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2023KO URTARRILAREN 25EKO OSOKO BILKURAKO AKTA. 
 

Tokia: Berako Herriko Etxea.  
Eguna: 2023-01-25. 
Hasiera ordua: 19:30. 
Bilkura mota: ohikoa, 1. deia.  
 
BERTARATUAK: 
EH BILDU  
Patxi Castillo Graciarena  
Ines Rosario Matxiarena Aldalur 
HERRIRAKO 
Jose Antonio Oyarzabal Iribas 
 
EZ EGOTE JUSTIFIKATUAK: 
Jose Esteban Aguirre Zubieta 
Estibaliz Pinacho Olaciregui  
Maialen Chantre Irazoki 
German Castillo Lazcanotegui 
Raquel Quiroga Tapia 
 
ALDEZ AURRETIK JUSTIFIKATU GABEKO EZ EGOTEAK: 
Julen Errandonea Martin 
 
ALKATEA (Bilkurako buru): 
Aitor Elexpuru Egaña 
 
IDAZKARIA: Miguel Jose Belarra Tellechea, ekintzaren akta jasotzen du. 
 
EZTABAIDATUTAKO GAIAK (behar bezala egindako deialdiaren Gai Zerrendan sartu 
zirenak): 

 
1. AURREKO BILKURAKO AKTAREN ONARPENA. 
 

Alkateak  galdetu  du  zinegotziren  batek  oharren  bat  egin  nahi  ote  dion 
deialdiarekin batera banatu zen aurreko bilkurako aktari (2022-12-21). Inork ez du azalpenik 
egin eta aho batez onartu da akta. 
 
2. HIRIGINTZAKO IZAPIDEAK EGITEAGATIKO TASAK ARAUTZEN DITUEN 
ORDENANTZA FISKALA. HASIERAKO ONESPENA. 
 

Ikusirik: 
 
- Hirigintzako izapideak egiteagatiko tasak arautzen dituen Ordenantza fiskalaren 

onespen espedientea. 
 
- Idazkariak 2022ko abenduaren 19an egindako txostena. 
 
- Egin direla Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 



Legeko 133. artikuluak arautzen dituen aurretiko kontsulta publikoa eta entzunaldia. 
 
Kontuan hartuta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen         –

NTOFL- 100.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, Nafarroako toki-erakundeek tasak ezarri 
ahal izanen dituztela zerbitzu publikoak emateagatik edo bere eskumeneko jarduerak 
egiteagatik.  

 
NTOFLaren 13. artikuluan eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru 

Legearen 325. eta 326. artikuluetan ezarritakoa betez, 
 
aho batez ERABAKI DA: 
 
1. Hasierako onespena ematea hirigintzako izapideak egiteagatiko tasaren ezarpenari. 
 
2. Hasiera batez onestea hirigintzako izapideak egiteagatiko tasak arautzen dituen 

Ordenantza fiskala. 
 
3. Espedientea jendaurrean jartzea 30 egunez, aldez aurretik Nafarroako Aldizkari 

Ofizialean eta Udaletxeko iragarki-oholean iragarkia jarrita, herritarrek eta bidezko interesa 
dutenek hura aztertu eta erreklamazioak, eragozpenak eta oharrak egin ahal ditzaten. 

 
4. Ohartaraztea ez bada erreklamazio, kexa edo oharrik aurkezten, hasierako onespen 

hau behin betikoa bilakatuko dela eta Ordenantzaren testua NAOn argitaratuko dela. 
 
5. Behin betiko onartutako Ordenantza igorriko da Nafarroako Toki Erakundeen 

Ordenantza Fiskalen Erregistrora. 
 
3. LANPOSTUAK DESKRIBATZEKO FITXAK ALDATZEA: MANTENTZE 
LANETAKO OFÍZIALA ETA ZERBITZU ANITZETAKOA (11. ZENBAKIKO 
LANPOSTUA); ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA (15. ZENBAKIKO 
LANPOSTUA). 
 

Alkateak gaia aurkeztu ondoren, honako erabaki hau hartu da: 
 
Ikusirik: 
 
- Udaleko plantilla organikoko 2 langilek (11. lanpostua –mantentze lanetako ofiziala 

eta zerbitzu anitzetakoa– eta 15. lanpostua – zerbitzu anitzetako enplegatua–) txandakako 
guardiak egiten dituztela aldizkako asteetan, ur-hornidurako zerbitzuko gorabeherei 
erantzuteko. 

 
- Guardia horiek guardia lokalizatuak direla. Aurrez aurrekoak ez diren guardiak dira, 

langilea Udalerako prest dagoen aldiak, lantokian edo leku jakin batean egon gabe, edozein 
unetan dei diezaioten eta adostutako lana egin dezan, edozein lekutan dagoela ere. 

 
- Talentixek 2018an egindako Lanpostuen Balorazio Txosteneko mantentze lanetako 

ofiziala eta zerbitzu anitzetakoa lanpostuaren deskribapen-fitxak lan-baldintzetan jasotzen 
duela lanalditik kanpo instalazioetan arazoak daudenean 30 minutuko epean joateko 
betebeharra, baina ez dituela berariaz aipatzen guardia lokalizatuak. 
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- Balorazio txosten horrek ez dituela lanaldiaren luzapena eta guardiak jasotzen zerbitzu 

anitzeko 2. langilearen lanpostuaren deskribapen-fitxan. 
 
- Idazkariak txosten juridikoa eman duela. 
 
Kontzeptu horiek adierazitako lanpostuen deskribapenetan sartzea beharrezkoa jotzen 

denez, honako hau ERABAKI DA aho batez: 
 
1.  Mantentze lanetako ofiziala eta zerbitzu anitzetakoa lanpostuaren deskribapen-

fitxaren aldaketa onartzea, LAN-BALDINTZAK atalari letra etzanez nabarmendutako testua 
gehituz: 

 
• Normalean ibilgailua erabiltzen du lantokietara joateko. 
• Betetzen dituen lanbideen berezko tresnak erabiltzea. 
• Ordenagailua erabiltzen du instalazioak kontrolatzeko eta gainerako langileekin 

koordinatzeko. 
• Lanaldiaren luzapena, instalazioetan arazorik izanez gero erantzuteko. 
• Guardia lokalizatuak (ez-presentzialak) egin behar ditu lanalditik kanpo, txandakako 

asteetan, aldi horietan telefono mugikorra erabilgarri edukita. 
• Lanalditik kanpo instalazioetan arazoak daudela jakinarazten zaionean, 30 minututan 

joan beharko du adierazitako lekura.  
 
2. Zerbitzu anitzeko 2. langilearen lanpostuaren deskribapen-fitxaren aldaketa onartzea, 

LAN-BALDINTZAK atalari letra etzanez nabarmendutako testua gehituz: 
 
• Normalean ibilgailua erabiltzen du lantokietara joateko. 
• Bere lanbideen berezko tresnak erabiltzen ditu. Kloroaren maneiatzea. 
• Lanaldiaren luzapena, instalazioetan arazorik izanez gero erantzuteko. 
• Guardia lokalizatuak (ez-presentzialak) egin behar ditu lanalditik kanpo, txandakako 

asteetan, aldi horietan telefono mugikorra erabilgarri edukita. 
• Lanalditik kanpo instalazioetan arazoak daudela jakinarazten zaionean, 30 minututan 

joan beharko du adierazitako lekura.  
 
3. Akordio hau jakinaraztea ukitutako langileei.  

 
4. 2023KO PLANTILLA ORGANIKOA ALDATZEA (UR-HORNIDURAKO 
ZERBITZUA). HASIERAKO ONESPENA. 

 
Arrazoiketa: 
 
- Mantentze lanetako ofiziala eta zerbitzu anitzetakoa izeneko lanpostua (C maila) 

betetzen duen pertsona, ur-zerbitzuaren arduraduna, eszedentzia egoeran dago. 
 
- 2023ko urtarrilaren 1etik, D mailako zerbitzu anitzeko funtzionarioa ari da bere 

eginkizunak betetzen. Haren soldata ordezkatzen duen langilearenarekin parekatu behar da. 
 
- Aurreko langileak guardiak beste lankide batekin partekatzen ditu, hori ere D mailako 

zerbitzu anitzetako langilea, aldi baterako lan-erregimenean kontratatua. Era berean, langile 



horrek bere lanaldian ordezkatuko du oporretan, baimenetan, behin-behineko bajetan eta 
abarretan. Aldi horietan ere parekatu behar da. 

 
- Langile horiek guardia lokalizatuak egin behar dituzte txandakako asteetan, ur-

hornidurako zerbitzuan gertatzen diren gorabeherei erantzuteko. 
 
- Guardia lokalizatuaren kontzeptua lanpostuak baloratzeko erreferentzia gisa erabiltzen 

den Lanpostuak Baloratzeko Eskuliburutik kanpo geratzen da. Nafarroako Administrazio 
Publikoen Zerbitzuko Langileen Ordainsarien Behin-behineko Araudia onesten duen 
uztailaren 4ko 158/1984 Foru Dekretuan ere ez dago arautua. 

 
- Nolanahi ere, guardia lokalizatu horiek orduekin edo ekonomikoki konpentsatu behar 

dira (Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina 
onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 54. artikulua). 

 
- Egoera salbuespenezkoa dela kontuan hartuta (erregulatu gabe dagoelako), ukitutako 

langileekin adostu da guardiak hilero ordaintzea, C mailako hasierako soldataren %15eko 
zenbatekoan. 

 
Kontuan hartuta: 

 
- 2022ko azaroaren 23ko osoko bilkuran, hasiera batean onartu zela Berako Udaleko eta 

Isidoro Fagoaga Udal Musika Eskolaren Patronatua erakunde autonomoko langileen plantilla 
organikoa 2023. urterako. Behin betiko onarpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu 
zen 2023ko urtarrilaren 23an (15. zenbakia). 

 
- Idazkariak eta kontu-hartzaileak txostenak egin dituztela. 
 
- Alkateak idatzi duela aldaketa proposamena.  
 
Azaldutakoan oinarriturik, baita aipatutako arrazoiketan ere, eta kontuan izanik 

aplikagarria den araubideak ezartzen duena, aho batez ERABAKI DA: 
 
1. Hasierako onespena ematea  jarraian zehazten den Udaleko langileen 2023ko plantilla 

organikoaren aldaketari, 2023ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin: 
 
Plantilla organikoaren aldaketa: 
 
* Lanpostua: Mantentze lanetako ofiziala eta zerbitzu anitzetakoa. 
Lanpostuaren zenbakia: 11. 
Kopurua: 1. 
Araubide juridikoa: funtzionarioa. 
Maila: C. 
Mailako osagarria, %12. 
Lanpostuko osagarria, %30. 
Aginte osagarria, %10. 
Arrisku bereziko osagarria, %7. 
Prest egoteko osagarria (luzapena), %10. 
Sarbidea: oposizioa. 
Laneko egoera: hutsik. 
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Euskara maila: C1 (ahoz) eta B2 (idatziz). 
 
* Lanpostua: Zerbitzu anitzetako enplegatua. 
Lanpostuaren zenbakia: 15. 
Kopurua: 1. 
Araubide juridikoa: lan-legepekoa. 
Maila: D. 
Mailako osagarria, %12. 
Lanpostuko osagarria, %25,57. 
Aginte osagarria, %5. 
Arrisku bereziko osagarria, %7. 
Prest egoteko osagarria (luzapena), %10. 
Sarbidea: oposizioa. 
Laneko egoera: hutsik. 
Euskara maila: B2 (ahoz) eta B1 (idatziz). 
 
* Lanpostua: Zerbitzu anitzetako enplegatua. 
Lanpostuaren zenbakia: 14. 
Kopurua: 1. 
Araubide juridikoa: funtzionarioa. 
Maila: D. 
Mailako osagarria, %12. 
Lanpostuko osagarria, %64,06. 
Aginte osagarria, %5. 
Arrisku bereziko osagarria, %7. 
Prest egoteko osagarria (luzapena), %10. 
Sarbidea: oposizioa. 
Laneko egoera: jardunean. 
Euskara maila: B2 (ahoz) eta B1 (idatziz). 
 
Administrazio-kontratua duten aldi baterako langileen izenen zerrendaren aldaketa, 

XXXri dagokionez:  
Lanpostuaren zenbakia: 11. 
Araubide juridikoa: Administrazio-kontratua duen aldi baterako langilea. 
Kargua: Mantentze lanetako ofiziala eta zerbitzu anitzetakoa. 
Egoera administratiboa: eszedentzia. 
Aitortutako zerbitzuen data: 2018-04-16. 
Maila: C. 
Gradua: 1. 
Mailako osagarria, %12. 
Lanpostuko osagarria, %30. 
Aginte osagarria, %10. 
Arrisku bereziko osagarria, %7. 
Prest egoteko osagarria (luzapena), %10. 
 
Lan-erregimenean kontratatutako aldi baterako langileen izenen zerrendaren aldaketa, 

XXXri dagokionez: 
Lanpostuaren zenbakia: 15. 
Araubide juridikoa: Lan-erregimenean kontratatutako aldi baterako langilea. 



Lanpostua: Zerbitzu anitzetako enplegatua. 
Egoera administratiboa: jarduenan. 
Aitortutako zerbitzuen data: 2015-02-02. 
Maila: D. 
Mailako osagarria, %12. 
Lanpostuko osagarria, %25,57. 
Aginte osagarria, %5. 
Arrisku bereziko osagarria, %7. 
Prest egoteko osagarria (luzapena), %10. 
 
 
Langilego finkoaren izenen zerrendaren aldaketa, XXXri dagokionez: 
Lanpostuaren zenbakia: 14. 
Araubide juridikoa: Funtzionarioa. 
Lanpostua: Zerbitzu anitzetako enplegatua. 
Egoera administratiboa: jarduenan. 
Aitortutako zerbitzuen data: 2001-09-01. 
Maila: D. 
Gradua: 4. 
Mailako osagarria, %12. 
Lanpostuko osagarria, %64,06. 
Aginte osagarria, %5. 
Arrisku bereziko osagarria, %7. 
Prest egoteko osagarria (luzapena), %10. 
 
OHARRAK: 
 
- 14. lanpostua. Hemen ezarritako osagarriak aplikatuko dira mantentze lanetako 

ofiziala ordezten duen bitartean. 
 
- 15. lanpostua. Ofizialaren lanak egiten dituen aldietan, haren ordainsaria parekatuko 

da. 
 
2. Espedientea jendaurrean jartzea 15 eguneko aldian, Nafarroako Aldizkari Ofizialean 

eta udal iragarki taulan iragarrita,  nahi duenak aztertu eta erreklamazioak aurkez ditzan.  
 
3. Ohartaraztea jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik aurkezten ez bada, 

plantillaren aldaketa behin betiko onartutzat joko dela.  
 
4. Akordio hau jakinaraztea ukitutako langileei. 

 
5. LIBRE DAUDEN LUBERRIEN ZERRENDA.  
 

Gaia mahai gainean utzi dute. 
 
6. BAKE EPAILE TITULARRA ETA ORDEZKOAREN HAUTAKETA. 
 

Gaia mahai gainean utzi dute. 
 
7. MOZIOA: NAFARROAKO TORTURATUEN SAREA. 
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Alkateak aurkeztu ondoren, aho batez ONETSI DA mozio hau: 
 
ARRAZOIEN AZALPENA 
 
2022ko otsailaren 12an, “Nafarroako Torturatuen Sarea” Elkartea sortu zen, Foru 

Komunitatean motibazio politikoagatik tratu txarrak eta torturak jasan dituzten nafarrentzat 
egiaren erreklamazioan, aitortzan, erreparazioan eta ez errepikatzeko bermean beste urrats bat 
emateko helburuarekin. 

 
Elkarte hau torturatuen errolda egiten ari da eta gaur egun 1.000 kasu baino gehiago 

jaso dira, horietatik 6 udalerri honetan. 
 
Elkarteak zabaldutako datuen arabera, honako hauek erregistratu dira: 
 
- 1.000 tortura-kasu baino gehiago. 
 
- Jasandako torturen ondorioz hildako bi pertsona: Mikel Zabalza eta Antonio Goñi 

Igoa. 
 
- Estrasburgoko Giza Eskubideen Auzitegiak Espainiako Estatuari ezarritako zigorra 

Igor Portu eta Mattin Sarasola torturatzeagatik. 
 
- Estrasburgoko Giza Eskubideen Auzitegiak Espainiako Estatuari ezarritako lau zigor, 

Nafarroako lau herritarren (Oihan Ataun, Javier Beortegi, Patxi Arratibel eta Iñigo Gonzalez) 
tortura salaketak ez ikertzeagatik. 

 
- 2011. urteko txosten bat, Torturaren Prebentziorako Europako Batzordeak egina, 

Nafarroako hiru pertsonaren torturen lekukotzari sinesgarritasuna emanez. 
 
- Gutxienez Nafarroako 101 herritan torturak eragina izan du. 
 
Azken urteotan, erakunde publikoak urratsak ematen ari dira kasu hauek argitzeko. 

2019ko ekainean argitaratu zen “Nafarroako Foru Komunitatean 1960-1978 bitartean 
izandako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua”, Nafarroako Gobernuak 
Kriminologiaren Euskal Institutuari (KREI) eskatua. Bertan, ondorioen artean jasotzen da 
azterlana 1978tik hurrengo urteetara zabaltzeko beharra, Nafarroako torturaren eta tratu 
txarren benetako dimentsioa ulertzeko. 

 
2021eko abenduaren 29an, Nafarroako Gobernuak Nafarroako Bizikidetzarako I. Plan 

Estrategikoa onartu zuen. Planaren lehenengo ardatzean Nafarroako Gobernuaren 
konpromisoa jasotzen da, “Nafarroako erakunde, politika, gizarte eta ekonomia baterako 
jardueretan Giza Eskubideak aplikatzeko mekanismoak indartzeko”. 

 
2022ko ekainean, Nafarroako Gobernuak Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) 

Kriminologiaren Euskal Institutuari (KREI) eta beste hiru erakunderi esleipenaren berri eman 
zien, Nafarroan gertatutako urraketei buruzko txostenak egiteko eta zabaltzeko giza 
eskubideen arloan lan egiten duten ikerketa-zentro edo institutuei eta erakundeei 
dirulaguntzak emateko deialdian. Deialdia Herritarrekiko Harremanetako Departamentuak 



bultzatu du, Bake, Bizikidetza eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiaren bitartez. 
Laguntza “Torturari eta beste tratu txar batzuei buruzko ikerketa Nafarroan 1979tik gaur egun 
arte”, izeneko txostena egiteko izanen da. 

 
2022ko uztailean, Foru-agindu bidez izendatu ziren Errekonozimendu eta Erreparazio 

Batzordeko kideak aurreikusita dagoen “Martxoaren 26ko 16/2019 Foru Legean, eskuin 
muturreko taldeek edo funtzionario publikoek eragindako motibazio politikoko egintzengatik 
biktimak aitortzea eta erreparatzea”, irailean eratzea aurreikusten dena. 

 
Jarduera hauek guztiek argi erakusten dute azken urteotan aurrerapausoak ematen ari 

direla giza eskubideen urraketak jasan dituzten pertsona guztiei egiaren, aitortzaren eta 
erreparazioaren bidean. Gizarteari zor diogu, etorkizuneko belaunaldiei, gertatutakoa argitzea, 
hori baita modurik eraginkorrena torturaren praktika desagerrarazteko. 

 
Botere publikook motibazio politikoko egintzek eragindako giza eskubideen urraketari 

buruzko egiaren ezagutzan, eta biktima hauen errekonozimenduan eta erreparazioan lagundu 
behar dugu. Horregatik, udalek eta toki-erakundeek ere urrats eraginkorrak eman behar ditugu 
egiaren aitortzan eta erreparazioan aurrera egiteko. Are gehiago, herritarren artean kalte hori 
pairatu duten pertsonak baldin badaude. 

 
Horregatik guztiagatik, ondoko hau ERABAKI DA: 
   
1. Berako Udalak elkartasuna eta aitortza agertzen du torturaren eta tratu txarren 

biktima diren nafarrei, eta, bereziki, udalerri honetako bizilagunei. 
 
2. Udalak bere konpromisoa adierazten du egiaren ezagutzan eta egon litezkeen 

kasuen erreparazioan laguntzeko. 
 
3. Udalak Nafarroako Gobernuari eskatzen dio tortura eta tratu txarren praktika 

saihesteko eta ezabatzeko beharrezkoak diren jarduketa guztiak egin ditzala, ez errepikatzeko 
mekanismoak ezarriz. 

 
4. Udalak ebazpen honen berri emanen die Nafarroako Gobernuari, 

Herritarrekiko Harremanetarako Kontseilaritzari eta Bake eta Bizikidetza Departamentuko 
Zuzendaritza Nagusiari, jakinaren gainean egon daitezen, eta onespenaren berri emanen dio 
“Nafarroako Torturatuen Sarea” Elkarteari, helbide elektroniko honetan: 
nts.harremanak@gmail.com. 
 
8. BANDOAK ETA ALKATETZAREN EBAZPENAK. 
 

Honako bando eta Alkatetzaren ebazpen hauen jakinaren gainean geratu dira: 
 
- Bandoak: B1/2023 zenbakiduna. 
 
- Ebazpenak: 334/2022 zenbakiko ebazpenetik (2022-12-19) 353/2022 zenbakiko 

ebazpenera arte (2022-12-30) eta 1/2023 zenbakiko ebazpenetik (2023-01-04) 10/2023 
zenbakiko ebazpenera arte (2023-01-20). 

 
9. ESKAERAK ETA GALDERAK. BESTE UDAL ORGANOEN KONTROLA. 
 

mailto:nts.harremanak@gmail.com
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Ez dira izan. 
 
Beste aztergairik izan gabe, 20:20ak direnean, alkateak bilera bukatutzat eman du, eta 

nik, neronek, idazkaria naizenez, ziurtatzen dut. 
 
 
O.E. ALKATEA, 
Aitor Elexpuru Egaña. 

 
IDAZKARIA, 
Miguel J. Belarra Tellechea. 

 


