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Iruñean, bi mila eta hamazazpiko martxoaren 

hamalauan, 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 bilkuretako aktak onetsi. 

2.- Batzordeen eta kontseilu sektorialen 

informazioa. 

3.- Eskubide Sozialetako Departamentuaren, 

NUKFren eta NUPen arteko lankidetza-

hitzarmena, “lehen mailako arretaren arloan 

gizarte-zerbitzuak kudeatzen aditua” izeneko 

ikastaroa emateko. 

4.- Correos-ekin dugun hitzarmenaren luzapena. 

5.- Poliziei buruzko foru-legearen tramitazioari 

buruzko informazioa. 

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.  

 

Alvarez jaunak esan du gustatuko litzaiokeela jasota geratzea 2. puntua aztertu zenean jakinarazi zuela 

batzorde betearazlea egin eta hurrengo egunerako Udaltzaingoak Koordinatzeko Batzordearen bilera 

deitua zela, eta horretan udaltzainek landutako premien txostenaren eta zenbait toki-erakundek txosten 

horri egindako ekarpenen berri emanen zela. 
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Oharpen gehiagorik gabe, 

 

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

 

 

2. PUNTUA. Batzordeei eta kontseilu sektorialei buruzko informazioa. 

 

Burutu diren batzordeei eta kontseiluei buruzko informazioa eman da. 

 

●  FEMPeko lurralde-kontseiluko idazkaritza (2017/02/15). Ondorengo gai horiek aztertu zirela aipatu 

da: 2017. urterako Herri Administrazioen enplegurako prestakuntza-funtsen kudeaketa. Altxortegiaren 

eginkizunak tamaina txikiko toki-erakundeetan. Auzitegi Gorenaren epaiak, energia elektrikoaren, 

gasaren, uraren eta hidrokarburoren garraio-instalazioei ezarritako udal-tasak onesten dituena. 

Sektore publikoko kontratuen lege-proiektuari aurkeztutako zuzenketak; aipatu legeak Espainiako 

ordenamendu juridikora eramaten du Europako Parlamentuko eta Europako Kontseiluko 2014/23/EB 

eta 2014/24/EB zuzentarauak, 2014ko otsailaren 26koak. 

 

 ● Toki Araubideko Foru Batzordea (2017/02/22). Kontratu Publikoei buruzko Foru Legearen 

Aurreproiektuari aldeko txotena eman zitzaion, baina kontratatzeko bateraezintasun-araubideari, 

kontratu txikien atalaseei eta gizarte-izaerako entitateei bideratutako kontratuei eragiten dieten 

aldaketak proposatuta. 

 

 ● FEMPen Lurralde Kontseilua (2017/02/28). Jakinarazi da birjarpen-tasa, soberakin, polizien erretiro 

eta gainbalioen inguruan FEMPek burututako esku-hartzeen berri eman zela. 

 

 ● Nafarroako Berdintasunerako Kontseilua (2017/03/01). 2016ko prestakuntza-planaren berri eman 

zela jakinarazi da. Halaber, 2017rako plana onartu zen.  

 

● Erroldatzeko Kontseiluko Atal Probintziala (2017/03/07). Udalerriko erroldatik ofizioz kentzeko 

espedienteei txostena eman zitzaien. 

 

● Lurraldearen antolamenduko batzordea (2017/03/10). Tirapuko eta Barasoaingo haize-parkeen 

proiektuei eta Villatuertako Lurraldea Okupatzeko Estrategia eta Ereduari (LOEE) txostena eman 

zitzaien. 

 

● Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua (2017/03/13). Gardentasunaren Kontseilua eratzea 

erabaki zen, eta kontseilu horrek bere eginkizunak betetzen hasteko, funtzionamendu-arau batzuk 

onartu beharko liratekeela aipatu zen. 

 

 

3. PUNTUA. Eskubide Sozialetako Departamentuaren, NUKFren eta NUPen arteko lankidetza-

hitzarmena, “lehen mailako arretaren arloan gizarte-zerbitzuak kudeatzen aditua” izeneko 

ikastaroa emateko. 

 

NUKFren, Eskubide Sozialetako Departamentuaren eta NUPen arteko lankidetza-hitzarmena sinatzea 

proposatzen da, iaz sinatutakoaren antzekoa, “lehen mailako arretaren arloan gizarte-zerbitzuak 

kudeatzen aditua” izeneko ikastaroa emateko. 

 

Emandako azalpenen arabera, ikastaro horrekiko lankidetzaren barnean NUKFk teknikariak jarriko 

lituzke irakasle gisa, eta dibulgazio-ekintzetan lagunduko luke; horren gutxieneko kostua 500 euro 



 

NUKFren batzorde betearazlea, 2017/3/14.- 3. or. 

izanen da. Lankidetza positiboki baloratu da, toki-erakundeetako langileei zuzendutako ikastaroa izanen 

baita, kontuan izanik NUKFk horientzat berariazko ekintzak antolatzen dituela prestakuntza-planaren 

barnean, areago kontuan hartuta zer-nolako harrera eta balorazio onak izan dituen ikastaro horrek. 

 

ERABAKI DA: Eskubide Sozialetako Departamentuarekin eta NUPekin lankidetza-hitzarmena sinatzea, 

“lehen mailako arretaren arloan gizarte-zerbitzuak kudeatzen aditua” izeneko ikastaroa emateko. 

Federazioaren presidentea gaitu da hitzarmena sinatzeko. 

 

 

4. PUNTUA. Correos-ekin dugun hitzarmena luzatu. 

 

Presidenteak proposatu du Correosekin dugun hitzarmena luzatzea aurrekoaren baldintza berdinetan. 

Dena den, hitza eman dio idazkari nagusiari gaiari buruzko informazioa eman dezan. 

 

Idazkari nagusiak esan du Correosekin hitzarmen bat dugula 2009az geroztik. Horren arabera, NUKFk 

eta hitzarmenera bildutako toki-erakundeek deskontuak jasotzen dituzte posta- eta telegrafia-

zerbitzuetan, eta zenbait fakturazio-baldintzetan onurak. Lehendik bazegoen beste hitzarmen bat, xede 

berarekin. 

 

2009ko hitzarmen hori urtez urte luzatu dugu, baina kontuan hartu behar dugu posta-zerbitzuak 

liberalizatu zirenetik Correos y Telegrafos erakundeak ezin dituela halako hitzarmenak izenpetu, eta, 

bestalde, toki-erakundeak, herri-administrazioak diren aldetik, behartuta daudela zerbitzu horiek 

lizitatzera, kontratazioari buruzko araudia betez. 

 

Gure ikuspuntutik, toki-erakundeak hitzarmen horretara biltzea ez dago kontratuei buruzko araudia 

betetzearekin kontraesanean. Alabaina, zenbait desadostasun sortu dira Correosekin; horren iritziz, 

hitzarmenera bildu diren toki-erakundeei ematen zaien zerbitzua NUKFrekin izenpetutako kontratu bakar 

baten baitan ematen da. 

 

Egoera horiek guztiek azken luzapen bat eskatzea baloratzera eraman gaituzte; izan ere, hala egin 

ezean hitzarmenera bildutako toki-erakundeek ez lituzkete deskontuak eta fakturazioaren araberako 

baldintzen onurak jasoko. Toki-erakunde txikiek, batez ere, zailagoa lukete onura horiek jasotzea 

hitzarmen hau gabe. Aurten bestelako irtenbideak bilatzen lan eginen dugu. 

 

Horregatik, aurten aparteko luzapen bat adostea proposatzen dugu. Aldi berean, aurten lan egin 

beharko dugu toki-erakundeek zerbitzu horiek baldintza optimoetan kontratatu ahal izateko. Horretarako, 

plegu-ereduak landu daitezke, edo antza denez Nafarroako Gobernuak Correosekin duen esparru-

akordiora atxikitzeko aukera azter dezakegu. 

 

Batzorde betearazleko kideen onespenean jarrita, 

 

ERABAKI DA: aipatu hitzarmenaren aparteko beste luzapen bat eskatzea Sociedad Estatal Correos y 

Telegrafos, SA posta- eta telegrafia-zerbitzuak ematen jarrai dezan hitzarmenaren eranskinetan 

ezarritako baldintza beretan, 2017ko abenduaren 31ra arte, toki-erakundeek esleipen-prozeduren 

esleipena formalizatu ahal izan dezaten posta-zerbitzuari buruzko abenduko 43/2010 Legea indarrean 

sartu eta ondoren, kontratazio-araubidearen eta Europako Erkidegoko zuzenbideak ezartzen dituen 

betebeharren arabera. 

 

 

 



 

NUKFren batzorde betearazlea, 2017/3/14.- 4. or. 

5. PUNTUA. Poliziei buruzko foru-legearen tramitazioari buruzko informazioa. 

 

Presidenteak aurreproiektuaren tramitazioaren aurreikuspenei buruzko informazioa eman du, eta 

adierazi du aurreproiektua apirilaren 12a aurretik Toki Araubideko Foru Batzordera eramanen dela. 

 

Esan du, halaber, kontseilariak eskatuta eratutako lantaldean egotea eskatu zuten ordezkari politikoekin 

bi bilera egin zirela, eta horietan hainbat gogoeta egin zirela eta Barneko Departamentuari helarazi 

zitzaizkiola, nagusiki poliziei buruzko lantaldeak landutako premien dokumentuaren inguruan. 

 

Dagoeneko aurreproiektua ezagututa, ziur aski lantaldearen bilera deitu beharko da berriro 

aurreproiektua bere osotasunean baloratzeko. 

 

Aipatutakoaren arabera, onartutako gogoetak eta aurreproiektua batzorde betearazleko kide guztiei 

helaraziko zaizkie. 

 

Udaltzainen ordainketei dagokienez, aipatu da Nafarroako Administrazio Auzitegiak dagoeneko 

ebazpena eman duela; hau da, ez daitezke aplikatu gaur egun indarrean dagoen legean aurreikusten 

den garapena egiten ez den bitartean. 

 

Goldaracena jaunak esan du, ildo horretan, ebazpen bat eman dutela ere Tafallako udaltzainei buruz.  

 

Alvarez jaunak esan du udaltzainak koordinatzeko azken batzordean aurreproiektuaren berri eman 

zutela. Adierazi du ez zirela toki-erakundeen asmo guztiak jaso, eta ondorioz, aldaketak izanen direla.  

 

Garbayo andreak bigarren jardueraren egoera aipatu du. Udaletan arazo aunitz sor ditzakeela esan du, 

egoera horretara pasako diren langileak birkokatzeko lanpostu gutxiago edukita. Egoera horretara pasa 

daitezkeen langileen muga kuantitatiboak ezarri ahal izatea proposatzen du, biztanleria-tartearen edo 

udaltzain-kopuruaren arabera. 

 

ERABAKI DA: Jakinaren gainean egotea.  

 

 

6. PUNTUA. Besterik.  

 

Presidenteak eguneko gai-zerrendan ez zegoen afera bat sartzea eskatu du; zehazki, kontseilu berri 

baterako ordezkaria izendatzea, batzorde betearazlea deituz geroztik, izendapen hori eskatu baitzaigu, 

eta jakinarazi digutenez, berehalakoan deituko dute kontseilurako bilera. 

 

Erabilera publikoko kirol-bidezidorrak sortzeko eta zaintzeko organo parte-hartzaileaz ari gara. 

 

Presidenteak proposatu du halako kirol-bidezidorrak edukitzen interes handien izan dezakeena 

izendatzea. Bestela, Nafarroako Kirol Kontseilurako izendatutako dagoen ordezkaria ere proposa 

daiteke. 

 

Recalde andreak eta De Potestad jaunak interesa erakutsi dute, baldin eta ordezkariren bat gehiago 

behar bada. 

 

Organo horretarako Recalde andrea izendatzea proposatu da, eta kontuan hartu da De Potestad jauna 

ere prest dagoela. 
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ERABAKI DA: Nieves Recalde, Etxagueko Kontzejuko presidentea, izendatzea NUKFren ordezkaria 

erabilera publikoko kirol-bidezidorrak sortzea eta zaintzea arautzen duen foru-dekretuan aurreikusten 

den organo parte-hartzailean.  

 

 

7. PUNTUA. Presidentearen informazioa.  

 

Presidente jaunak honako gai hauei buruzko informazioa eman du. 

 

 Bilera Amimetekin (desgaitasuna duten pertsonen elkartea, Nafarroa). Enplegu-zentro berezia dute. 

Elkarte gisa egiten ari diren guztia aurkeztu ziguten, baita zentro berezi gisa ematen dituzten 

zerbitzuak ere. Kexu ziren oso gutxi ezagutzen dituztelako, bereziki Erriberatik kanpo, eta udalek 

beraiekin lan egiteko erakusten duten harmen eskasagatik. Beren burua ezagutzera eman nahi dute, 

eta horregatik, zentro horiekin egiten diren ekintzetan (jardunaldiak, eta abar) federazioak kontuan 

hartuko dituela esan genien. 

 

 Bilera Nafarroako Pertsona Gorren Elkartearekin. Toki-erakundeen laguntza eskatu dute ematen 

dituzten zerbitzuen kostua ordaintzeko (gorrei lagun egitea, arretarako plataforma elektronikoak); 

hala egin ezean, zerbitzu horiek murriztu egin beharko dituzte. 

 

 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. 

 

 Bilera osasun-kontseilariarekin; bertan izan ziren NUKFk Nafarroako Osasun Kontseiluan dituen 

ordezkariak ere, Aurrera eramango diren eta toki-erakundeei eragiten dieten hainbat estrategia 

aurkeztu zirela esan du. Bat zahartzeari aurrea hartzeko, eta besteak, dagoeneko prozesu parte-

hartzailearen fasean dagoenak, lurralde- eta landa-eremuetako larrialdi-eredu berria proposatzen 

du. Prozesu horren barnean, eskualdeko bilerak eginen dira hautetsiekin. 

 

 Hitzarmena Caixarekin, hiri-eremuak berreskuratzeko deialdi berri bat egiteko (2017). Jakinarazi da 

seguruenik ere heldu den asteko bilerara hitzarmena ekarriko dela. Hitzarmena dagoeneko onartua 

izan da iazkoaren zenbateko berdinarekin. Nolanahi ere, handitzea eskatu dugu, aurten eskas 

geratu baita eskaera guztiei erantzuteko. 

 

 Presidentea Parlamentura agertzeko eskaera, Ikurren Foru Legea indargabetzeko proposamena 

dela-eta. Presidenteak jakinarazitakoaren arabera, parlamentuan agertzeko eskaera oraindik iritsi ez 

bada ere, agerraldia martxoaren 28rako aurreikusita dago, 16:30ean.  

Batzorde betearazleko kideren batek proposatu du ea gaia batzorde betearazlean aztertu behar ote 

den agerraldira joan aurretik. Horren inguruan, interpretazio desberdinak daude gaia batzorde 

betearazlearen irizpenera ekarri behar ote den ala ez. 

Idazkari nagusiak azaldu duenez, agerraldiko eskaera-baldintzen arabera, bada saihesterik ez duen 

atal tekniko juridiko garrantzitsu bat, antza denez, planteatzen baita zein egoeratan geratzen diren 

toki-erakundeak. 

Zentzu horretan, Nafarroako Kontseiluari txostena eskatu zaio, foru-legea indargabetzeko 

proposamena balora dezan. 
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Ikuspuntu teknikotik, ikurrei buruzko 2003ko Foru Legea indargabetzeak esan nahi du ikurren 

erabilera dela-eta foru-araubiderik gabe geratuko garela. Alabaina, kontuan hartu behar dugu 

Estatuko araudi bat dagoela; horrek Estatuko sinboloez gain, autonomia-erkidegoetakoak eta toki-

erakundeenak ere arautzen ditu. Jakinarazi da, halaber, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 

Foru Legeak aurreikusten duela toki-erakundeek soilik beren bandera eta armarria onar ditzaketela. 

Fabo jaunak planteatu du prozesu parte-hartzaile bat egin beharko zatekeela, beste araudi 

batzuekin egin dugun moduan. 

Lako jaunak esan du NUKFren iritzia jakin nahi izatekotan batzorde betearazleak berak eska 

zezakeela.  

Hainbat interpretazioren ondoren, erabaki da baietz, komenigarria dela gaia aztertzea agerraldira 

joan aurretik, beste hainbatetan egin izan den modu berean. 

Presidenteak esan du agerraldirako eskaera jasotakoan, eta agerraldi horren baldintza zehatzak 

ezagututa, batzordekideei bilera baterako deia eginen diela. 

 

 Euskara teknikaria/itzultzailea aukeratzeko prozesuari buruzko informazioa. 42 lagun onartu dira, eta 

lehen proba egiteko data finkatu da: apirilaren 4an izanen da, 9:30ean, Iturrondo ikastetxean. 

 
 

8. PUNTUA. Galde-eskeak. 

 

Garbayo andreak esan du faktura elektronikoari dagokionez ea udalak kanpo uzten ari diren 5.000 

eurotik beherako fakturak. Horri buruzko informazioa eskatu du. Albizu jaunak esan du bazterketa horren 

ordez udalen batek sistema bat gaitzen ari dela faktura horiek aurkeztea errazteko. 

 

Administrazio elektronikoari dagokionez, galdetu da ea beste autonomia-erkidegoetan egin denaren 

antzeko zerbait eginen den. Jakinarazi da beste autonomia-erkidegoetan Diputazioetatik bultzatzen ari 

dela administrazio elektronikoa ezartzea.  

 

Guri dagokigunez, ANIMSAtik, haiekin harremanetan, ari gara lantzen gai hori. Hain zuzen ere, hainbat 

bilera eginen ditu gaiari buruzko informazioa emateko. 

 

Garbayo andreak galdetu du ea, Nafarroako lehendakariak esandakoaren arabera, NUKFk parte hartu 

duen martxoaren 18ko ekitaldia antolatzen. Presidenteak erantzun dio, aurretik emandako 

informazioaren arabera, gonbidatu baino ez zutela egin. Gai horren inguruan esan du Gobernuko 

Lehendakariari galdetu ziola ea hark esan ote zuen NUKFk ekitaldia antolatzen parte hartua zuela; 

Lehendakariak erantzun zion ez zuela horren berri. 

 

Esan du ez dela bidezkoa berriro eztabaida horretan sartzea, bestela berak ere aurpegira liezaioke 

UPNri esan izana NUKFko presidenteak ekitaldi horren berri ez ziola eman batzorde betearazleari. 

 

Gogora ekarri du ekitaldi hori lege-aurreikuspen baten barnean burutu zela. 
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Eta aztergai gehiagorik ez dagoela, presidente jaunak bilkura amaitutzat eman du, goiburuan aipatzen 

den eguneko hemezortziak 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. 

 


