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       3/2022 AKTA 
NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOAREN BATZORDE BETEARAZLEAK  

OTSAILAREN 8an EGINDAKO BILERA 
 
 
 
 
 

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 
Óscar Bea Trincado jn., Cintruenigoko alkatea 
David Alvarez Yanguas jn., Castejongo alkatea. 
Alejandro Toquero Gil jn., Tuterako alkatea. 
Pedro José Soto Eguren jn., Gesalazko alkatea. 
Manuel Romero Pardo jn., Aranguren Ibarreko alkatea 
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: 

Mikel Landabere Villanueva jn., Aurizberriko Kontzejuko 
burua 
Itziar Semberoiz Garralda and., Espartza Zaraitzuko alkatea 
 
IDAZKARIA: 

Berta Enrique Cornago and. 

Iruñean, bi mila eta hogeita biko otsailaren zortzian, 

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. Aurreko bilkuretako akten berri ematea eta 

horiek onestea. 

2. Batzorde eta Kontseilu sektorialei buruzko 

informazioa. 

3. Batzorde eta Kontseilu sektorialetako 

ordezkariak izendatzea. 

4. NUKFri atxikitzeko eskaerak. 

5. Langileen enplegu baldintzak 2022rako. 

6. Correosekin izenpetutako hitzarmena 

luzatzea. 

7. Administrazio Elektronikoa bultzatzea. 

8. Lehendakariaren informazioa.  

9. Galde-eskeak. 
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1. PUNTUA.- Aurreko bilkuretako akten berri ematea eta horiek onestea  

 

Aurreko bilkuretako akten kopia igorrita deialdiarekin batera, aldez aurretik irakurri beharrik gabe, 

lehendakariak galdetu du Batzorde Betearazleko inork oharrik duen horien inguruan.  

Inork ez du oharrik egin; horrenbestez, 

 

ERABAKI DA: 

 

2021eko azaroaren hogeita hiruko ohiko saioaren eta 2022ko urtarrilaren lau eta hamazazpiko saio 

berezien aktak onestea. 

 

 

2. PUNTUA.- Batzorde eta Kontseilu Sektorialei buruzko informazioa. 

 

Honako Batzorde eta Kontseiluen berri eman dute: 

 

 Nafarroako Bideozaintzarako Bermeen Batzordea, 2021/11/25. Zain zeuden baimen-eskaeren 

berri eman zuten. 

 Despopulazioaren kontra borrokatzeko Batzordea, 2021/11/26. Despopulazioaren alorreko 

Estatuko Idazkariak parte hartu zuen eta erronka horri aurre egiteko Next Generation funtsak 

eskaintzen duten aukera agerian jarri zuen. Nafarroa Landa Laborategi bihurtzeko 700.000 euroko 

inbertsioaren berri eman zuen.  

 FEMParen Lurralde Kontseilua, 2021/12/14. Honako gaiak landu ziren: Estatuko Tributuetako 

Parte-hartze Funtsaren likidazio negatiboaren barkatzea, Toki Araubideko Oinarriei buruzko Legea 

aldatzeko beharra eta egungo toki finantziazioaren sistema. Halaber, FEMPari zuzenbide publikoko 

entitate izaera emateko aukera hizpide izan zuten. Era berean, FEMParen aurrekontua eta kuota 

onetsi zituzten. 

 Nafarroako Eskola Kontseilua (Osoko Bilkura), 2021/12/15. Ikasturteko memoriaren eta gai 

ezberdinei buruzko lantaldeen sorreraren berri eman zuten. Apirilaren seian amaituko litzateke epea 

aho batez ituna onesteko. 

 Nafarroako Desgaitasun Kontseilua, 2021/12/16. Desgaitasuna duten pertsonentzako 

aparkatzeko txartel-ereduaren ezarpen prozesuaren berri eman zuten, bai eta hirugarren sektoreko 

entitateentzako zenbait deialdiren, desgaitasunari buruzko plan eragilearen eta desgaitasuna duten 

pertsonentzako familia alorreko esku-hartze proiektu baten berri ere. 

 Miguel Induráin Fundazioaren Patronatua, 2021/12/20. 2022ko aurrekontua onetsi eta 

entitatearen finantza-egoeraren berri eman zuten. 

 Nafarroako Gardentasun Kontseilua, 2021/12/20. Zain zeuden erreklamazioak ebatzi ziren. 

 NILSAko Administrazio Kontseilua, 2021/12/21. Jarduketen eta lizitazioen planaren 

gauzatzearen berri eman zuten. Halaber, zain zeuden auzien berri eman zuten eta NILSAren plan 

estrategikoaren berri; erakundearen ardura soziala sendotzen ari direla azpimarratuta. 
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 Toki Araubideko Foru Batzordea, 2021/12/28.  2022. urtean baliogabeak izango diren egunei 

buruzko Foru Dekretuaren berri eman zuten baita uholdeek kaltetutako udalerrien zerrenda eta 

kaltetutako pertsonentzako eta ondasunentzako salbuespen fiskalak onesten dituen Foru 

Aginduaren berri ere. 

 Vianako Printzea Erakundea - Kultura Zuzendaritza Nagusia eta Nafarroako udalerriak 

koordinatzeko Forua, 2022/01/17. Udalerri batzuetan uholdeek eragindako kalteak ikusita, 

artxiboak zaintzeko hitzarmen-proposamen bat helarazi zioten Federazioari. Halaber, kultura 

alorrean toki entitateentzako dauden dirulaguntza lerroen berri eman zuten. 

 Toki Araubideko Foru Batzordea, 2022/01/19.  Toki finantziazioarekin lotutako hiru 

aurreproiektuen berri eman zuten: Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea 

aldatzen duen Foru Legearen aurreproiektua; Transferentzia arrunten bidez Toki Ogasunek 

Nafarroako Tributuetan Parte-hartzeko duten Funtsaren banaketa ezartzen duen Foru Legearen 

aurreproiektua; eta Toki Inbertsioen Plana arautzen duen Foru Legearen aurreproiektua. Aldeko 

txostena eman zitzaien baina Batzorde Betearazleak onetsitako proposamenak kontuan hartzeko 

baldintzapean. 

 Toki Prestakuntzarako Batzorde Paritarioa, 2022/01/24. 2022ko toki entitateentzako 

prestakuntza planaren deialdiaren ebazpen-zirriborroaren berri eman zuten. 

 NAPIren Gobernu Kontseilua, 2022/01/24. Honakoak jorratu ziren: NAPIren 2022ko Prestakuntza 

Plana eta Segurtasun Eskola. 

 Nafarroako Gardentasun Kontseilua, 2022/01/31. Dagozkion erreklamazioak izapidetu zituzten 

eta Gardentasunari buruzko Foru Legearen aldaketa-proposamen bat landu zuten. 

 Lanbide Heziketaren Nafarroako Kontseilua, 2022/02/02. Lanbide heziketako prestakuntza 

eskaintza handitzearen berri eman zuten eta enplegu eskaerari egokitzearen berri. Datorren 

ikasturterako prestakuntza alorreko berritasunen inguruko informazioa eman zuten. 

 

Nafarroako Bideozaintzarako Bermeen Batzordearekin loturik, Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, 

urteroko berritzeen ordez, muga gabeko baimenak emateko aukera aztertzea proposatu du.  

 

Idazkari nagusiak batzorde hori arautzen duen araudia berrikusiko duela esan du, Alvarez jaunak 

adierazitakoa proposatzeko aukera dagoen ikusteko.  

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

3. PUNTUA.- Batzorde eta Kontseilu sektorialetako ordezkariak izendatzea 

 

Toki ekintzarako taldeak eta 2021-2027 Tokiko Garapen Parte-hartzailerako Estrategiak hautatzeko 

batzorderako kide eta ordezko bana izendatzeko eskatu dutela jakinarazi dute. 
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Honako izendapena proposatu dute: 

 Juan Carlos Castillo Ezpeleta, Azkoiengo alkatea eta NUKFko lehendakaria. 

 Fermín Cabasés Hita, NUKFko teknikaria (ordezkoa). 

 

Halaber, Hondakinen Prebentziorako eta Ekonomia Zirkularra Sustatzeko Bulegoaren jarduerak egiteko 

zuzendaritza organorako beste izendapen bat eskatu dutela jakinarazi dute.  

 

Azaldu dutenez, organo horretan mankomunitateak (Iruñerrikoa ezik) ordezkatuta dauden Hondakinen 

Kudeaketarako Partzuergoak parte hartzen du dagoeneko. Iruñerriko Mankomunitatearen parte-hartzea 

ere aurreikusi dutela jakinarazi dute. Nafarroako Enpresarien Konfederazioak eta Landa Garapenerako 

eta Ingurumeneko Departamentuak ere parte hartzen dute bertan.  

 

Hitzarmenari jarraiki, beste ordezkari baten izendapena komenigarritzat jotzen da Jarduketa Planaren 

egite-prozesuan parte hartzeko. 

 

Organo horretako ordezkaria izan nahi duenik dagoen galdetu du lehendakariak. 

 

Garcia andreak, Izarbeibarko Mankomunitateko lehendakariak, organo horretan parte-hartzea eskatu 

duenez, hura proposatu dute ordezkari gisa. 

 

ERABAKI DA: 

 

Honako izendapenak onestea: 

 Toki ekintzarako taldeak eta 2021-2027 Tokiko Garapen Parte-hartzailerako Estrategiak 

hautatzeko batzordea. 

 Juan Carlos Castillo Ezpeleta, Azkoiengo alkatea eta NUKFko lehendakaria. 

 Fermín Cabasés Hita, NUKFko teknikaria (ordezkoa). 

 Hondakinen Prebentziorako eta Ekonomia Zirkularra Sustatzeko Bulegoaren jarduerak egiteko 

zuzendaritza organoa. 

 Sabina García Olmeda, Izarbeibarko Mankomunitateko lehendakaria. 

 

 

4. PUNTUA.- NUKFri atxikitzeko eskaerak 

 

Eska-Zaraitzuko Hondakin Solidoen Mankomunitateak NUKFri atxikitzeko egindako eskaeraren berri 

eman dute. 

 

ERABAKI DA: 

 

Entitate horren eskaera aintzat hartzea. Horrenbestez, entitatea NUKFko kide izatera igaroko da 

bilkuraren egunetik aurrerako ondorioekin. 
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5. PUNTUA.- Langileen enplegu baldintzak 2022rako 

 

Lehendakariak azaldu du puntu honetan langileen ordainsarien eguneraketa jasotzen dela Nafarroako 

Administrazio Publikoen langileentzat jasotako hazkunde berarekin. Era berean, lanaldia eta jai-egunen 

eta horiekin parekatutakoen egutegia ere jasotzen da aurreko urteko antzeko baldintzetan. 

 

Bestalde, bi gai zehatzen inguruan erabakia hartu behar dela azaldu du. 

 

Batetik, María Jesús Eugui Iraizoz andrearen gaixotasunagatiko baja betetzeko 2018ko martxotik hona 

bitarteko kontratu baten bidez zerbitzua ematen aritu den José Ángel Ipiña París jaunari mugagabeko 

kontratua egitea eta C Mailan kokatzea proposatzen da.  

 

Azaldu duenez, baja hori 2020ko martxoan aitortutako Ezintasun Absolutu Iraunkor bihurtu zen eta 

ezintasun hori datorren martxoaren hamabian amaitzen den lanpostuaren erreserba zekarren berarekin.  

Hori dela eta, aldi baterako kontratua ere amaituko litzateke eta kontratu mugagabea egitea proposatzen 

da. Era berean, Ipiña jaunari C Mailan kokatzea proposatzen da administrari lanpostua betetzen duten 

gainontzeko langileekin parekatzeko. 

 

Bestalde, María Jesús Eugui Iraizoz andreak NUKFn hogeita hamabost urte baino gehiago lanean eman 

dituela kontuan hartuta, behin Ezintasun Absolutu Iraunkorraren 2020ko martxoaren hamabiko 

ebazpenean aurreikusitako lanpostuaren erreserba amaituta, eta ezintasun guztiak erretiro adineraino 

berrikusi ahal direnez, egun aitorturiko ezintasuna bertan behera geldituko balitz hobekuntza dela eta, 

Eugui andreari bete izan dituen antzeko eginkizunetan erretiroa hartu arte berriro lanean hasteko 

eskubidea aitortzea proposatzen da. 

 

ERABAKI DA: 

 

Lehenengoa.- Ordainsarien eguneraketari, lanaldiari eta jai-egunen eta parekatutakoen egutegiari 

dagozkion baldintzen inguruan jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

Bigarrena.- Jose Angel Ipiña jaunaren mugagabeko kontratua eta C Mailan kokatzea onestea 2022ko 

otsailaren hamaikatik aurrera. 

 

Hirugarrena.- María Jesús Eugui Iraizoz andreak aitorturik duen ezintasun gradua bertan behera geldituko 

balitz, bete izan dituen antzeko eginkizunetan erretiroa hartu arte berriro lanean hasteko eskubidea 

aitortzea onestea. 

 

 

6. PUNTUA.- Correosekin izenpetutako hitzarmena luzatzea. 

 

Lehendakariak proposatu du Correosekin izenpetutako hitzarmena luzatzea. Idazkari nagusiak 

deialdiarekin batera igorritako hitzarmenaren nondik norakoak eta baldintzak azaldu ditu.  
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Gaia Batzorde Betearazlearen onespenera jarrita, 

 

ERABAKI DA: 

 

Aipatu hitzarmenaren beste luzapen berezi bat eskatzea Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A 

entitateari, hitzarmenaren eranskinetan zehaztutako baldintzetan jarrai dezan posta eta telegrafia 

zerbitzuak ematen, 2022ko abenduaren hogeita hamaikara arte, helburua izanik toki entitateek modua 

izatea kontratazio prozeduren esleipenak gauzatzeko, Posta Zerbitzuari buruzko abenduaren 30eko 

43/2010 Legeak indarra hartu ondoren, Europako zuzenbidetik eratorritako betebeharrarekin eta 

kontratazioari buruzko araudiarekin bat. 

 

 

7. PUNTUA.- Administrazio Elektronikoa bultzatzea. 

 

Lehendakariak Arrizubieta jaunak, Tafallako alkateak, aurkeztutako idazkia azaldu du. Bertan, Nafarroako 

Gobernuari administrazio elektronikoa ezartzeko elkarlanaren beharra adieraztea proposatzen da.  

 

Idazki horretan, premiazko beharra dagoela adierazi du; haren ustez, ezin da entitate gisa administrazio 

elektronikoaren afera isolaturik landu eta elkarrekin lan egin behar da administrazio berriaren oinarriak 

ezartzeko. 

 

Lehendakariak adierazi du Federazioak premiazko bilera eskatu duela Toki Administrazioaren zuzendari 

nagusiarekin eta Eraldaketa Digitaleko zuzendari nagusiarekin gaia lantzeko; eta garrantzitsutzat jo du 

Batzorde Betearazleak onetsitako jarrera bat adierazi ahal izatea bilera horretan.  

 

Ondoren, hitza eman dio Arrizubieta jaunari, Tafallako alkateari, eta honek 2019an administrazio 

elektronikoarekin hasi zenetik bizitako egoera azaldu du. Esan duenez, ezinezkoa da entitate batek 

administrazio elektronikoaren ezarpenaren afera isolaturik lantzea eta proiektu bateratu bat ezinbestekoa 

da, beste entitate batzuetan aurreratu dena aprobetxatuz. Aurkeztu duen proposamena irakurri du. 

 

Agerian utzi du, bere ustez ez dagoela plangintzarik ezta koordinaziorik ere gai honetan eta uste duela 

lidergo bat falta dela.  

 

Lehendakariak adierazi du Animsa behin baino gehiagotan etorri dela laguntza eta Nafarroako 

Gobernuaren inplikazio eske lantzen ari den proiektua aurrera ateratzeko. Halaber, Nafarroako 

Gobernuarekin bildu da. Agerian gelditu da, gai honetan gauza ugari beharrezkoak direla: tresna bat, 

langileriaren prestakuntza etab.  

 

Fabo jaunak, Martzillako alkateak, esan du oraindik ez dela administrazio publikoen arteko operatibitatea 

lortu. Maya jaunaren, Iruñeko alkatearen izenean jakinarazi du, halaber, Animsa horretan lanean ari dela 

eta edozertarako prestasuna duela. 

 

Mendo jaunak, Garesko alkateak, adierazi du langileen ukatze handia dagoela gai honetan. Administrazio 

elektronikoa ezarri behar dela esan du baina ondoren jarraipena egin.  
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Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, berretsi egin du Nafarroako Gobernuaren elkarlana ezinbestekoa dela.  

 

Unzue jaunak, Agoizko alkateak, agerian jarri du entitate txikietan prozesua zailagoa dela oraindik. 

 

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, adierazi du Animsa berandu ibili dela gai honetan guztian. Haren 

ustez, zer behar den ikusi behar da erantzun arina eman ahal izateko. Halaber esan du toki entitate guztiei 

ezin zaiela gauza bera eskatu. 

 

Lehendakariak uste du Animsa enpresa ona dela baina baliabide gehiago behar dituela. 

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, gai honetarako sortutako lantaldeen inguruan galdetu du. Jakinarazi 

diotenez, bi lantalde abiatu ziren; juridikoa bata eta teknikoa bestea. Bertan, NUKFk parte hartzen du 

baina ez da aurrerapauso handirik eman. Talde hauen koordinazioa Lurralde Kohesiorako Zuzendari 

Nagusiari, Eraldaketa Digitaleko Zuzendari Nagusiari eta NUKFren lehendakariari dagokie.  

 

Hori dela eta, bi zuzendaritza horiei bilera bat eskatu berri zaie. 

 

Lehendakariak esandako guztia aintzat hartu eta bilera horretan helaraziko duela adierazi du. Era berean, 

bilera horretan proposatzen diren aurrerapausoen berri emango duela esan du. 

 

ERABAKI DA: 

 

Lankidetzarako beharra helaraztea Nafarroako Gobernuari administrazio elektronikoaren ezarpenean 

elkarrekin lan egiteko helburuarekin. 

 

 

8. PUNTUA.- Lehendakariaren informazioa. 

 

Lehendakariak honako gai hauek aipatu ditu: 

 Azaroaren hogeita lauan Osasuneko Zuzendaritza Nagusiarekin izandako bilera. Bertan, azken 

egunotako COVID kasuen hazkundea dela eta gomendioak bilduko dituen foru agindu berri bat 

onesteko asmoa dagoela jakinarazi zuten. 

 2021eko azaroaren hogeita hamarrean eta 2022ko urtarrilaren hogeita hamarrean Plan 

Estrategikoaren taldeak egindako bilerak. Planari berriro ekin eta parte-hartze prozesuan 

aholkularitza emateko lana Arbunies y Lekunberri enpresari esleitzea adostu zuten 6.000 euroan.  

Halaber, prozesu horretan, berdintasunaren alorrean laguntza teknikoa jasotzeko Equala 

enpresaren proposamenaren berri eman eta hura onetsi zuten.  Era berean, prozesua gauzatzeko 

egutegi-aurreikuspen berriak onetsi zituzten. 

 Abenduaren bian Klimaren aldeko Alkateen Itunaren bilera.  174 atxikitzeren berri eman zuten. 

 Abenduaren hamalauan 0tik 3ra bitarteko haur hezkuntzako taldearen bilera. Taldearen jarduna 

berriro abiatu zen Nafarroako Gobernuaren doakotasun eta kudeaketa helburuekin. 

 Abenduaren hamalauan Osasun arloarekin izandako bilera eguberrietarako gomendioak 

baloratzeko. 
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 Telekomunikazioetako Idazkariarekin abenduaren hamazazpian izandako bilera. 5G-ren 

hedapenaren egoera azaldu zuen sareetarako, ikerkuntzarako bai eta industria, medikuntza, 

nekazaritza eta abarrentzako garapena eta aplikazioak ere. Halaber, Nafarroan zuntz optikoa 

hedatzeko 1,3 milioi euro iritsiko direla jakinarazi zuen. Horrek 115 udalerritan izango du eragina. 

Helburua da 2025erako estatuko herritar guztiek 1.000 Mb edukitzea. 

 Abenduaren hamazazpian, Nafarroa Suspertu Planaren aurkezpena. 

 2022ko urtarrilaren lauan Corellako Udalarekin izandako bilera Poliziei buruzko Legearen 

inguruan. Udaleko polizien bajak betetzeko duten arazoaren berri eman zuten eta tokiko polizia 

duten udalen koordinazioa eskatu, Federazioan udal polizien inguruko gaiak lantzeko lantalde bat 

sortuta.  Alvarez jaunak, Castejongo alkateak eta Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, talde hori 

sortu eta biltzeko beharrarekin bat etorri ziren. 

 Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusiarekin urtarrilaren hamalauan izandako bilera Europa 

mailako immigrazioaren inklusioaren inguruan.  Gai horren inguruko jardunaldia egingo da 

maiatzean Burlatan.  

 Urtarrilaren hemezortzian Impulsa Navarra proiektuari buruz izandako bilera. Bertan, Federazioari 

lankidetza eskatu zioten Fundacion Diario de Navarra erakundeak udalerri txikiak baloratzeko 

abian duen proiekturako. 

 Nafarroako Nekazaritza eta Ekologia Ekoizpenaren Kontseiluarekin izandako bilera, toki 

entitateen bidez produktu ekologikoen kultura sustatzeko lankidetzan aritzeko. 

 KUNA elkartearekin izandako bilera kultur eskubideei buruzko legearen inguruan. Bilera berean, 

etorkizuneko kultur koordinatzaileentzako prestakuntza beharra adierazi zuten bai eta NUKFk 

parte hartzen duen kultur arloko foro eta kontseilu guztien arteko koordinazio beharra ere. 

 Animaliak Babesteari buruzko legea jorratzeko lantaldearen bilera. Bertan, Animaliak Babesteari 

buruzko Legearen araubidearen aurreproiektuari aldeko txostena eman ahal izateko gutxieneko 

batzuk proposatzea onetsi zuten. Legeak ezartzen duen animalien zentroak egokitzeko arduraren 

aferak berarekin dakartzan betebeharrak bete ahal izateko finantza-nahikotasuna bermatzeko 

beharra adierazi zuen Federazioak oinarrian.  Proposamen hori Landa Garapeneko Kontseilariari 

eta Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiari helaraztea onetsi zen. Araudi horretan 

oinarriturik, toki entitateei esleitu ahal zaizkion arduren arazoa azaldu zuten.  

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, katu batek sortutako kalteengatiko indemnizazio baten 

inguruko Nafarroako Administrazio Auzitegiaren ebazpena azaldu zuen, zeina eragin mediatiko 

handia izan baitu.  

Ferrer jaunak, Erriberako Mankomunitateko lehendakariak, araudiak berarekin dakartzan 

betebeharrak aipatu ditu berriro eta adierazi du, egun, ez dagoela animaliak biltzeko eredu 

solidariorik. Nafarroako Gobernuaren inplikazioa izango duen beste eredu bat bilatu behar dela 

esan du. 

 Urtarrilaren hogeita hamaikan, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko 

Departamentuko kontseilariarekin eta Barneko zuzendari nagusiarekin zezen-plazen inguruan 

izandako bilera. Bertan, zezen-plazak dituzten zenbait udaletako alkateak izan ziren. Plaza batzuk 

araudiari egokitzeko dituzten zailtasunak hizpide izan zituzten eta malguak izateko borondatea 

adierazi zuten. Halaber, segurtasuna bermatuko duten neurri gehigarriak dituzten segurtasun-
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planak aurkezteko aukera proposatu zuten. 

 Otsailaren lauan, Eskubide Sozialetako Departamentuaren eta Gizarte Gaietarako Ministerioko 

ordezkariekin izandako bilera. Bertan, Europako finantziazioa izango duen gizarte zerbitzuak eta 

Nafarroako Enplegu Zerbitzua integratzeko eta koordinatzeko proiektu pilotu baten berri eman 

zuten, eskatzaileen eskuragarritasuna hobetzeko. 

 Datorren otsailaren hamarrerako deitua dagoen immatrikulaturiko ondasunei buruzko bilera, 

Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuarekin eta Lurralde Kohesiorako 

Departamentuarekin. Bertan, asmoa da gai horren inguruko aholkularitza zerbitzuren bat abian 

jartzeko beharra baloratzea. 

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

9. PUNTUA.- Galde-eskeak 

 

Arrizubieta jaunak, Tafallako alkateak, administrazio publikoetan behin behinekotasuna murrizteko 

onetsitako neurriek eragindako arazoak aipatu ditu. Nafarroako Gobernuak lanpostuen deialdiak deitzeko 

aukera proposatu du.  

 

Berriki onetsitako Lan Erreformaren inguruan berriz, enplegu babestua bezalako programetarako langileak 

kontratatzen jarraitu ahal izango den galdetu du. 

 

Esparza jaunak, Kasedako alkateak, udalerri txikientzako gastu arrunterako milioi bat euroko deialdiaren 

inguruan galdetu du. Hiru hilabete baino gehiago igaro direla esan du eta oraindik ez dutela ebazpena ere 

onetsi. Bertan behera geldituko ote den beldur da. 

 

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, jakinarazi du duela bi aste Nafarroako Gobernuaren lehendakariari 

bilera eskatu ziotela uholdeen inguruan Konfederazio hidrografikoarekin eta kaltetutako Erriberako 

hemezortzi toki entitateekin biltzeko, eta orain arte ez dutela erantzunik jaso. Horregatik, NUKFren 

bitartekaritza eskatu du bilera hori ahalik eta lasterren eduki ahal izateko. 

 

Halaber galdetu du entitateren batek arriskugarritasunari, toxikotasunari eta arrisku bereziari buruzko 

azterketa egin ahal duen enpresaren batekin lan egin duen edo halako enpresarik ezagutzen duen. 

 

Mendo jaunak, Garesko alkateak, esan du, berriki, ikerlan bat egin dutela Talentix-ekin eta ondorioztatu 

duen ordainsarien hazkundearen kontra Nafarroako Gobernuak helegitea jarri duela. 

 

Romero jaunak, Aranguren Ibarreko alkateak, laneko araudiak aurreikusten dituen penalizazioen inguruko 

kezka azaldu du. Idazkari nagusiak gaia aztertuko duela esan du. 

 

Untzue jaunak, Agoizko alkateak, esan du Toki Administrazioko zuzendari nagusiak adierazi zionaren 

arabera, funtsaren lehenengo ordainketa ez dela martxoaren edo apirilaren bukaera arte egingo eta hori 
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toki entitate batzuetan arazoa izan daitekeela. Adierazi du, ordainketa ahalik eta gehien aurreratzeko 

eskaera egin behar dela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

den eguneko hemeretziak direnean. Idazkari naizen honek honako akta idatzi eta horren fede ematen dut, 

eta lehendakariarekin sinatu dut.  

 

 

 

 

 

LEHENDAKARIAREN ONIRITZIA, 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn. 

IDAZKARIA, 

 

 

 

 

 

Berta Enrique Cornago and. 

 


