NAFARROAKO PARLAMENTUKO
ALDIZKARI OFIZIALA

X. legegintzaldia

Iruña, 2020ko otsailaren 7a

19. ZK.

A U R K I B I D E A

A SAILA:
Foru lege proiektuak:
—Foru Lege proiektua, ingurumenean eragina duten jarduerak arautzen dituena. Zuzenketak aurkezteko
epea luzatzea (3. or.).

E SAILA:
Interpelazioak, mozioak eta adierazpen politikoak:
—Erabakia. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da ikastetxeetan emanen den hiritar- nahiz tributu-hezkuntzako programa bat susta dezan. Osoko Bilkurak onetsia (4. or.).
—Erabakia. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da toki entitateekin, gizarte entitateekin nahiz
era guztietako entitateekin lankidetzan aritzeko konpromisoa har dezan, babesik gabeko adingabeak erabat gizarteratzeko prozesuak abiarazteko. Osoko Bilkurak onetsia (4. or.).
—Erabakia. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da foru lege proiektu bat aurkez dezan gure
erkidegoko hiltegietan telebista bidezko zirkuitu itxiak nahitaez instala daitezen. Osoko Bilkurak onetsia
(5. or.).
—Erabakia. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da N-121-A errepidetik ibilgailu astunen zirkulazioa murrizteko edo mugatzeko har litezkeen neurriak azter ditzan. Osoko Bilkurak onetsia (5. or.).
—Erabakia. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da 142/2004 Foru Dekretua alda dezan, gure
erkidegoko etxebizitza-premia berriei erantzuteko. Osoko Bilkurak onetsia (6. or.).
—Erabakia. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da zain dezan betetzen direla Espainiako Konstituzioaren 27.1 artikulua –”denek dute hezkuntzarako eskubidea”– eta 27.2 artikulua –”hezkuntzaren helburua pertsonaren nortasuna osotara garatzea izango da, bizikidetzaren printzipio demokratikoen errespetuan eta oinarrizko eskubide eta askatasunen errespetuan–”. Osoko Bilkurak onetsia (6. or.).
—Mozioa. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da urgentziaz dei diezaien Nafarroak Transferentzia Batzordean dauzkan ordezkariei, trafiko eta bide-segurtasunaren arloko eskumen esklusiboa Nafarroako Foru Komunitateari eskualdatzea gauzatzeko, halako moduz non trafikoko Guardia Zibila ez den
gabetuko egun dituen eginkizunez. Osoko Bilkurak ezetsi egin du (7. or.).
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F SAILA:
Galderak:
—Galdera, Foruzaingoan “ordu-poltsa” ezartzeari buruzkoa. Foru Diputazioaren erantzuna (8. or.).
—Galdera, oinarrizko gizarte zerbitzuetan eta osasun etxeetan Tramit@ sistema ezartzeak duen kostuari
buruzkoa. Foru Diputazioaren erantzuna (10. or.).
—Galdera, “Carried interest” delakoaren zergapetzea dela-eta zerga pizgarriak ezartzeko aukerari buruzkoa.
Foru Diputazioaren erantzuna (12. or.).
—Galdera, kontsultetan itxarote-zerrenda kontrolatze aldera Osasun Departamentuak duen kontingentziaplanari buruzkoa. Foru Diputazioaren erantzuna (12. or.).
—Galdera, Kontratuei buruzko Foru Legearen aplikazioz 2018an irabazi asmorik gabeko enplegu-zentro
berezientzat eta laneratze-enpresentzat erreserbatutako kontratuei buruzkoa. Foru Diputazioaren erantzuna
(13. or.).
—Galdera, Foruzainen erretiro aurreratuari buruzkoa. Foru Diputazioaren erantzuna (15. or.).
—Galdera, euskaraz jakitea deialdi publikoetan merezimendu gisa baloratzeari buruzkoa. Foru Diputazioaren erantzuna (16. or.).
—Galdera, euskaraz, ingelesez, frantsesez eta alemanez jakitea merezimendu gisa baloratu deneko oposiziolehiaketei eta lekualdatze-lehiaketei buruzkoa. Foru Diputazioaren erantzuna (17. or.).
—Galdera, izapidetzen ari diren hirigintza-planei buruzkoa. Foru Diputazioaren erantzuna (18. or.).
G SAILA:
Txostenak, deialdiak eta Parlamentuko informazioa:
—Nafarroako Parlamentuaren erregelamendu ekonomiko-finantzarioa (22. or.).
—Nafarroako Kontuen Ganberako 2020. urterako plantilla organikoa eta 2019ko abenduaren 31ko funtzionarioen zerrenda (29. or.).
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A saila:
FORU LEGE PROIEKTUAK

Foru Lege proiektua, ingurumenean eragina duten jarduerak arautzen
dituena.
ZUZENKETAK AURKEZTEKO EPEA LUZATZEA

Nafarroako Parlamentuko Mahaiak, 2020ko ot sailaren 3an egind ak o bilk ur an, Eledunen Batzarrari entzun ondoren, ondoko erabakia hartu
zuen,besteakbeste:
1. Ingurumenean eragina duten jarduerak
arautzendituenForuLegeproiektuarizuzenketak
aurk ezt ek o epea 2020ko mar txoaren 13ko
eguerdiko hamabiak arte luzatzea. Aipatu foru

legeproiektua2019koabenduaren13ko49.NafarroakoParlamentukoAldizkariOfizialeanargitaratuzen(10-19/LEY-00017).
2. Erab ak i hau Nafar roa k o Parlam ent uk o
AldizkariOfizialeanargitaradadinagintzea.
Iruñean,2020kootsailaren3an
Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias
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E saila:
INTERPELAZIOAK, MOZIOAK ETA ADIERAZPEN POLITIKOAK

Erabakia. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da ikastetxeetan emanen den hiritar- nahiz tributu-hezkuntzako programa bat
susta dezan.
OSOKO BILKURAK ONETSIA

Nafarroako Parlamentuak, 2020ko urtarrilaren
30ean egindako Osoko Bilkuran, honako erabaki
hau onetsi zuen: “Erabakia. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiat zen da ikastet xeetan
emanen den hiritar- nahiz tributu-hezkunt zako
programabatsustadezan”.
Legebiltzarreko Erregelamenduko 114. artikuluan ezarritakoa betez, aipatu erabakia Nafarroa-
ko Parlam ent uk o Aldizk ar i Ofiz ia lea n argit ar a
dadinagintzendut.Honatestua:

“Nafarroako Parlamentuak Nafarroako Gobernua premiatzen du departamentuen arteko akordio bat bultza dezan, ikasgeletan ematekoa den
hiritar- nahiz tributu-hezkuntzako programa bat
sustatzeahelburu”.
Iruñean,2020kourtarrilaren31n
Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias

Erabakia. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da toki entitateekin, gizarte entitateekin nahiz era guztietako entitateekin lankidetzan aritzeko konpromisoa har dezan, babesik gabeko adingabeak erabat gizarteratzeko prozesuak abiarazteko.
OSOKO BILKURAK ONETSIA

Nafarroako Parlamentuak, 2020ko urtarrilaren
30ean egindako Osoko Bilkuran, honako erabaki
hau onetsi zuen: “Erabakia. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da toki entitateekin,
gizarteentitateekinnahizeraguztietakoentitateekin lankidetzan aritzeko konpromisoa har dezan,
babesikgabekoadingabeakerabatgizarteratzeko
prozesuakabiarazteko”.
Legebiltzarreko Erregelamenduko 114. artikuluan ezarritakoa betez, aipatu erabakia Nafarroako Parlam ent uk o Aldizk ar i Ofiz ia lea n argit ar a
dadinagintzendut.Honatestua:
“1. Nafarroako Parlamentuak Nafarroako
Gobernuapremiatzendutokientitateekin,gizarte
entitateekin nahiz era guztietako entitateekin
lankidet zan arit zeko konpromisoa har dezan,
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babesikgabekoadingabeakerabatgizarteratzeko
prozesuakabiarazteko.
2. Nafarroako Parlamentuak Nafarroako
Gobernua premiatzen du adingabe horiek erabat
gizarteratzeko garatu beharreko programak garatzenjarraidezan.
3. Nafarroako Parlamentuak Nafarroako
Gobernuapremiatzendu,adingabehauekerabat
gizarteratzearibegira,ondokoakbermatzekonahikoak diren programa eta proiektu gara dit zan:
balorazio egokia, haientzat egokiena den baliabidean ostatu ematea, mantenua, prestakuntza eta
aisialdikojarduerak.
4. Nafarroako Parlamentuak errefusatu eta
gait zet si egiten du jarrera arrazista, xenofobo
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nahiz babesik gabeko adingabeen kriminalizazioa
bilatzenduenoro.
5. Nafarroako Parlamentuak Espainiako
Gobernuapremiatzenduhartubeharrekoneurriak
harditzanadingabehoriekautonomiaerkidegoen
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artean modu ordenatu eta orekatuan banatzeko,
bai eta gizarteratzeko plan nazional bat abian jar
dezanere”.
Iruñean,2020kourtarrilaren31n
Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias

Erabakia. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da foru lege
proiektu bat aurkez dezan gure erkidegoko hiltegietan telebista bidezko zirkuitu itxiak nahitaez instala daitezen.
OSOKO BILKURAK ONETSIA

Nafarroako Parlamentuak, 2020ko urtarrilaren
30ean egindako Osoko Bilkuran, honako erabaki
hau onetsi zuen: “Erabakia. Horren bidez, NafarroakoGobernuapremiatzendaforulegeproiektu
bataurkezdezangureerkidegokohiltegietantelebistabidezkozirkuituitxiaknahitaezinstaladaitezen”.
Legebiltzarreko Erregelamenduko 114. artikuluan ezarritakoa betez, aipatu erabakia Nafarroako Parlam ent uk o Aldizk ar i Ofiz ia lea n argit ar a
dadinagintzendut.Honatestua:

“Nafarroako Parlamentuak Nafarroako Gobernua premiat zen du lege proiektu bat aurkez
dezan,gureerkidegokohiltegietantelebistabidezkozirkuituitxiaknahitaezinstaladaitezen,albaitari ofizialen zerbitzuen kontrol-eginkizunaren osagarri”.
Iruñean,2020kourtarrilaren31n
Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias

Erabakia. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da N-121-A
errepidetik ibilgailu astunen zirkulazioa murrizteko edo mugatzeko
har litezkeen neurriak azter ditzan.
OSOKO BILKURAK ONETSIA

Nafarroako Parlamentuak, 2020ko urtarrilaren
30ean egindako Osoko Bilkuran, honako erabaki
hau onetsi zuen: “Erabakia. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da N-121-A errepidetik ibilgailu astunen zirkulazioa murrizteko edo
mugatzekoharlitezkeenneurriakazterditzan”.
Legebiltzarreko Erregelamenduko 114. artikuluan ezarritakoa betez, aipatu erabakia Nafarroako Parlam ent uk o Aldizk ar i Ofiz ia lea n argit ar a
dadinagintzendut.Honatestua:

“Nafarroako Parlamentuak Nafarroako Gobernua premiatzen du N-121-A errepidean ibilgailu
astunen zirkulazioa murrizteko edo mugatzeko
har litezkeen neurriak azter ditzan bere zerbitzu
juridikoen bidez, errepide horretako segurtasuna
areagotzeaetaistripu-kopuruagutxitzeaxede”.
Iruñean,2020kourtarrilaren31n
Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias
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Erabakia. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da 142/2004
Foru Dekretua alda dezan, gure erkidegoko etxebizitza-premia berriei
erantzuteko.
OSOKO BILKURAK ONETSIA

Nafarroako Parlamentuak, 2020ko urtarrilaren
30ean egindako Osoko Bilkuran, honako erabaki
hau onetsi zuen: “Erabakia. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da 142/2004 Foru
Dekretuaaldadezan,gureerkidegokoetxebizitzapremiaberrieierantzuteko”.
Legebiltzarreko Erregelamenduko 114. artikuluan ezarritakoa betez, aipatu erabakia Nafarroa-
ko Parlam ent uk o Aldizk ar i Ofiz ia lea n argit ar a
dadinagintzendut.Honatestua:

“Nafarroako Parlamentuak Nafarroako Gobernua premiat zen du sei hilabeteko gehieneko
epean alda dezan foru araudia –zehazki,
142/2004 Foru Dekretua–, gure erkidegoan
etxebizit zari dagokionez dauden beharrizan
berrieilekuaegiteko”.
Iruñean,2020kourtarrilaren31n
Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias

Erabakia. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da zain dezan
betetzen direla Espainiako Konstituzioaren 27.1 artikulua –”denek
dute hezkuntzarako eskubidea”– eta 27.2 artikulua –”hezkuntzaren
helburua pertsonaren nortasuna osotara garatzea izango da, bizikidetzaren printzipio demokratikoen errespetuan eta oinarrizko eskubide
eta askatasunen errespetuan–”.
OSOKO BILKURAK ONETSIA

Nafarroako Parlamentuak, 2020ko urtarrilaren
30ean egindako Osoko Bilkuran, honako erabaki
hau onetsi zuen: “Erabakia. Horren bidez, NafarroakoGobernuapremiatzendazaindezanbetetzendirelaEspainiakoKonstituzioaren27.1artikulua –”denek dute hezkuntzarako eskubidea”– eta
27.2 artikulua –”hezkunt zaren helburua pertsonaren nortasuna osotara garatzea izango da,
bizikidetzaren printzipio demokratikoen errespetuan eta oinarrizko eskubide eta askatasunen
errespetuan–”.
Legebiltzarreko Erregelamenduko 114. artikuluan ezarritakoa betez, aipatu erabakia Nafarroako Parlam ent uk o Aldizk ar i Ofiz ia lea n argit ar a
dadinagintzendut.Honatestua:
“Nafarroako Parlamentuak Nafarroako Gobernuapremiatzendu:
1. Zain dezan betet zen direla Espainiako
Konstituzioaren 27.1 artikulua –”denek dute
hezkunt zarako eskubidea, eta irakaskunt zaaskatasuna aitort zen da”– eta 27.2 artikulua –
“hezkuntzaren helburua pertsonaren nortasuna
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osotara garatzea izango da, bizikidetzaren printzipio demokratikoen errespetuan eta oinarrizko
eskubideetaaskatasunenerrespetuan”–.
2. Zain dezan betet zen direla Emakumeen
kontrako Indarkeriari aurre egiteko 14/2015 Foru
Legea, LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari
buruzko 8/2017 Foru Legea eta Emakumeen eta
Gizonen arteko Berdintasunari buruzko 17/2019
Foru Legea. Izan ere, lege horiek Nafarroan
hezkidetzasistemabatbermatzendute,berdintasunariburuzkoetageneroindarkeriariaurreahartzeariburuzkoedukiakderrigorrezkogisaezarrita.
3. Jarrai dezan diru publikoz finant zatutako
ikastetxeguztietanSkolaeprogramaezartzen,eta
indartu dit zan programa hori eta Hezkunt za
Departamentuak ezarritako LGTBI protokoloak
betedaitezelabermatukodutenneurriak.
4.Bermadezanpentsamendu-pluraltasunaeta
bizikidetasun-, begirune- eta tolerant zia-printzipioen irakaskuntza, zeina baita gizarte demokratiko batek derrigorrezko hezkuntzako ikasle
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guztiei eman behar diena, Europako Kontseiluak
gomendatzenduenbezala.
5.Kanpainabatsustadezanirakasleenprofesionaltasunarietaindependentziaribabesaemateko, halatan sustat ze aldera pent samenduaskatasunean eta ikasleen gaitasun kritikoaren
garapeneanoinarritutakohezkuntzabat”.
Iruñean,2020kourtarrilaren31n
Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias

Mozioa. Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen da urgentziaz
dei diezaien Nafarroak Transferentzia Batzordean dauzkan ordezkariei, trafiko eta bide-segurtasunaren arloko eskumen esklusiboa Nafarroako Foru Komunitateari eskualdatzea gauzatzeko, halako moduz
non trafikoko Guardia Zibila ez den gabetuko egun dituen eginkizunez.
OSOKO BILKURAK EZETSI EGIN DU

Nafarroako Parlamentuko Osoko Bilkurak,
2020ko urtarrilaren 30ean egindako bilkuran,
honako mozio hau ezet si egin du: “Mozioa.
Horren bidez, Nafarroako Gobernua premiatzen
da urgentziaz dei diezaien Nafarroak Transferentzia Batzordean dauzkan ordezkariei, trafiko eta
bide-segurtasunaren arloko eskumen esklusiboa
Nafarroako Foru Komunitateari eskualdat zea
gauzatzeko, halako moduz non trafikoko Guardia

Zibila ez den gabetuko egun dituen eginkizunez”.
MozioaNavarraSumataldeparlamentarioakaurkeztu zuen eta 2020ko urtarrilaren 24ko 9. NafarroakoParlamentukoAldizkariOfizialeanargitaratuzen.
Iruñean,2020kourtarrilaren31n
Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias
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F saila:
GALDERAK

Galdera, Foruzaingoan “ordu-poltsa” ezartzeari buruzkoa.
FORU DIPUTAZIOAREN ERANTZUNA

LegebiltzarrekoErregelamenduko114.1artikuluan ezarritakoa betez, agintzen dut Nafarroako
Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin
AdolfoAraizFlamariquejaunakegindakogalderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Foruzaingoan “ordu-poltsa” ezartzeari buruzkoa. Galder a 2019ko urriaren 31ko 31. Nafar roa k o
ParlamentukoAldizkariOfizialeanargitaratuzen.
Iruñean,2019koazaroaren22an
Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias
ERANTZUNA
EH Bildu talde parlamentarioari atxikitako foru
parlamentari Adolfo Araiz Flamarique jaunak idatzizko eskaera egin du Foruzaingoaren ordu-poltsarekinlotutakodatueiburuz(PES-00134).Nafarroako
Gobernuko
Lehendakarit zako,
Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
Departamentuak Barne Zuzendaritza Nagusiaren
txostenaigortzendizu.
Horiguztiajakinaraztendizut,NafarroakoParlamentuko Erregelamenduaren 14. artikulua
betez.
Iruñean,2019koazaroaren21ean
Lehendakarit zako, Berdintasuneko, Funt zio
Publikoko eta Barneko kontseilaria: Javier RemírezApesteguía
1. “Ordu-poltsa”ri buruzko akordioa Foruzaingoaren Mahai Sektorialean lortu zenez geroztik,
zergatik Lehendakaritzako, Berdintasuneko, FuntzioPublikokoetaBarnekoDepartamentuakezdu
huraaplikatu?
Foruzaingoaren 2018ko abenduaren 13ko
MahaiSektorialean,bilkurakoaktangai-zerrendako 4. puntuari —”ordu-poltsa” izenekoari— buruz
jasotakoaren arabera, Lehendakarit za, Funt zio
Publiko,BarneetaJustiziakokontseilariakhonako
hauohartarazizuen:“Beharrezkoadahainbatsindikaturenetahainbattaldeparlamentariorenarte-
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ko akordioan jasotako ordu-poltsaren eredu berri
hori konpentsatzeko ordainsari-osagarri berri bat
jasotzea ahalbidetuko duen arau bat edukitzea,
eta, horretarako, 2019rako Aurrekontuen Foru
Lege berrian jaso da, azken xedapen batean,
gehitzekozuzenketabatenbidez”.
Geroago, 2019rako Nafarroako Aurrekontu
Orokorreiburuzkoabenduaren24ko27/2018Foru
Legearen azken xedapenetako zazpigarrenean,
Nafarroako Poliziei buruzko azaroaren 19ko
23/2018ForuLegearenaldaketasartuzen,57.1.c
artikuluarih)letraberribatgehitzeko,honelaidatzita:
“h) Konpentsazioa ordutegirako eskuragarritasunagatik”.
Xedapen hori legez kanpokoa zela ohartarazi
zuen Estatuak, eta kasuko negoziazio-izapidea
irekizuenEstatukoAdministrazioOrokorrareneta
Nafarroako Foru Komunitatearen arteko LankidetzaBatzordean,etaEstatukoAldizkariOfizialaren
2019kourriaren14ko247.zenbakianargitaratutako konpromisora iritsi zen, Lurralde Koordinaziorako Idazkarit za Nagusiaren 2019ko irailaren
25ekoEbazpenarenbidez:
“a)Nafarroako2019rakoAurrekontuOrokorrei
buruzko abenduaren 24ko 27/2018 Legearen
azken xedapenetako zazpigarrenari dagokionez,
Nafarroako Gobernuak konpromisoa hartzen du
manu horrek jasotzen duen ordu-prestasunaren
konpentsazioarenordainsari-kontzeptua2019rako
aplikatzekoa ez izateko. Haren eraginkortasuna
erregelamendubidezkogarapenarenmendeegonen da, zeinak oinarrizko legerian baimendutako
ordainsari-igoeretara egokitu beharko baitu, eta
ordainsari-kontzeptu hori 24/2018 Errege Lege
Dekretuaren 3.Bi artikuluan baimendutako gehieneko ehunekoen kargura finantzatuko da, batez
ere oinarrizko arau horren laugarren paragrafoko
funtsgehigarriarenkargura,edo,halabadagokio,
hura ordezten duen edo aplikatzekoa den araudianezarritakoarenkargura”.
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2. “Ordu-poltsa” delakoa Foruzaingoan noiz
aplikadadilaaurreikustenduDepartamentuak?

zioaamaitzeaetaForuzaingokoagenteenordainsari-kontzeptuakbeharbezalamodulatzea.

Ordainsari-osagarria ezartzeko erregelamendua garatzeko beharra ikusita, Foruzaingoak eta
BarneZuzendaritzaNagusiakxedapenorokorbat
egiteko prozedura hasteko eskatu zuten,
Lehendakaritzako,FuntzioPublikoko,Barnekoeta
Justiziako kont seilariaren azaroaren 22ko
141/2018 Foru Aginduaren bidez. Foru agindu
horren bidez, Nafarroako Foruzaingoaren JardunaldienetaOrdainsarienErregelamenduaonesteko foru dekretu proiektu bat egiteko prozedura
hasizen.

3. “Ordu-poltsa”n izen emandako Foruzaingoarenlangileekeginikoorduakordaintzeaahalbidetuko duen ordu-konpentsazioko osagarriaren
kostua egot ziko al zaio Nafarroako Gobernuko
soldata-masaren osotasunerako aurreikusten den
gehikuntzaglobalari,alabestelakotratamendubat
izanen du, Nafarroako 2020rako Aurrekontu OrokorrenI.kapituluarengehikuntzarengainekoa?

“Ordu-poltsa” deitutakoa lanaldien, ordutegien
etaordainsarienaraudiarenzatibatda,zeinaune
honetanegitenaribaitaetaordezkaritzasindikalaribidalikobaitzaio,egokitzatjotzendituztenalegazioakaurkezditzaten,ahaliketalasterren.
Behar besteko sendotasunez eta segurtasun
juridikoarenprintzipioarekinbatdatorrentestubat
egiteko,aldezaurretikbeharbezaladefinitubehar
dira hainbat kontu, eta horien artean nabarmena
da Foruzaingoaren lanpostuen balorazioa amaitzeari dagokiona, azken horrek Foruzaingoko
agenteen ordainsari-kontzeptuetan eragina izan
etahoriekaldaditzakeenneurrian.
Lanpostuen balorazio-azterlana kanpoko
enpresa bati adjudikatu zit zaion, balorazioan
inpartzialtasun handiagoa bilatuz, eta urte honen
amaieranentregatukoda.Horriesker,huraaztertu eta ebaluatu ondoren, jardunaldiak, ordutegiak
eta ordainsariak arautzeko proiektuaren gaineko
eraginaneurtuahalizanenda.
Beraz, eta esku artean ditugun izapideen
garrant zia kontuan hartuta, ondoriozta daiteke
Departamentuak eta, zehazki, Foruzaingoaren
Buruzagitzak ez dutela “ordu-poltsa” ezarri, uste
baitute oso garrantzitsua dela lanpostuen balora-

“Ordu-polt sa” horren balorazio ekonomikoa
aplikatzekoatalarenbarruan,kontuanhartubehar
da zenbateko hori aldakorra izanen dela; hain
zuzen,aplikatubeharrekobaldintzakbetezborondatezgehitzenzaizkionlangileenaraberakoa.
Foruzaingoaren antolaketa-errealitatera lehen
hurbilketaeginezgero,gehienezere432agentek
har lezakete aipatutako poltsa, hots, C mailako
399agentek(agenteakedolehenagenteak)etaB
mailako33agentek(inspektoreordeak).
Osagarri berriaren balorazio ekonomikoan eta
horrekNafarroakoForuKomunitatekoAdministrazioaren aurrekontu-egituran izan dezakeen eraginean, kontuan hartu beharko da “ordu-polt sa”
horrekordeztukodituelagerorasortutakoegoeretatik eratorritako aparteko orduen ondoriozko
deiak, erantzun honen xede den figuran sartzen
direnak.
Hala ere, balizko gehikuntza oinarrizko legerian ordainsari-igoeretarako ezarritako mugen
esparruanhartubeharkodakontuan,eta,horrekin
ahaleginak eginen dira erregelamendu-araua etetea edo aplikatzea ekar lezaketen gatazkak sor
daitezensaihesteko.
Iruñean,2019koazaroaren5ean
Barneko zuzendari nagusia: María Amparo
LópezAntelo
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Galdera, oinarrizko gizarte zerbitzuetan eta osasun etxeetan Tramit@ sistema ezartzeak duen kostuari buruzkoa.
FORU DIPUTAZIOAREN ERANTZUNA

LegebiltzarrekoErregelamenduko114.1artikuluan ezarritakoa betez, agintzen dut Nafarroako
Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin
Marta Álvarez Alonso andreak egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, oinarrizko gizarte zerbitzuetan eta osasun etxeetan Tramit@ sistema ezartzeak duen kostuari buruzkoa.
Galdera 2019ko azaroaren 8ko 34. Nafarroako
ParlamentukoAldizkariOfizialeanargitaratuzen.

Eskubide Sozialetako
kontseilariaren erantzuna
NavarraSumataldeparlamentarioariatxikitako
foru parlamentari Marta Álvarez Alonso andreak
galdera egin du Oinarrizko gizarte zerbitzuetan
eta osasun et xeetan Tramit@ sistema ezartzearen kostuari buruz (10-19/PES-00149). Hona
NafarroakoGobernukoEskubideSozialetakokontseilariakinformatzekoduena:

Iruñean,2019koazaroaren28an

Kostua ezin zaie egot zi oinarrizko gizarte
zerbitzuei, aplikazioa garatzen baita haiek hura
bereizketarikgabeerabildezaten.

Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias

Tramit@ sistema ezartzearen kostua, urteka
banakatuta,honakohauda:

Urtea

Garapenaren kostua

Prestakuntzaren kostua

2013

26.398,89 €

2014

53.211,09 €

2015

25.389,31 €

2016

49.148,19 €

1.688,75 €

2017

44.929,41 €

2.896,25 €

2018

1.878,22 €

2.467,5 €

2019

35.196,18 €

1.925 €

236.151,29 €

8.977,50 €

Guztira

245.128,79

Kostuak aurrekontu-partida hauen kargura
ordaindudira:

honakopartidahonenbidez:920000930002266
231000Hitzaldiak,kongresuaketaikastaroak.

• Oinarrizko gizarte-zerbitzuentzako garapeneta prestakuntza-gastuak, honako partida honen
kargura: 900008 92100 6092 233100 Modernizazioproiektuak.

Hori guztia jakinarazten dizut Nafarroako Parlamentuko Erregelamenduaren 194. artikulua
betez..

• Osasun-et xeetako prestakunt za-gastuak
EskubideSozialetakoDepartamentuarenkargura,

Eskubide Sozialetako kontseilaria: María CarmenMaeztuVillafranca
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NavarraSumataldeparlamentarioariatxikitako
foru Marta Álvarez Alonso andreak galdera egin
du oinarrizko gizarte zerbitzuetan eta osasun etxeetan Tramit@ sistema ezart zearen kostuari
buruz (10-19PES-00149). Hona Nafarroako
Gobernuko Osasuneko kontseilariak informatzeko
duena:

Osasun Departamentuaren mendeko zentroetan Tramit@sistema ezartzearen kostua erdibana
finant zatu zuten Osasun Departamentuak eta
Eskubide Sozialetako Departamentuak. Osasun
DepartamentuaridagokionzatiarenerdiaOinarrizkoOsasunLaguntzakoGerentziarenkonturaizan
zen,etabesteerdiaEriariOsasunLaguntzaematekoZuzendaritzakoOsasunLaguntzarenEraginkortasunetaSegurtasunerakoZerbitzuarenkontura.

Osasun Departamentuari 3. eta 4. puntuei
erantzuteadagokio.

Prestakunt za-egitaraua ondoren zehazten
dugunada.

Osasuneko kontseilariaren erantzuna

Javier Gabriel Roig Garro

Lehen seihilekoa
1 ordu. Baliabideei buruzko Lanaldia (% 25, Zerbitzu
Nagusiak)
TRAMITAri buruzko 3 prestakuntza-saio, 4 ordukoak, A
taldea. Conde Olivetoko informatikako ikasgela (% 25,
Zerbitzu Nagusiak)

Ekainaren 11
14:00etatik 15:00etara

Bigarren seihilekoa
Irailaren 17a
14:00etatik 15:00etara

Ekainaren 17a, 19a eta
21a, 8:30etik 12:30era

TRAMITAri buruzko 3 prestakuntza-saio, 4 ordukoak, B.
taldea. Conde Olivetoko informatikako ikasgela (% 25,
Zerbitzu Nagusiak)

Irailaren 30a, urriaren
2a eta 4a
8:30etik 12:30era

GESTIONAri buruzko 4 prestakuntza-saio, 4 ordukoak, A eta
B. taldeak. Conde Olivetoko informatikako ikasgela (% 25,
Zerbitzu Nagusiak)

Irailaren 10a eta 12a,
azaroaren 26a eta 28a,
8:30etik 12:30era

Guztira

Zenbatekoa, guztira: 525,87 € Honako partida
hauenkargura:
547001-52300-2266-312200, “Prestakuntzajarduerak”, Oinarrizko Osasun Laguntzako gastuarenaurrekontutik.

161,76 €

364,11 €

Horiguztiajakinaraztendizut,NafarroakoParlamentuko Erregelamenduaren 194. artikulua
betez.
Iruñean,2019koazaroaren20an
Osasunekokontseilaria:SantosIndurainOrduna

540006-52822-2266-311100, Osasun LaguntzarenEraginkortasunetaSegurtasunerakoZerbitzuko“Bilerak,hitzaldiaketaikastaroak”
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Galdera, “Carried interest” delakoaren zergapetzea dela-eta zerga pizgarriak ezartzeko aukerari buruzkoa.
FORU DIPUTAZIOAREN ERANTZUNA

LegebiltzarrekoErregelamenduko114.1artikuluan ezarritakoa betez, agintzen dut Nafarroako
Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin
Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia jaunak
egindakogalderarenerantzuna,ForuDiputazioak
emana,“Carriedinterest”delakoarenzergapetzea
dela-eta zerga pizgarriak ezart zeko aukerari
buruzk oa. Gald er a 2019ko urriaren 28ko 25.
Nafar roa k o Parlam ent uk o Aldizk ar i Ofiz ia lea n
argitaratuzen.
Iruñean,2019koabenduaren23an
Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias
ERANTZUNA
NavarraSumataldeparlamentariokoforuparlamentari Juan Luis Sánchez de Muniain Lacasia
jaunak idatziz erantzuteko galdera bat aurkeztu

du—2019kourriaren11ko2271sarrera-zenbakia
du,10-19/PES-00115—“Carriedinterest”delakoaren zergapetzea dela-eta zerga-pizgarriak ezartzekoaukerariburuz.Horrierantzuteko,Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Ogasuneko
kontseilariak informatu behar dio “carried intereset” delakoari buruz Gipuzkoako araudian ezarri
diren zerga-pizgarriak aztertu direla, bai eta Bizkaian sartu direnak ere, eta zenbait zerga aldatzeko foru lege proiektuari aurkeztutako zenbait
zuzenketarenbitartezGipuzkoanezarritakoenantzekoneurribatzukjasodirela.
Horiguztiajakinaraztendizut,NafarroakoParlamentuko Erregelamenduaren 194. artikulua
betez.
Iruñean,2019koabenduaren23an
Ekonomia eta Ogasuneko Kontseilaria: Elma
SaizDelgado

Galdera, kontsultetan itxarote-zerrenda kontrolatze aldera Osasun Departamentuak duen kontingentzia-planari buruzkoa.
FORU DIPUTAZIOAREN ERANTZUNA

LegebiltzarrekoErregelamenduko114.1artikuluan ezarritakoa betez, agintzen dut Nafarroako
Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin
Cristina Ibarrola Guillén andreak egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, kontsultetanitxarote-zerrendakontrolatzealderaOsasun Departamentuak duen kontingentzia-planari
buruzk oa. Gald er a 2019ko urriaren 28ko 25.
Nafar roa k o Parlam ent uk o Aldizk ar i Ofiz ia lea n
argitaratuzen.
Iruñean,2020kourtarrilaren17an
Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias
ERANTZUNA
NavarraSumataldeparlamentarioariatxikitako
foruparlamentariCristinaIbarrolaGuillénandreak
10-19/PES-00120idatzizkogalderaerrepikatudu.
Hona hemen Nafarroako Gobernuko Osasuneko
kontseilariaren erantzuna. Galderan ondoko hau
eskatzendu:
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...”azaroaren 18an Nafarroako Gobernuko
Osasunekokontseilariarenerantzunajasogenuela,zeinean1.,2.eta4.puntueierantzutenbaitie;
alabaina, ez die ez 3. puntuari eta 5. puntuari
erantzuten, eta horretarako alegatzen du partidarik ez dagoela konpent sazio-lanaldiak ordaintzeko,etaurteamaieraraarteezdelagastuerreal
metatuaezagutuko.
Partidaespezifikorikezbadago,zerpartidaren
kargura finantzatzen ari diren zehaztea eskatzen
da,etagastuerrealazehatzaezbadaere,parlamentarihonekjakinnahiduzergastuerrealmetatu den 10-19/PES-00120 idatzizko galderaren 5.
puntuan eskatutako kontzeptuetan, 2019ko urtarrilaren 1etik informazio-errepikapen horri erantzutenzaioneguneraarte”.
Horrierantzuteko,ondokoinformazioaematen
dugu:
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543000 52200 1710 312300 Produktibitateosagarria
545000 52400 1710 312300 Produktibitateosagarria
546000 52500 1710 312300 Produktibitateosagarria
2019ko URTEA
AUTOITUNTZEA

ITXARON-ZERRENDA

LANALDIAREN
LUZAPENA

URTARRILA

244.906.83

70.913,71

7.277,64

OTSAILA

208.994.09

82.750,66

9.881,95

MARTXOA

153.134.98

95.750,63

6.286,92

APIRILA

193.746.75

84.609,38

12.941,54

MAIATZA

179.808,13

94.412,50

8.342,22

EKAINA

210.245,51

110.188,58

14.543,81

UZTAILA

166.109,16

92.970,60

12.123,86

ABUZTUA

319.510,90

24.723,68

15.778,20

IRAILA

325.515,87

43.289,43

9.877,38

URRIA

377.428,52

63.490,17

10.418,47

AZAROA

371.653,11

120.379,73

14.614,68

ABENDUA

395.521,70

153.169,14

21.073,73

Hori guztia jakinarazten dizut Nafarroako ParlamentukoErregelamenduko194.artikuluabetez.
Iruñean,2020kourtarrilaren13an
Osasunekokontseilaria:SantosInduráinOrduna

Galdera, Kontratuei buruzko Foru Legearen aplikazioz 2018an irabazi
asmorik gabeko enplegu-zentro berezientzat eta laneratze-enpresentzat
erreserbatutako kontratuei buruzkoa.
FORU DIPUTAZIOAREN ERANTZUNA

LegebiltzarrekoErregelamenduko114.1artikuluanezarritakoabetez,agintzendutNafarroakoParlamentukoAldizkariOfizialeanargitaradadinMarta
ÁlvarezAlonsoandreakegindakogalderareneran-
tzuna,ForuDiputazioakemana,Kontratueiburuzko
Foru Legearen aplikazioz 2018an irabazi asmorik
gabeko enplegu-zentro berezientzat eta laneratzeenpresentzat erreserbatutako kontratuei buruzkoa.
Galdera2019kourriaren31ko31.NafarroakoParlamentukoAldizkariOfizialeanargitaratuzen.
Iruñean,2019koabenduaren16an
Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias

ERANTZUNA
NavarraSumataldeparlamentarioariatxikitako
foru parlamentari Marta Álvarez Alonso andreak
galderaegindukontratueiburuzkoForuLegearen
aplikazioz 2018an irabazi asmorik gabeko enplegu-zentroberezientzatetalaneratze-enpresentzat
erreserbatutako kontratuei buruz (10-19/PES00130). Hona Nafarroako Gobernuko Eskubide
Sozialetakokontseilariakinformatzekoduena:
Kontratuen Legean ezarritakoaren arabera,
2018an erreserbatutako kontratuen portzentajea
%2,11izanda.
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Erreserba orokorra 2.469.832,90 eurokoa izan
zen, eta zenbatekoen banaketa, departamentuen
arabera,honakotaulahonetanjasoda:
Departamentua (2018)
Garapen Ekonomikoa
Eskubide Sozialak

2018ko erreserba
57.214,26 €
330.781,03 €

Ogasuna

37.788,19 €

Lehendakaritza

48.158,89 €

Herritarrekiko Harremanak

99.824,07 €

Hezkuntza

119.848,35 €

Osasuna

899.392,57 €

Kultura, Kirola eta Gazteria
Landa Garapena
Guztira

37.958,84 €
838.866,70 €
2.469.832,90 €

KontratueiburuzkoLegeanezarritakoarenarabera, legezko ehunekoa aurreko urtean lizitatutako kontratuen esleipen-zenbatekoaren arabera
kalkulatzenda.

eta Osasuna) sartu ziren, bai eta toki administrazioen ordezkariak eta enplegu-zentro berezi eta
gizarterat zeko eta lanerat zeko zentro guztien
ordezkariakere.

KontratueiburuzkoForuLegearen36.artikulutik eratorritako betebeharren betet ze-mailaren
ebaluazioa kalkulatzeko erabilitako metodologia
aurreko ekitaldiko berbera da. Aipatu behar da
kalkuluaren automatizazioari buruz lan egin dela,
hartarasistemadeklaratiboasaihestuz,ezbaitzen
osozehatza.

Batzordea urtean behin edo bitan biltzen da
erreserbaren exekuzioaren berri emateko eta
hurrengourterakolan-ildoakplanteatzeko.

Erreserba sustat zen eta kontrolat zen duen
organoa Enplegu Babestua Lagunt zeko Batzordeada.2016kourriaren5ekogobernu-erabakiaren bidez, batzorde horren osaera aldatu zen,
eta kide-kopurua 6tik 11ra handitu zen. Aldaketa
horren bidez, kontratu publiko gehien kudeatzen
dituzten Administrazioko ordezkariak (Hezkuntza

Hori guztia jakinarazten dizut Nafarroako Parlamentuko Erregelamenduaren 194. artikulua
betez.
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Azkenbilera2019koekaineaneginzen.
Ez da bileren aktarik egiten, baina exekuziotxostenaetalan-proposamenakbanatzendira.

Iruñean,2019koabenduaren16an.
Eskubide Sozialetako kontseilaria: María CarmenMaeztuVillafranca
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Galdera, Foruzainen erretiro aurreratuari buruzkoa.
FORU DIPUTAZIOAREN ERANTZUNA

LegebiltzarrekoErregelamenduko114.1artikuluan ezarritakoa betez, agintzen dut Nafarroako
Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin
AdolfoAraizFlamariquejaunakegindakogalderarenerantzuna,ForuDiputazioakemana,Foruzainen erretiro aurreratuari buruzk oa. Gald er a
2019kourriaren31ko31.NafarroakoParlamentukoAldizkariOfizialeanargitaratuzen.
Iruñean,2019koabenduaren30ean
Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias
ERANTZUNA
EH Bildu Nafarroa talde parlamentarioari atxikitako foru parlamentari Adolfo Araiz Flamarique
jaunakidatzizkogalderabategindu(PES-00133).
Planteatutako galderei erant zuteko, Barne
Zuzendaritza Nagusiak egindako txostena igortzendugu:
Zuzendarit za Nagusi honen art xiboak kontsultatu dira egindako galderari dagokionez, eta
honakodokumentuhauekdaudelaegiaztatuda:
– Gizarte Segurantzako zuzendari nagusiaren
2017ko urriaren 9ko Erabakia, koefiziente murriztaileak ezartzeko eta Nafarroako Polizia Autonomikoa den Foruzaingoko kideen erretiro-adina
aurreratzeko prozedura ofizioz hastekoa. CSIF
erakunde sindikalak (2017ko abuztuaren 1eko
eskaera) eta Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuak
(2017ko irailaren 28ko eskaera) eskatuta eman
zenerabakihori.
–2017koabenduaren1ean,GizarteSegurantzaren Antolamendu Juridikoaren ZuzendariordetzaNagusiakmezuelektronikoabidalizionBarnekozuzendarinagusiari,honakohaujakinarazteko:
“Idazki honen bidez, jakinarazten dizugu 2017ko
urriaren 26an espedientea helarazi zaiola Estatuko Idazkaritzari, Gizarte Segurantzaren sisteman
koefiziente murriztaileak ezartzeko eta erretiroadina aurreratzeko prozedura orokorra arautzen
duen azaroaren 18ko 1698/2011 Errege Dekretuaren 11. artikuluan aipatzen diren nahitaezko
txostenakegindaitezen.”
–2018komartxoaren23an,Barnekozuzendari
nagusiak informazioa eskatu zion Gizarte
Segurant zako Antolamendu Juridikoaren
ZuzendariordetzaNagusiariCR3/2017espedientearen izapidet ze-egoerari buruz. Erant zuna
2018ko apirilaren 5eko idazkiaren bidez eman zi-

tzaion. Idazki horretan, honako hau aipatzen da
hitzezhitz:
“Zuzendaritza Zentro honek 2017ko urriaren
26an bidali zion espedientea Enpleguko Estatu
Idazkarit zari, Gizarte Segurant zaren sisteman
koefiziente murriztaileak ezartzeko eta erretiroadina aurreratzeko araubide juridikoa eta prozedura orokorra araut zen dituen azaroaren 18ko
1698/2011 Errege Dekretuaren 11. artikuluan
aipatzen diren txostenak eta izapideak egin zitzaten;beraz,ezdagoprozedurarenegungoegoerariburuzkoinformaziorik.
Hala ere, azpimarratu beharrekoak dira esku
hartzendutenorganoenaniztasunaetaazaroaren
18koErregeDekretuaren11.2artikuluakeskatzen
dituen nahitaezko txostenen konplexutasun teknikoaetagarrantzia,baietaarau-txostenakegiteko
aukeraere.
Nahitaezkoazterlanakedo/etaazterlanosagarriakeginondoren,etaazaroaren18ko1698/2011
ErregeDekretuaren11.4artikuluanadierazitakoarekin bat etorriz, Enpleguko Estatu Idazkaritzak
sindikatueietaenpresaburuenelkarteeietaprozedurahasteaeskatudutenei—horixebaitaoraingo
kasua—jakinarazikodizkieegindakoazterlaneta
txosten guztien emaitzak, beharrezkotzat jotako
alegazioak egin edo interesgarritzat jotako dituen
txostenteknikoguztiakaurkezteko”.
Aipatutako txosten eta azterlanak jasotzeko
zain gaudela, eta t xosten horietan Nafarroako
Gobernuari (Lehendakaritzako, Berdintasuneko,
Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua)
dokumentazio berria aurkez dezan eskat zeko
aukera badagoenez, Zuzendaritza Nagusi honek
ez du inolako kudeaketarik egin aurtengo abuztuazgeroztik.
Lehendakarit zako, Berdintasuneko, Funt zio
Publikoko eta Barneko Departamentuak egin
asmo dituen kudeaketa-lanei dagokienez, Estatuko Gobernua formalizatzen denean, izapidetzeegoerariburuzkoinformazioberriaeskatukoda.
Hala ere, espedientearen edozein prozeduraaurrerapen azaroaren 18ko 1698/2011 Errege
Dekretuaren 11. artikuluko 4. paragrafoan aurreikusitako faseen arabera gauzatuko da; izan ere,
horren arabera, Enpleguko Estatu Idazkaritzak
emandako ondorioak, txostenak eta azterlanak
ikusita, Departamentuak Foruzaingoaren erretirorako koefiziente murriztaileak aitort zeko egoki
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direndatuetaalegazioguztiakemanenditu,Estatuko organoek behin betiko proposamena egin
aurretik.
Horiguztiajakinaraztendizut,NafarroakoParlamentuko Erregelamenduaren 194. artikulua
betez.
Iruñean,2019koabenduaren30ean
Lehendakarit zako, Berdintasuneko, Funt zio
Publikoko eta Barneko kontseilaria: Javier RemírezApesteguía

Galdera, euskaraz jakitea deialdi publikoetan merezimendu gisa baloratzeari buruzkoa.
FORU DIPUTAZIOAREN ERANTZUNA

LegebiltzarrekoErregelamenduko114.1artikuluan ezarritakoa betez, agintzen dut Nafarroako
Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin
JabiArakamaUrtiagajaunakegindakogalderaren
erant zun a, Foru Diput az ioa k emana, euskaraz
jakitea deialdi publikoetan merezimendu gisa
baloratzeari buruzkoa. Galdera 2019ko urriaren
31ko31.NafarroakoParlamentukoAldizkariOfizialeanargitaratuzen.
Iruñean,2019koabenduaren24an
Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias
ERANTZUNA
EH Bildu Nafarroa talde parlamentarioari atxikitako Jabi Arakama Urtiaga jaunak idatziz erantzuteko galdera bat egin du (PES-00137). Haren
bidez, honako informazio hau eskatzen dio NafarroakoGobernuari:
Nafarroako Gobernuak 2009tik hona oposizio
bidezegindakozerdeialditanbaloratudeneuskara merezimendu gisa. Informazioa urtez urte
xehakatuta jaso nahi dut, deialdi bakoit zean
eskaintzen ziren lanpostu-motak eta lanpostuen
kopuruakadierazita,baietaeuskaraz,frantsesez,
ingelesez eta alemanez jakiteagatik ematen zen
puntuazioaere.
Nafarroako Gobernuak 2009tik hona oposiziolehiaketa bidez egindako zer deialditan baloratu
deneuskaramerezimendugisa.Informazioaurtez
urte xehakatuta jaso nahi dut, deialdi bakoitzean
eskaintzen ziren lanpostu-motak eta lanpostuen
kopuruakadierazita,baietaeuskaraz,frantsesez,
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ingelesez eta alemanez jakiteagatik ematen zen
puntuazioaere.
Nafarroako Gobernuak 2009tik hona merezimendu-lehiaketa bidez egindako zer deialditan
baloratudeneuskaramerezimendugisa.Informazioa urtez urte xehakatuta jaso nahi dut, deialdi
bakoitzean eskaintzen ziren lanpostu-motak eta
lanpostuenkopuruakadierazita,baietaeuskaraz,
frantsesez, ingelesez eta alemanez jakiteagatik
ematenzenpuntuazioaere.
Galdera horri dagokionez, adierazi behar da
Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusian ez
dugula eskatutako informazioa jasot zen duen
erregistrorik.Informaziohoribiltzeko,pertsonabat
kontratatu behar dugu berariaz, zeregin hori bete
dezan; izan ere, 2009. urteaz geroztik argitaratu
diren Nafarroako Aldizkari Ofizial guztiak bananbanan aztertu behar dira, aldizkari horietan
argitaratzenbaitiralanpostuetarasartzekoetalanpostuakhornitzekodeialdiak,etahizkuntzakomunitarioak eta euskara direla-eta esleitutako puntuazioa jasotzen duten atalen zerrenda bat egin
behar da. Une honetan aurrekontuan dirurik ez
dugu kontratazio hori egiteko. Nolanahi ere, uste
dugu Geroa Bai talde parlamentarioak aipatzen
dueninformazioguztiapublikoadela,etaNafarroako Aldizkari Ofizialetan jasota dagoela; beraz,
informazio hori eskat zen duen parlamentariak
NAOren bidez eskuratu eta kont sulta dit zake
behardituendatuguztiak.
NafarroakoGobernukoLehendakaritzako,Berdintasuneko, Funt zio Publikoko eta Barneko
Departamentuak kontratatutako langileei gradua
ordaintzeariburuzkoerantzunakigortzendizkizu.
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Horiguztiajakinaraztendizut,NafarroakoParlamentuko Erregelamenduaren 194. artikulua
betez.
Iruñean,2019koabenduaren23an
Lehendakarit zako, Berdintasuneko, Funt zio
Publikoko eta Barneko kontseilaria: Javier RemírezApesteguía

Galdera, euskaraz, ingelesez, frantsesez eta alemanez jakitea merezimendu
gisa baloratu deneko oposizio-lehiaketei eta lekualdatze-lehiaketei
buruzkoa.
FORU DIPUTAZIOAREN ERANTZUNA

LegebiltzarrekoErregelamenduko114.1artikuluan ezarritakoa betez, agintzen dut Nafarroako
Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin
Marta Álvarez Alonso andreak egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, euskaraz, ingelesez, frantsesez eta alemanez jakitea
merezimendu gisa baloratu deneko oposiziolehiaketei eta lekualdat ze-lehiaketei buruzk oa.
Gald er a 2019ko urriaren 31ko 31. Nafar roa k o
ParlamentukoAldizkariOfizialeanargitaratuzen.
Iruñean,2019koabenduaren24an
Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias
ERANTZUNA
NavarraSumataldeparlamentarioariatxikitako
foru parlamentari Marta Álvarez Alonso andreak
PES-00138 idat zizko galdera egin du. Hona
hemenhorriburuzjakinarazibeharrekoa:
FuntzioPublikoarenZuzendaritzaNagusianez
dugu eskatutako informazioa jasotzen duen erregistrorik. Informazio hori biltzeko, pertsona bat
kontratatu behar dugu berariaz, zeregin hori bete

dezan; izan ere, 2003. urteaz geroztik argitaratu
diren Nafarroako Aldizkari Ofizial guztiak bananbanan aztertu behar dira, aldizkari horietan
argitaratzenbaitiralanpostuetarasartzekoetalanpostuakhornitzekodeialdiak,etahizkuntzakomunitarioak eta euskara direla-eta esleitutako puntuazioa jasotzen duten atalen zerrenda bat egin
behar da. Une honetan aurrekontuan dirurik ez
dugu kontratazio hori egiteko. Nolanahi ere, uste
dugu Navarra Suma talde parlamentarioak aipatzen duen informazio guztia publikoa dela, eta
Nafarroako Aldizkari Ofizialetan jasota dagoela;
beraz,informaziohorieskatzenduenparlamentariak NAOren bidez eskuratu eta kontsulta ditzake
behardituendatuguztiak.
Horiguztiajakinaraztendizut,NafarroakoParlamentuko Erregelamenduaren 194. artikulua
betez.
Iruñean,2019koabenduaren23an
Lehendakarit zako, Berdintasuneko, Funt zio
Publikoko eta Barneko kontseilaria: Javier RemírezApesteguía
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Galdera, izapidetzen ari diren hirigintza-planei buruzkoa.
FORU DIPUTAZIOAREN ERANTZUNA

LegebiltzarrekoErregelamenduko114.1artikuluan ezarritakoa betez, agintzen dut Nafarroako
Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin
FranciscoPérezArreguijaunakegindakogalderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, izapidetzen ari diren hirigintza-planei buruzkoa. Galdera
2019ko azaroaren 8ko 34. Nafarroako ParlamentukoAldizkariOfizialeanargitaratuzen.
Iruñean,2019koazaroaren28an
Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias
ERANTZUNA
NavarraSumataldeparlamentarioariatxikitako
foru parlamentari Francisco Pérez Arregui jaunak
10-19/PES-00146 idat zizko galdera egin du.
Honen bidez, Lurraldearen Antolamenduko, E-
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txebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak atseginez igortzen dizu eskatutakoinformazioa:
Excel dokumentu bat erantsi da, gaur egun
izapidet zen ari diren plan orokorren zerrenda
jasotzen duena, horietako bakoitza zein fasetan
dagoen adierazita, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuarendatuenarabera.
Hori guztia jakinarazten dizut Nafarroako Parlamentuko Erregelamenduaren 194. artikulua
betez.
Iruñean,2019koazaroaren28an
Bigarren lehendakariorde eta Lurraldearen
Antolamenduko, Et xebizit zako, Paisaiako eta
ProiektuEstrategikoetakokontseilaria:JoséMaría
AierdiFernándezdeBarrena
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G saila:
TXOSTENAK, DEIALDIAK ETA PARLAMENTUKO INFORMAZIOA

Nafarroako Parlamentuaren erregelamendu ekonomiko-finantzarioa.
Nafarroako Parlamentuko Mahaiak, 2020ko
urtarrilaren 27an egindako bilkuran, erabaki hau
hartuzuen,besteakbeste:
Ikusita Nafarroako Parlamentuaren erregelamendu ekonomiko-finant zarioa gaurkot ze eta
aldatze aldera Kontu-hartzailetza eta Gai Ekonomikoetarako Zerbitzuak egindako proposamena
eta Zerbit zu Juridikoak horri buruz emandako
oniritzia, eta Nafarroako Parlamentuko Erregelamenduanxedatuarekinbat,honakohauERABAKI
DA:
1. Onestea Nafarroako Parlamentuaren erregelamendu ekonomiko-finantzarioa, erabaki honi
atxikia.
2. NafarroakoParlamentukoAldizkariOfizialean eta webgune ofizialean argitara dadin agintzea.
Iruñean,2020kourtarrilaren27an

17anMahaiakhartutakoerabakiarenbidezonetsi
zen.
3. Aurrekontuetan baimendutako kredituak
egituratzendiragutxienezere5digituzzehaztutakoaurrekontu-partidetan.
Kredituen, horien aldaketen eta gastu-exekuzioko eragiketen kontabilitate-erregistratzea eginendaaurrekoparagrafoandefiniturikoaurrekontu-partidan,
ezertan
galarazi
gabe
kontabilitate-jarraipena xehakapen-maila handiagozegiteakreditujakinbatzuetan.
4. Kapitulu, artikulu, kontzeptu, azpikontzeptu
eta partidaka antolaturiko egitura hori irekia da;
horrenbestez,egokitzatjotzendirenpartidaksortu
ahalkodira,atipikogisa.
2. artikulua. Aurrekontuak prestatu eta onestekoprozedura.

Lehendakaria:UnaiHualdeIglesias

Nafarroako Parlamentuaren Erregelamendu ekonomiko-finantzarioa

1.Kontu-hartzailetzaetaGaiEkonomikoetarako Zerbit zuak proposaturik, Parlamentuko
Mahaiak ekitaldiko aurrekontuen prestaketarako
beharrezkoak diren jarraibide ekonomiko eta teknikoakzehaztueta,kasuabada,onetsikoditu.

I. KAPITULUA
Xedapen orokorrak

2. Iraileko lehen hamabostaldian zehar, zerbitzuburuek aurreproiektu-aurrerakin bana aurkeztukodute,norberezerbitzuanhurrengoekitaldirako aurreikusitako ekintzak jasoko dituena, iritsi
nahidirenhelburuakzehazturiketadituztenaurrekontu-beharrizanak kuantifikaturik. Hori guztia,
Mahaiak onet siriko jarraibideei at xikirik eginen
dute.

1. artikulua. Aurrekontuak.
1.NafarroakoParlamentuarenizaeraetaantolaketarekin bat, haren aurrekontuak prestatuko
dira kontuan harturik diru-sarreren eta gastuen
izaeraekonomikoaetaobjektiboa.
Horretarako, gastuak eta diru-sarrerak kapitulu, artikulu, kontzeptu, azpikontzeptu eta partidetansailkatzendira.
2. Nafarroako Parlamentua kontabilitate publikoaren araubidearen menpe dago, artikulu hauetako xedapenekin eta etorkizunean eman daitezkeenekin bat. Legebilt zarraren Kontabilitate
Publikoko Plan Orokorra 2012ko abenduaren

22

3.Kontu-hartzailetzaetaGaiEkonomikoetarako Zerbitzuak dokumentu bakar batean bateratukodituaurreproiektuak,etadokumentuhoriNafarroako Parlamentuko lehendakariari igorriko dio,
oroitidazki esplikatiboarekin batera, urte bakoitzekoirailaren20abainolehen,horigeroLegebiltzarreko Mahaiaren gai zerrendan sartua izan
dadin.

Nafarroako Parlamentuko A.O. / X. legegintzaldia
4. Aurrekontuen aurreproiektua Nafarroako
ParlamentukoMahaiakonetsikodu,etaEledunen
Batzarrariigorrikodio,harkproiektuaonetsdezan.
5. Ekitaldi bakoitzeko urriaren 1a baino lehen,
lehendakariak Nafarroako Gobernuko Ekonomia
etaOgasunDepartamentuariigorrikodioNafarroako Parlamentuaren aurrekontu-proiektua, Nafarroako Aurrekontu Orokorren proiektuan txertatua
izandadin.
6. Zilegi izanen da aurrekontu-exekuziorako
oinarribatzukerejasotzeaaurrekontuetan.Oinarri
horiekjasokodituzteLegebiltzarrarenjardueraeta
funtsak egokiro kudeatzeko beharrezkoak diren
arau-egokitzapenaketaberariazkoneurriak.
3. artikulua. Kredituenloturajuridikoa.
1. Gastuetarako kredituek izaera mugatzaile
etalotesleadutehaienzenbatekoarietahelburuari dagokienez. Muga horren betetzea egiaztatuko
dakapituluekonomikoarenloturajuridikoarenmailan(digitubat).Lotura-mailahorretatiksalbuetsita
daude:
–Langileria-gastuak:10,11,12eta16.artikuluak.Artikulumailakoaizanendalotura.
2.Betierelotesleizanendira,gastuenegoeraorrietan azaltzen duten desagregazio-mailarekin,
honakohauetarakokredituak:
a)Ondasunetanetazerbitzuetaneginikogastu
arruntetan, honakoetarako direnak: “jant ziak”,
“protokolo eta ordezkaritzako arretak” eta “bidaia
ofizialak”.
b)Inbertsioerrealak,finantzaketaatxikiaduten
proiektueidagokienez.
c)Dirulaguntzaizenduneidagozkienak.
d) Erregelamendu honen II. kapituluan aurreikusitako aurrekontu-aldaketen ondorioz gehitu
edosortudirenak.
3. Aurreko apartatuetan xedatuari jarraikiz,
kasuko aurrekontu-partidak lotura juridikoko poltsetanmultzokatukodira.
4. artikulua. Loturajuridikoarenmailarenefektuak.
1.Baldinegitekoakdirengastuenzenbatekoak
aurrekontu-partidaren kont signazioa gaindit zen
badu aurreko oinarrian aipaturiko lotura-mailak
gainditugabe,gastuhoriekbehartukodute,haien
premia justifikatu ondoren, kasuko lotura-esparruan dauden partiden arteko aurrekontu-doiketa
egokiak egitera, aurrekontu-aldaketen araubide
orokorrarilotugabe.
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2. Aipatu lotura-poltsetan sarturik egon ahalko
da haien izaera ekonomikoaren araberako edozein gastu, baita berariazko aurrekontu-partida
gisaespresukiaintzatharturikezdagoeneanere.
Kasu horretan, kontabilitate-dokunt zak kasuko
aurrekontu-partidakontsignatukodu.
II. KAPITULUA
Aurrekontu-aldaketak
5. artikulua. Aurrekontu-aldaketak.
1. Gasturen bat egin behar bada horretarako
behar besteko kontsignazio egokirik egon gabe,
etaloturajuridikokomailagainditzenbadu,4.artikuluak ezarritakoari jarraikiz, kasuko aurrekontualdaketakoespedienteaizapidetukoda.
2. Edozein aurrekontu-aldaketa egiteko, beharrezkoaizanendagastuajustifikatzenduenproposamen arrazoitu bat, proposamena egiten duen
zerbitzuak izenpetua, zeinak baloratuko baitu zer
eragin duen aldaketa horrek aurrekontu-onespenaren unean aurreikusi ziren beharrizanen
asebetetzean.
3. Nafarroako Parlamentuko Mahaiak aurrekontu-aldaketari onespena eman baino lehen,
Kontu-hartzailetzaktxostenaeginendu.
6. artikulua. Kreditubereziaketakreditu-gehigarriak.
Ekitaldian egin behar diren aurrekontu-aldaketak ezin badira gauzatu kreditu-gehikunt za, transferentzia,-sorkuntzaedo-sartzearenbitartez,
Legebiltzarreko Mahaiak, Eledunen Batzarrarekin
adosturik,NafarroakoGobernuariproposatukodio
forulegeproiektubatonetsdezan,kasuarenarabera kreditu berezi bat edo kreditu-gehigarri bat
ematekoa.
7. artikulua. Transferentziak,zabalkuntzaketa
sorkuntzak.
1. Kreditu transferentzien bitartez, eta aurrekontuen zenbatekoa aldatu gabe, aurrekontu-partida baten zenbateko totala edo partziala egotzi
egiten zaio lotura juridikoaren beste maila bat
duenbestepartidabati.
2. Gastu arrunten eta kapital gastuen arteko
transferentziak bidezkoak izanen dira, bakarrik,
behar bezala justifikatutako bat-bateko gorabeherak medio ezinezkoa edo desegokia gertat zen
bada gutxituko den partidari hasieran esleitu zitzaizkionbeharrizanedohelburuakasetzea.
3. Legeria orokorraren arabera zabalgarritzat
jotzen diren partidez gain, ondoko kredituek ere
izanen dute izaera hori, aitortzen diren betebeharrenmugarabitarte:
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a)Foruparlamentarientzakodiru-sariakordaintzekoakdirenek.
b) Talde parlamentarioent zako diru-sariak
ordaintzekoakdirenek.
4. Aurrekontuei buruzko foru legeetan kredituakzabalgarrigisadeklaratzekobeharrezkoaizanen da Eledunen Batzarrak kredituei izaera hori
aurretiazemanizanaParlamentuarenaurrekontuproiektuan. Horien finant zaketarako, kasuko
eskaeraigorrikozaioNafarroakoGobernukoEkonomia eta Ogasun Departamentuari, horretarako
beharrezkoadenaxedadezan.
5. Legeria orokorrak aurreikusitako eragiketez
gain, kredituak sortu ahalko dituzte aurrekontuetanaurreikusitakoezgorakoakdirendiru-sarrerek.
8. artikulua. Urteanitzekogastuak.
1. Urte anit zeko gastuen baiment zea edo
gauzatzeabaldintzaturikegonendakasukoaurrekontuek ekitaldi bakoitzerako baimentzen duten
kreditura.
2. Nafarroako Parlamentuko Mahaiak zilegi
izanendubaimenaemateazenbaitekitaldiriegoztekoakdirengastu-konpromisoakhartzeko,urteko
zenbatekoakkuantifikatuondorenetabosturterakogehienez,honakokasuhauetan:
a)Gastuarenexekuziopartzialaegitendenean
konpromisoahartzendenekitaldian.
b) Gastua osoki exekutatzen denean konpromisoa baimentzen edo hartzen den ekitaldiaren
ondokoekitaldietan,betierebaldintzaturikkreditua
egoterahurrengoekitaldikoaurrekontuan.
3. Urte anitzeko konpromiso aipatuak honako
eragiketahauetarakobainoezinizanendirahartu:
a)Kapitaltransferentziaketainbertsioak.
b) Ondasun eta zerbitzuetako gastuak, haien
urtebeterako kontratazioa ezin xedatuzkoa deneanedoantiekonomikoagertatzendenean.
4. “Urte anitzeko” kalifikaziotik salbuesten dira
gastu-konpromisoak,eratorriakdireneanurtebetekoa baino gehiagokoa ez den eta bi aurrekontuekitaldiri eragiten dien indarraldia duten errentamenduetazerbitzukontratuetatik.
5. Hasierako aurrekontuan aurreikusi gabekoakedohaietanjasotakoakbainohandiagoakdiren
diru-sarreren gauzatzeak helburuei atxikitako kredituak sortu ahalko ditu, legeria orokorrak aurreikusitakokasuetan.
6. Artikulu honetako aurreko apartatuek aipatzen dituzten konpromisoak irmo bihurtzen diren
uneanbeharkodirakontabilizatu.
24
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9. artikulua. Kredituakgaineratzea.
1. Hurren-hurrengo ekitaldiaren aurrekontuari
kredituak gainerat zeko, Kontu-hart zailet za eta
EkonomiGaietarakoZerbitzuakgaineragarridiren
kredituen saldoen egoera-orri bat eta gaineratzeproposamen arrazoitua prestatuko ditu. Horiekin
batera,kasukoekintzaexekutatzeariburuzkoziurtasunafrogatzendutenagiriakaurkeztukodira.
2.EspedienteaParlamentukoMahaiariigorriko
zaio,harkonetsdezan,etagerokasukoekitaldiko
kitapen- eta kontu-dokumentuari erantsiko zaio.
Horrek automatikoki ekarriko du kreditu gaineratuen finantzaketarako beharrezkoak diren funtsak
atxikitzea.
10. artikulua. Kreditu globala edo kontingentziafuntsa.
1. Ekitaldian zehar sor litezkeen eta aurrekontu-kontsignazionahikoaezdutenbalizkobeharrei
aurre egin ahal izateko, kreditu global edo
kontingentziafuntsbateratuahalkoda,baldineta
horrenzenbatekoaezbadagastuenegoera-orriaren ehuneko bat baino handiagoa. Kreditu edo
funtshorrenaplikazioakasukoaurrekontu-partidetara transferentzia egin eta gero eginen da, aurre
egin beharreko betebeharren izaera ekonomikoarenarabera.
2. Transferent zia-proposamenak justifikatu
beharko du ezinezkoa dela betebehar horiek
hasieran baimendutako kredituekin finantzatzea;
edo, kasua bada, ez dela komeni edo teknikoki
zaila dela betebehar horiei erant zutea kapitulu
honetan araut zen diren aurrekontu-aldaketei
buruzkoespedientearruntenbidez.
III. KAPITULUA
Gastuaren exekuzioa
1. atala
Xedapen orokorrak
11. artikulua. Faseaketaprozedura.
1.Gastu-aurrekontuarenexekuzioaondorengo
fasehauekizanendituenespedientebateangauzatukoda:
a)Gastuabaimentzea.
b)Gastuaxedatzea.
c)Betebeharraaitortzea.
d)Ordainketaagintzeaetaordaintzemateriala.
2. Orokorrean, exekuzio-espedientea hasiko
da zerbitzu eskudunaren burutzak eginiko gastuproposamenarenbitartez.Proposamenhorrekzer
gastu-motaeginbehardenadierazikodu,gastua-
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renbidezkotasunaarrazoitukodu,gastuarenzenbatekozehatzaedogutxigorabeherakoazehaztukodu,etaproposamengilearenustezegotzibeharrekoadenaurrekontu-partidaseinalatukodu.
3. Gasturako ekimena Mahaiarena,
Lehendakarit zarena edo Legelari Nagusiarena
denean, espedientea hasteko proposamen edo
aginduahelarazikozaio,exekutatuaizateko,gaiagatik eskumena esleitua edo ardurapean duen
zerbitzuarenburutzari.
4.ForuparlamentarienetaLegebiltzarrekolangileen bidaia ofizialetarako aurrekontu-partidak
exekutatzeko, nahikoa izanen da, behar adinako
aurrekontu-zuzkidura egonez gero, Mahaiaren
erabakiaedolehendakariarenebazpena.
12. artikulua. Eskumenak
1.ParlamentukoMahaiaridagokiobehardiren
erabakiakhartzeagastuakagintzeko;hots,gastuexekuziorako, aurreko artikuluko 1. epigrafeko a)
etab)letretakofaseezdenazbezainbatean,ezertan galarazi gabe hurrengo apartatuan xedatzen
dena.
2. Legebilt zarreko Mahaiak lehendakariari
delegatutzat jotzen da ondasun arruntetako eta
zerbitzuetako nahiz material inbentariagarrietako
gastuak agintzeko eskumena, baldin eta gastuarenzenbatekoaezbada15.000eurobainogehiagokoa.
Gastu-aginduak baimentze- eta xedatze- edo
konpromiso-faseakbarnehartzenditu.
3. Eginiko delegazioa baliatuz ematen diren
ebazpenetanespresukijasokodainguruabarhori.
Ebazpen horiek Mahaiak emandakotzat joko dira
ondorio guztietarako, eta horien aurka bidezko
errekurtsoakjartzenahalkodira.
4. Parlamentuko lehendakariak agintzen ditu
ordainketak. Ordainketaren gauzatze materialerako –dela eskudiruz, dela taloi, banku-transferentzia edo ordainketa telematikoaren bidez– beharrezkoak izanen dira lehendakariaren edo hark
eskuordetutako Mahaikidearen eta kontu-hartzailearen sinadurak. Ordainketa telematikoa eginen da aurreko paragrafoan adierazitako bi sinadurakdokumentuetanageridirenetikaurrera.
5. Arestiko 2. apartatuak aipatzen duen delegazioabaliatuzagintzendirengastuenberriNafarroakoParlamentukoMahaiariemanenzaio,gastu
horiekjasozKontu-hartzailetzaetaEkonomiGaietarakoZerbitzuakeginikohiruhilerokotxostenetan.
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13. artikulua. Justifikatubeharrekofuntsak.
1.Ordainketa-baimentze,-xedatze,-betebeharraren aitortze eta -agintze faseak egintza bakarrean biltzen dira, zeinak “ADOP” delako dokumentuaren izapidet zea eraginen baitu, behin
gastuajustifikatuetagero,ondorengokasuhauetan:
–“Justifikatubeharrekoordainketa”izaerarekin
igorritakofuntsak.
– Kutxa finkoko edo kutxa lagungarriko aurrerakinak.
2. Justifikatu beharreko ordainketak eta kutxa
finkokoaurrerakinakzeradira,“justifikatubeharreko”izaerarekinigorritakofuntsak,helburudutenak
bidaia-gastuagatiko ordainketei aurre egitea,
garraiokoei eta dietei salbu, edo ondasun arrunt
eta zerbitzuetan eginiko gastu aldizkako eta errepikatuengatiko ordainketei. Kutxa finkoko aurrerakinaren zenbatekoa ez da ezein kasutan izanen
1.000,00eurobainohandiagoa.
3. Funt s horiek jasot zen dituena behartuta
dago jasotako kopuruen aplikazioa justifikatzera
gastuaeginondoren,etaerabiligabekofuntsakitzult zera. Kontu-ematerako gehieneko epea bi
hilabetekoa da funt sak xedat zen direnetik, eta
betiere aurrekontu-ekitaldiaren barrenean egin
beharko da. Ezin izanen da funts-hornidura berririkeskatuaurrekoakitatugabe.
4.Funts-hornidurekezduteaurrekontu-izaerarikizanen,etakasukoaurrekontu-kredituenkontabilitate-egozpenakeginendiragastuaeginetajustifikatu ondoren. Kontu-ematea egin bitartean,
emandako kopuruak diruzaint zako erregistro
lagungarrietan eta horretarako prestaturiko kontabilitate-moduluetanagerrarazikodira.
5. Kut xa lagungarriaren kasuan, funt sbirjarpenaeginendagastujustifikatuenzenbateko
zehatzeanetagastuhorienaurrekontu-aplikazioarenaldiberean.Ekitaldi-itxierabainolehen,kutxa
lagungarrikoaurrerakinakkitatueginendira.
14. artikulua. Hasierakobaimenak.
1. Ekitaldiaren hasieran baimendu eta xedatuko da Nafarroako Parlamentuak aurretik hartu
duen konpromiso bati erantzuten dion gastu oro;
eta horretarako, dagokion “A” eta “D” edo “AD”
agiriaizapidetuetakontabilizatukoda.Espezifikokihonakohaueiaplikatukozaie:
–Gaineratutakoespedienteei.
–Urteanitzekokonpromisoei,abiandenekitaldiaridagokionpartean.
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– Urtebeteko indarraldia duten kontratuei, bi
aurrekontu-ekitaldiukitzendituztenean.
– Parlamentarien ordainsariei eta langileriagastuei:10.,11.,12.eta16.artikuluak.
– Talde parlamentarioen ordainsariei: 481.
kontzeptua.
–Liburuetabestelakoargitalpenenerosketari:
608.kontzeptua.
2.Zilegiizanendaekitaldiarenhasierangastubaimenakonestea;horretarako,“A”agiriaizapidetu eta kontabilizatuko da. Baimen horiek honako
gaiei eta aurrekontu-kontzeptuei aplikatu ahalko
zaizkie:
–Errentamenduak:20.artikulua.
–Konponketak,kontserbazioaetamantentzea:
21.artikulua.
–Bulego-materiala:220.kontzeptua.
–Komunikazioak:222.kontzeptua.
–Garraio-gastuak:223.kontzeptua.
–Garbiketa-zerbitzua:227.kontzeptua.
–Hornidurak:228.kontzeptua.
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2.Aurrekozenbakianadierazitakomodubereanexekutatukodakuotasozialeietaaseguru-primeidagokiengastua,eta“A”edo“AD”agiriajaulkiko da, aurreikusitako kotizazioen zenbateko
berarekin.
16. artikulua. Onespenaetakomunikazioa.
1.HilekonominaKontu-hartzailetzaetaEkonomi Gaietarako Zerbitzuak egiten du; langileei eginiko ordainketak justifikatzen ditu, eta lehendakariakonetsikodu,IdazkariNagusiakdiligentziaegin
ondotik, non adieraziko baita aipaturiko langileen
zerbitzuakegiazkiemanegindirela.
2. Telematikoki eginen da gizarte-aseguruen
ordainketa.
3.Hilekonominarenetabestediru-sarrerapertsonalbatzuenkomunikazioahorretarakoerabakitzendenprozedurarenbidezeginenda.
3. atala
Nafarroako Parlamentuko
kontratuen berezitasunak
17. artikulua. Kontratazio-espedienteen
izapidetzea.

3. Hornidura-, konponketa- eta zerbit zukontratuenberrikuntzaedoluzapenaezdaaipatu
hasierakobaimenetansartuko,etaaparteizapidetuko da, oinarrizko espediente espezifiko baten
bidez,salbueta,zenbatekoagatik,espedientehori
nahitaezkoaezdenean.

1. Zenbatekoa 40.000 euro baino handiagoa
dutenobra-kontratuaketa15.000eurobainohandiagoa duten hornidura-, konponketa- eta zerbitzu-kontratuakdoitueginenzaizkieKontratuPublikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legeak
eta horren garapenerako erregelamendu-xedapenekezarritakoprozedurei.

2. atala
Langileria-gastuak

2 Kontratua kudeatzen duen unitatea hau izanen da: kontratu-xedearen arabera eskudun den
zerbitzua.

15. artikulua. Kontabilizazioa.
1. Nafarroako Parlamentuko Mahaiak plantilla
eta lanpostu-zerrenda onesteak esan nahi du
oinarrizkoak nahiz osagarriak diren ordainketen
ondoriozkogastuabaimentzenetaxedatzendela;
edo, Lehendakaritzaren, Lehendakaritzako kabinetearen,bestekarguhautetsibatzuenetabehinbehinekolangileenkasuan,Aurrekontuanezarritakozenbatekoenondoriozkoa.
Ondoren, “A” edo “AD” agiria izapidetuko da,
ekitaldiaren hasieran benetan beteta dauden lanpostuei dagokien zenbatekoarengatik. Zenbateko
horialdatzenbada,delafuntzionarioakizendatzen
direlako,delalangileakaldibaterakokontratatzen
direlako, dela hasieran finkatutako ordainketak
gehitu direlako, behar den gastua baimendu eta
xedatuko da, eta hori gauzatuko da “A” edo “AD”
agiriosagarrian.
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Kontratuen prestaketa eginen da kasuko
kudeat ze-unitatearen kontrolpean eta erantzukizunpean.
3. Honakoek osatuko dituzte kontrataziomahaiak: Legebilt zarreko Mahaiko kide batek,
zeina mahaiburu izanen baita; kontratu-xedearen
gaian espezializaturiko bi teknikarik; Kontu-hartzailetza bere gain hartuko duen pertsonak, eta
ZerbitzuJuridikokopertsonabatek,zeinaidazkari
jardunenbaita.
4. Ulertuko da ezen Erregelamendu honek
aipat zen dituen kontratuen zenbatekoetan ez
dagoela sartuta Balio Erantsiaren gaineko Zerga
(BEZ).
5.Baliozenbatetsia40.000eurobainohandiagoa ez duten obra-kontratuen eta balio hori
15.000eurobainohandiagoaezdutenhornidura-
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eta zerbitzu-kontratuen (munta txikiko kontratuen)
espedienteakizapidetzeko,honakoabeharkoda:
a)Kudeatze-unitatearentxostena,kontratuaren
beharra arrazoitzen duena, eta kontratazio-organoaren baimena edo ebazpena, zenbatekoaren
arabera. Zenbateko t xikiko obra-kontratuaren
kasuan, Administrazioaren obra-aurrekontua edo,
kasua bada, kasuko proiektua eta/edo proiektuikuskapeneko bulegoaren t xostena, bidezkoa
denean.
b)Aurretiazkokreditu-erreserba.
c) Kontratuaren balio zenbatetsia 3.000 euro
baino handiagoa denean, kontratazio-organoak
gut xienez ere bi eskaint za eskatuko ditu, eta
horiek espedienteari erantsiko zaizkio. EspedientearihalabererantsikozaioNafarroakoParlamentuaren interesetarako kalitate-prezio harremanik
onenekoadeneskaintzarenhautaketarenjustifikazioa.
d)Gastu-onespena.
e) Faktura, zeina kontratu-agirit zat hartuko
baita.
Baldin eta kontratuaren zenbatekoa ez bada
3.000,00 euro baino handiagoa, zilegi izanen da,
administrazio-sinplifikazioko ondorioetarako, a)
puntuan zehazturiko informazioa edo dokumentazioa agiri edo txosten bakarrean bateratzea, non
sinatukobaitubaimen-emateakontratazio-organoak.
6.Kontratuarenxedeaerdietsiondoren,faktura
guztiak berrikusi egin beharko dira, eta gaiaren
araberaeskudundenzerbitzuarenburuakadostasun-sinaduraipinibeharkodie,ordainduaurretik.
7. Ezein kasutan ez da zilegi kontratu-xedearen zenbatekoa zatikatzea edo banantzea oinarri
honetanseinalaturikozenbatekoakiristearrenedo
gutxitzearren,edoprozeduraksaihestearren.Zenbatekotxikikokontratubatekezinizanendituxede
gisa eduki errepikakorrak diren prestazioak, halako moldez non, urtez urte, premia berari erantzuten dioten. Halatan, haien kontratazioa planifikatu ahalko da, prozedura arrunten bitartez egin
ahalizateko.
18. artikulua. Kontratuenexekuzioa.
1.Kontratuenexekuzioakontratugiledenzerbitzuak gainbegiraturik eginen da, kontratazioa
arautzen duten pleguei jarraikiz. Zerbitzuak zilegi
izanenduhitzarturikoaleialkibetetzekobeharrezkoakdirenjarraibideakematea.
2. Kontratistak edo haren mendeko pertsonek
kontratua behar bezala betetzeko eragozpen edo
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traba izan daitezkeen egintzak edo omisioak egiten badituzte, eskumena duen zerbitzuak zilegi
izanen du agintzea neurri zehatzak har daitezen,
itundutakoaren exekuzio t xukuna lort zeko edo
berrezartzeko.
3.Aginduhoriekezbetetzeakkasukozigorrak
ezartzeaekarrikodu.
19. artikulua. Kontratuenluzapenak.
Zerbit zu-kontratuen luzapenak berariazko
espediente baten bitartez izapidetuko dira. Espediente horrek honako izapideak barne hartuko
ditu:
a) Eskumena duen zerbitzuaren buruak egindako proposamen arrazoitua, beharrizanari eta
komenigarritasunariburuzkoa.
b) Kreditu-ziurtagiria, Kontu-hart zailet zak
emana.
c) Erabaki edo Ebazpena, luzapena baimentzekoaedoezbaimentzekoa.
20. artikulua. Kontratu-formalizazioa.
1. Kontratu bat administrazio-agiri bidez
formalizat zen denean, kudeat ze-zerbit zuaren
arduradunak horren kopia bat bidaliko dio KontuhartzailetzaetaEkonomiGaietarakoZerbitzuari.
2. Kontratu bat aldatzen, luzatzen edo suntsiaraztendenean,aurrekoapartatukomodubereanjokatukoda.
21. artikulua. Kontratuenkontu-hartzea.
1. Atal honetakoak izanik aurrekontua 3.000
euro baino gehiagokoa eta 15.000 eurorainokoa
duten kontratuen kasuan, kontu-hartzailetzak kreditu-erreserbariburuzkoziurtagiriaemanendu.
2. Gainerako kasuetan, kontu-hart zailet zak
gastu-exekuzioarenfasedesberdinakfiskalizatuko
ditu,erregelamenduarenaraberaaplikatzekoaden
prozedurarijarraituz.
3. Aplikat zekoak diren xedapenek agindurik
kontu-hartze eginkizuna nahitaezkoa den kasuetan,kontratuakudeatzenduenunitatearenardura
izanendaespedienteosoakontu-hartzaileariigortzea.
22. artikulua. Kontratuenharreraetakontrola.
1.KontratuarenxedeaegindaetaParlamentua
horrekin asebeteta, faktura edo horren baliokide
den dokumentua aurkeztuko da. Hori izapidetzeko, beharrezkoa izanen da zerbitzu eskudunaren buruaren adostasuna. Kontratua bete egin
delaegiaztatzeko,harrera-edoadostasun-ekitaldi

27

Nafarroako Parlamentuko A.O. / X. legegintzaldia

19. zk. / 2020ko otsailaren 7a

formal bat eginen da, pleguak horrela ezartzen
baldinbadu.

IV. KAPITULUA
Diru-sarreren aurrekontuaren exekuzioa

2. Nahitaezkoa denean, Kontratu Publikoei
buruzkoForuLegeakezarritakoarijarraikiz,kontuhartzaileari jakinarazi eginen zaio harrera-ekitaldi
formalazertoki,egunetaordutaneginenden.

25. artikulua. Diru-sarrerakjasotzea.

23. artikulua. Kontratuenprezioaordaintzea.
1. Prestazioa eginda dagoenean, eta zerbitzu
eskudunak fakturarekiko adostasuna adierazi
ondoko hogeita hamar egun naturaleko epean,
ordaindueginbeharkodakontratuarenprezioa.
Obra-kontratuen kasuan, ordaint zeko epea
hogeitahamaregunnaturalekoaizanenda,obrarekiko adostasun-ziurtagiriak jaulkitzen direnetik
kontatuta.
2.Bestelakokasuetan,zilegiizanendaprezioordainketaren araubidea baldintza-pleguan ezartzea.
3. Emandako ondasun edo zerbitzuan okerrik
antzemanezgero,horrenzuzenketaeskatukoda.
Kontratistak ez badu horretarako emandako
epeanzuzentzen,Parlamentuakeginendu,behin
betiko bermearen kontura. Berme-epea inolako
okerrik gertatu gabe igarota, hori bertan behera
uztekoizapideeiekinenzaie.
4. atala
Lankidetza-hitzarmenak
24. artikulua. Lankidetza-hitzarmenak.
1. Nafarroako Parlamentuak sinatzen dituen
lankidetza-hitzarmenak,kontratueiburuzkolegeria
orokorraren aplikaziotik kanpokoak, honela izapidetukodira:
a) Txosten arrazoitua, zerbit zu eskudunak
egina, kasuko hitzarmenaren premiari eta erdietsi
nahidirenhelburueiburuzkoa.
b)Hitzarmenarenzirriboroedoproposamena.
c)Txostenjuridikoa.
d)Kontu-hartzailetzarentxostena.Barnehartuko ditu kreditu-ziurtapena eta espedientearen fiskalizazioa.
e) Mahaiaren erabakia, kasuko hit zarmena
sinatzekobaimenaematenduena.
2. Lankidetza-hitzarmena administrazio-dokumentubidezformalizatutadagoelarik,zerbitzuaren
arduradunak horren kopia bat bidaliko dio KontuhartzailetzaetaEkonomiGaietarakoZerbitzuari.
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Nafarroako Parlamentuarentzako zuzkidurak,
harenaurrekontuetanNafarroakoAurrekontuOrokorretatiko transferentzia gisa izendatuak, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
organo eskudunak aurretiazko hiruhilekoka igorrikodituirmo-izaeraz.
Horretarako, eta arau orokor gisa, Mahaiak
eskatuko du transferentzia bidezko diru-sarrera
bezala urtean izendatuta daukan zenbatekoaren
laurden bat ordain dakiola, non eta beharrizan
handiagorikezdagoen.
26. artikulua. Diru-sarrerenkontabilizazioa.
Legebiltzarraren diru-sarreren izaera dela-eta,
egint za bakarrean eginen da haien kudeaketa.
Antolamenduari buruzko erregelamenduko 53.
artikuluan ezarritakoarekin bat, kontabilitateko
arrazoi-hartzeakkontrol-egintzaordeztukodu.
V. KAPITULUA
Aurrekontuaren kitapena
eta kontuen onarpena
27. artikulua. Ekitaldiaixtea.
1. Ekitaldia ixtea eta Legebiltzarraren aurrekontuenkitapenaurtenaturalekoabenduaren31n
izanendira,eskubideetabetebeharrenaitorpenari
eta,hurrenezhurren,haiendiru-bilketaetaordainketaridagokienez.
2.Salbuespengisa,zilegiizanendabetebeharrak aitortu eta, kasua bada, ordainketa agintzea
hurrengo ekitaldiko urtarrilaren 20ra arte, hartzekodun bakoit zaren eskubideak justifikat zen
dituzten agiriak aldez aurretik aurkeztuta, baldin
eta aurrekontu-ekitaldia bukatu aitzin egindako
erosketak, obrak, zerbitzuak, prestazioak edo oro
har gastuak izanik, horretarako kredituen kargura
egin badira, kontu-hart zaileak aldeko t xostena
eginondoren.
3. Urtarrilaren 31 baino lehen kontabilizatuta
egonbeharkoduteaurrekourtearidagokionekitaldiaixtekoeragiketaguztiek.
28. artikulua. NafarroakoParlamentuarenkontuak.
1. Kontu-hartzailetza eta Ekonomi Gaietarako
Zerbitzuak kontuen aurreproiektua prestatuko du
eta Idazkari Nagusiari aurkeztuko dio urte bakoitzeko martxoa baino lehen, gero Legebiltzarreko
Mahaiariigordakion.

Nafarroako Parlamentuko A.O. / X. legegintzaldia
2.Aipatuaurreproiektuajasoondoren,Nafarroako Parlamentuko Mahaiak Kontuen Ganberari
igorriko dio, hark urteko fiskalizazio-txostena egin
dezan.
3. Eledunen Bat zarrari dagokio Nafarroako
ParlamentuarenKontuakonestea.
4. Eledunen Batzarrak Nafarroako ParlamentuarenKontuakonetsiondokohogeitahamareguneko epean, Foru Komunitatearen Diruzaint za
Orokorrariitzulikozaizkiobetebeharrenbetetzeari
atxikirikezdaudenfuntsak.
Xedapen gehigarria. Mahaiaren eskumena
etaordezkoaraudia.
1. Erregelamenu honetan xedatutakoak ez du
ukituko Mahaiak Nafarroako Parlamentuaren
araubide ekonomiko-finantzarioa ezarri eta aldatzekodaukanahalmena.
2. Kontratu Publikoei buruzko Foru Legeak
ezarritakoari jarraiturik, aplikatzekoak izanen dira
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Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak
lege hori garatzeko ematen dituen erregelamendu-xedapenak eta ogasun publikoaren alorreko
arau indardunak, ezertan galarazi gabe Nafarroako Parlamentuak bere langileria-araubidearen,
izaeraren eta eginkizunen ondorioz dituen berezitasunenbabesa.
Xedapen indargabe tzaile bakarra. Arauindargabetzea.
Erregelamendu honek indarra hart zearekin
bateraindargabeturikgeratukodiraberarekinkontraesanean dauden maila bereko edo apalagoko
xedapen guztiak eta, zehazki, Nafarroako Parlamentuko Mahaiak 2000ko maiatzaren 22an onetsitako Nafarroako Parlamentuaren Erregelamenduekonomiko-finantzarioa.
Azken xedapena. Indarrahartzea.
ErregelamenduhonekNafarroakoParlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamuneanhartukoduindarra.

Nafarroako Kontuen Ganberako 2020. urterako plantilla organikoa eta
2019ko abenduaren 31ko funtzionarioen zerrenda.
Nafarroako Parlamentuko Langileen Estatutuko 14. artikuluko 1. eta 2. apartatuek hurrenez
hurren xedatzen dute urtero onetsi behar direla
erakunde horren zerbit zuko langileen plantilla
organikoa eta erakunde horren aurreko urteko
abenduaren31kofuntzionarioenzerrenda.
Hartara, ikusita erakundeko idazkari nagusiak
urtarrilaren 17an aurkeztutako proposamena,
Ganberako administratzaileak, kontu-hartzaileak
eta zerbitzu juridikoek eginiko aldeko txostenak
jaso ondotik, eta Kontuen Ganberako Langileen
Bat zordea informatu eta hari ent zun ondotik,
lehendakaritzahonek,bereahalmenetaeskumenak baliatuta, Ganberako auditoreei entzun ostean,ondokoa
ERABAKIDU:

Lehena. Nafarroako Kontuen Ganberako
2020. urterako plantilla organikoa onestea, zeina
ebazpenhonen1.eranskingisaatxikirikbaitago.
Bigarrena. Nafarroako Kontuen Ganberako
funtzionarioen2019koabenduaren31kozerrenda
onestea, zeina ebazpen honen 2. eranskin gisa
atxikirikbaitago.
Hirugarrena. Ebazpen hau Nafarroako ParlamentukoMahaiarijakinaraztea,ezagutdezaneta
Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean
argitaratzeko agin dezan, eta Kontuen Ganberarenweborrianargitaratzea.
Iruñean,2020kourtarrilaren29an
Lehendakaria,AsunciónOlaecheaEstanga
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1. eranskina
Kontuen Ganberako plantilla organikoa 2020. urterako
Lanpostua

Kopurua

Lehendakariaren
idazkaria

1

Idazkari Nagusia

1

Auditorea

Maila

Araubide
juridikoa

Euskara
maila

Izendapen
librekoak

Esklusibitatea

Lanpostua

Mailako
osagarria

55

99.10

35

55

99.10

10

55

99.10

10

55

82.10

55

82.10

G

X

A

F

X

4

A

F

Auditorea

1

A

F

Legelaria

2

A

F

Kazetariitzultzailea

1

A

F

Informatikako goi
mailako teknikaria

1

A

F

55

59.10

Informatika
sistemetako erdi
mailako teknikaria

1

B

F

55

59.10

Auditoretzako
teknikari-Kontuhartzailea

1

B

F

55

67.00

Auditoretzako
teknikaria

18

B

F

55

67.00

Auditoretzako
teknikaria

3

B

F

55

67.00

Administratzailea:

1

C

F

55

74.50

12

Administraria

6

C

F

62.68

12

Administraria

1

C

F

62.68

12

Sistema
informatikoetako
ofiziala

1

C

F

62.68

12

Mandataria

1

D

F

53.00

15

GUZTIRA

44

F: funtzionarioa
G: Kabineteko behin-behineko langilea – izendapen librekoa

30

C1

C1

C1
X

C1

B2

Berariazko
osagarria

20
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2.eranskina
NafarroakoKontuenGanberarenZerbitzuko2019koabenduaren31kofuntzionarioenzerrenda

Maila

Gradua

Lanpostua

Administrazio
egoera

Ezquerro Royo, JosØ Luis
Aurrecoechea GutiØrrez, Miguel `ngel

A
A

7
6

Idazkari Nagusia
Auditorea

Aktiboa
Aktiboa

Moreno Orduæa, Karen

A

4

Auditorea

Aktiboa

Olaechea Estanga, M“ Asunción
Lanpostu hutsa
Lanpostu hutsa

A
A
A

7
-

Auditorea*
Auditorea
Auditorea

Zerbitzu bereziak
-

SÆnchez Lerma, Gemma AngØlica
Contreras López, JosØ

A
A

5
7

Legelaria
Legelaria

Aktiboa
Aktiboa

Erbiti Zabalza, Fermín

A

6

Aktiboa

Garbayo SÆnchez, JosØ Antonio

A

6

Martínez de Estíbariz Ochagavía, Javier

B

5

Azcona Díez de Ulzurrun, M“ Carmen
Balduz Gil, Elvira

B
B

7
7

Kazetari-itzultzailea*
Informatikako sistemen goi
mailako teknikaria
Informatikako sistemen erdi
mailako teknikaria
Auditoretzako teknikaria
Auditoretzako teknikaria

Caæos HernÆndez, Daniel
Echarte Zambrano, Maite

B
B

1
3

FernÆndez Renedo, Blanca Esther

B

7

García Cascante, M“ Esperanza
García Logroæo, JosØ Javier

B
B

Herrera Isasi, M“ Begoæa
Marticorena Chapa, Javier

Izen-abizenak

Aktiboa
Aktiboa
Zerbitzu bereziak
Aktiboa

Auditoretzako teknikaria
Auditoretzako teknikaria
Auditoretzako teknikariKontu-hartzailea

Aktiboa
Aktiboa

2
1

Auditoretzako teknikaria
Auditoretzako teknikaria

Aktiboa
Aktiboa

B
B

3
5

Auditoretzako teknikaria
Auditoretzako teknikaria

Aktiboa
Zerbitzu bereziak

Martinikorena Matxain, Miren Edurne
Navarro PØrez, Saioa

B
B

4
1

Auditoretzako teknikaria*
Auditoretzako teknikaria

Zerbitzu bereziak
Aktiboa

Navarro Aristorena, Aitor
Ondarra Erdocia, Rosario
Rodríguez JimØnez, Ainara

B
B
B

2
1
3

Auditoretzako teknikaria
Auditoretzako teknikaria*
Auditoretzako teknikaria*

Aktiboa
Aktiboa
Aktiboa

Sabalza Navallas, Marta

B

1

Auditoretzako teknikaria

Aktiboa

San Martín Erice, Amaia
Sarasa Amatriain, Nuria:
Lanpostu hutsa

B
B
B

1
1
-

Auditoretzako teknikaria
Auditoretzako teknikaria
Auditoretzako teknikaria

Aktiboa
Aktiboa
-

Lanpostu hutsa
Lanpostu hutsa

B
B

-

Auditoretzako teknikaria
Auditoretzako teknikaria

-

Lanpostu hutsa
Lanpostu hutsa

B
B

-

Auditoretzako teknikaria
Auditoretzako teknikaria

-

Pueyo Resano, Francisco Javier

C

6

FernÆndez Goæi, Joxe Julen
Casado Redín, Cristina

C
C

7
7

Sistema informatikoetako
teknikari-ofiziala
Administratzailea:
Administraria

Elizalde Del Rincón, Teresa
Elizalde Elizalde, M“ Julia

C
C

6
7

Administraria
Administraria*

Aktiboa
Aktiboa

Lander Laurenz, M“ Isabel
PØrez de AlbØniz Andueza, M“ Francisca

C
C

7
6

Administraria
Administraria

Aktiboa
Aktiboa

Lanpostu hutsa
Erburu Elizondo, Fernando

C
D

7

Administraria
Mandataria*

Zerbitzu bereziak

Aktiboa

Aktiboa
Aktiboa
Aktiboa

* Euskararen ezagutzarekin
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