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10/2022 AKTA 
NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOAREN BATZORDE BETEARAZLEAK IRAILAREN 

13an EGINDAKO BILERA 
 
 
 
 
 

BERTARATUAK: 

 

 

LEHENDAKARIA: 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn., Azkoiengo alkatea  

 

 

BATZORDEKIDEAK: 

Aitor Larraza Carrera jn., Irurtzungo alkatea 

Jesús Esparza Iriarte jn., Kasedako alkatea 

Raúl Maiza González jn., Berriozarko alkatea 

Enrique Maya Miranda jn., Iruñeko alkatea. 

Raquel Muñoz Lamoneda, 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 

Ángel Martín Unzue Ayanz jn., Agoizko Alkatea 

David Oroz Alonso jn., Urdiaingo alkatea 

 

Ezin etorria adierazi dute: 

Mario Fabo Calero jn., Martzillako alkatea 

Ander Oroz Casimiro jn., Antsoaingo alkatea 

Jesús María Arrizubieta Astiz jn., Tafallako alkatea 

Óscar Bea Trincado jn., Cintruenigoko alkatea 

David Alvarez Yanguas jn., Castejongo alkatea. 

Esther Lacasta Pérez-Ilzarbe and., Basaburuako alkatea 

Yolanda González García and., Vianako alkatea. 

 

IDAZKARIA 

Berta Enrique Cornago and. 

Iruñean, bi mila eta hogeita biko irailaren hamahiruan, 

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. Energiaren prezioen gorakada dela eta, 

egindako jarduketen berri ematea. 

4. Epaimahaietako ordezkariak izendatzea 

Nafarroako toki entitateetan hutsik dauden 

Idazkaritzako eta Kontu-hartzailetzako 

lanpostuak gaitutako funtzionarioekin 

merezimendu-lehiaketa bidezko 

lekualdatzearen bitartez betetzeko. 

5. Europako funtsen alorrean aholkularitza 

jasotzearren Zabala enpresarekin kontratu 

berria izenpetzea. 

6. Errepideko Hiriko Garraio Publikoa arautzen 

duen ekainaren 1eko 7/1998 Foru Legea 

aldatzen duen Foru Legearen aurreproiektua 

eta Foru Dekretua zeinaren bidez baldintzak 

zehazten baitira Nafarroako Foru Komunitatean 

gidaridun ibilgailuak alokatuz bidaiariak 

garraiatzeko zerbitzuak emateko. 

7. Lehendakariaren informazioa.  

8. Galde-eskeak. 
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1. PUNTUA.- Aurreko bilkuraren aktaren berri ematea eta hura onestea  

 

Aurreko bilkuretako akten kopia igorrita deialdiarekin batera, aldez aurretik irakurri beharrik gabe, 

lehendakariak galdetu du Batzorde Betearazleko inork oharrik duen horien inguruan.  

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, uztailaren hogeita zazpiko bilkura bereziaren aktari eginiko zuzenketen 

berri eman du idazkari nagusiak. Zehazki, Orozek Navarra Sumak proposaturiko lege-proposamenaren 

inguruan berak esandakoetan proposatu du zuzenketa. Zehaztu duenez, udalentzat zenbateko igoera 

izango litzatekeen galdetu zuenean eta hori udalekin kontsultatu den galdetu zuenean, Navarra Sumako 

ordezkariei zuzentzen zien galdera. 

 

Era berean Orozek esan du, Elizalde andreak, Iruñeko zinegotziak, lege-proposamenari buruz 

esandakoen ondoren, berak desadostasuna adierazi zuela proposamen horrekin udalek Hezkuntza 

Departamentuarenarekin baino karga handiagoa beregain hartuko luketela ulertzen duelako eta gainera 

udalekin kontsultatu gabe. 

 

Bestalde, Maya jaunak, Iruñeko alkateak, bertaratzeetan akatsa dagoela adierazi du bere ordez Elizalde 

andrea izan zelako bilera horretan. Beraz, akta zuzendu egingo da. 

 

Ohar horiek kontuan hartuta,  

 

ERABAKI DA: 

 

Bi mila hogeita biko ekainaren hamalauko ohiko bilkuraren eta bi mila hogeita biko ekainaren bederatziko 

zein uztailaren hogeita zazpiko bilkura berezien aktak onestea.  

 

 

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

 

Honako Batzorde eta Kontseiluen berri eman dute: 

 

 Nafarroako Babes Zibileko Batzordea, (2022/06/15). Uholdeen aurkako zenbait Larrialdi Plan 

homologatu zituzten eta Next Generation Funtsak eskuratzeko aukeraren berri eman zuten. 

 NILSAko Administrazio Kontseilua, (2022/06/20). 2021eko kontuen ikuskaritzen eta obren 

planen gauzatzearen berri eman zuten.  Halaber, zain dauden auzien eta zerbitzuak kudeatzeko 

adierazleen berri eman zuten. 

 Nafarroako Desgaitasun Kontseilua, (2022/06/20). Desgaitasuna dutenei arreta emateari eta 

beren eskubideak bermatzeari buruzko Foru Legearen aurreproiektuaren berri eman zuten. 

Halaber, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoko funtsekin finantzatzen diren eguneko 

zentroetako eta egoitzetako hamaika proiekturen berri eman zuten. 

 Irisgarritasun Unibertsala eta Aukera-berdintasuna Sustatzeko Kontseilua, (2022/06/27). 

Desgaitasuna dutenei arreta emateari eta beren eskubideak bermatzeari buruzko Foru Legearen 

aurreproiektuaren berri eman zuten.  
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 Erroldatze Kontseiluaren Probintzia Atala (EIN), (2022/06/27). Igorritako ofiziozko bajak 

izapidetu zituzten.  

 FEMParen Lurralde Kontseilua (2022/06/28). Next Generation funtsen gauzatze egoera azaldu 

zuten, deialdi ugari dagoen arren gauzatze-maila apala dela zehaztuta. Toki entitate txikiek funts 

horietara iristeko zailtasuna azpimarratu zuten. Gainera, prezio igoerak, batez ere energia-

prezioarenak, dituen ondorioen inguruan eztabaidatu zuten. 

 Toki Araubideko Foru Batzordea, (2022/06/29). Honakoei aldeko txostena eman zieten: 

Desgaitasuna dutenei arreta emateko Foru Legearen aurreproiektuari; Nafarroako Foru 

Komunitateko zentro soziosanitarioetan farmazia-zerbitzuen eta medikamentu-gordailuen farmazia-

arreta arautzen duen Foru Dekretuaren proiektuari; Hirigintza Planak egiteko laguntzak arautzen 

dituen Foru Dekretuaren proiektuari; eta Parke Eolikoen ezarpena aldatzen duen Foru Dekretuaren 

proiektuari. Gai-zerrendatik kanpo suteek kaltetutako toki entiteek egindako eskaerei erantzutea 

eskatu zuten. 

 Lurralde Politikarako Gizarte Kontseilua, (2022/07/04). Nafarroako Lurralde Estrategia berria 

egiteko prozesuaren egoeraren berri eman zuten eta izapidetzeko lehenengo dokumentua irailean 

prest egon daitekeela zehaztu zuten.  

 Toki Araubideko Foru Batzordea, (2022/07/27). Uholdeek kaltetutako udalerrien zerrenda 

argitaratu eta udal-zerga batzuetako salbuespenak, onura fiskalak eta konpentsazioak ezartzen 

dituen Foru Aginduari aldeko txostena eman zioten. Era berean, telelana arautzen duen 

aurreproiektuari kontrako txostena eman zioten toki entitateen antolamendu-berezitasunak kontuan 

hartzen ez zituelako.  

 Emakumeen kontrako Indarkeriari Arreta Ematea eta Aurrea Hartzea Eraginkortasunez 

Koordinatzeko Erakunde arteko Akordioaren Batzorde Iraunkorra, (2022/07/28). NABIk genero 

indarkeriako salaketek gora egin dutela jakinarazi zuen; gazteen artean areagotu dira batez ere. 

Federazioak berriro ere jakinarazi zuen toki entitate askok ez dutela berdintasun teknikaririk eta 

mankomunatutako formulak aztertu behar direla zerbitzu hori izan dezaten. 

 Etxegabetzeen arloko arreta-batzordea (2022/09/5). Bilkura horretarako deialdia egin zen 

hipoteka-exekuzioko eta alokairua ez ordaintzeko utzarazpen-prozedurak eteteko epearen 

luzapena amaitu dela jakinarazteko. Hori kezkagarria da familia askok etxegabetuak izaten ahal 

direlako beste bizileku batean gelditzeko bermerik izan gabe. Hitzarmen horri dagokionez, agerian 

geratu da gizarte-zerbitzuek orain arte prozedurak eteten zituzten kalteberatasunari buruzko 

txostenak egiten dituztela, baina ia inoiz ezin da beste bizileku bat emateko aukerarik eskaini. 

Alokairu sozialaren eskaintza handitzeko beharra agerian gelditu zen. Beste saio baterako deialdia 

egingo dute datu kuantitatibo gehiago emateko. 

 

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 
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3. PUNTUA.- Energiaren prezioen gorakada dela eta, egindako jarduketen berri ematea. 

 

Lehendakariak abuztuaren hamaikan energia-kostuen igoera dela eta kirol instalazioak eta igerileku 

estaliak dituzten toki entitateetako ordezkariekin egindako bileraren berri eman du.  Bilera horretan, prezio 

igoeraren inguruan eta kirol instalazioak kudeatzen dituzten enpresek igoera horien konpentsazio 

eskaeren inguruan kezka handia adierazi zutela jakinarazi du. 

 

Bestalde, azaldu duenez, bileran gaiaren inguruan dauden zalantza juridikoei, instalazio mota horien 

kontratuak esleitzeko baldintza plegu mota anitzari eta toki entitateek igoera beren gain hartzeko 

ezintasunari heldu zieten.  

 

Bilera horretan egitea erabaki zituzten jarduketen berri eman du lehendakariak: 

 

- Kontratazio Publikorako Batzordeari energia-kostuen igoerari buruzko txostena eskatzea.  

- Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuari eskatzea instalazio mota horien energia-

kontsumoa gutxitzeko egin daitezkeen jarduketa guztien berri emateko jardunaldi bat egin dezala.  

- Lurralde Kohesioko Departamentuaren bitartez Nafarroako Gobernuari eskatzea aurrekontu-partida 

bat gaitu dezan toki entitateei prezio igoera hori konpentsatzeko. 

 

Ondoren, lehendakariak jakinarazi du Kontratazio Publikorako Batzordeari txostena eskatu diotela 

dagoeneko; Industriaren, Energiaren eta S4 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiarekin batera 

jardunaldi bat lantzen ari direla; eta Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiarekin 

bilkura adostu dutela aipatu diru-partida gaitu dezaten. 

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

4. PUNTUA.- Epaimahaietako ordezkariak izendatzea Nafarroako toki entitateetan hutsik dauden 

Idazkaritzako eta Kontu-hartzailetzako lanpostuak gaitutako funtzionarioekin merezimendu-

lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko. 

 

Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusiak hutsik dauden Idazkaritzako eta Kontu-hartzailetzako 

lanpostuak gaitutako funtzionarioekin merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko 

deialdiak igorri dituela jakinarazi dute Federazioak deialdi horietan aurreikusitako epaimahaietarako 

izendapenak egin ditzan. 

 

Idazkari nagusiak azaldu du deialdi horiek 16/2022 Foru Legeari jarraiki Idazkaritzako eta Kontu-

hartzailetzako lanpostu hutsak betetzeko egingo diren egonkortze prozesuak egin baino lehenagoko 

urratsa direla. Era berean adierazi du, idazkari eta kontu-hartzaile oso gutxiri eragingo diela eta deialdien 

premia dela eta, deialdiak ez direla gehiegi landu eta ez direla Toki Araubideko Foru Batzordearen 

txostenera jarriko.  
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Epaimahaietako ordezkariak izendatzeari dagokionez, idazkari nagusiak azaldu du Toki Administrazioari 

buruzko Foru Legean lanpostu horiek betetzeko egingo diren hautatze-prozesuetan toki entitateen 

ordezkaritza aurreikusia dagoela.  

 

Jarraitu du esanez hasiera batean Federazioari epaimahaiaren lehendakaritza bere gain hartzea eskatu 

ziotela baina lehendakaritza hori deialdia egiten duen administrazioko kide batek hartu behar duela 

ulertuta, Federazioari epaimahaiaren idazkari kargua egokituko litzaiokeela. 

 

Hori horrela, Fermín Cabasés Hita NUKFren ekonomia aholkularia kontu-hartzaileen deialdirako 

izendatzea proposatu da eta idazkarien deialdirako berriz, Asun Nieto Zabala NUKFko aholkulari juridikoa 

izendatzea. 

 

ERABAKI DA: 

 

Idazkaritzako eta Kontu-hartzailetzako lanpostuak gaitutako funtzionarioekin merezimendu-lehiaketa 

bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdietako epaimahaietarako ordezkariak izendatzea 

laugarren puntu honetan adierazi baldintzetan. 

 

 

5. PUNTUA.- Europako funtsen alorrean aholkularitza jasotzearren Zabala enpresarekin kontratu 

berria izenpetzea. 

 

Jakinarazi dute aurreko urtean Europako funtsei buruzko aholkularitza jasotzeko Federazioak izenpetu 

zuen kontratuaren indarraldia eta luzapena amaitu direla. Aurten eta datorren urtean laguntza berriak 

iristen jarraituko direla ikusita, aurrekoaren antzeko beste kontratu bat, zerbitzuren bat hobetuta, 

izenpetzea egoki ikusi dela adierazi dute.  

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

6. PUNTUA.- Errepideko Hiriko Garraio Publikoa arautzen duen ekainaren 1eko 7/1998 Foru Legea 

aldatzen duen Foru Legearen aurreproiektua eta Foru Dekretua zeinaren bidez baldintzak zehazten 

baitira Nafarroako Foru Komunitatean gidaridun ibilgailuak alokatuz bidaiariak garraiatzeko 

zerbitzuak emateko. 

 

Arau-testu horien berri eman dute eta ondoren Toki Araubideko Foru Batzordean horien berri emango 

dutela adierazi dute.  Azaldu dutenez, Federazioa Lurralde Kohesioko Kontseilariarekin eta Garraioko eta 

Mugikortasun Jasangarriko zuzendari nagusiarekin bildu zen eta bertan azaldu ziotenez, arau-testu horien 

xedea da hiri zerbitzuak emateko baimena duten Errentatzeko Ibilgailu Gidaridunen (EIG-en) enpresek 

zerbitzuak ematen jarraitu ahal izatea, 13/2018 Errege Lege-dekretuan aurreikusitako trantsizio-epea 

amaiturik. 
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Azpimarratu dute hasiera batean testuak Iruñerriko Mankomunitateari eta udalerriei eskumenak esleitzen 

zizkiola zerbitzu hori baimendu edo ez erabakitzeko baina ikuspuntu tekniko batetik adierazi zela 

eskumena ez zegoela argi eta zentzurik ez zuela garraio mota horretarako baimena Lurralde Kohesioko 

Departamentuari esleitzea eta gero udalerriek baimen horren inguruan erabaki ahal izatea.  

 

Romero jaunak, Aranguren Ibarreko alkateak, adierazi du gai hori, jada, Iruñerriko Mankomunitatean landu 

zela eta ratioak eta horiek betetzea dela kezkagai nagusia. 

 

Maya jaunak, Iruñeko alkateak, foru dekretuaren proiektuan zerbitzu hori emateko baldintzak arautzeko 

udalerriei esleitzen zaizkien eskumenen inguruko zalantzak adierazi ditu. 

 

Idazkari nagusiak esan du zalantza horiek helaraziko dituztela Toki Araubideko Foru Batzordea baino 

lehen argitu ditzaten. 

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

7. PUNTUA.- Lehendakariaren informazioa. 

 

Lehendakariak honako gai hauek aipatu ditu:  

 

 Ekainaren 15ean Lifer Nadapta-Pacesi, klima eta energiaren aldeko alkateen itunei eta ibilgailu 

elektrikoentzako karga-puntuei buruz egindako bilera.  

 Ekainaren hogeita zazpian hilabete honetako suteek kaltetutako toki entitateetako alkateekin 

egindako bilera.  

 Ekainaren hogeita hamarrean Aragoiko Udalerrien Federazioko lehendakariarekin eta idazkari 

nagusiarekin izandako topaketa. Bertan, energia-komunitateak, eskualdeen funtzionamendua eta 

abar hizpide izan zituzten. 

 Uztailaren batean Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariarekin eta Toki Garapenerako 

Eragileekin izandako bilera ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak jartzeko egingo den 

kanpainaren inguruan. 

 Uztailaren batean Elizagorriko eta Torres del Rioko alkateekin izandako bilera. Bertan, Nafarroako 

Estepako Hegaztiak Berreskuratzeko eta Kontserbatzeko Planari buruzko Foru Dekretu berriaren 

inguruko kezka adierazi zuten orain arte ingurumen txosten guztiak aldeko dituen eguzki-energiako 

proiektu bat gauzatzea galaraziko lukeelako. 

Lehendakariak jakinarazi du, halaber, gai hori jorratzeko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko 

kontseilariarekin bilera eskatu dutela planaren eraginpean dauden toki entitate guztiei entzun 

diezaieten eskatzeko.  

Horrekin loturik, Ferrer jaunak, Erriberako Mankomunitateko lehendakariak, esan du gaia ongi 

begiratu behar dela eremu oso zabala definitu baita eta eremu horren barruan egoteak proiektuak 
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garatzeko muga handiak dakartza berarekin.  Galdetu du, halaber, kaltetutako udalentzako 

konpentsaziorik egongo den. Lehendakariak berriro ere adierazi du,  udal guztiekin gai horren 

inguruan hitz egiteko eskatuko diola Federazioak Gobernuari eta gaia Europan ere jakinarazi 

beharko litzatekeela. 

 Uztailaren hamabostean Suteen Aholku Batzordearekin izandako bilera beroaldia eta sute-arriskua 

zirela eta. 

 Uztailaren hogeita zazpian Galar Zendeako alkatearekin eta idazkariarekin izandako bilera 

jarduera-lizentziak emateko prozeduran arau-aldaketak egitea beharrezkoa dela jorratzeko. 

 Abuztuaren bian Saharako haurrei eginiko harrera. 

 Abuztuaren bostean CERMI erakundearekin egindako bilera desgaitasuna duten pertsonentzako 

aparkatzeko txartelak ematea, prestakuntza eta abar lankidetzan jorratzeko. 

 Abuztuaren bederatzian izandako Udal Polizien Taldearen lehenengo bilera. Bertan, 

amankomuneko arazoak jorratu eta irizpideak bateratzeko eta araudi berezia edukitzeko beharra 

ikusi zuten. 

 Irailaren zazpian Hezkuntza Departamentuarekin eta 0-3 Plataformarekin izandako bilera. 

Lehendakariak jakinarazi duenez, koordinazio taldearen bilerei berriro ekingo zaie eta talde horren 

barruan azpitalde bat eratzea adostu zen, izaera teknikoagoa izango duena, hezkuntza-errefortzuari 

buruzko proposamen bat lantzeko.   

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

8. PUNTUA. Galde-eskeak 

 

Esparza jaunak, Kasedako alkateak, libreki erabaki beharreko funtsei dagokien ordainketaren eta 

Ukrainako krisiagatik onetsitako laguntzen inguruan galdetu du. Izan ere, laguntzak maiatzean onetsi 

baziren ere, oraindik ez baitira ordainketak egin. 

 

 

 

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

den eguneko arratsaldeko zazpiak 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. 

 


