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4/2022 AKTA 
NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOAREN BATZORDE BETEARAZLEAK 

MARTXOAREN 8 EGINDAKO BILERA 
 
 
 
 
 

BERTARATUAK: 
 
 
LEHENDAKARIA: 
Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn., Azkoiengo 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 
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. 
Enrique Maya Miranda jn., Iruñeko 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 
 
Ezin etorria adierazi dute: 
Mario Fabo Calero jn., Martzillako alkatea 
Mª Carmen Segura Moreno and., Alesbesko alkatea 
Alejandro Toquero Gil jn., Tuterako alkatea. 
Itziar Semberoiz Garralda and., Espartza Zaraitzuko 
alkatea 
Ángel Martín Unzue Ayanz jn., Agoizko Alkatea 
Yolanda González García and., Vianako alkatea. 
David Oroz Alonso jn., Urdiaingo alkatea 
 
IDAZKARIA: 

Berta Enrique Cornago and. 

Iruñean, bi mila eta hogeita biko martxoaren 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 bilkuraren aktaren berri ematea eta 

hura onestea. 

2. Batzorde eta Kontseilu sektorialei buruzko 

informazioa. 

3. Hiri Eremuak Berreskuratzeko deialdiaren 

ebazpena. 

4. NUKFren Plan Estrategikoa egiteko prozesuan 

parte hartzeko galdetegia eta eremuko bilerak. 

5. Lan Erreformari eta Egonkortze Prozesuari 

buruzko informazioa. 

6. Lehendakariaren informazioa.  

7. Galde-eskeak. 

 
 

 

  



 

NUKFren Batzorde Betearazlea 2022/03/8.-           2. orrialdea 

 

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

 

Aurreko bilkuraren aktaren kopia igorrita deialdiarekin batera, aldez aurretik irakurri beharrik gabe, 

lehendakariak galdetu du Batzorde Betearazleko inork oharrik duen haren inguruan.  

Inork ez du oharrik egin; horrenbestez, 

 

ERABAKI DA: 

 

Bi mila eta hogeita biko otsailaren zortziko ohiko bilkuraren akta onestea. 

 

 

2. PUNTUA.- Batzorde eta kontseilu sektorialei buruzko informazioa. 

 

Honako Batzorde eta Kontseiluen berri eman dute: 

 

 Nafarroako Gardentasun Kontseilua (2022/02/14 eta 2022/03/7).  Informazioa eskuratzeko zenbait 

eskaera ukatzearen aurka jarritako erreklamazioak ebatzi zituzten. 

 Lurraldea Antolatzeko Batzordea (2022/02/21). Eguesibarko Udalez Gaindiko Plan Sektoriala 

baloratu zuten merkataritza establezimendu handi bat ezartzeko.  

 Emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean Koordinatzeko Nafarroako Erakunde Arteko III. 

Akordioaren jarraipen batzordea, (2022/03/04). NABIk 2021ean egindako jarduera nagusien berri 

eman zuten eta aurreikusiak dituenak azaldu zituzten. Horien artean honakoak nabarmendu zituzten: 

krisi-zentro bat abian jartzea eta eskaintzen dituen zerbitzuei zabalkundea ematea; emakume 

migranteentzako aholkularitza; NUPekin batera Berdintasuneko master bat martxan jartzea; eta 

indarkeriaren aurkako toki protokoloak sustatzea. NUKFk aldiz, berdintasunarekin lotuta egin dituen 

honako jarduerak azpimarratu zituen: prestakuntza programa; toki entitateei emaniko laguntza 

teknikoa; azaroaren 25eko kanpainan laguntza eta koordinazioa ematea; berdintasun alorreko 

teknikariekin koordinatzea; Federazioaren Plan Estrategikoan berdintasuna txertatzea; eta garapen 

lankidetzarako proiektu bat finantzatzea. 

 Hondakinen prebentziorako eta Ekonomia Zirkularra Sustatzeko Bulegoa. Prebentzioaren 

alorreko jarduketa plana egiteko Federazioak izenpetu zuen hitzarmenak aurreikusi moduan, bulego 

honen zuzendaritza organoa osatu zen. Bestalde, intereseko informazioaren berri eman zuten eta 

Federazioari igorriko diote zabalkundea egin dezan (kanpainak, udal eraikinetan hondakinen alorreko 

eskuliburu bat eta ekitaldi jasangarrietarako arautegi bat). 

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 
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3. PUNTUA.- Hiri Eremuak Berreskuratzeko deialdiaren ebazpena 

 

Lehenik eta behin, jakinarazi da Nafarroako Kutxarekin eta La Caixa fundazioarekin izandako bilera batean 

Federazioari jakinarazi zioten moduan, ez dutela hitzarmen berririk sinatuko eta, hortaz, ez dela deialdi 

honen edizio berririk egongo. 

 

Horren ordez, toki entitate txikiei bereziki zuzendutako deialdi bat diseinatzeko lanetan ari direla adierazi 

zioten NUKFri eta lana aurreratuagoa dutenean horren berri emango dute. 

 

 

Ondoren, ebazpen-proposamenaren berri eman diote Batzordeari. Jakinarazi denez, urtarrilaren 

hamabostean amaitu zen eskaerak aurkezteko epea eta, beste urtetan egin moduan, norgehiagokako 

araubidean zehaztu da bakoitzak jaso beharreko zenbatekoa; horretarako, emandako diru guztia 

eskatutako gehieneko dirulaguntza guztiekin zatituta ateratzen den portzentajea aplikatu da, %99,67 

alegia.  Era horretan, entitate guztiek hartzen dute parte deialdian eta denei esleitzen zaizkie La Caixa eta 

Nafarroako Kutxa banku fundazioek emandako 115.000 euroak. 

 

Hirurogeita bat eskaera aurkeztu dira eta horietatik bik dirulaguntzari uko egin diote. Laguntzak barne 

hartutako entitateen populazioa 31.359 biztanlekoa da eta deialdiak ehunda berrogeita lau pertsonari 

kontratu partziala egiteko bide eman du. 

 

 

ERABAKI DA: 

 

Hiri Eremuak Berreskuratzeko 2021eko deialdiaren ebazpena onestea, akta honen eranskin modura doan 

txostenean jasotzen den moduan. 

 

 

4. PUNTUA.- NUKFren Plan Estrategikoa egiteko prozesuan parte hartzeko galdetegia eta eremuko 

bilerak. 

 

Plan Estrategikoa egiteko sortutako lantaldeak onetsi duen galdetegiaren berri eman diote Batzordeari. 

Galdetegia osatzerakoan, kontrataturiko bi laguntza teknikoek ere parte hartu dute, hots, parte-hartze 

prozesuetan aditua denak eta berdintasun alorrekoak.  

 

Era berean, Aste Santu ondoren egingo diren eremuko bileren egutegia ere aurkeztu dute.  

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, saio horiek nola izango diren galdetu du. Halaber adierazi du denbora 

gutxi dagoela plan estrategikoarekin aurrera egiteko, legealdiko zein epetan gauden ikusita. Hala ere, uste 

du ona dela prozesu hori egitea eta hautetsien iritzia biltzea datorren legealdian lanean jarraitu ahal 

izateko. 
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ERABAKI DA: 

 

NUKFren Plan Estrategikoa egiteko prozesuan parte hartzeko galdetegia eta eremuko bileren egutegia 

onestea. Galdetegia eta egutegia akta honi erantsi zaizkio. 

 

 

5. PUNTUA.- Lan Erreformari eta Egonkortze Prozesuari buruzko informazioa 

 

Lan erreformak aldi baterako kontratazioari ezartzen dizkion mugen berri eman dute eta enplegu 

programei lotutako aldi baterako kontratuak aipatu dituzte, gehienez ere, urtebeteko iraupena baitute. 

 

Egonkortze prozesuari dagokionez, jakinarazi dutenez, Federazioa Funtzio Publikoko 

Departamentuarekin biltzeko zain dago egokitzapen araudiarik egongo den jakiteko eta, halakorik 

egotekotan, dauden aurreikuspenen berri jakiteko eta prozesu hori egiteko irizpide amankomunak 

ezartzeko beharra adierazteko. Era berean, egonkortze prozesua gauzatzeko epeen berri eman dute.  

 

Halaber, Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusiak idazkari eta kontu-harzaileentzat egonkortze 

prozesu bat egingo duela jakinarazi dute. Prozesu horrek Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 

eta lege hori aldatzen duen foru legearen aldaketa behar du. 

 

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, prozesuaren zailtasuna agerian utzi du eta finkaturiko epeak ez 

betetzeak ekar litzakeen ondorioen inguruan galdetu du.  

 

Romero jaunak, Aranguren Ibarreko alkateak, prozesu horiek eragin ditzaketen kalte-ordainketak aipatu 

ditu eta horiek nork ordaindu behar dituen galdetu du. Gaiaren inguruan bestelako kezkak ere sortu dira; 

esaterako, prozesu horien ondorioz udal jardunaren etetea etab. 

 

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

6. PUNTUA.  Larrialdiko laguntza 

 

Azken egunotan Ukrainako herritarren larrialdiko laguntzaren beharra areagotu denez gero, honako puntu 

hau gai-zerrendan sartzea proposatu dute. Horretarako, Batzorde Betearazleko kideen gehiengo 

absolutua behar da.  

 

Gehiengo hori edukita, NUKFren aurrekontuetako larrialdiko laguntzarako partida honela banatzea 

proposatu da: 7.500 euroko dohaintza Ukrainako errefuxiatuentzat eta 2.500 eurokoa Palestinako 

errefuxiatuentzat. Izan ere, Palestinako errefuxiatuen alde lan egiten duen NBEko Agentziak pertsona 

horientzako larrialdiko laguntza eskatu baitu osasun, hezkuntza eta elikadura arloko oinarrizko beharrak 

asetzeko.  
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Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, galdetu du zergatik dagoen diru-kopuru alde hori. Azaldu diotenez, 

Ukrainako gerra egoera berria da eta errefuxiatuentzako beharrezko baliabideak jarri behar dira martxan. 

Palestinako errefuxiatuei dagokienez ordea, gutxi gorabehera finantziazio egonkorra dago.  

 

Ukrainako errefuxiatuen inguruan, lehendakariak adierazi du Migrazio Politiketako Departamentuarekin 

eta Espainiako Gobernuko Ordezkaritzarekin biltzen ari dela errefuxiatuen harrera eta abar koordinatzeko. 

 

Maya jaunak, Iruñeko alkateak, horri lorturik adierazi du Nafarroako Gobernutik jakinarazi diotela laguntza 

ongi bideratzea dela garrantzitsuena eta premiazkoa dela erabilgarri dauden udal lotarako tokien inguruko 

informazioa edukitzea.  

 

ERABAKI DA: 

 

Larrialdiko laguntza honela banatzea: 

 

 7.500 euro Ukrainako errefuxiatuentzat, Espainiako GGKEen Koordinakundeak adierazitako 

GGKEen bidez bideratuak. 

 2.500 euro Palestinako errefuxiatuentzat, UNRWA Nazio Batuen Agentziaren bidez bideratuak. 

 

 

7. PUNTUA.- Lehendakariaren informazioa. 

 

Lehendakariak honako gai hauek aipatu ditu: 

 Otsailaren hamaseian Gobernuko Lehendakaritzak deituta izandako bilkura Zahartze Aktiboaren 

Estrategiaren garapenaren inguruan. Adinekoen kolektiboek digitalizazioarekiko beldurra eta lehen 

mailako arreta hobetu beharra adierazi zuten. 

 Otsailaren hogeita batean Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Zuzendari Nagusiarekin izandako 

bilera Animaliak Babesteari buruzko Foru Legea garatzen duen Foru Dekretuaren proiektua 

adosteko. Proiektu horren aurkako arrazoi nagusiak helarazi ziren: toki entitateentzat Legeak eta 

proiektu honek dakartzan betebehar guztiei aurre egiteko finantza-nahikotasunaren bermerik eza; 

Foru Erkidego osoaren beharrak asebeteko dituen zentro-eredu bat ezartzeko planifikazio falta; eta 

egun dauden zentroak egokitzeko beharra. Adierazitako gai batzuk kontuan izan dituzte beste 

batzuk ordea, ez. 

 Egun horretan bertan Toki Araubideko Foru Batzordeko ordezkariekin eta Animaliak Babesteari 

buruzko Foru Legea garatzeko foru dekretuaren proiektua lantzeko sortutako lantaldeko kideekin 

izandako bilera proiektu horren inguruan toki entitateen ordezkarien iritzia bateratzeko. Kontrako 

txostena ematea erabaki da finantza nahikotasunaren eta planifikazioaren gaia argitzen ez badute.  

Era berean, otsailaren hogeita zortzirako deitutako Toki Araubideko Foru Batzordea bertan behera 

gelditu zela jakinarazi du lehendakariak gaia lantzen jarraitzeko, eta azkenean, martxoaren 

bederatzirako deitu dela. Finantza nahikotasunaren bermearen gaia ez dago oraindik ere argi nahiz 

eta horri erreferentzia egiten dion xedapenaren idazketa hobetu duten. Horrenbestez, gai horri 

heldu dio Batzorde Betearazleak txostena eman ahal izateko:  
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Ferrer jaunak, Erriberako Mankomunitateko lehendakariak eta lantaldeko kideak, uste du aipatutako 

gaiez gain bestelako gai garrantzitsuak ere falta direla. Esaterako, ez da zehazten egun dauden 

zentroekin zer gertatzen den eta egokitzapen protokolo baten eza, isunen arazoa edota ardurarena 

aipatu ditu.. Uste du ezin dela aldeko txostenik eman. 

Alvarez jauna, Castejongo alkatea eta lantaldeko kidea, esandakoekin ados azaldu da baina 

egindako aurrerapausoak garrantzitsutzat jo ditu eta uste du finantza nahikotasunaren alderdia 

argitzen badute aldeko txostena ematen ahal zaiola proiektuari adostasun batera iristearren.  

Horrekin loturik, Mendo jaunak, Garesko alkateak, animalien inguruan jasotzen dituzten isunen 

arazoa eta isuna bera izapidetzeko zailtasunak berretsi ditu. 

 Otsailaren hogeita bian Juan Rubio jaunarekin berrikuntzaren inguruan izandako bilera. Bertan, 

unibertsitateekin eta partzuergoekin lantalde bat sortzea proposatu du auzo osasungarri, iraunkor, 

seguru eta burujabe bat definituko duen trakzio-proiektu bat egiteko, energia- eta elikadura-mailan.  

 Otsailaren hogeita bian Nafarroako Gobernuarekin eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoarekin 

izandako bilera, uholdeen prebentzioari eta uholdeetara egokitzeari buruz egiten ari diren lana 

azaltzeko. Adierazi zutenez, Ebroko mugapenaren arrisku plana berrikusteko azken fasean daude. 

 Otsailaren hogeita hiruan Madrilen "Navarra, Pura Energía” lelopean izandako bilera, toki entitateek 

energia berriztagarriei egiten dieten ekarpena azaltzeko. 

 Otsailaren hogeita lauan Nafarroako Gobernuarekin, Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin, NILSArekin 

eta Iruñerriko Mankomunitatearekin izandako bilera garapen lankidetzarako balizko proiektu baten 

inguruan. Erdialdeko Amerikako herrialdeekin lankidetzan izandako esperientziak partekatu ziren, 

hornidura eta saneamendua hobetzeko proiektuak laguntzeko. 

 Martxoaren 2an Toki Administrazioko Zuzendari Nagusiarekin izandako bilera toki entitateek 

administrazio elektronikoarekin lotuta dituzten beharren inguruko ikerketa baten beharra eta 

eskaera adierazteko.  Ezarpenerako plan bat definitzea ere eskatu zen. Federazioari hamabost 

eguneko epea eskatu zioten gaien horien inguruko erantzuna eman ahal izateko. 

 Toki Administrazioko Zuzendari Nagusiarekin martxoaren 2an izandako bilera, Federazioak hala 

eskatuta, langileen egonkortze prozesuen inguruan dituzten aurreikuspenen berri emateko. 

Idazkaritzako eta kontu-hartzailetzako ahalik eta posturik gehien egonkortzeko asmoa dutela 

jakinarazi zioten NUKFri eta Toki Administrazioari buruzko Foru Legea aldatzeko asmoa dutela ere. 

 Martxoaren lauan, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako 

Kontseilariarekin eta Etxebizitzako Zuzendari Nagusiarekin izandako bilera. Bertan, Etxebizitzari 

buruzko Foru Lege-proposamen baten berri eman zioten Federazioari, bai eta zenbait dirulaguntza 

deialdiren berri ere. 

 

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 
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7. PUNTUA.- Galde-eskeak 

 

Lacasta andreak, Basaburuako alkateak, adierazi du UEMAk posta elektroniko bat igorri zuela euskaraz 

egindako plegu-ereduak, euskarazko ikastaro eskaintza handiagoa eta Concejo aldizkarian euskararen 

presentzia handiagoa eskatuz eta ez duela erantzunik jaso. 

 

Mezua berrikusi eta eskaerari erantzuna emango zaiola adierazi diote.  

 

Esparza jaunak, Kasedako alkateak, despopulazio alorrean gastu arrunterako dirulaguntza deialdiaren 

ebazpenaren berri galdetu du. Adierazi du eskaerak aurkezteko epea ekainean amaitu zela eta, oraindik, 

ez dela ebatzi. 

 

Idazkari Nagusiak esan du gai horren inguruan galdetu dutela jada, baina ez dutela erantzunik jaso. Berriro 

ere galdetuko dutela adierazi du. 

 

Bea jaunak, Cintruenigoko alkateak,  Gizarte Segurantzarekin bitartekaritza lanak egin ditzan eskatu dio 

Federazioari inklusioko errenta emateko espedienteetan errolda-ziurtagiria ez eskatzeko.   

 

Halaber, Iruzurraren aurkako planen inguruan galdetu du. Toki entitateentzako eredu bat prestatzen ari 

direla erantzun diote eta aurrerago izango dutela horren berri. 

 

 

 

 

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

den eguneko hemeretziak eta hogeita hamar minutu 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. 

 


