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2014KO AZAROAREN 26KO OHIKO OSOKO BILKURA 

LEHEN DEIALDIA 
 
 

Artzibarko udaletxean, bi mila eta hamalauko azaroaren hogeita seiko 
hemeretzietan, Artzibarko Udala bildu zen bilkura arrunta egiteko, legean agindu 
bezala, eta lehen deialdian. 
 
MAHAIBURUA: Lehenengo Alkateordea CRISTINA LARREA IRIGOYEN. 
 
BERTARATUAK: Zinegotzi hauek: 
 
  Doña María Isabel Cañada Zorrilla  

Don Juan José Echavarren Salvador 
Don Juan Manuel Nagore Mina 
Don Miguel Angel Cervantes Aranaz 

  Don Javier Idiazabal Chourraut 
 
Alkateak, Carlos Oroz Torreak, etortzerik ez duela jakinarazi du. 
 
Idazkaria: Loreto Echavarren Sanz a. 
 
Aurreko bilkuraren akta irakurri eta onestea. 
 
1.- Bi mila eta hamalauko irailaren hogeita bostean egindako osoko bilkura arruntaren 
akta eta urriaren hogeita bederatzian egindako osoko bilkura bereziaren akta ez dira 
irakurri zinegotziek aldez aurretik haien fotokopia jaso dituztelako udalkideek, 
bilkura honetako deialdiarekin batera. Bilkura buruak galdetu du zinegotziren batek 
aurreko bilkuren aktei oharpenik egin nahi dion. Inork ez du ezer esan eta bozketa 
egin ondoren aktak aho batez onetsi dira eta bertan izan ziren guztiek sinatu dute. 
 
Fakturak 
 
2.- Jarraian faktura hauek onetsi dira aho batez: 
 

 453.006 faktura 2014-10-16koa Iratí Ingenieros S.L.P-rena, Urdirotzera 
Argindarra eramateko proiektuak ukitutako lurzatien laguntasunezko 
tramitazioa egiteagatik. Zenbatekoa: 4.304,42 euro, bez kanpo. 

 Urdirotzera argindarra eramateagatik Irati Ingenieros S.L.P.-k 2014-10-16an 
emandako 1355324-12 zenbakidun faktura. Zenbatekoa: 3.224,75 euro, bez 
kanpo. 

 
 Baimena eman duten lurzatien jabeei ordaindu beharrekoaren laburpena, 
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guztira 5.815 euro. Irati Ingenieros S.L.P.-k esandakoari jarraituz, Industria 
Departamentuak proiektua onartzen duenean ordainduko zaie. 

 
 Excavaciones Abaurrea S.L.L.-k Gorraitzen parrila jartzeagatik 2014-10-31n 

aurkeztu duen 46/2014 zenbakidun faktura. Zenbatekoa: 7.941,88 euro, bez 
barne. 

 
 Excavaciones Abaurrea S.L.L.-k Imizkotz eta Gorraitzen egindako lanengatik 

2014-10-31n aurkeztu duen 47/2014 zenbakidun faktura. Zenbatekoa: 1.269,29 
euro, bez barne. 

 
 Excavaciones Abaurrea S.L.L.-k Lusarretan egindako lanengatik 2014-10-31n 

aurkeztu duen 48/2014 zenbakidun faktura. Zenbatekoa: 8.247,36 euro, bez 
barne. 

 
Jakinarazpen ofizialak Osoko Bilkuraren ezagumendurako 
 
3.- Honako jakinarazpen ofizialen informazioa eman da, osoko bilkurak horien berri 
izan dezan:  
 
Korrika 19ren idazkia, 2015eko martxoaren 19 eta 29aren artean Korrika 19 

ospatuko dela jakinaraziz; korrika AEK-k antolatuko du eta euskararen aldeko 
ekimena da, Euskal Herria osoa zeharkatzeko 2100 kilometroko ibilbidea 
eginez. Egingo diren jarduerak laguntzeko eskatzen dute baita heldu den urteko 
plangintzan kontuan hartzea ere. Datozen hilabeteetan kanpaina eta informazio 
zehatzagoa emango dute. 

 
Sortzenen idatzia, Euskaraz Mintz@ proiektua aurkeztuz; proiektu hori Sortzen 

Elkarteak jarri zuen martxan eta ikastetxeetako atsedenaldietan jolasen bidez 
euskara sustatzean datza; irakasle, begirale eta ikastetxeetako langileei 
formakuntza eskaintzen diete eta ikastaroak gurasoentzako. Eskaintza ez da 
proiektua garatzen den ikastetxeetarako bakarrik, beste ikastetxeetara eta 
erakundeetara ere zabaltzen da, beste herrietako gurasoek ere ikastaroa egin 
dezaten. 

 
Gonzalo Abokatuen idazkia, 2014ko urriaren 15ean Nafarroako Gobernuari 

Itoizko urtegia ondasun berezi gisa zergak ordaintzeko egin zitzaion 
erreklamazioaren txostena eta haren kopia biltzen duena. 

 
Artzibarko Udalak eta Euskal Garapen eta Kohesio Fondoak 2014ko irailaren 

3an sinatutako hitzarmenaren bidez, Udalak sustatu duen “Pirinioko antzinako 
galtzada berrituz eta elkartasunezko zubiak berreraikiz” izeneko proiektua 
6.000 eurorekin diruz-lagunduko da; proiektua 2015eko abenduaren 31 baino 
lehen bukatu beharko da beranduenez, eta bestela hitzarmena sinatu eta 12 
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hilabeteko epea bukatu baino lehen. 
 

Sortzenek egin duen diru laguntza eskaera 
 
4.- Ikusirik Sortzenek, Euskal Eskola Publikoaren alde lan egiten duen erakundeak, 
igorri duen idazkia laguntza ekonomikoa eskatuz apirilaren 19an baztertua deitutako 
eskualdean egingo duen bestarako eta maiatzaren 17an Sarrigurenen egingo den 
bestarako, aho batez erabaki da 200 € ematea 2015eko aurrekontutik. 
 
2014. urteko %0,7 Lankidetasuna 

5.- Jarraian erabaki da aho batez 600 euro ematea 462 48205 kontu sailetik, 2014ko 
Gastuen Aurrekontutik %0,7 Lankidetasuna, MUGARIK GABEKO MEDIKUEN 
erakundeari, ebola gaixotasunaren aurka lan egin dezaten. 
 
Blanka Zazpe Torrearen eskaera 
 
6.- Ikusirik Blanka Zazpe Torreak egin duen eskaera, duela sei urtetik uztailaren 
azkeneko larunbatean Urdirotzen festak ospatzen direla esanez, orain arte bizilagunen 
artean moldatu direla eta 2015eko festetarako musika kontratatzeko laguntza 
ekonomikoa eskatzen duela Urdirozko bizilagunen izenean esanez. 
 
 Osoko bilkura jakitun da eta gaia hurrengo bilkurarako utzi da. 
 
Orreaga Musika Eskolako Estatutuen aldaketaren onespena 
 
7.- Ikusirik Orreaga Musika Eskolako Patronatuak 2014ko maiatzaren 20an hartutako 
erabakia, Berriobeitiko Udala Patronatuan sartzea onartuz, eta 2014ko urriaren 28ko 
erabakia, estutuak behin betiko onetsiz, erakundea partzuergo bihurtuz eta 
estatutuetan Diruzaina sartuz. 
 
 Aho batez erabaki da, legeak eskatzen duen gehiengoa denez: 
 
 1.- “Orreaga” Musika Eskolako Partzuergoaren Estatutuen aldaketa horiek 
onartzea. 
 
 2.- Erabaki honen berri “Orreaga” Musika Eskolako Partzuergoari jakinaraztea. 
 
 
 
 
Administrazio-emakidaren baldintzak 
 
8.- Ikusirik Ebroko Konfederazio Hidrografikoak 2014ko irailaren 18an aurkeztu 
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zuen idazkia, Urrobi ibaiaren ezkerraldean dagoen iturri batetik ura hartzeko 
baimenaren baldintzak jakinaraziz, Imizkotzera ura eramateko, bai jendeak edateko 
zein aziendarako. 
 
 Baldintza horiek aztertu ondoren, aho batez erabaki da: 
 
 1.- Baldintza horiekin ados gaudela adieraztea, guztiak onartuz. 
 
 2.- Erabaki honen berri Ebroko Konfederazio Hidrografikoari ematea. 
 
Udalaren armarria 
 
9.- Udalaren armarria koloretan edukitzea komeni den eztabaidatu da. Udalaren 
armarria, zuri-beltzean, udalaren zigiluan eta dokumentu ofizialetan erabili ohi da 
1859tik gutxienez. Interesgarria litzateke koloretan edukitzea, argitalpen idatzietan 
zein elektronikoetan erabiltzeko. 
 
  Aho batez erabaki da: 
 
 1.- Artzibarko Udalak erabiltzen duen armarrian honako koloreak agertzea: 
 
 a) Fondoa morea izango da. 
 b) Zuhaitza berde eta marroia. 
 b) Ezpatak zilar kolorekoak eta heldulekua urre kolorekoa. 
 c) Balantza urre kolorekoa. 
 
 2.- Horrelako lanetan aritzen den enpresa bati diseinua eskatzea, hainbat 
formatu eta bereizmenetan. 
 
2015eko tasa eta kargak 
 
10.- Jarraian, Nafarroako Toki Ogasuneko 2/95 Foru Legean ezarritakoa betetzeko, 
2015eko tasa eta kargak eztabaidatu eta bozkatu dira. 
 

Aho batez erabaki da: 

 

 

 

 

1.- Zergen karga-tasak: 
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1.1. Honako karga-tasak onartzea, 2015eko urtarrilaren 1etik aitzina aplikatzeko 
(Bere horretan utzi dira joan den urteko karga-tasak): 

 Hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa: % 0,293 

 Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga:  

  - Etxebizitza berriak: % 2,5 
  - Gainerako instalazio eta obrak: % 2. 

 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga: 1 indizea.  

 Hiri-lurren balio igoeraren gaineko zerga  

  - Tasa % 14. Ehunekoa:  

   1.- 1etik 5 urte bitarte. 2,2 
   2.- 10 urte bitarte. 2,1 
    3.- 15 urte bitarte. 2,0 
   4.- 20 urte bitarte. 2,0 
 
1.2. Lur-ondasunen gaineko kontribuzioaren karga-tasa aldatzeko aukerari 

dagokionez, onetsitako karga-tasa ondasun bereziak direla kontsideratzen diren 
horietarako ere balio duela aipatzen da, 12/2006 Foru Legearen 16. 
artikuluaren arabera; eta 2004ko martxoaren 5eko toki ogasunen estatuko legea 
aplikatu behar izanez gero, subjektu pasiboen arabera karga diferenteak onetsi 
beharko balira, erabaki da kasu horietan 1,3ko karga-tasa aplikatzea Itoizko 
urtegiaren ondasun bereziari, multzo konplexutzat hartuta, eta, izatekoan ere, 
legeak ahalmentzen duen tasarik altuena. 

 
1.3. Erregelamenduzko tramitea ematea 

Modu berean erabaki da aho batez katastroaren arabera jar daitekeen kapitalaren 
oinarriaren gaineko landa-lurreko kontribuzioa ordainarazteko karga-tasa %281 
izatea 2015eko urtarrilaren 1etik aitzina (bere horretan utzi da joan den urtekoa). 

 
2.- Ordenantza Fiskalen tarifak 
 
2.1  2.3 2015ean Ordenantza fiskalek izango duten tarifak ez aldatzea,   joan den 

urtekoak bere horretan utziz: 

 Ur-horniduraren tasak Espotz, Gorraitz, Imizkotz eta Lusarretan: 34,87 € 
urteko/etxebizitzako + bez + saneamendu kanona 

 
 
 
 Estolderia eta arazketa zerbitzuen tasak Gorraitz, Imizkotz eta Usotzen: 

10,10 € / urteko + bez 
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2.2  Erregelamenduzko tramitea ematea 
 
3.- Etxeko egur-loteen kanona 

3.1 Egur-lotearen kanona ez aldatzea, joan den urtekoa bere horretan utziz. 

 Egur-lotea: 8,27€. 
 
2015eko zergen egutegia 
 
11.- Ondoren erabaki da aho batez 2015eko zergen egutegia ezartzea, zergak, tasak 
eta prezio publikoak fakturatzen direnean ordainarazteko, modu boluntarioan; hona 
hemen: 
 

 Ibilgailuen gaineko zerga: otsailaren 1etik 28ra. 
 Landa-lurreko kontribuzioa: martxoaren 1etik 30era. 
 Hiri-lurreko kontribuzioa: sei hilabeteroko ordainketa. 

o %50 apirilaren 1etik 30era 
o   %50 urriaren 1etik 31ra 

 Belarrak: adjudikatutako baldintza pleguaren arabera, abenduaren 15a baino 
lehen. 

 Egur-loteak: uztailaren 1etik 31ra 
 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergak: maiatzaren 1etik 31ra 
 Ur-tasak: urriaren 1etik 31ra 

 
2015eko aurrekontuaren onespena 
 
12.- Idazkari/Kontu-hartzaileak egindako txostenak ikusita. Udalbatzak aurrekontua 
osatzen duten dokumentuak aztertu ditu eta kredituak zehazki eztabaidatu ondoren, 
bai diru-sarrerak zein gastuak, eta betekizun ekonomikoekin zein ezarritako 
baliabideekin bat egiten dutela ikusita, Udalbatzak erabaki du aho batez: 
 
 1.- 2015eko Aurrekontu Orokor Bakarra hasiera batean onartzea. 
 

2.- 2015eko Aurrekontu Arrunta gauzatzeko espedientean aipatzen diren 
betearazteko oinarriak onartzea. 

 
3.- Osoko Bilkurak hasiera batean onartu duen aurrekontua Idazkaritzan jartzea 

jendaurrean hamabost egun balioduneko epean, aldez aurretik Nafarroako Aldizkari 
Ofizialean eta Iragarki Oholean argitaratuz, bizilagunek eta interesdunek espedientea 
aztertu eta egokiak ikusten duten alegazioak egin ditzaten. 

4.- Jendaurreko epean alegaziorik egon ezean, aurrekontua behin betiko 
onartutzat emango da. 
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2015eko Plantilla Organikoaren onespena. 
 
13.- Ikusirik Artzibarko Udalaren 2015eko Plantilla Organikoaren espedientea. 
 

Aho batez erabaki da: 
 
1.- Artzibarko Udalaren 2015eko Plantilla Organikoa hasiera batean onestea. 
 

Funtzionarioak: 
Lanpostua. Idazkaria, zerbitzu bateratua. Burua: Artzibarko Udala.- Plaza kopurua: 
1.- Maila: A. Lanpostuko osagarria % 6,88. Bateraezintasun osagarria % 35. 
Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa. Kokalekua: Lanpostua beterik. 

Lan-kontratudunak:   
Lanpostua. Administrari Ofiziala.- Maila C.- Mailako osagarria % 12.- Lanpostuko 
osagarria % 23,52.- Lanaldia: Partziala, lanaldiaren % 34,5.- Sarbidea: Oposizio-
lehiaketa.- Plaza kopurua: Bat.- Egoera: Lanpostua beterik. 
 
Funtzionarioen izen-zerrenda  
Idazkaria: Loreto Echavarren Sanz a. 
 
Lan-kontratudun finkoen izen-zerrenda: 
Ofizial administraria Beatriz Beroiz Erdozain 
 
 3.- Osoko Bilkurak onetsi duen Plantilla Organikoa Idazkaritzan egonen da 
ikusgai, iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta iragarki oholean argitaratu eta 
hamabost lan eguneko epean, herritar edo interesatuek espedientea aztertu eta egoki 
iritzitako erreklamazioak egin ditzaten. 
 
 4.- Jendaurreko epean alegaziorik aurkeztuko ez balitz, Plantilla Organikoa 
behin betiko onetsitzat emango da. 
 
Alkatetzaren txostenak 
 
14.-. 2014ko azaroaren 3an “Itoitz-Nafarroako Ubidea” Fundazioaren Patronatuak 
egindako bileraren aktari buruzko informazioa eman da. Alkateek hala eskaturik 
zirriborroaren 3. puntuan oharpen bat sartzea eskatu da eta hori onartu eta sartu da. 
Itoitz-Nafarroako Ubidea Fundazioa behin betiko kitatzeko behar diren tramiteak 
egingo dira. Udalkideei aktaren kopia eman zaie. 
 
 
Kide anitzeko organoetako eta bestelako ordezkarien informazioa 
 
15.- Cristina Larrea Irigoyenek honako informazioa eman du: 
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- Udalbiltzak alkate eta zinegotzien topagunea antolatu du azaroaren 29rako, 
Zaraitzuko Batzorde Nagusiko egoitzan eta Udalbatza hau gonbidatua dago. 
Lurraldeko diagnostikoaren aurkezpena egingo da, 2014ko deialdiaren balantzea, 
aurkeztutako 25 proiektu bakoitzaren aurkezpena eta lurraldearen perimetro berriaren 
aurkezpena eta 2015eko deialdi berriaren oinarrien proiektua ere. 
 
-  Rutas Navarratik berarekin jarri ziren harremanetan 2015eko egutegia 
Artzibarko irudiekin osatzea Udalari proposatuz, kostua 800 eurokoa da eta guztira 
4.500 ale argitaratuko dira. Udalbatzari galdetu ondoren eta ados zeudela esan 
ondoren, Rutas Navarrari esan zitzaion eta egutegia datorren asterako egonen da 
prest.  Aleak utziko dituzte udaletxean eta ibarreko etxe guztietara ale bana igorriko 
da. 
 
Galde-eskaerak. 
 
16.- Ez dago. 
 
Gai-zerrendatik kanpo eta aho batez onetsitako urgentzia aitortu ondoren, honako 
gaiak sartu dira: 
 
Pedro Santiago Errok jarritako 14-03056 Gora Jotzeko Errekurtsoa 
 
17.- Ikusirik Nafarroako Administrazio Auzitegiak 2014ko azaroaren 6an igorri zuen 
Probidentzia, Udalaren sarrera erregistroan 2014ko azaroaren 11n sartua; horren 
bidez Udalari jakinarazten baitzaio Pedro Santiago Errok 14-03056 zenbakiko Gora 
jotzeko Errekurtsoa jarri duela Artzibarko Udalak 2014ko irailaren 26an emandako 
enbargo-probidentziaren aurka, bere etxebizitzako hezetasunak konpontzeko egin 
dituen lanengatik dirua zor duelako betearazpen-bidez egin zaion erreklamazioa. 

 
Ikusirik 2014ko azaroaren 17ko Alkate-Ebazpenean honakoak ebatzi zirela: 

administrazio txostenaren kopia eta egindako deien jakinarazpenak Nafarroako 
Administrazio Auzitegira igortzea, ebazpenaren berri  Clara Rípodas Errori eta 
Nagoreko Kontzejuari bidaltzea, interesatu gisa agertzen baitira, hamar egun 
balioduneko epean Nafarroako Administrazio Auzitegian agertzeko (Iturrama karrika, 
10, Iruñea) deituz, eta ebazpenaren berri Osoko bilkurari ematea jakitun egon dadin. 

 
 
 
 

 Ikusirik udal idazkariak 2014ko azaroaren 21ean gora jotzeko errekurtsoan 
aipatzen den errekurtsogilearen etxebizitzako hezetasun arazoak konpontzeko egin 
diren lanen gastuen banaketari buruz egin zuen txostena. 
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 Nafarroako Toki Administrazioaren uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea garatzen 
duen Arautegiaren 12. artikuluaren 3. idatzi-zatian ezartzen duenari jarraikiz, 
maiatzaren 24ko 173/1999 Foru Dekretuan hari emandako idazketaren arabera, 
espedientearekin batera txosten edo alegazioen idatzia aurkeztu ahal da, baita egokia 
ikusten den gainerako dokumentazio osagarria ere. 

 
 Gaia eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da: 
 

1.- Erabakia osatzen duen Txostena onartzea, Nafarroako Administrazio 
Auzitegira igorri beharreko 14-03056 zenbakia duen gora jotzeko errekurtsoaren 
barne igortzeko, txosten administratiboarekin edo haren kopia kaudimendunarekin 
batera igortzeko, eta hala badagokio, bertaratzeko jakinarazpenak gehituz.  

 
2.- 2014ko azaroaren 21ean idazkariak egin zuen txostena onartzea, 1. puntuan 

onetsitako Txostenaren 1. dokumentu gisa gehituz. 
 

 3.- Erabaki honen berri Nafarroako Administrazio Auzitegira igortzea. 
 
Jakinarazpen ofizialak 
 
18.- Honako jakinarazpen ofizialen informazioa eman da, osoko bilkurak horien berri 
izan dezan:  
 

 Tokiko Administrazioko Zuzendari Orokorrak azaroaren 6an emandako 
509/2014 Ebazpena, 2014an hautetsiei ordaindu beharreko zenbatekoaren 
kontzesioa eta ordainketa onesteko. 

 
 Lurraldearen Aberastasuneko Zerbitzuak 2014ko azaroaren 11n igorritako 

idazkia; horretan esaten da Javier Gonzalo Migueláñezi jakinarazpena igorri 
zitzaiola Udal honen izenean, besteak beste, Departamentu horretan aurkeztu 
zuen eskaerari erantzun zitzaiola; eskaera horretan Lurraldearen 
Aberastasuneko Erregistroa gaurkotu eta gordetzeari buruz ari zen, baita 
“Itoizko horma, urtegia eta aprobetxamendu hidroelektrikoa” izeneko ondasun 
higiezinaren katastro balioen ponentzia egin behar dela; eta erantzun dute 
eskatutakoa ez dela bidezkoa eta ez dela egingo. 

 
 Eta gai gehiagorik ez zegoenez alkateak bilkura bukatutzat eman zuen hogeita 
bata eta hogeita hamarrean, eta nik akta egin dut eta bertan zeudenek sinatu dute eta 
nik, idazkaria naizen aldetik, ziurtatu dut. 
 


