
 
 
 
 
BI MILA ETA HAMAIKAKO ABUZTUAREN 30ean ETXARRI ARAN AZKO 
BATZARRAK EGINDAKO EZ-OHIKO OSOKO BILKURAKO  AKTA 
 
 
 

2011ko abuztuaren 30an arratsaldeko 19:00etan, Etxarri-Aranazko Udalak ohiko Osoko 
Bilkura deitu, eta lehenengo deian osatu zuen, arauzko moduan deitu ondotik. JOSE IGNACIO 
BAKAIKOA ARISTORENA   alkatea mahaiburu izanik eta ondoko zinegotziak bertaratu ziren: 
 
 
ENEKA MAIZ ULAYAR and. 
AITOR KARASATORRE MUGURUZA jn. 
EDURNE IGOA LIZARRAGA and. 
IÑIGO LAZKOZ LEKUONA jn. 
ARACELI ERDOZIA ANSO and. 
FRANCISCO MANUEL CAMPOS ARAÑA Jn. 
MARIA ARANTZAZU ARTIEDA IGOA and. 
MAIDER GOÑI ERRAZKIN and  
MIGUEL ANGEL GOÑI IXURKO. 
 
 
Eta artatuz, Iulen Urbiola Loiarte  udal idazkaria 
 
 
 1.- AURREKO AKTA.  
 
Alkateak bilkurari hasiera eman ondotik, 2011ko uztailaren 13an egindako Osoko Bilkuraren akta 
aztertzen da. Miguel Angel Goñik hitza eskatzen du eta jakinarazten du aktako 5. puntuan 
“BILDU TALDEAREN MOZIOA ”  bere abstenzioaren zergatia ez dela esaten eta agertzea 
eskatzen du, hots, gaia ez dela Etxarri Aranatzeko afera bakarrik eta Sakanan edota Nafarroan 
maila tratatu beharko zela eta horrexegatik abstenzioa bozkatu zuen. Osoko Bilkurak botoaren 
zergatia aurreko aktan sar daitela adosten du eta hori kontutan izanda akta ratifikatzen da. 
 
 
 2.-SAKANAKO MANKOMUNITATEAREN KIDEAREN ALDAKETA  
 

Alkateak jakinarazten du 2011/06/30ko osoko bilkuran ordezkaritzak adostu zen puntuan 
Sakanako Mankomunitateari begira ondoko hau erabaki zen: 

Ordezkariak: Jose Ignacio Bakaikoa Aristorena, Araceli Erdozia Anso, Maider Goñi 
Errazkin 
 Oraingoan Alkateak osoko bilkurari ordezkaritzan aldaketa bat egitea proposatzen dio, Jose 
Ignacio Bakaikoa Aristorena-ren ordez Aitor Karasatorre Muguruza ezartzea. Osoko bilkurak 
ahobatez onartzen du aldaketa eta hemendik aurrera Sakanako Mankomunitatearen ordezkariak: 
Aitor Karasatorre Muguruza, Araceli Erdozia Anso eta Maider Goñi Errazkin izango dira. 
 



 3.-ORDAINSARIAK  
 
 Ikusirik 23/2003 Foru Legea, apirilaren 4koa, karguan aritzeagatik euren kideei 
ordainsariak ordaintzen dizkieten Nafarroako udalei konpentsazio ekonomikoak emateko sistema 
bat ezartzen duena, eta azterturik Udalbatza honetako kideei ordainsariak, laguntzak eta kalte-
ordainak zehazteko hasitako prozedura, Toki Araubideko Oinarriei buruzko Legeko 75. artikuluan 
eta Antolaketaren eta Funtzionamenduaren Erregelamenduko 13.artikuluan agindutakoan 
oinarriturik, Udalaren ezaugarri bereziei erreparatu ondotik, aho batez erabaki da:  

o Lehena: Alkateak dedikazio osoa izatea onestea.  
o Bigarrena: Alkateak lanaldi osoa izanen du, hau da, 35.40 ordu astean. Zenbateko hau 

jasoko du: 29374.24  euroko soldata gordina urtean, hamabi hilabetetan banatua eta bi lansari, 
2098.16 euro gordinekoa bakoitza. Zenbateko horiei legeak agindutako atxikipenak aplikatuko 
zaizkie, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta Gizarte Segurantzako langile kuota 
kontuan izanik: Udalak bere gain hartuko du enpresa kuota ordaintzea.  

Alkatearen ordainsariak urtero eguneratuko dira KPIren igoeraren arabera, organo eskudunak 
bestelako igoerarik ezartzen ez badu. 

o Hirugarrena: Gizarte Segurantzaren Diruzaintzako Lurralde Bulegoan eskatzea Gizarte 
Segurantzan dagokion araubidean sartzeko edo alta emateko, legeriak agindutako moduan.  

o Lugarrena: Alkatearen liberatzeari buruzko erabaki honek hartuko du indarra 2011ko 
irailaren 1etik aitzina. 

o Bosgarrena: Gaineko udaleko kideek zenbateko hauek jasoko dituzte organo kolegiatuetara 
joateagatik. 

Organo kolegiatuetara agertzea: 100 euro (ehun euro) organo kolegiatuetako bilkura bakoitzera 
agertzeagatik, urtean 1.459,36 euro, gehienez ere. 

Zenbateko horiei legeak agindutako atxikipenak aplikatuko zaizkie, Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko zerga dela eta. 

Hurrengo urteetan, zenbateko hauek eguneratuko dira, Toki Administrazioko zuzendari 
nagusiak onesten duen urteroko ebazpenean xedatzen denaren arabera.  

o Seigarrena: Udalbatzako kideek kalte ordainak jasotzeko eskubidea dute karguan ari direla 
izandako gastuen ordain, betiere gastu horiek behar bezala baimendu badira eta agirien bidez 
justifikatzen badira: baldintzak eta zenbatekoak, berriz, Nafarroako Administrazio Publikoetako 
langileentzat urtero ordainsarien alorrean ezartzen direnak izanen dira. 

o Zazpigarrena: Zinegotzien ordainsariei buruzko erabaki honek hartuko du indarra 2011ko 
ekainaren 11tik aitzina. 

o Zortzigarrena: Erabaki honen berri ematea Udalaren Kontu Hartzaileari eta Toki 
Administrazioko Departamentuari. 

o Bederatzigarrena: Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta udaleko iragarki 
oholean argitaratzea. 
 
A la vista de lo establecido en la Ley Foral 23/2003, de 4 de abril, por la que se establece un sistema de 
compensación económica a los Ayuntamientos de Navarra que abonen a sus miembros retribuciones o 
asistencias por el ejercicio de sus cargos, examinado el procedimiento abierto para señalar las 
retribuciones, asistencias e indemnizaciones a los miembros de esta Corporación, con base a lo 
preceptuado en el artículo 75 de la LBRL y artículo 13 de ROF; estudiadas las especiales características 
del Ayuntamiento se acuerda por unanimidad: 
Primero.- Aprobar la dedicación exclusiva del Alcalde. 



 
 
 
 
 Segundo.- El Alcalde tendrá jornada completa, es decir, 35.40 horas semanales, con una cuantía a 
percibir de 29374.24 € de sueldo bruto anual. Se dividirá en doce mensualidades más dos pagas extras, por 
importe de 2098.16 € brutos cada una de ellas.  A estas cantidades se aplicarán las retenciones que 
legalmente correspondan en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y cuota obrera 
de la Seguridad Social, asumiendo el Ayuntamiento el pago de la cuota empresarial. Si por el Órgano 
competente no se aprobase otra subida,  la retribución del Alcalde se actualizará anualmente con la subida 
del IPC.  
Tercero.-Solicitar ante la Oficina Territorial de la Tesorería de la Seguridad Social la afiliación y/o alta en 
el Régimen correspondiente de la Seguridad Social, de la Alcaldesa en la forma que legalmente 
corresponda. 
Cuarto.- El presente acuerdo de dedicación exclusiva del Alcalde, entrará en vigor a partir del 1 de 
septiembre del 2011. 
Quinto.- Determinar que los miembros de la Corporación que no tienen asignada dedicación alguna, 
percibirán las siguientes cantidades por asistencia a órganos colegiados: 
-Asistencia a órganos colegiados: 100 euros (cien euros) por cada asistencia a un órgano colegiado. 
Límite máximo anual a cobrar entre todos los concejales: 1.459.36 euros. 
A dichas cantidades se les aplicarán las retenciones que procedan en concepto del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas de conformidad con la legislación vigente. 
Estas cantidades serán actualizadas para los años sucesivos a tenor de lo dispuesto en la Resolución anual 
que se apruebe por el Director General Administración Local. 
Sexto.-Determinar que todos los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir indemnizaciones 
por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, siempre que sean debidamente autorizados 
y justificados documentalmente, en los términos y cuantías, que para cada año se establezca en materia 
retributiva, para el personal al servicio de la Administraciones Públicas de Navarra. 
Séptimo.-Este acuerdo sobre remuneración a concejales entrará en vigor, a partir del 11 de junio de 2011. 
Octavo.-Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal y a Administración Local. 
Noveno.-Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de Anuncios de 
Ayuntamiento. 
 

 
 4.- 2011ko AURREKONTUEN ALDAKETA ( 2011/04) 
 
 Alkateak juakinarazten du CEDERNA ETA SAKANAko MANKOMUNITATEAREN 
kuotak ordaintzeko dirua ez dagoela aurrekontuetan eta Kontuhartzaileak egindako txostenean 
ondoko aurrekontuaren aldaketa aholkutzen dela: 
 

KREDITO TRANSFERENTZIA 
2011/04 

 OSOKO BILKURAREN AKORDIOA 

   Gastua (kredito jasotzailea) Zenbatekoa 

1 771 48200 CEDERNA-GARALUR: KUOTA 8.283,66 

1 771 48201 SAKANAKO MANKOMUNITATEA: GARAPEN ZERBITZUA 5.658,65 

   OROTARA 13.942,31 

     

   Finantziaketa (kredito emailea) Zenbatekoa 

1 314 16001 GIZARTE SEGURANTZA 4.718,41 

1 432 46301 SAKANAKO MANKOMUNITATEA: KUOTA ORVE/EZABU    414,07 
1 4510 46301 SAKANAKO MANKOMUNITATEAREN EUSKARA ZERBITZUA     5.919,32 

1 452 46301 SAKANAKO MANKOMUNITATEA: KIROL ZERBITZUA   2.890,51 



   OROTARA 13.942,31 

 
 

Kontu-hartzailearen txostena ikusi eta gero, Udalbatzak erabaki du 2011eko aurrekontu -
aldaketak hasiera batez onestea: 2011/04 
 

Espedienteak idazkaritzan egonen dira ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau 
Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik hasita, herritarrek edo 
interesdunek azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori 
guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta 
gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. 
artikuluan xedatutakoari jarraituz.  
 
 
 5.-ALKATEAREN ORDEZKAPENA  
 

Alkateak jakinarazten du, abuztuaren 16tik 19ra, bi egun horiek barne, herritik kanpo egon 
denez Aitor Karasatorre, lehenengo alkate ordeak, bere ordezkapena bete duela dagokion 
alkatearen ebazpena (106/2011) onartu eta gero. Osoko bilkurak berresten du Alkateak hartutako 
erabakia. 

 
 6.-HELEGITEAK  
 

Alkateak jakinarazten du Nafarroako Auzitegi Administratiboak gorako helegite berria 
igorri duela dagozkion espedientea eta alegazioak eskatuz hilabeteko epean: 11/2977. Halaber 
jakinarazten du espedientea eta helegitearen kontrako alegazioak bidali izan direla Nafarroako 
Auzitegi Administratibora.  Osoko Bilkurak berresten du Alkateak hartutako erabakiak eta 
bidalitako alegazioak. 
 
 7.-URGENTZIA- SAN GREGORIO  
 
 6/1990 Foru Legearen 81.1 artikuluaren arabera ez ohiko bilkuraren gai-ordenean gai bat 
gehitzeko zinegotzi guztiak egon behar dira eta aho batez onartu behar da. 
 Udalbatzak osatzen duten zinegotzi guztiak egonda aho batez onartzen dute Ebroko 
Konfederazio Hidrografikatik bidalitako baldintzank San Gregorio errekako urarekin Santa 
Barbarako aska hornitzeko.  
 Dokumentazioa behin aztertuta inork ez du oztoporik edo eragozpenari jartzen eta ondorioz 
ahobatez onartzen da eta alkateari baimentzen zaio baldintzen agiria sinatzea eta CHE-ri igortzea 
 

Eta aztergaietan beste gairik ez dagoenez, 19:30an  presidenteak Osoko Bilkura amaitutzat 
ematen du, akta idazkariarekin batera sinatu, eta idazkariak horren fede ematen du. 
 
 
 


