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NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOAK 

 2021EKO ABENDUAREN 17AN EGINDAKO  

BATZAR NAGUSI ARRUNTAREN AKTA 

 
 

 

Andosillako Udala 

Antsoaingo Udala  

Agoizko Udala  

Aranguren Ibarreko Udala 

Aresoko Udala 

Azagrako Udala 

Barañaingo Udala 

Barasoaingo Udala 

Basaburuko Udala 

Beintza-Labaiengo Udala 

Beireko Udala 

Berbintzanako Udala 

Berriozarko Udala 

Beteluko Udala 

Burlatako Udala  

Cabanillasko Udala 

Carcarko Udala 

Kasedako Udala 

Castejongo Udala 

Oltza Zendeako Udala  

Cintruenigoko Udala 

Zizurko Udala 

Etxarriko Udala 

Esteribarko Udala 

Etxauriko Udala 

Galarko Udala 

Galozeko Udala  

Gesalazko Udala  

Iguzkitzako Udala 

Irurtzungo Udala 

Leringo Udala 

Ledeako Udala 

Lizoain-Arriasgoitiko Udala 

Lodosako Udala 

Luzaideko Udala 

Martzillako Udala 

Melidako Udala 

Miranda Argako Udala 

Iruña Park hotelean (Arcadio María Larraona, 1, Iruña), bi mila eta 

hogeita bateko abenduaren hamazazpian, arratsaldeko bostetan, 

bigarren deialdian, NUKFren Batzar Nagusi Arrunta hasi da, 

aldameneko toki entitateen ordezkariak bilduta. Batzarraren buru den 

mahaia honako hauek osatu dute: Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn., 

Mario Fabo Calero jn., Ander Oroz Casimiro jn. eta Berta Enrique 

Cornago and., lehendakaria, lehen lehendakariordea, bigarren 

lehendakariordea eta idazkari nagusia, hurrenez hurren. Hona hemen  

 

GAI-ZERRENDA: 

 

1.- 2020/12/11ko Batzar Nagusiaren akta onestea. 

2.- 2020ko Kontuak onestea. 

3.- NUKFren 2021eko Kudeaketa Txostena onestea. 

4.- NUKFren 2022ko Jarduketen Programa onestea. 

5.- NUKFren 2022ko Aurrekontua onestea. 

6.- Toki finantzaketaren eredu berriari buruzko informazioa. 

7.- Galde-eskeak. 

 

 

 

Lehendakariak bertaratutakoei ongietorria eman die eta mahaiko 

kideak aurkeztu ditu. Batzar Nagusira bertaratu izana eskertu du. 

 

Ondoren, gai-zerrendari heldu diote. 

 

 

1. gaia.- 2020ko abenduaren 11ko Batzar Arruntaren akta onestea 

 

Deialdiarekin batera igorrita 2020ko abenduaren 11ko Batzar Nagusi 

Arruntaren aktaren kopia, aldez aurretik irakurri beharrik gabe, 

lehendakari jaunak galdetu du inork aktari oharrik egin nahi dion. 

 

Batzarraren onespenera jarri da 2020ko abenduaren 11ko Batzar 

Nagusi Arruntaren akta. 
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Monteagudoko Udala 

Murchanteko Udala 

Noain Elortzibarko Udala  

Odietako Udala 

Erriberriko Udala  

Olorizko Udala  

Iruñeko Udala  

Azkoiengo Udala  

Garesko Udala  

Puiuko Udala 

San Adriango Udala 

Zangozako Udala  

Tebas-Muru Artederretako 

Udala 

Untzueko Udala  

Urraulbeitiko Udala 

Eguesibarko Udala 

Alesbesko Udala 

Esako Udala 

Zizur Nagusiko Udala  

Arlegiko Kontzejua 

Lapoblaciongo Kontzejua 

Muru Artederretako Kontzejua 

Basaburua-Imotz udal 

elkartzea 

Jurramendiko 

Mankomunitatea 

Zangozako Eskualdeko 

Zerbitzuen Mankomunitatea 

 

ERABAKI DA: 

 

2020ko abenduaren 11ko Batzar Arruntaren akta onestea. 

 

 

2. gaia.- 2020ko Kontuak onestea 

 

Lehendakariak nabarmendu du pandemiak eta konfinamenduak 

NUKFren 2020ko aurrekontuaren gauzatzea baldintzatu dutela. 

 

Hala islatzen du aurreikusitako programen gauzatzeak. Izan ere, 

lehen aldiz ezin izan baitira Prestakuntza Planerako jasotako 

dirulaguntza ezta NABIrekin izenpetutako hitzarmeneko dirulaguntza 

ere osorik erabili. NUKFren Plan Estrategikoa egiteko aurreikusitako 

jarduketak ere ez dira egin ahal izan. 

 

Lehendakariak adierazi du, halaber, kontuei dagokien informazioan 

eranskin batean bildu direla Geserlocal Sozietatearen emaitzak. 

Sozietateak, aurten, toki entitateen erakunde instrumental bihurtzeko 

prozesua hasi duela jakinarazi du. 

 

Ondoren, idazkari nagusiak hartu du hitza aurrekontuan jasotako diru-

partida nagusiak berrikusteko eta partida horien gauzatzea zertan den 

azaltzeko. Era berean, 2020ko ekitaldiak 94.640,30 euroko superabita 

duela adierazi du eta diruzaintzako gerakina  1.618.887, 29 eurokoa 

dela.  

 

Ondoren, hitza eman zaie bertaratutakoei. Inork hitza eskatu ez 

duenez, 2020ko Kontuak bozkatzeari ekin diote. 

 

Gehiengoz, hamar abstentzio daudela, 

 

ERABAKI DA: 

 

NUKFko 2020ko kontuak onestea. 
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3. gaia.- NUKFren 2021eko Kudeaketa Txostena onestea 

 

Lehendakariak urtean zehar landutako gai nagusiak berrikusi ditu. 

 

Covid pandemiak berriro ere Federazioaren jarduna baldintzatu duela adierazi du. Pandemiari 

dagokionez, NUKFk bilerak egiteari eta egoeraren eta hartzen zihoazen neurrien inguruan 

aholkularitza eskaintzeari eutsi diola esan du. Aipatzekoak dira, halaber, mankomunitateekin 

elkarlanean egin diren maskara-banaketak.  

 

Bestalde, lehendakariak adierazi du Federazioak lan handia egin duela toki entitateek Next 

Generation Funtsak eskuratu ahal izateko eta horren inguruko laguntza teknikoa ere kontratatu 

duela.  

 

Aurten, halaber, Geserlocal toki entitateen erakunde instrumental bihurtzeko lanak egin dituzte 

orain arte eskaintzen duen diru-bilketa exekutiboa egiteko zerbitzua eskaintzen jarraitzeko, 

bereziki. 

 

Bestalde, jakinarazi dute ekitaldiaren ia amaieran izan bada ere, Toki Ogasunen Funtsaren 

aldaketari ere heldu diola Federazioak. Lurralde Kohesiorako Departamentuak helarazitako 

proposamena ikusita, proposamena aztertu eta eredu berria zehaztuko duten arau-testuen berri 

eman beharko da. 

 

Azkenik, NUKFren ildo estrategikoak egiteari berriro ekin zaiola jakinarazi dute.  

 

Hitza eman zaie bertaratutakoei. 

 

Fabo jaunak, Martzillako alkateak, esan duenez 2021eko Jarduketen programan 

adierazitakoaren arabera, NUKFk finantzaketa eredu berria Lurralde Kohesiorako 

Departamentuarekin batera lantzeko asmoa zuen baina, kudeaketa txostena ikusita,  ez da 

halakorik egin, ez da amankomuneko lanik egon. Horregatik adierazi du kontra bozkatuko 

duela. 

 

Bozketara jarrita,  

 

Gehiengoz, kontrako hamabi boto eta bi abstentzio daudela, 

 

ERABAKI DA:  

 

NUKFren 2021eko Kudeaketa Txostena onestea. 

 

 

4. gaia.- NUKFren 2022ko Jarduketen Programa onestea. 

 

Lehendakariak jarduketen programa berrikusi du. Lehenik eta behin, Nafarroako Gobernuak 

aurkeztutako finantzaketa eredu berriari heldu dio. NUKFk eredu horren edukia zehaztuz 

doazen heinean proposamenak helarazi beharko ditu. 
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Adierazi du, halaber, Next Generation Funtsei buruzko laguntza teknikoko zerbitzuarekin 

jarraituko duela Federazioak eta Nafarroako Gobernuari eta Gobernu zentralari behin eta 

berriro eskatuko die jasoko dituzten funtsen zati bat toki entitateei eskaintzea. Era berean, 

NUKFren lehentasuna izango da erronka demografikoaren eta despopulazioaren alde lanean 

jarraitzea; toki entitateetan administrazio elektronikoa ezartzea; NABIrekin egiten diren 

hitzarmenekin bat Berdintasunaren alde egiten jarraitzea; eta, noski, NUKFren ildo 

estrategikoak definitzeko lanean jarraitzea. 

 

Bestalde, lehendakariak adierazi du osasun krisiak jarraitzen duenez horretan ere Federazioak 

lanean jarraituko duela gainontzeko administrazio publikoekin elkarlanean. Horretarako, sortu 

dituzten lantaldeetan eta sortzen ahal direnetan lanean jarraituko du. Azkenik, NUKFren ohiko 

jardunari ere eutsiko zaio. 

 

Hitza eman zaie bertaratutakoei. 

 

Urra jaunak, Iguzkitzako alkateak, Animaliak Babesteko Foru Legeari dagokionez adierazi du 

udal txikiek ezin dituztela legean ezartzen diren animaliak biltzeko zerbitzuak eduki. 

 

Herrero jaunak, Monteagudoko alkateak, Federazioak finantzaketa araubide berriarekin zer 

egiteko asmoa duen galdetu du. 

 

Maya jaunak, Iruñeko alkateak, esan du eredu horretan adierazten den KPIa gehi bi puntuko 

igoera ez dela udal guztietan aplikatuko. Galdetu du, halaber, FEMPek toki entitateentzat 

eskatutako funtsak zertan diren eta horren inguruko informazioa biltzeko eskatu du. Klima 

Aldaketari buruzko Foru Legeari ere heldu dio eta adierazi du legeak etxebizitza 

kolektiboetarako eraikinetan C energia-kalifikazioa lortzeko gasoliozko galdarak kentzeko 

betebeharra aurreikusten duela. Herritarrentzat oso neurri garestiak direla uste du. 

 

Digitalizazioari helduta, haren ustez Nafarroako Gobernua ez da ari toki esparruan digitalizazio 

bultzatzeko lanetan, aurkezten dituen proiektuak Foru Administrazioa helburu baitute.  

 

Garjón jaunak, Oltza Zendeako alkateak, hirigintzako xedapenak eskualdeko egunkarietan 

argitaratzeko betebeharra aldatzeko eskatu du, kostu handia delako udalentzat, eta kostu hori 

sustatzaileei jasanarazi ahal izatea ere eskatu du. 

 

Roldán andreak, Barasoaingo alkateak, esan du Nafarroako Gobernuak ez diela udalerri txikiei 

arreta eskaintzen eta, horregatik,  NUKFk bitartekari lana egin dezala eskatu du 

Gobernuarekiko harremana errazteko, batik bat, adinekoen egoitzen eta hezkuntzaren inguruko 

gaietan eta abar. 

 

Ochoa andreak, Leringo alkateak aldiz, landa lurzoruan aisialdiko etxolak eraikitzea 

ahalbidetuko duen araudia sortzeko beharra adierazi du. Udal batzuek interesa dutela adierazi 

du baina Gobernuak ez duela halakorik eraikitzen uzten.  

 

Bestalde, Roldán andreak, Barasoaingo alkateak, adierazi du nahasketa handia dagoela goi-

tentsioko lineen eta eguzki-panelen inguruan eta legedi argia onesteko eskatu du. 
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Ondoren, lehendakariak adierazitako gaiei erantzun die. Animaliak Babesteari buruzko Foru 

Legeari helduta esan du, hain zuzen ere, legea abiatzeko moduaren inguruan adostasun batera 

iristeko zailtasunak dituztela. Iritzi berekoa da eta esan du animaliak hartzeko zentro 

mankomunatuen bidez soilik bete daitekeela legea. 

 

Parte-hartzearen funtsa handitzeari eta eguneratzeari dagokionez esan du lanean jarraituko 

dutela toki entitate guztiei aplikatu ahal izateko. FEMPek toki entitateentzat eskatutako funtsei 

dagokienez berriz, afera argitzeko eta informazioa emateko eskatuko dutela esan du. 

 

Klima Aldaketari buruzko Foru Legeari dagokionez, iritzi berekoa da eta betetzen zaila izango 

dela uste du. Gogora ekarri du lege horrekin lotuta NUKFk toki entitateentzako eta 

herritarrentzako laguntza ekonomikoa eskatu zuela. 

 

Digitalizazioari helduta berriz, adierazi du Animsarekin izandako azken bileran, Gobernuaren 

jarrera aldaketa egon dela aipatu zela eta Nafarroako Gobernuarekin egingo diren bileretan 

jarrera aldaketa hori zehaztu beharko dela esan du. 

 

Horrekin loturik, Garjón jaunak, Oltza Zendeako alkateak, esan du aztertuko dutela eta 

Gobernuko Departamentuengana heltzeko toki entitate txikiek dituzten zailtasunen inguruan 

adierazi du NUKFri laguntza eska diezaiotela. 

 

Hirigintza arloko zenbait jarduketa egiteko eta eguzki-instalazioak eta beste proiektu batzuk 

ezartzeko zailtasunen inguruan berriz, Garjón jaunak bat egin du esandakoekin; araudi argia 

eta dagozkion departamentuen aholkularitza edukitzea ezinbestekoa dela uste du.  

 

Bozketara jarrita, 

 

Gehiengoz, hamalau abstentzio daudela, 

 

ERABAKI DA: 

 

NUKFren 2022ko Jarduketen Programa onestea. 

 

 

5. gaia.- NUKFren 2022ko Aurrekontua onestea 

 

Lehendakariak adierazi du 2022ko aurrekontua %3,3 handitu dela 2021ekoarekin alderatuta eta 

aurten berriro NUKFren kuotak bere horretan mantendu egin direla.  

 

Ondoren idazkari nagusiak hartu du hitza aurrekontuaren laburpen bat egiteko. Aurreko urteko 

aurrekontuarekin alderatuta aldaketa gehien jasan duten partidak nabarmendu ditu eta 

gastuaren aurreikuspena 955.950 eurokoa dela jakinarazi du.  

 

Bozketara jarrita, 

 

Gehiengoz, hamalau abstentzio daudela,  
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ERABAKI DA 

 

NUKFren 2022ko Aurrekontua onestea.  

 

 

6. gaia.- Toki finantzaketaren eredu berriari buruzko informazioa 

 

Lehendakariak azaldu du azken asteetan bilera zenbait egin dituztela Lurralde Kohesioko 

Departamentuko Kontseilariarekin eta Toki Administrazioko Departamentuko zuzendari 

nagusiarekin eta teknikariekin. Bilera horietan, Nafarroako Tributuetan parte-hartzeko sistema 

berriaren ildo nagusiak aurkeztu dizkiote Federazioari transferentzia arruntei eta kapital 

transferentziei dagokienez. 

 

Adierazi du eredu horri oraindik ibilbide luzea gelditzen zaiola dagozkion foru legeetan islaturik 

gelditzeko. Foru lege horien inguruan, halaber, NUKFk txostena eman beharko du Toki 

Araubideko Foru Batzordean. Hori dela eta, lehendakariak espero du gaia aldez aurretik landu 

ahal izatea NUKFren proposamenak gehitu ahal izateko. Horrekin loturik esan du proposamen 

horiek joan den legealdian, Nafarroako Toki Administrazioa Berrantolatzeko Foru Legea egiteko 

prozesuan, NUKFk onetsitakoak ere kontuan hartu beharko dituztela. Hala, NUKFren 

proposamenak berrikusi ditu. 

 

Ondoren, toki finantzaketaren eredu berriaren ildo nagusiak azaldu dituzte. 

 

Eta azkenik, bertaratutakoei hitza eman zaie. 

 

Solozábal jaunak, Zangozako Mankomunitateko lehendakariak, esan du uste duela ereduak ez 

dituela mankomunitateak kontuan hartzen eta galdetu du ereduak nola eragiten dien 

eskualdeei. Halaber, gaineratu duenez, eredu berria definitzean Federazioak egingo dituen 

lanetan toki entitateek duten parte-hartzea zehaztu behar da. 

 

Maya jaunak, Iruñeko alkateak, esan du NUKFk ez duela parte-hartzerik izan eredu horretan. 

Adierazi du, ez direla hiru testu eta finantzaketa eredu berriarekin legeak Iruñari aitortutako 

hiriburutza agiria ere indargabetzen dela. Indargabetze horren zergatia aztertzeko eskatu du eta 

NUKFren babesa eskatu du hiriburutza agiria ez indargabertzeko. Esan du hiriburutza agiria 

Funtsean barne hartzen ahal dela. 

 

Uste du Federazioak ez duela informazio nahikorik eta alderdi guzti horiek aztertu beharko 

liratekeela. Era berean, Gobernua ahalegin oso txikia egiten ari dela uste du Nafarroako diru-

sarreren hazkundea kontuan harturik. Adierazi du, halaber, dauden txostenetatik ez dagoela 

argi kohesioko funtsa zergatik den 16 milioikoa. 

 

Mariano Herrero jaunak, Monteagudoko alkateak, galdetu du ea Federazioak formularen 

zehaztasunen berri duen, azken zenbakiez haratago eta prozesu horretan udalek nolako parte-

hartzea edukiko duten jakin nahi du. 

 

Roldán andreak, Barasoaingo alkateak, ez duela sistema ulertzen esan du. Bere udalari ez 

diotela finantzaketa handituko 2022an baina tamaina bereko beste batzuei bai.  
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Finantzaketa ereduan udalerriek izango duten parte-hartzeari dagokionez, lehendakariak esan 

du Batzorde Betearazleak erabakiko duela horretarako prozedura nolakoa izango den.  

 

Banaketa formulari dagokionez aldiz, eztabaida sakona dagoela adierazi du formula ez 

aplikatzeak muturreko egoerak eta desorekak sortu baititu; oraingo ereduarekin ekidin nahi 

dena hain zuzen ere. 

 

Formulak berriro definitu diren zenbait aldagai dituela esan du. Era berean, zehaztu du 

despopulazio arriskuan dauden udalerrientzako neurriren bat hartzen ahal dela eta NUKFk toki 

entitate guztiak defendatuko dituela. Halaber, kontzejuak finantzaketa eredu horretan nola 

sartzen diren ere kontuan izan behar dela esan du. 

 

Iruñeko Hiriburutza Agiriaren indargabetzeari dagokionez, uste du ez dagoela indargabetzerik 

lurralde kohesioko funtsaren bitartez Iruñak gainontzeko udalerriak baino trataera hobea lortzen 

duelako. 

 

Lehendakariak adierazi du udalerri eta kontzeju guztiak formula berean egon behar dutela. 

Kohesioko funtsaren inguruan berriro ere esan du Iruñeko hiriburutza agiria bertan aitortua 

dagoela funts horren %82 esleitzen baitzaio Iruñari. Uste du aurreko ereduak sortutako 

desorekak zuzendu behar direla eta ereduak, modu batean edo bestean, hiriburutza agirien 

aitortza jasotzen duela. 

 

Romero jaunak, Aranguren Ibarreko alkateak, esan du funtsaren barruan zati orokor bat 

dagoela eta bertan biztanleei ematen zaiela lehentasuna. Baina zerbitzuak kontuan hartzen 

dituen beste zati bat ere badagoela esan du eta horregatik uste du formula ona dela. 

 

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, lehendakariarekin bat dator. NUKFren lehendakaritza 

Gobernuarekin aurrez aurre jartzeko ez erabiltzeko eskatu du. Iruñari dagokionez, finantzaketa 

eredu bera aplikatu behar zaiola uste du; lehentasuna toki entitate guztiek haien biztanleen eta 

zerbitzuen arabera finantzaketa nahikoa edukitzea da. 

 

Hiriburutza kontzeptuaren kontra dago baina Iruñeak bere biztanle kopuruaren eta zerbitzuen 

araberako finantzaketa edukitzea nahi du. Momentuz, uste du eredu berria ona dela baina 

sakonago ezagutu beharko da iritzi osoa eduki ahal izateko. 

 

Marco jaunak, Noain-Elortzibarko alkateak, esan du lanean jarraitu behar dela desorekak 

zuzentzeko eta zeregin hori NUKFri dagokiola. Uste du Gobernuak udalekin izandako 

komunikazioa ez dela ona izan eta nahigabea ahal bezainbeste apaldu behar dela. 

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, esan du ez duela Iruñea gainontzeko udalerrien kontra 

jartzerik nahi eta NUKFk toki interes orokorren alde egin behar duela. Uste du zilegi dela 

bakoitzak bere interesak adieraztea eta berak momentuz ereduari buruz ezagutzen duenaren 

artetik alderdi positiboekin gelditu nahi duela, izan ere 17 milioi gehiago egongo direla eta KPIa 

gehi 2 puntuko indizea. Era berean, formula orekatuagoa dutela ematen du. Uste du, halaber, 

udalerri txikiei jasangarritasun berme handiagoa ematen diela eta ikusi beharko dela hori nola 

zehazten den. Bere ustez, Toki Araubideko Foru Batzordean eta NUKFren barruan landu 

beharko litzateke hori. 
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Maya jaunak, Iruñeko alkateak, Oroz jaunaren hitzak eskertu ditu eta esan du bere iritzia ulertu 

behar dutela. Uste du dagoeneko badagoela hiriburutza agiriarekin bat datorren eredu bat eta 

beste herri batzuek ere beste eredu hori aldarrikatzen dutela haien udalerrientzat. Uste du, 

gainera, Batzarra aldarrikapen hori egiteko toki aproposa dela. 

 

Lehendakariak esan du NUKFk gehiengoz ereduaren inguruan erabakiko duela eta, ahal den 

neurrian, amankomuneko interesaren alde egiten ahaleginduko dela. Esan du ezin dela 

banakoen interesetan gelditu eta hoberena inor kalteturik ez ateratzea dela.  

 

ERABAKI DA: 

 

Finantzaketa eredu berriaren ildoen inguruan jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

7. gaia.- Galde-eskeak 

 

Inork ez duenez galde-eskerik egin Batzarra amaitutzat eman dute.  

 

 

 

 

 

Eta aztergai gehiagorik ez dagoela, lehendakari jaunak bilkura amaitutzat eman du, goiburuan 

aipatzen den eguneko arratsaldeko zazpiak direnean. Idazkari naizen honek honako akta idatzi 

eta horren fede ematen dut, eta lehendakariarekin sinatu dut.  

 
 
 

LEHENDAKARIA 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn. 

IDAZKARIA, 
 
 
 
 
 
 
 

Berta Enrique Cornago and. 
 


