administrazioen arteko lankidetza betebeharra dagoenean.
–Ordenantza honetan aipatzen diren datu pertsonalak ematea nahitaezko betebeharra da.
–Ordenantza honetan aipatzen diren datu pertsonalak ematen dituen
pertsonak onartzen du haiek erabil daitezen artikulu honetan zehazten
den xedearekin.
–Datu pertsonalak emateari uko eginez gero, artxibatu eginen da
lizentzia espedientea.
–Artxiboan erregistraturik dauden pertsonek aukera izanen dute sartu,
zuzendu, deuseztatu eta kontra egiteko eskubideak erabiltzeko.
–Datuak deuseztatzeko eskabidea aurkeztuz gero, galdu eginen da
animalia arriskutsua edukitzeko lizentziari eusteko eskubidea.
–Datu pertsonal horien erabileraren arduraduna Aranguren Ibarreko
Udala da.

ARANGUREN

AZKEN XEDAPENAK
Lehena.–Ordenantza honetan aurreikusten ez den orotan, kontuan
hartuko da Toki Administrazioari buruzko Foru Legean, Jarduera Sailkatuen
Erregelamenduan eta dagozkien araudi osagarrietan xedatutakoa eta
Abeltzaintzako instalazioek Nafarroako Foru Komunitatean ingurumenaren
aldetik bete beharreko baldintza teknikoak ezartzen dituen ekainaren 23ko
148/2003 Foru Dekretuan xedatutakoa.
Bigarrena.–Indarrik gabe gelditzen dira maila bereko edo txikiagoko
udal araudi guztiak, ordenantza honi kontra egiten badiote edo bertan
arautzen diren gaiei buruzko xedapenak badituzte, baita Animaliak eduki eta
babestea arautzen duen Aranguren Ibarreko Udalaren osasun ordenantza
ere, 2017ko 112. Nafarroako Aldizkari Ofizialean publikatua, ekainaren
12an.
Hirugarrena.–Ordenantza honetako manuak ez betetzeak Segurtasun
Indar eta Kidegoen eta osasun zerbitzuen salaketa ekarriko du berekin.
Laugarrena.–Zehapen ahalmenaren erabilera.
Ordenantza honetan aipatzen diren arau hausteengatik zehapenak
ezartzeko, erregelamendu bidez arauturik dagoen zehapen prozedurari
segitu beharko zaio.
Laugarrena.–Ordenantza honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean behin
betiko argitaratzean hartuko du indarra.
L2001281

Aldaketa, Udalaren Mutiloako kirol instalazioak erabiltzeko tasak
arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena
Aranguren Ibarreko Udalak, 2020ko urtarrilaren 28an egindako osoko
bilkuran, hasiera batez onetsi zuen Udalaren Mutiloako kirol instalazioak
erabiltzeko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala.
Ordenantza jendaurrean egonen da hogeita hamar eguneko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik, azter dadin eta
erreklamazioak, kexak edo oharrak aurkez daitezen. Jendaurreko epea
iragaten bada inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsirik
geldituko da.
Mutiloan, 2020ko urtarrilaren 28an.–Alkatea, Manuel Romero Pardo.

L2001334

ARBIZU
6/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena
Arbizuko Udalak, 2020ko urtarrilaren 29an egindako osoko bilkuran,
hasiera batez onartu du 2019. ekitaldiko aurrekontuaren 6. aldaketa.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, herritarrek edo interesdunek azter dezaten eta
egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez 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 xedatutakoari
jarraituz.
Arbizun, 2019ko urtarrilaren 31n.–Alkate udalburua, Francisco Javier
Razquin Flores.
L2002060

ARTAZU
Bake epailearen eta bake epaile ordezkoaren karguak hutsik
Botere Judizialari buruzko Lege Organikoaren 101. artikuluan eta Bake
Epaileei buruzko Erregelamenduaren 5., 6. eta 7. artikuluetan xedatua
bete beharrez, hamabost egun balioduneko epea ireki da, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, legez eskatzen
diren baldintzak beterik, kargu horiek betetzeko interesa dutenek eskaera
egin dezaten udal bulegoetan.
Bake Epaileei buruzko ekainaren 7ko 3/1995 Erregelamenduaren
13. artikuluan xedatutakoaren arabera, bake epaile izendatua izateko
ez da beharrezkoa Zuzenbideko lizentziaduna izatea eta, aldiz, aski da
betetzea Karrera Judizialean sartzeko Botere Judizialari buruzko Lege
Organikoan eskatzen diren betebeharrak, kontuan hartu gabe adinagatik
erretiratzeko betebeharrak, baldin eta adina ez bada eragozpen fisiko edo
psikikoa karguan aritzeko; orobat, ez da egon behar epailearen eginkizunak
betetzeko araudi berean aurreikusten diren ezgaitasun, bateraezintasun
edo debeku arrazoien barnean.
Eskabiderik aurkezten ez bada, Osoko Bilkurak libreki aukeratuko
du, eta erabakia jakinaraziko dio Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko
Idazkaritzari.
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
Artazun, 2020ko otsailaren 3an.–Alkatea, Iñaki Arguiñano Azcona.

L2001611

AZAGRA
Aldaketa ordenantza fiskaletan 2020rako. Hasierako onespena
Azagrako Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko bilkuran,
erabaki zuen hasiera batez onestea ordenantza fiskaletan aldaketa egitea
2020rako.
Espedientea jendaurrean egonen da hogeita hamar egunean, iragarki
hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,
bizilagun eta interesdunek espedientea azter dezaten eta erreklamazio,
kexa edo oharrak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz uztailaren 2ko
6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan xedatuarekin (Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa). Epe baliodunean inork erreklamaziorik aurkezten
ez badu, aldaketak behin betiko onetsitzat joko dira.
Azagran, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Rubén Medrano Romeo.
L2001550

2020ko otsailaren 17a, astelehena
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AZAGRA

FINANTZAKETA:
–87000 partida.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 3.220,00
euro.

2020rako karga-tasak
Azagrako Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko bilkuran,
martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legean xedatuari jarraikiz (Nafarroako
Toki Ogasunei buruzkoa), honako zerga-tasa hauek ezarri ditu 2020.
urterako:
–Lurraren kontribuzioa: katastroko balioaren %0,3343 urtean.
–EIOZ (eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga): %4,02 obra
gauzatzeko aurrekontuaren gainean.
–EJZ (ekonomia-jardueren gaineko zerga): %1,40 Gobernuaren tarifen
gainean.
–Zirkulazioaren gaineko zerga: %25eko hobaria 0 isuriko ibilgailuendako eta %15ekoa ibilgailu hibridoendako.
–Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga: %10 eta hurrengo
tarteak.
Sortzealdia:
KOEFIZIENTEA

SORTZEALDIA

0,60

20 urte edo hortik gora

0,47

19 urte

0,49

18 urte

0,09

17 urte

0,09

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

0,08

6 urte

0,26

5 urte

0,33

4 urte

0,24

3 urte

0,15

2 urte

0,07

1 urte

0,07

Urtebetetik behera

2.–Kreditu-gehigarria, honako partida hauetara:
–1650 2210001 partida: 2.000,00 euro.
–2311 4630002 partida: 489,36 euro.
–3420 2120001 partida: 2.870,00 euro.
–9200 12000 partida: 1.894,16 euro.
–9200 12005 partida: 731,18 euro.
–9200 16205 partida: 810,27 euro.
Guztira: 8.794,97 euro.
FINANTZAKETA:
–8700 partida.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: Zenbatekoa: 8.794,97 euro.
Bargotan, 2019ko urtarrilaren 29an.–Kudeaketa Batzordeko burua,
M.ª Cruz Merino Díaz de Zerio.
L2001355

BURLATA
Aldaketa, Merkataritza ez-sedentarioa arautzen
duen udal ordenantzan. Hasierako onespena
Burlatako Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen aldatzea Merkataritza ez-sedentarioa arautzen
duen udal ordenantza.
Onetsitako aldaketak jendaurrean egonen dira hogeita hamar egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten eta erreklamazio, kexa edo oharrak aurkez ditzaten; hori guztia, uztailaren 2ko
6/1990 Foru Legearen 325.1 artikuluan xedatuari jarraikiz (Nafarroako Toki
Administrazioari buruzkoa).
Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik aurkezten, aldaketak
behin betiko onetsirik geldituko dira, eta testua osorik emanen da argitara
Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Burlatan, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Ana María Góngora Urzaiz.
L2001554

CASCANTE

Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki taulan
argitaratzen da, behar diren ondorioak izan ditzan. Aditzera ematen da
haren aurka ondoko errekurtso hauetako bat aurkezten ahal dela:
–Berraztertzeko errekurtsoa, Udaleko Osoko Bilkurari zuzendua,
hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita.
–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen denetik.
–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi Nagusiko
Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari edo Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita.
Azagran, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Rubén Medrano Romeo.
L2001551

2020ko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena
Cascanteko Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zituen 2020ko aurrekontu orokor eta bakarra, hura
betearazteko oinarriak eta Plantilla Organikoa.
Aurrekontua, hura betearazteko oinarriak eta plantilla organikoa 15
egun baliodunean egonen dira ikusgai Udal Idazkaritzan, bizilagunek eta
interesdunek espedientea aztertu eta bidezko iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren
2ko 6/1990 Foru Legearen 235. eta 271. artikuluekin bat.
Inork erreklamaziorik aurkezten ez badu, aurrekontua, betearazteko
oinarriak eta plantilla organikoa behin betikoz onetsitzat joko dira, eta
beteko da bakoitzaren laburpena argitaratzeko tramitea.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Cascanten, 2020ko otsailaren 3an.–Alkate udalburua, Alberto Añón
Jiménez.
L2001613

BARGOTA
4/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
2020ko 3. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
7an, aurrekontuan aldaketa egiteko erabakiaren hasierako onespena.
Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko
onesten da aurrekontuan egindako aldaketa hori, eta argitara ematen,
behar diren ondorioak izan ditzan; 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.–Aparteko kreditua partida honetara:
–4320 6250004 partida: 3.220,00 euro.

CINTRUÉNIGO
Jarduera-lizentzia. Eskaera
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko
4/2005 Foru Legean xedatua betez, aditzera ematen da udal bulegoetan
ikusgai egonen dela ondotik zehazten den espedientea, hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, jarduerak ukituak gertatzen direnek epe horretan
bidezko alegazioak aurkez ditzaten.
Eskatzailea: Luis Humberto Gamboa Alvarez. Jarduera: gozogintzako
prestalekua. Tokia: Andia kalea 15 (1. poligonoa, 3. lurzatia).
Cintruenigon, 2020ko otsailaren 10ean.–Alkatea, Oscar Bea Trincado.
L2002009
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ZIZUR ZENDEA

DEIKAZTELU

2019ko 15. eta 16. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Zizur Zendeako Udalak, 2019ko urriaren 28an, hasiera batez onetsi
zituen 2019ko aurrekontu orokor bakarraren honako aldaketa hauek: 15.
aldaketa, kreditua sortzekoa, diru-sarrera bidez, eta 16.a, kreditu-gehigarrikoa. Jendaurrean jarri ziren 232. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren
25ean, eta ez da erreklamaziorik aurkeztu. Beraz, behin betikoak bihurtu
dira eta ondotik ematen da haien laburpena.

Deikazteluko Udalak, 2019ko abenduaren 25ean egindako osoko
bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2020. urteko aurrekontu arrunta.
Iragarkia argitaratu zen 2020ko 1. Nafarroako Aldizkari Ofizialean,
urtarrilaren 2an, eta inork ez duenez haren gaineko alegaziorik aurkeztu,
behin betiko onetsirik gelditu da. Hona hemen laburpena:
DIRU-SARRERAK:
KAPITULUA

15-2019 ALDAKETA
PARTIDA

ZENBATEKOA
(eurotan)

AZALPENA

1.–SORTUTAKO KREDITUA
9200.13100

Lan-kontratuko behin-behineko langileen ordainsariak

9.600

2.–KREDITUA SORTZEN DUEN DIRU-SARRERA
450803

NGren dirulag. langabetuak kontratatzeko

9.600

16-2019 ALDAKETA
PARTIDA

ZENBATEKOA
(eurotan)

AZALPENA

1.–KREDITU-GEHIGARRIA
9200.62600

Material informatiko inbentariagarria

15000.00

2.–FINANTZAKETA, PARTIDA HAU BEHERATUTA
1510360905

Zizur Txikiko herrigunearen eta zaharren egoitzarekin
arteko lotura

15.000,00

Aditzera ematen da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatutakoari jarraituz.
Gazolatzen, 2020ko urtarrilaren 16an.–Alkatea, Rafael Ansó Ansó.

L2001559

ZIZUR ZENDEA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

HASIERAKO
AURREIKUSPENAK

IZENA

1

Zuzeneko zergak

2

Zeharkako zergak

3

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

434.500,00

1.333.100,00

824.103,00

80.000,00

4

Transferentzia arruntak

5

Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamendua

7

Kapital-transferentziak

7.255,00
45.000,00

GUZTIRA

2.723.958,00

GASTUAK:
KAPITULUA

HASIERAKO
AURREIKUSPENAK

IZENA

1

Langileria gastuak

2

Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

4

Transferentzia arruntak

6

Inbertsio errealak

1

Zuzeneko zergak

147.300,00

2

Zeharkako zergak

10.000,00

3

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

39.975,00

4

Transferentzia arruntak

207.041,00

5

Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako
aprobetxamenduak

122.060,83

6

Inbertsio errealak besterentzea

7

Kapital-transferentziak eta kapitaleko bestelako
diru-sarrerak

0,00

8

Finantza-aktiboak

31.130,83
0,00

GUZTIRA

557.507,66

GASTUAK:
KAPITULUA

HASIERAKO
AURREIKUSPENAK
(eurotan)

IZENA

1

Langileria gastuak

222.236,00

2

Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

263.338,84

3

Finantza-gastuak

4

Transferentzia arruntak

36.939,64

6

Inbertsio errealak

32.447,71

7

Kapital-transferentziak

9

Finantza-pasiboak

56,77

0,00
2.488,70
GUZTIRA

Zizur Zendeako Udalak, 2019ko azaroaren 13an egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zituen 2020ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta
bakarra, eta hura betearazteko oinarriak.
Jendaurreko epean alegazioak aurkeztu direnez, Udalak, 2020ko
urtarrilaren 15ean egin osoko bilkuran, horiek ebatzi eta behin betiko onetsi
zuen Zizur Zendeako Udalaren 2020ko aurrekontu orokor eta bakarra.
Hona hemen gastuen eta diru-sarreren kapituluka, laburturik:
DIRU-SARRERAK:
KAPITULUA

HASIERAKO
AURREIKUSPENAK
(eurotan)

IZENA

616.900,00
1.258.690,00
22.867,11
425.500,29
GUZTIRA

2.723.958,00

Aditzera ematen da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatutakoari
jarraituz.
Gazolatzen, 2020ko urtarrilaren 16an.–Alkatea, Rafael Ansó Ansó.

L2001560

557.507,66

Deikaztelun, 2020ko urtarrilaren 29an.–Alkatea, Mikel Azcona Molinero.

L2001344

ENERITZ
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
2019ko abenduaren 12an egin osoko bilkuran erabaki zen hasiera
batez onestea 2020ko ekitaldirako aurrekontuaren espedientea, eta 2020ko
8. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 14an. Jendaurreko epea iragan baita alegaziorik jaso gabe, behin betiko onetsita
gelditu da eta argitara ematen da kapituluka laburturik, bat etorriz 6/1990
Foru Legearen 272. artikuluan eta 2/1995 Foru Legearen 202.1 artikuluan
ezarritakoarekin. Hona hemen:
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 141.250,00 euro.
2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 1.000,00 euro.
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
7.470,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 132.079,00 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 17.497,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 30.000,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 329.296,00 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 23.007,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 133.285,00
euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 2.565,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 61.650,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 69.380,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 39.409,00 euro.
Gastuak, guztira: 329.296,00 euro.
Eneritzen, 2020ko otsailaren 5ean.–Alkatea, Raúl Elizalde Villamayor.

L2001710
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ENERITZ
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Enerizko Udalak, 2019ko abenduaren 12an egin osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen 2020ko ekitaldirako plantilla organikoa; aginduzko iragarkia 2020ko 8. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
urtarrilaren 14an.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235.
artikuluan xedatuari jarraikiz eta jendaurreko epea iragan denez, behin
betiko onetsi da 2020ko plantilla organikoa.
2020KO PLANTILLA ORGANIKOA
Izarbeibarko Zerbitzu Administratiboen Mankomunitateak ematen
dituen langileria zerbitzuak:
–Idazkaria: Kopurua: 1. A maila. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Bateraezintasuneko osagarria: %35. Lanpostuko osagarria: %28,72. Beste
osagarri batzuk: %10. Egoera: jardunean.
–Kontu-hartzailea: B maila. Sarbidea: administrazio-kontratu bidez betea.
Bateraezintasuneko osagarria: %35. Lanpostuko osagarria: %28,72.
–Administrari-ofiziala: C maila. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Lanpostuko osagarria: %15,72.
–Administraria: C maila (C mailan integratua, Enplegu publikoa hobetzeko akordioaren ondorioz). Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Lanpostuko
osagarria: %15,72.
Eneritzen, 2020ko otsailaren 5ean.–Alkatea, Raúl Elizalde Villamayor.

Ikusirik jarduera sartzen dela Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari
buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearen 4.c eranskinean deskribatutakoen barruan, eskabidearekin batera aurkeztu da proiektu teknikoa,
zeinak garatzen baititu arau hauetan deskribatutako alderdiak: Ingurumena
Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea
garatzeko Erregelamendua onesten duen abenduaren 28ko 93/2006 Foru
Dekretuaren 66.2 artikulua eta Foru Dekretua garatzeko arauak onesten
dituen abenduaren 23ko 448/2014 Foru Aginduaren 23.4 artikulua.
Sustatzailea: Ensambla Madera SL. Jarduera: Zurezko elementu prefabrikatuak mihiztatzeko lantegia. Kokalekua: 12. poligonoko 934. lurzatia,
Orikainen (Ezkabarteko udal mugartea).
Ezkabarten, 2020ko urtarrilaren 10ean.–Alkatea, Pedro Lezaun Esparza.
L2002069

FONTELLAS
Bake epaile ordezkoaren kargua hutsik
Botere Judizialari buruzko uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa
eta Bake Epaileei buruzko ekainaren 7ko 3/1995 Erregelamendua bete
beharrez, udalerriko bake epaile ordezkoaren kargu hutsa betetzeko
deialdia egiten da. Eskabideak Udalaren bulegoetan aurkeztuko dira, eta
interesdunek hamabost egun balioduneko epea izanen dute horretarako,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita.
Fontellasen, 2020ko urtarrilaren 28an.–Alkate udalburua, Andrés
Agorreta Arriazu.
L2001306

L2001711

GIRGILLAO
ESTERIBAR

Bake epailearen eta bake epaile ordezkoaren karguak hutsik

2020rako zerga-tasak

ESTERIBAR

Botere Judizialari buruzko Lege Organikoaren 101. artikuluan eta Bake
Epaileei buruzko Erregelamenduaren 5., 6. eta 7. artikuluetan xedatua
bete beharrez, hamabost egun balioduneko epea ireki da, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, legez eskatzen
diren baldintzak beterik, kargu horiek betetzeko interesa dutenek eskaera
egin dezaten udal bulegoetan.
Bake Epaileei buruzko ekainaren 7ko 3/1995 Erregelamenduaren
13. artikuluan xedatutakoaren arabera, bake epaile izendatua izateko
ez da beharrezkoa Zuzenbideko lizentziaduna izatea eta, aldiz, aski da
betetzea Karrera Judizialean sartzeko Botere Judizialari buruzko Lege
Organikoan eskatzen diren betebeharrak, kontuan hartu gabe adinagatik
erretiratzeko betebeharrak, baldin eta adina ez bada eragozpen fisiko edo
psikikoa karguan aritzeko; orobat, ez da egon behar epailearen eginkizunak
betetzeko araudi berean aurreikusten diren ezgaitasun, bateraezintasun
edo debeku arrazoien barnean.
Eskabiderik aurkezten ez bada, Osoko Bilkurak libreki aukeratuko
du, eta erabakia jakinaraziko dio Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko
Idazkaritzari.
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
Etxarren Girgillaon, 2020ko otsailaren 3an.–Alkatea, Javier López
de San Román Laño.

2020ko Aurrekontua. Hasierako onespena

IGUZKITZA

Esteribarko Udalak, 2020ko otsailaren 6an egin osoko bilkura berezian, onetsi zituen 2020ko urtarrilaren 1etik aitzina indarra izanen duten
zerga-tasak. Hauek dira:
a) Lur-ondasunen gaineko kontribuzioaren zerga: %0,216.
b) Ekonomia-jardueren gaineko zerga: Indarra duten araudietan
ezarritako tarifen arabera, 1 indizea gutxienez.
c) Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga: Indarra duten
araudietan ezarritako tarifen arabera.
d) Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga: %4.
e) Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga: Toki Ogasunei buruzko Foru Legean ezarritako portzentajeak aplikatuko dira, sortzapenaren
momentuan lurrak duen balioaren gainekoak, alegia.
Sortzen den zerga-oinarriaren gainean aplikatzeko karga-tasa %8 da.
Argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan.
Esteribarren, 2020ko otsailaren 7an.–Alkatea, M.ª Matilde Añón Beamonte.
L2001962

L2001612

Esteribarko Udalak, 2020ko otsailaren 6ko osoko bilkura berezian,
hasiera batean onetsi zuen 2020ko Aurrekontu orokor eta bakarra.
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 uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluan
xedatuarekin (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Legea).
Esteribarren, 2020ko otsailaren 7an.–Alkatea, M.ª Matilde Añón Beamonte.
L2001963

EZKABARTE

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Iguzkitzako Udalak, 2020ko urtarrilaren 14an egin bilkuran, hasiera
batean 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 uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluak 235. artikuluari buruz
xedatutakoarekin.
Iguzkitzan, 2020ko otsailaren 3an.–Alkatea, José Ignacio Urra Fernández.
L2001608

Jarduera-lizentzia. Eskaera
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko
4/2005 Foru Legean eta hura garatzen duen Erregelamenduan (abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren bidez onetsia) xedatua bete dadin,
aditzera ematen da jendaurrean egonen dela, hamabost egun baliodunean,
iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita, ondotik zehazten den
espedientea, jarduerak ukituak gertatzen direla uste dutenek epe horretan
bidezko alegazioak egin ditzaten.

IGUZKITZA
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Iguzkitzako Udalak, 2020ko urtarrilaren 14an egin osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zituen Udalaren 2020ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak.
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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 uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluan
xedatuarekin (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Legea).
Iguzkitzan, 2020ko otsailaren 3an.–Alkatea, José Ignacio Urra Fernández.

hasita, bizilagun edo interesdunek aztertu eta egokiak iruditzen zaizkien
erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea garatzen duen irailaren
21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz.
Lakuntzan, 2020ko otsailaren 7an.–Alkate udalburua, Patxi X. Razkin
Sagastibeltza.

L2002030

L2001609

LEOTZ

IGUZKITZA

8/2019 aurrekontu-aldaketa.
Behin betiko onespena

U.A.2.19 exekuzio unitateko birzatiketa proiektua eta
hirigintza-hitzarmena. Behin betiko onespena
Iguzkitzako Barrutiko Udalak, 2019ko abenduaren 10ean egin osoko
bilkuran, behin betiko onetsi zuen borondatezko birzatiketa proiektuaren
eta hirigintza-hitzarmenaren testu bategina. Eladio Pascual Forondak eta
Ingrid Vindel Pérezek sustatu dute proiektua.
Argitara ematen da, bat etorriz uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako
Foru Dekretuaren bidez onetsitako Nafarroako Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Legearen testu bateginaren 152.3. artikuluan
ezarritakoarekin.
Iguzkitzan, 2020ko otsailaren 3an.–Alkatea, José Ignacio Urra Fernández.
L2001945

IGUZKITZA
U.A.2.19 exekuzio unitatea urbanizatzeko proiektua.
Behin betiko onespena
Iguzkitzako Barrutiko Udalak, 2019ko abenduaren 10ean egin osoko
bilkuran, behin betiko onetsi zuen Iguzkitzako Kontzejuko U.A.2.19 exekuzio
unitatea urbanizatzeko proiektua. Eladio Pascual Forondak eta Ingrid Vindel
Pérezek sustatu dute proiektua.
Iguzkitzan, 2020ko otsailaren 3an.–Alkatea, José Ignacio Urra Fernández.
L2001946

IMOTZ

Leozko Udalak, 2019ko abenduaren 29ko osoko bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen Udalaren 2019ko aurrekontu orokorreko 8/2019 aurrekontu-aldaketaren espedientea, kreditu-gehigarria emateko, xede hauek
dituzten partidetan: bideen mantentze-lanak, ekarpena Erdialdea garatzeko eta berdintasun-genero indarkeriako tailerretarako; eta kreditu berezi
bat, herri-lurretan ura ponpatzeko argindarra ordaintzeko eta Tafallarako
“Joan-etorri” zerbitzurako.
Iragarkia 2020ko 3. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
urtarrilaren 7an, jendaurreko aldia eta alegazio eta erreklamazioetarako
epea irekitzeko. Orobat, iragarki horri behar bezainbateko publizitatea
eman zitzaion, Udaleko iragarki-taulan ediktua paratuta.
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 214.2 artikuluak lege beraren 202.1 artikuluaren gainean ezarritako
hamabost eguneko epea iraganik inork alegaziorik edo erreklamaziorik
egin gabe, aipatu aldaketa behin betiko onetsitzat jo da, Nafarroako Toki
Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan
xedatuaren arabera.
Hona hemen behin betiko onetsitako aldaketa:
Kreditu berezia
GASTUAK:
PARTIDA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA
(euroak)

1 4121 22100

Argindarra, herri-lurretako ponpaketa

250,00

1 4412 22730

Tafallarako “Joan-etorri” zerbitzua

400,00

GASTUAK, GUZTIRA

650,00

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik
Botere Judizialari buruzko uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa
eta Bake Epaileei buruzko ekainaren 7ko 3/1995 Erregelamendua betez,
udalerriko bake epaile titularraren eta ordezkoaren kargu hutsak betetzeko
deialdia iragartzen da. Hamabost egun balioduneko epea ezartzen da,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita,
interesdunek eskabideak aurkez ditzaten udal bulegoetan.
Imotzen, 2020ko otsailaren 7an.–Alkatea, Alfredo Alzueta Unzue.
L2002010

Kreditu-gehigarria
GASTUAK:
PARTIDA

1 4540 21000

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA
(euroak)

Bideen mantentze-lana

300,00

1 4320 4820005

Erdialdea garatzeko ekarpena

250,00

1 2391 2279904

Berdintasun-genero indarkeriako tailerra

86,75

GASTUAK, GUZTIRA

636,75

LAKUNTZA
Aurrekontuan aldaketa egiteko 4/2019 espedientea.
Hasierako onespena

Finantzaketa

Lakuntzako Udalak, 2019ko irailaren 30eko osoko bilkuran, 2019.
urteko udal aurrekontuko 4. aldaketa onetsi zuen hasiera batez.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, bizilagun edo interesdunek aztertu eta egokiak iruditzen zaizkien
erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea garatzen duen irailaren
21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz.
Lakuntzan, 2020ko otsailaren 7an.–Alkate udalburua, Patxi X. Razkin
Sagastibeltza.

L2002029

LAKUNTZA
Aurrekontuan aldaketa egiteko 5/2019 espedientea.
Hasierako onespena
Lakuntzako Udalak, 2019ko azaroaren 25eko osoko bilkuran, 2019.
urteko udal aurrekontuko 5. aldaketa onetsi zuen hasiera batez.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik

PARTIDA

1 87000

KONTZEPTUA

Diruzaintzako gerakina
FINANTZAKETA, GUZTIRA

ZENBATEKOA
(euroak)

1.286,75
1.286.75

Argitara ematen da, aipatutako legezko aginduak betetzeko, eta
ohartarazten da behin betiko onespen hau aurkaratzen ahal dela honako
bide hauetako bat erabiliz:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, Leozko Udalaren osoko bilkurari
zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita.
b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzenean Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua,
bi hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita.
c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen denetik hasita.
Iratxetan (Leotz), 2020ko urtarrilaren 30ean.–Alkatea, Amaia Ruiz
Marcolain.
L2001363

2020ko otsailaren 17a, astelehena

32. zenbakia - 1829. orrialdea

LERGA
Aldaketa, Ur hornidura arautzen duen ordenantzan.
Behin betiko onespena
2019ko 238. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren
4an, iragarki bat zeinak hasiera batez onesten baitzuen Ur horniduraren
eta estolderiaren tasak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa.
Jendaurreko epean alegaziorik aurkeztu ez denez, aipatu aldaketa
behin betiko onetsitzat jo da.
Honako artikulu hau aldatu da ordenantzan, ur horniduraren tasari
dagokionez:
6. artikulua. Zerbitzuaren tarifak honako kontzeptu hauengatik kobratuko dira:
Kontsumoa: 0,75 euro/m³.
Lergan, 2020ko urtarrilaren 29an.–Alkatea, Ignacio Iriarte Marco.

L2001345

MAÑERU
Bake epailearen kargua hutsik
Botere Judizialari buruzko uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren
101. eta 102. artikuluetan (uztailaren 2ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) eta Bake
Epaileen gaineko ekainaren 7ko 3/95 Erregelamenduaren 5. eta 6. artikuluetan (uztailaren 13ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) xedatutakoari jarraikiz,
bidezko da Udal honek Mañeruko bake epaile titularra hautatzea.
Bake epaile, titular nahiz ordezko, izendatua izateko baldintzak dira
Botere Judizialari buruzko Lege Organikoaren 302. artikuluak karrera judizialean sartzeko ezartzen dituen berberak, nahiz eta ez den beharrezkoa
Zuzenbideko lizentziadun izatea.
Era berean, aipatu 3/1995 Erregelamenduaren 13. artikuluan eta hurrengoetan gaitasunari eta bateragarritasunari buruz ezarritako baldintzak
bete beharko dituzte.
Interesdunek udal honetako Erregistro Orokorrean aurkeztu behar
dituzte eskabideak, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta ondoko hamabost egun balioduneko epean.
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
Mañerun, 2020ko otsailaren 4an.–Alkatea, Nuria García Aróstegui.
L2001610

MIRANDA ARGA
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 235. artikuluan, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko
langileen estatutuaren testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko
251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 19. eta 20. artikuluetan eta
Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzeko erregelamendua onesten
duen ekainaren 5eko 113/1985 Foru Dekretuaren 3. artikuluan ezarritakoari
jarraikiz, Miranda Argako Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin bilkuran,
honako erabaki hauek hartu zituen:
1. Hasiera batez onestea Miranda Argako Udalaren 2020ko ekitaldiko
plantilla organikoa, lanpostuak eta titularrak barne, eta orobat onestea Udalaren zerbitzuko funtzionarioen eta lan-kontratudunen zerrenda osagarriak.
2. Hasiera batez onestea Virgen del Castillo Zahar Etxea erakunde
autonomoaren zerbitzuko langileen 2020ko plantilla organikoa eta zerrenda
osagarriak.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluak 235. artikuluari buruz xedatuari jarraikiz, onetsitako plantilla Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, herritarrek edo interesdunek espedientea aztertu eta egokiak
iruditzen zaizkien erreklamazioak, kexak eta oharrak aurkez ditzaten.
Erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin betiko onetsitzat joko da jendaurreko aldia iragan ondotik.
Miranda Argan, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Francisco Gil Serantes.
L2001553

del Castillo zahar etxea erakunde autonomoari dagozkion aurrekontuak, eta
espedientera bildu dira bi aurrekontuok betearazteko oinarriak.
Jendaurreko epea iragan denez inork aurrekontuaren aurka erreklamaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsitzat jo dira bai aurrekontua, bai
hura betearazteko oinarriak, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995
Foru Legearen 202.1 artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Horren berri eman
zaio Osoko Bilkurari 2020/01/30ean egin bilkuran.
Horrenbestez, eta uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan
xedatuari jarraikiz (Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa), argitara
ematen da behin betiko onetsitako aurrekontuaren laburpena, kapituluka
ordenaturik. Hona hemen:
UDALAREN AURREKONTUA
GASTUAK:
1) Langileria gastuak: 382.980,00 euro.
2) Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 640.667,79 euro.
3) Finantza-gastuak: 7.711,00 euro.
4) Transferentzia arruntak: 41.370,00 euro.
5) Kontingentzietarako eta beste ustekabe batzuetarako funtsa: 0,00
euro.
6) Inbertsio errealak: 103.049,00 euro.
7) Kapital transferentziak: 0,00 euro.
8) Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
9) Finantza-pasiboak: 23.884,90 euro.
Gastuak, guztira: 1.199.663,59 euro.
DIRU-SARRERAK:
1) Zuzeneko zergak: 297.200,00 euro.
2) Zeharkako zergak: 10.000,00 euro.
3) Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 328.834,00
euro.
4) Transferentzia arruntak: 403.314,60 euro.
5) Ondareko diru-sarrerak: 59.465,09 euro.
6) Inbertsio errealak besterentzea: 0,00 euro.
7) Kapital transferentziak: 100.849,90 euro.
8) Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
9) Finantza-pasiboak: 0,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 1.199.663,59 euro.
VIRGEN DEL CASTILLO ZAHAR ETXEA ERAKUNDE
AUTONOMOAREN AURREKONTUA
GASTUAK:
1) Langileria gastuak: 470.200,00 euro.
2) Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 107.110,00 euro.
3) Finantza-gastuak: 1,00 euro.
4) Transferentzia arruntak: 12.000,00 euro.
5) Kontingentzietarako eta beste ustekabe batzuetarako funtsa:
8.191,00 euro.
6) Inbertsio errealak: 0,00 euro.
7) Kapital transferentziak: 0,00 euro.
8) Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
9) Finantza-pasiboak: 0,00 euro.
Gastuak, guztira: 597.502,00 euro.
DIRU-SARRERAK:
1) Zuzeneko zergak: 0,00 euro.
2) Zeharkako zergak: 0,00 euro.
3) Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 282.000,00
euro.
4) Transferentzia arruntak: 315.000,00 euro.
5) Ondareko diru-sarrerak: 1,00 euro.
6) Inbertsio errealak besterentzea: 0,00 euro.
7) Kapital transferentziak: 501,00 euro.
8) Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
9) Finantza-pasiboak: 0,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 597.501,00 euro.
Miranda Argan, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Francisco Gil Serantes.
L2001564

MIRANDA ARGA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
2020ko 3. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 7an,
2019ko aurrekontu orokor eta bakarraren hasierako onespenaren iragarkia.
Aurrekontu horretan sartzen dira entitateari berari eta Miranda Argako Virgen

MORENTIN
2020ko karga-tasak. Hasierako onespena
Morentingo Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko bilkuran,
erabaki zuen 2020rako karga-tasak ezartzea hiri-lurreko nahiz landa-
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lurreko ondasunen gaineko kontribuzioetan, eraikuntza, instalazio eta
obren gaineko zergan, ekonomia jardueren gaineko zergan, eta hiri-lurren
balio-gehikuntzaren gaineko zergan.
Espedientea Udalaren Idazkaritzan egonen da ikusgai hogeita hamar
egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita, interesdunek azter dezaten eta egoki iruditzen
zaizkien alegazio, kexa eta oharrak aurkez ditzaten epe horretan.
Morentinen, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, M.ª Pilar Barbarin
López.

L2001563

MORENTIN
2019ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena
Morentingo Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zituen 2019ko aurrekontuko 1. eta 2. aldaketak.
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 33. artikuluarekin (foru dekretu horren
bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako
Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).
Morentinen, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, M.ª Pilar Barbarin
López.

GASTUAK:
2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 29.901,57
euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 62,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 40,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 450,00 euro.
Gastuak, guztira: 30.453,57 euro.
Murillo El Cuenden, 2020ko urtarrilaren 31n.–Kontzejuko burua,
Arcángel Vicente Azpíroz Garde.

L2001557

MURUZABAL
2/2019 aurrekontu-aldaketa.
Behin betiko onespena
2020ko 6. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
10ean, Udalak 2019ko abenduaren 12ko osoko bilkuran harturiko erabakia,
2/2019 aurrekontu-aldaketa hasiera batez onestekoa. Jendaurreko epea
iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, aurrekontu-aldaketa horren
espedientea behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru
Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen,
aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

L2001714

Kreditu-gehigarria

MORENTIN
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Morentingo Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko bilkuran eta
legez eskatzen den gehiengoarekin, erabaki zuen hasiera batez onestea
2020ko ekitaldiko aurrekontu orokorra eta hura betearazteko oinarriak,
baita aurrekontua jendaurrean edukitzea ere, hamabost egun baliodunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita. Epe
horretan interesdunek egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkeztu
ahalko dituzte.
Espedientea interesdunen eskura dago, Udalaren Idazkaritzan.
Morentinen, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, María Pilar Barbarin
López.

L2001715

MURIETA

GASTUAK:
1.0110.31000.–Herriko Etxerako maileguaren korrituak: 100,00
euro.
1.1510.22760.–Hirigintzako txostenak: 6.000,00 euro.
1.3380.2262001.–Herriko festak: 1.500,00 euro.
1.3380.2262002.–Ekitaldiak, Erregeak eta Ibarraren eguna: 2.500,00
euro.
DIRU-SARRERAK:
1.87000.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 10.100,00
euro.
Muruzabalen, 2020ko otsailaren 3an.–Alkatea, Alberto Azparren
Echeverría.

L2001614

MURUZABAL

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik
Udalerri honetako egungo bake epaile titularraren izendapenaren aldia
bukatzear dagoenez, Bake Epaileei buruzko 3/1995 Erregelamenduan eta
Botere Judizialari buruzko Lege Organikoan xedatua bete dadin, hamabost
egun balioduneko epea ireki da, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita, legeak eskatzen dituen gaitasun eta
bateragarritasun baldintzak bildurik, interesaturik dagoen orok eskabidea
aurkez dezan Udal bulegoetan, bake epailearen edo haren ordezkoaren
kargurako.
Aditzera ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan.
Murietan, 2020ko urtarrilaren 28an.–Alkatea, Ana Carmen Muñoz
Castellanos.
L2001291

MURILLO EL CUENDE
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Jendaurreko epea iraganik inork alegaziorik aurkeztu ez duenez,
2020ko urtarrilaren 30ean Murillo el Cuendeko Kontzejuaren Herritarren
Batzarrak bilkuran hala erabakita, behin betiko onetsi dira Udalaren 2020ko
aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak, bat etorriz Nafarroako Toki
Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuarekin. Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2019ko 252.
Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 26an.
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
2.200,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 27.620,77 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 632,80 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 30.453,57 euro.

2020ko aurrekontua.
Behin betiko onespena
2019ko abenduaren 12an egin osoko bilkuran erabaki zen hasiera
batez onestea 2020ko ekitaldirako aurrekontuaren espedientea, eta 2020ko
6. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 10ean. Jendaurrean egoteko epea iragan da inork kontrako alegaziorik aurkeztu gabe;
hortaz, behin betiko onetsi da, 6/1990 Foru Legearen 276. artikuluan eta
2/1995 Foru Legearen 202.1 artikuluan xedatuaren arabera, eta kapituluz
kapitulu laburbildurik ematen da argitara, 6/1990 Foru Legearen 277.
artikuluari jarraikiz:
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 71.870,00 euro.
2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 2.000,00 euro.
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
3.350,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 137.932,00 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 2.485,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 217.637,00 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 32.789,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 111.195,00
euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 3.280,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 61.703,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 8.670,00 euro.
Gastuak, guztira: 217.637,00 euro.
Muruzabalen, 2020ko otsailaren 3an.–Alkatea, Alberto Azparren
Echeverría.
L2001615
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MURUZABAL

Odietako Udalak, 2019ko abenduaren 10ean egin osoko bilkura
arruntean, erabaki zuen Odietako udalerrian 2020an enplegua sustatzeko
laguntzen deialdia onestea.
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
Erripan (Odieta), 2019ko abenduaren 10ean.–Alkatea, Alberto Urdaniz
Elizondo.

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Muruzabalgo Udalak, 2019ko abenduaren 12an egin osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen 2020ko ekitaldirako plantilla organikoa; aginduzko iragarkia 2020ko 6. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
urtarrilaren 10ean.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235.
artikuluan xedatuari jarraikiz eta jendaurreko epea iragan denez, behin
betiko onetsi da 2020ko plantilla organikoa.
Muruzabalen, 2020ko otsailaren 3an.–Alkatea, Alberto Azparren
Echeverría.
2020KO PLANTILLA ORGANIKOA
Izarbeibarko Administrazio Zerbitzuen Mankomunitateak ematen dituen
langileria zerbitzuak:
–Idazkaria. Kopurua: 1. A maila. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Bateraezintasuneko osagarria: %35. Lanpostuko osagarria: %28,72. Beste
osagarri batzuk: %10. Egoera: jardunean.
–Kontu-hartzailea: B maila. Sarbidea: administrazio-kontratu bidez betea.
Bateraezintasuneko osagarria: %35. Lanpostuko osagarria: %28,72.
–Administrari-ofiziala: C maila. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Lanpostuko osagarria: %15,72.
–Administraria: C maila (C mailan integratua, Enplegu publikoa hobetzeko akordioaren ondorioz). Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Lanpostuko
osagarria: %15,72.
L2001616

NOAIN (ELORTZIBAR)
Aldaketa Udalaren Kirol Patronatuaren estatutuetan.
Behin betiko onespena
Noain Elortzibarko Udalak, 2019ko uztailaren 23an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen aldaketa egitea Noaingo Udalaren Kirol
Patronatuaren estatutuetan.
Iragarkia 2019ko 253. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
abenduaren 27an, eta jendaurreko aldia iragan da inork erreklamaziorik
aurkeztu gabe; hortaz, behin betiko onetsi da aldaketa, uztailaren 2ko
6/1990 Foru Legearen 325. artikuluarekin bat (Nafarroako Toki Administraziori buruzkoa). Hona hemen testua osorik:
Estatutuen 7. artikuluaren b) apartatua aldatu da eta honela idatzita
geratuko da:
7. artikulua. Zuzendaritza Batzordeak Patronatuaren gobernua eta
kudeaketa gorena izanen ditu bere gain, eta kide hauek osatuko dute:
...
b) Kideak:
–Udaleko talde bakoitzeko zinegotzi bat.
–San Miguel ikastetxeko irakasleen ordezkari bat.
–Institutuko irakasleen ordezkari bat.
–San Miguel ikastetxeko guraso elkartearen ordezkari bat.
–Institutuko guraso elkartearen ordezkari bat.
–Idatziz eskatzen duen kirol erakunde edo klub ororen ordezkari bat.
Ordezkaritzarako eskubidea izateko, honako baldintza hauek bete beharko
dituzte:
• Formalki eraturiko kirol klubak izatea eta egoitza Noainen edukitzea.
• Udalerriko oinarriko kirolariekin lan egitea.
• Udalerrian erroldaturiko kirolariekin lan egitea.
• Pertsonarik edo kolektiborik ez baztertzea erlijioa, arraza, politika,
sexua, adina eta kondizio fisiko edo mentala direla eta.
Argitara ematen da, orok jakin dezan eta behar diren ondorioak izan
ditzan.
Noain Elortzibarren, 2020ko urtarrilaren 27an.–Alkate udalburua,
Sebastián Marco Zaratiegui.
L2001474

ODIETA
Deialdia, 2020ko ekitaldian enplegua sustatzeko
laguntzak emateko. Laburpena
Oharra: Testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa):
428838. DDBN (Identifikazioa): 486113.

L2001871

ODIETA
Deialdia, 2020an kirol jarduerak egiteko dirulaguntzak emateko.
Laburpena
Oharra: Testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa):
428816. DDBN (Identifikazioa): 486116.

Odietako Udalak, 2019ko abenduaren 10ean egin osoko bilkura
arruntean, erabaki zuen 2020an kirol jarduerak egiteko laguntzen deialdia
onestea.
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
Erripan (Odieta), 2019ko abenduaren 10ean.–Alkatea, Alberto Urdaniz
Elizondo.

L2001872

OLAIBAR
2020rako Plantilla Organikoa. Hasierako onespena
Olaibarko Udalak, 2019ko abenduaren 11n egin osoko bilkuran, hasiera
batean onetsi zuen 2020ko Plantilla Organikoa.
Delako espedientea jendaurrean egonen da hamabost egunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, interesdunek azter dezaten eta bidezko alegazioak aurkez ditzaten;
aipatu epean erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin betiko onetsitzat
joko da, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen
271. artikuluan ezarritakoarekin.
Olaibarren, 2020ko urtarrilaren 2an.–Alkatea, María Carmen Lizoain
Osinaga.

L2001851

OLAIBAR
2020rako Aurrekontua. Hasierako onespena
Olaibarko Udalak, 2019ko abenduaren 11n egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zituen 2020ko Aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura
betearazteko oinarriak.
Delako espedientea jendaurrean egonen da hamabost egunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, interesdunek azter dezaten eta bidezko alegazioak aurkez ditzaten;
aipatu epean erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin betiko onetsitzat
joko da, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen
271. artikuluan ezarritakoarekin.
Olaibarren, 2020ko urtarrilaren 2an.–Alkatea, María Carmen Lizoain
Osinaga.
L2001852

OLAIBAR
2020rako karga-tasak
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru
Legean ezarritakoari jarraituz, Olaibarko Udalak, 2019ko abenduaren 11n
egin osoko bilkuran, erabaki hau hartu zuen:
1.–Mantentzea %0,2700ko karga-tasa, hiri-lurreko ondasunen gaineko
kontribuzioa ordainarazteko.
2.–Mantentzea %0,36ko karga-tasa, landa-lurreko ondasunen gaineko
kontribuzioa ordainarazteko.
3.–Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga ordainarazteko
karga-tasa %4an uztea.
4.–Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga ordainarazteko zerga-oinarria zehaztu beharrez, denbora tarteen arabera aplikatu beharreko portzentajea ezartzea, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko
martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 175.2 artikuluan, 58.2 artikuluan
ezarritakoarekin bat, jasotako taularekin. Aplikatu beharreko tasa %14an
mantenduko da.
5.–Ekonomia-jardueren gaineko zergaren gutxieneko kuoten gainean
1,10 indizea bere horretan uztea.

1832. orrialdea - 32. zenbakia
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Erabaki honek 2020ko urtarrilaren 1ean hartuko du indarra, eta haren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa para daiteke, zuzenean
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko arlo bereko Salari zuzendua, edo,
bestela, Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari, jurisdikzio hori arautzen
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 artikuluan aurreikusitako
kasuetan, bi hilabeteko epean, argitalpen honen biharamunetik hasita,
edo, aitzinetik eta hautara, errekurtso hauetako bat:
A) Berraztertzeko errekurtsoa, eman duen organo berari zuzendua,
hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.
B) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik
hasita.
Olaibarren, 2020ko urtarrilaren 2an.–Alkatea, María Carmen Lizoain
Osinaga.
L2001853

ERRIBERRI
2019ko 6. eta 7. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena
Erriberriko Udalak, 2019ko abenduaren 27an egindako osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen 6. eta 7. aldaketak egitea 2019ko aurrekontuan.
Honako hauek dira: batetik, gastuen partida handitzea, ikuztegia zaharberritzeko, finantzatuta dirulaguntza batekin eta diruzaintzako gerakinarekin
(6. zenbakia), eta, bestetik, gastuen beste zenbait partidaren gerakinak,
finantzaturik baitaude kreditu transferentziekin (7. zenbakia).
Interesdunek espedienteak ikus ditzakete, eta bidezko jotzen dituzten
alegazioak aurkeztu, hamabost egun balioduneko epean, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
Erreklamaziorik aurkezten bada, osoko bilkurak berariazko erabakia hartuko du horiek ebazteko, eta aurrekontua behin betiko onetsiko. Bestela,
aurrekontuko aldaketak behin betiko onetsitzat joko dira, aurreko zenbakian
aipatutako jendaurreko epea iraganik.
Erriberrin, 2019ko urtarrilaren 29an.–Alkatea, Maite Garbayo.
L2001348

IRUÑA

ordu, 08:00etatik 15:00etara oro har eta derrigorrean, eta gainerako 24
minutu langileak aukeratzen duen moduan betetzekoak, malgutasunez,
07:36tik 08:00etara eta 15:00etatik 15:24ra.
3. Jendaurreko ordutegia eta Erregistro Orokorra irekitzekoa 08:30etik
14:30era ezartzen da.
4. Gainerako udal-zerbitzuek beren lan-egutegia prestatuko dute,
kontuan harturik uztailaren 6tik 14ra bitarte, biak barne, jaiegunak izanen
direla ohiko lanaldi osoa edo ohikotik gorakoa egin behar duten langileen
kasuan. Lorategien zerbitzuan, oro har, 07:36tik 15:00etara bitarte beteko
dute 7 ordu eta 24 minutuko lanaldia, salbu eta Alorreko zuzendaritzarekin
Zerbitzu Orokorretako Alorrak (Giza Baliabideak) berretsitako berariazko
akordiorik egiten bada. Ikastetxe publikoetan lan egiten duten udal-langileek
07:36an hasiko dute lanaldia. Nolanahi ere, sanferminetan emandako
zerbitzuen kasuan, udal-zerbitzuek hala eskatu eta Zerbitzu Orokorretako
Alorrak (Giza Baliabideak) onesten badu, lan egindako denbora urteko
lanorduetatik kanpo gera daiteke, eta konpentsatua izan Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bateginaren
51. artikuluarekin bat.
Iruñean, 2019ko azaroaren 20an.–Giza Baliabideetako zuzendaria,
Javier Morrás Iturmendi.
L2001961

ERROMANTZATUA
Bake epaile ordezkoaren kargua hutsik
Udalerri honetako bake epaile ordezkoaren kargua hutsik dagoenez,
hamabost egun balioduneko epea irekitzen da, iragarki hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, kargua eskuratu
nahi dutenek, behar diren gaitasun eta bateragarritasun baldintzak badituzte, eskabideak aurkez ditzaten Udalaren bulegoetan. Hori guztia, bat
etorriz Botere Judizialaren Lege Organikoaren 101. artikuluan eta Bake
Epaileei buruzko ekainaren 7ko 3/1995 Erregelamenduaren 5., 6. eta 7.
artikuluetan xedatuarekin.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Erromantzatuan, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Aitor Sola Ochotea.
L2001857

Udaleko bulegoen lan-egutegia eta egun baliogabeak 2020. urtean
Giza Baliabideetako zuzendariak honako ebazpen hau eman zuen
2019ko azaroaren 20an:
Bat etorrita abenduaren 26ko 26/2012 Foru Legearekin -zeinak Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen arloan presako zenbait
neurri hartzeari buruzko 13/2012 Foru Legea, ekainaren 21ekoa, aldatzen
baitu eta Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu
bateginaren aplikazio-esparruaren peko Administrazio Publikoen zerbitzuko
langileendako lanorduen urteko kopurua ezartzen baitu- eta Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak maiatzaren
10ean emandako 177/2019 Ebazpenarekin, zeinaren bidez Nafarroako
Foru Komunitatearen esparruan ordainduko diren eta errekuperatu behar
ez diren 2020ko jaiegunen egutegi ofiziala ezartzen baita,
HONAKO HAU EBATZI DUT:
1. Lan-egutegiaren honako jaiegun hauek onestea, Iruñeko Udalaren
bulegoetan, 2020rako:
Urtarrilak 1: Urteberri eguna.
Urtarrilak 6: Errege eguna.
Martxoak 19: San Jose.
Apirilak 9: Ostegun Santua.
Apirilak 10: Ostiral Santua.
Apirilak 13: Pazko astelehena.
Maiatzak 1: Langileen Eguna.
Uztailak 6, 7, 8, 9, 10, 13 eta 14: Sanferminak
Abuztuak 15: Andre Mariaren Jasokundea.
Urriak 12: Espainiaren Jai Nazionala.
Azaroak 30: Done Saturdi egunaren biharamuna.
Abenduak 3: San Frantzisko Xabierkoa.
Abenduak 7: Konstituzioaren egunaren biharamuna.
Abenduak 8: Andre María Sortzez Garbia.
Abenduak 25: Eguberri eguna.
Halaber, 2020an ezarritako epeak zenbatze aldera, baliogabetzat
jotzen dira hala urteko larunbat eta igande guztiak nola udal-bulegoetarako
aitortutako jaiegunak.
2. Iruñeko Udaleko bulegoetako eguneko lanaldia 7 ordu eta 24 minutukoa izanen da, astelehenetik ostiralera, 215 lanaldi/egun, eta zerbitzuen
beharrekin bat bete beharko da urteko lanorduen kopurua, guztira 1.592

ERROMANTZATUA
2020rako Aurrekontua. Hasierako onespena
Erromantzatuko Udalak, 2020ko otsailaren 6an egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zuen Udalaren 2020ko Aurrekontua.
Onetsitako aurrekontua Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost
egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten eta
egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten. Hori guztia,
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluan xedatuarekin bat
(Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legea).
Erromantzatuan, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Aitor Sola Ochotea.
L2001858

ERROMANTZATUA
2020ko Plantilla Organikoa. Hasierako onespena
Erromantzatuko Udalak, 2020ko otsailaren 6an egin bilkuran, hasiera
batean onetsi zuen 2020. urteko Plantilla Organikoa.
Onetsitako plantilla Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, 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.ari buruz xedatuarekin.
Erromantzatuan, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Aitor Sola Ochotea.
L2001859

SAN ADRIÁN
Udalbatzako kideen ordainsariak
San Adriango Udalak, 2020ko urtarrilaren 29an egin osoko bilkuran,
xedapen zatian hitzez hitz honela dioen erabakia hartu zuen:
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“Lehenbizikoa.–Udaleko zinegotzi guztiendako ezartzea, alkate udalburuarendako izan ezik, hogeita hamar (50) euroko zenbateko gordina
kide anitzeko organo hauen bilkura bakoitzeko: San Adriango Udalaren
osoko bilkura, Tokiko Gobernu Batzarra, Udalaren informazio batzordeak
eta Udalaren kontratazio mahaiak. Erabakiak 2020ko urtarrilaren 1etik
aurrerako ondorioak izanen ditu, eta ordainsari horiek 3.000 euroko muga
izanen dute urtean.
Bigarrena.–Ohartaraztea ezen lehenbiziko puntuan ezarritako zenbateko gordin horrek Pertsona Fisikoen gaineko Errenta Aitorpenari dagozkion
atxikipenak izanen dituela. Bestalde, ordainsari horiek jaso ahal izateko,
behar beste diru egon beharko da aurrekontuan.
Hirugarrena.–Erabaki hau Udalaren Kontu-hartzailetzara igortzea,
ohartaraziz ezen urtero, urtarrilean, Nafarroako Gobernuko Lurralde Kohesiorako Departamentuan behar den konpentsazio ekonomikoa eskatu
beharko dela, Toki Ogasunek Nafarroako tributuetan duten parte-hartzearen Funtsaren “Bestelako laguntzak” izeneko apartatuan ezarritakoaren
babesean.
Laugarrena.–Ebazpen honen xedapen zatia Nafarroako Aldizkari
Ofizialean eta udalaren iragarki-taulan argitaratzea, behar diren ondorioetarako.”
San Adrianen, 2020ko urtarrilaren 30ean.–Alkatea, Emilio Cigudosa
García.
L2001480

ZANGOZA
38/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
Indarreko legerian ezarrita dagoen jendaurreko epea iragan denez
inork erreklamaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsirik gelditu dira
aurrekontu-aldaketa hauek:

“Ebazpena, Tebas-Muru Artederretako Udaleko alkateak 2020ko
urtarrilaren 29an emana, zeinaren bitartez epatzen baitira pertsona eta
entitateak, baldin eta haien eskubide eta interes legitimoak ukitzen ahal
baditu Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendutako 19-02514 gora
jotzeko errekurtsoaren baiespenak. Errekurtso hori ezarri da Alkatetzak
2019 urriaren 2an emandako 97. Ebazpenaren aurka, erantzuten baitio
Francisco Javier Rodriguez Martínezek eta María Belen Manso Elizaquibelek zoladura lehengoratzeko aurkeztutako eskariari.
Ikusirik urtarrilaren 14an udal honetako erregistroan sartu zela Nafarroako Administrazio Auzitegiaren probidentzia Nafarroako Administrazio
Auzitegian jarritako gora jotzeko 19-02514 errekurtsoari buruz, zeina ezarri
baitzen Tebas-Muru Artederretako Alkatetzak 2019ko urriaren 2an eman
ebazpenaren aurka, azken honek ezetsi baitzuen 1. poligonoko 279. lurzatitik 1. poligonoko 528. lurzatirako sarbidearen zoladura lehengoratzeko
eskaera, ez delako bide publikoa. Bada, Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Foru Legearen 21.1k) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
Lehenbizikoa.–Pertsona eta entitateak epatzea, baldin eta haien eskubide edo interes legitimoak errekurtsogilearen uzien baiespenak ukituak
gelditzen ahal badira, hamar egun balioduneko epean Nafarroako Administrazio Auzitegira ager daitezen, uzi horiei kontra egin nahi badiete.
Bigarrena.–Nafarroako Administrazio Auzitegira igortzea egindako
epatze deien jakinarazpen-eginbideak, espedientean sartzeko.
Hirugarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, behar diren ondorioak izan ditzan, eta Udalbatzari jakinaraztea egiten
duen hurrengo osoko bilkura arruntean.”
Tebas-Muru Artederretan, 2020ko urtarrilaren 29an.–Alkatea, Yolanda
Obanos Irure.
L2001346

TRAIBUENAS
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Kreditu-gehigarria
4. kapitulua.–Zenbatekoa: 38.000 euro.
Finantzaketa
Beheititzea, deuseztatzeagatik:
1. kapitulua.–Zenbatekoa: 34.000 euro.
3. kapitulua.–Zenbatekoa: 4.000 euro.
Zangozan, 2020ko otsailaren 13an.–Alkatea, Lucía Echegoyen Ojer.
L2001849

ZANGOZA
Kirol Patronatuko 2019ko 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena
Indarrean den legerian ezarrita dagoen jendaurreko epea iragan denez
inork erreklamaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsirik gelditu dira
Zangozako Udalaren Kirol Patronatuaren aurrekontuan egin aldaketak.
2019KO 2. ETA 3. ESPEDIENTEAK
Kreditu-gehigarria

Jendaurreko epea iraganik inork alegaziorik aurkeztu ez duenez,
2020ko urtarrilaren 30ean Traibuenasko Kontzejuaren Herritarren Batzarrak bilkuran hala erabakita, behin betiko onetsi dira Udalaren 2020ko
aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak, bat etorriz Nafarroako Toki
Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuarekin. Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2019ko 250.
Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 23an.
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
3.000,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 24.254,45 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 10,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 27.264,45 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 100,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
27.024,45 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 140,00 euro.
Gastuak, guztira: 27.264,45 euro.
Traibuenasen, 2020ko urtarrilaren 31n.–Kontzejuko burua, Pablo
Ardanaz Sancho.

L2001558

2. kapitulua.–Zenbatekoa: 4.200 euro.
TUTERA

Finantzaketa
Diru-sarrera handiagoak:
3. kapitulua.–Zenbatekoa: 4.200 euro.
Zangozan, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Lucía Echegoyen Ojer.

L2001850

TEBAS-MURU ARTEDERRETA
Interesdunak epatzea, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendutako gora jotzeko errekurtsoan, zeina Alkatetzaren
Ebazpenaren aurka ezarri baita. Ebazpen horrek 1. poligonoko
528. lurzatirako sarbidearen zoladura lehengoratzeko eskaera
ukatzen du, ez delako bide publikoa
Tebas-Muru Artederretako Udaleko alkate Yolanda Obanos Irurek,
2020ko urtarrilaren 29an, jarraian hitzez hitz jasotzen den ebazpena eman
zuen:

Jarduera-lizentzia. Eskaera
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko
4/2005 Foru Legean xedatua bete dadin, aditzera ematen da udal honetako bulegoetan (Hirigintza/Jarduera-lizentziak) jendaurrean egonen dela
hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik aitzina, ondotik zehazten den espedientea,
jarduerak ukituak gertatzen direnek epe horretan bidezko alegazioak egin
ditzaten.
Espediente zenbakia: (00039/2020). Sustatzailea: Erriberako
Mankomunitatea. Jarduera: hondakinak biltzeko garbigunea (ezartzea). Tokia: Corellako errepidea, Alfaroko errepidearen, Ultrapuertos
biribilgunearen eta Merindades etorbidearen arteko nabe multzoan
(27/240-241/-/-).
Tuteran, 2020ko otsailaren 7an.–Zinegotzi ordezkaria, Zeus Pérez
Pérez.
L2002022
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ULTZAMA

aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Ultzamako Udalak, 2019ko abenduaren 26an egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zuen 2020ko ekitaldiko aurrekontuaren eta hura
betearazteko oinarrien espedientea. Iragarkiak argitaratu ziren Udalaren
iragarki-taulan eta 2020ko 7. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrillaren 13an, bizilagunek eta interesdunek espedientea aztertu eta bidezko
juzgatzen zituzten erreklamazioak aurkez zitzaten argitaratu ondoko 15
egun balioduneko epean. Epe horretan ez da espedientearen aurkako
alegaziorik aurkeztu, ez eta jaso ere.
Epe hori iragan denez espedientearen aurkako alegaziorik aurkeztu
eta jaso gabe, aplikatzekoa den araudiaren edukia ikusirik (Nafarroako
Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 202. artikulua eta harekin
bat heldu direnak, eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990
Foru Legearen 271. artikulua), espedientea behin betiko onetsitzat jotzen
da eta argitara ematen da haren laburpena. Hona hemen:
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria-gastuak: 390.135,89 euro.
2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 711.804,22
euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 5.080,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 277.315,00 euro.
5. kapitulua.–Kontingentzietarako eta beste ustekabe batzuetarako
funtsa: 0,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 44.050,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 72.000,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 36.992,85 euro.
Gastuak, guztira: 1.537.377,96 euro.
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 543.216,47 euro.
2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 59.324,33 euro.
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
104.134,34 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 599.300,00 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 205.202,82 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 0,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 26.200,00 euro.
8. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 1.537.377,96 euro.
Argitara ematen da, interesdun orok jakin dezan.
Larraintzarren (Ultzama), 2020ko otsailaren 4an.–Alkatea, Martin M.ª
Picabea Aguirre
L2002023

VALTIERRA
Balorazio txostenaren proiektua onestea. Jendaurreko aldia
Valtierrako Udalak, 2020ko urtarrilaren 24an egindako osoko bilkuran,
aho batez onetsi zuen lurralde aberastasunaren balorazio txostenaren
proiektua.
Espedientea 20 egunean egonen da jendaurrean, egokiak iruditzen
zaizkien alegazioak aurkez ditzaten interesdunek; hori guztia, bat etorriz
azaroaren 21eko 12/2006 Foru Legearen 36.4 artikuluarekin (foru lege
horrek tratatzen ditu Nafarroako Lurralde Aberastasunaren Erregistroa
eta Katastroak).
Valtierran, 2020ko urtarrilaren 28an.–Alkate udalburua, Manuel Resa
Conde.
L2001357

BUÑUEL ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA
1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
2019ko 254. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren
30ean, 1/2019 aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia.
Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan
egin aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren
ondorioak izan ditzan; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz (foru dekretu horren bidez garatu zen,

Kreditu berezia eta kreditu-gehigarria
1. kapitulua. Langileria: 30.000 euro.
Finantzaketa:
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 20.000,00 euro.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 10.000,00 euro.
Aditzera ematen da orok jakin dezan, eta ohartarazten da behin betiko
onespen hau aurkaratzen ahal dela, bide hauetako bat erabiliz:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, Buñuel Aldeko Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitatearen Batzarrari zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzenean Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen denetik hasita.
Buñuelen, 2020ko urtarrilaren 30ean.–Mankomunitateko burua, Víctor
Royo Sánchez.
L2001366

AURITZ, ERROIBAR ETA ORREAGAKO UDALEN ELKARTEA
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Auritz, Erroibar eta Orreagako udalen elkarteak, 2020ko urtarrilaren
28an egin bilkuran, 2020. urteko aurrekontua onetsi zuen hasiera batez.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 276. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, onetsitako aurrekontua
idazkaritzan egonen da ikusgai, hamabost egun baliodunean, iragarki
hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,
herritarrek edo interesatuek espedientea aztertu eta egokiak iruditzen
zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.
Auritzen,2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, José Irigaray Gil.
L2001977

AMESKOAKO LIMITACIONES MENDIKO BATZARREA
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Ameskoako Limitaciones Mendiko Batzarreak, 2019ko abenduaren
30ean egin osoko bilkuran, erabaki zuen hasiera batez onestea 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 uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluak 235. artikuluari buruz
xedatutakoarekin.
Erreklamaziorik aurkezten ez bada, espedientea behin betiko onetsitzat
joko da jendaurreko aldia iragan ondotik.
Zudairin, 2020ko urtarrilaren 20an.–Batzarreko burua, Estibaliz Erdocia
Ormazabal.
L2001543

AMESKOAKO LIMITACIONES MENDIKO BATZARREA
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Ameskoako Limitaciones Mendiko Batzarreak, 2019ko abenduaren
30ean egin osoko bilkuran, erabaki zuen hasiera batez onestea 2020ko
aurrekontu orokor eta bakarra.
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 uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluan
xedatuarekin (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Legea).
Erreklamaziorik aurkeztu ezean, aurrekontua behin betiko onetsitzat
joko da, aurreko apartatuan aipatutako jendaurreko aldia iragan ondoan.
Zudairin, 2020ko urtarrilaren 20an.–Batzarreko burua, Estibaliz Erdocia
Ormazabal.
L2001544
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4. PROZEDURA JUDIZIALAK
KONSTITUZIO AUZITEGIA
315-2020 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, Nafarroako
Foru Zuzenbide Zibilaren Konpilazioa edo Foru Berria aldatu
eta eguneratzeko apirilaren 4ko 21/2019 Foru Legearen
2. artikuluaren aurkakoa
Konstituzio Auzitegiaren Osoko Bilkurak, aurtengo urtarrilaren 28an
emandako probidentzia baten bidez, erabaki du tramitera onartzea 3152020 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, Gobernuko lehendakariak

sustatua, Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Konpilazioa edo Foru Berria
aldatu eta eguneratzeko apirilaren 4ko 21/2019 Foru Legearen 2. artikuluaren aurka, Konpilazioaren lege hauei emandako testuari dagokionez:
11, 12, 54 –c) letraren bigarren paragrafoa–, 72 –azken paragrafoa–,
471 –azken paragrafoa–, 483 –bigarren paragrafoa–, 495 –bigarren eta
hirugarren paragrafoak–, 511 eta 544.
Madrilen, 2020ko urtarrilaren 28an.–Konstituzio Auzitegiko Osoko
Bilkurako Justiziako idazkaria, Herminia Palencia Guerra.
J2001968
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6. BESTELAKO IRAGARKIAK
6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa
de concesión administrativa de Expendeduría de Tabaco y Timbre
La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva de Hacienda Tributaria
de Navarra,
Hace saber:
Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye frente
a la herencia yacente de Engracia Muguiro Jauregui, CIF E71342844,
por medio de Resolución del pasado 28 de junio de 2019 el Director del
Servicio de Recaudación de Hacienda Tributaria de Navarra acordó la
venta mediante subasta del bien inmueble embargado, resolviendo la
celebración de la misma.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra y en la citada Resolución,
se publica el presente anuncio de venta mediante adjudicación directa
y se advierte a las personas que deseen participar en la misma de lo
siguiente:
1.º La venta mediante adjudicación directa se celebrará el día 4 de
marzo de 2020, a las 10:00 horas, en las dependencias del Servicio de
Recaudación de Hacienda Tributaria de Navarra, Avenida de Carlos III,
número 4 (entrada por Cortes de Navarra), 4.º nivel, de Pamplona.
2.º La venta mediante adjudicación directa se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación del bien si se justifica adecuadamente
el pago de la deuda, intereses de demora y costas del procedimiento.
3.º Bien objeto de la venta mediante adjudicación directa:
Lote único:
Descripción: Concesión administrativa de Expendeduría de Tabaco y
Timbre Pamplona-32 con Código 310032, de vigencia indefinida. No se
incluye el local.
Emplazamiento actual: Calle Marcelo Celayeta, 41 bajo de Pamplona
(Navarra).
Titularidad: Corresponde a doña Engracia Muguiro Jáuregui desde
el 26 de mayo de 1998.
Valor de tasación: 385.163,00 euros.
Nota: La valoración se ha obtenido aplicando el método de descuento
de flujos de caja teniendo en cuenta el volumen de ventas de tabaco
durante los ejercicios 2013-2017. El informe de tasación está disponible
para su consulta.
Cargas preferentes: Anotación del embargo realizada el 14 de marzo
de 2016 sobre la concesión administrativa de Expendeduría de Tabaco y
Timbre Pamplona-32 (Código 310032) de Pamplona (Navarra) a favor de
Hacienda Tributaria de Navarra por importe de 93.561,03 euros.
Al corriente en las obligaciones de Seguridad Social, a fecha 10 de
diciembre de 2019.
En el caso de existir, el bien a subastar está afecto por las cargas
y gravámenes preferentes señaladas anteriormente y que constan en
el expediente, las cuales quedarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta quedando subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate. Dado
el tiempo transcurrido, el importe de las cargas preferentes ha podido
variar. Todo ello sin perjuicio de la posible existencia de otras cargas no
preferentes por las que el bien objeto de la presente ejecución pueda
quedar afecto.
Nota: La deuda por la que se practicó la anotación de embargo que
consta como carga preferente habrá de satisfacerse como requisito para la
autorización de la transmisión por parte del Comisionado para el Mercado
de Tabacos.
4.º Carga a ejecutar:
Anotación del embargo realizada el 23 de mayo de 2019 sobre la
concesión administrativa de Expendeduría de Tabaco y Timbre Pamplona-32 (Código 310032) de Pamplona (Navarra) a favor de Hacienda
Tributaria de Navarra.
5.º Desarrollo de la enajenación mediante adjudicación directa:
La oferta mínima será de 131.220,89 euros, no admitiéndose ofertas
inferiores.
–Pueden tomar parte como licitadores todas las personas que tengan
capacidad de obrar con arreglo a derecho, que no tengan impedimento o
restricción legal, siempre que se identifiquen con el Documento Nacional
de Identidad o Pasaporte y con documento que justifique, en su caso,
la representación que ostente. Por tratarse de la subasta de concesión
administrativa de expendeduría de tabaco y timbre los licitadores habrán
de cumplir con los requisitos establecidos en la legislación vigente de
ordenación del mercado de tabacos.

–Los licitadores podrán participar en la enajenación mediante adjudicación directa de la siguiente forma:
Participación mediante sobre cerrado: Se podrán presentar las ofertas
en las dependencias del Servicio de Recaudación de Hacienda Tributaria de
Navarra, Avenida de Carlos III, número 4 (entrada por Cortes de Navarra),
6.º nivel, de Pamplona hasta las 14:30 horas del día 3 de marzo de 2020,
procediéndose a la apertura de las mismas a las 10:00 horas del día 4
de marzo de 2020 en las mismas dependencias en el 4.º Nivel. El sobre
cerrado deberá incluir en su interior:
• Resguardo de realización de oferta, que podrá descargar en este
link: http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.
aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/Hac/
Resguardo_Oferta_C.pdf.
• Identificación de la persona o entidad ofertante, acreditando en su
caso el poder con el que actúa, NIF/CIF.
• Identificación del bien por el que se puja.
• Importe ofertado.
• Depósito de garantía en forma de cheque conformado o bancario
a favor de la Comunidad Foral de Navarra por al menos, del 20%
de la oferta mínima, es decir 26.244,18 euros.
En caso de que el sobre cerrado se remita por correo postal, las
condiciones de presentación serán las siguientes:
• Una vez remitido el sobre cerrado por correo postal, se enviará
ese mismo día comunicación escrita a la dirección recaudacion.
ejecutiva@cfnavarra.es informando de la presentación de la oferta
por correo postal y adjuntando escaneado el resguardo de realización de oferta debidamente firmado y sellado por la oficina de
presentación.
• Remitir el sobre cerrado mediante servicio de correo que asegure
la entrega del mismo en la dirección señalada de nuestras dependencias, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9:00 horas a
14:30 horas), y siempre antes de las 14:30 horas del día anterior a
la celebración de la adjudicación directa.
• Sin la concurrencia de ambos requisitos no será aceptada la oferta
enviada.
Las ofertas tendrán el carácter de máximas.
La presentación de ofertas en sobre cerrado no impedirá la participación
presencial de los licitadores con posturas superiores a las del sobre.
Una vez abiertos los sobres, se partirá de la oferta más alta pudiendo los postores presentes mejorar sus ofertas en tramos de 1.500,00
euros.
–No se admitirán depósitos en metálico.
–Se apercibe a los licitadores que la constitución del depósito supone
la presentación de oferta.
–El adjudicatario queda obligado a entregar en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación. De no efectuarse en plazo,
dicho depósito de garantía se ingresará en firme en la Tesorería de la
Comunidad Foral sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirían
por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la
inefectividad de la adjudicación.
–La Hacienda Tributaria de Navarra se reserva el derecho a pedir la
adjudicación para la Comunidad Foral del bien que no hubiera sido objeto
del remate, conforme a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento
de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
6.º Cuando los bienes enajenados mediante adjudicación directa sean
susceptibles de inscripción en Registros públicos, los licitadores habrán
de conformarse con los títulos de propiedad aportados en el expediente,
no teniendo derecho a exigir otros.
7.º Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en los registros públicos y de la
tramitación del mandamiento de cancelación de cargas no preferentes
serán por cuenta del adjudicatario. Los bienes no serán entregados en
tanto no se acredite el pago, exención o no sujeción a dichos tributos.
Dado que el deudor tiene la condición de empresario, la transmisión del
inmueble se gravará de conformidad con lo dispuesto en la normativa
vigente reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.
8.º Consta en el expediente que la expendeduría de tabaco y timbre
se encuentra en funcionamiento.
9.º El adjudicatario exonera expresamente a la Hacienda Tributaria
de Navarra de los perjuicios que le pueda ocasionar la adquisición de
la concesión objeto de subasta sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la legislación vigente de ordenación del mercado de
tabacos.
10.º En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado
en las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el acto, así como
a la legislación vigente de ordenación del mercado de tabacos.
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Para cualquier información adicional podrán comunicarse con el
personal de la Sección de Recaudación Ejecutiva (Teléfono 848-428693
correo electrónico: recaudacion.ejecutiva@cfnavarra.es).
Pamplona, 4 de febrero de 2020.–La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva, Sonia Ruiz Millán.
F2001702

ALTSASU/ALSASUA
Notificación de acuerdo/resolución de alcadía
Notificación para: Herederos/as de doña Adela Gil Labiano.
Acto que se notifica: Notificación renovación cementerio.
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 remitida a doña Adela Gil Labiano no ha podido ser
entregada por encontrarse la titular fallecida, no conociendo otra persona
para la notificación.
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.
L2002066

DONEZTEBE/SANTESTEBAN
Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes
El Alcalde del Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban, ha resuelto
declarar la caducidad de la inscripción y acordar la baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de este municipio de las personas que se detallan
en el anexo adjunto. Estas bajas se realizaran en base al artículo 16 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
modificado por la Ley Orgánica 14/2003. La fecha de baja será la de la
notificación al interesado o, en su defecto, la fecha de su publicación en
el Boletín Oficial de Navarra.
Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el
artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.5 y 61 de dicha Ley.
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de dos
meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución.
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.
c) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta
resolución.
Doneztebe/Santesteban, 22 de enero de 2020.–El Alcalde, Santiago
Uterga Labiano.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente: -. Nombre y apellidos: Ronald De Paiva Siqueira. Tarjeta
residencia o pasaporte: FP085786. Fecha nacimiento: 15/05/1980. País
de nacionalidad: Brasil. Fecha caducidad: 28/04/2018.
Expediente: -. Nombre y apellidos: Iulia Vrabie. Tarjeta residencia o
pasaporte: A3149287. Fecha nacimiento: 09/03/1969. País de nacionalidad:
Moldavia. Fecha caducidad: 29/09/2018.
Expediente: -. Nombre y apellidos: Wallyson Silva Das Gracas. Tarjeta
residencia o pasaporte: Y04617783 H. Fecha nacimiento: 04/01/1976. País
de nacionalidad: Brasil. Fecha caducidad: 03/10/2018.

L2002312

LERÍN
Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes
La alcadía del Ayuntamiento de Lerín, ha resuelto declarar la caducidad
de la inscripción y acordar la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
este municipio de las personas que se detallan en el anexo adjunto. Estas
bajas se realizaran en base al artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local modificado por la Ley Orgánica
14/2003. La fecha de baja será la de la notificación al interesado o, en su
defecto, la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el
artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.5 y 61 de dicha Ley.
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de dos
meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución.
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.
c) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta
resolución.
Lerín, 13 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, María Consuelo Ochoa
Resano.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente: -. Nombre y apellidos: M. T. Tarjeta residencia o pasaporte: HG6476128. Fecha nacimiento: 12/04/1980. País de nacionalidad:
Marruecos. Fecha caducidad: 24-7-2019.

L2002244

MARCILLA
Baja por denuncia el Padrón Municipal de Habitantes
No habiendo podido practicarse la notificación resolución 2020-45, de
fecha 15 de enero, correspondiente a la declaración de baja por denuncia
en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, de las personas
que se detallan a continuación, se publica el presente Edicto en el Boletín
Oficial de Navarra, tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de
Marcilla, previamente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Estas bajas se realizaran en base al artículo 16 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local modificado
por la Ley Orgánica 14/2003. La fecha de baja será la de la notificación
al interesado o, en su defecto, la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra.
Nombre: E.B.B. Documento: X89****4W. Dirección: Carretera de
Funes, 25.
Lo que notifico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que
contra dicho acuerdo cabrá interponer:
a) 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.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación de esta resolución, o,
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.
Marcilla 10 de febrero de 2020.–El Alcalde-Presidente, Mario Fabo
Calero.
L2002024

ULTZAMA
Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
No habiendo podido ser notificado el siguiente expediente relativo a
“Baja de oficio” en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de
Ultzama, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra:
Primero.–Incoar expediente de baja de oficio de conformidad con
lo previsto en el artículo 72, en relación con el artículo 54, ambos del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, a don Andrei Constantin

1838. orrialdea - 32. zenbakia

2020ko otsailaren 17a, astelehena

Segundo.–Nombrar Instructor y Secretario del expediente a don Ekaitz
Astiz Martinez y don Alfonso Araujo Guardamino respectivamente.
Tercero.–Notificar la apertura del expediente y conceder un plazo entre
diez y quince días para alegaciones.
Larraintzar (Ultzama), 10 de febrero de 2020.–El Alcalde, Martín
Picabea Aguirre.

Y para que sirva de notificación de la Sentencia número 152/2018
en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos a Iñaki
Santamaría Sanz, en ignorado paradero, libro el presente.
Pamplona/Iruña, 29 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, María Mercedes San Martín Cidriain.
J2001697

L2002028

ZABALZA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Notificación de bajas por caducidad
en el Padrón Municipal de Habitantes

Procedimiento juicio verbal 734/2019

Por Resolución de la Alcaldesa de Zabalza/Zabaltza número 4/2020,
de 12 de febrero, y al amparo de lo establecido en el artículo 16 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, se
ha procedido a declarar la baja por caducidad en el Padrón Municipal de
Habitantes de las personas que a continuación se relacionan:
–N.I.E. número: Y02884460K; Fecha nacimiento: 05/11/1989; Nacionalidad: Paraguaya.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su notificación
mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra informando a los/
as interesados/as de que la fecha de efectividad de la baja será la de la
publicación del presente anuncio.
Contra la citada resolución se podrán interponer optativamente uno
de los siguientes recursos:
a) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de dos
meses desde el día siguiente al de publicación de este anuncio.
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en
el plazo de un mes desde la publicación de este anuncio.
c) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio.
Zabalza/Zabaltza, 12 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, Marina Mejías
Jiménez.
L2002208

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Juicio verbal 884/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, en cuyos autos se ha dictado sentencia número 28/2020, cuy
acopia se encuentra a disposición del interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación a Jessenia del Rosario Morillo Mena,
en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 29 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Maite Arenaza Sarasola.
J2001606

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

En Pamplona/Iruña, a 27 de diciembre de 2019.
Doña M.ª Victoria Baztan Maisterra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Pamplona/
Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de juicio
verbal (Desahucio precario-250.1.2) con el número 734/2019, en cuyos
autos se ha dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición del
interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a ignorados ocupantes
de calle Santan Engracia, 9 - 3.º derecha de Pamplona, en ignorado
paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra dicha resolución
cabe recurso de Apelación que deberá interponerse en el plazo de veinte
días, expido y firmo el presente por duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y tablón de anuncios
de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 27 de diciembre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Victoria Baztan Maisterra.
J2001995

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO OCHO DE PAMPLONA
Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales
no consensuados 443/2019
En Pamplona/Iruña, a 7 de febrero de 2020.
Doña Raquel M.ª Aguirre Larumbe, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Pamplona/
Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia. Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales
no consensuados con el número 443/2019, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Fouad Mabrouk,
en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra
dicha resolución cabe recurso de Apelación que deberá interponerse en
el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con el fin
de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y tablón
de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 7 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Raquel M.ª Aguirre Larumbe.
J2001974

Juicio verbal 71/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, habiendo recaído sentencia, número 186.2019, cuya copia se
encuentra a disposición del interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación a Olimpiada Toderas hoy en ignorado
paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 3 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Maite Arenaza Sarasola.
J2001639

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Juicio verbal 423/2018
Doña María Mercedes San Martín Cidriain, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de
Pamplona/Iruña.
Hace saber: Que en este Órgano judicial se siguen autos de juicio
verbal (250.2), a instancia de Banco Cetelem, S.A., frente a Iñaki Santamaría Sanz, en los que se ha dictado resolución de fecha 8 de noviembre
de 2018, cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO OCHO DE PAMPLONA
Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales
no consensuados 642/2018
En Pamplona/Iruña, a 7 de febrero de 2020.
Doña Raquel M.ª Aguirre Larumbe, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Pamplona/
Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia. Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales
no consensuados con el número 642/2018, en cuyos autos se ha dictado
sentencia cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Danny Cesar
La Fuente Romero, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo
tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de Apelación que deberá
interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por
duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial
de Navarra y tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 7 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Raquel M.ª Aguirre Larumbe.
J2001975
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA

Y para que sirva de notificación a Souhil Lakroum hoy en ignorado
paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 4 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Angeles Ruiz de la Cuesta Muñoz.

Juicio verbal 889/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento juicio
verbal 889/2019, habiendo recaído sentencia de fecha 28 de enero de
2020 dictada por doña Ana José Añón Montón, cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:
Fallo: Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta por
la Procuradora de los Tribunales Del Burgo Azpíroz en nombre y representación de la mercantil Athletic Sport Group, S.L., contra Anne Aguerri
Sánchez en situación de rebeldía procesal; debo condenar y condeno a la
referida demandada, a pagar a la actora la cantidad de tres mil doscientos
cincuenta euros con ochenta y ocho céntimos (3.250,88 euros) más los
intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial e incrementados
en dos puntos a partir de esta resolución y hasta su completo pago, así
como al pago de las costas procesales.
Contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de apelación ante
este Juzgado, previa la consignación legalmente establecida, mediante
escrito que se presentará dentro del plazo de veinte días contados desde el
día siguiente a su notificación, en el que se deberá exponer las alegaciones
en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los
pronunciamientos que impugna, para su resolución por la Ilma. Audiencia
Provincial de Navarra, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 458 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Y para que sirva de notificación a Anne Aguerri Sánchez hoy en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 30 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Resurrección Ganuza Jacoisti.
J2001595

J2001651

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Juicio sobre delitos leves 155/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, habiendo recaído sentencia de 22 de noviembre de 2019, que
queda a su disposición en este Juzgado.
Y para que sirva de notificación a Jessica Escamilla Ariza, hoy en
ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 3 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Angeles Ruiz de la Cuesta Muñoz.
J2001664

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Juicio sobre delitos leves 2477/2018
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, habiendo recaído auto de 24 de octubre de 2019, que queda a
su disposición en este Juzgado.
Y para que sirva de notificación a Rosa Maria Martínez Menéndez hoy
en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 6 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Ángeles Ruiz de la Cuesta Muñoz.
J2001855

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Juicio verbal 179/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento Juicio
Verbal 179/2019, habiendo recaído sentencia de fecha catorce de enero
de dos mil veinte, dictada por Ana José Añón Montón, Juez Sustituta, cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Castillo Torres en nombre y representación de Itziar Echevarria
Aldunate contra José Ignacio Chamorro Escudero, en situación de rebeldía
procesal debo condenar y condeno al citado demandado a pagar a la
actora la suma de dos mil trescientos treinta y cuatro euros con cincuenta
y cuatro céntimos (2.334,54 euros) más los intereses legales desde la
fecha de la interpelación judicial e incrementados en dos puntos desde la
fecha de esta resolución, hasta su completo pago, con expresa condena
en costas a la parte demandada.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra
la misma no cabe recurso de apelación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 455.1 de la LEC.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a José Ignacio Chamorro Escudero,
hoy en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 3 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Resurrección Ganuza Jacoisti.

Juicio sobre delitos leves 2477/2018
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, habiendo recaído auto de 24 de octubre de 2019, que queda a
su disposición en este Juzgado.
Y para que sirva de notificación a Jose Juan González Falcón, hoy
en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 6 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Angeles Ruiz de la Cuesta Muñoz.
J2001861

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Citación. Juicio de delitos leves 3201-2019
Por tenerlo así acordado en el procedimiento referenciado, se cita al
denunciado Antonio Martínez Nieves a fin de que comparezca, al objeto
de asistir a la celebración del Juicio oral, que tendrá lugar el día 20 de
febrero a las 10:10 horas, en la Sala de vistas número 303 (Planta Tercera),
debiendo hacerlo con las pruebas de que intente valerse.
Y para que sirva de citación en forma, expido y firmo la presente.
Pamplona, 3 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.
J2001650

J2001733

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Juicio de delitos leves 2949-2019

Juicio sobre delitos leves 1747/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, habiendo recaído sentencia de 14 de noviembre de 2019, que
queda a su disposición en este Juzgado.
Y para que sirva de notificación a Diego de la Fuente Tajadura hoy en
ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 3 de febrerp de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Angeles Ruiz de la Cuesta Muñoz.
J2001649

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, en el que ha sido parte Joshua Martins Sanz habiendo recaído
Sentencia de fecha 9 de enero de 2020 y cuyos autos quedan a su disposición en dicho Juzgado.
Y para que sirva de notificación a Joshua Martins Sanz, hoy en ignorado
paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 5 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.
J2001753

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Juicio sobre delitos leves 2074/2018

Juicio de delito leves 2675/2019

Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, habiendo recaído sentencia de 30 de mayo de 2019, que queda
a su disposición en este Juzgado.

Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, en el que ha sido parte Valeria Ion habiendo recaído Sentencia
y cuyos autos quedan a su disposición en dicho Juzgado.
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Y para que sirva de notificación a Valeria Ion, hoy en ignorado paradero,
expido y firmo el presente.
Pamplona, 6 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.
J2001829

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Citación. Juicio de delitos leves 3002/2019
Por tenerlo así acordado en el procedimiento referenciado, se cita al
denunciado Rubén Placer Canay a fin de que comparezcan, al objeto de
asistir a la celebración del Juicio oral, que tendrá lugar el día 5 de marzo a
las 11:10 horas, en la Sala de vistas número 303 (Planta Tercera), debiendo
hacerlo con las pruebas de que intente valerse.
Y para que sirva de citación en forma, expido y firmo la presente.
Pamplona, 7 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.
J2001991

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Citación. Juicio de delitos leves 2393/19
Por tenerlo así acordado en el procedimiento referenciado, se cita al
denunciado Jon Arbejas Cortazar a fin de que comparezcan, al objeto de
asistir a la celebración del Juicio oral, que tendrá lugar el día 5 de marzo a
las 11:00 horas, en la Sala de vistas número 303 (Planta Tercera), debiendo
hacerlo con las pruebas de que intente valerse.
Y para que sirva de citación en forma, expido y firmo la presente.
Pamplona, 7 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.
J2001993

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

el número 0000095/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los
interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a El Berdelintxo, S.L.,
se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión en el plazo de tres dias.
Pamplona/Iruña, 5 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J2001832

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 67/2019
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado Decreto de Insolvencia en el proceso
seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con
el número 0000067/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los
interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Singlu Caprichos
S.L.U., expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o
sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento,
y que contra esta resolución cabe interponer recurso de revisión en el
plazo de tres dias.
Pamplona/Iruña, 5 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J2001860

Citación. Juicio de delitos leves 31/2020
Por tenerlo así acordado en el procedimiento referenciado, se cita al
denunciado José María Pérez Costarrosa a fin de que comparezca, al
objeto de asistir a la celebración del juicio oral, que tendrá lugar el día 20 de
febrero de 2020 a las 12:20 horas, en la sala de vistas número 303 (planta
tercera), debiendo hacerlo con las pruebas de que intente valerse.
Y para que sirva de citación en forma, expido y firmo la presente.
Pamplona, 12 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.
J2002204

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 109/2019
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se han dictado resoluciones de 7-1-20, 8-1-20,
20-1-20 y 3-2-20, en el proceso seguido en reclamación por ejecución
de títulos judiciales, registrado con el número 109/2019, cuya copia se
encuentra a disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde
los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pablo Cesar Cedeño
Andrade y Kokle Pamplona Sociedad Microcoperativa, expide la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona/Iruña, 3 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J2001663

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 95/2019
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado Decreto de insolvencia en el proceso
seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 8/2020
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Auto General de fecha 30 de enero de
2020, Decreto de 30 de enero de 2020 y Decreto Insolvencia de fecha 4 de
febrero de 2020 en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de
títulos judiciales, registrado con el número 0000008/2020, cuya copia se
encuentra a disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde
los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Guardería Cinco
Sentidos, S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra estas
resoluciones cabe interponer recurso de reposición contra el Auto y recurso
de Revisión contra los Decretos, en el plazo ambos de tres días.
Pamplona, 4 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J2001747

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 68/2019
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albeniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Decreto de fecha 19 de noviembre
de 2019 en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos
judiciales, registrado con el número 68/2019, cuya copia se encuentra a
disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados
podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fulemm, S.L., se.
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra, y
Boletín Oficial de Tarragona.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
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judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de Revisión, en el plazo de tres
días.
Pamplona, 6 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Aranzazu Ballesteros Pérez de Albeniz.
J2001938

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 136/2019
Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado decreto en el proceso seguido en
reclamación por Procedimiento Ordinario, registrado con el número
136/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Quosec calidad
y servicio sociedad limitada, expide la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o
sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y
que contra esta resolución cabe interponer recurso de revisión, en el
plazo de tres días.
Pamplona, 10 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J2002031

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 115/2019
Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado decreto de declaración de insolvencia
de fecha 3/2/20 en el proceso seguido en reclamación por ejecución
de títulos judiciales, registrado con el número 115/2019, cuya copia se
encuentra a disposición de los interesados en esta oficina Judicial, donde
los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gisper Navarra, S.L.,
se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o
sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y
que contra esta resolución cabe interponer recurso de revisión, en el
plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 3 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lourdes García Ruiz.
J2001596

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Procedimiento de oficio 987/2018
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por procedimiento de oficio, registrado con el número
987/2018, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Kadutar Faik, Ana
Milena Correa Torres, Bianca Adriana Tureatca, Nelva Tereza Fonseca, M.ª
Belén Sánchez de la Luz, Cesarela Elena Ciuraru, Karolina Sarycevaite,
y Fatiha Drief, Olga Esminer Jaramillo, y Yamila Haydee, se expide la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona, 3 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J2001665

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 5/2020
Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en el día de hoy se ha dictado Auto despachando
ejecución en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos
judiciales, registrado con el número 5/2020, cuya copia se encuentra a
disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados
podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pablo César Cedeño Andrade y Kokle Pamplona Sociedad Microcooperativa se expide la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona/Iruña, 4 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lourdes García Ruiz.
J2001833

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos no judiciales 104/2018
Doña Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en el día de la fecha se ha dictado decreto de modificación de insolvencia en el proceso seguido en reclamación por Ejecución
de títulos no judiciales, registrado con el número 104/2018, cuya copia se
encuentra a disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde
los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pamp Alimentos
del Sur, S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o
sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y
que contra esta resolución cabe interponer recurso de revisión, en el
plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 5 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lourdes García Ruiz.
J2001952

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Citación. Procedimiento ordinario 74/2020
Doña Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por procedimiento ordinario, registrado con el número
74/2020, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación a los actos de conciliación y/o juicio
señalados para el día 5 de mayo de 2020 a las 10:10 horas en la Sala de
Vistas 103 (planta 1) a la empresa Clin Global Services, S.L., se expide la
presente cédula. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios
de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o
sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona, 6 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Lourdes García Ruiz.
J2001994

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Procedimiento impugnación sanciones (art. 114 y ss LPL) 539/2019
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado sentencia en el proceso seguido en
reclamación por Procedimiento impugnación sanciones (art. 114 y ss LPL),
registrado con el número 539/2019, cuya copia se encuentra a disposición
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de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán
tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nutripen Navarra
de Distribuciones, S.L., expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución no cabe interponer recurso alguno, salvo el recurso de Suplicación por quebrantamiento de forma, conforme al artículo 191 apartado
d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Pamplona, 7 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J2002051

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 147/2019
Doña Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
147/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de
la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a TLC 2011, S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona/Iruña, 20 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lourdes García Ruiz.
J2001594

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 143/2019
Doña Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
0000143/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la
misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a TLC 2011, S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona/Iruña, 20 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lourdes García Ruiz.
J2001597

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 149/2019
Doña Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
0000149/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la
misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a TLC 2011, S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra

esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona/Iruña, 20 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lourdes García Ruiz.

J2001598

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 159/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por procedimiento ordinario, registrado con el número
0000159/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la
misma.
Y para que le sirva de notificación de Sentencia de fecha 23-12-2019
en legal forma a Clin Global Services, S.L., expide la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona/Iruña, 23 de enero de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2001599

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 893/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por procedimiento ordinario, registrado con el número
0000893/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la
misma.
Y para que le sirva de notificación del decreto de 17-12-2019 en legal
forma a Logística y Reciclajes Urradi, S.L.L., expide la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona/Iruña, 24 de enero de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2001600

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 173/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por procedimiento ordinario, registrado con el número
173/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de
la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Segura Taylor, S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona/Iruña, 23 de enero de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2001601

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 67/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado sentencia en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento Ordinario, registrado con el número
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67/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta
oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Clin Global Services, S.L., expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona/Iruña, 16 de enero de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2001602

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 2/2020
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
2/2020, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta
oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a TLC 2011, S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona/Iruña, 16 de enero de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2001603

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 118/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
118/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta
oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hiberus Clima
Calefaccion, S.L., expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona/Iruña, 23 de enero de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2001604

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 158/2019
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado sentencia en el proceso seguido
en reclamación por procedimiento ordinario, registrado con el número
0000158/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la
misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Clin Global Services, S.L., expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona/Iruña, 22 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J2001605

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 108/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
108/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de
la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Zamatel Obras
y Servicios Generales, S.L., expide la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona/Iruña, 3 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2001652

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 81/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en fecha 10 y 15 de octubre de 2019 se dictaron
resoluciones en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos
judiciales, registrado con el número 81/2019, cuya copia se encuentra a
disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde podrán tener
conocimiento íntegro de las mismas.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Horticolas Navarra, S.L., expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona/Iruña, 6 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2001936

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE TUDELA
Procedimiento de familia 198/2019
Tudela, 19 de noviembre de 2019.
Don Raúl Asensio Echegoyen, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tudela.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Divorcio contencioso con el número 198/2019, en cuyos autos se ha
dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado
en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Juan Carlos González Rosas, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que
contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse
en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con
el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y
tablón de anuncios de este Juzgado.
Tudela, 19 de noviembre de 2019.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Raúl Asensio Echegoyen.

J2001607

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE TUDELA
Procedimiento de familia 365/20017
Don Antonio Martínez Vicente, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de
Tudela.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Guarda, Custodia o Alimentos de hijos menores no matrimoniales no
consensuados con el número 365/2017, en cuyos autos se ha dictado
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sentencia cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Jesús María
Mercedes Bonilla, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá
interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por
duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial
de Navarra y tablón de anuncios de este Juzgado.
Tudela, 16 de enero de 2020.–El Letrado de la Administración de
Justicia, Antonio Martínez Vicente.
J2001830

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE TUDELA
Procedimiento de familia 159/2019
Don Andrés Núñez Celma, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cinco de Tudela.
Hago Saber: Que en este Juzgado se tramita Procedimiento de Familia, Guarda, Custodia o Alimentos de hijos menores no matrimoniales
no consensuados número 159-2019, a instancia de Rocío Echeverría
Jiménez contra José Antimasberes Guerrero, en cuyos autos se ha dictado
Sentencia número 140-2019 cuya copia se encuentra a disposición del
interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a José Antimasberes
Guerrero en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que
contra dicha resolución cabe recurso de Apelación que deberá interponerse
en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con
el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y
Tablón de anuncios de este Juzgado.
Tudela, 5 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de
Justicia, Andrés Núñez Celma.
J2001698

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE BILBAO
Procedimiento de oficio 224/2019
Oihana Fano Domínguez, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Once de Bilbao.

Hago saber: Que en los autos Procedimiento de oficio 224/2019 que
se tramitan en este Juzgado de lo Social, se ha acordado:
–Notificar a X9593287X y X9259019R, por medio de edicto, la Sentencia, dictada en dicho proceso el 27 de enero de 2020 cuya copia se
encuentra a su disposición en esta oficina judicial, donde podrá tener
conocimiento íntegro de la misma.
Contra dicha resolución puede interponer recurso de suplicación que
deberá anunciar en el plazo de cinco días hábiles desde la publicación
de este edicto, en los términos que constan en la misma.
Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a X9593287X y X9259019R, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Bilbao, 27 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Oihana Fano Domínguez.
J2001707

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE GUADALAJARA
Ejecución de títulos judiciales 119/2019
Doña María del Rosario de Andrés Herrero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Guadalajara.
Notifico a Paenko Construcciones y Contratas S.L., que por medio
del presente, se hace saber que en el procedimiento ETJ 119/19 se ha
dictado auto y decreto de despacho de ejecución número 119/19, contra
la que cabe interponer recurso en plazo de tres días.
El texto íntegro de la resolución y los requisitos, en su caso, para
recurrir, y demás documentación pertinente, podrá ser conocido por los
interesados en la oficina judicial sita en avenida del Ejercito, número 12
de Guadalajara, en horario de mañana y durante las horas de atención
al público y días hábiles.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Paenko Construcciones y Contratas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Guadalajara, 13 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, María del Rosario de Andrés Herrero.
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