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8/2022 AKTA 
NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOAREN BATZORDE BETEARAZLEAK  

EKAINAREN 14AN EGINDAKO BILERA 
 
 
 
 
 

BERTARATUAK: 

 

 

LEHENDAKARIA: 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn., Azkoiengo 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 

David Alvarez Yanguas jn., Castejongo alkatea. 

Enrique Maya Miranda jn., Iruñeko 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 

Esther Lacasta Pérez-Ilzarbe and., Basaburuako alkatea 

David Oroz Alonso jn., Urdiaingo alkatea 

 

Ezin etorria adierazi dute: 

Óscar Bea Trincado jn., Cintruenigoko alkatea 

Fernando Ferrer Molina jn., Erriberako Mankomunitateko 

lehendakaria 

Ángel Martín Unzue Ayanz jn., Agoizko alkatea 

 

IDAZKARIA 

Berta Enrique Cornago and. 

 

Iruñean, bi mila eta hogeita biko ekainaren hamalauan, 

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. Udaltzaingoari buruzko lantalde bat 

sortzea. 

5. 0-3 haur hezkuntzako lehenengo 

zikloarekin lotuta egindako jarduketak. 

6. Ogasunarekin izenpetutako hitzarmenari 

buruzko informazioa eta energia garraioko 

sareei lurralde kontribuzioa eta toki jabari 

publikoaren aprobetxamendu-tasa likidatzeko 

Tracasarekin egindako prozesuaren inguruko 

informazioa. 

7. Lehendakariaren informazioa.  

8. Galde-eskeak. 
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1. PUNTUA.- Aurreko bilkuraren aktaren berri ematea eta hura 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 maiatzaren hamarrean egin ohiko bilkuraren akta onestea. 

 

 

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

 

Honako Batzorde eta Kontseiluen berri eman dute: 

 

 Nafarroako Turismo Kontseilua, (2022/05/13). 2022rako ekintza plana azaldu zuten; Zortzi 

dirulaguntza deialdi izango ditu. Halaber, Next Generation Funtsei buruzko informazioa eman eta 

nabarmendu zuten BEZa gastu finantzagarri gisa batuko zela.  

 Lurraldea Antolatzeko Batzordea (2022/05/16). Garraioaren Hiriaren Udalez gaindiko Plan 

Sektorialaren (UPSaren) eta Iruñerriko Ingurumeneko Zentroaren UPSaren berri eman zuten bai 

eta bide berdearen ezarpenaren UPSaren hasierako onespenaren berri ere. 

 Vianako Printzea Erakundea - Kultura Zuzendaritza Nagusia eta Nafarroako udalerriak 

koordinatzeko Foroa (2022/05/25). 

 Emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean Koordinatzeko Nafarroako Erakunde Arteko III. 

Akordioaren jarraipen batzordea (2022/05/27). 

 Babestutako Enplegua Sostengatzeko Batzordea, (2022/06/13). Sektore Publikoko Kontratuei 

buruzko Foru Legea aldatzeko proposamen baten berri eman zuten gizarteratze zentroei kontratuak 

erreserbatzeari buruz eta erreserba horren betetze-maila aztertu zuten.  

 Lurralde Mugaketako Batzordea, (2022/06/14).  Goiaoko  Kontzejuaren desagerpenari eta 

Iraizozko Kontzejua iraungitzeko espedientea amaitzeko proposamenari aldeko txostena eman 

zioten.  

 Nafarroako Berdintasunerako Kontseilua (2022/06/14).  Berdintasunaren alorrean jardunbide 

egokiei buruz egingo diren jardunaldi batzuen berri eman zuten. 

 

ERABAKI DA: 

 

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

 

Gai-zerrendan ez badago ere, Ultzanueta Zerbitzuen Mankomunitateak NUKFri atxikitzeko egin duen 

eskaeraren berri eman da. Azaldu dutenez, Animsak pairatutako zibererasoa dela eta posta 

elektronikoarekin arazoak egon direnez, ezin izan zaio eskaerari sarrera eman. Horregatik ez da afera gai-

zerrendan sartu. Batzorde Betearazlearen hurrengo saiora arte ez uztearren, proposatu da 41. 

artikuluaren babesean akordio bat onestea artikulu horri jarraiki gai-zerrendan ez dauden gaien inguruko 

erabakiak hartzen ahal direlako Batzorde Betearazlearen gehiengo osoaren aldeko botoekin.   

 

Gaia Batzorde Betearazlearen onespenera jarrita,  

 

ERABAKI DA: 

 

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

bilkuraren egunetik aurrerako ondorioekin. 

 

 

4. PUNTUA.- Udaltzaingoari buruzko lantalde bat sortzea. 

 

Lehendakariak udaltzaingoari buruzko lantalde bat sortzea proposatu du. 

 

Adierazi duenez, Batzorde Betearazleko zenbait kidek eskaera hori egina zuten baina orain are 

beharrezkoagoa dela Barneko Departamentuak udaltzaingoarekin zerikusia duten alderdi batzuen 

inguruan NUKFren iritzia jakin nahi duelako.  

 

Adierazi dutenez, Kontseilariarekin izandako bilera batean jakinarazi zuten toki entitateekin hitzarmenak 

egiteko zailtasunak daudela Foruzain nahikorik ez dagoelako. Halaber, udaltzainak Foruzaingoan 

sartzeko zailtasunak daudela jakinarazi zuten. 

 

Bilera berean, beste arazo batzuk hizpide izan zituzten: langileen lan-mugikortasuna, polizia-kidegoen 

arteko soldata baldintza ezberdintasunak, konpentsazioak etab. Arazo horiek aipatu lantaldean lantzea 

komeniko litzateke.  

 

Horretarako, lehendakariak polizia kidegoak dituzten udal guztiekin lantalde bat sortzea proposatu du. 

Lantaldea udaletako ordezkariek osatuko lukete, bileraren batera kidegoetako langileren batekin joatea 

ezertan galarazi gabe. 

 

Lantaldearen lehenengo bilkura uztailaren hogeitik aurrera deitzea proposatu da. 

 

ERABAKI DA: 

 

Polizia-kidegoekin dauden arazoak lantzeko lantalde bat sortzea halako kidegoak izan eta lantaldean 

parte hartzeko interesa duten udaletako ordezkariekin. 
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5. PUNTUA.- 0-3 haur hezkuntzako lehenengo zikloarekin lotuta egindako jarduketak. 

 

Lehendakariak azaldu du puntu honetan 0-3 hezkuntza zikloarekin lotuta egin diren jarduketa guztien berri 

eman nahi duela eta grebaren egungo egoera berrikusi nahi duela negoziazioan jarduketa esparru bat 

definitu ahal izateko Gobernuak proposamena igortzen duenerako. 

 

Esan duenez, Plataformak bere proposamena azaldu ondoren, NUKFk Nafarroako Gobernuari zikloaren 

inguruko bere iritzia eta azken helburua adierazi zizkion apirilaren hogeita zazpian egindako bilkuran. 

 

Maiatzaren hogeita zortzian, Lantaldearen lehenengo bilera egin zuten Batzorde Betearazleak onetsitako 

funtzionamendu arauei jarraiki. Maiatzaren hogeita bostean ordea, NUKFko eta Gobernuko ordezkariekin 

barne bilera bat egin zen eta, bertan, Gobernuak 0-3 zikloko langileak C, D eta E mailekin parekatzea 

proposatu zuen baina kostua udalek beren gain hartuta. Horri ezetz borobila eman zion NUKFk. 

 

Ondoren, beste bilera batean Plataformak egindako aldarrikapen batzuk onartzeko aurrekontua lantzeko 

konpromisoa hartu zuen Gobernuak. Maiatzaren hogeita hamaikan, NUKFko ordezkariek bakarrik barne 

bilera bat egin zuten. Bertan, proposaturiko hobekuntzekin ados azaldu ziren eta horrek ekarriko lukeen 

portzentajea beren gain hartzeko ere baina portzentaje hori gutxituz joateko konpromisoa edukita. 

 

Ekainaren zortzian, lantaldeak beste bilera bat egin zuen. Bertan, aurrekontua lantzen ari zela adierazi 

zuen Gobernuak. 

 

Ondoren, lehendakariak adierazi du Federazioa Gobernuak proposaturiko soldata hobekuntzekin ados 

dagoela baina horrek udalek beren gain hartzen duten egungo kostuan eragina izango lukeela. 

 

Cabases jaunak aldarrikapenak onartzeak ekarriko lukeen gutxi gorabeherako kostua azaldu du. Ez ditu 

premialdiko kontratazioak kontuan hartu horiek Gobernuak bere gain hartu ohi dituelako. 

 

Maya jaunak, Iruñeko alkateak, esan du bere udalean proposamena onartzeak (soldaten osagarriak 

barne) ez duela eraginik baina ez dakiela entitate bakoitzaren iritzia helarazteko nola egin dezakeen 

Federazioak. Uste du, finean, Gobernuaren eta Plataformaren arteko negoziazioak direla baina 

aldarrikapenak onartuz gero, moduluan eragina izango duela.  

 

Romero jaunak, Aranguren Ibarreko alkateak, adierazi du moduluaren bidez bada, jolasaren baldintzak 

eta arauak argi daudela. Ez ditu arrazoizkotzat jotzen soldata-osagarriak. Uste du hori aurrerago landu 

beharko litzatekeela eskumenen eskualdaketarekin batera. 

 

Lehendakariak esan du, haren iritziz, Gobernuak arrazoizko proposamen bat egin arte itxoin behar dela. 

 

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, uste du Federazioak funtsezko rola eduki eta Gobernuarekin 

proposamen bat adostu beharko lukeela eta ez Gobernuak proposatuko duenaren zain egon, udalek agian 

ezingo dutelako proposamena beren gain hartu. Uste du proposaturikoak bidezkoak direla eta 

Federazioak berriro ere eskatu behar diola Gobernuari Toki Administrazioaren Berrantolaketari heldu 

diezaiola eta 0-3 zikloa hezkuntza eskumen gisa bere gain har dezala. Gainera, udalek ikastetxeen 
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mantentze-lanen kostuak noraino hartu beharko lituzketen beren gain ere plantea liteke. Adierazi du, 

halaber, agian egokia izango litzatekeela sindikatuetako ordezkariekin hitz egitea.  

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, gogorarazi du aurreko urteko abuztuan dagoeneko Batzorde 

Betearazleak erabaki zuela 0-3 zikloaren inguruko lantalde bat sortzea. Orain, ordea, gatazka hau sortu 

da eta Gobernuak Federazioaren eta Plataformaren arazo gisa aurkeztu nahi duela. 

 

Esan duenez, guk Federazio gisa argi adierazi dugu udalak ordezkatzen ditugula eta zikloa Gobernuak 

bere gain hartzea nahi dugula. NUKF erabiltzen saiatu dira Gobernua eta Federazioa proposamenetan 

elkarrekin doazela itxura eman dezan. 

 

Segura andreak, Alesbesko alkateak, galdetu du ea Federazioak zergatik ez duen prentsara jo haren iritzia 

argi uzteko. 

 

Lehendakariak esan du estrategiaz aldatuz joan dela NUKF eta bi alderdiei (Plataformari eta Gobernuari) 

eskatu zaiela prentsara ez jotzeko. Helburua adostasun batera heltzea dela esan du eta ondoren egongo 

dela denbora prentsara joateko. 

 

Segura andreak, Alesbesko alkateak, esan du modulua handitzen bada, portzentajea murriztu beharko 

litzatekeela. 

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, erdibideko urratsa litzatekeela uste du, hau da, hasiera batean gastu 

handiagoa beren gain hartzea baina udalek beren gain hartzen duten portzentajea murriztuz joateko 

konpromisoarekin. 

 

Segura andreak, Alesbesko alkateak, adierazi du arriskutsua dela; Gobernuak asko igo nahi badu udalek 

arazoak izango dituztelako. 

 

Lehendakariak adierazi du grebaren arazoa eta egoera konpontzen denean, lasaiago landu ahalko dutela 

gaia. Halaber, esan du egoeraren berri emango dutela eta aurrerapausoren bat egotean eta Gobernuak 

proposamena egiten duenean 0-3ko lantaldearen bilera deituko dela. 

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

6. PUNTUA.- Ogasunarekin izenpetutako hitzarmenari buruzko informazioa eta energia garraioko 

sareei lurralde kontribuzioa eta toki jabari publikoaren aprobetxamendu-tasa likidatzeko 

Tracasarekin egindako prozesuaren inguruko informazioa. 

 

Lehendakariak Tracasarekin egindako kudeaketen berri eman du udalek energia garraioko sareei lurralde 

kontribuzioa eta jabari publikoaren aprobetxamendu-tasa kobratu ahal izateko. 

 

Jakinarazi dutenez, Ogasunak eta NUKFk izenpeturik duten hitzarmenarekin bat, Tracasa dagoeneko udal 
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batzuekin lanean ari da. Zehazki, Erriberriko eta Tuterako udaletan sare horiek katastroan sartu dira eta 

lurralde kontribuzioa ordaindu dute. Esteribarren ere sare horiek katastroan sartu dituzte. Era berean, 

Tuterako Udalari txosten ekonomikoa igorri zaio ordenantza onetsi ahal izateko eta 2023an jabari 

publikoaren aprobetxamendu-tasa ere kobratzeko. Lesakan ere bi kontzeptuen ordainketa egin ahalko da.  

 

Aurreikuspenen arabera, berrogeita hamar edo hirurogeita hamar udaletan ondasun mota horiek 

katastroan sartuko dira 2023an lurralde kontribuzioa kobratu ahal izateko. Hortik aurrera ordenantza 

egitea da asmoa jabari publikoaren aprobetxamendu-tasa ere kobratu ahal izateko. 

 

Lehendakariak, halaber, adierazi du datu horiek guztiak emateko Tracasarekin egin zuten azken bilkuran, 

Ogasunarekin izenpeturiko hitzarmena baikor baloratu zela. 

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

7. PUNTUA.- Lehendakariaren informazioa. 

 

Lehendakariak honako gai hauek aipatu ditu:  

 

 Maiatzaren hamaseian Barneko Kontseilariarekin izandako bilera udaltzain-kidegoekin lotutako 

gaiak jorratzeko. 

 Maiatzaren hemezortzian Ararteko berriarekin izandako bilera instituzionala. 

 Maiatzaren hogeian Berrikuntza Sozialaren Unitatearekin eta Nasuvinsarekin izandako bilera 

Europa Bauhaus proiektuaren inguruan. Bilera hori baino lehen, Nafarroako Gobernuko Kanpo 

Ekintzako Zuzendariak hamar alkaterentzat Bruselara bidaia bat antolatzeko aukera dagoela 

jakinarazi zion Federazioari han egiten duten lana ezagutzeko. Bidaia irailean izango litzateke. 

 Helmugako Turismo-jasangarritasuneko Planen deialdi berria. 

 Datorren Toki Araubideko Foru Batzordean txostena beharko duten gaien berri eman zuen.  

 

ERABAKI DA: 

 

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

 

Esparza jaunak, Kasedako alkateak, Filomena ekaitzak sortutako kalteak direla eta dirulaguntzen 

ordainketaren inguruan galdetu du bai eta despopulazio egoeran dauden udalerrientzako gastu 

arrunterako bideratutako dirulaguntza deialdiaren inguruan ere.  

 

Azken deialdi horri dagokionez, jakinarazi diote Toki Administrazioko eta Despopulazioko Zuzendari 

Nagusiak NUKFri adierazi ziola berehala ebazpen bat sinatuko zuela deialdia bertan behera uzteko.  

 

Romero jaunak, Aranguren Ibarreko alkateak, Animsak pairatutako zibererasoaren karietara, NUKFk 

Animsaren egoerari buruzko azterketarik egin duen galdetu du. 

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, esan du Animsa udalena dela eta, horregatik, haren etorkizunaren 

inguruko hausnarketa egin beharko litzatekeela zein ekarpen egin daitezkeen ikusita. 

 

Lehendakariak jakinarazi du Animsak zibersegurtasunerako proiektu ona zuela baina hori mantentzeko 

baliabide gutxi. 

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, uste du Animsak ongi erantzun duela eta gertatutakoa Animsa 

sendotzeko aukera gisa ikus daitekeela. 

 

Mendo jaunak, Garesko alkateak, esan du hemendik aurrera inor ez dela egongo zibererasoak jasatetik 

libre. 

 

 

 

 

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

den eguneko arratsaldeko zazpiak laurden gutxi direnean. Idazkari naizen honek honako akta idatzi eta 

horren fede ematen dut, eta presidentearekin sinatu dut.  

 

 

 

 

LEHENDAKARIAREN ONIRITZIA 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn. 

IDAZKARIA, 

 

 

 

 

 

Berta Enrique Cornago and. 

 


