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2/2022 AKTA 
NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOAREN BATZORDE BETEARAZLEAK 

URTARRILAREN 17an EGINDAKO BILKURA BEREZIA 
 
 
 
 
 

BERTARATUAK: 

 

 

LEHENDAKARIA: 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn., Azkoiengo alkatea  

 

1. LEHENDAKARIORDEA: 

Mario Fabo Calero jn., Martzillako alkatea 

 

2. LEHENDAKARIORDEA: 

Ander Oroz Casimiro jn., Antsoaingo alkatea 

 

BATZORDEKIDEAK: 

Aitor Larraza Carrera jn., Irurtzungo alkatea 

Oihan Mendo Goñi jn., Garesko alkatea 

Jesús Esparza Iriarte jn., Kasedako alkatea 

Mª Carmen Segura Moreno and., Alesbesko alkatea 

Jesús María Arrizubieta Astiz jn., Tafallako alkatea 

Raúl Maiza González jn., Berriozarko alkatea 

David Alvarez Yanguas jn., Castejongo alkatea. 

Enrique Maya Miranda jn., Iruñeko alkatea. 

Alejandro Toquero Gil jn., Tuterako alkatea. 

Pedro José Soto Eguren jn., Gesalazko alkatea. 

Manuel Romero Pardo jn., Aranguren Ibarreko alkatea 

Mikel Landabere Villanueva jn., Aurizberriko Kontzejuko 

burua 

Cristina Recalde Vallejo and., Artikako Kontzejuko burua 

Sabina García Olmeda and., Izarbeibarko 

Mankomunitateko lehendakaria 

Fernando Ferrer Molina jn., Erriberako Mankomunitateko 

lehendakaria 

Esther Lacasta Pérez-Ilzarbe and., Basaburuako alkatea 

Mikel Zabaleta Aramendía jn., Leitzako alkatea 

Ángel Martín Unzue Ayanz jn., Agoizko Alkatea 

Yolanda González García and., Vianako alkatea. 

David Oroz Alonso jn., Urdiaingo alkatea 

 

Ezin etorria adierazi dute: 

Óscar Bea Trincado jn., Cintruenigoko alkatea 

Itziar Semberoiz Garralda and., Espartza Zaraitzuko alkatea 

 

IDAZKARIA: 

Berta Enrique Cornago and. 

Iruñean, bi mila eta hogeita biko urtarrilaren 

hamazazpian, arratsaldeko bostetan, bigarren deialdian, 

aldamenean adierazitakoak bildu dira Nafarroako Udal 

eta Kontzejuen Federazioaren egoitzan (Tutera kalea, 

20, 3. solairua, Iruña), Batzorde Betearazleko kideak 

baitira. Bilkuraren buru Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn. 

aritu da, eta idazkari, berriz, Berta Enrique Cornago and. 

Hona hemen  

 

GAI-ZERRENDA 

 

1. Honako aurreproiektuei eginiko proposamenak 

zehaztea eta bozkatzea: Toki Ogasunei buruzko 

martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatzen 

duen Foru Legearen aurreproiektuari; eta 

Transferentzia arrunten bidez Toki Ogasunek 

Nafarroako Tributuetan Parte-hartzeko duten 

Funtsaren banaketa ezartzen duen Foru 

Legearen aurreproiektuari. 

2. Toki Inbertsioen Plana arautzen duen Foru 

Legearen aurreproiektua. 
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1. PUNTUA.- Honako aurreproiektuei eginiko proposamenak zehaztea eta bozkatzea: Toki 

Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatzen duen Foru Legearen 

aurreproiektuari; eta Transferentzia arrunten bidez Toki Ogasunek Nafarroako Tributuetan Parte-

hartzeko duten Funtsaren banaketa ezartzen duen Foru Legearen aurreproiektuari. 

 

Lehendakariak bilkurari hasiera eman dio. Azaldu duenez, lehenengo puntu honetan helburua da 

urtarrilaren 19an, asteazkenarekin, izango den Toki Araubideko Foru Batzordean aldeko txostenarekin 

batera helaraziko diren bi aurreproiektuen inguruan eginiko proposamenak zehaztea, aurreproiektuan sar 

ditzaten edo, bestela, Parlamentuko izapidean.  

 

Azaldu du Unzue jaunak, Agoitzeko alkateak, aurkeztu zituen proposamenetan zehaztasunak egin dituela.  

 

Ondoren, idazkari nagusiari hitza eman dio jasotako proposamenak eta horien inguruko bozketak azal 

ditzan. 

 

Idazkari nagusiak bozketarako igorri ziren proposamenak urtarrilaren 4ko Batzorde Betearazle berezian 

adostasun handiena jaso zutenak izan direla azaldu du eta horien inguruko adostasuna oso argia ez zen 

beste batzuk ere igorri direla. 

 

Unzue jaunak 1. proposamenari, hiru urteko planaren zuzkidurarekin zerikusia duenari, eginiko 

zuzenketen inguruan adierazi du, KPIa eguneratzeko proposamena gutxienez KPIaren araberako igoera 

egiteko proposamena dela.  Aldaketak proposamena aldatzen ez duela uste denez, ez da berriro bozkatu 

behar. 

 

Beste zuzenketa 20. artikuluaren ingurukoa da, balorazio txostenak ez eguneratzeagatiko penalizazioari 

buruzkoa. Zehaztu denez, ez da penalizazioa kentzea proposatzen baizik eta egungo egoerari buruzko 

informazioa eskatzea eta horren arabera kentzea edo mantentzea erabakitzea. 

 

Aldaketa horrek proposamena aldatzen duela uste denez, bozketara jartzea erabaki da. Honakoa izan da 

bozketaren emaitza: aldeko hamahiru boto eta kontrako bat. 

 

Azkenik, 11. proposamenarekin loturik, berdin mantentzen da baina proposatu da Nafarroako Gobernuari 

2019ko edo 2020ko likidazioari eta 5.000 biztanletik gorako udalek 2021ean jasotako konpentsazioari 

buruzko informazioa eskatzea. 

 

Ondoren, beste proposamenik dagoen galdetu du lehendakariak.  

 

Fabo jaunak, Martzillako alkateak, honakoak proposatu ditu: Toki Inbertsioen Planaren zuzkidura 

hirurogeita hamar milioietara handitzea, Zortzigarren Xedapen Iragankorra indargabetzea eta 

proposamenak baldintzatzaileak izatea aldeko txostena emateko. 

 

Lehendakariak adierazi du soilik Zortzigarren Xedapen Iragankorra indargabetzearen inguruan bozkatu 
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beharko litzatekeela, besteen proposamenen inguruan dagoeneko bozkatu baita. Hala ere, proposamen 

horren antzeko bat dagoela adierazi du, aurreproiektuen eskumenak argitzea eta finantzaketan duen 

eragina jasotzen duen xedapen bat jasotzeko eskatzen duena.  

 

Unzue jaunak, Agoitzeko alkateak, berretsi egin du xedapen horren inguruko proposamen bat dagoela. 

 

Fabo jaunak, Martzillako alkateak, proposamena bertan behera uztea erabaki du.  

 

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, esan du gehiengoaren erabakiarekin bat egiten duela baina harrituta 

dagoela berak egindako proposamen batzuk ez direlako onetsi, finantziazioa hobetzen dutela kontuan 

harturik. 

 

Segura andreak, Alesbesko alkateak, berriro dio Zortzigarren Xedapen Iragankorra indargabetzearekin 

eskumenetarako finantziazioa galdu egiten dela eta, horregatik, uste du hori baldintzatzailea izan behar 

dela aldeko txostena emateko.  

 

Ondoren, akta honi erantsirik doazen proposamenen eta bozketaren azken emaitzen berri eman dute bai 

eta gehiengoaren bozketa jaso izanagatik Toki Araubideko Foru Batzordera igorriko diren proposamenen 

berri ere. Proposamen horiek ere akta honi erantsi zaizkio. 

 

 

 

ERABAKI DA 

 

Toki Ogasunak aldatzeko Foru Legearen eta Transferentzia Arrunten Funtsaren Foru Legearen 

aurreproiektuei eginiko proposamenak onestea Toki Araubideko Foru Batzordean aldeko txostenarekin 

batera aurkezteko. 

 

 

 

2. PUNTUA.- Toki Inbertsioen Plana arautzen duen Foru Legearen aurreproiektua 

 

Lehendakariak hitza eman dio Cabases jaunari, NUKFko teknikariari, Toki Inbertsioen Planaren 

aurreproiektuari buruz igorritako txosten teknikoa azal dezan. 

 

Cabases jaunak txostenaren alderdi garrantzitsuenak azaldu ditu. 

 

Ondoren, hitza eman zaie Batzorde Betearazleko kideei proposamenak egin ditzaten eta Toki Araubideko 

Foru Batzordean aldeko edo kontrako txostena eman beharko den irizteko.  

 

Fabo jaunak, Martzillako alkateak, zenbait proposamen egin ditu moduari eta edukiari dagokionean. 

Moduari helduta, esan du oso denbora gutxi egon dela gaia lantzeko. Aitzitik, 2016an onetsitako 



 

NUKFko Batzorde Betearazlea 2022/01/17.-               4. orrialdea 

planarekin NUKFk maiatzean jaso zuen aurreproiektua landu ahal izateko. Orain ordea, astebeteko 

denborarekin jaso du. 

  

Edukiari dagokionez, hamahiru proposamen egin ditu, idatziz ere aurkeztu dituenak eta akta honi erantsirik 

dokumentu batean jaso dira. 

 

Ondoren, Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, zazpi proposamen egin ditu aurretik idatziz igorri dituenak. 

Horiek ere erantsirik jasotzen dira. 

 

Unzue jaunak, Agoitzeko alkateak, adierazi du txostena oso ongi iruditu zaiela, oso teknikoa dela eta uste 

dutela proposamenen oinarri izan behar dela. Hala ere, esan du zenbait proposamen igorri nahi dituela. 

Kontzejuek funtsean duten parte-hartzea argiago gelditu behar dela Nabarmendu du. 

 

Lehendakariak ere hainbat proposamen egin ditu eta horiek ere akta honi erantsi zaizkio. 

 

Ondoren, beste aurreproiektuekin egindako prozedura bera jarraitzea proposatu du, hots, egindako 

proposamen guztiak postaz igortzea kideek bozkatzeko. Hala ere, adierazi du balioztatu behar dela jarrera 

bat hartu daitekeen edo ez. 

 

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, adierazi du, gutxienez, proposamenak negoziatzeko konpromisoa 

eskatu behar dela. Libreki Erabakitzeko funtsei buruz zehaztu du halaber, bere proposamena dela funtsa 

handitzea baina zeren kargura esan gabe. 

 

Ondoren, txostenaren inguruko jarrera bozketara jarri da aldeko txostena proposatuz baina gehiengoak 

babesten dituen proposamenak barne hartuta kontuan hartuak izateko eta aurreproiektuan edo 

Parlamentuko izapidean sartzeko.  

 

Aldeko 15 boto eta kontrako 7 daudela, 

 

ERABAKI DA: 

 

Toki Inbertsioen Planari buruzko Foru Legearen aurreproiektuari aldeko txostena ematea baina 

gehiengoak adosten dituen proposamenak kontuan hartuta. Proposamen horiek akta honi erantsi zaizkio. 

 

 

 

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

den eguneko arratsaldeko zazpiak direnean. Idazkari naizen honek honako akta idatzi eta horren fede 

ematen dut, eta presidentearekin sinatu dut.  
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LEHENDAKARIAREN ONIRITZIA, 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn. 

IDAZKARIA, 

 

 

 

 

 

Berta Enrique Cornago and. 

 


