
2019KO ABENDUAREN 12KO EZOHIKO BILKURAREN AKTA 
 
Saio horretan hartutako akordioen laburpena argitaratzen da:  
 
 
1.- 2020KO UDAL AURREKONTUEN HASIERAKO ONESPENA ETA HURA BETEARAZTEKO 
OINARRIAK 
 
Hasiera batean onetsi zituen 2020ko ekitaldiko aurrekontu orokorra, eta hura betearazteko 
oinarriak. Onetsitako aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak Idazkaritzan egonen dira 
ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau NAFARROAKO ALDIZKARI OFIZIALEAN 
argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagun edo interesdunek espedientea aztertu eta 
egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten. Inork alegaziorik aurkezten ez 
badu, erabaki hau behin betiko bilakatzea, jendaurreko epea bukatutakoan. 
 
2.- 2020KO ZERGA TASEN ONESPENA  
 
2020. urterako zerga-tasa hauek onestea erabaki da: 
 

- Lurraren gaineko kontribuzioa:% 0,115eko karga-tasa. 
- Jarduera ekonomikoen gaineko zerga: 1,4ko indizea. 
- Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga: % 5eko karga-tasa. 
- Hirilurren balio igoeraren gaineko zerga: karga-tasa% 8 eta Nafarroako Toki Ogasunei 

buruzko Foru Legearen 175.2 artikuluan ezarritako portzentajeak. 
 
Tasa eta prezio publikoak ez dira aldatzen.  
 
 
3.- 2020KO PLANTILLA ORGANIKOAREN HASIERAKO ONESPENA  
 
2020ko Plantilla Organikoa onesten da eta hura betearazteko oinarriak Idazkaritzan egonen 
dira ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau NAFARROAKO ALDIZKARI OFIZIALEAN 
argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagun edo interesdunek espedientea aztertu eta 
egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten. Inork alegaziorik aurkezten ez 
badu, erabaki hau behin betiko bilakatzea, jendaurreko epea bukatutakoan.  
 
4.- 2019KO AURREKONTU ALDAKETEN ONESPENA 
 
Hasiera batean onetsi da 2019. urteko aurrekontuko 3. aldaketa. Aldaketa horren bidez, 
79.600 €-ko kreditu gehikuntza bat egin da hainbat partidatan, 45.500 €-ko diru-sarrerekin 
eta 34.100 €-ko diruzaintzako gerakinarekin finantzatuko dena, eta 203.500 €-ko kreditu 
gehikuntza bat, diruzaintzako gerakinarekin finantzatuko dena. Espedientea Idazkaritzan 
egonen dira ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau NAFARROAKO ALDIZKARI 
OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagun edo interesdunek aztertu eta 



egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten. Inork alegaziorik aurkezten ez 
badu, erabaki hau behin betiko bilakatzea, jendaurreko epea bukatutakoan. 
 
5.- GALAR ZENDEAKO UDALA ETA KONTZEJUEN ARTEKO HITZARMENAREN ONESPENA  
 
Udalaren eta Zendeako Kontzejuen arteko lankidetza hitzarmena onetsi da, baita 
Kontzejuendako Transferentzia Plana ere. Kontzejuek onetsi ondoren, erabaki da hura 
Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari 
buruzko 40/2015 Legearen 48. artikuluan eta harekin bat datozenetan, Toki Araubidearen 
Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 27. artikuluan eta Nafarroako 
Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 30. eta 39.4 artikuluan 
aurreikusitako ondorioetarako. 
 
6.- DIRU-LAGUNTZAK 
 
6.1.- Bakearen aldeko Lankidetza Batzarraren diru-laguntza birformulatzea 
 
Bakerako Lankidetza Batzarrak aurkeztutako birformulazioa ikusirik, aho batez onartu da, GKEk 
adierazitako moduan.. 
 
6.2.- Lankide boluntarioentzako laguntza bereziak 
 
Lankidetzarako laguntzak arautzen dituen ordenantza ikusirik, eta Espartzako lankide Milagros 
Sanz andrearen diru-laguntza beharrezkoa denez, aho batez erabaki da 3.640 euroko diru-
laguntza ematea. 
 
6.3.- Laguntza humanitarioa eta larrialdietakoa 
 
Honako diru-laguntzak ematea onesten da:  
 
NUKF: (Laguntza humanitarioentzako poltsa)    1.040,00€ 
SOS Himalaya:                                   6.000,00€ 
Zaporeak:                     6.000,00€ 
Mugarik Gabeko Medikuak (laguntza humanitarioaren funtsa)  3.640,00€ 
Pedro Cavadas Fundazioa (doako ebakuntzak)                               4.500,00€ 
 
3.- Beste GKE batzuen diru-laguntza:  
 
DYA Nafarroa                     4.000,00€ 
 
 


