
 

NUKFren batzorde betearazlea, 2017/4/11.- 1. or. 

3/2017. AKTA 
NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOAREN BATZORDE BETEARAZLEAK APIRILAREN 

11n EGINDAKO BILERA 
 
 

BERTARATUAK: 
 
 
PRESIDENTEA: 
Pablo Azcona Molinet jn., Lodosako alkatea  
 
 
LEHEN PRESIDENTEORDEA: 
Raquel Garbayo Berdonces and., Cintruenigoko alkatea 
 
BIGARREN PRESIDENTEORDEA: 
Jesus Maria Rodríguez Gómez jn., Ribaforadako alkatea 
 
 
BATZORDEKIDEAK: 
Javier Albizu Sanz, Artazuko alkatea 
Alfonso Etxeberria Goñi jn, Eguesko alkatea 
Angel Obanos Galar jn., Artikako presidentea 
Cruz Moriones Uriz jn., Ustaizeko lehendakaria 
Nieves Recalde Zaratiegui and., Etxagueko presidentea 
Maria Vicenta Goñi Azanza and., Gesalazko alkatea 
Ur Algueró Chivite jn., Aresoko alkatea 
Unai Lako Goñi jn., Agoizko alkatea 
Mario Fabo Calero jn., Martzillako alkatea 
Angel Navallas Echarte, Zangozako Eskualdeko 
Mankomunitatea  
Ezequiel Martin Muxika jn., Atezko alkatea 
Karmele Marañon Chasco and., Arbizuko alkatea 
Joxe Abaurrea San Juan jn., Iruñeko zinegotzia 
 
 
IDAZKARIA: 
Berta Enrique Cornago and.  
 

Iruñean, bi mila eta hamazazpiko apirilaren hamaikan, 

arratsaldeko bostetan, bigarren deian, batzorde 

betearazlea elkartu da Nafarroako Udalen eta 

Kontzejuen Federazioaren egoitzan (Tutera karrika 20- 

3. solairua, Iruñea), eta bertan izan dira albo batean 

aipatutako batzordekideak. Bilkuraren buru Pablo 

Azcona Molinet jn. izan da, eta idazkaria, berriz, Berta 

Enrique Cornago andrea, erakundeko idazkaria, 

honakoa izanik,  

 

EGUNEKO GAI ZERRENDA 
 

1.- Aurreko bilkurako akta onetsi. 

2.- Batzordeen eta kontseilu sektorialen 

informazioa. 

3.- NUKFren 2016ko kontuak. 

4.- NUKFren 2017rako kuotak. 

5.- “Hiri-eremuak berreskuratu, 2016” deialdiaren 

ebazpenaren aldaketa. 

6.- Presidentearen informazioa 

7.- Galde-eskeak. 
 

 

 

1. PUNTUA. Aurreko bilkurako akta onetsi.  

 

Bilerarako deialdiarekin batera aurreko bilkurako aktaren kopia bidalita, aldez aurretik aipatu akta irakurri 

beharrik gabe, presidente jaunak batzorde betearazleko kideren batek oharren bat egin nahi ote duen 

galdetu du.  

 

Ez zaio oharpenik egin.  

 

ERABAKI DA: 2017ko martxoaren 14ko bilkurako akta onestea. 

 

 

2. PUNTUA. Batzordeei eta kontseilu sektorialei buruzko informazioa. 

 

Burutu diren batzordeei eta kontseiluei buruzko informazioa eman da. 

 

●  Nafarroako Ingurumen Kontseilua (2017/03/21). Kontserbazio bereziko guneei buruz hitz egin zela 

esan du. Kontseilu horretan den ordezkariak informazioa helarazi zien neurri horren pean dauden 

udal guztiei.  
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●  NILSAren Administrazio Kontseilua. (2017/03/21) Urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta 

emaitzak aplikatzeko proposamena onartu ziren. Plan zuzentzailearen eta Nilsaren Plan 

Estrategikoaren kudeaketari eta hainbat araztegiren egoerari buruzko informazioa eman zen. 

 

●  Iruzurrari eta ezkutuko ekonomiari aurre egiteko batzordea. (2017/03/27). 2016ko zerga-

kontroleko planaren emaitzak aurkeztu zirela, eta 2016-2019 aldirako onartu zen planean jasotako 

neurrien gauzatze-maila aztertu zirela esan du. Ezkutuko ekonomiari buruzko kalkuluen emaitza 

berriak aurkeztu ziren. 

 

●  ANIMSAren Administrazio Kontseilua. (2017/03/27). 2016ko kontuak onartu ziren, zerbitzuak 

hobetzeko programa bat, eta espedienteak kudeatzeko programa bat (udaletxetan aurkezten ari dira) 

lantzen ari zirela aipatu zen bileran. 

 

● Nafarroako Eskola Kontseilua (osoko bilkura). (2017/03/29). kontseiluaren jarduerari buruzko 

informazioa eman zen. Batxilergoari buruzko lege-dekretu bati eta gaur gero burutuak diren landa-

eremuetako eskolen inguruko jardunaldiari buruzko informazioa eman zen. 

 

● Nafarroako Udaltzaingoak Koordinatzeko Batzordea. (2017/03/30). Polizien foru-legearen 

aurreproiektua landu zen. 

 

● Bizikletei buruzko lantaldea - G1 Oinarrizko araudia eta azpiegiturak. (2017/04/04). Bizikleten 

erabilera dela-eta, mugikortasunari buruzko ordenantzetan sartu beharreko terminoen idazkerari 

amaiera eman zitzaion. Edukiak zehaztu dira Iruñeko Udaleko ordenantza lantzearekin batera. Uda 

aitzin NUKFra pasako den zirriborroa edukitzea espero da. 

 

● Erabilera publikoko kirol-bidezidorren arloko organo parte-hartzailea. (2017/04/06). Gaia 

arautzen duen foru-dekretuan xedatutako lana garatzeko asmoa duen organo horren lehen bilera 

egin zen. 

 

● Nafarroako Osasun Kontseilua. (2017/04/07). Lehen mailako arretarako programa berriari buruzko 

informazioa eman zen. 

 

● Gardentasun-ataria. (2017/04/10). Kontseiluaren funtzionamendu-arauak landu ziren. 

 

● Toki Araubideko Foru Batzordea. (2017/04/11). Polizien foru-legearen aurreproiektuaren aldeko 

txostena eman zen, bi ekarpen berri sartzea eskatu ondoren. 

 

 

3. PUNTUA. NUKFren kontuak, 2016. 

 

Presidente jaunak hitzan eman dio Cabases jaunari, kontuen formulazioa azal dezan. Cabases jaunak 

aplikagarria den kontabilitateko kudeaketa-sistema azaldu du, eta esan du irabazi asmorik gabeko 

erakunde bati aplikatzen zaion hori bera dela. 

 

Jarraian, kontuen laburpena egin du, eta bereziki azpimarratu ditu aurrekontuetan goranzko edo 

beheranzko desbideraketa izan duten partidak. 

 

Presidenteak esku-hartzeko txanda ireki du. 
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Garbayo andreak aholkularitza teknikoen partidari buruz galdetu du. Cabases jaunak erantzun du horren 

barnean itzulpen-kostuak daudela. 

 

Halaber, prestakuntzari egotzitako kostuez ere galdetu da. Aipatu da zeharkako gastuen % 10 egozten 

dela. 

 

7.000 euroko zenbatekoa jasotzen duen banku-gordailuei dagokien partida dela-eta, % 1,5eko tasaren 

kudeaketagatik abenduaren 31n udalei ordaintzeko dauden kopuruei dagokiena dela argitu da. 

 

Presidenteak batzorde betearazleari esku utzi du 2016. ekitaldiko kontuen formulazioa onartzea, gerora 

batzarrak onar dezan. 

 

Garbayo andrea eta Moriones eta Fabo jaunak abstenituta, gehiengoz 

 

ERABAKI DA: Kontuen formulazioa proposatutako terminoetan onartzea batzarrak onar ditzan. 

 
 
4. PUNTUA. NUKFren kuotak, 2017. 

 

2017. ekitaldirako NUKFko kuotak onartzea proposatu da; egun indarrean daudenei eutsiko zaie honako 

baldintzotan: 

 
 

2017rako PROPOSATUTAKO KUOTA 
                   

 2017ko KUOTA 
% BARIAZIOA 

2017/2016 

UDAL BAKUNAK 0,3428 % 0 

UDAL KONPOSATUAK 0,1089 % 0 

KONTZEJUAK 0,2999 % 0 

ESTELAKO ERAKUNDEAK 0,0822 % 0 

GUTXIENEKO KUOTA 40,00 % 0 

AURREKONTUAREN % (BIZTANLERIARIK GABE) 0,045% % 0 

 

ERABAKI DA: 2017. ekitaldiko kuotak onartzea proposatutako baldintzetan. 

 

 

5. PUNTUA. “Hiri-eremuak berreskuratu, 2016” deialdiaren ebazpenaren aldaketa. 

 

"Hiri-eremuak berreskuratu, 2016" deialdiko ebazpena aldatzea proposatzen da. Horretarako arrazoia 

da: batzorde betearazleak otsailaren 14ko bileran ebazpena onartzen zuen akordioaz geroztik, 

Garinoaingo Udalak jakinarazi zuen egindako esku-hartzea ez zetorrela bat memorian jasotakoarekin; 

bestelako esku-hartze bat egin zuten. 

 

Beraz, ordezko memoria bat aurkeztea eskatu zitzaien, esku-hartzea baloratu eta aurrekoari emandako 

puntuazioa zuzentzeko. 

 

Balorazio berria eginda, proiektu berriak besteari emandako puntuazioa baino altuagoa lortu zuen, 

antzekoa izan bazen ere; hortaz, lehentasun-ordena ez da aldatu, ezta esleitutako zenbatekoa, eta sartu 

ziren erakundeen zerrenda ere.  
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Horrenbestez, aldaketaren ondorioa udalaren proiektu-aldaketa baino ez da. 

 

Hori dela-eta, deialdian aurreikusitakoaren arabera, batzordeak aldaketa horren aldeko txostena 

emanda, onartzea proposatzen da. 

 

Batzorde betearazlearen onespenean jarrita, 

 

ERABAKI DA: 2016. ekitaldiko "Hiri-eremuak berreskuratu" izeneko deialdiaren ebazpena aldatzea 

onartzea proposatutako baldintzetan. 

 

 

6. PUNTUA. Presidentearen informazioa.  

 

Presidente jaunak honako gai hauei buruzko informazioa eman du. 

 

 La Caixaren ekarpenaren zuzkidura hiri-eremuak berreskuratzeko deialdirako (2017). Informatu da 

ahoz jakinarazitakoaren arabera aurtengo zuzkidura 90.000 euro izanen dela.  

 

 Tokiko mapa. Jakinarazitakoaren arabera, partaidetza-enpresaren aldetik bigarren faseko bileren 

emaitzen txostena jasota, talde gidatzailerako eta hausnarketa talderako deialdiak eginen dira, heldu 

den apirilaren 27rako, emaitza horien berri emateko, eta NUKFk Gobernuaren dokumentuaren 

inguruan dituen proposamenak lantzen hasteko. Horretarako, talde teknikoa emaitzak aztertzen ari 

dela jakinarazi da, horiei buruzko txosten tekniko bat prestatze aldera.  

 

Martin jaunak galdetu du, Nafarroako Gobernuak bigarren dokumentua edo proposamena bidali 

ondoren, zein izanen den bigarren fasea. 

 

Azaldutakoaren arabera, Gobernuak bidaliko duen dokumentuaren baitan ere egonen da fase hori, 

dokumentu hori arau-proiektua izan baitaiteke. 

 

Albizu jaunak galdetu du noiz izanen den eskuragarri apirilaren 27ko bilerarako dokumentazioa. 

Presidenteak esan du ahal bezain laster bidaliko dela, baina kontuan izan behar da atzerapen bat 

izan dela bigarren faseko emaitzak landu dituen enpresaren ustiapenean. 

 

Goñi andreak eguna aldatzea proposatu du, aurreikusitako egunean ezinezkoa duelako joatea. 

Aukera hori aztertu da, baina azkenean apirilaren 27koa mantenduko da. Aipatu da gero taldeak 

berak finkatzea bileren egutegia, taldekideen aukeren arabera. 

 

 Euskara teknikaria/itzultzailea aukeratzeko prozesua. Aukeraketa-prozesuari buruzko informazioa 

eman da. Lehen proba egin da, eta horretan 32 lagunek hartu dute parte. 

 

 Autokarabanak aparkatzeko eremuei buruzko bilera. Gai hori dela-eta Turismoko Zuzendaritza 

Nagusiarekin egindako bileraren berri eman da. Hartan, egun dauden eremuei buruz 

Foruzaingoarekin lankidetzan egin zen ikuskaritzaren emaitzaren berri eman zen. 

Ondorioztatutakoaren arabera, eremu gehienak aparkaleku dira, ez harrerakoak. Erabilerak eremu 

horiek berezkoak dituzten ezaugarrietara egokitzen saiatuko dela esan da. 

Turismoko Zuzendaritza Nagusiarekin lankidetzan jarraituko dugu. 

 

 Kostuak ezartzeko aplikazio informatikoa. Jakinarazi da hitzarmen bat dagoela NUKFren, Kontuen 

Ganberaren eta Toki Administrazioko Departamentuaren artean. Hitzarmen horren barnean, NUKFk 
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toki-erakunde anitzetan kontabilitate analitikoa ezartzea ahalbidetuko lukeen aplikazio informatikoa 

eskuratzeko konpromisoa hartu zuen. Aplikazio hori Toki Administrazioko Departamentuak 

balioztatu behar du. Aplikazioaren gehienezko kostua ez da 15.000 eurotik gorakoa izanen (BEZa 

kanpo). Hitzarmena 2015ean sinatu zen, eta NUKFren konpromisoak bi urteko iraunaldia zeukan. 

 

Jakinarazi da Nafarroako Rural Kutxak halako ezaugarriak dituen eta Toki Administrazioko 

Departamentuak balioztatu duen programa bat burutu duela, NUKFk eros dezan. 

 

Marañon andreak galdetu du zer kostu izanen duen programak. 

 

Jakinarazi da aplikazioa erosteak berarekin dakarrela lizentzia bat eskuratzea, programa eskatuko 

duten toki-erakundeetan dohainik ezartzeko. Erakunde horrekin lan egiten duten toki-erakundeak 

soilik ezar dezakete programa hori. Aplikazioaren mantentze-lana hitzarmenetik kanpo geratzen da; 

hortaz, toki-erakunde bakoitzak ordaindu beharko du. 

 

Marañon andreak azaldu du hausnartu beharko genukeela pixka bat zer-nolako zerbitzu informatiko 

nahi ditugun, eta egokia ote den zerbitzu horiek bateratzea. Zerbitzu horietako askoren gehiegizko 

kostuak aipatu ditu. 

 

 Hitzarmena NEZekin aukera-berdintasunerako eragileak aldi baterako kontratatzeko zerrendak 

lantzeko. Jakinarazi da NEZek laguntza eskatu duela hitzarmen-eredu bat toki-erakundeetara 

bidaltzeko, aukera-berdintasunerako eragileak kontrataturik dituzten edo kontratatzeko asmoa duten 

toki-erakundeek aukeraketa-prozesua NEZen esku uzteko. 

 

Albizu jaunak esan du hitzarmenean aukeraketarako irizpideak, besteak beste, jaso beharko 

liratekeela. 

 

Idazkari Nagusiak esan du jakinarazi ziela aukera hori, baina hasiera batean behintzat ez dagoela 

jasota. Berriro azpimarratuko duela esan du. 

 

 Bilera iheslariekin, Nafarroako Gobernuak harrera-protokolo bat lantzeko sustatutako talde 

eragilean. Bileraren xedea esperientziak eta ezagutzak elkarri ematea zen, eta udalek iheslariekiko 

eginkizunen inguruan jarduera onen protokolo bat izatea. 

 

 Superabita alderantzikatzeko aukerari buruz. Zenbait udalek gai horren inguruan adostutako 

ekimenei buruzko informazioa eman da. Baita FEMPek bidalitako ebazpenari buruz ere. 

Presidenteak esan du aztertzen ari direla NUKFk ere gai horren inguruan akordioren bat hartzea. 

Udal horiek beren proposamena helaraziko digutela jakinarazi da. 

 

 Saharar ordezkaritzak aurkeztutako proposamenari buruz. NUKFren laguntza handiagoa eskatzen 

dute. Jakinarazi da berriro eskaini zaigula iheslarien esparruetara bisita egitea. Halaber, Valentzian 

bilera bat egitera eta senidetzeak sustatzera, besteak beste, gonbidatu gaituzte. Jakinarazi digute 

arazoak dituztela haurrak ekartzeko finantziazioa lortzeko. 

 

Presidenteak esan du komenigarria dela gai horiek aurrez lankidetza-batzordean hausnartzea. 

 

 

7. PUNTUA. Galde-eskeak. 

 

Ez dago ez galderarik, ez eskerik. 
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Eta aztergai gehiagorik ez dagoela, presidente jaunak bilkura amaitutzat eman du, goiburuan aipatzen 

den eguneko hemezortziak eta hogeita hamar direnean. Idazkari naizen honek honako akta idatzi eta 

horren fede ematen dut, eta presidentearekin sinatu dut.  

 

 

 

         PRESIDENTEAREN ONIRITZIA  

 

 

 

 

 

Pablo Azcona Molinet jn. 

IDAZKARIA 

 

 

 

 

 

Berta Enrique Cornago and. 

 


