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5/2022 AKTA 
NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOAREN BATZORDE BETEARAZLEAK  

APIRILAREN 12AN 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 

Jesús Esparza Iriarte jn., Kasedako alkatea 

Jesús María Arrizubieta Astiz jn., Tafallako alkatea 

Óscar Bea Trincado jn., Cintruenigoko alkatea 

Enrique Maya Miranda jn., Iruñeko alkatea. 

Pedro José Soto Eguren jn., Gesalazko 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 

David Oroz Alonso jn., Urdiaingo alkatea 

 

Ezin etorria adierazi dute: 

David Alvarez Yanguas jn., Castejongo alkatea. 

Alejandro Toquero Gil jn., Tuterako alkatea. 

Itziar Semberoiz Garralda and., Espartza Zaraitzuko alkatea 

Yolanda González García and., Vianako alkatea. 

 

 

IDAZKARIA 

Berta Enrique Cornago and. 

Iruñean, bi mila eta hogeita biko apirilaren hamabian, 

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. NUKFri atxikitzeko eskaerak. 

4. 2021eko Kontuak onestea. 

5. NUKFren 2022ko kuotak. 

6. FEMParen 2030 Agendaren aldeko Toki 

Entitateen Sarera kide behatzaile gisa 

atxikitzea. 

7. Hitzarmena NABIrekin toki entitateetan 

berdintasun politikak sustatzeko. 

8. 0-3 urteko zikloaren egoera. 

9. NUKFren 40. urteurrenaren ospakizunari 

buruzko informazioa. 

10. Lehendakariaren informazioa.  

11. Galde-eskeak. 
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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: 

 

2022ko martxoaren zortzian egin bilkuraren akta onestea. 

 

 

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

 

Honako Batzorde eta Kontseiluen berri eman dute: 

 Iruzurraren eta Ezkutuko Ekonomiaren Kontra Borrokatzeko lan iraunkorreko batzordea, 

(2022/03/11). Aurtengo jarduketa planaren berri eman zuten. 

 Nafarroako Ekonomia eta Gizarte Kontseilua, (2022/03/15). Ukrainako gerraren ondorio 

ekonomikoak jorratu ziren eta epea zabaldu zen ordezkaturiko entitate guztiek ondorio horiei aurre 

egiteko proposamenak igor ditzaten. 

 NILSAko Administrazio Kontseilua, (2022/03/21). 2021eko kontuak aurkeztu zituzten bai eta Hiri 

Erabilerarako Uraren Ziklo Osoaren Plan Zuzentzailearen egoera. 2023an saneamenduari 

dagokion kanona berrikusteko beharraren inguruan aritu ziren inbertsioen kostuen igoera ikusita. 

Halaber, zain dauden auzien berri eman zuten. 

 Garapen Lankidetzarako Nafarroako Kontseilua, (2022/03/21). 100% 1/1 (TM) 2022-05-

03 09:15:41- by NIE Garapen Lankidetzaren alorrean estatuko lege bat izapidetzen ari direla 

jakinarazi zuten eta legeak aurreikusten dituen partaidetza organoetan toki entitateen parte-hartze 

eskasaren inguruan eztabaidatu zuten.  

 Toki Araubideko Foru Batzordea, (2022/03/23). Animaliak Babesteari buruzko Foru Legea 

garatzen duen Foru Dekretuaren proiektuari kontrako txostena eman zitzaion. 

 Nafarroako Estatistika Kontseilua, (2022/03/29). 2022ko programa aurkeztu zuten. 

 Irisgarritasun Unibertsala eta Aukera-berdintasuna sustatzeko kontseilua, (2022/04/04). 

2022ko Desgaitasunaren Plan Eragilearen berri eta horren jendaurreko izapidetzean egondako 

ekarpenen berri eman zuten. 

 Despopulazioaren kontra borrokatzeko Batzordea, (2022/04/08). Despopulazioaren kontrako 

Borroka-estrategia bat egiteko asmoa dutela jakinarazi zuten eta lege bat egiteko aukera ere 

atertzen ari direla. 2021ean egindako ekarpenak berrikusi eta 2022rako aurreikusitakoak aurkeztu 

zituzten. 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 
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3. PUNTUA.- NUKFri atxikitzeko eskaerak 

 

Burgi, Bidankoze eta Gardeko Udalen Batasunak 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. 

 

 

4. PUNTUA.- 2021eko Kontuak onestea 

 

Lehendakariak 2021eko kontuen proposamenaren berri eman du, abenduko Batzar Nagusiaren 

onespenera jarriko dena. Ohi den moduan, aurrekontuek barne hartzen dituzten hiru programen likidazioa 

aurkezten dela azaldu zuen. Hau da, NUKFren aurrekontu orokorraren, Concejo aldizkariaren eta 

Trebakuntza Planaren likidazioa. 

 

Pandemiak aurtengo aurrekontuaren gauzapenean eragina izan duela azaldu du aurrez aurreko jarduera 

partziala berreskuratu bada ere. Prestakuntza Plana eta NABIrekin sinatutako hitzarmeneko jarduerak 

normaltasunez egin ahal izan dira bai eta NUKFren Plan Estrategikoa egiteko lanak ere, orain berriro 

abiatuko direnak. Aurreko ekitaldiarekin erkatuta, aurrekontuak gauzapen apalagoa izan du, 35.361,47 

euroko superabitera helduta. 

 

Ondoren, Cabasés jaunak, NUKFko teknikariak, hitza hartu du partida garrantzitsuenak aipatzeko 

aurrekontuen gauzapen handiagoa edo apalagoa izan duten azalduta. 

 

Kontuak Batzorde Betearazlearen onespenera jarrita,  

 

 

ERABAKI DA: 

 

Kontuen proposamena onestea Batzar Nagusiaren onespenera jartzeko. 

 

 

5. PUNTUA.- NUKFren 2022ko kuotak 

 

Aurten, beste behin ere, NUKFren kuotak mantentzea proposatu dute.  

 

 

ERABAKI DA: 

 

Akta honi erantsirik doazen kuotak proposatu moduan onestea. 
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6. PUNTUA.- FEMParen 2030 Agendaren aldeko Toki Entitateen Sarera kide behatzaile gisa 

atxikitzea 

 

FEMPek 2030 Agendaren aldeko Toki Entitateen Sarera atxikitzeko luzatutako gonbidapenaren berri 

eman du lehendakariak. Gonbidapena deialdiarekin batera igorri da. 

 

Azaldu duenez, asko dira dagoeneko sarera batu diren toki entitateak eta, beste sare batzuen kasuan 

gertatzen den moduan, NUKF kide den Gardentasunaren aldeko Toki Entitateen Sarearen kasuan 

adibidez, aukera dago Lurraldeko Federazioak kide behatzaile gisa atxikitzeko. Horrek sareetan parte 

hartzeko aukera emateaz gain, bertan egiten diren jarduketen, jardunaldien eta abarren berri edukitzeko 

aukera ere ematen du. 

 

Lehendakariak, halaber, 2030 Agendaren eta Garapen Jasangarriko Helburuen garrantziaz ohartarazi du. 

 

Gaia Batzorde Betearazlearen onespenera jarrita, 

 

 

ERABAKI DA: 

 

FEMParen 2030 Agendaren aldeko Toki Entitateen Sarera kide behatzaile gisa atxikitzea. 

 

 

7. PUNTUA.- Hitzarmena NABIrekin toki entitateetan berdintasun politikak sustatzeko. 

 

Aurreko urteetako baldintza beretsuetan NABIrekin hitzarmen berria sinatzea proposatu dute toki 

entitateetan berdintasun politikak sustatzeko. Hitzarmen horretan, NUKFk egingo dituen jarduketak 

ezartzen dira; besteak beste, berdintasunaren eta emakumeen kontrako genero indarkeriaren alorrean 

aholkularitza emateko berdintasun teknikaririk ez duten toki entitateei laguntza teknikoa ematea; eta bi 

ikastaro on line diseinatzea eta egitea: bata oinarrizkoa eta bestea espezifikoa emakumeen kontrako 

indarkeriaren inguruan toki entitateetako teknikariei eta politikariei zuzendua.  

 

Aipatu bi jarduketa horiek kanpo kontratazioko laguntza teknikoen bidez egingo dira. 

 

Jarduketa horietaz gain, aurreko urteko hitzarmenean egindako jardunbide egokien gida zabalduko da eta 

Federazioaren Plan Estrategikoaren osatze-prozesuan NUKFren jarduketetan berdintasuna zeharka nola 

aplikatu aztertuko da, eta toki entitateetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko 

NUKFk duen zeregina ere aztertuko da. 

 

Nafarroako Gobernuko gehieneko ekarpena 35.000 eurokoa da; betiere, NUKFk 10.000 euroko ekarpena 

egiten badu. 

 

ERABAKI DA: 

 

Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren eta NUKFren arteko lankidetza hitzarmena onestea toki 

esparruan berdintasun politikak sustatzeko. 
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8. PUNTUA.- 0-3 urteko zikloaren egoera 

 

Gai zerrendan dagoen erabaki proposamena eztabaidatu baino lehen, lehendakariak 0-3 Plataformarekin 

izandako bileraren berri eman du. Bertan, doakotasuna, ratioak, lan-baldintzak, Covid-ak zerbitzuan 

izandako eragina, antolatzeko modu ezberdinak eta abar hizpide izan zituzten. 

 

Bileran, halaber, Plataformaren ordezkariek adierazi zuten zikloaren antolaketa eta kudeaketa Nafarroako 

Gobernuari dagokiola eta jakin badakitela toki entitateek haur eskolen inguruan jarduteko tarte txikia 

dutela.  

 

Plataformak ikusten duen irtenbide bakarra greba da eta Hezkuntza Departamentuak plataforma barne 

hartuko duen lantalde bat osatuko balu soilik, utziko lukete greba bertan behera. 

 

Lehendakariak gutxieneko zerbitzuak ezartzeko zailtasuna ere aipatu du. Izan ere, ratioak eta abar 

betetzeko, %100eko gutxieneko zerbitzuak ezarri beharko baitira. 

 

Ondoren, haserre azaldu da Gobernuko lehendakariak eta Hezkuntza Departamentuak egindako 

adierazpenengatik. Batzorde Betearazleko kideek ere haserrea adierazi dute. Izan ere, uste baitute 

Gobernuak ez duela dagokion ardura hartu eta toki entitateei esleitu diola Plataformaren aldarrikapenak 

aztertzeko eskumena; eta argi dagoenez, toki entitateen jarduteko tartea benetan txikia da. Jakinarazi 

dute, halaber, Hezkuntzako Zuzendaritza Nagusiak datorren apirilaren hogeita batean bilkura batera dei 

egin diola Federazioari. 

 

Ondoren, erabaki proposamena eztabaidatu dute.  

 

Lacasta andreak, Basaburuako alkateak, hitza hartu du aurkeztutako proposamena azaltzeko. Bertan, 

Batzorde Betearazlearen bilkura berezia proposatu eta lantalde bat osatzea eskatu dute Nafarroako 

Gobernuarekin, NUKFrekin, Plataformarekin eta talde parlamentarioekin. 

 

Ondoren, lehendakariak esan du lehenengo NUKFren barruan dagoen 0-3 Lantaldearen bilkura deitzea 

komeni dela. 

 

Lacasta andreak, Basaburuako alkateak, zikloaren eskumenak berehala argitzeko beharra adierazi du eta 

uste du gaia jorratuko duen Batzorde Betearazle berezi bat egin behar dela. Plataformaren eta talde 

parlamentarioen parte-hartzea ere izango duen lantaldea osatzeko eskaerari dagokionez, behar 

beharrezkotzat jo du talde horretan eskumenen afera jorratu behar delako bai eta hezkuntza ziklo 

horretarako nahi diren helburuak ere.  

 

Zabaleta jaunak, Leitzako alkateak, uste du zikloak arreta edo hezkuntza izaera duen erabakitzeko 

eztabaida bertan behera utzi beharra dagoela. Ez ditu bidezkotzat jo Gobernuak egindako adierazpenak 

eta bere udalak zerbitzuaren %45 finantzatzen duela zehaztu du. Halaber, uste du ez dagokiela soilik toki 

entitateei greba ekiditea. Honek ere Batzorde Betearazlearen bilkura berezia deitzeko beharra adierazi 

du. 

 

Lacasta andreak, Basaburuako alkateak, esan du osatu den taldea ez dela politikoa teknikariak daudelako 



 

NUKFren Batzorde Betearazlea 2022/04/12.-               6. orrialdea 

eta aurretik egindako lana oinarritzat hartu behar dela. 

 

Maya jaunak, Iruñeko alkateak, Batzorde Betearazle berezia deitzeari dagokionez esan du ezin dela 

deialdia egin zer landuko den jakin gabe eta erabakiak zeren inguruan hartuko diren jakin gabe. 

Proposamenaren bigarren zatiarekin ados dago eta lan-mahai bat deitzeko eskatu behar dela uste du. 

 

Zalantzak azaldu dira Plataformaren aldarrikapenen eta ordezkaritzaren inguruan.  

 

Zabaleta jaunak, Leitzako alkateak, hartzen diren erabakiak udal haur eskoletan eragina izango dutela 

uste du kudeaketa modua edozein dela ere. 

 

Maya jaunak, Iruñeko alkateak Plataformaren aldarrikapenen, Plataformak ordezkatzen duen kudeaketa 

ereduaren, Nafarroako Gobernuaren beregain hartu behar duen zereginaren eta abarren inguruko 

zalantzak ditu. 

 

Bea jaunak, Cintruenigoko alkateak, zein irtenbide hartu behar diren erabakitzea zaila dela uste du ere 

bai. 

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, lehenengo NUKFko 0-3ko lantaldea deitzearen inguruan ongi iritzi dio 

baina beharrezkotzat jo du gaia Batzorde Betearazle berezi batean jorratzea.   

 

Erabaki proposamena Batzorde Betearazlearen onespenera jarrita, aldeko hamaika boto eta kontrako sei 

daudela, 

 

ERABAKI DA: 

 

Lehenbizikoa.- Batzorde Betearazlearen saio berezi eta monografikoa deitzea 0-3ko udal zerbitzuaren 

egoera aztertzeko eta ondorioak ateratzeko; besteak beste, kalitatezko zerbitzu publikoa emateko 

baliabideak bermatzea. 

 

Bigarrena.- Lan-mahai baten sorrera eskatzea, Administrazioaren (Udalen eta Nafarroako Gobernuaren), 

Nafarroako Parlamentuan ordezkaritza duten taldeen eta 0-3 Plataformaren parte-hartzea izango duena. 

Mahai horren helburu nagusia izango da zerbitzuan dauden gabeziak aztertzea eta irtenbideak bilatzen 

saiatzea.  

 

Hirugarrena.- NUKFk mahai hori berehala sortzea ezinbestekotzat jotzen duenez, Nafarroako Gobernuari 

lan egiteko esparru hori berehala sor dezan eskatzea. 

 

Laugarrena.- Erabakia Gobernuko lehendakariari eta Hezkuntza Departamentuari jakinaraztea. 

 

Bosgarrena.- Erabaki hau jendaurrean zabaltzea eta herritarrei jakinaraztea. 
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9. PUNTUA.- NUKFren 40. urteurrenaren ospakizunari buruzko informazioa 

 

Lehendakariak NUKFren 40. urteurrena betetzen dela jakinarazi du eta ekitaldi instituzional batekin ospatu 

nahi duela ekainaren 9an Baluarten. 

 

Egitaraua osatzen ari direla azaldu du eta zehazten joaten diren heinean horren berri emango duela. 

 

Egun hori ospatzeko, honakoa proposatu du: Batzorde Betearazlearen saio berezia egitea, bertan, udalen 

oraina eta etorkizuna eta gizartean duten zeregina jorratuko dituen adierazpen instituzional bat onesteko. 

Asmoa da adierazpenaren zirriborroa egitea eta Batzorde Betearazleko kideei igortzea ekarpenak egin 

ditzaten, adierazpena denon artean adosteko. 

 

Ondoren, bazkari bat egitea Batzorde Betearazleko kideekin eta NUKFko langileekin. Azkenik, ekitaldi 

instituzionala egitea NUKFren testuingurua azalduta eta lehendakari eta Batzorde Betearazle guztiak 

berrikusita eta egungo gizartean toki entitateek duten zeregina jorratuko duen hitzaldi bat eta 

lehendakariaren hitzaldia barne hartuta. 

 

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

10. PUNTUA.- Lehendakariaren informazioa. 

 

Lehendakariak honako gai hauek aipatu ditu:  

 

 Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzarekin izandako bilerak Ukrainako gerrari eta errefuxiatuen 

iritsierari buruz. 

 Nafarroako Gobernuko lehendakariak egindako eremuko bilerak. 

 Martxoaren hamaseian izandako Nafarroako Lurralde Estrategiaren aurkezpena. 

 Martxoaren 25ean Gizarte Langileen Elkargoarekin izandako bilera. Bertan, kontratazio zerrendak 

egiteko eta abarrerako talde bat sortzea komeniko litzatekeela hizpide izan zuten ondoren gai horiek 

Nafarroako Gobernuari helarazteko.  

 Martxoaren hogeita hamaikan Arartekoarekin izandako bilera. 

 NUKFren Plan Estrategikoa egiteko prozesu parte-hartzailearen hasiera. Komeni da Batzorde 

Betearazleko kideek parte-hartzea eta gainontzeko hautetsien parte-hartzea ere sustatzea. 

 Langileen egonkortze-prozesuak. Web-orrian atal berria sortu dela jakinarazi du eta prozesuaren 

berri emango dutela. Halaber, jakinarazi du iragarri moduan estatuko araudia egokitzeko Foru Lege-

dekretua onetsi zain daudela. 

 Despopulazio arriskuan dauden toki entitateei zuzendutako gastu arrunterako dirulaguntza deialdia, 

zeina ebazpenaren zain baitzegoen. Toki Administrazioaren zuzendari nagusiari deialdiaren 
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egoeraren inguruko informazioa eskatu ziotela jakinarazi du lehendakariak eta, hasiera batean, 

deialdiak kontu-hartzailetzako eragozpen bat jaso zuela jakinarazi ziotela Federazioari eta deialdia 

bertan behera geratuko zela esan zietela. Azkenean ordea, eta deialdiarekin aurrera jarraitzeko 

eskaerak ikusita, deialdia laster ebatziko dela jakinarazi dute. 

 Toki Administrazioaren Zuzendari Nagusiari berriro ere Transferentzia Arrunten Funtsaren 

ordainketa eskatu diote. 

 

 

11. PUNTUA. Galde-eskeak 

 

Unzue jaunak, Agoizko alkateak, berriro ere adierazi du Transferentzia Arrunten Funtsaren lehenengo 

ordainketa egitea premiazkoa dela. Esan du, ez duela ulertzen martxoaren hamaseian onetsitako legea 

izanik, apirilaren bata arte ez argitaratzea eta data horretatik aurrera ordainketa egiteko hamar egun itxoin 

behar izatea. 

 

 

 

Eta aztergai gehiagorik ez dagoela, lehendakari 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. 

 


