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6/2022 AKTA 
NAFARROAKO UDALERRIEN ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOAREN BATZORDE BETEARAZLEAK 

MAIATZAREN 10EAN EGINDAKO BILKURA 
 
 
 
 
 

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: 

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. 

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 

Ángel Martín Unzue Ayanz jn., Agoizko Alkatea 

David Oroz Alonso jn., Urdiaingo alkatea 

 

Ezin etorria adierazi dute: 

Yolanda González García and., Vianako alkatea. 

 

IDAZKARIA 

Berta Enrique Cornago and. 

Iruñean, bi mila eta hogeita biko maiatzaren hamarrean, 

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 akta onestea. 

2. Batzorde eta Kontseilu sektorialei buruzko 

informazioa. 

3. NUKFri atxikitzeko eskaerak. 

4. 0-3 haur hezkuntzako zikloari buruz Hezkuntza 

Departamentuarekin lantaldea osatzea eta 

taldearen funtzionamendu arauak. Grebaren 

jarraipenari eta gutxieneko zerbitzuei buruzko 

informazioa. 

5. Nafarroako Foru Komunitatearen gaikuntza 

duten funtzionarioentzat gordetako lanpostuen 

behin-behinekotasuna murrizteko premiazko 

neurriei buruzko Foru Lege-proposamena. 

6. NUKFren 40. urteurrenaren egitarauari buruzko 

informazioa. 

7. Lehendakariaren informazioa.  

8. 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 apirilaren hamabian egin bilkuraren akta onestea. 

 

 

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

 

Honako Batzorde eta Kontseiluen berri eman dute: 

 

 Toki Araubideko Foru Batzordea, (2022/04/13). Toki Inbertsioen Programan Inbertsio 

Programak behin behinean sartzeari eta obrak hautatzeko eta lehenesteko baldintzei buruzko Toki 

Administrazioko Zuzendari Nagusiaren bi ebazpenen berri eman zuten. 

 Nafarroako Eskola Kontseilua, (2022/04/27). Kontseilu honetako ordezkariak ekitateari buruzko 

lantaldearen saioen berri eman du, izan ere bertan parte hartzen ari da Hezkuntzaren aldeko Ituna 

egiteko. Eramaten ari diren metodologiaren inguruko kezka azaldu du ez datorrelako Nafarroako 

errealitatearekin bat. Parte-hartzeko oso aukera gutxi dagoela adierazi du eta kezka du bera parte-

hartzearekin NUKFren oniritzia suposatzen ahal delako, eta bera ez dago ados gauza askorekin. 

 Toki Prestakuntzarako Batzorde Paritarioa, (2022/05/05). NUKFren Prestakuntza Planaren 

onespenaren berri eman zuten. 

 

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

3. PUNTUA.- NUKFri atxikitzeko eskaerak 

 

Bidausi Mankomunitateak NUKFri atxikitzeko egindako eskaeraren berri eman da. 

 

ERABAKI DA: 

 

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

bilkuraren egunetik aurrerako ondorioekin. 

 

 

4. PUNTUA.- 0-3 haur hezkuntzako zikloari buruz Hezkuntza Departamentuarekin lantaldea osatzea 
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eta taldearen funtzionamendu arauak. Grebaren jarraipenari eta gutxieneko zerbitzuei buruzko 

informazioa. 

 

Lehendakariak Hezkuntza Departamentuko buruekin eta NUKFko barne taldearekin izandako bilerak 

berrikusi ditu. 

 

Bereziki, apirilaren hogeita zazpian izandako bilera nabarmendu du. Bertan, Haur Hezkuntzako 0-3 urteko 

lantaldearen funtzionamendu arauak jakinarazi zitzaizkion NUKFri, egoki ikusiz gero ekarpenak egiteko. 

Bilkuraren bigarren zatian, 0-3 Plataformako ordezkariak batu ziren. 

 

Ondoren, lehendakariak adierazi du uste duela Federazioak greba mugagabearen arazoari konponbidea 

bilatu behar diola eta, horretarako, bitarteko bideak aurkitu behar direla gaia jorratzen hasi eta egindako 

eskaeren muina aztertzeko. 

 

Segidan, Batzorde Betearazleko ordezkariei hitza eman die Hezkuntza Departamentuak igorritako 0-3 

lantaldeko funtzionamendu arauen proposamenaren inguruan hitz egiteko. 

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, apirilaren hogeita seian egindako bilera ere hizpide izan du. Esan du 

bilera ez zela arrakastatsua izan, lantaldean Federazioarekin eta Gobernuarekin batera 0-3 Plataforma 

ere egoteko proposamenari Gobernuak bueltan egindako proposamena ez baitzen nahikotzat hartu greba 

bertan behera uzteko. 

 

Adierazi du Gobernuak Plataforma lantaldean egoteari ezezkoa ematen diola ikusita, lantaldea 

Plataformarekin batera osa dadin behin eta berriro eskatzeak Gobernuak aitzakiak jartzen jarraitzea baino 

ez duela eragiten. Horregatik uste du 0-3 urtekoen zikloari buruzko lantaldea osatu behar dela baina 

Hezkuntza Departamentuaren proposamenari aldaketa batzuk eginda. 

 

Zehazki, 7. puntuko d) letra, taldetik kanpoko pertsonak eta kolektiboak bileretara gonbidatzeko aukera 

aurreikusten duena, aldatzea proposatu du eta gonbidapen hori lantaldea osatzen duten erakundeetako 

edozeinek (nola Gobernuak hala NUKFk) egin ahal izatea. Modu horretan, Plataforma bileretan egon 

daiteke. 

 

Halaber, lan-mahaiaren helburuei beste bat gehitzeko proposatu du; zehazki, hartzen diren erabakiak 

gauzatzeko epeak zehaztea. 

 

NUKFk lantaldean izango duen ordezkaritzari dagokionez, taldea oso erakundetua dagoela ikusita, lau 

ordezkariak Batzorde Betearazleko kideak izatea proposatu du, behintzat, egungo egoera konpondu arte. 

Hala, lehendakaria, lehendakariordeak eta Lacasta andrea, Basaburuako alkatea, proposatu ditu 

NUKFren 0-3 zikloari buruzko barne-taldeko kide ere badirenak. 

 

Fabo jaunak, Martzillako alkateak, galdetu du nork erabakitzen duen nor gonbidatzen den taldera eta talde 

horretan hartutako erabakiek Gobernuarentzat lotesleak diren. 

 

Romero jaunak, Aranguren Ibarreko alkateak, uste du Federazioak Plataforma lantaldean egotea eskatu 

behar duela eta, bestela, harekin negoziatzeko baimena eduki beharko lukeela eta ondoren 
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Departamentuari faktura bidali. 

 

Uste du garrantzitsua dela jakitea Federazioak proposatuko dituen aldaketak Plataformarentzat nahikoak 

izango diren. Halaber, esan du ezin dela Plataformaren legitimazioa zalantzan jarri. 

 

Lehendakariak adierazi du garrantzitsuena Plataformari entzutea dela, lantalde batean edo beste batean 

izan. 

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, berriro esan du Federazioak lantaldean egoteari ezezkoa esango balio, 

Gobernua eroso egongo litzatekeela. 

 

Romero jaunak, Aranguren Ibarreko alkateak, uste du ezin dela ezberdintasunik egon udal bakoitzaren 

gaitasunaren arabera. Udalek gauza asko onartzen ari direla uste du haien eskumena ez izan arren. 

 

Oroz jauna, Antsoaingo alkatea, bat dator eta uste du Plataforma lantaldean egoteko bide hori hobetsi 

behar dela. 

 

Romero jaunak, Aranguren Ibarreko alkateak, azaldu du egin behar dena zera dela udalei iristen ari 

zaizkien aldarrikapen guztiak hezkuntzako ikuskaritzari igorri. 

 

Fabo jaunak, Martzillako alkateak, zeharkako kudeaketa duten haur eskolen greba-jarraipenari buruz 

galdetu du. 

 

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, egoki ikusi du aipatu duten bidea, Plataforma lantaldean egotea 

ahalbidetzen duena.  

 

Fabo jaunak, Martzillako alkateak, Departamentuak aurkeztutako hasierako proposamena bozketara 

jartzea proposatu du.  

 

Hala, bi proposamenak bozketara jarrita: 

 

Hezkuntza Departamentuak igorritako proposamenak aldeko zortzi boto izan ditu eta aldaketak 

proposatzen dituenak berriz, aldeko hamabi boto.  

 

Gehiengoz, 

 

ERABAKI DA: 

 

Lehenbizikoa. - Hezkuntza Departamentuak bidalitako lantaldearen funtzionamendu arauei honako 

aldaketak proposatzea:  

 

7. D) puntuan gehitzea gonbidapena lantaldeko edozein alderdik egin ahal izatea. 

8. puntuan, koordinazio organoaren helburu nagusitzat atal berri bat gehitzea honela: 

 

Onesten diren erabakiak gauzatzeko epeak ezartzea. 
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Bigarrena. - NUKFren ordezkari gisa honakoak izendatzea: 

 

 Juan Carlos Castillo Ezpeleta, NUKFko lehendakaria. 

 Mario Fabo Calero, NUKFko lehenengo lehendakariordea. 

 Ander Oroz Casimiro, NUKFko bigarren lehendakariordea. 

 Esther Lacasta Pérez Ilzarbe, Basaburuako alkatea eta NUKFko Batzorde Betearazleko kidea. 

 

Izendapen horiek NUKFko beste ordezkari batzuengan egiten ahal diren izendapenak eta NUKFko langile 

teknikoak bileretara joatea ezertan galarazi gabe. 

 

 

5. PUNTUA.- Nafarroako Foru Komunitatearen gaikuntza duten funtzionarioentzat gordetako 

lanpostuen behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko Foru Lege-

proposamena. 

 

Toki Administrazioaren Zuzendari Nagusiak Federazioari igorritako Foru Lege-proposamenaren berri 

eman dute. 

 

Azaldu dutenez, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko 

abenduaren 28ko 20/2021 Legeak aurreikusten dituen egonkortze prozesuen aplikazioa arautzea da 

asmoa, idazkaritzako eta kontu-hartzailetzako postuak betetzen dituzten langileen aldi baterako egoera 

berezia dela eta. 

 

Idazkari nagusiak azaldu du Foru Lege-proposamen gisa izapidetuko dela 20/21 Legeak aurreikusitako 

epeak bete ahal izateko, izan ere Foru Lege-proiektu gisa izapidetuko balitz ezingo lirateke bete. Hala, ez 

da Toki Araubideko Foru Batzordearen txostenera jarriko. 

 

Azaldu duenez, meritu lehiaketa eta oposizio lehiaketa bidezko bi prozesu bereziak arautzen dira lanpostu 

hutsek aldi baterako beteta daramaten urteen arabera. Hori baino lehen, lege-proposamenak lekualdatze 

lehiaketa bat ezartzen du gaitutako langile funtzionarioen mugikortasuna ahalbidetzeko. 

 

Horretaz gain, idazkariak azaldu du prozesu horiek arautzeaz gain, idazkaritzako eta kontu-hartzailetzako 

postuak betetzeko zegoen traba kendu egingo dela baita 1.500 biztanletik beherako udalerrien kasuan eta 

3000 biztanletik beherakoetan ere, hurrenez hurren; eta zerbitzuen batasunen kasuan ere. Horretarako, 

Nafarroako Toki Administrazioaren Erreformarako Foru Legearen Hirugarren Xedapen Iragankorra 

indargabetuko da eta aipatu postuak betetzearekin lotutako Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 

247 artikulua aldatuko da. Idazkariak, ondoren adierazi duenez, ikuspuntu teknikotik Nafarroako Toki 

Administrazioaren Erreformarako foru Legea kontuan harturik, postu espezifiko gisa mantentzen ez diren 

aipatu postu horiek betetzea Xedapen Iragankor batean arautu beharko litzateke. Bertan xedatu beharko 

litzateke postu horiek eskualdeak sortu arte soilik beteko direla, hortik aurrera funtzio horiek eskualdeek 

beregain hartuko baitituzte. 

 

Departamentuak postu horiek betetzea komeni dela azaldu du bitarteko kontratu-egoera berriak ekiditeko. 
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Halaber, idazkariak jakinarazi du Funtzio Publikoko Departamentuak onesteko zain duen araudia, 

Federazioari jakinarazi diotenez, ez dela izango toki entitateetan zuzenean aplikatzekoa. 

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, esan du oraindik aurkeztu ez den Foru Lege-proposamena denez gero, 

Federazioak ez lukeela iritzirik adierazi beharko.  

 

Idazkari nagusiak azaldu du egoki ikusten bada, NUKFk gaiaren inguruan duen iritzia edo kezkak Toki 

Administrazioaren Departamentuari helarazi ahal dizkiola. 

 

Segura andreak, Alesbesko alkateak, bere Udalaren egoera zehatza azaldu du kontu-hartzailetza 

postuarekin lotuta. Postu hori Cadreitako Udalarekin partekatzen du. Seguraren iritziz, postua dagoen 

moduan mantendu beharko litzateke eskualdeak bere gain hartu arte.  

 

Idazkariak jakinarazi du Departamentuari lanpostu horren berri eman diotela eta egoera aztertzen ari 

direla, eremu horretan formalki ez baitago zerbitzuen batasunik.  

 

Fabo jaunak, Martzillako alkateak, kalte-ordainen arazoa azaldu du eta galdetu du nork ordaindu behar 

dituen, Foru Komunitatearen gaikuntza duten langileak direla kontuan harturik. 

 

Kargu-hartze guztiak batera egiteko beharra adierazi dute postuak egun bakar bat ere bete gabe gera ez 

daitezen. 

 

Bestalde, zalantzak adierazi dituzte musikako irakasleen postuak egonkortzeari dagokionez, postu horiei 

lotutako kontratuak eta lanaldiak eskaeraren araberakoak direlako. 

 

Idazkariak horren inguruan zalantzak daudela azaldu du; batetik, lanpostu horien egitura izaerari 

dagokionez eta, beste alde batetik, kasu askotan udal ezberdinetan kontrataturik daudelako eta postua 

udal horietan guztietan egonkortu beharko litzatekeelako eta hori ez dago Bateraezintasunei buruzko 

Legean aurreikusia.  

 

Bea jaunak, Cintruenigoko alkateak, berriro ere adierazi du komeni dela egonkortze prozesuak egiteko 

edo, gutxienez, horiek koordinatzeko eginkizuna Nafarroako Gobernuaren esku uztea. 

 

Meritu-baremoei ere heldu diote eta zalantzak daude egonkortuko den postu horretan bertan edukitako 

esperientzia positiboki diskriminatu ahal den. 

 

Zer adostu behar den galdetu dute. 

 

Egonkortze prozesuekin lotutako aferak adierazi dituzte, batez ere, kalte-ordainen gaia da kezkagai 

nagusia eta nork ordaindu behar dituen.  

 

Zalantzak daude ere bai zenbait postu egonkortu behar diren edo ez jakiteko, batez ere, musika eskoletan 

eta kontratatutako langileak beste entitate batzuetan ere zerbitzuak ematen dituzten kasuetan. 
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ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea eta azaldutako zalantzak eta proposamenak Nafarroako 

Gobernuko dagozkion Departamentuei helaraztea. 

 

 

6. PUNTUA.- NUKFren 40. urteurrenaren egitarauari buruzko informazioa 

 

Aurreko Batzorde Betearazlean aipatutako 40. urteurrena ospatzeko aurreikusitako jarduketen berri eman 

du lehendakariak eta egitarauaren inguruko zehaztasunak eman ditu. Jakinarazi duenez, Batzorde 

Berearazlearen bilkura berezia egin eta bertan adierazpen instituzional bat onetsiko da toki entitateek eta 

ordezkaritza entitate gisa Federazioak izandako eginkizunaren balioa azpimarratuz. Aldez aurretik 

adierazpenaren zirriborroa igorriko da aho batez onetsi ahal izateko. Horren ondotik, Batzorde 

Betearazleko kide eta NUKFko langileentzat bazkaria egingo da. 

 

Arratsaldeko ekitaldietan berriz, lehendakariak azaldu duenez, NUKFko sorrerari eta hasierari buruzko 

bideoaren emanaldia ikusgai izango da, aurreko lehendakariei omenaldi txiki bat egingo zaie eta 

adierazpen instituzionala irakurriko da. Horretaz gain, Antón Costas jaunak, Ekonomia eta Gizarte 

Kontseiluko lehendakariak, hitza hartuko du udalek egungo gizartean duten eginkizunari buruzko 

solasaldiarekin. 

 

Azkenik, Nafarroako Gobernuko lehendakariak hitza hartuko du eta NUKFko lehendakariak ekitaldiari 

itxiera emango dio.  

 

Bestalde, lehendakariak urteurrenaren ospakizunei buruzko gonbidapena zein erakunderi eta pertsonari 

igorri zaien adierazi du. 

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

7. PUNTUA.- Lehendakariaren informazioa. 

 

Lehendakariak honako gai hauek aipatu ditu:  

 

 NUKFren Plan Estrategikoa egiteko abian den partaidetza prozesua. Egin diren eta egingo diren 

bileren berri eman du eta berriz ere nabarmendu du garrantzitsua dela Batzorde Betearazleko 

kideak haien eremuko bilerara joatea eta jendea bileretan parte-hartzera animatzea. 

 NUKFko 0-3 urtekoen lantaldeak apirilaren hogeita bian egindako bilera. Bertan, langileen greba-

egoeraren, gutxieneko zerbitzuen eta Hezkuntza Departamentuarekin izandako bileren berri eman 

zuten. 
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 Apirilaren hogeita hiruan Justiziako Kontseilariarekin Ukrainako krisiaren inguruan izandako bilera. 

Egungo egoeraren berri eman zuten eta Federazioak herriz herriko egoera azaldu zuen. Dirudienez, 

errefuxiatu gehienak Iruñera eta Iruñerriko herrietara joaten ari dira. 

 Despopulazio arriskuan dauden udalerrien gastu arrunterako dirulaguntza deialdia. Lehendakariak 

jakinarazi du Toki Administrazioko Zuzendari Nagusiaren arabera, ebazpen bat sinatuko dutela 

deialdia indarrik gabe uzteko kontu-hartzailetzak jarritako eragozpen bat dela medio.  

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

8. PUNTUA. Galde-eskeak 

 

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, Azkoiengo Udaleko epai baten berri eman du, jai-egunengatiko 

kopentsazioari buruzkoa. Berriro ere eskatu du polizia duten entitateentzako bilera bat deitu beharra 

dagoela. 

 

Halaber, kirol kudeaketako kontratuetan indemnizatzen ahal diren gastuei buruzko epai bat hizpide izan 

du. 

 

 

 

 

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

den eguneko hemezortziak eta hogeita hamar 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. 

 


