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9/2022 AKTA 
NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOAREN BATZORDE BETEARAZLEAK  

UZTAILAREN 27AN EGINDAKO BILKURA BEREZIA 
 
 
 
 
 

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 
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. 
Ana Elizalde Urmeneta and., Iruñeko zinegotzia. 
Raquel Muñoz Lamoneda, 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 
Itziar Semberoiz Garralda and., Espartza Zaraitzuko 
alkatea 
Ángel Martín Unzue Ayanz jn., Agoizko Alkatea 
David Oroz Alonso jn., Urdiaingo alkatea 
 
Ezin etorria adierazi dute: 
Óscar Bea Trincado jn., Cintruenigoko alkatea 
Mikel Landabere Villanueva jn., Aurizberriko Kontzejuko 
burua 
Yolanda González García and., Vianako alkatea. 
 
IDAZKARIA 

Berta Enrique Cornago and. 

Iruñean, bi mila eta hogeita biko uztailaren hogeita 

zazpian, 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. 0-3 haur hezkuntzako zikloaren 

kudeaketarekin lotutako erabaki 

proposamena. 
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1. PUNTUA.- 0-3 haur hezkuntzako zikloaren kudeaketarekin lotutako erabaki proposamena. 

 

Lehendakariak 0-3 zikloarekin eta bertako langileen greba egoerarekin lotuta egin diren jarduketak 

berrikusi ditu. Halaber, zikloaren ingurukoak lantzeko sortutako lantaldearen azkeneko bileran Gobernuak 

egindako proposamenaren berri eman du. Proposamena NUKFren oniritziaren zain dago; hori gabe ez du 

aurrera egingo. 

 

Azaldu du, 0-3 zikloko ikastetxeen titulartasuna duten toki entitateei kontsulta bat egin zaiela 

proposamenaren inguruan duten iritzia ezagutzeko eta, horretarako, proposamenak dakarren aurrekontu 

hazkundearen inguruko informazio zehatza eman zaie. Jasotako erantzunetatik, 26 aldekoak dira eta bat 

kontrakoa. 

 

Ondoren, azaldu du Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, erabaki proposamen bat aurkeztu duela zikloaren 

garapen historikoa eta egungo egoera azpimarratuta eta NUKFk egindako proposamena oinarri duena, 

hau da; azken xedea Nafarroako Gobernuak zikloa bere gain hartzea da. Oroz jaunari hitza eman dio. 

Oroz jaunak gogoan izan du Nafarroako Gobernuak prentsa-ohar bat kaleratu zuela ekainean datorren 

ikasturtean hobekuntzak aurreratuz eta hobekuntza horiek NUKFrekin adostu zituela esanez. Baina 

benetan ez zen horrela izan eta argi ikus daiteke orain Federazioa bere iritzia ematen ari baita. 

 

Uste du proposamen erabakian oinarrian dagoen proposamena esplizitua dela baina motz gelditzen dea 

eta alderdi batzuk nabarmendu beharra ikusten du, hala nola, nondik gatozen azaldu behar da eta NUKFk 

aldarrikatzen duena. Oroz jaunak berak proposatutako testua irakurri du. 

 

Fabo jaunak, Martzillako alkateak, esan du proposamenak dioenaren arabera Gobernuak zikloa pixkanaka 

bere gain hartuko duela eta galdetu du Gobernua ados dagoen horrekin. 

 

Lehendakariak azaldu du lantaldean ideia hori jada jakinarazi zitzaiela baina hori onartzeak ez du 

Gobernua soilik inplikatzen, Parlamentua ere inplikatzen du toki entitateen parte-hartzea murrizteko 

aurrekontu-zuzkidura bat egon behar baita. Adierazi du argi utzi zaiela portzentajea ez dela gehiago 

handituko. 

 

Esparza jaunak, Kasedako alkateak, bi proposamenen artean dagoen aldea zein den galdetu du. 

Lehendakariak erantzun dio, oinarrian, Oroz Antsoaingo alkatearen proposamenak moduluak kostu 

errealera egokitzea ere eskatzen duela. 

 

Segura andreak, Alesbesko alkateak, epe zehatz batean Gobernuak zikloa bere gain hartzeko 

konpromisoa eskatzen ahal den galdetu du. Uste du ezinbestekoa dela. 

 

Lacasta andreak, Basaburuako alkateak, adierazi du oraingoz 2022-2023 ikasturterako proposamen bat 

onartzen ari direla.  Halaxe adierazi du Oroz Antsoaingo alkateak eta zehaztu du hortik aurrera udalen 

aldarrikapenak negoziatzen jarraitu beharko dituztela. 

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, Navarra Suma taldeak aurkeztutako Foru Lege proposamenari heldu 

dio. Proposamen horren arabera, udalek aurreratu beharko luketen dirua Nafarroako Gobernuaren 
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proposamenean adierazitakoa baino handiagoa da. Horren inguruan Navarra Sumako ordezkariei galdetu 

die hazkunde hori zenbatekoa izango den kalkulatu duten eta udalekin kontsultatu duten. 

 

Elizalde andreak, Iruñeko Udaleko zinegotziak, esan du harritzekoa dela Gobernuaren proposamenean 

islaturik ez egotea udalen parte-hartzearen gutxitze hori. Navarra Sumaren proposamenari buruz esan du 

ildo beretik doala udalak ez izateko zikloaren hobekuntzak bere gain hartuko dituztenak. Oroz jauna, 

Antsoaingo alkatea, ez dago ados eta esan du udalek Departamentuak egindako proposamenarekin baino 

karga handiagoa izango luketela haiei kontsultatu gabe. 

 

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, galdetu du hitzarmenak aldatuko diren. Cabases jaunak, NUKFko 

teknikariak, erantzun dio modulua aldatuko dutela eta horrek eragingo duen kostu igoera hitzarmenetan 

jasoko dela.  

 

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, esan du kostuaren igoerarekin ados dagoela zikloko langileen 

soldata-baldintzak hobetzen direlako. Ados dago, halaber, aurkeztutako proposamenaren testuarekin 

Nafarroako Gobernuari eskatzen zaiolako zikloa bere gain har dezala baina ez dago ados kostuaren 

igoera hori udalek bere gain hartzearekin. 

 

Romero jaunak, Aranguren Ibarreko alkateak, esan du udalak bigarren mailako aktoreak direla eta 

badirudiela bitartekari negoziatzaileak direla. Ulertzen du argi dagoela 2022-2023 ikasturterako 

hobekuntzek dakarten kostuaren igoera udalek beren gain hartuko dutela dagokien ehunekoan, baina uste 

du Nafarroako Gobernuak lehenbailehen hartu behar duela modulua bere gain. Haren iritziz, epeak bete 

daitezela eskatu behar da eta, horregatik, Gobernuari datorren legealdiaren barruan zikloa bere gain har 

dezala eskatzea proposatu du.  

 

Lehendakariak epe hori gehituta proposamena bozketara jarri du. 

 

Gehiengoz, sei abstentzio daudela, 

 

ERABAKI DA: 

 

Haur eskolen eskumena eta finantzaketaren ardura zehazteko eztabaida aspalditik badator ere, orain arte 

ez da erabaki finkorik hartu eta horrek arazo handiak sortzen dituen egoera batera garamatza. Egoera 

hori, oinarrian, Nafarroan haur eskolen zerbitzua abiatu zen baldintzetan du erroa. Zainketa ikuspuntu 

batetik abiatu zen eta udalen gain jarri zen zerbitzuaren zama eta ardura guztia baina garai hartako 

gobernuek ezarritako baldintzekin. 

 

Historikoki "haurtzaindegiak” hiru urtetik beherakoen zainketaz arduratzen ziren (zainketa ikuspuntua) 

haur horiek eskolara igaro arte. Horregatik, 0-3 urtekoen zikloa Gizarte Ongizatearen Departamentuaren 

menpe zegoen. 

 

Kontuen Ganberak 2011ko txostenean jaso zuen moduan, 2000-01 ikasturtean Haur Hezkuntzako lehen 

zikloa ezarri zen toki entitateetan eta Haur Hezkuntzako ziklo hori arautzen duen Foru Dekretua indarrean 

jarri arte, abuztuaren 2ko 3086/2001 Ebazpena onetsi zen Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuaren 

eta udalen arteko hitzarmenak izenpetzeko oinarriak arautuz. 
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2005etik aurrera, Hezkuntza Departamentuak zikloaren kudeaketa bere gain hartu zuen. 

 

Ondoren, 28/2007 Foru Dekretua onetsi zen zeina Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautzen baitu. Dekretu 

horren bidez, Nafarroako Gobernuak Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeak kalitatezko hezkuntza-

inguruak izan behar zutela zehazten bazuen ere, errealitateak erakutsi du helburu hori lortzeko ez zituztela 

behar bezainbeste baliabide bideratu. 

Hortaz, 0-3 urtekoen hezkuntza-zikloaren kontzeptua aldatu egin da; hala, zainketa-zerbitzu izatetik 

hezkuntza-zerbitzu izatera igaro da, eta Hezkuntza Departamentuaren menpe egotera. Finantzaketari eta 

beste baldintza askori dagokionez, ordea, oso motz gelditu da eta horrek eragin nabarmena izan du 

zikloaren garapenean; eta, jakina, zerbitzuaren eskumena behar bezala argitu eta zehaztu ez izanak ere. 

 

Urteetan zehar luzatu den baldintza eta finantzaketa eskasiak 0-3 zerbitzuan izugarrizko aldeak sortu ditu 

eta kalitatezko zerbitzu publiko batek eskatzen dituen baldintzak bermatzeko ezintasuna ere ekarri du bai 

eta hezitzaileen eta langileen egoera desberdinak. 

 

Arazoa egiturazkoa zela egiaztatuta, NUKFk Tokiko Maparen inguruan sustatutako partaidetza 

prozesuaren ondorioek udalen eskumenak argi eta zehatz mugatzeko eskatzen zuten; hezkuntzari, 

ikastetxeen mantentzeari eta Haur Hezkuntzaren lehen zikloari dagozkion eskumenak Nafarroako 

Gobernuaren esku utzita.  Nafarroako Gobernuari jakinarazi zitzaion moduan, kontuan hartu behar da 

NUKFk ziklo honi dagokionez duen helburu nagusia dela Gobernuak hezkuntza eskumen gisa bere gain 

hartzea eta udalen menpe ikastetxeen mantentzea geratzea soilik, gainontzeko ikastetxeekin egiten duten 

moduan. Hala eta guztiz ere, 0-3 zerbitzuaren zerizanaren eztabaidan eta kudeaketan ezin da toki 

entitateen parte-hartzea bazter utzi. 

 

Azken urteetan, bestalde, Nafarroako Aurrekontuen akordioek 0-3 zikloaren inguruko hobekuntza neurri 

batzuk barne hartu dituzte; 2022an ere bai. Hobekuntza guztiak, hobekuntzak diren heinean eta 

zerbitzuaren kalitatean sakontzea xede nagusi dutenez, zalantzarik gabe, neurri egokiagoak dira aurretik 

erabakitako eta inposaturiko murrizketak baino. 

 

Azkenik, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatzen duen 6/2022 

Foru Legeak aukera zabalik uzten du zenbait zerbitzuen eskumenak zehazteko eta argitzeko, eta 

finantzaketa ezartzeko beharra adierazten du; horretarako, gehieneko hiru urteko epea ezarriz. Beraz, 

eragile guztien arteko sakoneko eztabaidari heltzeko garaia da eta erabakiak hartzekoa; behin betiko 

neurriak hartuz, zikloari zerbitzu publiko gisa duen izaera emanez, langileen egoera hobetuz eta lehia 

askearen, berdintasunaren, merituaren, gaitasunaren eta gardentasunaren printzipioak bermatuz. 

 

Testuinguru orokor horretan, Nafarroako 0-3 Plataformak mobilizazio fase bati heldu zion azken 

hilabeteetan 0-3 zikloarekin lotutako hainbat aldarrikapen eginez. Ondorioz, Nafarroako Gobernuaren, 

NUKFren eta Plataformaren artean egindako bilkuretan proposamen ezberdinak trukatu eta eztabaidatu 

dira. 

 

Ekainaren bukaeran, Nafarroako Haur Hezkuntzako lehen zikloaren langileentzat proposaturiko soldata 

igoera, kontratazioen  areagotzea eta ordezkapenen hobekuntza zehaztuko dituen ebazpena jendaurrean 

ezagutarazi zuen Hezkuntza Departamentuak. 2022-2023 ikasturtean indarrean jarriko diren hobekuntza 
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horiek aurrekontua 4,5 milioi euro handituko dute eta 55 hezitzaile berriren kontratazioa ekarriko. 

 

Nafarroako Gobernuak 2022-2023 ikasturterako proposaturiko modulu aldaketak langileen baldintzak eta 

zerbitzuaren kalitatea nolabait hobetzen dituenez, eta kontuan harturik hobekuntzen bidea murrizketena 

baino egokiagoa dela, proposaturikoak modu horretan baloratzea egokitzen zaigu, neurri horiek garatzea 

eta ezartzea toki entitateentzako berriro ahalegin gehigarria izango bada ere. Hortaz, NUKFk datozen 

ikasturteetan egin beharreko ibilbide baten abiapuntu gisa ulertu eta onartzen ditu neurri horiek.  

 

Hori esanik, hala ere, moduluen finantzaketa-sistemak ez du inolaz ere bermatzen finantza-nahikotasuna; 

izan ere, askotan udalek hitzarmenetan ezarritakoak baino portzentaje nabarmen handiagoak hartu behar 

dituzte beren gain eta modulutik kanpo gelditzen diren gainkostuak udalen bizkar izaten dira.  Horrek, 

zalantzarik gabe, haurren, familien eta hezitzaileen egoeran eragin zuzena du eta udal batzuk zerbitzua 

pribatizatu behar izaten dute baliabide nahikorik ez dutelako. 

 

Hortaz, moduluen kalkulua errealitateari egokitu behar zaio udalek beren gain hartu beharreko zenbatekoa 

nabarmen orekatzeko eta hobetzeko. Gainera, eskumena guztiz argitu bitartean, ziklo horren kudeaketan 

toki entitateen parte-hartzea gutxituz joateko konpromisoa eta finantzaketa-sistema egokia eta egonkorra 

bermatu behar da. Bide horrek lehentasuna eduki beharko luke harik eta Nafarroako Gobernuak zikloaren 

kudeaketa osoa bere gain hartu arte, zerbitzuaren finantzaketa eta baldintzak hobetzeko eta, oro har, 

kalitatezko zerbitzu publiko bat bermatzeko. Eta hori datorren legegintzaldiko epean egin dadin eskatzen 

dugu. 

 

 

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

den eguneko eguerdiko ordu biak laurden gutxi 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. 

 


