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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.3. Foru Aginduak
-- 33/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 4koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Ekonomia eta
Ogasuneko kontseilariaren otsailaren 27ko 27/2009
Foru Agindua eta Ekonomia, Ogasun, Industria eta
Enpleguko kontseilariaren ekainaren 18ko 231/2013
Foru Agindua aldatzen dituena. 27/2009 Foru Aginduak balore, aseguru eta errentei buruzko urteko informazio aitorpenaren 189 eredua onetsi zuen, eta eredu
hori ordenagailuz zuzenean irakurtzeko euskarrian
aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak ezarri zituen.
231/2013 Foru Aginduaren bidez, ez-egoiliarren
errentaren gaineko zergaren 210 eta 211 ereduak
onetsi eta horiek aurkezteko baldintza orokorrak eta
prozedura ezarri ziren; eredu horiek erabili behar dira
establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak
aitortzeko eta establezimendu iraunkorrik gabeko ezegoiliarrengandik ondasun higiezinak eskuratzeagatik
ezarritako atxikipena aitortzeko.		
1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
-- 132E/2020 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari
kudeatzaileak emana, zeinaren bidez aldatzen baita
Oinarrizko Osasun Laguntzako fakultatiboen lanbide
karreraren Ebaluazio Batzordearen osaera.		
1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren
eskaintza
-- 42/2020 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, Barneko zuzendari nagusi-
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aren martxoaren 21eko 71/2019 Ebazpena aldatzen
duena. Ebazpen horren bidez, Foruzaingoko agente
lanpostu batzuk lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez betetzeko deialdia onetsi zen.		
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-- 28/2020 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Hezkuntza
Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren
bidez merezimendu lehiaketa baterako deialdia egiten
baita ikastetxeetan berariazko proiektuak edo programak aztertu eta ezartzeko lanpostu batzuk zerbitzu
eginkizunetan betetzeko.		
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-- 366/2020 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Hezkuntza
Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren
Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren urtarrilaren 28ko 21E/2020 Foru Agindua
gauzatzen duena.		
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-- 388/2020 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Hezkuntza
Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betetzen
baita Hezkuntzako kontseilariaren urtarrilaren 29ko
23E/2020 Foru Agindua.		
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-- GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen ekainaren 21eko 739/2019 Ebazpenaren bidez,
deialdi bat onetsi da, batetik, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko APTE-Anatomia Patologikoaren
arloko teknikari espezialisten 4 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautapen proben
bitartez izangaien zerrendak osatzeko (2019ko 139.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala, uztailaren 18koa).		
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1.7. BESTELAKOAK
-- 64/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Hezkuntzako
zuzendari nagusiak emana, Irakaskuntza Partekatuaren Proiektu Pilotuan parte hartuko duten ikastetxe
publikoak zehazten dituena. Proiektu hori 2020ko
martxotik ekainera bitarte gauzatuko da.		
-- 13E/2020 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez
ingurumen ukipenetarako baimena ematen baita Erriberriko udal-mugartean, Las Torres eta La Pedreran
(Erriberri), neurtzeko antena bat instalatzeko proiekturako. Sustatzailea MTorres Desarrollos Energéticos
SL da.		
-- 15E/2020 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariarena, Ingurumen
Ukipenetarako Baimena ematen diona “Asteraingo
banaketa- eta sarbide-sarea zabaltzeko proiektua”
delakoari, A12 autobidean dagoen zuntz optikoko
sarea konektatu ahal izateko Asteraingo kontsultategi
medikoarekin, sustatzailea Navarra de Servicios y
Tecnologías SA (NASERTIC) delarik.		
-- 41E/2020 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Ekonomia
Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez baimentzen baita
Beraskoaingo udal-mugarteko zerri ustiategi baten
(umetarako zerramak) instalazioaren aldaketa nabarmena. Granja Belascoáin SL da titularra.		
-- 187E/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, “Haragitako ardi-aziendaren instalazioa Pitillasen, umetarako 2.100
ardirentzat” proiektuaren ingurumen inpaktuaren txostena egiten duena. Sustatzailea Izco Jurio Felix, Izco
Ongay, Felix y Oscar sozietate kooperatiboa da.		
-- GARAPEN EKONOMIKO ETA ENPRESARIALEKO DEPARTAMENTUA. Jendaurreko informazioa,
Zangozan goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko
administrazio baimenari buruzkoa, proiektuaren onespenari buruzkoa eta zehazki haren onura publikoa
deklaratzeari buruzkoa. Espedientea: SAT11080.		
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50. zenbakia - 3517. orrialdea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.3. Foru Aginduak
33/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 4koa, Ekonomia eta Ogasuneko
kontseilariak emana, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren
otsailaren 27ko 27/2009 Foru Agindua eta Ekonomia, Ogasun,
Industria eta Enpleguko kontseilariaren ekainaren 18ko 231/2013
Foru Agindua aldatzen dituena. 27/2009 Foru Aginduak balore,
aseguru eta errentei buruzko urteko informazio aitorpenaren
189 eredua onetsi zuen, eta eredu hori ordenagailuz zuzenean
irakurtzeko euskarrian aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak ezarri
zituen. 231/2013 Foru Aginduaren bidez, ez-egoiliarren errentaren
gaineko zergaren 210 eta 211 ereduak onetsi eta horiek aurkezteko
baldintza orokorrak eta prozedura ezarri ziren; eredu horiek erabili
behar dira establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak
aitortzeko eta establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrengandik ondasun higiezinak eskuratzeagatik ezarritako atxikipena
aitortzeko.
2019. urtean lantzen ahal diren aldaketa teknikoak itxi ondoren, foru
agindu honen bidez onesten dira 189 ereduari dagozkion egin gabeko
aldaketak. Horrela, aipatu ekitaldiko informazio adierazpenekin lotutako
aldaketa multzoa osatuko da.
Foru agindu honen lehen artikuluak aldatu egiten du Ekonomia eta
Ogasuneko kontseilariaren otsailaren 27ko 27/2009 Foru Agindua. Foru
agindu horrek balore, aseguru eta errentei buruzko urteko informazio
aitorpenaren 189 eredua onetsi zuen, eta eredu hori ordenagailuz zuzenean irakurtzeko euskarrian aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak ezarri
zituen, zergadunari, bere baloreen zorroari dagokionez, laguntza emateko
Bat.
80

II. eranskina.–2. motako erregistroaren diseinua (aitortuaren erregistroa), 80 idazgunea:
Alfabetikoa

MERKATU GAKOA
Gako hauetako bat jarriko da:
GAKOA

Bi.
96-107

sistema berrien funtzionamendu egokirako eskatzen den informazioari
egokitzeko.
Horretarako, lehenik, “MERKATU GAKOA” izeneko eremua aldatzen
da, bereizteko Europar Batasuneko atzerriko balio-merkatuak eta atzerriko
gainerako herrialdeetako balio-merkatuak.
Bigarrenik, “BALOREEN KOPURUA” izeneko eremua aldatzen da,
horiek zenbatzeko formula “Finantza-aktiboekin eta bestelako balore higigarriekin egindako eragiketen urteko aitorpena” izeneko 198 ereduarekin
homogeneizatzeko, aitortuak guztira dituen tituluak aitortzearren.
Azkenik, eremu berri bat gehitzen da, “TITULARTASUNAREN GAKOA”,
bereizteko titular-jabe osoa eta aipatu informazio adierazpenaren xede
diren balioen jabe soila.
Estatuaren eta Nafarroaren arteko Hitzarmen Ekonomikoaren 28.
artikuluan xedatutakoari jarraikiz, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga ordainarazteko orduan, Estatuak ezarrita dituen arauekin alderatuta,
funtsez eta formaz eduki bera duten arauak aplikatuko ditu Nafarroak.
Horrenbestez, bigarren artikuluaren bidez, aldatu egiten da 210 eta 211
ereduak onesten dituen 231/2013 Foru Agindua, 11.1 artikuluko a) letrari
bigarren paragrafo bat gehituta, 210 ereduaren araudia Estatuko arauarekin
parekatzeko.
Horrenbestez, eta bat etorriz maiatzaren 24ko 174/1999 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
Erregelamenduaren 62.23 artikuluarekin,
AGINTZEN DUT:
Lehen artikulua.–Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak otsailaren
27an emandako 27/2009 Foru Aginduaren aldaketa. Foru agindu horrek
balore, aseguru eta errentei buruzko urteko informazio aitorpenaren 189
eredua onetsi zuen, eta eredu hori ordenagailuz zuzenean irakurtzeko
euskarrian aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak ezarri zituen.

DESKRIBAPENA

A

Espainiako bigarren mailako balore-merkatu ofiziala

B

Atzerriko bigarren mailako balio-merkatu ofiziala (Europar Batasuna)

C

Espainiako beste merkatu batzuk

D

Atzerriko beste merkatu batzuk

E

Atzerriko bigarren mailako balio-merkatu ofiziala (Europar Batasunekoa ez dena)

II. eranskina.–2. motako erregistroaren diseinua (aitortuaren erregistroa), 96 idazgunetik 107 idazgunera:
Zenbakizkoa

BALORE KOPURUA
Entitate juridikoen kapitaleko edo funts berekietako akzio edo partaidetzen guztirako zenbatekoa adieraziko da, merkatu antolatu batean
negoziatu direnak, merkatu antolatuetan negoziatutako kapital berekiak hirugarrenei lagatzearen ondoriozko baloreena edo inbertsio kolektiboko
erakunde baten kapital sozialeko edo ondare-funtseko akzioena edo partaidetzena.
Eremu honi buruzko informazioa emanen da, bakar-bakarrik, “BALOREAREN GAKOA” (81 idazgunea) izeneko eremuan “A”, “B” edo “C”
balioa idatzi denean.
Bi eremutan zatitzen da:
96-105
106-107

Baloreen zati osoa
Baloreen zati dezimala (edukirik ez badu, zeroz beteko da)

Era berean, aitortu asko daudenean, haietako bakoitzean adieraziko da partaidetza-portzentaje jakin bat duten guztirako baloreen kopurua.

Hiru. II. eranskina.–2. motako erregistroaren diseinua (aitortuaren erregistroa), 129 idazgunea, “TITULARTASUNAREN GAKOA” eremua
gehitzea:
129

Alfabetikoa

TITULARTASUNAREN GAKOA
Gako hauetako bat jarriko da:
T: Titularra
J: Jabe soila

Lau. II. eranskina.–2. motako erregistroaren diseinua (aitortuaren
erregistroa), “ZURIAK” eremuak, 129-500 idazguneak hartzen dituenak,
aurrerantzean, 130-500 idazguneak hartuko ditu.
Bigarren artikulua.–Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariaren ekainaren 18ko 231/2013 Foru Aginduaren 11.1.a) artikuluan
bigarren paragrafo bat gehitzea. Foru agindu horren bidez, ez-egoiliarren
errentaren gaineko zergaren 210 eta 211 ereduak onetsi ziren, eta haiek
aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri. Eredu horiek erabili

behar dira establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak aitortzeko
eta establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrengandik ondasun
higiezinak eskuratzeagatik ezarritako atxikipena aitortzeko.
“Hala ere, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko abenduaren 14ko 2016/2341 (EB) Zuzentarauak (jarduerak eta enplegu pentsioen
funtsak gainbegiratzeari buruzkoa) araututako gizarte aurreikuspeneko
instituzioa izanik, instituzioa finkatua dagoen estatuan eskumena duen
agintaritzak luzatutako ziurtagiri bat eransten ahalko dute, Ez-egoiliarren
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errentaren gaineko zergari buruzko Erregelamenduaren hirugarren xedapen
gehigarriko 2.a) apartatuan, bigarren paragrafoan, aurreikusitako baldintza
beretan eta mugagabeko balio berarekin.”
Azken xedapen bakarra.–Indarra hartzea.
Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean hartuko du indarra.
189 ereduaren aldaketak 2020 martxoaren 1etik aurrera aurkezten
diren aitorpenei aplikatuko zaie, 2019ko informazioari dagokionez.
Iruñean, 2020ko martxoaren 4an.–Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria, Elma Saiz Delgado.

F2003294

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako
egoerak
132E/2020 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Oinarrizko Osasun Laguntzako fakultatiboen
lanbide karreraren Ebaluazio Batzordearen osaera.
Apirilaren 6ko 11/1999 Foru Legearen bidez, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko fakultatiboen lanbide karreraren sistema arautu zen. Ondoren, lege hori garatzeko arauak eman zituen abenduaren 18ko 376/2000
Foru Dekretuaren bidez, lanbide karreraren Ebaluazio Batzordeen osaera
zehazteaz gain, batzorde horietako kideak izendatzeko bete beharreko
baldintzak ezarri ziren.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen urtarrilaren 12ko 11E/2016 Ebazpenaren bidez eta maiatzaren
8ko 311E/2018 Ebazpenaren bidez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko Oinarrizko Osasun Laguntzako fakultatiboen lanbide karreraren
Ebaluazio Batzordearen osaera aldatu zen, eta batzorde horretako burua,
kideak eta idazkaria izendatu ziren.
Aipatu abenduaren 18ko 376/2000 Foru Dekretuaren 15. artikuluak
ezartzen duenez, zortzi kidek osatuko dituzte Ebaluazio Batzordeak: horietarik lau Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak izendatuko ditu,
bat Langileen Batzordeak, eta gainontzeko hirurak dagokion batzorde
tekniko asistentzialak.
Ebaluazio Batzordeetako kideek arrazoi hauengatik utziko dute kargua:
agintaldia bukatzea izendatu zituztenetik lau urte igarota, karguari uko
egitea, erretiroa hartzea edo dagokion batzordearen esparruan aritzeari
uztea.
Batzordekide izateari uko egin dio María del Mar Malón Musgo andreak,
zeina Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak izendatu baitzuen
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen
urtarrilaren 12ko 11E/2016 Ebazpenaren bidez. Hori horrela izanik, bidezkoa da hura ordeztea.
Lau urteko agintaldia bete dute Mariano Hernández Galindo jaunak
(batzordeburua), Jose Luis Moreno Ochoa jaunak (idazkaria) eta Borja
Azaola Estévez jaunak, zeinak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak izendatu baitzituen Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
zuzendari kudeatzailearen urtarrilaren 12ko 11E/2016 Ebazpenaren bidez.
Hori horrela izanik, bidezkoa da horiek ordeztea.
Lau urteko agintaldia bete dute hiru batzordekide hauek: Jesús
Soria Aznar jauna, Ramón Villanueva Moreno jauna eta Rosa Alás Brun
andrea. Batzorde Tekniko Asistentzialak izendatu zituen lehenbiziko
biak, eta Langileen Batzordeak, berriz, hirugarrena, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen urtarrilaren 12ko
11E/2016 Ebazpenaren bidez. Hori horrela izanik, bidezkoa da horiek
ordeztea.
Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeatzailetzak honako hauek proposatu ditu Oinarrizko Osasun Laguntzako fakultatiboen lanbide karreraren
Ebaluazio Batzordea osatzeko: Patricia Alfonso Landa andrea eta Susana
Miranda Alcoz andrea, batzordekide; Mariano Hernández Galindo jauna,
batzordeburu; eta José Luis Moreno Ochoa, idazkari.
Langileen Batzordeak Rosa Alás Brun andrea proposatu du Oinarrizko
Osasun Laguntzako fakultatiboen lanbide karreraren Ebaluazio Batzordeko
kide izateko.
Batzorde Tekniko Asistentzialak Jesús Soria Aznar jauna eta Ramón
Villanueva Moreno jauna proposatu ditu Oinarrizko Osasun Laguntzako
fakultatiboen lanbide karreraren Ebaluazio Batzordeko kide izateko.
Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten
ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:
1. Honako hauek Oinarrizko Osasun Laguntzako fakultatiboen lanbide
karreraren Ebaluazio Batzordeko kide izatetik kentzea:
María del Mar Malón Musgo andrea.
Borja Azaola Estévez jauna.
Rosa Alás Brun andrea.
Jesús Soria Aznar jauna.
Ramón Villanueva Moreno jauna.
2. Honako hauek izendatzea Oinarrizko Osasun Laguntzako fakultatiboen lanbide karreraren Ebaluazio Batzordeko kide:
Patricia Alfonso Landa andrea.
Susana Miranda Alcoz andrea.
Rosa Alás Brun andrea.
Jesús Soria Aznar jauna.
Ramón Villanueva Moreno jauna.
3. Mariano Hernández Galindo jauna berriz ere izendatzea Oinarrizko
Osasun Laguntzako fakultatiboen lanbide karreraren Ebaluazio Batzordeko
buru.
4. José Luis Moreno Ochoa jauna berriz ere izendatzea Oinarrizko
Osasun Laguntzako fakultatiboen lanbide karreraren Ebaluazio Batzordeko
idazkari.
Horrenbestez, honako hau da Oinarrizko Osasun Laguntzako fakultatiboen Ebaluazio Batzordearen osaera:
–Batzordeburua: Mariano Hernández Galindo jauna, Oinarrizko Osasun
Laguntzako Kudeatzailetzak proposaturik.
Batzordekideak:
–Patricia Alfonso Landa andrea, Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeatzailetzak proposaturik.
–Susana Miranda Alcoz andrea, Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeatzailetzak proposaturik.
–Rosa Alás Brun andrea, langileen batzordeak proposaturik.
–Jesús Soria Aznar jauna, Batzorde Tekniko Asistentzialak proposaturik.
–Ramón Villanueva Moreno jauna, Batzorde Tekniko Asistentzialak
proposaturik.
–Pablo Pascual Pascual jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen maiatzaren 8ko 311E/2018 Ebazpenaren bidez izendatua.
–Idazkaria: José Luis Moreno Ochoa jauna.
5. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
6. Ebazpen interesdunei jakinaraztea, eta ohartaraztea ez duela
administrazio bidea amaitzen, eta haren kontra gora jotzeko errekurtsoa
aurkez daitekeela, Osasuneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean,
jakinarazi eta biharamunetik hasita. Hori guztia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko
martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.1.c) eta 126.3 artikuluekin
bat, eta Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
kontseilariaren abuztuaren 23ko 118/2019 Foru Aginduaren bidez egindako
eskumenen eskuordetzea erabiliz.
Iruñean, 2020ko otsailaren 19an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, José Ramón Mora Martínez.
F2002880

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan
publikoaren eskaintza
42/2020 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Barneko zuzendari nagusiak
emana, Barneko zuzendari nagusiaren martxoaren 21eko 71/2019
Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez, Foruzaingoko
agente lanpostu batzuk lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa
bidez betetzeko deialdia onetsi zen.
Barneko zuzendari nagusiak martxoaren 21ean emandako 71/2019
Ebazpenaren bidez, deialdi bat onetsi zen Foruzaingoko agente lanpostu
batzuk lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez betetzeko. Deialdia 2019ko 79. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, apirilaren
25ekoan.
2019ko maiatzaren 16an, 72807162H zenbakiko NANa duen pertsonak
gora jotzeko errekurtsoa jarri zuen ebazpen horren aurka. 2019ko uztailaren
5eko Nafarroako Aldizkari Ofizialean (130. zenbakia) ediktu bat argitaratu
zen gora jotzeko errekurtso horren berri emateko eta interesdun guztiei
jakinarazteko hura aztertu eta alegazioak aurkezten ahal zituztela 10 egun
balioduneko epean, iragarkia argitaratzen zen egunetik hasita. Horretarako
emandako epean inork ez zuen alegaziorik aurkeztu.

2020ko martxoaren 12a, osteguna

50. zenbakia - 3519. orrialdea

Funtzio Publikoaren Antolamenduko Zerbitzuak eskaturik, Euskarabidea/Euskararen Nafar Institutuko zuzendari kudeatzaileak txosten bat
egin zuen 2019ko abenduaren 11n gora jotzeko errekurtsoan planteatuko
auziei buruz.
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
kontseilariak urtarrilaren 24an emandako 9E/2020 Foru Aginduaren bidez, baietsi egin zen Barneko zuzendari nagusiaren martxoaren 21eko
71/2019 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtso hori, funtsean, errekurtsogilearen uziak zuzenbidearen araberakoak zirelakoan,
hots: hautapen prozesu horretan bete beharreko lanpostu batzuetarako
eskatzen zen euskara maila egiaztatu ahal izatea berariaz deitutako proba
baten bidez.
Horrenbestez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta
haren erakunde autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak
zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuaren 10. artikuluaren bidez aitortuak ditudan eginkizunak erabiliz,
EBAZTEN DUT
1. Foruzaingoko agente lanpostu batzuk lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez betetzeko asmoz Barneko zuzendari nagusiaren
martxoaren 21eko 71/2019 Ebazpenaren bidez onetsitako deialdiaren
3. oinarriko 5. atala aldatzea, oinarri arautzaileen 3.5 atalaren bukaeran
paragrafo hau gehituz:
“Euskaraz jakin beharra ezarrita duten lanpostuetara lehiatzen diren
izangaiek, hala adierazi eta eskatuz gero, berariaz deitutako jakite proba
bat egiten ahalko dute eskatutako hizkuntza maila dutela egiaztatzeko.”
2. 15 egun naturaleko epea irekitzea, ebazpen hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, ebazpen honen
eranskinean azaltzen diren lanposturen batera edo guztietara lehiatzea
aukeratu ahal izateko, baina, bakar-bakarrik, euskararen jakite maila
neurtzeko probaren bidez.
Eskaera deialdiaren 5.2 atalean ezarritako lekuetatik edozeinetan
aurkezten ahalko da.
3. Hasiera batean irekitako epean eskabidea aurkeztu eta destinoa
hautatu zuten interesdunek ezin izanen dituzte aldatu orduan hautatutako
destinoak edo lehentasun hurrenkera.
Eranskinean azaldutako lanposturen batera lehiatzea aukeratuz gero,
aukeratzen den destinoa aurretik egindako destinoen zerrendan txertatuko
da, eta, hala, aukeratutako lanpostuen hurrenkera ondoz ondo aldatuko
da.
4. Ebazpen hau argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Nafarroako Gobernuaren Interneteko web atarian (www.nafarroa.eus) deialdiari
buruz ageri den fitxan eta foruzain etxeetako iragarki-tauletan, orok jakin
dezan.
5. Ebazpen hau Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiari, Argibide
eta Erregistro Bulegoari eta kalifikazio epaimahaiko idazkariari jakinaraztea,
behar diren ondorioak izan ditzan.
6. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta haren
aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal da, Lehendakaritzako,
Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua,
hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita, honako hauekin bat:
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko
instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.
artikulua eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluak.
Iruñean, 2020ko otsailaren 28an.–Barneko zuzendari nagusia, Amparo
López Antelo.
ERANSKINA
Euskara maila egiaztatzeko proba egiteko eskaera (PDFa).

F2003256

28/2020 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Hezkuntza Departamentuko
Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko
zuzendariak emana, zeinaren bidez merezimendu lehiaketa baterako deialdia egiten baita ikastetxeetan berariazko proiektuak
edo programak aztertu eta ezartzeko lanpostu batzuk zerbitzu
eginkizunetan betetzeko.
Apirilaren 30eko 37/2014 Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioaren unibertsitateaz kanpoko irakasleen kidegoetako lanpostuak nola bete arautzen da. 2.1 eta 2.2 artikuluen arabera,
oro har, Hezkuntza Departamentuak merezimendu lehiaketak deituko ditu
ikastetxeetan hastear diren edo hasi berriak diren berariazko programa
edo proiektuak aztertu edo ezartzeko lanpostuak zerbitzu eginkizunetan
betetzeko.
Horrenbestez, Hezkuntza Departamentuko zerbitzu eskudunek ikasturte honetan zenbait programa eta proiektutarako deialdia egiteko pro-

posamenak jaso ondoren, bidezkoa da merezimendu lehiaketetarako
deialdia onestea ikastetxeetan berariazko proiektuak edo programak aztertu eta ezartzeko lanpostu batzuk zerbitzu eginkizunetan betetzeko.
Horiek horrela, Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen
zuzendari nagusiaren azaroaren 28ko 208/2019 Ebazpenaren bidez
eskuordetutako eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Merezimendu lehiaketarako deialdia onestea, ikastetxeetan berariazko proiektuak edo programak aztertu eta ezartzeko lanpostu batzuk
zerbitzu eginkizunetan betetzeko.
2. Ebazpen hau eta I. eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, eta gainerako eranskinak, II.etik LXXIV.era artekoak, Hezkuntza
Departamentuko iragarki-taulan eta web-orrian (www.educacion.navarra.
es) argitara daitezela agintzea.
3. Ebazpen hau eta eranskinak igortzea, behar diren ondorioak
izan ditzaten, Idazkaritza Tekniko Nagusira; Irakasleak Hautatzeko eta
Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko Lanpostuak Betetzeko Atalera; Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzura; Inklusio, Berdintasun eta
Bizikidetza Zerbitzura; Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzura;
Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzura; eta Lanbide
Kualifikazio, Enpresa eta Enplegurako Zerbitzura.
MEREZIMENDU LEHIAKETAREN DEIALDIAREN OINARRIAK
Lehenbizikoa.
Merezimendu lehiaketarako deia egiten da, deialdi honetan ezartzen
diren zehaztapenei jarraikiz, ikastetxeetan berariazko proiektuak edo
programak aztertu eta ezartzeko lanpostu batzuk zerbitzu eginkizunetan
betetzeko.
Bigarrena.–Izangaiek bete beharreko baldintza orokorrak.
Deialdi honetan parte hartzen duten izangaiek baldintza orokor hauek
bete beharko dituzte onartuak izateko:
–Karrerako irakasle funtzionarioa edo lan-kontratudun finkoa izatea
eta, egitura organikoaren eta eginkizunen ondorioetarako, Nafarroako
Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren mende egotea.
–Jardunean egotea 2020ko irailaren 1ean.
Orobat, ebazpenaren eranskinetan lanpostu bakoitzerako eskatzen
diren berariazko baldintzak bete beharko dituzte izangaiek.
Hirugarrena.–Parte hartzeko eskabidea.
1. Deialdi honetan parte hartu nahi dutenek horretarako diseinatutako
eta Nafarroako Gobernuaren www.nafarroa.eus web-orrian eskuragarri
dagoen eskaera-orria bete beharko dute, eta, bete ondoren, Erregistro
Orokor Elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dute, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari
zuzenduta.
Parte hartzeko baldintza orokorrak betetzen direla ofizioz egiaztatuko
du Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak
Betetzeko Zerbitzuak, izangaien espediente pertsonalaren arabera. Era
berean, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz
egiaztatuko du izangaiak dagozkien irakasleen kidegokoak, espezialitatekoak eta hizkuntzakoak direla, eta, kasua bada, dagozkien profiletakoak
direla.
Parte hartzeko eskabidearekin batera, izangaiek frogagiriak aurkezten
ahalko dituzte prestakuntza eta esperientzia justifikatzeko, hain zuzen ere,
ebazpen honen eranskinetan, “hautapen sistema” ataletan, jasotzen dena.
Epaimahaiak egiaztatuko ditu agiri horiek.
Laugarrena.–Eskabideak aurkezteko epea.
Hamar egun balioduneko epea izanen da eskabideak aurkezteko,
deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita.
Bosgarrena.–Izangaiak onartzea.
1. Eskabideak aurkezteko epea bukaturik, Irakasleak Hautatzeko eta
Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrendak argitaratuko ditu Nafarroako Gobernuaren webgunean.
Baztertuen kasuan, ez onartzeko arrazoiak ere agertuko dira.
Aipatu ebazpena argitaratuta, interesdunei egin beharreko jakinarazpena egin zaiela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan
eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat.
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Zerrenda horien kontra interesdunek erreklamazioak aurkezten eta/
edo parte hartzeko eskabidean egindako akatsak zuzentzen ahalko dituzte,
Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari zuzendutako
idazki baten bidez, bost egun balioduneko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.
2. Epe hori iraganik, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko
Zerbitzuko zuzendariaren ebazpena argitaratuko da izangai onartu eta
baztertuen behin betiko zerrendarekin. Baztertuen kasuan, ez onartzeko
arrazoiak agertuko dira.
Aipatu ebazpena argitaratuta, interesdunei egin beharreko jakinarazpena egin zaiela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan
eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat.
Seigarrena.–Hautapen sistema.
1. Hautatua izan ahal izateko, izangaiak nahi duen lanpostuaren
eginkizunei lotutako memoria edo proiektu bat aurkeztu eta defendatu
beharko du, ebazpen honen eranskinetan agertzen diren zehaztapenekin
bat.
Memoria edo proiektuaren aurkezpena eta defentsa baloratzeko, 0tik
10era bitarteko puntuazioa emanen zaio, eta gutxienez 5 puntu lortu ez
dutenak baztertuko dira.
Lortzen den puntuazioa epaimahaiko kideek emandakoen batezbesteko aritmetikoa izanen da, milarenera biribilduta.
Izangai bakoitzak epaimahaiari azaldu beharko dio memoria edo
proiektua, ahoz, 30 minutuz gehienez. Gero, epaimahaiak eginen dizkion
galderak erantzun beharko ditu, ahoz, 15 minutuz gehienez.
Prozedura hasteko, izangaiak epaimahaiaren aurrean aurkeztuko dira
eta memoriaren edo proiektuaren kopia bat emanen diote. Aurkezpen
ekitaldira joaten ez diren edo memoriaren edo proiektuaren kopia ematen
ez duten izangaiak hautapen prozeduratik baztertuko dira, eta ez da zilegi
izanen beste pertsona batzuk haien ordez agertzea.
Aurkezpen ekitaldira joateko deia Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ebazpenaren bidez eginen zaie
izangaiei, prozeduran onartzen diren izangaien behin betiko zerrenda
onesteko ebazpen berean hain zuzen, zeina Nafarroako Gobernuaren
webgunean argitaratuko baita gutxienez 48 ordu lehenago. Ebazpen
horretan epaimahaien aurreko jarduketa noiz, zer ordutan eta non hasiko
den adieraziko da.
Izangaiek parte hartzeko ordena alfabetikoki zehaztuko da; horretarako,
zozketaz bi letra aterako dira, eta lehenengo abizenaren hasieran bi letra
horiek dituen izangaia hasiko da. Zozketa hori izanen da letra-zozketaren
prozedura ezartzen duen araudian ezarritakoa, hain zuzen ere, Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiak kudeatutako deialdietarako eta
jarduketetarako egindakoa.
2. Behin epaimahaiaren aurreko jarduketak hasita, izangaiei egin
beharreko hurrengo deiak Nafarroako Gobernuaren webgunean argitaratuko dituzte epaimahaiek.
3. Izangaien balorazioa bukaturik, epaimahai bakoitzak behin-behineko kalifikazioak eta esleitutako puntuazioak igorriko dizkio Irakasleak
Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari, eta horrek Nafarroako
Gobernuaren webgunean (www.nafarroa.eus) argitaratuko ditu.
Puntuazioan berdinketarik baldin badago, epaimahaiak honako hau
hartuko du kontuan berdinketa hori hausteko: deitutako lanpostu bakoitzean aritu ahal izateko baldintza gisa eskatutako irakasleen kidego(et)
an izangaiek funtzionario gisa duten antzinatasuna. Berdinketak jarraitzen
badu, aintzat hartuko da zozketaren emaitza. Zozketa hori ezarrita dago
letra-zozketaren prozedura ezartzen duen araudian, hain zuzen ere, Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiak kudeatutako deialdietarako eta
jarduketetarako aplikatzen den horretan.
Kalifikazioen kontra izangaiek erreklamazioak aurkezten ahal dizkiote
Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari, argitara eman
eta biharamunetik hasita bi egun balioduneko epean.
Erreklamazioak ebatzi ondoren, epaimahaiak Irakasleak Hautatzeko
eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzura igorriko du prozeduraren espediente
osoa, barnean sartuta behin betiko kalifikazioak, zeinak Nafarroako Gobernuaren webgunean argitaratuko baitira (www.nafarroa.eus).
4. Deialdi honen xedeko zerbitzu eginkizunak Irakasleak Hautatzeko
eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuaren ebazpen baten bidez emanen dira,
izangaiak hautatzen diren ordenaren arabera.
Zazpigarrena.–Epaimahaiak.
1. Epaimahai bakoitzak hiru kide izanen ditu: bi Hezkuntzako Zuzendaritza Nagusiak proposatuak, eta bat Irakasleen Batzordeak proposatua.
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Epaimahaien osaera ebazpen honen eranskinetan agertzen da.
Beharrezkoa bada, ordezko kideak izendatuko dira.
2. Epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta
organo deitzaileari horren berri eman, baldin eta Sektore Publikoaren
Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean abstentziorako
aipatzen diren egoeretako batean badaude.
Izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errekusatzea, egoera
horietako bat gertatzen denean.
Zortzigarrena.–Zerbitzu eginkizunen araubidea.
1. Proiektu edo programa hauei dagozkien lanpostuak zerbitzu
eginkizunetan beteko dira, bi ikasturtez gehienez, haiek ezarriak dituzten
ikastetxeetan, 2020ko irailaren 1etik hasita.
2. Zerbitzu eginkizunak emateko ezinbestekoa izanen da esleitutako
ikastetxean kasuan kasuko espezialitatean eta hizkuntzan lanpostu hutsen bat izatea, ikasturte bakoitzerako hezkuntza plangintzaren arabera
aurreikusitako beharrak zein diren zehaztu ondoren.
3. Deialdi honen ondorioz ematen diren zerbitzu eginkizunak arrazoi
hauetako batengatik bukatuko dira:
a) Aldi jakin baterako eman zirelako eta aldi hori bukatu delako.
b) Ikastetxea kendu edo aldatu delako kentze edo aldatze horrek
kalteturiko zerbitzu eginkizunen jarraitutasuna galarazten badu.
c) Interesdunak espresuki uko egin diolako.
d) Gerora sortutako arrazoiak, honako hauen ondorioz: lanpostua
betetzeko gaitasun edo egokitasun falta, agerian jarria emandako eginkizunak eraginkortasunez betetzeko errendimendu urria erakusteagatik,
edo eginkizunen edukia aldatu izana.
Aipatu arrazoi horiengatik zerbitzu eginkizunak bukatu aurretik, deialdia
proposatu duen organoak txosten arrazoitu baten bidez eskatuko dio
Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariari
hasiera eman diezaiola zerbitzu eginkizunak bukatzeko prozedurari.
Prozedura Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko
zuzendariaren ebazpen bidez hasiko da. Ebazpena zentroko zuzendaritzak igorritako txostenarekin batera igorriko da deialdia proposatu duen
organora, honek egoki iritzitako jarduerak egin ditzan, interesdunari eta
Langile Irakasleen Batzordeari entzunaldia eman ondoren.
Bidezko jarduketak egin ondoren, deialdia proposatu duen organoak
langileen gaitasuna edo lanposturako egokitasuna baloratzeko txostena
prestatuko du, eta Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari igorriko dio.
Txosten hori negatiboa bada, zerbitzu eginkizunei bukaera emanen zaie
Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuaren ebazpen
baten bidez.
e) Jarduneko zerbitzua ez den zeinahi beste egoera administratibotara pasatzea.
f) Administrazioan beste lanpostu baterako izendatua izatea.
g) Langileari beste zerbitzu eginkizun bat eman izatea, Nafarroako
Foru Komunitatearen Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen
barnean zein beste edozein administrazio publikotan.
h) Zerbitzu eginkizunen kontzesioa arrazoitu zuen beharra desagertu
izana, ikastetxean behin betiko destinoa duten irakasleek lanpostu hori
bete dutelako.
Justifikatutako aparteko kasuetan izan ezik, zerbitzu eginkizunak aurreikusitako epea baino lehen bukatzen badira b eta c letretan aurreikusitako
arrazoiren bat suertatzeagatik, ikasturtearekin batera bukatu beharko da
zerbitzualdia.
4. Zerbitzu eginkizunak hasi baino lehen aurreko atalean aurreikusitako arrazoi bat (a eta d letretakoak izan ezik) gertatzen denean, ez da
zerbitzu eginkizunetarako baimenik emanen.
5. Zerbitzu eginkizun hauek ez dira bateragarriak maiatzaren 14ko
39/2014 Foru Dekretuan ezarritako baimenekin (haren bidez Nafarroako
Administrazio Publikoetan enplegua banatzeko neurriak ezarri ziren).
Horrenbestez, funtzionarioak horrelako baimenen bat esleiturik badu
baina oraindik hasi ez baldin bada, baimenari uko egin beharko dio, baldin
eta deialdi honetan ezarritako zerbitzu eginkizunak onartzea nahi badu.
Orobat, funtzionarioari zerbitzu eginkizunak onartu bazaizkio edo jadanik
zerbitzu eginkizunetan ari bada eta aipatutako baimenen bat eskatzen
badu, baimena ukatuko zaio.
6. Deialdi honetan izangai bat ere ez hautatzeagatik hutsik gelditzen
diren lanpostuak zerbitzu eginkizunen bidez betetzen ahalko dira ikasturte
baterako, organo eskudunak proposatuta.
Bederatzigarrena.–Errekurtsoak.
Epaimahaiek ematen dituzten egintza eta ebazpenen kontra gora
jotzeko errekurtsoa paratzen ahal da Hezkuntza Departamentuko Ira-
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kasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariari
zuzenduta, errekurtsoaren xede den egintza argitaratu edo jakinarazi eta
biharamunetik hasita hilabeteko epean.
Ebazpen honen eta berau aplikatzeko egintzen kontra gora jotzeko
errekurtsoa jar daiteke, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Hori guztia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta forusektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru
Legean xedatutakoarekin bat eta Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta
122. artikuluei jarraikiz.
Iruñean, 2020ko otsailaren 25ean.–Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendaria, Amalia Cuartero Arteta.

I. ERANSKINA
PROIEKTUA/PROGRAMA

IKASTETXEA

LANPOSTU
KOPURUA

LANSPOSTUEN EZAUGARRIAK

Koordinazio-lana egitea Uharte BHIko Oinarrizko Lanbide Heziketako
zikloetan lanerako prestakuntza eta orientabideen arloa ezartzeko,
diziplinartekotasunez eta modu transbertsalean, proiektuetan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntzaren (POEI) bidez

1

II. eranskina

Uharte BHIko Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetan gorputz
jardueren zientzien arloa ezartzea, diziplinartekotasunez eta modu
transbertsalean, proiektuetan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntzaren
(POEI) bidez

1

III. eranskina

Lantaldeak dinamizatzea Uharte BHIan elkarlana eta proiektuetan
oinarritutako lana ezartzeko, Kimua programaren barnean

1

IV. eranskina

Koordinazio-lana egitea Uharte BHIko Oinarrizko Lanbide Heziketako
zikloetan proiektuetan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntza ezartzeko,
komunikazioaren eta gizartearen arloan eta diziplinartekotasunez

1

V. eranskina

Koordinazio-lana egitea Uharte BHIko Oinarrizko Lanbide Heziketako
zikloetan proiektuetan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntza ezartzeko,
arlo zientifiko-teknikoan eta diziplinartekotasunez

1

VI. eranskina

Erasmus+ eta Bioalternativa KA2–KA202 nazioarteko proiektuak
koordinatzea, “Lantokiko Prestakuntza” modulua Europako herrialdeetako enpresetan egiteko, nazioarteko mugigarritasun proiektuen
bidez (Azkoiengo “Ribera del Arga” BHI)

1

VII. eranskina

Koordinazio-lana egitea proiektuetan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntza –Kimua programa–, ezartzeko Elektrizitatea, Elektronika eta
Industria lanbide arloetako heziketa zikloetan (Tuterako ETI IBP)

1

VIII. eranskina

Dinamizazio-lana egitea proiektuetan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntza –Kimua programa– ezartzeko administrazioaren eta zerbitzuen
sektoreko lanbide arloetako heziketa zikloetan (Tuterako ETI IBP)

1

IX. eranskina

Dinamizazio-lana egitea proiektuetan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntza –Kimua programa– ezartzeko industria sektoreko lanbide
arloetako heziketa zikloetan (Tuterako ETI IBP)

1

X. eranskina

Kudeatzea berrikuntza teknologikoko programa, online prestakuntzakoa eta CISCO edukiak dauzkana (Tuterako ETI IBP)

1

XI. eranskina

Proiektu hau kudeatzea: birtualizazioa eta proiektuetan oinarritutako
lanaren metodologia aplikatzea hezkuntza sektoreko steam espezialitateetan (Iruñeko “María Ana Sanz” IB)

1

XII. eranskina

Kalitatea Kudeatzeko Sistema izeneko proiektuaren arduraduna
(Mendabiako “Joaquín Romera” DBHI)

1

XIII. eranskina

Kalitatea Kudeatzeko Sistema garatzea

Cortesko “Cerro de la Cruz” DBHI

1

XIV. eranskina

Kalitatea Kudeatzeko Sistema ezartzeko arduraduna

Sarrigurengo “Sarriguren” BHI

1

XV. eranskina

Osasun programaren arduraduna

Lizarrako “Lizarraldea” BHI

1

XVI. eranskina

Proiektu honen arduradunak: “(H)Argatik Pinpilin: Emozio eta Arte Burlatako “Askatasuna” BHI
Amarauna”

2

XVII. eranskina

Proiektu hauen arduraduna: “Memoria” eta “Sarri for future”

1

XVIII. eranskina

Proiektu honen arduraduna: “Kontsumo arduratsua, aldaketa sozia- Burlatako “Ibaialde” BHI
lerako heziz”

Sarrigurengo “Sarriguren” BHI

1

XIX. eranskina

Eskolari buruz gogoetan

1

XX. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Iruñeko “San Francisco” HLHIP
proiektua ezartzea”

Andosillako “Virgen de la Cerca” HLHIP

3

XXI. eranskina, XXII. eranskina eta
XXIII. eranskina

“Proeducar-Hezigarri berrikuntza proiektua ezartzea”

1

XXIV. eranskina

Programa honen arduraduna: Ingelesa sendotzea “IDEAL-Haur Iruñeko “García Galdeano” HLHIP
Hezkuntzako giroak” proiektuaren curriculumeko hiru arloetan

Fustiñanako “Justo y Pastor” HLHIP

1

XXV. eranskina

Programa honen arduraduna: “IDEAL-Haur Hezkuntzako giroak” Iruñeko “García Galdeano” HLHIP
proiektua ezartzeko lantaldea koordinatzea

1

XXVI. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Iruñeko “José María Huarte” HLHIP
proiektua ezartzea”

2

XXVII. eranskina eta XXVIII. eranskina

Programa honen arduraduna: “Eskola aktiboa, inklusiboa”

2

XXIX. eranskina eta XXX. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Vianako “Ricardo Campano” DBHI
proiektua ezartzea”

Beriaingo “Beriain” HLHIP

1

XXXI. eranskina

“Proeducar-Hezigarri, pedagogia aktiboen eskola berrikuntza pro- Iruñeko “Mendigoiti” HLHIP
iektua ezartzea”

3

XXXII. eranskina, XXXIII. eranskina eta
XXXIV. eranskina

Programa honen arduraduna: “Metodologia manipulatiboak ezartzea Eloko “Santa Bárbara” HLHIP
matematikaren arloan”

1

XXXV. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Eloko “Santa Bárbara” HLHIP
proiektuan finkatzea”

1

XXXVI. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Orkoiengo “San Miguel” HLHIP
proiektua ezartzea”

2

XXXVII. eranskina eta XXXVIII. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Mendabiako “San Francisco Javier” HLHIP
proiektua ezartzea”

1

XXXIX. eranskina
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IKASTETXEA

LANPOSTU
KOPURUA

LANSPOSTUEN EZAUGARRIAK

Programa honen arduraduna: Jolastokian kirola, inklusioa eta bi- Mendabiako “San Francisco Javier” HLHIP
zikidetza bultzatzeko proiektua garatzea: “Niregatik eta nire kide
guztiengatik”

1

XL. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Noaingo “San Miguel” HLHIP
proiektua ezartzea”

2

XLI. eranskina eta XLII. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Erriberriko “Príncipe de Viana” HLHIP
proiektua ezartzea”

1

XLIII. eranskina

Programa honen arduraduna: “Ikaskuntza komunitateak” proiektua Olaztiko “Domingo Bados” HLHIP
garatzea

1

XLIV. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Iruñeko “Basoko” BHI
proiektua ezartzea”

3

XLV. eranskina, XLVI. eranskina eta
XLVII. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Corellako “Alhama” BHI
proiektua ezartzea”

1

XLVIII. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar koordinatzea eta taldean Azkoiengo “Ribera del Arga” BHI
esperimentatzea arloka eta irakaslan partekatuaren bidez”

1

XLIX. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Sarrigurengo “Sarriguren” BHI
proiektua ezartzea”

1

L. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Larraintzarko “Larraintzarko Ikastetxea DBHI”
proiektua ezartzea”

1

LI. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri programa fin- Iruñeko “Iñaki Ochoa de Olza” DBHI
katzea”

3

LII. eranskina, LIII. eranskina eta LIV.
eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Iruñeko “Julio Caro Baroja” BHI
proiektua ezartzea eta zabaltzea”

2

LV. eranskina

Programa honen arduraduna: “Talentua aintzat hartzea. Curriculuma Iruñeko “Aita Moret-Irubide” BHI
aberastea” proiektua finatzea

1

LVI. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Iruñeko “Aita Moret-Irubide” BHI
proiektua ezartzea”

2

LVII. eranskina eta LVIII. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Iruñeko “Iturrama BHI”
proiektua ezartzea”

2

LIX. eranskina eta LX. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Iruñeko “Plaza de la Cruz” BHI
proiektua ezartzea”

6

LXI. eranskina

Programa honen arduraduna: “Irakasle Taldea Ehuntzen”

1

LXII. eranskina

Programa honen arduraduna: “Proeducar-Hezigarri berrikuntza Faltzesko “Álvara Álvarez” HLHIP
proiektua ezartzea”

Arbizuko Herri Eskola

2

LXIII. eranskina eta LXIV. eranskina

Programa honen arduraduna: “Jolasaldi inklusiboak denontzat”

Iruñeko “Aita Moret-Irubide” BHI

1

LXV. eranskina

Programa honen arduraduna: “Jolasaldi irisgarria eta erosoa”

Tuterako “Monte San Julián” HLHIP

1

LXVI. eranskina

“Ikasleen agurra musikal gisa” proiektua koordinatzea

Iruñeko “Buztintxuri” HLHIP

1

LXVII. eranskina

“Jolaserako baliabideak jolastokian euskara eta ingelesa erabiltzeko” Iruñeko “Buztintxuri” HLHIP
proiektua koordinatzea

2

LXVIII. eranskina

Proiektu hau koordinatzea: “Dinamika kooperatiboak sartzea euska- Iruñeko “Buztintxuri” HLHIP
raren irakaskuntzan, A ereduko 4., 5. eta 6. mailetan”

1

LXIX. eranskina

“Chromebook-aren ustiapen didaktikoa hizkuntzen azterketa ofizialak Iruñeko “Basoko” BHI
prestatzeko”

1

LXX. eranskina

“eTwinning-a gure aniztasunari erantzuteko” proiektua

Iruñeko “Julio Caro Baroja” BHI

1

LXXI. eranskina

“Erasmus+ Y e-Twinning programa” proiektua

Azagrako “Reyno de Navarra” DBHI

1

LXXII. eranskina

“eTwinning proiektua eta proiektu europarrak ezartzea eta jarraipena Lekunberriko “Ibarberri” HLHIP
ematea”

1

LXXIII. eranskina

“Hezkuntza emozionala Storybird-en bidez ingeleseko eskoletan” Berriozarko “Mendialdea I” HLHIP
proiektua koordinatzea

1

LXXIV. eranskina
F2002999

366/2020 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Hezkuntza Departamentuko
Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana,
Hezkuntzako kontseilariaren urtarrilaren 28ko 21E/2020 Foru
Agindua gauzatzen duena.
Maria Jesús Murugarren Catalán andreak parte hartu zuen Giza
Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak apirilaren 4an emandako 1156/2018
Ebazpenaren bidez onetsitako txanda irekiko hautapen prozeduran, maisu-maistren kidegoko Haur Hezkuntza (gaztelania) espezialitatean.
2019o abuztuaren 1ean, Maria Jesús Murugarren Catalán andreak
gora jotzeko errekurtsoa jarri zuen Hezkuntza Departamentuko Giza
Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren uztailaren 24ko 2745/2019 Ebazpenaren aurka (ebazpen horren bidez onetsi zen maisu-maistren kidegoan
sartzeko hautapen prozeduraren lehiaketaldiko merezimenduen behin
betiko balorazioa).
Espezialitate eta hizkuntza horretako deialdian sartu zen lanpostu
kopurua honako hau zen: 3 lanpostu desgaitasuna duten pertsonendako
erreserba prozedurarako eta 38 lanpostu txanda irekiko prozedurarako.
Aipatutako hautapen prozedura amaitu ondoren, 41 lanpostu bete
ziren, guztiak txanda irekikoak, eta ez zen lanposturik bete desgaitasuna
duten pertsonendako erreserba prozeduraren bidez.
Hezkuntzako kontseilariak urtarrilaren 28an emandako 21E/2020 Foru
Aginduaren bidez ontzat jo zen María Jesús Murugarren Catalán andreak
Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren

uztailaren 24ko 2745/2019 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoa (ebazpen horren bidez onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren zerbitzuko maisu-maistren kidegoan sartzeko hautapen
prozeduraren lehiaketaldiko merezimenduen behin betiko balorazioa).
Foru Agindu horrek Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide
Juridikoaren Zerbitzuari agintzen dio 1,250 puntu emateko 2.1 atalean
(alegatutako tituluaren ikasketa-espedientea) María Jesús Murugarren
Catalán andreari Haur Hezkuntza (gaztelania) espezialitatean lortutako
merezimenduen baremoan, zuzenbideko oinarrietan jasotzen denaren
arabera, eta ildo beretik, egokitzeko Hezkuntza Departamentuko Giza
Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak apirilaren 4an emandako 1156/2018
Ebazpenetik eratorritako ebazpenak (Ebazpen horren bidez onartu zen
maisu-maistren kidegoan sartzeko hautapen prozedura, Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioaren eremuko plazetarako).
4. Zuzenbide Oinarriak ezartzen du errekurtsogileak aurkeztu zuela,
instantziarekin batera, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Haur Hezkuntzako Irakasle titulua, hala nola dagokion ikasketa-egiaztagiria, bertan
ez dela ageri ikasketetako batez besteko kalifikazioa. Ondoren, 2019ko
uztailaren 5ean, zuzenketa aldian, errekurtsogileak aurkeztu zuen Haur
Hezkuntzako Irakasle tituluaren egiaztagiria, batez besteko kalifikazioak
jasotzen zituena, 1,519 eta 7,010 hain zuzen ere.
Espedientean jasotzen denaren arabera, errekurtsogileak zuzenketa
aldian aurkeztutako ikasketen ziurtagiria, batez besteko kalifikazio horiek
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jasotzen zituena, ez zen aintzat hartu, agiri hori epez kanpo aurkeztu zela
iritzita. Hala ere, egiaztatuta geratu da María Jesús Murugarren Catalán
andreak hasieratik aurkeztutako agirian dagoeneko oposizioan sartzeko
kalifikazio guztiak jasotzen zirela, eta zuzenketa aldian aurkeztutako
agiria hasierako haren antzekoa dela, desberdintasun bakarra delarik
ikasketetan lortutako batez besteko kalifikazioak ageri direla, eta beraz,
hasieran aurkeztutako agiria zuzentzeko emandako agiritzat hartu behar
dela.
Egiaztapen hori ikusita, errekurtsogileak lehiaketaldiaren amaieran
puntuazio hau izan behar zuen:
Haur Hezkuntza (gaztelaniaz):
Puntuazioa guztira 9,250 (I. atala “Aitzineko esperientzia irakaskuntzan”: 7,000. II. Atala “Ikasketak”: 1,250 puntu. III. Atala “Beste merezimendu
batzuk”: 1,0000 puntu).
Puntuazio berri horrekin, Haur Hezkuntza (gaztelania) espezialitateko
lanposturik gabeko izangai gaindituen zerrendatik kanpo geratzen da
María Jesús Murugarren Catalán andrea, zerrenda horretan 10. lekuan
dagoelarik azken osoko puntuazioa 7,4990 duela, eta Haur Hezkuntza
(gaztelania) espezialitateko oposizio-lehiaketako hautatutako izangaien
zerrenda osatzera igarotzen da, 35. postuan, 7,9990 puntu dituela, lehiaketa
eta oposizio aldiak gehitu ondoren.
Beraz, egoki da Itziar Duro Arraiza andrea baztertzea maisu-maistren
kidegoan Haur Hezkuntza (gaztelania) espezialitatean sartzeko oposiziolehiaketa gainditu duten izangaien zerrendatik, espezialitate horretako
lanpostua erdietsi duten gaindituetatik azkena baita, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak otsailaren
17an emandako 365/2020 Ebazpenaren bidez Hezkuntzako kontseilariak
urtarrilaren 20an emandako 7E/2020 Foru Agindua gauzatu ondoren.
Aipaturiko ebazpen horren bidez, Arantza García Pardo andrea baztertu
zen Haur Hezkuntza (gaztelania) espezialitatean maisu-maistren kidegoan
sartzeko oposizio-lehiaketa, txanda irekiko prozeduran, gainditu duten
izangaien zerrendatik.
Bigarrenik, bidezko da ondoriorik gabe uztea Itziar Duro Arraiza
andreari praktiketako funtzionario gisa egindako destino esleipena, eta
beraz, irakasle lanpostura igarotzen da Haur Hezkuntzako (gaztelania)
espezialitatean, aldi bateko kontratatu gisa, Mutiloako “San Pedro” Haur
eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxe Publikoan.
Horiek horrela, Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen
zuzendari nagusiaren azaroaren 28ko 208/2019 Ebazpenaren bidez
eskuordetutako eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. María Jesús Murugarren Catalán andre izangaiaren puntuazioa
aldatzea, Hezkuntzako kontseilariak urtarrilaren 20an emandako 7E/2020
Foru Aginduko 4. Zuzenbideko Oinarrian ezartzen denaren arabera.
2. María Jesús Murugarren Catalán andrea onartzea Haur Hezkuntza
(gaztelania) espezialitatean sartzeko oposizio-lehiaketa gainditu duten
izangaien zerrendan, txanda irekiko prozeduran, 35. postuan, azken osoko
puntuazioa 7,9990 duela, lehiaketa eta oposizio aldiak gehitu ondoren.
3. María Jesús Murugarren Catalán andrea praktiketako funtzionario
izendatzea, 2019ko irailaren 1eko ondorioekin, destinoa Funesko Haur eta
Lehen Hezkuntzako “Elías Teres” Ikastetxe Publikoan duela.
4. Itziar Duro Arraiza baztertzea Haur Hezkuntza (gaztelania) espezialitateko maisu-maistren kidegoko txanda irekiko prozeduran sartzeko
oposizio-lehiaketa gainditu duten izangaien zerrendatik.
5. Ondoriorik gabe uztea Itziar Duro Arraiza andrearen destinoa
praktiketako funtzionario gisa, 2019ko irailaren 1eko ondorioekin.
6. Itziar Duro Arraiza sartzea maisu-maistren kidegoko Haur Hezkuntza (gaztelania) espezialitateko lanposturik gabeko izangai gaindituen
zerrendan, puntuazioa 7,762 duela.
7. Itziar Duro Arraiza andrea kontratatzea maistra lanposturako,
Haur Hezkuntza (gaztelania) espezialitatean, Mutiloako Haur eta Lehen
Hezkuntzako “San Pedro” Ikastetxe Publikoan, 2019ko irailaren 1etik
2020ko abuztuaren 31ra arte.
8. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
9. Ebazpen hau helaraztea Idazkaritza Tekniko Nagusira, Langileen
Araubide Juridikoaren Zerbitzura, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak
Betetzeko Zerbitzura, Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzura,
Azterlan Ekonomikoen eta Nominen Zerbitzura, Mutiloako Haur eta Lehen
Hezkuntzako “San Pedro” Ikastetxe Publikora, Itziar Duro Arraiza andreari
eta María Jesús Murugarren Catalán andreari, interesdunei jakinaraziz
Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dezaketela Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko
kontseilariari zuzendua, hilabete bateko epean, jakinarazpena jasotzen
duten egunetik aitzina.
Iruñean, 2020ko otsailaren 17an.–Langileen Araubide Juridikoaren
Zerbitzuko zuzendaria, Javier Lacarra Albizu.
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388/2020 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Hezkuntza Departamentuko
Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana,
zeinaren bidez betetzen baita Hezkuntzako kontseilariaren urtarrilaren 29ko 23E/2020 Foru Agindua.
María Josefa Echeverría Ruiz andreak parte hartu zuen Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 4ko 1156/2018 Ebazpenaren bidez
onetsitako txanda irekiko hautapen prozeduran, maisu-maistren kidegoko
Lehen Hezkuntzako eta Atzerriko Hizkuntzako (ingelesa) espezialitateetan
(bietan, gaztelaniaz).
Hautapen prozesuaren barnean, Hezkuntza Departamentuko Giza
Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren uztailaren 24ko 2745/2019 Ebazpenaren bidez, maisu-maistren kidegoan sartzeko hautapen prozeduraren
lehiaketaldiko merezimenduen behin betiko balorazioa onetsi zen. Ebazpena 2019ko uztailaren 26an argitaratu zen. 2019ko abuztuaren 6an, María
Josefa Echeverría Ruiz andreak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu zuen
uztailaren 24ko 2475/2019 Ebazpen horren kontra.
Oposizio-lehiaketaren fasea bukaturik, María Josefa Echeverría Ruiz
andrea praktiketako funtzionario izendatu zuten, Lehen Hezkuntzako espezialitatean (gaztelaniaz), Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren
abuztuaren 30eko 3042/2019 Ebazpenaren bidez.
Hezkuntzako kontseilariaren urtarrilaren 20ko 23E/2020 Foru Aginduaren bidez, baietsi zen María Josefa Echeverría Ruiz andreak jarritako gora jotzeko errekurtsoa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren uztailaren 24ko 2745/2019 Ebazpenaren
aurkakoa, zeinaren bidez onetsi baitzen Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren zerbitzuan maisu-maistren kidegoan sartzeko hautapen prozeduraren lehiaketaldiko merezimenduen behin betiko balorazioa.
Foru Agindu horren bidez, Hezkuntza Departamentuko Langileen
Araubide Juridikoaren Zerbitzuari manatzen zaio 1,2500 puntu esleitzeko
María Josefa Echeverría Ruiz andreari, bere merezimenduen baremoko 2.1
atalean (Alegatutako tituluaren espediente akademikoa). Esleipena eginik,
honako hau da errekurtsogilearen lehiaketa faseko azken puntuazioa:
Lehen Hezkuntza (gaztelaniaz):
Puntuazioa, guztira: 9,2500 (I. atala, “Irakasle lanean egindako
zerbitzuak”: 7,000. II. atala, “Ikasketak”: 1,2500 puntu. III. atala, “Beste
merezimendu batzuk”: 1,000 puntu).
Puntuazio berri horri oposizio fasean eskuratutakoa gehituta, 7,6716
puntu lortzen ditu María Josefa Echeverría Ruiz andreak, deialdian ezarritakoarekin bat, eta, hortaz, 54. postura pasatzen da hautapen prozesuan.
Horiek horrela, Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen
zuzendari nagusiaren azaroaren 28ko 208/2019 Ebazpenaren bidez
eskuordetutako ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. 1,2500 puntu esleitzea María Josefa Echeverría Ruiz andreari
merezimenduen baremoaren 2.1 atalean (Alegatutako tituluaren espediente
akademikoa), Lehen Hezkuntzako espezialitatean (gaztelaniaz), Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 4ko 1156/2018 Ebazpenaren
bidez onetsitako hautaprobei dagokienez.
2. 7,6716 puntuko azken puntuazioa ematea María Josefa Echeverría Ruiz andreari oposizio-lehiaketan. Horri esker, 54. postura pasatzen da Lehen Hezkuntzako (gaztelaniaz) espezialitateko hautapen
prozesuan.
3. Ebazpen hau igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan, Idazkaritza Tekniko Nagusira, Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzura,
Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzura, Aldi Baterako
Langileak Kudeatzeko Zerbitzura, Azterlan Ekonomikoen eta Nominen
Zerbitzura eta interesdunari.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, eta
adieraztea ezen, haren kontra, ez baitu bide administratiboa amaitzen, gora
jotzeko errekurtsoa jar daitekeela, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu
eta biharamunetik hasita.
Iruñean, 2020ko otsailaren 17an.–Langileen Araubide Juridikoaren
Zerbitzuko zuzendaria, Javier Lacarra Albizu.
F2002575

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen ekainaren 21eko 739/2019
Ebazpenaren bidez, deialdi bat onetsi da, batetik, OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzuko APTE-Anatomia Patologikoaren
arloko teknikari espezialisten 4 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautapen proben bitartez izangaien
zerrendak osatzeko (2019ko 139. Nafarroako Aldizkari Ofiziala,
uztailaren 18koa).
Gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu da deialdiaren oposizioaldiko behin
betiko emaitzen aurka. Hori dela eta, Administrazioen Publikoen Prozedura
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Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. eta 118.2 artikuluetan
xedatutakoarekin bat, interesdun guztiei jakinarazten zaie, iragarki hau
argitaratu eta biharamunetik gehienez ere hamar egun balioduneko epean
alegazioak aurkez ditzaten.
Aurkeztutako errekurtsoaren kopia interesdunen eskura dago Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Araubide Juridikoaren Zerbitzuan,
Iruñeko Tutera kaleko 20an.
Alegazioak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatutako moduan
aurkeztu behar dira.
Iruñean, 2020ko otsailaren 26an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko Araubide Juridikoaren Zerbitzuko burua, Marta Beamonte
Aréjula.

ERANSKINA

F2003285

1.7. BESTELAKOAK
64/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Irakaskuntza Partekatuaren Proiektu Pilotuan parte
hartuko duten ikastetxe publikoak zehazten dituena. Proiektu hori
2020ko martxotik ekainera bitarte gauzatuko da.
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak 4.184.620 euro
kudeatzen ditu “Hezkuntzaren aurrerapen eta sostengurako orientazio
eta errefortzu programa” garatzeko, zeina Europako Gizarte Funtsak
kofinantzatua baitago Enplegu, Prestakuntza eta Hezkuntzako Programa
Eragilearen esparruan. Diru kopuru hori Ministroen Kontseiluak 2018ko
azaroaren hogeita bederatzian hartutako Erabakiaren bidez Nafarroako
Foru Komunitateari esleitu zion parte da.
Irakaskuntza Partekatuaren Proiektu Pilotua “Hezkuntzaren aurrerapen eta sostengurako orientazio eta errefortzu programa” izeneko
eragiketaren barruan kokatzen diren hezkuntza programetako bat da,
eta 1.000.000 euroko gastua du aurreikusia. Programaren bidez lortu
nahi da gure ikasgeletan metodologia berritzaileak ezartzea, betiere
modu inklusiboan.
Lehen Hezkuntzako bosgarren eta/edo seigarren maila ematen duten
Nafarroako ikastetxe publiko guztiek, baita Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ematen dutenek ere, behar bezalako informazioa jaso zuten, eta,
hala, programan parte hartzeko aukera izan dute, eskaerak Hezkuntza
Departamentuko Inklusio Proiektuetarako Bulegora bidaliz. Eskaera guztiak
baloratu egin dira honako irizpide hauek aintzat hartzen zituen baremo
baten arabera: ratioa, egoera behartsuan dauden ikasleen portzentajea,
taldearen/gelaren heterogeneotasun maila eta Proeducar-Hezigarri Programan sartutako ikastetxea izatea. Laurogeita hamazazpi ikastetxe eta
institutu publikok parte hartuko dute Irakaskuntza Partekatuaren Proiektu
Pilotu honetan. Bertan, eskola zuzeneko hamabi saio eginen dira gehienez,
eta, eskatutako ikasle talde bakoitzeko, bi irakasle arituko dira, eranskinean
azaltzen den bezala.
Parte hartzen duten irakasle guztiek konpromisoa hartzen dute
bederatzi orduko prestakuntza jasotzeko, Proeducar-Hezigarri taldeak
eta Inklusio Proiektuetarako Bulegoak batera antolatuko dutena. Memoria bat ere egin beharko dute, zeina oinarrizko dokumentua izanen
baita Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuak proiektua ebaluatzeko.
Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuko zuzendariak egindako
proposamen-txostena ikusita, eta Hezkuntza Departamentuaren egitura
organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen
dizkidan ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. 2020ko martxotik ekainera bitarte Irakaskuntza Partekatuaren
Proiektu Pilotuan parte hartuko duten ikastetxe publikoak zehaztea, baina
horietako bakoitzari esleitu zaizkion eskola zuzeneko saioak ere, eranskinean ezartzen den bezala.
2. Ebazpen hau eta bere eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea.
3. Ebazpen honen aurka eta dagokion eranskinaren aurka gora
jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua,
argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean.
4. Ebazpen hau eta dagokion eranskina igortzea Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzura, Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko
Zerbitzura eta parte hartzen duten ikastetxeetara, behar diren ondorioak
izan ditzaten.
Iruñean, 2020ko martxoaren 3an.–Hezkuntzako zuzendari nagusia,
Gil Sevillano González.

Irakaskuntza Partekatuaren Proiektu Pilotuan parte hartuko duten
ikastetxe publikoen zerrenda
HERRIA

IKASTETXEA

ZUZKIDURA

ABLITAS

San Babil IP

ALTSASU

Zelandi IP

15
11

ANDOSILLA

Virgen de la Cerca IP

18

AGOITZ

San Miguel DBHI

3

ARBIZU

Arbizuko Herri Eskola IP

5

ARESO

Nazabal Eskola IP

3

ARGUEDAS

Sancho Ramírez IP

6

AZAGRA

Francisco Arbeloa IP

15

BARAÑAIN

Eulza IP

10

BARAÑAIN

Sahats IP

12

BARAÑAIN

Barañain BHI

BERA

Ricardo Baroja IP

BERA

Toki Ona BHI

2

BERBINTZANA

Río Arga IP

6

BERIAIN

Beriaingo IP

BERRIOZAR

Mendialdea 1 IP

42

BERRIOZAR

Mendialdea 2 IP

8

BUÑUEL

Santa Ana IP

5

BURLATA

Ibaialde BHI

ZARRAKAZTELU

Virgen de la Oliva IP

11
12

7
10

4

6

CASTEJÓN

Dos de Mayo IP

CINTRUÉNIGO

Otero de Navascués IP

51

CORELLA

Ciudad de Corella IP

16
15

CORTES

Bardenas Reales DBHI

DEIKAZTELU

Virgen de Nievas IP

ELIZONDO

Elizondoko IP

11
31

2

LIZARRA

Remontival IP

LIZARRA

Tierra Estella BHI

ETXARRI ARANATZ

San Donato IP

10

7

FALTZES

Doña Álvara Álvarez IP

23

FITERO

Juan de Palafox IP

14

FUNES

Elías Teres IP

10

FUSTIÑANA

Santos Justo y Pastor IP

UHARTE

Virgen Blanca IP

IRURTZUN

Atakondoa IP

ITURMENDI

Arrano Beltza IP

LARRAGA

San Miguel IP

LEITZA

Amazabal BHI

LEKUNBERRI

Ibarberri IP

13

LERIN

Doña Blanca de Navarra IP

13

LODOSA

Ángel Martínez Baigorri IP

8

LODOSA

Pablo Sarasate BHI

LOS ARCOS

Santa María IP

10
10

2
3
13
5
20
4

7

MARTZILLA

San Bartolomé IP

MARTZILLA

Marqués de Villena BHI

6

MÉLIDA

Santa Ana IP

5

MENDABIA

Joaquín Romera DBHI

3

MENDIGORRIA

Julián M.ª Espinal Olcoz IP

6

ELO

Santa Bárbara IP

MURILLO EL FRUTO

Raimundo Lanas IP

12
33

NOAIN

San Miguel IP

NOAIN

Elortzibar DBHI

OLAZTI

Domingo Bados IP

2

8
10

ERRIBERRI

Príncipe de Viana IP

22

ORKOIEN

San Miguel IP

23

IRUÑA

Azpilagaña IP

9

IRUÑA

Buztintxuri IP

27

IRUÑA

Cardenal Ilundáin IP

11

IRUÑA

Doña Mayor de Navarra IP

46

IRUÑA

Ermitagaña IP

13

IRUÑA

García Galdeano IP

23

IRUÑA

Iturrama IP

13

IRUÑA

José Mª Huarte IP

22

IRUÑA

Mendigoiti IP

5

IRUÑA

Patxi Larrainzar IP

6
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ZUZKIDURA

IRUÑA

San Francisco IP

IRUÑA

San Jorge IP

10
19

IRUÑA

Sanduzelai IP

10

IRUÑA

Basoko BHI

27

IRUÑA

Iturrama BHI

9

IRUÑA

Mendillorri BHI

IRUÑA

Navarro Villoslada BHI

17
28

4

IRUÑA

Plaza de la Cruz BHI

IRUÑA

Iñaki Ochoa de Olza DBHI

7

AZKOIEN

Ribera del Arga BHI

1

GARES

Puente la Reina/Gares IP

2

RIBAFORADA

San Bartolomé IP

SAN ADRIÁN

Alfonso X “El Sabio” IP

SAN ADRIÁN

Ega BHI

ZANGOZA

Sierra de Leyre BHI

SARRIGUREN

Sarriguren BHI

15
70

9
19
6

TUTERA

Elvira España IP

TUTERA

Griseras IP

TUTERA

Huertas Mayores IP

5

8
10

TUTERA

Monte San Julián IP

26

TUTERA

Valle del Ebro BHI

10

URROZ

Urrozko IP

VALTIERRA

Félix Zapatero IP

VIANA

Ricardo Campano IP

2
8
23

VIANA

Del Camino DBHI

12

ALESBES

El Castellar IP

16

ATARRABIA

Atargi IP

ATARRABIA

Lorenzo Goikoa IP

ATARRABIA

Pedro de Atarrabia DBHI

ZIZUR BHI

Camino de Santiago IP

14

ZIZUR BHI

Catalina de Foix IP

23

ZUBIRI

Gloria Larrainzar IP

2

ORDUAK, GUZTIRA

15
6

7
1254
F2003273

13E/2020 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen ukipenetarako baimena
ematen baita Erriberriko udal-mugartean, Las Torres eta La Pedreran (Erriberri), neurtzeko antena bat instalatzeko proiekturako.
Sustatzailea MTorres Desarrollos Energéticos SL da.
2019ko uztailaren 26an, goian aipatutako espedienteari dagokion
ingurumen ukipenetarako baimena lortzeko eskaera sartu zen Lurralde
eta Paisaia Zerbitzuan. Espedientea abenduaren 28ko 93/2006 Foru
Dekretuaren 2C eranskineko M epigrafean sartzen direnetakoa da. Foru
dekretu horrek Ingurumena Babesteko Esku Hartzeari buruzko martxoaren
22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onetsi zuen.
Abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 36. artikuluak ezartzen
du Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako kontseilariak
ebazpen arrazoitua emanen duela ingurumen ukipenetarako baimena
eman edo ukatzeari buruz.
Foru dekretu horren 31.2 artikuluak ezartzen du ingurumen ukipenetarako baimenak barne hartuko duela lurzoru urbanizaezinean baimen
daitezkeen jardueretarako baimena ere, eta uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuak, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari
buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duenak, 117. artikuluan
ezarritako ondorioak izanen dituela.
Baimena eskatu da neurketa anemometrikorako dorre bat jartzeko, toki
horretako baliabide eolikoen berri izateko helburuaz, inguru horretan parke
eoliko bat jartzeko aurretiazko urratsa baita, horretarako aukera balego.
Proiektuko dorrea sekzio triangeluarreko saretazko egitura bat da,
altzairuzkoa eta 100 metroko altuerakoa. Oinarria altzairuzko plaka bat
duen burdineria baskulatzailearen gainean jarriko da, azpian hormigoizko
zapata bat duela 1,9x1,9x0,4 metroko sakoneran.
Dorrea altzairuzko kableaz eginiko tiranteekin finkatuko da, 8 mm-ko
diametrokoak, elkarren artean 120º bereizitako 3 planotan jarrita. Plano
bakoitzak 11 tirante ditu, 9 metroko tarteetan iltzatuta dorrean, baita lurrean
ere 3 puntutan, 1,5x1,5x1,7 m-ko sakoneran dauden hormigoizko zapatetan
sartutako altzairuzko piken bidez.
Erriberriko Udalari ere eskatu zitzaion hirigintza txostena. Lurraldearen
Antolamenduaren Atalak txostena egin du, Lurraldearen Antolamenduari
eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uz-

tailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Errege Dekretuaren 117. artikuluan
ezarritakoarekin bat. Ingurumen Eraginaren Atalak aldeko txostena eman
du, baina baldintza batzuk ezarrita.
Espedienteko txostenak ikusirik, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren
11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluan ezarritakoa betez; Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioaren departamentuen egitura ezartzen
duen Nafarroako Foru Komunitateko Lehendakariaren abuztuaren 6ko
22/2019 Foru Dekretua betez eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko
Departamentuaren oinarrizko egitura ezartzen duen abuztuaren 14ko
96/2019 Foru Dekretua betez,
EBAZTEN DUT:
1. Ingurumen ukipenetarako baimena ematea Erriberriko udal-mugartean, Las Torres eta La Pedreran (Erriberri), neurtzeko antena bat
instalatzeko proiekturako. Sustatzailea MTorres Desarrollos Energéticos
SL da.
2. Baimen honek neurri hauek aplikatzeko betebeharra ezartzen
du:
Ingurumen arlokoak:
–Aurkeztutako ingurumen ukipenen azterlanean zehaztutako neurriak
aplikatu beharko dira, eta zehazki: hegaztiak babesteko neoprenozko
balizak jartzea, tiranteetan zerrenda lumineszenteak dauzkatenak, aipatu
azterlanean zehaztutakoari jarraikiz.
–Azpiegitura egiteko behar diren obrak bukatu ondoren, ukitutako
eremuak lehengoratu eginen dira. Soberako lurren eta obra-materialen
hondakinak kudeatzaile baten esku jarri beharko dira, edo zabortegi baimendu batera eraman beharko dira, izaeraren arabera.
–Ingurumen ukipenetarako baimenaren ebazpena eman ondoko 5
urtean desmuntatuko da dorrea. Eremua garbi geldituko da, eta lurrak
lehengoratuko dira; sortutako hondakinak bakoitzaren izaeraren arabera
kudeatuko dira, dagokion araudia betez.
Hirigintza arlokoak:
–Baimen honek parametro eolikoak neurtzeko dorre bat eraikitzea
baizik ez du babesten, aurkeztutako dokumentazioarekin bat eta baimen
honetan ezartzen diren determinazioei jarraituz.
–Azpiegitura egiteko behar diren obrak bukatu ondoren, ukitutako
eremuak lehengoratu eginen dira.
–Egin gogo den jarduerak uki ditzakeen edo hartarako trabagarri izan
daitezkeen azpiegitura eta zortasunei dagokienez, sustatzaileak, obrak egin
baino lehen, behar diren kontsultak eginen ditu, eta, hala badagokio, behar
diren baimen guztiak eskuratuko ditu kasuan kasuko gaian eskudun diren
organoetatik. Bereziki, instalazioak 100 metroko altuera gainditzen badu,
Aire Segurtasuneko Estatuko Agentziaren baimena lortu beharko da.
–Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bateginaren 117.4 artikuluan xedatutakoarekin bat, ebazpen honen bidez babesten diren jarduera edo jarduketak egin edo martxan jarri beharko
dira baimena eman eta bi urteko epean. Epe hori iragandakoan, baimenaren
ondorioak bukatuko dira, eta ez du eraginkortasunik izanen.
–Jarduera uzteak berekin ekarriko du jardueraren titularrak ukitutako
lurrak lehengoratu beharra, gehienez ere bost urteko epean, eraikuntzak
eraitsita eta/edo kenduta. Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari
buruzko Foru Legearen testu bateginaren 119. artikuluarekin bat, lizentzia
eman baino lehen, udalak sustatzaileari eskatuko dio aitorpen baten bidez
konpromisoa har dezala, baimendutako jarduera utziz gero, bost urteko
epean, gehienez, lurzorua lehengoratzeko.
3. Proiektuaren ingurumen ukipenetarako baimena eskuratzeko
ezinbestekoa da 5.000 euroko fidantza jartzea, baimendutako jarduerak
kalterik sortzen badu horiek leheneratu edo gutxituko direla bermatzeko.
4. Baimen honek, gainera, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren
26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 117. artikuluan ezarritako
ondorioak izanen ditu; izan ere, artikulu horretan lurzoru urbanizaezinean
eginen diren jarduerak baimentzeko prozedura ezartzen da.
5. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta espedientean interesa dutenek, administrazio publikoek izan ezik, gora jotzeko
errekurtsoa jar dezakete, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean.
Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen
ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten
Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egin ahal izatea,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.
Epeak ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik aurrera kontatuko
dira.
6. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
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7. Ebazpen hau igortzea Lurraldearen Antolamenduaren Atalari,
Erriberriko Udalari, Ingurumena Zaintzeko Atalari (Tafalla-Zangozako Koordinazio Unitateari) eta interesdunari, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 17an.–Biodibertsitatearen Zerbitzuko
zuzendaria, Enrique Eraso Centelles.

F2002497

15E/2020 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko
zuzendariarena, Ingurumen Ukipenetarako Baimena ematen diona
“Asteraingo banaketa- eta sarbide-sarea zabaltzeko proiektua”
delakoari, A12 autobidean dagoen zuntz optikoko sarea konektatu
ahal izateko Asteraingo kontsultategi medikoarekin, sustatzailea
Navarra de Servicios y Tecnologías SA (NASERTIC) delarik.
2019ko azaroaren 4an, goian aipatutako espedienteari dagokion
Ingurumen Ukipenetarako Baimena lortzeko eskaera sartu zen Biodibertsitatearen Zerbitzuan. Espediente hori abenduaren 28ko 93/2006 Foru
Dekretuaren 2C eranskineko M) epigrafean sartua dago (“Komunikaziorako
instalazioak”). Foru Dekretu horrek onetsi zuen ingurumena babesteko
esku hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko
Erregelamendua.
Abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 36. artikuluak ezartzen
du Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako kontseilariak
ebazpen arrazoitua emanen duela Ingurumen Ukipenetarako Baimena
emateaz edo ukatzeaz.
Aipatu Foru Dekretuaren 31.2 artikuluak ezartzen du Ingurumen
Ukipenetarako Baimenak lurzoru urbanizaezinean baimentzen ahal diren
jardueretarakoa ere jasoko duela. Hala, 2020ko otsailaren 13an, Lurralde eta Pasaia Zerbitzuak aldeko txostena egin dio proiektuari, zenbait
baldintzarekin, uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren
bidez onetsitako lurraldearen antolamenduari eta hirigintzari buruzko Foru
Legearen testu bateginaren 117. artikuluaren ondorioetarako.
Jarduketaren helburua da zuntz optikoko banaketa-sarea lotzea Asteraingo kontsultategi medikoarekin. Hoditeria berria A-12 autobideko 557
kutxatilan hasi, 10+900 KPan, autobideko ezpondatik jaitsi, Asteraingo
bidearen bermara heldu eta ezkerretik doa Asterain herriraino. Jarduketaren
zati bat hiri-lurzoruan da, eta gainerakoa lurzoru urbanizaezinean.
Lan hauek eginen dira: 580 m-ko hoditeria, PVCzko 110 mm-ko 2
konduktu, hormigoizko 5 m-ko kanaleta, kutxatilak, kableak eta gainerako
instalazio osagarriak.
Zizur Zendeako Udalaren aldeko txostena ageri da espedientean,
hiri-zerbitzuen azpiegituratzat jotzen du esku-hartzea, hiri-plangintzarekin
bat datorrena, eta hiri-lurzoruan jarduteko irizpideak ezartzen ditu.
Ingurumen Eraginaren Atalak dioenez, jarduketak ez die eraginen balio
naturalei, ez du eraginik izanen paisaian, hodien trazatuak ez du zeharkatzen naturako gune babesturik, ez die eragiten ez ibaiei ez bide historikoei
ez abelbideei eta, beraz, aldeko txostena eman du, baldintzekin.
Espedientean dauden txostenak ikusirik eta Ingurumeneko zuzendari
nagusiaren azaroaren 8ko 107/2019 Ebazpenaren bidez eskuordetutako
eskumenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Ingurumen Ukipenetarako Baimena ematea “Asteraingo banaketa- eta sarbide-sarea zabaltzeko proiektua” delakoari, A12 autobidean
dagoen zuntz optikoko sarea konektatu ahal izateko Asteraingo kontsultategi medikoarekin, sustatzailea Navarra de Servicios y Tecnologías SA
(NASERTIC) delarik.
2. Baimen honek neurri hauek aplikatu beharra ezartzen du:
Ingurumen arlokoak:
–Hoditeria eraikitzearen ondorioz sortzen diren hondakinak edo material-hondarrak egoki kudeatu beharko dira, Nafarroako Foru Komunitatean
eraikuntza- eta eraispen-hondakinen sorrera eta kudeaketa arautzen dituen
martxoaren 28ko 23/2011 Foru Dekretuarekin bat.
–Azpiegituraren obrak bukatu ondoren, ukitutako eremuak lehengoratu
eginen dira.
Hirigintza arlokoak:
–Azpiegituraren obrak bukatu ondoren, ukitutako eremuak lehengoratu
eginen dira.
–Egin diren eta espedientean jaso diren txosten sektorialetan xedatutakoari jarraituko zaio, edo kasuan kasuko baimenetan xedatzen
denari.
–Egin gogo den jarduketak uki ditzakeen edo hartarako trabagarri izan
daitezkeen azpiegitura eta zortasunei dagokienez, sustatzaileak, obrak
egin baino lehen, behar diren kontsultak eginen ditu, eta, hala badagokio,
behar diren baimen guztiak eskuratuko ditu kasuan kasuko gaian eskudun
diren organoetatik.
–Ezagutzen ez den aztarna arkeologikoren bat agertzen bada, legeak
agintzen du Arkeologia Atalari horren berri eman behar zaiola berehala,

hala baitio ondare historikoaren arloko legeriak (Nafarroako Kultur Ondareari buruzko azaroaren 22ko 14/2005 Foru Legearen 59. artikulua eta
Espainiako Ondare Historikoari buruzko 16/1985 Legearen 42.3 eta 44.
artikuluak). Hori ez betetzeagatik ondare historikoari eragindako edozein
ukipen arau-hauste larritzat joko da, aipatu Foru Legearen 101.h artikulua
aplikatuz.
–Lurraldearen antolamenduari eta hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bateginaren 117.4 artikuluarekin bat, Ebazpen honen barruko jarduketa edo esku-hartzeak egin edo martxan jarri beharko dira baimena
eman eta bi urteko epean. Hortik aurrera baimenaren ondorioak bukatu
eta ez du eraginkortasunik izanen.
3. Baimen honek, gainera, lurraldearen antolamenduari eta hirigintzari
buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017
Legegintzako Foru Dekretuaren 117. artikuluko ondorioak izanen ditu,
bertan ezartzen baita lurzoru urbanizaezinetako jarduketak baimentzeko
prozedura.
4. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta espedientean interesa dutenek, administrazio publikoek izan ezik, gora jotzeko
errekurtsoa jar dezakete, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean.
Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen
ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten
Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egin ahal izatea,
administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.
Ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik aurrera kontatuko dira
epeak.
5. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
6. Ebazpen hau igortzea Lurralde eta Paisaia Zerbitzuari, Zizur
Zendeako Udalari, Ingurumen Zaintzako Taldera (Iruñerri barrutia) eta
interesdunari, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 18an.–Biodibertsitatearen Zerbitzuko
zuzendaria, Enrique Eraso Centelles.
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41E/2020 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Ekonomia Zirkularraren eta
Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez
baimentzen baita Beraskoaingo udal-mugarteko zerri ustiategi
baten (umetarako zerramak) instalazioaren aldaketa nabarmena.
Granja Belascoáin SL da titularra.
Instalazio horrek badu ingurumen baimen integratua, Ingurumenaren
eta Uraren zuzendari nagusiak apirilaren 30eko 856/2008 Ebazpenaren
bidez emana, gero Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren
uztailaren 31ko 790/2012 Ebazpenaren bidez aldatu eta Ingurumen Kalitatearen eta Aldaketa Klimatikoaren Zerbitzuko zuzendariaren azaroaren
4ko 385E/2015 Ebazpenaren bidez eguneratu zena.
2019ko abenduaren 31n, titularrak instalazioa aldatzeko proiektuaren
berri eman zuen, animalien gorpuetarako ahalmen txikiko errauskailu bat
ezartzeko (50 kg/h). Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuak 2020ko urtarrilaren 16an emandako irizpenaren arabera, aldaketa
hori “ez funtsezkoa” da, Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko
martxoaren 22ko 4/2005 Legea garatzen duen Erregelamenduaren 25.
artikuluan ezarritako irizpideei jarraikiz (erregelamendu hori abenduaren
28ko 93/2006 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen). Horregatik, ez da
beharrezkoa ingurumen baimen integratu berria ematea. Baina aldaketa
“esanguratsua” dela zioen, aldaketa garrantzizkoak ekartzen baititu instalazioaren funtzionamendu-baldintzetan. Hortaz, aldaketak ingurumen
baimen integratuan jaso behar dira, eta hura aldatu.
Aurkeztutako dokumentazioa nahikotzat jo zen ingurumen baimen
integratua aldatzen duen administrazio prozedura tramitatzeko. Hori dela
eta, 2020ko urtarrilaren 1ean, prozedura hori abiatu zen, dagokion proiektua
gauzatu ahal izateko; zehazki, hau: animalien gorpuetarako ahalmen
txikiko errauskailu bat ezartzea (50 kg/h arte), gasolioz elikatuko dena,
instalazioko animalien gorpuak errausteko.
Espedientea tramitatu da Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamenduaren 29.
artikuluan ezarritako prozedurari jarraikiz. Erregelamendu hori abenduaren
28ko 93/2006 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen.
Lurzoru urbanizaezinean baimenduta dagoen jarduketa bat denez,
hura udalaren eskumenean gelditzen da, eta ez du lurzoru urbanizaezinean
jarduteko baimenik behar (Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari
buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 117. artikulua), deusetan galarazi gabe beste organo edo administrazio batzuen lizentzia
edo, hala badagokio, baimena lortu beharra, eta baztertu gabe tramite
horietan organo eskudunak baloratzea sektoreko araudia eta lurraldearen
antolamendurako tresnak betetzen diren.

2020ko martxoaren 12a, osteguna
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Ebazpen proposamena instalazioaren titularrari entzunaldia emateko
tramitean egon da hamar egunez, eta hark ez du proposamenaren aurkako
alegaziorik aurkeztu.
Adierazitakoarekin bat, eta Ingurumeneko zuzendari nagusiaren azaroaren 8ko 107/2019 Ebazpenaren bidez eskuordeturik ditudan eskumenak
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
Lehena.–Baimentzea Beraskoaingo udal-mugartean dagoen zerri
ustiategi baten (umetarako zerramak) instalazioaren aldaketa nabarmena.
Instalazioaren titularra Granja Belascoain SL da. Aldaketaren xedea da
animalien gorpuetarako ahalmen txikiko errauskailu bat (50 kg/h) ezartzea; horrenbestez, instalazioak eta jarduerak berak ingurumen baimen
integratuaren kasuan kasuko espediente administratiboetako baldintzak
bete beharko dituzte, eta, gainera, ebazpen honen eranskinean agertzen
diren baldintzak ere.
Bigarrena.–Aldaketa funtzionamenduan hasi baino lehen, titularrak
abian jartzearen gaineko erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko du Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuan, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren abenduaren
23ko 448/2014 Foru Aginduaren 16. artikuluan xedatutakoarekin bat.
Hirugarrena.–Titularrak proiektua gauzatu dela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena aurkezten duen egunetik hasiko dira aplikatzen
ebazpen honetan ezarritako baldintzak, eta, zeinahi kasutan, aldaketa abian
jartzen den unetik. Bien bitartean, indarrean dagoen ingurumen baimen
integratuan ezarritako baldintzak aplikatuko dira.
Laugarrena.–Ebazpen honetan jasotzen diren baldintzak ez betetzeak
berekin dakar ingurumeneko diziplina-neurriak hartzea, hain zuzen ere,
Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu
bateginaren IV. tituluan jasotakoak (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako
Errege Dekretuak onetsia), ezertan galarazi gabe sektoreko legerian ezarritakoa, aplikatzekoa izaten segituko baitu, eta subsidiarioki, Ingurumena
Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearen
VI. tituluan ezarritako zehapen araubidean jasotakoak.
Bosgarrena.–Instalazioaren aldaketa nabarmena egiteko ematen den
ingurumen baimen integratu honek ez du galarazten instalazioak beste
baimen batzuk eskuratu behar izatea bestelako arau batzuen indarrez,
adibidez, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2009ko urriaren 21ean
gizakien kontsumorako ez diren animalien azpiproduktuei eta produktu deribatuei aplikatu beharreko osasun arauak ezartzeko emandako 1069/2009
Erregelamendua.
Seigarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Zazpigarrena.–Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen,
eta interesdunek, administrazio publikoek izan ezik, gora jotzeko errekurtsoa jar dezakete, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari
zuzendua, hilabeteko epean. Administrazio publikoek administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa jar dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko
Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek
ez du galarazten Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua
egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta
epean. Epeak ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik aurrera kontatuko
dira.
Zortzigarrena.–Ebazpen hau Granja Belascoain SLri, Beraskoaingo
Udalari, Abeltzaintza Zerbitzuari eta Ingurumena Zaintzeko Atalari igortzea,
behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 19an.–Ekonomia Zirkularraren eta Klima
Aldaketaren Zerbitzuko zuzendaria, Pedro Zuazo Onagoitia.
Oharra: ebazpen honetan aipatzen diren eranskinak interesdunen eskura egonen
dira Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan (González Tablas kalea 9,
behea, Iruña), Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuan, eta Nafarroako Gobernuaren webgune honetan: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/
Evaluacion+ambiental/Autorizaciones+ambientales/.
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187E/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Ingurumeneko zuzendari
nagusiak emana, “Haragitako ardi-aziendaren instalazioa Pitillasen, umetarako 2.100 ardirentzat” proiektuaren ingurumen
inpaktuaren txostena egiten duena. Sustatzailea Izco Jurio Felix,
Izco Ongay, Felix y Oscar sozietate kooperatiboa da.
2018ko ekainaren 28an, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuak Pitillasko Udalari adierazi zion, ofizio baten bidez, besteak beste,
proiektua Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen II. eranskinean sartzen direnetakoa dela eta, haren 7. artikuluan
xedatutakoaren arabera, ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua
behar zuela.

Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen
46. artikuluan ezarritako ondorioetarako, 2019ko abuztuaren 7an, ukitutako
administrazioei eta interesa zuten pertsonei kontsulta egiteko tramitea
ireki zen. Kontsultaren zerrenda txosten honen I.eranskinean ageri da.
Tramite horretarako ezarritako hilabeteko epea bukaturik, Herri-lurren
Atalaren aldeko txostena eta Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuko
Ureztalurren eta Lurzati Berrantolamenduaren Atalaren aldeko txostena
jaso dira. Lurraldearen Antolamenduaren eta Estrategiaren Atalak adierazi
du jarduera sailkatuaren udal lizentziaren tramitazioan emanen duela
bere txostena.
Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 47. artikuluak ezartzen du ingurumen organoak ebazpen arrazoitua emanen duela proiektua ingurumen
inpaktuaren ebaluazio arruntaren mende jartzeari buruz edo ingurumen
inpaktuaren txostena emateari buruz ebazpen honetan ezarritako baldintzetan.
Proiektuaren deskribapena
Sustatzaileak abeltzaintza-ustiategi bat kudeatzen du Pitillasko 5.
poligonoko 307. lurzatian, herriaren iparraldean, Santa Ana alderdian
(ardi-aziendako 2.100 buru eta aurrerako 315 arkazte ditu bertan), baita
2 bazkaleku Uxuen eta beste 2 Pitillasen.
Lan horietarako, egungo nabea (1.000 m²-koa, 50 x 20) handitu nahi
du, eta aziendaren hazkuntzarako erabiltzen duen 1.000 m²-ko (50 x 20
m) zelaitik 582 m² estali (zelai hori nabearen hegoaldeko aldeari atxikita
dago). Instalazioak hartzen dituen lurzatiak 23.681 m² ditu, irregularra da,
eta %8ko malda du, ekialdetik mendebalderantz doana. Nabe berrirako
eremua zelaitua dago egungo nabea eraiki zenetik.
Nabearen egiturari dagokionez, altzairu ijeztuzko portale metalezkoak
izanen ditu, eta aurrez lakatutako xafla gorrizko estalkia. Kanpoko itxiturari
dagokionez, mendebaldeko fatxada nagusian, aurrez lakatutako xaflarekin
eginen da (gris perla), atxikitako nabea bezala. Aurreikusitako okupazioa,
proiektatutako eraikina barne, 1.582 m²-koa da, hots, %6,68koa.
Ur hornidurari dagokionez, ez da aurreikusi hodi gehiago sartzerik.
Egungo sarreren ondoan, ur-aska batzuk jarriko dira, ura egungo nabetik
ekarrita. Nabearentzako hornidura elektrikorik ere ez da aurreikusi. Ustiategira iristeko, “Artipuchal” partzela-bidea hartu behar da Pitillas-Beire
NA-5331 errepidean.
Ingurumen dokumentuaren analisia eta ebaluazioa
Tramitatzeko aurkeztutako ingurumen agiria ongi egokitzen da Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 45.
artikuluan zehazten denera. Nabearen zabalkuntza kokatuko den ingurunea
egoki deskribatzen duen ingurumen inpaktuaren azterketa erantsi du,
alternatiben balorazioa aurkeztu du, izan litezkeen inpaktuak baloratu ditu
eta zuzenketa, kudeaketa eta segimendurako zenbait neurri proposatu ditu,
proposamena ingurumenaren aldetik bateragarria izan dadin.
Neurri horien artean, kutsadura, zaratak, usain txarrak eta halakoak
kontrolatu eta haiei aurre egitekoak daude, jarduera-lizentzia lortzeari
dagozkionak, eta beste batzuk ingurune naturala babesteko eta ingurune
naturalean integra dadin bistarako eta ingurumenaren aldetik. Horien
artean, aurreikusi da landare-lurra gordetzea obrak bukatutakoan lurzatian
zabaltzeko, 10 zuhaitz landatzea eta argi-kutsadura mugatzea (kanpoko
argiak zama-lanak egiten diren uneetan baizik ez dira erabiliko, goiztirian
edo gauean, goi-hemisferiora argirik igorri gabe eta irailaren 17ko 199/2007
Foru Dekretua betez, zeinaren bidez onetsi baitzen Gaueko ingurumena
babestearren argiteria antolatzeari buruzko azaroaren 9ko 10/2005 Foru
Legea garatzeko Erregelamendua).
Ustiategia eremu beheratu batean kokatuta dago, Santa Ana alderdian,
terraza bateko ekialdeko muturraren azpian (Donomondos bazkalekua eta
Artipuchal), garai batean terrazako uren aterabide gisa erabilitako sakana
zegoen behe-lur istiltsuetan. Ur horiek bideko bazterretik ateratzen dira,
Pitillasko ureztalurretako drainatze erdi-naturaletaraino. Instalazioaren
hegoaldeko eta mendebaldeko aldeak garbi ikusten dira NA-5331 errepidetik, Pitillasko iparraldeko irteeratik Artipuchalgo bideraino.
Pitillasko 5. poligonoko 308. lurzatia ustiategiaren parte da; izan ere,
bertan lasto-pakak pilatzen dira, eta horrek instalazioaren begi-inpaktua
handitzen du.
Proiektuaren analisia, 21/2013 Legearen III. Eranskineko
irizpideak kontuan hartuta.
Kontsulten ondorioz eta Ingurumen Ebaluazioari buruzko 21/2013
Legearen III. eranskinean horri begira jasotzen diren irizpideetan oinarrituta,
Ingurumen Eraginaren Atalak adierazi du behar bezala egin dela ingurumen ebaluazio sinplifikatuaren prozedura, eta proiektuak ez duela eragin
nabarmenik ingurumenean, egindako ebaluazioan adierazitako ingurumen
baldintzak betez gero, hori guztia ukatu gabe indarreko legearen arabera
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lortu beharreko bestelako baimenak; bereziki, jarduera sailkatuaren lizentzia
eta lurzoru urbanizaezinean jarduteko baimena.
Ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatuaren prozedura modu
egokian bete dela iritzita, adierazitakoarekin bat, eta honako hauek ematen
dizkidaten eskudantziak erabiliz: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren
11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikulua, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren departamentuen egitura ezartzen duen Nafarroako Foru
Komunitateko lehendakariaren abuztuaren 6ko 22/2019 Foru Dekretua eta
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren egitura organikoa
ezartzen duen urriaren 23ko 258/2019 Foru Dekretua.
EBAZTEN DUT:
1. “Haragitako ardi-aziendaren instalazioa Pitillasen, umetarako 2.100
ardirentzat” proiektuak, zeina Izco Jurio Felix, Izco Ongay, Felix y Oscar
sozietate kooperatiboak sustatu baitu, ez du eragin nabarmenik ingurumenean, ingurumen eraginaren txosten honetan adierazten den moduan,
eta, beraz, ez da 21/2013 Legearen II. tituluko 1. kapituluko 1. atalean
aurreikusitako ingurumen inpaktuaren ebaluazio arrunta egin beharrik.
2. Aurrekoa gorabehera, baimentzeak berekin ekarriko du baldintza
hauek betetzea:
–Ingurumen Zuzendaritza Nagusiaren aginduzko txostena lortzeko
asmoz Udalak aurkeztu beharreko dokumentazioarekin batera, zeina martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzen duen Erregelamenduaren 69.
artikuluan zehazten baita, jarduera sailkatuaren udal lizentzia baino lehen,
memoria bat ere aurkeztuko du, non jardueraren ingurumen integrazio
eta egokitzapenerako testua, planoak, aurrekontuak eta exekuzio epea
azalduko diren, baita nabeak eta lastategia kokatzen diren lurzatiek bete
beharreko ingurumen-neurriak ere. Zehazki, honako neurri hauek:
• Ustiategiaren muga zehatzak, Pitillasko 5. poligonoko 308. lurzatia
barne, hantxe biltzen baita aziendarentzako bazka. Honako hauek
adierazteko planoa: espazioak, nabeak, abereen hazkuntzarako
kanpoko eremuak, barneko bideak, espazio libreak, kanpoko drainatzeak eta abar.
• Lurzatiaren mendebaldean dauden ildo-bizkarrak integratzeko neurriak, adieraziz ea profilatu behar diren eta ustiategiaren barruan
edo inguruko lurren batean zabaldu, edo berriz landareztatu behar
diren hesi berde gisa.
• Egin beharreko landaketak zehaztea, proiektuan azaldutakoari
jarraikiz. Izan ere, landaketa horiek beharrezkoak dira ustiategia
inguruko paisaian integratzeko, mendebaldeko eta hegoaldeko
aldeetan gutxienez, Erriberritik Pitillasera doan errepidetik ikusten
baitira.
• Nabeen lokalizazioa eta topografia zehaztea. Gomendatzen da zuhaitzak multzoka landatzea inguru horretako sakanetako ibarretan,
erretenetan eta ibaietan ohikoak diren berezko espezieak erabiliz
(bereziki, zurzuria eta tamariza), edo frutarbolak (pikondoa, adibidez),
lurraren hezetasuna, neurri bateko gazitasuna eta materia organikoa
jasaten dituztelako.
–Sortzen diren eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak, batez ere
hormigoizko horma txikia desmuntatzean sortzen direnak, indarreko legediaren arabera kudeatuko dira, eta, beraz, baimena duen kudeatzaile
bati emanen zaizkio.
–Etorkizunean, abeltegiak energia, hornidura edo saneamendu zuzkiduraren bat behar baldin badu, behar diren ingurumen baimenak lortzeari
begira, unean-unean indarra duten legediaren arabera tramitatuko dira.
3. Ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 47. artikuluak aurreikusten duenari jarraikiz, ingurumen txostenaren
aurka ezin izanen da errekurtsorik jarri, proiektua onesteko xedapen orokorraren aurka auzibidean jar daitezkeenak ukatu gabe, edota plan edo
programa onesteko egintzaren aurka administrazio bidean jar daitezkeenak
ukatu gabe.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
5. Ebazpen hau igortzea Kutsaduraren aurkako Prebentzio Atalari, Pitillasko Udalari, Basozainak-Ingurumena Zaintzeko Taldeari (10. eskualdea,
Tafalla-Zangoza) eta interesdunari, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 10ean.–Ingurumeneko zuzendari nagusia,
Pablo Muñoz Trigo.
I. ERANSKINA
Ukituriko administrazio publikoentzat eta pertsona interesdunentzat
irekitako kontsulta-tramitea. Kontsultatutako administrazio
eta entitateen zerrenda
Ukitutako administrazioak:
–Udalak:
Pitillasko Udala.
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–Nafarroako Gobernuaren erakundeak:
• Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia.
-- Erregistroaren, Ondasun Higigarrien eta Arkeologiaren Atala.
• Erdialdea eta Erribera Kudeatzeko Atala.
-- Ingurune Naturalaren Zerbitzua.
-- Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko
Departamentua.
• Lurraldearen Antolamenduaren eta Estrategiaren Atala.
-- Lurralde eta Paisaia Zerbitzua.
-- Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko
Departamentua.
• Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzua.
-- Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko
Departamentua.
• Herri-lurren Atala.
• Abeltzaintza Zerbitzua.
• Herri Lan Zuzendaritza Nagusia. Garapen Ekonomikorako Departamentua.
–Nafarroako Gobernutik kanpoko erakundeak:
• Ebroko Konfederazio Hidrografikoa.
Pertsona interesdunak:
–Ekologistak Martxan Iruñea.
–GURELUR-Ingurune Naturala Babesteko Nafarroako Funtsa.
–Lurra Nafarroa-Lurraren Defentsaren Aldeko Elkartea.
–Nafarroako Ehiza Federazioa.
–UAGN (Nafarroako Nekazarien eta Abeltzainen Batasuna).
–EHNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna).
–Sustrai Erakuntza fundazioa.
–Ekologistak Martxan La Ribera-Landazuria.
–Gorosti Natur Zientzia Elkartea.
–Aranzadi Zientzia Elkartea.
Tramite honetarako ezarritako hilabeteko epea bukaturik, Herri-lurren
Atalaren aldeko txostena eta Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuko
Ureztalurren eta Lurzati Berrantolamenduaren Atalaren aldeko txostena
jaso dira. Lurraldearen Antolamenduaren eta Estrategiaren Atalak adierazi du jardueraren lizentziaren tramitazioan emanen duela bere txostena.

F2002106

GARAPEN EKONOMIKO ETA ENPRESARIALEKO DEPARTAMENTUA.
Jendaurreko informazioa, Zangozan goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko administrazio baimenari buruzkoa, proiektuaren
onespenari buruzkoa eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeari buruzkoa. Espedientea: SAT11080.
Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 54.,
55. eta 56. artikuluetan eta abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 125. eta 144. artikuluetan ezarritako ondorioetarako, jendaurrean
jartzen da I‑DE Redes Eléctricas Inteligentes SAUren eskaera, goi tentsioko
honako instalazio elektriko honi administrazio baimena eman, proiektua
onetsi eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeko:
a) Instalazioaren kokalekua: Zangozako udal-mugartea.
b) Xedea: inguru horretako horniduraren kalitatea hobetzea.
c) Ezaugarri nagusiak: “Zangoza-Kaseda” 13,2 kV-eko aireko linea
elektrikoa berritzea, 1901. eta 1914. euskarrien arteko tartean, Zangozako
udal-mugartean.
d) Aurrekontua: 22.746,35 euro.
Onura publikoaren deklarazioak berekin du ondasunak okupatu beharra edo ukitutako eskubideak eskuratu beharra, eta presako okupaziora
behartuko du, ondorioak izan ditzan Desjabetzeari buruzko Legearen
52. artikuluak. Enpresa eskatzailea onuradun bihurtuko da desjabetze
espedientean, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 2.2 artikuluan
ezarritakoari jarraituz.
Espedientea jendaurrean egonen da Industria Antolamenduaren,
Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuan, interesdunek azter
dezaten eta, bidezko bada, idatziz egin ditzaten egoki iruditzen zaizkien alegazioak, iradokizunak edo oharrak, 20 egun balioduneko epean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita.
Iruñean, 2020ko otsailaren 27an.–Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendaria, Laura Larraya
Irigoyen.
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UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA

“Zangoza-Kaseda” 13,2 kV-eko aireko linea elektrikoa berritzeko proiektua, 1901. eta 1914. euskarrien arteko tartean, Zangozako udal-mugartean
(Nafarroa)
TITULARRA ETA HELBIDEA
KOD.
FINKA

UDALERRIA

Jabea

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurzatia

Izaera / Laborea

UKIPENAK

Jarduketa

EuskaHegalkin
Linearen
Euskarri rriaren
zortasunaren
luzera
zk.
okupazioa
azalera
(m)
(m²)
(m²)

OHARRAK
(zuhaitzak etab.)

2

Zangoza PEMAN RODRIGO, JOSE LUIS

4

592

Ureztalurra

GTAL

1901

0,60

114,24

755,13 Zortasuna: 650,14 m²

3

Zangoza SOLA JIMENEZ, JOSE IGNACIO (katastroko
titularra)
SOLA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER
(katastroko titularra)
SOLA JIMENEZ, ANGEL (katastroko titularra)
ARTAJO CARLOS, FRANCISCO

4

568

Ureztalurra

GTAL

1902

0,28

23,15

101,65 Zortasuna: 31,33 m²

4

Zangoza PEMAN RODRIGO, JOSE LUIS

4

567

Ureztalurra

GTAL

1902

0,28

71,00

438,95 Bi euskarri desmuntatuko dira eta
euskarri berri bat muntatuko da mugan.
Zortasuna: 398,51 m²

5

Zangoza PEMAN RODRIGO, JOSE LUIS

4

566

Ureztalurra

GTAL

-

6

Zangoza LACOSTA SANCHEZ, NARCISO

10

584

Ureztalurra

GTAL

1903

7

Zangoza ZANGOZAKO UDALAREN HERRI-LURRAK

4

533

Oihana-larreak

GTAL

8

Zangoza SOLA JIMENEZ, JOSE IGNACIO (katastroko
titularra)
SOLA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER
(katastroko titularra)
SOLA JIMENEZ, ANGEL (katastroko titularra)
ARTAJO CARLOS, FRANCISCO

4

538

Lehorreko lurrak

9

Zangoza SOLA JIMENEZ, JOSE IGNACIO (katastroko
titularra)
SOLA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER
(katastroko titularra)
SOLA JIMENEZ, ANGEL (katastroko titularra)
ARTAJO CARLOS, FRANCISCO

4

539

10

Zangoza ZANGOZAKO UDALAREN HERRI-LURRAK

4

11

Zangoza ZANGOZAKO UDALAREN HERRI-LURRAK

12

Zangoza ZANGOZAKO UDALAREN HERRI-LURRAK

-

56,85

354,94 Zortasuna: 259,81 m²

1,16

58,77

318,96 Zortasuna: 342,43 m²

-

-

14,06

141,34 Mozketa: 42,5 m²
Zortasuna: 55,75 m²

GTAL

-

-

68,60

543,45 Lehendik dagoen euskarri bat desmuntatuko da. Mozketa: 173,6 m²
Zortasuna: 335,46 m²

Lehorreko lurrak

GTAL

1904

0,64

128,37

829,05 Lehendik dagoen euskarri bat desmuntatuko da eta euskarri berri bat
muntatuko da finkan. Mozketa: 84,9 m²
Zortasuna: 740,71 m²

530

Ureztalurra

GTAL

1905

0,49

112,22

716,28 Bi euskarri desmuntatuko dira eta
euskarri berri bat muntatuko da
finkan. Mozketa: 113 m² Zortasuna:
544,85 m²

4

542

Ureztalurra

GTAL

1906

1,16

155,35

962,96 Bi euskarri desmuntatuko dira eta
euskarri berri bat muntatuko da
finkan. Mozketa: 41 m² Zortasuna:
714,65 m²

4

522

Ureztalurra

GTAL

1907
1908

1,32
1,16

173,71

980,54 Hiru euskarri desmuntatuko dira eta
euskarri berri bat muntatuko da finkan. Mozketa: 33,24 m² Zortasuna:
797,41 m²
F2003084
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN
PUBLIKOAREN ESKAINTZA
LIZARRA
Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko bi lanpostu
oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena
Lizarrako Udalaren Gobernu Batzarrak, 2020ko martxoaren 6an egin
bilkuran, erabaki hau hartu zuen:
ERABAKIA:
1. Lizarrako Udaleko funtzionario izendatzea, zerbitzu anitzetako
enplegatu, plantilla organikoko 6.3 eta 6.5 kodearekin, honako hauek:
–Alfredo Martínez Urricelqui, txanda irekian.
–Carlos García Muñoz, igoera txandan.
2. Izendapen proposamen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea.
3. Ebazpen hau interesdunei jakinaraztea, behar diren ondorioak
izan ditzan, eta ohartaraztea izangaiek deialdiaren 8.3 oinarrian aipatutako agiriak aurkeztu beharko dituztela Udaleko Erregistro Orokorrean,
izendapen proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
30 egun naturaleko epean.
4. Udalbatzaren Osoko Bilkurari ebazpen honen berri ematea, kide
anitzeko organo horren hurrengo bilkura arruntean.
Lizarran, 2020ko martxoaren 6an.–Alkatea, Gonzalo Fuentes Urriza.
L2003641

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN
ARABERA ANTOLATUAK
ADIOS
Udalbatzako kideen ordainsariak
Adiosko Udalak, 2020ko otsailaren 18an egindako osoko bilkuran,
honako erabaki hau hartu zuen:
1.–Indarrik gabe uztea 2019ko uztailaren 23ko osoko bilkuran onetsitako erabakia.
2.–Ez erabakitzea edo ezartzea inolako ordainsaririk karguan aritzeagatik.
3.–Kide anitzeko organoen bilkuretara joateagatik bilkura-sariak finkatzea. 220 euro ezartzen dira osoko bilkura edo informazio batzorde
bakoitzera joateagatik; zenbateko horiek ordainduko dira harik eta aurrekontuan dagokien partida amaitzen den arte.
4.–Kalte-ordainak ezartzea zinegotziek karguan aritzean sortutako
eta behar bezala justifikatutako gastuengatik: Nafarroako administrazio
publikoetako langileentzat ezartzen diren berberak izanen dira.
5.–Bete dadin Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legearen 75. artikuluaren 5. puntua, iragarki hau argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean,
Udalbatzaren iragarki-taulan eta Udalaren egoitza elektronikoan.
Hori dena aditzera ematen da, bete dadin Toki Araubidearen Oinarriei
buruzko Legearen 75.5 artikulua, behar diren ondorioak izan ditzan, eta
orok jakin dezan.
Adiosen, 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, Miguel Ansa Reta.
L2002784

ADIOS
Ordenantza, lurzoru urbanizaezinean aire zabaleko lastategiak
jartzea arautzen duena. Hasierako onespena
Adiosko Udalak, 2020ko otsailaren 18an egin osoko bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen Adiosko udalerriko lurzoru urbanizaezinean aire zabaleko
lastategiak jartzea arautzen duen ordenantza.
Onetsitako ordenantza jendaurrean egonen da hogeita hamar egunean, iragarkia argitaratu ondoren Nafarroako Aldizkari Ofizialean, egoitza
elektronikoan eta iragarki-taulan, interesdunek espedientea azter dezaten
eta erreklamazioak, kexak edo oharrak aurkez ditzaten; hori guztia, bat

etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990
Foru Legearen 325.1 artikuluarekin.
Erreklamazio, kexa eta oharrik aurkezten ez bada aurreko puntuan
aipatutako epean, hasierako onespenaren erabakia behin betikoa bilakatuko da. Kasu horretan, ondorio juridikoak sortzeko, horren berri emanen
da Nafarroako Aldizkari Ofizialean, horrekin batera behin betiko testua
ere argitaratuz.
Adiosen, 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, Miguel Ansa Reta.
L2002791

ALLO
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Udal honen 2020rako aurrekontu orokorra eta hura betearazteko
oinarriak jendaurrean egon dira, iragarkia paratu ondoan toki entitate
honen iragarki-taulan eta 2020ko 16. Nafarroako Aldizkari Ofizialean,
urtarrilaren 24koan. Jendaurreko epean inork ez duenez erreklamaziorik
aurkeztu, behin betiko onetsitzat jo dira 2020ko aurrekontua eta hura
betearazteko oinarriak, bat etorriz martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen
202.1 artikuluarekin.
Hona hemen aurrekontuaren laburpena, kapituluz kapitulu:
DIRU-SARRERAK:
I. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 370.100,00 euro.
II. kapitulua.–Zeharkako zergak: 8.000,00 euro.
III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
235.550,00 euro.
IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 424.325,00 euro.
V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 103.030,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 1.141.005,00 euro.
GASTUAK:
I. kapitulua.–Langileria gastuak: 294.190,00 euro.
II. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
525.010,00 euro.
IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 60.900,00 euro.
VI. kapitulua.–Inbertsio errealak: 129.500,00 euro.
Gastuak, guztira: 1.009.600,00 euro.
Allon, 2020ko otsailaren 18an.–Alkatea, Susana Castanera Gómez.

L2002777

ALLO
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Alloko Udalak, 2019ko abenduaren 26an egin osoko bilkuran, legez
eskatzen den gehiengoa zuela, onetsi zuen 2020ko plantilla organikoa,
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan eta harekin bat heldu diren legeetan agindutakoari
jarraikiz.
Espedientea Idazkaritzan paratu zen hamabost egun baliodunean, toki
entitatearen iragarki-taulan eta 2020ko 16. Nafarroako Aldizkari Ofizialean,
urtarrilaren 24koan, argitaratu ondoan, bizilagunek eta interesdunek aztertu
eta erreklamazioak egin zitzaten. Jendaurreko epea iragan denez inork
espedientearen aurkako erreklamaziorik aurkeztu gabe, 2020ko plantilla
organikoa behin betiko onetsi eta argitara ematen da, Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina onetsi
zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 19. eta
20. artikuluetan xedatuarekin bat. Hona hemen:
Funtzionarioak
1.–Izena: idazkaria. Maila: A. Lanpostuko osagarria: %35. Sarbidea:
oposizio-lehiaketa. Egoera: Hutsik.
2.–Izena: administrari laguntzailea. Maila: D. Mailako osagarria: %12.
Lanpostuko osagarria: %15. Sartu bitarteko osagarri iragankorra: %14,95.
Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera: Hutsik.
3.–Izena: zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila: D. Mailako osagarria:
%12. Lanpostuko osagarria: %9. Lanaldi luzapeneko osagarria: %10.
Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera: Hutsik.
4.–Izena: zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila: C. Mailako osagarria:
%12. Lanpostuko osagarria: %14, behin-behineko peoiak zuzentzeagatik.
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Lanaldi luzapeneko osagarria: %10. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera:
Jardunean.
Funtzionarioen izenen zerrenda
–Sarasola Seguin, Javier. Maila: C. Zerbitzu anitzetako enplegatua.
Antzinatasuna: 1994-07-01.
Administrazio araubideko kontratudunak
–Fernández Azcona, Cecilio. Maila: A. Idazkaria. Antzinatasuna:
2001-05-01.
–Zaracain Pérez, M.ª Blanca. Maila: D. Administrari laguntzailea.
Antzinatasuna: 1994-09-01.
–Aramendía Díaz, Ana Isabel. Maila: D. Zerbitzu anitzetako enplegatua.
Antzinatasuna: 2009-07-01.
Lan-kontratudunak

ARESO
2020rako tasak, prezio publikoak eta zergak. Hasierako onespena
Aresoko Udalak, 2020ko otsailaren 21ean egin osoko bilkuran, hasiera
batean onetsi zituen 2020ean indarra izanen duten karga-tasa, tasa eta
prezio publikoak.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990
Foru Legearen 325.1. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, onetsitako tasak eta prezio publikoak jendaurrean egonen dira, hogeita hamar egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, herritarrek edo interesdunek espedientea aztertu
eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak, kexak edo iradokizunak
aurkez ditzaten.
Hogeita hamar eguneko epe hori iragandakoan, inork alegaziorik
aurkezten ez badu, behin betiko onetsitzat joko dira 2020rako zerga-tasa,
tasa eta prezio publiko horiek eta bere osotasunean argitaratuko dira
Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Areson, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Jose Otermin Echarri.
L2003303

5.–Garbiketako langilea. Maila: E. Mailako osagarria: %15. Hutsik.
ARITZALA

Kontratu mugagabeko langileen zerrenda
Gonzalez Amador, Mirían. Garbitzailea: Maila: E. Antzinatasuna:
2015-1-1.
Allon, 2020ko otsailaren 18an.–Alkatea, Susana Castanera Gómez.

L2002780

AGOITZ
Xehetasun-azterketa Irigai Auzoa kaleko 14an. Hasierako onespena
Agoizko Udalak, 2020ko otsailaren 6ko osoko bilkuran, erabaki zuen,
besteak beste, hasiera batez onestea xehetasun-azterketaren proiektu bat,
oztopo arkitektonikoak kendu eta igogailua jartzeko Agoizko Irigai Auzoa
kaleko 14. zenbakiko etxebizitzen eraikin kolektiboan, Irigai Auzoa kaleko
14. zenbakiko jabeen elkarteak aurkeztua.
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legea
onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuan ezarritakoarekin bat, espedientea jendaurrean egonen da hilabeteko epean,
iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, interesdunek aztertu eta bidezkotzat jotzen dituzten alegazioak egin ditzaten.
Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik aurkezten, agiria behin betiko
onetsiko da, hala badagokio.
Agoitzen, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Angel Martín Unzué
Ayanz.
L2002637

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Behin betiko onetsi da 2020. urteko aurrekontua, bat etorriz Nafarroako
Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluarekin,
ez baitu inork alegaziorik aurkeztu jendaurreko epean.
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
3.800,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 18.411,59 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 29.218,33 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 65.976,69 euro.
Guztira: 117.406,61 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 21.500,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 35.111,44
euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 1.044,30 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 59.730,87 euro.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 20,00 euro.
Guztira: 117.406,61 euro.
Aritzalan, 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, José Miguel Senosiain
Ursua.
L2002841

ARESO

BERIAIN

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

Aldaketa 2020rako ordenantza fiskaletan. Behin betiko onespena

Aresoko Udalak, 2020ko otsailaren 21eko osoko bilkuran, 2020. urteko
aurrekontua onetsi zuen hasiera batez.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, onetsitako aurrekontua
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 aurkez ditzaten.
Areson, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Jose Otermin Echarri.

Beriaingo Udalak, 2019ko azaroaren 7an egindako osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen 2020an aplikatu beharreko ordenantza fiskalak
aldatzea.
‘’Ikusirik ordenantza fiskalak, prezio publikoen gaineko arauak, jarduera
ekonomikoen gaineko zergaren indizeen eskala, eta lurraren gaineko
kontribuzioaren karga-tasak 2020rako biltzen dituen espedientea, bat
etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearekin, eta
ezaguturik Kontu-hartzailetzaren txostenak, barnean dela azterketa tekniko
ekonomikoa, erabaki da:
Onestea zerrendatzen diren udal zerga eta tasen ordainarazpena arautzen dituzten ordenantza eta tarifen eranskinak. 2020rako %0,7 gehituko
zaie (2018ko iraila-2019ko iraila, urtetik urterako KPIa). Espedientean jaso
dira haien testu bateginak.

L2003301

ARESO
2020 urterako plantilla organikoa. Hasierako onespena
Aresoko Udalak, 2020ko otsailaren 21eko osoko bilkuran, 2020. urteko
plantilla organikoa onetsi zuen hasiera batez.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluak 235. artikuluari buruz xedatutakoari jarraikiz,
onetsitako plantilla organikoa 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 aurkez ditzaten.
Areson, 2020ko martxoaren 4ean.–Alkatea, Jose Otermin Echarri.
L2003302

ORDENANTZA FISKALAK ETA ARAUAK
–Ordenantza fiskala, arautzen dituena agiriak egiteko eta tramitatzeko
tasak.
–Ordenantza fiskala, arautzen dituena irekitzeko lizentzien tasak.
–Ordenantza fiskala, arautzen duena zangak irekitzea.
–Ordenantza fiskala, arautzen duena merkataritza ez egonkorra
(merkatu txikia).
–Ordenantza fiskala, arautzen dituena Udalaren hilerriko zerbitzuak
emateko tasak.
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–Ordenantza fiskala, arautzen duena herritarrek herri-lurrak erabiltzea.
–Ordenantza fiskala, arautzen duena lehen erabilerarako lizentziak
ematea.
–Ordenantza fiskala, arautzen dituena herriko jabari publikoko lurzoruaren, hegalkinaren eta zorupearen aprobetxamendu bereziak egiteko
tasak.
–Ordenantza fiskala, tasak arautzen dituena ibilgailuak espaloietan
barna sartzeko eta eremu publikoa aparkaleku esklusiborako edo edozein
salgairen zamalanetarako erreserbatzeko.
–Ordenantza fiskala, arautzen dituena ibilgailuak kentzeko zerbitzuaren
tasak.
–Ordenantza fiskala, arautzen dituena ezkontza zibilak egiteko lokalak
erabiltzeko tasak.
–Ordenantza, arautzen dituena Udal ordenantza eta erabakietan
aurreikusitako ikuskapenen tasak.
–Ordenantza, arautzen dituena Udalaren lokalak erabiltzeko prezio
publikoak.
–Araua, materialak lagatzeko eta zerbitzu pertsonalak emateko.
Onestea honako ordenantza hauen tarifen eranskinak aldatzea:

ERANSKINA

ORDENANTZA FISKALA, ARAUTZEN DITUENA IBILGAILUAK
KENTZEKO ZERBITZUAREN TASAK
Tarifen eranskina
IBILGAILU
MOTA

Ziklomotorrak

I. EPIGRAFEA:
ZERBITZU HASIA EZ BUKATUA

II. EPIGRAFEA:
ZERBITZU OSOA BUKATUA

III. EPIGRAFEA:
ZAINTZA

Egunekoa
(euro)

Gauekoa
(euro)

Egunekoa
(euro)

Gauekoa
(euro)

Egunean zenbat
(euro)

39,62

49,00

79,23

97,99

3,20

Plantilla organikoko 4.1 zenbakidun lanpostuaren aldaketa, ezaugarri
hauekin:
“Lan-harremanetarako eta arriskuen prebentzioko teknikaria”; euskarazko profila: %5. Araubide juridikoa: Funtzionarioa. Maila: B. Sarbidea:
oposizio-lehiaketa. Lanpostuko osagarria: %38,57.
L2003353

ESPRONTZEDA
Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik
Esprontzedako Udaleko alkate udalburu Lizhet Jhoana Cerpa Paredes
herritik kanpo egonen da 2020ko otsailaren 21etik 29ra.
Hortaz, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 23.3 artikuluari eta Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduaren
47. artikuluari eta horrekin bat datozenei jarraikiz,
EBAZTEN DUT:
1. Alkatetzaren eskumenak eta eginkizunak Udaleko alkateorde
Verónica Irisarri Valenciaren esku uztea, 2020ko otsailaren 21etik 29ra
bitartean, biak barne.
2. Eskuordetze hau alkateordeari jakinaraztea, behar diren ondorioak
izan ditzan.
3. Eskuordetze honen berri ematea Udalbatzari, egiten duen hurrengo
osoko bilkuran.
4. Eskuordetze honek otsailaren 21etik aurrera izanen ditu ondorioak,
eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki-taulan argitaratu
beharko da.
Esprontzedan, 2020ko otsailaren 19an.–Alkatea, Lizhet Jhoana Cerpa
Paredes.

L2002642

ORDENANTZA FISKALA, ARAUTZEN DITUENA HERRIKO
JABARI PUBLIKOKO LURZORU, LURGAIN ETA LURPEKO
APROBETXAMENDU BEREZIEN TASAK
Tarifen eranskina
I. epigrafea. Lurzoruko aprobetxamendu bereziak.
I.4. Festetako etxolak.
–Lotzeko eskubideak: 100,00 euro.
–Fidantza: 150,00 euro.
Fidantza 300 euro igo daiteke, eskatzen den jarduera motaren eta
tokiaren arabera.
Hasierako onespenaren iragarkia 2019ko 232. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 25ean.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325. artikuluan xedatuari jarraikiz, maiatzaren 31ko 15/2002 Foru
Legeak aldatu baitzuen, eta jendaurrean egoteko epea inork alegaziorik
aurkeztu gabe iraganik, ordenantza hori behin betiko onetsi eta osorik
argitaratzeko agindu da, behar diren ondorioak izan ditzan.
Beriainen, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Óscar Ayesa Domínguez.
L2002617

BURLATA
Bigarren aldaketa 2019ko plantilla organikoan.
Behin betiko onespena
Burlatako Udalak, 2019ko abenduaren 26an egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zuen 2019ko plantilla organikoaren bigarren aldaketa.
Onespen hori 2019ko 16. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren
24an, argitaratu zen.
Jendaurreko epean hiru alegazio aurkeztu ziren, zeinak 2019ko otsailaren 27an egin osoko bilkuran ebatzi baitziren. Hortaz, behin betikoz onetsirik
gelditu da 2019ko plantilla organikoaren bigarren aldaketa.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 235. artikuluan xedatutakoarekin bat, toki entitateetako plantilla
organikoak urtero onetsi behar dira, aurrekontua onestearekin batera.
Onesteko eta hura indarrean dagoen bitartean aldatzeko, aurrekontuetarako ezarritako tramiteak bete behar dira, Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea ere barne.
Burlatan, 2020ko martxoaren 5ean.–Alkate udalburua, Ana Góngora
Urzaiz.

LIZARRA
Deialdia, diru-laguntzak emateko garapen bidean diren
herrialdeetako gizarte-egoera ahuleko populazioen funtsezko
eta oinarrizko premiak asetzea xede duten proiektuetarako
(2020. urtea). Laburpena
Oharra: Testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa):
498713.

Deialdi honen xedea da, garapen bidean dauden herrialdeei laguntza
emateko proiektuetarako 2020an Lizarrako Udalak ematen dituen laguntzen araubidea ezartzea. Laguntza horiek 2020ko ekitaldiko aurrekontuko
partida honen kargura ordainduko dira: 2399-482000 - “Garapen bidean
diren herrialdeentzako laguntzak”. Xede horretarako, 24.500 euro izanen
dira gehienez.
Lizarran, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Gonzalo Fuentes Urriza.
L2003358

LIZARRA
Laburpena, 2020an gazte jarduerak sustatzeko laguntzen
deialdiarena
Oharra: Testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa):
499226.

–Xedea:
Araubide bat ezartzea, Lizarrako Udalak laguntzak eman ditzan aukera
eta bitarteko espezifikoak eskaintzen dituzten proiektu eta jarduerak egiteko
2020an, gazteek Lizarrako hirian modu aktiboan parte har dezaten. Asmoa
da gazteendako jarduerak sustatzea bereziki gazteen eskutik. Laguntza
horiek 2020ko aurrekontuko partida honen kargura ordainduko dira: 3370489000 “Deialdia, gazte jarduerak sustatzeko laguntzak emateko”. Xede
horretarako 15.584 euro izanen dira.
–Onuradunak:
Laguntzen onuradunak izan daitezke elkarteak, norbanakoak edo
bestelako entitateak, irabazi-asmorik gabeak, baldin eta haien jarduketa
esparrua Lizarrako udalerria bada eta programa honetako helburua betetzen badute.
–Eskabideak aurkezteko epea:
eskaerak aurkezteko epea hasiko da iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denean eta 2020ko urriaren 30ean bukatuko
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da. Deialdiak atzerako eragina izanen du 2020ko urtarrilaren 1a arte.
Aurrekontuan kreditu erabilgarririk dagoen bitartean, jarduera puntualen
proiektuetarako bigarren epe bat irekita dagoela ulertuko da, partida
agortu arte.
Lizarran, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Gonzalo Fuentes Urriza.

Sustatzailea: Servicios de la Comarca de Pamplona SA. Jarduera:
Argiñarizko araztegi sistema. Kokalekua: Argiñarizko 1. poligonoko 11.
eta 37. lurzatiak (Girgillaoko Udala).
Etxarren Girgillaon, 2020ko martxoaren 6an.–Alkatea, Fco. Javier
López de San Román Laño.

L2003640

L2003665

UHARTE
ESTERIBAR

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

Laburpena, euskarazko udako kanpaldietarako
2020ko dirulaguntzen deialdiarena
Osoko Bilkurak otsailaren 27ko erabakiaren bidez onetsia.
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren
17.3.b eta 28.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, argitara ematen da
deialdiaren laburpena; haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/
eu/index): DDBN (identifikazioa): 497936.
Laguntzak D ereduko ikasleentzat dira, diruz laguntzeko 2020ko udan
egiten dituzten euskarazko kanpaldiak. Helburu horretarako 2.000 euroko
kreditua izanen da gehienez. Eskabideak aurkezteko epea irailaren 1ean
hasiko da, eta 30ean bukatuko.
Esteribarren, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, M.ª Matilde Añón
Beamonte.

Uharteko Udalak, 2020ko otsailaren 27an egin osoko bilkuran, hasiera
batez onetsi zituen udal aurrekontua eta bere oinarriak, bai eta Musika
Patronatuarena eta likidazioan dagoen Areacea SA hirigintzako sozietatearena ere.
Onetsitako aurrekontua Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost
egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita, espedientea azter dezaten bizilagunek edo interesdunek, eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten;
hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren
2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluarekin.
Uharten, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Alfredo Javier Arruiz
Sotes.
L2003136

UHARTE

L2003298

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ESTERIBAR
Laburpena, 2019-2020 ikasturtean euskara
ikasteko dirulaguntzen deialdiarena
Osoko Bilkurak otsailaren 27an hartu erabakiaren bidez onetsia.
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren
17.3.b eta 28.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, argitara ematen da
deialdiaren laburpena; haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/
eu/index): DDBN (identifikazioa): 498454.
Laguntza da 2019ko urriaren 1etik 2020ko abuztuaren 31ra bitartean euskarazko ikastaroa egiten duten ikasleentzat, eta haren xedea
da ikastaroaren matrikula diruz laguntzea 2020an. Helburu horretarako
4.000 euroko kreditua izanen da gehienez. Eskabideak aurkezteko epea
ekainaren 22an hasiko da, eta abuztuaren 31n bukatuko.
Esteribarren, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, M.ª Matilde Añón
Beamonte.
L2003299

ESTERIBAR
Laburpena, jarduera soziokulturalak eta euskara sustatzekoak
egiteko dirulaguntzen 2020ko deialdiarena
Osoko Bilkurak otsailaren 27an hartu erabakiaren bidez onetsia.
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren
17.3.b eta 28.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, argitara ematen da
deialdiaren laburpena; haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/
eu/index): DDBN (identifikazioa): 498462.
Laguntza da Esteribarko talde eta elkarteentzat, diruz laguntzeko
2020. urtean egindako jarduera soziokulturalak eta euskara sustatzekoak.
Helburu horretarako 20.000 euroko kreditua izanen da gehienez. Eskaerak
aurkezteko epea bi hilabetekoa izanen da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
Esteribarren, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, M.ª Matilde Añón
Beamonte.

Uharteko Udalak, 2020ko otsailaren 27an egin osoko bilkuran, erabaki
zuen hasiera batean onestea Uharteko Udalaren eta haren erakunde
autonomo Musika Patronatuaren 2020ko plantilla organikoa eta 2019ko
abenduaren 31ko lanpostuen zerrenda (1813/2019 esped.), eta espedientea jendaurrean edukitzea hamabost egun baliodunean, interesdunek azter
dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien alegazioak egin ditzaten.
Uharten, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Alfredo Javier Arruiz
Sotes.

L2003138

LARRION
2019ko 6., 7. eta 8. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena
2019ko 232. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, azaroaren
25ean, aurrekontu-aldaketa egiteko hasierako onespenaren erabakia. Jendaurreko epean inork ez duenez alegaziorik aurkeztu, aurrekontu-aldaketa
hori behin betiko onesten da eta argitara ematen, behar diren ondorioak izan
ditzan; hori dena, 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).
6/2019 ALDAKETA
Kreditu-gehigarria
PARTIDA

1 3370 22100

IZENA

Sozietatearen argia

ZENBATEKOA
(eurotan)

94,89

Finantzabideak
PARTIDA

1 87000

IZENA

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

ZENBATEKOA
(eurotan)

94,89

7/2019 ALDAKETA

L2003300

Kreditu-gehigarria
GIRGILLAO
Jarduera-lizentzia. Eskaera
Bete dadin Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren
22ko 4/2005 Foru Legea, aditzera ematen da udal bulegoetan ikusgai egonen dela ondotik zehazten den espedientea, hamabost egun baliodunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, epe horretan bidezko alegazioak aurkez ditzaten jarduerak ukituak
gertatzen direnek.

PARTIDA

1 2412 16000

IZENA

Gizarte Segurantza

ZENBATEKOA
(eurotan)

295,64

Finantzabideak
PARTIDA

1 87000

IZENA

Diruzaintzako gerakina

ZENBATEKOA
(eurotan)

295,64
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8/2019 ALDAKETA
Kreditu-gehigarria
PARTIDA

IZENA

1 2412 22104

Jantziak (zerb. anitzak)

ZENBATEKOA
(eurotan)

44,25

Finantzabideak
PARTIDA

1 87000

ZENBATEKOA
(eurotan)

IZENA

Diruzaintzako gerakina

44,25

Larrionen, 2020ko otsailaren 19an.–Kontzejuko burua, Idoia Yanci
San Martín.

eraikinaren fatxadaren inguratzaile termikoa hobetzeko xehetasun-azterketa egitea, Lekunberriko katastroko 13. poligonoko 527. lurzatian, Carlos
Baldak sustatua.
Espedientea jendaurrean egonen da hogei egunean, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, azter dadin eta
bidezko alegazioak aurkez daitezen; hori guztia, uztailaren 26ko 1/2017
Legegintzako Foru Dekretuaren 74. artikuluan ezarritakoari jarraikiz (foru
dekretu horren bidez Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko
Foru Legearen testu bategina onetsi zen).
Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik aurkezten, agiria behin
betiko onetsiko da, hala badagokio.
Lekunberrin, 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, Gorka Azpiroz Razquin.
L2002778

L2002640

LATASA

MARTZILLA

Aldaketa, Epaitza arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Latasako Kontzejuak, 2020ko otsailaren 2an egin bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen aldaketa Epaitza arautzen duen ordenantzan.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen
325. artikuluan xedatuan oinarriturik, erabaki hori jendaurrean egonen
da hilabeteko epean.
Latasan, 2020 otsailaren 20an.–Alkatea, Aritz Gorostiaga Eskubi.

Martzillako Udalak 2019ko abenduaren 31n egindako osoko bilkura
berezian, hasiera batez onetsi zuen 2020ko plantilla organikoa.
2020ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
20an, eta ondoren jendaurrean egon da 15 egun baliodunean. Ezarritako
epean inork ez du alegaziorik aurkeztu.
Horrenbestez, behin betiko onetsirik gelditzen da 2020ko plantilla
organikoa, eta indarrean jarriko da Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean; hori dena, bat etorriz 6/1990 Foru Legearen
235. artikuluarekin (uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea, Nafarroako Toki
Administrazioari buruzkoa).
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari igorri beharko zaio
plantilla organikoaren kopia, behin betiko onespena jaso eta hilabeteko
epean.
Martzillan, 2020ko otsailaren 11n.–Alkatea, Mario Fabo Calero.

L2002786

LEKUNBERRI
Xehetasun-azterketa 13. poligonoko 527. lurzatian.
Hasierako onespena
Lekunberriko Udalak, Alkatetzaren 2020ko urtarrilaren 31ko ebazpen
baten bidez, erabaki du hasiera batez onestea Soroeta kaleko 6an den

UDALA
2020ko plantilla organikoa
KODEA

LANPOSTUAREN IZENA

ESKLULANPOSTU ARAUBIDE MAILA/
BATERAEZINLANALDIAREN BERARIAZKO HITZARMENAREN
SARBIDEA SIBOTAARRISKUA LANPOSTUA
KOPURUA JURIDIKOA TALDEA
TASUNA
LUZAPENA
OSAGARRIA
OSAGARRIA
SUNA

1.–ADMINISTRAZIOA
1-01

Idazkaria - Kontu-hartz.

1

F

A

OL

1-03

Administrari-ofiziala - Administrazio Orokorra

1

F

C

OLM

31,05

12

1-04

Administrari laguntzailea - Adm.
Orokorra

1

F

D

OL

31,05

12

1-05

Administrari laguntzailea - Adm.
Orokorra

1

LK

D

10

12

1-06

Erdi mailako teknikaria: Diruzaintza-Ekonomia Alorra-Kontabilitatea

1

F

B

OL

35

15,9

35

2.–KULTURA-KIROLA
2-01

Kultur-kirol koord.

1

LK

B

2-02

Zerbitzu anitzetako enplegatua
Kirol pabilioiko atezaina

1

F

E

OP

15,90

1

F

D

OL

3

F

C

OP

15

3.–HEZKUNTZA
3-01

Zerbitzu anitzetako enplegatua
Ikastetxeko etxezaina

4,15

11,90
20,70

12

4.–HERRITARREN BABESA
4-01tik
4-03ra

Udaltzain-agentea

6
(txandakakoa)

45

5.–OBRAK ETA ZERBITZUAK
05-01

Arduradun orokorra

1

LK

E

05-02

Herri-lurretako langilea

1

F

D

O

05-03

Obrak eta Zerbitzuak

1

F

D

O

05-04tik
05-05era

Obrak eta Zerbitzuak

2

LK

E

LABURDURAK:
   Araubide juridikoa:
    F = funtzionarioa.
    LKF = lan-kontratudun finkoa.
    LK = lan-kontratuduna.

Sarbidea:
OP = oposizioa.
OL = oposizio-lehiaketa.
OLM = oposizio-lehiaketa murriztua.
IL = izendapen librea.

4,6

57,50

4,6

32,90
20,70

10

15
12

4,60

11,90

12

4,60

11,90
13,68

15

2020ko martxoaren 12a, osteguna

50. zenbakia - 3535. orrialdea
Izenen zerrenda, 2019-12-31n

KODEA

ARAUBIDE
JURIDIKOA

IZEN-DEITURAK

MAILA EDO
TALDEA

GRADUA

LANPOSTUA

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

ZERBITZU AITORTUEN
DATA

1.–ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK
01-01

Iranzu Munarriz González

F

A

Idazkaria - Kontu-hartz.

Jardunean

2016-07-29

01-03

Josefina Aguerri Gracia

F

C

5

Administrari-ofiziala - Idazkaritza eta
Hirigintza

Jardunean

1992-01-01

01-04

M.ª Soledad Ayensa Méndez

F

D

4

Administrari laguntzailea - Adm. Orokorra

Jardunean

1996-12-01

01-05

Ana Moreno Campo

LK

D

Administrari laguntzailea - Adm. Orokorra

Jardunean

2010-06-07

01-06

Ascensión Silvestre Manso

F

B

Erdi mailako teknikaria: Diruzaintza-Ekonomia Alorra-Kontabilitatea

Jardunean

2008-11-10

2.–KULTURA-KIROLA
02-01

Mercedes Boneta Fernández

02-02

Tobías Peralta Romaguera

LK

B

Kultura eta kirol koordinatzailea

Jardunean

1998-11-25

F

E

2

Pabilioiko atezaina

Jardunean

2010-04-13

F

D

4

Eskolazaina

Jardunean

1992-09-14

3.–HEZKUNTZA
03-01

Tomás Alcalde Flamarique

4.–HERRITARREN BABESA
04-01

Francisco Villanueva Fabo

F

C

5

Udaltzain-agentea

Jardunean

1987-09-01

04-02

José M.ª Garrido Sánchez

F

C

4

Udaltzain-agentea

Jardunean

1993-08-23

04-03

Patxi Reparaz Pérez

F

C

3

Udaltzain-agentea

Jardunean

2003-11-19

5.–OBRAK ETA ZERBITZUAK
05-01

LKF

E

05-02

José Javier Larumbe Wacschutz

F

D

05-03

Efrén Fabo Nacianceno

F

05-04

Domingo Antomás Inchausti

05-05

Rafael Garrido Toledo

Arduradun orokorra
3

Hutsik

Herri-lurretako arduraduna

Jardunean

2003-03-01

D

Zerbitzu anitzetako peoia

Jardunean.

2015-09-14

LK

E

Zerbitzu anitzetako peoia

Erretiro partziala.
Errelebo-kontratua.

2003-03-01

LK

E

Zerbitzu anitzetako peoia

Jardunean

2003-03-01

Administrazio-kontratudunak, plantillako lanpostuak betetzen ari direnak 2019-12-31n
DEITURAK ETA IZENA

Zk.

LANPOSTUA

ALORRA/KUDEAKETA ZENTROA

ARRAZOIA

ZERBITZU AITORTUEN
DATA

Iranzu Munarriz Gonzalez

1-01

Idazkaria - Kontu-hartzailea

Administrazio Zerbitzuak

Hutsik

2016-07-29

Ana Moreno Campo

1-05

Administr. laguntzailea

Administrazio zerbitzuak

Hutsik

2010-06-07

Ascensión Silvestre Manso

1-06

Erdi mailako teknikaria

Administrazio Zerbitzuak

Hutsik

2008-11-10

Efrén Fabo Nacianceno

05-03

Zerbitzu anitzetako peoia

Obrak eta Zerbitzuak

Hutsik

2015-09-14

ARRAZOIA

ZERBITZU AITORTUEN
DATA

Lan-kontratudunak, plantillako lanpostuak betetzen ari direnak 2019/12/31n
DEITURAK ETA IZENA

Zk.

LANPOSTUA

ALORRA/KUDEAKETA ZENTROA

Mercedes Boneta Fernández

02-01

Kultura eta kirol koordinatzailea

Kultura eta Kirola

Hutsik

1998-11-25

Domingo Antomás Inchausti

05-04

Zerbitzu anitzetako peoia

Obrak eta Zerbitzuak

Hutsik

2003-03-01

Rafael Garrido Toledo

05-05

Zerbitzu anitzetako peoia

Obrak eta Zerbitzuak

Hutsik

2003-03-01

Martín José Larumbe Oreja

05-04

Zerbitzu anitzetako peoia

Obrak eta Zerbitzuak

Errelebo-kontratua

2016-07-01

VICENTE FONTÁN UDALAREN MUSIKA PATRONATUA ERAKUNDE AUTONOMOA
2020KO PLANTILLA ORGANIKOA
LANPOSTU
KOPURUA

ARAUBIDE
JURIDIKOA

MAILA EDO
TALDEA

SARBIDEA

LANPOSTUA

Irakaslea: Zuzendaria

1

F

B

O

19,00
12,51

Jardunean

1-02tik 1-18ra

Irakasleak

14

LMLP

B

46,31

Hutsik

1-19tik 1-27ra

Irakasleak

8

LMLP

B

46,31

Hutsik

KODEA

LANPOSTUA

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

1.–HEZKUNTZA
1-01

LABURDURAK:
   Araubide juridikoa:
    F = funtzionarioa.
    LKF = lan-kontratudun finkoa.
    LMLP = lan-kontratudun mugagabea, lanaldi partzialekoa.
    ABLKLP = aldi baterako lan-kontratuduna, lanaldi partzialekoa.

Sarbidea:
OL = oposizio-lehiaketa.
OLM = oposizio-lehiaketa murriztua.

Izenen zerrenda, 2019-12-31n
KODEA

IZEN-DEITURAK

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA EDO TALDEA

LANPOSTUA

EGOERA ADMINISTRATIBOA

1.–IRAKASLEAK
1-01

José Javier Malo Amadoz

Funtz. (Gradua: 5)

B

Zuzendaria

Jardunean

1-02

Marcos Bernarte Lorente

Lan-kontratudun
mugagabea LP

B

Irakaslea

Jardunean

1-03

David Iborra Jiménez

Lan-kontratudun
mugagabea LP

B

Irakaslea

Eszedentzian

3536. orrialdea - 50. zenbakia
KODEA

2020ko martxoaren 12a, osteguna
ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA EDO TALDEA

1-04

J. M.ª Velasco Janariz

IZEN-DEITURAK

Lan-kontratudun
mugagabea LP

B

Irakaslea

LANPOSTUA

EGOERA ADMINISTRATIBOA

Jardunean

1-05

Carmelo Muruzábal Ibáñez

Lan-kontratudun
mugagabea LP

B

Irakaslea

Jardunean

1-06

Victor M de Andrés Mutilva

Lan-kontratudun
mugagabea LP

B

Irakaslea

Eszedentzian

1-07

David Echeverría Irigaray

Lan-kontratudun
mugagabea LP

B

Irakaslea

Eszedentzian

1-08

Ramiro Mediavilla Fernández

Lan-kontratudun
mugagabea LP

B

Irakaslea

Jardunean

1-09

María Barbería Fernández

Lan-kontratudun
mugagabea LP

B

Irakaslea

Jardunean

1-10

Frco.Javier Lorente Berrio

Lan-kontratudun
mugagabea LP

B

Irakaslea

Jardunean

1-12

Martín Ariztimuño Gutiérrez

Lan-kontratudun
mugagabea LP

B

Irakaslea

Jardunean

1-13

Fernando Rivas Martínez

Lan-kontratudun
mugagabea LP

B

Irakaslea

Eszedentzian

1-14

Carlos Rodrigo Vicente

Lan-kontratudun
mugagabea LP

B

Irakaslea

Jardunean

1-17

Jorge Paris Aristu

Lan-kontratudun
mugagabea LP

B

Irakaslea

Eszedentzian

1-18

Maite López Orta

Lan-kontratudun
mugagabea LP

B

Irakaslea

Jardunean

1-19

Christian Jiménez Redín

Aldi baterako lan-kontratuduna LP

B

Irakaslea

Jardunean

1-20

Aldo Navajas Fabo

Aldi baterako lan-kontratuduna LP

B

Irakaslea

Jardunean

1-21

Rosana Ascacibar Alfaro

Aldi baterako lan-kontratuduna LP

B

Irakaslea

Jardunean

1-22

Ananda Larrea Idoy

Aldi baterako lan-kontratuduna LP

B

Irakaslea

Jardunean

1-23

Xabier Olcoz Pascual

Aldi baterako lan-kontratuduna LP

B

Irakaslea

Jardunean

1-24

Lorena Baines Cardosa

Aldi baterako lan-kontratuduna LP

B

Irakaslea

Jardunean

1-26

Sergio Urtasun Iriarte

Aldi baterako lan-kontratuduna LP

B

Irakaslea

Jardunean

1-27

Juan Cazcarra Mateo

Aldi baterako lan-kontratuduna LP

B

Irakaslea

Jardunean

SAN BARTOLOMÉ ZAHAR ETXEAREN PATRONATUA ERAKUNDE AUTONOMOA
2020ko plantilla organikoa
KODEA

LANPOSTUAREN IZENA

LANPOSTU
KOPURUA

ARAUBIDE
JURIDIKOA

MAILA/TALDEA

SARBIDEA

ZUZENDARITZA
LANPOSTUA

LANPOSTUA HITZARMENA EGOERA ADMINISTRATIBOA

1.–EGOITZAK
Erizain lag. koord.

1

LM

Hutsik

Erizaina

1

LM

Hutsik
Hutsik

Sukaldea

2

LM

Zaintzailea

14

LM

Hutsik

Terapeuta okupazionala

1

LM

Hutsik

Gizarte-langilea

1

LM

Hutsik

Zerbitzu orokorrak

1

LM

Hutsik

LABURDURAK:
   LM = Lan-kontratu mugagabea.
   BB = Behin-behinekoa.

Izenen zerrenda, 2019-12-31n
KODEA

IZEN-DEITURAK

ARAUBIDE JURIDIKOA

Lan-kontratudun mugagabea

LANPOSTUA

Erizaina OLT-EUD

EGOERA ADMINISTRATIBOA

1-01

Aranzazu Garcia Cortes

1-02

Hutsik

1-03

Elisa Fernandez Sainz

1-04

Raquel Lacabe

Behin-behinekoa

Gizarte-langilea

1-05

Raquel Hontanon Velez

Behin-behinekoa

Zerbitzu orokorrak

1-06

Berima Mokhtaria

Lan-kontratudun mugagabea

Zaintzailea

Jardunean

1-07

Susana Cocho Martínez

Lan-kontratudun mugagabea

Zaintzailea

Jardunean

1-08

Dib Zhour

Lan-kontratudun mugagabea

Zaintzailea

Jardunean

1-09

Nuria Est Merino Navarro

Lan-kontratudun mugagabea

Zaintzailea

Jardunean

1-10

Belén Ortega Malo

Lan-kontratudun mugagabea

Zaintzailea

Jardunean

1-11

Itziar Parriego Los Mozos

Lan-kontratudun mugagabea

Zaintzailea

Jardunean

1-12

María Pérez Medina

Lan-kontratudun mugagabea

Zaintzailea

Jardunean

1-13

Nerea Pizarro Wilches

Lan-kontratudun mugagabea

Zaintzailea

Jardunean

Erizain lag.
Lan-kontratudun mugagabea

Terapia okupazionala

Jardunean
Hutsik
Amatasun baja
Jardunean
Bajan

2020ko martxoaren 12a, osteguna
KODEA

50. zenbakia - 3537. orrialdea

IZEN-DEITURAK

ARAUBIDE JURIDIKOA

LANPOSTUA

EGOERA ADMINISTRATIBOA

1-14

Marian Marduga Herrera

Lan-kontratudun mugagabea

Zaintzailea

1-15

Lourdes Perez Sola

Lan-kontratudun mugagabea

Zaintzailea

Jardunean
Bajan

1-16

Mercedes Garrido

Lan-kontratudun mugagabea

Zaintzailea

Jardunean

1-17

Naoual Lahlali

Behin-behinekoa

Zaintzailea

Hutsik

1-18

Aicha Mhimdame

Behin-behinekoa

Zaintzailea

Jardunean

1-19

Hutsik

1-20

Isabel Imaz López

1-21

M.ª Cristina Lins Fernandes

Behin-behinekoa

Zaintzailea

Hutsik

Lan-kontratudun mugagabea

Sukaldaria

Jardunean

Behin-behinekoa

Sukaldaria

Jardunean
L2002140

ERRIBERRI

IRUÑEKO UDALAREN AURREKONTUA

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga.
Lurren balioen gainean aplikatu beharreko koefizienteak
Honako honen bidez, aditzera ematen da Erriberriko Udalak, 2020ko
otsailaren 7an egin osoko bilkuran, erabaki duela koefiziente hauek
ezartzea lurren balioaren gainean aplika daitezen, Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren sortzapenaren unean, 2020ko urtarrilaren
1etik aurrera:
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

Erriberrin, 2020ko otsailaren 18an.–Alkatea, Maite Garbayo.

L2002782

ORKOIEN
2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena
Orkoiengo Udalak, 2020ko otsailaren 20an egindako osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen 2/2020 aurrekontu-aldaketa 2020ko udal aurrekontuan.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek azter dezaten eta egokiak iruditzen
zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori dena, 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).
Orkoienen, 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, Carlos Arroniz Loyola.

L2002842

IRUÑA
Aldaketa inbertsioetarako 2020ko aurrekontuan.
Behin betiko onespena.
Behin Udaleko Osoko Bilkurak, legezko den quorumarekin, bi mila
eta hogeiko otsailaren 6an hasiera batez onetsirik, eta jendaurreko epea
inolako erreklamaziorik gabe iragan eta gero, behin betiko onetsita gelditu da inbertsioetarako 2020ko aurrekontu luzatuan egindako aldaketa,
xehetasun hauekin bat:

A) Aldaketak finantzaz bezainbatean jasangarriak diren 2019ko
inbertsioetan.
1.–Aldaketa 11 43200 632090 partidan (Turismoa, konponketa-lanak
beste eraikin eta eraikuntzetan), guztira 89.600 euroko zenbatekoaz, San
Bartolome gotorleku txikiko Iruñeko Gotorlekuen Interpretazio Zentroan
erabiltzeko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu
egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko
maileguak).
2.–Aldaketa 41 15331 609000 partidan (Inb. eta Konp. Bide publikoan,
Azpiegituretan eta Erabilera publikoko ondasunetan), guztira 103.000
euroko zenbatekoaz, Oscoz multzoa eraisteko, ezohiko kreditu baten
bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin
diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak).
3.–Aldaketa 41 15331 609000 partidan (Inb. eta Konp. Bide publikoan,
Azpiegituretan eta Erabilera publikoko ondasunetan) eta 41 15331 619000
partidan (Inb. eta Konp. Bide publikoan, Azpiegituretan eta Erabilera publikoko ondasunetan), 40.200 euroko eta 97.300 euroko zenbatekoez,
hurrenez hurren, Urdanoz etxe-multzoko (Etxabakoitz) espaloiak berritzeko,
ezohiko kreditu baten bidez eta kreditu-gehikuntzaren bidez hurrenez hurren; horiek finantzatzeko, handitu egin da 137.500 eurorekin diru-sarreren
20 91301 partida (Epe luzeko maileguak).
4.–Aldaketa 41 15331 619000 partidan (Inb. eta Konp. Bide publikoan,
Azpiegituretan eta Erabilera publikoko ondasunetan), 850.000 euroko
zenbatekoaz, Sanduzelai berrurbanizatzeko, kreditu-gehikuntzaren bidez;
hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20
91301 partida (Epe luzeko maileguak).
5.–Aldaketa 41 15331 619000 partidan (Inb. eta Konp. Bide publikoan,
Azpiegituretan eta Erabilera publikoko ondasunetan), guztira 300.000
euroko zenbatekoaz, Laguntzako Andre María kalea berrurbanizatzeko,
kreditu-gehikuntzaren bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko
berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak).
6.–Aldaketa 41 15331 619000 partidan (Inb. eta Konp. Bide publikoan,
Azpiegituretan eta Erabilera publikoko ondasunetan), guztira 431.000
euroko zenbatekoaz, Juaristi Doktorearen kalea berrurbanizatzeko, kreditu-gehikuntzaren bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko
berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak).
7.–Aldaketa 41 15331 619000 partidan (Inb. eta Konp. Bide publikoan,
Azpiegituretan eta Erabilera publikoko ondasunetan), guztira 162.000
euroko zenbatekoaz, haur-jolasen ehun-estalkirako, kreditu-gehikuntzaren
bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren
20 91301 partida (Epe luzeko maileguak).
8.–Aldaketa 41 92062 622020 partidan (Eraikin Orokorrak edota erabilera anitzekoak, Etxebizitzak), guztira 780.000 euroko zenbatekoaz, San
Pedroko etxebizitzak zaharberritzeko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu
hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20
91301 partida (Epe luzeko maileguak).
9.–Aldaketa 50 23910 622060 partidan (Berdintasuna, Kultur eta
Gizarte Instalazioak), 286.000 euroko zenbatekoaz, Emakumeen Etxean
egokitze-lanak egiteko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida
(Epe luzeko maileguak).
10.–Aldaketa 71 33701 632060 partidan (Arreta Haurtzaroari eta Familiari, Inbertsioak eta konponketak Kultur eta Gizarte Instalazioetan), guztira
107.000 euroko zenbatekoaz, Carbonilla eraikinean hobekuntza-lanak
egiteko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu
egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko
maileguak).
11.–Aldaketa 71 34200 632050 partidan (Kirol instalazioak, Inbertsioak
eta Konponketak kirol instalazioetan), guztira 171.000 euroko zenbatekoaz,
Sanduzelaiko futbol-zelaian hobekuntza-lanak egiteko, ezohiko kreditu
baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin
diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak).
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12.–Aldaketa 71 34200 632050 partidan (Kirol instalazioak, Inbertsioak
eta Konponketak kirol instalazioetan), guztira 168.000 euroko zenbatekoaz,
Antoniuttiko Skateparken hobekuntza-lanak egiteko eta obrak zuzentzeko,
ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da
zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak).
13.–Aldaketa 80 32320 632040 partidan (Ikastetxe Publikoak, Inbertsioak eta Konponketak ikastetxeetan), guztira 98.000 euroko zenbatekoaz,
Bernart Etxepare Ikastetxe Publikoan inbertitzeko, kreditu-gehikuntzaren
bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren
20 91301 partida (Epe luzeko maileguak).
14.–Aldaketa 80 32320 632040 partidan (Ikastetxe Publikoak, Inbertsioak eta Konponketak ikastetxeetan), guztira 113.000 euroko zenbatekoaz,
Sanduzelai Ikastetxe Publikoan inbertitzeko, kreditu-gehikuntzaren bidez;
hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20
91301 partida (Epe luzeko maileguak).
15.–Aldaketa 80 32320 632040 partidan (Ikastetxe Publikoak, Inbertsioak eta Konponketak ikastetxeetan), guztira 182.000 euroko zenbatekoaz,
Hegoalde Ikastolan inbertitzeko, hauen bidez:
–Kreditu-gehikuntza (32.000 euro); hori finantzatzeko handitu egin
da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak).
–Kreditu-gehikuntza (150.000 euro), 20 87010 partidak (Finantziazioa
ukitua duten gastuetarako Diruzaintzako Geldikina) finantzatua.
B) Aldaketak beste konpromisoetan.
16.–Aldaketa 11 92001 641000 partidan (Informatika eta informatikaaplikazioak), 350.000 euroko zenbatekoaz, ANIMSAren enkarguetarako,
aplikazioak hornitu eta garatu ditzaten, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu
hori finantzatzeko, handitu egin da 350.000 euro diru-sarreren 20 91301
partida (Epe luzeko maileguak).
17.–Aldaketa 41 15331 609000 partidan (Bide Publikoa, Azpiegiturak eta Erabilera publikoko ondasunak), 2.310.408 euroko zenbatekoaz,
Txantreako kaleak berrurbanizatzeko (zoladura eta sareak); obrak Toki
Azpiegituretarako Planak finantzatu ditu, hauen bidez:
–Ezohiko kreditu bat (743.727 euro); kreditu hori finantzatzeko, handitu
egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko
maileguak).
–Diru-sarrerek sortutako kredituak (610.407 euro); kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 61900
partida (Beste hainbat inbertsio besterentzea, hitzarmena Iruñerriko
Mankomunitatearekin).
–Diru-sarrerek sortutako kredituak (956.274 euro); hori finantzatzeko,
handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 75600 partida (Partaidetza Foru Tributuetan).
18.–Aldaketa 41 92062 632010 partidan (Hiri Kontserbazioa. Eraikin
Orokorrak edota erabilera anitzekoak), guztira 32.500 euroko zenbatekoaz,
Eraikiak mantentzeko Kontraturako, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu
hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20
91301 partida (Epe luzeko maileguak).
19.–Aldaketa 60 13300 623010 partidan (Zirkulazioa eta seinaleztapena, Semaforo-instalazioak), guztira 30.000 euroko zenbatekoaz, Zirkulazioa
erregulatzeko Instalazioen kontraturako, kreditu-gehikuntzen bidez; hori
finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301
partida (Epe luzeko maileguak).
20.–Aldaketa 71 34200 632050 partidan (Kirol instalazioak, Inb. eta
Konp. kirol instalazioetan), guztira 125.000 euroko zenbatekoaz, Lezkairuko
futbol-zelaian inbertsioak egiteko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori
finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301
partida (Epe luzeko maileguak).
21.–Aldaketa 41 15331 619000 partidan (Bide publikoa, Inbertsioak
eta konponketak Azpiegituretan eta Erabilera publikoko ondasunetan),
guztira 178.000 euroko zenbatekoaz, Lehen Zabalgunea berrurbanizatzeko,
kreditu-gehikuntzaren bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko
berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak).
22.–Aldaketa 41 15331 640000 partidan (Bide Publikoa, Azterlanak eta
Proiektuak), guztira 30.000 euroko zenbatekoaz, Sarasate Pasealekuko
Ideia-lehiaketarako, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko,
handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe
luzeko maileguak).
23.–Aldaketa 50 33600 622060 partidan (Ondarearen Babesa eta
Kudeaketa, Kultur eta Gizarte Instalazioak), guztira 228.000 euroko zenbatekoaz, Ziudadelako Arma Aretoko berokuntzarako, ezohiko kreditu baten
bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin
diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak).
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24.–Aldaketa 30 15220 780000 partidan (Hiri Birgaitzea, Transferentziak familiei), guztira 368.475 euroko zenbatekoaz, Birgaitze-hitzarmenetan
(dirulaguntza izendunak) erabiltzeko, hauen bidez:
–Diru-sarrerek sortutako kredituak (345.040 euro); hori finantzatzeko,
lursailak saldu dira diru-sarreren 20 60000 partida (Lursailen Salmenta)
handitzearen bidez.
–Ezohiko kreditua (23.435 euro); kreditu hori finantzatzeko, handitu
egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko
maileguak).
Aurrekontua betetzeko Oinarrien 8. Eranskinari (Dirulaguntza izendunak) gehitu, aldatutako partidaren kargura, eraikinak birgaitzeko laguntzen
kontzeptuan, honako hauek:
ONURADUNA

ZENBATEKOA

Lezkairuko Zaldua 1Bko jabekideak

46.594,83

Lezkairuko Zaldua 1Cko jabekideak

43.307,41

Lezkairuko Zaldua 1Dko jabekideak

42.023,92

Tellaiturri 18ko jabekideak

87.053,23

Agur María zeharkalea 8ko jabekideak

1.630,53

Agur María zeharkalea 10eko jabekideak

66.280,25

Carriquiri 8ko jabekideak

49.980,27

Agur María zeharkalea 11ko eta Carriquiri 8ko jabekideak

31.604,56

C) Aldaketak beste inbertsioetan
25.–Aldaketa 71 23930 790000 partidan (Transferentziak garatze
bidean dauden herriak laguntzeko), guztira 275.000 euroko zenbatekoaz,
garapen-laguntzako %0,78 betetzeko, kreditu-gehikuntzen bidez; hori
finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301
partida (Epe luzeko maileguak).
26.–Aldaketa 50 33210 629010 partidan (Liburutegiak), guztira 90.000
euroko zenbatekoaz, funts bibliografikoak erosteko, ezohiko kreditu baten
bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin
diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak).
27.–Aldaketa 40 17211 623090 partidan (Energia Agentzia, Beste
Instalazioak), guztira 181.600 euroko zenbatekoaz, Stardust: Fotolinera
proiekturako, hauen bidez:
–Diru-sarrerek sortutako kreditua (88.600 euro); kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 79700 partida
(Dirulaguntzak Europako Batasuna).
–Ezohiko kreditua (93.000 euro); kreditu hori finantzatzeko, handitu
egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko
maileguak).
28.–Aldaketa 40 17211 623090 partidan (Energia Agentzia, Beste
Instalazioak), guztira 32.700 euroko zenbatekoaz, Stardust proiekturako
(kargaguneak), ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko,
handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe
luzeko maileguak).
29.–Aldaketa 41 16500 623020 partidan (Hiri-argiteria, Argi-instalazioak), guztira 86.800 euroko zenbatekoaz, Stardust proiekturako (Argi
Pilotu Adimentsua), kreditu-sortze bidez; hori finantzatzeko, handitu egin
da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 79700 partida (Dirulaguntzak
Europar Batasuna).
30.–Aldaketa 40 17211 623090 partidan (Energia Agentzia, Beste
Instalazioak), guztira 20.000 euroko zenbatekoaz, Stardust proiekturako
(Iratxe Monasterioko CPD beroa berreskuratzeko obra amaitzea), kreditu-sortze bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin
diru-sarreren 20 79700 partida (Dirulaguntzak Europar Batasuna).
31.–Aldaketa 40 17211 623090 partidan (Energia Agentzia, Beste
Instalazioak), guztira 60.000 euroko zenbatekoaz, Stardust proiekturako
(obrak amaitzea Iratxe Monasterioko mikrosare elektrikoan-eguzki xafletarako kableak), ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko,
handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe
luzeko maileguak).
32.–Aldaketa 30 15121 600000 partidan (Hirigintza Kudeaketa, Lursailak), guztira 150.000 euroko zenbatekoaz, Iruña-Orkoien pasagunea
egiteko desjabetzeentzat, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 87010 partida
(Finantziazioa ukitua duten gastuetarako Diruzaintzako Geldikina).
33.–Aldaketa 30 15220 681000 partidan (Hiri-birgaitzea, Ondareko
lursailak), guztira 240.000 euroko zenbatekoaz, urbanizazio-kuotengatik
Udalak konpentsazioko batzordeei ekarpenak egiteko, ezohiko kreditu
baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin
diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak).
34.–Aldaketa 30 31120 622090 partidan (Desinfekzio Parkea, Beste
Eraikuntzak), guztira 90.000 euroko zenbatekoaz, Trinitariosko Komun
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autogarbigarriaren proiekturako, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori
finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301
partida (Epe luzeko maileguak).
35.–Aldaketa 70 24110 623000 partidan (Lantegi Eskola eta programa
integratuak, Makineria eta Tresnak), 15.000 euroko zenbatekoaz, lantegi
eskoletarako eta programa integratuetarako makineria eta tresnak erosteko,
kreditu-gehikuntzen bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko
berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak).
36.–Aldaketa 70 24110 632060 partidan (Lantegi Eskola eta programa
integratuak, Inbertsioak eta konponketak Kultur eta Gizarte Instalazioetan),
guztira 82.000 euroko zenbatekoaz, lantegi eskoletarako eta programa
integratuetarako materialak erosteko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu
hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20
91301 partida (Epe luzeko maileguak).
37.–Aldaketa 70 24120 632020 partidan (Gizarte Enplegu Babestua,
inbertsioak eta konponketak etxebizitzetan), guztira 70.000 euroko zenbatekoaz, Gizarte Enplegu Babesturako materialak erosteko, ezohiko kreditu
baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin
diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko maileguak).
38.–Aldaketa 70 24120 632060 partidan (Gizarte Enplegu Babestua,
Inbertsioak eta konponketak kultur eta gizarte Instalazioetan), guztira
40.000 euroko zenbatekoaz, Gizarte Enplegu Babesturako materialak
erosteko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu
egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko
maileguak).
39.–Aldaketa 70 24120 625000 partidan (Gizarte Enplegu Babestua,
Bulegoko altzariak eta tresneria), guztira 13.000 euroko zenbatekoaz,
altzariak erosteko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko,
handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20/91301 partida (Epe
luzeko maileguak).
40.–Aldaketa 20 93300 682020 partidan (Ondarea, Ondareko Lokalak),
guztira 30.000 euroko zenbatekoaz, Zaldi Zurian hirigintza-errekerimenduagatik inbertitzeko, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko,
handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20/91301 partida (Epe
luzeko maileguak).
41.–Aldaketa 40 13400 623090 partidan (Mugikortasuna, Beste Instalazioak), guztira 80.000 euroko zenbatekoaz, zaintzapeko aparkabizietarako, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori finantzatzeko, handitu
egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko
maileguak).
42.–Aldaketa 40 17212 609000 partidan (Agenda 21, Erabilera publikoko Azp. eta ondasunak), 90.000 euroko zenbatekoaz, Etxabakoizko
aisia- eta gizarte-baratzeetarako, ezohiko kreditu baten bidez; kreditu hori
finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301
partida (Epe luzeko maileguak).
43.–Beste inbertsioak:
–Inbertsio berriak:
PARTIDAREN KODEA
Alorra Programa

Partida

KONTZEPTUA

ZENBATEKOAK
Aldakuntza

41

15331

619000 Aldirietako aparkalekuak Urdanoz
etxe-multzoan eta Arrotxapean

130.000

41

15331

640000 Basotxoa-Chinchilla eta San Frantzisko-Ansoleaga kaleak oinezkoen gune
bihurtzeko berrurbanizazio-proiektuaren erredakzioa

100.000

41

17100

609000 Hiri-basoa Emakume Aitzindarien
parkean

20.000

41

15331

619000 Iruña Hegoaldeko EDUSI planean
aurreikusitako jarduketak betetzea

100.000

41

15331

619000 Espaloien berrikuntza, Mendillorrin

100.000

80

32310

622040 Lezkairuko haur-eskola berriaren
obrak hastea

200.000

50

33600

629090 Ezkontza Zibilen aretoa argitu eta seinaleztatzea eta altzariak Ziudadelako
Arma Aretorako

50.000

71

34200

622050 Softball zelai bat egitea

80

32320

632040 Buztintxuriko kirol-estalkia hobetzeko
lanak

50.000

11

43110

629090 Merkataritzako Plan Estrategikoaren
garapena

60.000

11

43200

629090 Turismoko Plan Estrategikoaren garapena

40.000

150.000

Aldaketa horiek kreditu-gehikuntzak edo ezohiko kredituak dira adierazitako partidak hasierako krediturik duen ala ez, eta finantzatzen dira
diru-sarreren 20 91301 partidari (Epe luzeko maileguak) guztira 1.000.000
euro gehituta. Halaber, proiektu hauek gauzatzeko premia handiagoa da
justifikazio-txostenetan jasota dauden konpromisoei heltzea baino.

IRUÑEKO UDALAREN ETA HIRIGINTZA GERENTZIA ERAKUNDE
AUTONOMOAREN AURREKONTUA
44.–Iruña-Orkoien pasagunea:
A) Iruñeko Udalaren aurrekontua:
Aldaketa, 30 15122 710000 partidan (Kapital Transferentzia Hirigintza
Gerentziari), guztira 601.193 euroko zenbatekoaz, Iruña eta Orkoien artean
pasagune bat eraikitzeko, hauen bidez:
–Kreditu-gehikuntza, 300.000 euroko zenbatekoaz, finantziazio ukituak
eragindako Diruzaintzako Geldikin bidez finantzatua (Nafarroako Gobernuaren Kapital Transferentzia), diru-sarreren 20 87010 partidan.
–Kreditu-gehikuntza, 130.000 euroko zenbatekoaz, finantziazio ukituak
eragindako Diruzaintzako Geldikin bidez finantzatua (Orkoiengo Udalaren
Kapital Transferentzia), diru-sarreren 20 87010 partidan.
–Kreditu-gehikuntza, 171.193 euroko zenbatekoaz, epe luzeko maileguen bidez finantzatua diru-sarreren 20 91301 partidan.
B) Hirigintza Gerentziaren aurrekontua:
Kreditu-gehikuntza 30 15122 6090000 partidan (Erabilera publikoko
azpiegiturak eta ondasun publikoak) 601.193 euroko zenbatekoaz, Iruña
eta Orkoienen arteko pasagunearen obra zuzendu eta gauzatzeko espedienteak eragindako gastuak estaltzeko; hori finantzatzeko, handitu
egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 30 70000 partida (Lurralde
Entitateen ekarpenak).
45.–Txantrea hegoaldeko parkea:
A) Iruñeko Udalaren aurrekontua:
Aldaketa 30 15122 710000 partidan (Kapital Transferentzia Hirigintza
Gerentziari), guztira 673.000 euroko zenbatekoaz, Txantrea hegoaldeko
parkearen obra egin eta zuzentzeko, kreditu-gehikuntzen bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301
partida (Epe luzeko maileguak).
B) Hirigintza Gerentziaren aurrekontua:
Kreditu-gehikuntza 30 17100 6090000 partidan (Erabilera publikoko
azpiegiturak eta ondasun publikoak) 673.000 euroko zenbatekoaz, Txantrea hegoaldeko parkearen obraren 1. fasea zuzendu eta gauzatzeko
espedienteak eragindako gastuak estaltzeko; hori finantzatzeko, handitu
egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 30 70000 partida (Lurralde
Entitateen ekarpenak).
46.–Milagrosako Plan berezia:
A) Iruñeko Udalaren aurrekontua:
Aldaketa 30 15122 710000 partidan (Kapital Transferentzia Hirigintza Gerentziari), guztira 85.750 euroko zenbatekoaz, Milagrosako Plan
Berezia idazteko, kreditu-gehikuntzen bidez; hori finantzatzeko, handitu
egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301 partida (Epe luzeko
maileguak).
B) Hirigintza Gerentziaren aurrekontua:
Kreditu-gehikuntza 30 15122 6090000 partidan (Erabilera publikoko
azpiegiturak eta ondasun publikoak) 85.750 euroko zenbatekoaz, Milagrosako Plan Berezia idazteko gastuak estaltze aldera, kreditu-gehikuntzen
bidez; hori finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren
30 70000 partida (Lurralde Entitateen ekarpenak).
IRUÑEKO UDALAREN ETA HAUR ESKOLEN ERAKUNDE
AUTONOMOAREN AURREKONTUA
47.–Haur Eskolen eraikinak mantentzeko lanak:
A) Iruñeko Udalaren aurrekontua:
Aldaketa 80 32310 710000 partidan (Kapital Transferentzia Haur
Eskolei), guztira 14.500 euroko zenbatekoaz, eraikinen mantentze-lanetarako kontratuan jasotako obrak egiteko, kreditu-gehikuntzen bidez; hori
finantzatzeko, handitu egin da zenbateko berarekin diru-sarreren 20 91301
partida (Epe luzeko maileguak).
B) Haur Eskolen aurrekontua:
Kreditu-gehikuntza 71 32310 622000 partidan (Irakaskuntzako
Eraikinak), 14.500 euroko zenbatekoaz, eraikinen mantentze-lanetarako
kontratuan jasotako obrak egiteko; hori finantzatzeko, handitu egin da
zenbateko berarekin diru-sarreren 71 70000 partida (Iruñeko Udalaren
dirulaguntzak kapital-gastuetarako).
AURREKONTU-ALDAKETA GUZTIETARAKO XEDAPEN
KOMUNAK
48.–Aldaketak, aurrekontu-erabilerari dagokionez, lotura kualitatiboa
ezarrita gauzatuko dira partida berean kontzeptu bat baino gehiago sartuz
gero; betiere, Aurrekontua gauzatzeko 10. oinarrian ezarritako zenbatekoarekin bat, gastuaren behin betiko egozpenean aplikazio berriak sortzen
diren kasuetarako.
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Berariazko lotura kualitatiboak ezarri dira kasuan kasuko aurrekontuprogramari dagokionez, programa hauetan aldaketak egiteko:
11/92001–Informatika eta Teknologia berriak.
70/24110.–Lantegi Eskolak eta Programa integratuak.
70/24120.–Gizarte Enplegu Babestua.
49.–Erabaki honen punturen baten kontra jendaurreko epean erreklamaziorik aurkeztuz gero, Osoko Bilkurak berariaz behin betiko onetsi
beharko ditu horiek indarra har dezaten, baina behin betiko berariazko
onespen hori ez da beharrezkoa izanen erreklamaziorik jaso ez duten
puntuek indarra har dezaten. Aurreko ikuspuntu hori ez da aplikagarria
izanen Osoko Bilkuraren erabaki honek tramitazioari buru ematen dion
Iruñeko Udalaren Aurrekontuan egindako kreditu-sortzeen kasuan.
Aldaketa honek ediktu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratutakoan hartuko du indarra.
Iruñean, 2020ko martxoaren 6an.–Alkate udalburua, Enrique Maya
Miranda.
L2003599

IRUÑA
Aldaketa 2020ko aurrekontua betearazteko oinarrietan.
Behin betiko onespena
Behin Udaleko Osoko Bilkurak, legezko den quorumarekin, bi mila eta
hogeiko otsailaren 6an hasiera batez onetsirik, eta jendaurreko epea inolako
erreklamaziorik gabe iragan eta gero, behin betiko onetsita gelditu da 2020ko
aurrekontua betearazteko oinarrien aldaketa, xehetasun hauekin bat:
1.–Aldaketa orokorrak 2020ko oinarrien agiriaren testu osoan.
1) Berresten dira 2020ko oinarrien luzapenean jada urteen aipamenez
bezainbatean sartuta dauden aldaketak, salbu eta oinarrietan aipatzen den
lege-arauren bat onetsitako urtearen kasuan:
–2019 ordez 2020 jarri da.
–2018 ordez 2019 jarri da.
2) Aurrekontu-programa zehatzen aipamenak egokituko dira, bat etor
daitezen 2020ko aurrekontu luzatuan agertzen diren kode organikoen eta
kode funtzionalen egitura berriarekin.
3) Alorren eta alorretako zuzendaritzen aipamenak egokituko dira,
bat etor daitezen Alkatetza Dekretuaren bidez 2019ko ekainaren 21ean
onetsitako Udal Antolaketa berriarekin.
2.–1. Oinarriaren azken paragrafoa aldatzea, honako eduki honekin
bat:
1. Oinarria…:
Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko
apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoa aplikatuz, eta Europako Nazioetako
eta Erregioetako Kontuen Sistemaren irizpideekin bat (SEC95), honako
entitate hauek osatzen dute Iruñeko udalerriaren Administrazio Publikoen
sektorea:
1.–Iruñeko Udala.
2.–Udaleko Hirigintza-Gerentzia erakunde autonomoa.
3.–Iruñeko Udaleko Haur Eskolak erakunde autonomoa.
4.–Pamplona Centro Histórico Sozietatea SA.
5.–Asociación Navarra de Informática Municipal SA (ANIMSA).
6.–Gayarre Antzokia udal fundazioa.
Oinarriaren gainerakoak oraingo testuari eusten dio.
3.–10. Oinarriaren 4. puntua aldatzea, honako eduki honekin bat:
4. Finantziazioa ukitua duten kredituak edo gastuak nahiz kredituen
geldikinak gehitzean sortuko direnak kualitatiboki geldituko dira loturik.
Finantziazioa ukitua duten kreditu edo gastuen lotura kualitatiboa
aldatzeko, beharrezkoa izanen da Udaleko Osoko Bilkuraren onespena,
ez beste ezein izapiderik, baldin eta bermatzen bada, eta espedientean
egiaztatzen, gastu berriek segitzen dutela finantziazio ukitua lortu edo
erabiltzeko behar diren baldintzak betetzen, betiere indarra duten arauekin
bat. Aurrekotik salbuesten dira Finantzaz bezainbatean Jasangarriak diren
Inbertsioen kasuan inbertsioa egin eta amaitu ostean geratzen diren hondarrak edo soberakinak; izan ere, horiek txertatzen ahalko dira soberakina
zein partidatan gertatu eta horren kode organiko, gastu-arlo eta kapitulu
bera duten Finantzaz bezainbatean Jasangarriak diren Inbertsioen kreditu
erabilgarrian.
Finantziazio orokor ukitu gabeaz Aurrekontuari gehitutako kreditu-geldikinen kasuan, behin inbertsioa egin eta amaitutakoan geratzen diren
hondarrak edo soberakinak txertatzen ahalko dira lotura juridikoaren kreditu
eskuragarri orokorrean.

4.–20. Oinarriaren bigarren paragrafoa aldatzea, honako eduki honekin
bat:
20. Oinarria …:
–Kontratazioen kasuan, Udaleko kasuan kasuko arduradun edo teknikari gainbegiratzaileak oniritzitako faktura -betiere oniritziak dagokion data
daramala-, eta, horrekin batera, kontratu bakoitzaren pleguak ezartzen
dituen bestelako agiriak. Obren kontratuetan, zehazki, horiei dagozkien
ziurtagiriak gehituko dira, Udaleko teknikariek behar bezala oniritzitakoak,
bai eta obra eta enpresaren zuzendaritza ere, eta, hala behar izanez gero,
obra hartu izanaren akta. Nolanahi ere, ulertzen da obraren egiaztapena
onetsita dagoela dagokion fakturaren onespen-datan.
…..
20. Oinarriaren gainerakoak oraingo testuari eusten dio.
5.–32. Oinarrian honako hau gehitzea hirugarren paragrafo gisa:
32. Oinarria…:
Partikularrei birgaitze-lanak egin ditzaten epe luzeko maileguak ordaintzeko, justifikatu beharreko ordainketa-aginduak 25.000 euro jotzen
ahalko du, gehienez ere.
…..
32. Oinarriaren gainerakoak oraingo testuari eusten dio.
6.–Azken xedapenetatik hamaikagarrena kentzea.
7.–3. Eranskinaren 3. apartatua aldatzea, honako eduki honekin
bat:
3.–Beste eskumen batzuk.
3.1. Zerbitzu Orokorretako Alorra.
3.1.1. Ogasuneko Zuzendaritza.
Zerbitzu Orokorretako Alorraren Ogasuneko Zuzendaritzaren eskumenekoak izanen dira honako partida hauei dagozkien gastuak:
–202000 Lokalen alokairua: betiere lokalak noizbehinka edo modu
puntual batean erabiltzen ez badira, kasu horretan dagozkien alorrek
kudeatuko baitituzte.
–212020 Komunitate-gastuak.
–215000 Bulegoko altzarien eta tresneriaren mantentze-lanak,
21/92061 azpiprograman.
–220000 Bulegoetako material suntsikorra eta 14. oinarriarekin bat
gastu arrunt gisa jo eta 220000 kodeari egotzi ezin zaizkionak.
–221040 Jantziak, 60/13000 azpiprogramari egotzitakoa izan ezik.
–221100 Garbiketa-materialak.
–224010 Ibilgailuen aseguruak.
–224020 Erantzukizun zibileko aseguruak.
–224030 Kalte materialetarako aseguruak, salbu eta Kulturako,
Hizkuntza Politikako, Hezkuntzako eta Kiroleko Alorrari dagozkionak.
–224040 Istripu aseguruak (21/92061 azpiprograma).
–212050 Garbiketa-kontratuak, 21/92061 azpiprograma: Edukiontzi
higieniko-sanitarioak instalatu eta mantentzeko kontratua.
–625000, 635000 Altzariak eta bulego-tresneria.
–Ondasun higiezinen ondare-kudeaketak sortutako gastuak eta Udala
parte den jabekide-erkidegoetan egindako inbertsio-gastuak, zeinak dagozkien inbertsioen aurrekontuko aplikazioei egotziko baitzaizkie, betiere
gastuen izaeraren arabera, behin Alorrari jakinarazi eta gero.
Baldin eta salbuespenez udal alorrek berandutze-interesak izapidetzen badituzte 20 93400 352000 (Diru-bilketa eta Diruzaintza. Berandutze-interesak) aplikazioaren kargura, Ogasuneko Idazkaritza Teknikoak
baimena emanen du, kasuan-kasuan, haren kontabilitatera eta kreditura
sartzeko.
3.1.2. Giza Baliabideetako Zuzendaritza.
Zerbitzu Orokorretako Alorraren Giza Baliabideetako Zuzendaritzaren
eskumenekoak izanen dira I. Kapituluari (Langileria-gastuak) dagozkion
gastuak.
3.2. Hirigintza, Etxebizitza eta Osasuneko Alorra.
Hirigintza, Etxebizitza eta Osasuneko Alorraren eskumenekoak izanen
dira honako aurrekontu-aplikazio hauei dagozkien gastuak:
–50 33800 227000 “Sanferminak. Osasungarritasun publikorako
kontratuak” (Komun kimikoen kontratazioa).
3.3. Proiektu Estrategikoetako, Mugikortasuneko eta Jasangarritasuneko Alorra.
3.3.1. Hiri Kontserbazioko Zuzendaritza.
Hiri Kontserbazioko Zuzendaritzaren eskumenekoak izanen dira
honako partida hauei dagozkien gastuak:
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–221020 Gas-kontsumoa.
–212010 Eraikinen mantentze-lanak.
–212030 Eraikinen mantentze-lanetarako kontratua.
–214000 Garraioaren kontserbazioa eta mantentze-lanak.
–221001 Udal-eraikinetako elektrizitatea.
–221003 Semaforoetako elektrizitatea.
–221011 Udal-eraikinetako ura.
–221012 Ureztatzeko ura, kanona eta harguneak.
–221031 Ibilgailuen erregai-kontsumoa.
–221032 Berokuntza.
–212050 Garbiketa-kontratuak.
–225021 Zaborren gaineko tasa.
–624000, 634000 Ibilgailuak (Herritarren Segurtasuneko Alorrarenak
izan ezik).
3.3.2. Proiektu eta Obretako, Mugikortasuneko eta Jasangarritasuneko Zuzendaritza.
2020ko ekitaldian zehar egin eta Proiektu eta Obretako, Mugikortasuneko eta Jasangarritasuneko Zuzendaritzak kudeatu beharreko inbertsioek beren espedienteetan baimen bat jaso beharko dute ukitutako
aurrekontu-aplikazioak lotura organikoa zein alorrarekin duen eta haren
Idazkaritza Teknikoak emana.
Indarra duen aurrekontuari gehituko zaizkion inbertsioen kreditu-geldikinak hasierako ekitaldian izapidea zein alorrek hasi duen eta horrek
berak kudeatuko ditu.
8.–8. Eranskina (dirulaguntza izendunak) onestea, honeko testu
honekin bat:
AURREKONTU
APLIKAZIOA

egin ditzaten Iruñeko gazteen bizi-baldintzak eta -kalitatea hobetzeko
xedez. Dirulaguntzen xede diren programek gazteen parte-hartze aktiboa
bultzatu beharko dute haien inguru hurbilenean, sormena, autonomia,
gizarte-konpromisoa edota elkartasuna sustatuko dituzten jardueren
bidez.
Iruñean, 2020ko martxoaren 6an.–Hezkuntza, Herritarren Partaidetza
eta Gazteriako zinegotzi ordezkaria, Fernando Sesma Urzaiz.

L2003647

RIBAFORADA
Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 538. eta 70. lurzatietan.
Hasierako onespena
Ribaforadako Udaleko Gobernu Batzarrak, 2020ko otsailaren 14an
egin bilkuran, erabaki zuen hasiera batez onestea Pedro Luis Carnicero
de la Fuente arkitektoak idatzitako xehetasun-azterketa, elkargo-onespenik gabekoa, 2019ko abendukoa, Sociedad de Inversiones Valcarce
SAk sustatua, aurreko xehetasun-azterketa indarrik gabe uzten duena.
Azterketa horrek Ribaforadako 3. poligonoko 538. eta 70. katastro-lurzatiei eragiten die (A-68 autobiaren aurrean daude, 105,600 PK-an, Ribaforadako udal-mugartean) eta helburua du eraikingintzaren gehieneko
lerrokadurak finkatzea 3. poligonoko 538. eta 70. lurzatietan eta eraikinen
bolumenen konposizioa antolatzea udal plan orokorrean ezarritako baldintzen arabera, UPOean ezarritako gehieneko garaiera 15,75 metrotan
mantenduz.
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekretuaren 72. eta 74. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, espedientea
jendaurrean egonen da hogei egunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, azter dadin eta bidezko
alegazioak aurkez daitezen. Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik
aurkezten, agiria behin betiko onetsiko da, hala badagokio.
Ribaforadan, 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, Tirso Calvo Zardoya.

ONURADUNA / KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

30/15220/482090

Iruñeko Abokatuen Elkargoa / Hitzarmena
Hipoteka-bitartekaritzako Bulegorako

25.500,00

50/23910/482090

Instituto de Promoción de Estudios SocialesIPES ELKARTEA Fundazioa / Emakumeen Liburutegia-Dokumentazio Zentroa mantentzea.

25.500,00

50/33401/482090

Olentzeroren Adiskideak Elkartea / Laguntza,
abenduaren 24an Olentzeroren kalejira egiteko

15.000,00

50/33401/482090

Errege Magoen Kabalkadaren Elkartea / Laguntza, urtarrilaren 5ean Errege Magoen Kabalkada
egiteko

50.000,00

Alkatetzaren eginkizunen eskuordetzea
gaixotasun-bajaren aldian

50/33401/482090

Iruñeko Orfeoia / Hiriko musika-ondarearen
hedapena eta kontserbazioa

100.000,00

50/33501/482090

Euskaltzaindia / Euskara ikertu eta zaintzea.
Hizkuntza normalizazioa

12.000,00

70/23181/482090

Elikagai Bankua / Bankuaren jardunak sortutako
gastuen finantziazioa

40.000,00

70/23181/482090

Secretariado Gitano Fundazioa / Esku-hartze
integrala gizartean, gutxiengo etnikoekin, Iruñean

30.000,00

70/23181/482090

Nafarroako Desgaituen Entitate Ordezkarien
Batzordea (CERMIN) / Finantzaketa, desgaitasuna dutenek parte hartzeko proiekturako,
eta CERMINeko kide diren entitateen jardueren
hedapena

15.000,00

71/23930/482090

Garapenaren aldeko Gobernuz Kanpoko Erakundeen Nafarroako Koordinakundea (CONGDN) /
Finantzaketa, gainerako GKEei proiektuen berri
emateko eta haien arteko koordinaziorako, eta
prestakuntza-ikastaroak funtsen erabileraren
gainean aholkularitza emateko.

36.000,00

Udaleko alkate udalburuak, 2020ko otsailaren 20an, osorik jasotzen
den dekretu hau eman zuen:
“Gaixotasun-baja dela-eta, eta ikusirik Toki Araubidearen Oinarriei
buruzko Legearen 23.3. artikuluan eta Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduaren
44. eta 47. artikuluetan xedaturik dagoena, honen bidez,
EBAZTEN DUT:
Lehena.–Alkatearen eginkizun guztiak lehen alkateorde Ibai Moreno
Ibáñezen esku uztea 2020ko otsailaren 20tik aurrera, eta gaixotasun-bajak
dirauen egun guztietan.
Bigarrena.–Dekretu hau interesdunari jakinaraztea eta Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea. Edonola ere, eskuordetzeak
dekretu honen dataren biharamunetik aurrera izanen ditu ondorioak.
Hirugarrena.–Udalbatzari honen berri ematea, egiten duen hurrengo
osoko bilkuran.”
Erromantzatuan, 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, Aitor Sola Ochotea.

GUZTIRA

L2002840

ERROMANTZATUA

L2002766

349.000,00

Aldaketa honek ediktu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratutakoan hartuko du indarra.
Iruñean, 2020ko martxoaren 6an.–Alkate udalburua, Enrique Maya
Miranda.
L2003603

IRUÑA
Irabazi asmorik gabeko entitateei dirulaguntzak emateko deialdia,
2020. urtean gazteendako proiektuak edo jarduerak egin ditzaten.
Laburpena
Oharra: testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://
www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index): DDBN (Identif.): 499059.

Deialdi honen xedea da Iruñeko irabazi asmorik gabeko entitateak
diruz laguntzea 2020. urtean zehar gazteendako proiektuak edo jarduerak

SANTSOL
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Santsolgo Udalak, 2020ko otsailaren 21ean egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zituen Udalaren 2020ko ekitaldiko aurrekontua eta
hura betearazteko oinarriak.
Onetsiriko aurrekontua idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost
egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita, herritarrek edo 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. artikuluan xedatutakoarekin.
Santsolen, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Francisco Javier Díaz
de Ilarraza Sanz.
L2003141
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SANTSOL
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Santsolgo Udalak, 2020ko otsailaren 21ean egin bilkura arruntean,
hasiera batean onetsi zuen 2020ko plantilla organikoa.
Jendaurrean egonen da hamabost egun baliodunean, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,
bizilagunek eta interesdunek espedientea aztertu eta bidezko erreklamazioak egin ditzaten. Hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan
eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 202.1 artikuluan
xedatutakoarekin.
Santsolen, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Francisco Javier Díaz
de Ilarraza Sanz.
L2003143

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

Jendaurreko epea iraganik alegaziorik aurkeztu gabe, aipatu hedatzeko
plana behin betiko onetsitzat joko da iragarki hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzen denean.
Erabaki hau behin betikoa da bide administratiboan; hortaz, honen
kontra errekurtso hauetako bat jar daiteke, hautara:
a) Gora jotzeko errekurtsoa, zuzenean Nafarroako Administrazio
Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.
b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien
Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, iragarki hau argitaratu eta
biharamunetik hasita. Aurretik, eta hautara, berraztertzeko errekurtsoa ezar
daiteke, hura eman zuen organoari berari zuzendua, hilabeteko epean,
erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Tuteran, 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, Alejandro Toquero Gil.
L2002767

URROTZ-HIRIA

Interesdunen epatzea, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendutako gora jotzeko errekurtsoan, bide bati zoladura emateko
obrak finantzatzeko kontribuzio bereziei buruz
Tebas-Muru Artederretako Udaleko alkate Yolanda Obanos Irurek,
2020ko otsailaren 19an, jarraian hitzez hitz jasotzen den ebazpena eman
zuen:
“Ebazpena, Tebas-Muru Artederretako Udaleko alkate Yolanda Obanos
Irurek 2020ko otsailaren 19an emana, zeinaren bitartez epatzen baitira
pertsona eta entitateak, baldin eta haien eskubide eta interes legitimoak
ukitzen ahal baditu Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendutako
19-02722 gora jotzeko errekurtsoaren baiespenak. Errekurtso hori ezarri
da Osoko Bilkurak 2019ko azaroaren 5ean hartutako erabakiaren aurka,
non ezesten baitzen Osoko Bilkurak 2019ko irailaren 17an hartutako
erabakiaren aurkako berraztertzeko errekurtsoa. Azken erabaki hori 3.
poligonoko 27. eta 28. lurzatien artean den bideari zoladura emateko obrak
finantzatzeko kontribuzio bereziei buruzkoa zen.
Ikusirik otsailaren 14an Udal honen erregistroan sartu zela Nafarroako
Administrazio Auzitegiaren probidentzia Nafarroako Administrazio Auzitegian jarritako gora jotzeko 19-02722 errekurtsoari buruz, zeina ezarri
baitzen Osoko Bilkurak 2019ko azaroaren 5ean hartutako erabakiaren
aurka, non ezesten baitzen Osoko Bilkurak 2019ko irailaren 17an hartutako
erabakiaren aurkako berraztertzeko errekurtsoa, zoladura emateko obrak
finantzatzeko kontribuzio bereziei buruz, eta Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen 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 otsailaren 19an.–Alkatea, Yolanda
Obanos Irure.
L2002643

TUTERA
Telekomunikazioak hedatzeko plana. Behin betiko onespena
Tuterako Udaleko Gobernu Batzarrak, 2019ko abenduaren 20ko bilkuran, erabaki zuen hasiera batez onestea zuntz optikoa eskuratzeko sare
publikoa hedatzeko plana (FTTH) Tuterako udalerriko multzo historikoaren
kanpoaldean (gainerako hiria), eta Tuterako alde zaharraren barruan zuntz
optikoa sartzeko sare publikoa (FTTH) behin-behinean hedatzeko plana,
Masmóvil Broadmand SAUk sustatuta, eta espedientean jasotzen diren
fase eta baldintzetan. Hori guztia Telekomunikazioei buruzko maiatzaren
9ko 9/2014 Lege Orokorraren 34. artikuluan urriaren 1eko Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 83.
artikuluari dagokionez xedatutakoari jarraikiz.
Erabaki hori 2020ko 13. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen, urtarrilaren 21ean. Espedientea hogei egun baliodunez izan zen
jendaurrean.

Udal ordenantza, desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko
txartelak ematea arautzen duena. Hasierako onespena
Urrotz-Hiriko Udalak, 2020ko otsailaren 17an egin osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko
txartelak ematea arautzen duen udal ordenantza.
Onetsitako ordenantza jendaurrean egonen da hogeita hamar egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten eta erreklamazioak, kexak edo oharrak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325.1 artikuluan xedatutakoarekin.
Jendaurreko epea inork alegaziorik egin gabe iragaten bada, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen
udal ordenantza behin betiko onetsi eta testua osorik emanen da argitara
Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Urrotz-Hirian, 2020ko otsailaren 19an.–Alkatea, Miguel Angel Iribarren
Lacunza.

L2002741

ESA
1/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena
Esako Udalak, 2019ko maiatzaren 21ean egindako osoko bilkura
arruntean, erabaki zuen hasiera batez onestea aurrekontuko 1/2019
aldaketa, 2019ko ekitaldiko aurrekontu arruntari dagokiona.
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).
Esan, 2019ko maiatzaren 21ean.–Alkatea, Roberto Martínez Luyando.

L2002639

ZANGOZAKO ESKUALDEKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
2019ko aurrekontua. Hasierako onespena
Zangozako Eskualdeko Zerbitzuen Mankomunitatearen Batzar Orokorrak, 2019ko abenduaren 12an egin bilkura berezian, erabaki zuen hasiera
batez onestea 2019ko ekitaldi ekonomikoko aurrekontuak eta horiek betearazteko oinarriak, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 6/1990
Foru Legearen 271. artikuluan eta Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru
Legearen 201. artikuluan eta hurrengoetan xedaturik dagoenarekin.
Espedientea jendaurrean egon da hamabost egun baliodunean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Mankomunitatearen iragarki-taulan iragarkia
jarrita. Epe horretan alegaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko onesten
da 2019ko aurrekontua. Hona hemen laburpena:
Diru-sarrerak, guztira: 2.526.559,09 euro.
Gastuak, guztira: 2.524.345,20 euro.
Zangozan, 2020ko otsailaren 19an.–Mankomunitateko burua, Javier
Solozábal Amorena.
L2002845
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3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA
EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-OC-552
Murietako Udalak honako datu eta ezaugarri hauek dituen baimena
eskatu du:
Ezaugarriak:
Eskatzailea: Murietako Udala.
Xedea: zuhaitzak moztea 3,1824 hektareatan, zura ustiatzeko; hektarea horietatik 1,46 jabari publiko hidraulikoan daude, eta gainerakoak
polizia-eremuan.
Ibilgua: Ega ibaia.
Alderdia: Zumatza eta Rioviejo, 1. poligonoa, 445, 671 A (zati bat) eta
B, 440 B lurzatiak.
Udalerria: Murieta (Nafarroa).
Ohartarazten da hasierako eskaerarekin bateraezinak diren eskaerak
aurkezten ahal direla harekin lehian, halaxe xedatzen baitu apirilaren 11ko
849/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Jabari Publiko Hidraulikoari
buruzko Erregelamenduak, maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren
bidez aldatuak, 72. artikuluan.
Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten
diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Konfederazio Hidrografikoari idatziz aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost egun balioduneko
epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik
hasita. Eta, horretarako, espedientea eta dokumentazio teknikoa ikusgai
egonen dira Ebroko Konfederazio Hidrografikoan (Sagasta pasealekua
26-28, Zaragoza), bulego orduetan.
Zaragozan, 2020ko otsailaren 13an.–Komisario albokoa, Javier San
Román Saldaña.
E2002584

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-OC-555
Forestal y Agropecuaria Recajo SAk honako datu eta ezaugarri hauek
dituen baimena eskatu du:
Ezaugarriak:
Eskatzailea: Forestal y Agropecuaria Recajo SA.
Xedea: zuhaitzak moztea 11,5 hektareatan, zura ustiatzeko; hektarea horietatik 11,004 jabari publiko hidraulikoan daude, eta gainerakoak
polizia-eremuan.
Ibilgua: Ebro ibaia.
Alderdia: Recajo, 30. poligonoa, 133. lurzatia (zati bat).
Udalerria: Viana (Nafarroa).
Ohartarazten da hasierako eskaerarekin bateraezinak diren eskaerak
aurkezten ahal direla harekin lehian, halaxe xedatzen baitu apirilaren 11ko
849/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Jabari Publiko Hidraulikoari
buruzko Erregelamenduak, maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren
bidez aldatuak, 72. artikuluan.
Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten
diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Konfederazio Hidrografikoari idatziz aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost egun balioduneko
epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik
hasita. Eta, horretarako, espedientea eta dokumentazio teknikoa ikusgai
egonen dira Ebroko Konfederazio Hidrografikoan (Sagasta pasealekua
26-28, Zaragoza), bulego orduetan.
Zaragozan, 2020ko otsailaren 14an.–Komisario albokoa, Javier San
Román Saldaña.

1. poligonoko 194. lurzatian dagoen “Borda del Tejero” izeneko aterpearen isuria, hobi-iragazki biologikoaren bidez araztu eta gero, lurrean
iragazten da, 115 m³-ko emariarekin urtean.
Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten
diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Konfederazio Hidrografikoari idatziz aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
denetik hasita. Eta, horretarako, espedientea ikusgai egonen da Ebroko
Konfederazio Hidrografikoan (Sagasta pasealekua 26-28, Zaragoza). Eta
espedientearen fotokopiak eta dokumentazio teknikoa Iruñeko bulegoan
egonen dira ikusgai (Serafín Olave, 7), bulego orduetan.
Zaragozan, 2020ko otsailaren 13an.–Komisario albokoa, Javier San
Román Saldaña.
E2002739

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-S-560
Olaztiko Udalak honako datu eta ezaugarri hauek dituen baimena
eskatu du:
Ezaugarriak:
Eskatzailea: Olaztiko Udala.
Xedea: Olaztiko hondakin urak isurtzeko baimena berrikustea.
Ibilgua: Arakil ibaia.
Isurketa eginen den udal-mugartea: Olazti (Nafarroa).
Herriko hondakin uren isurketak 300.000 m³-ko bolumena du urtean,
eta araztegi berri batean tratatuko da, elementu hauen bidez: aurretratamendua, ekaitzen tanga, lehen mailako dekantazioa, IFAS erreaktorea,
amaierako dekantazioa eta fintze eta kontrol urmaelak.
Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten
diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Konfederazio Hidrografikoari idatziz aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
denetik hasita. Eta, horretarako, espedientea ikusgai egonen da Ebroko
Konfederazio Hidrografikoan (Sagasta pasealekua 26-28, Zaragoza). Eta
espedientearen fotokopiak eta dokumentazio teknikoa Iruñeko bulegoan
egonen dira ikusgai (Serafín Olave, 7), bulego orduetan.
Zaragozan, 2020ko otsailaren 13an.–Komisario albokoa, Javier San
Román Saldaña.
E2002742

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
Iragarki oharra. Erreferentzia: 2014-A-137
Ebroko Konfederazio Hidrografikoak 2020ko urtarrilaren 21ean emandako ebazpenaren bidez, María Jesús Falcón Osesi eta Isidro Tapiz Carricabururi ur publikoen aprobetxamendua eman zaie, Azkoienen (Nafarroa),
Arga (9012316) ibaiaren ezkerraldean dagoen putzu batetik ura ateratzeko.
Batez besteko emari baliokidea kontsumo handieneko hilean (abuztua)
0,001 l/s-koa izanen da. Ura 0,14 hektarea ureztatzeko erabiliko da aipatu
udal-mugarteko 10. poligonoko 486. lurzatian. Aipatutako ebazpenean
adierazitako baldintzak bete beharko dira.
Aditzera ematen da orok jakin dezan.
Zaragozan, 2020ko otsailaren 13an.–Komisario albokoa, Javier San
Román Saldaña.
E2002851

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

E2002585

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-S-93
Sebastián Zalguizuri Ezquerrek eta José Francisco Zalguizuri Ezquerrek ondoko datu eta ezaugarriak dituen baimena eskatu dute:
Ezaugarriak:
Eskatzailea: José Francisco Zalguizuri Ezquer, Sebastián Zalguizuri
Ezquer.
Xedea: Borda del Tejero aterpearen hondakin urak isurtzeko baimena.
Unitate hidrogeologikoa: Ezkaurre‑Peña Telera.
Isurketa eginen den udal-mugartea: Izaba (Nafarroa).

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-OC-80
Teresa Redín Rebolék honako datu eta ezaugarri hauek dituen baimena
eskatu du:
Ezaugarriak:
Eskatzailea: Teresa Redín Rebolé.
Xedea: zuhaitzak moztea 0,082 hektareatan, zura ustiatzeko; hektarea horietatik 0,017 jabari publiko hidraulikoan daude, eta gainerakoak
polizia-eremuan.
Ibilgua: Irati ibaia.
Alderdia: Val, 2. poligonoa, 756. lurzatia (zati bat).
Udalerria: Irunberri (Nafarroa).
Ohartarazten da hasierako eskaerarekin bateraezinak diren eskaerak
aurkezten ahal direla harekin lehian, halaxe xedatzen baitu apirilaren 11ko
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849/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Jabari Publiko Hidraulikoari
buruzko Erregelamenduak, maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren
bidez aldatuak, 72. artikuluan.
Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten
diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Konfederazio Hidrografikoari idatziz aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost egun balioduneko
epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik
hasita. Eta, horretarako, espedientea eta dokumentazio teknikoa ikusgai
egonen dira Ebroko Konfederazio Hidrografikoan (Sagasta pasealekua
26-28, Zaragoza), bulego orduetan.
Zaragozan, 2020ko otsailaren 19an.–Komisario albokoa, Javier San
Román Saldaña.
E2002852

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-S-100
Marcia Gavilanes Benavidesek honako datu eta ezaugarri hauek dituen
baimena eskatu du:

na.

Ezaugarriak:
Eskatzailea: Marcia Gavilanes Benavides.
Xedea: etxebizitza bakartu bateko hondakin urak isurtzeko baime-

Ibilgua: Zidakos ibaia.
Isurketa eginen den udal-mugartea: Puiu (Nafarroa).
Landa etxea 1. poligonoko 588. lurzatian dago. Haren isuria, hobiiragazki biologikoaren bidez araztu eta gero, Zidakos ibaira ateratzen da,
urtean 60 m³-ko emaria zehazki.
Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten
diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Konfederazio Hidrografikoari idatziz aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
denetik hasita. Eta, horretarako, espedientea ikusgai egonen da Ebroko
Konfederazio Hidrografikoan (Sagasta pasealekua 26-28, Zaragoza). Eta
espedientearen fotokopiak eta dokumentazio teknikoa Iruñeko bulegoan
egonen dira ikusgai (Serafín Olave, 7), bulego orduetan.
Zaragozan, 2020ko otsailaren 18an.–Komisario albokoa, Javier San
Román Saldaña.
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