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1/2023 AKTA 
NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOAREN BATZORDE BETEARAZLEAK 

URTARRILAREN 25EAN 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 
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. 
Raquel Muñoz Lamoneda and., 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 
Yolanda González García and., Vianako alkatea. 
David Oroz Alonso jn., Urdiaingo alkatea 
 
Ezin etorria adierazi dute: 
 
Mikel Zabaleta Aramendia, Leitzako alkatea 
 
IDAZKARIA 

Berta Enrique Cornago and. 

Iruñean, bi mila eta hogeita hiruko urtarrilaren hogeita 

bostean, goizeko hamabietan, 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. NUKFren arlo ekonomikorako ekonomiako edo 

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako 

lizentziaduna edo Enpresen Administrazio eta 

Zuzendaritzako eta Zuzenbideko gradu 

bikoitzeko lizentziaduna kontratatzeko hautapen 

prozesuaren oinarriak. 
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1. PUNTUA.- NUKFren arlo ekonomikorako ekonomiako edo Enpresen Administrazio eta 

Zuzendaritzako lizentziaduna edo Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako eta Zuzenbideko 

gradu bikoitzeko lizentziaduna kontratatzeko hautapen prozesuaren oinarriak. 

 

Lehendakariak bilkurari hasiera eman dio esanez gaia aztertu eta eskaturiko txosten juridikoa egin 

ondoren, berriro ere ekonomia arloko arduradunaren erretiroa dela eta hura ordezkatuko duen pertsona 

kontratatzeko oinarrien proposamena aurkezten dela honako bilera honetan. 

 

Lehenik eta behin Álvarez jaunak, Castejongo alkateak, hartu du hitza esanez bilera berehala utzi behar 

duela eta bere iritzia argi azaldu nahi duela. Horrela, txostenarekin eta proposamenarekin ados dagoela 

esan du eta proposamenari aldeko botoa ematen diola zehaztu du. Halaber, azaldu du proposamena 

euskararen nahitaezko ezagutzarekin bozketara jarriz gero, bere botoa aurkakoa dela. 

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, gogoan izan du aurreko bilkuran honako bilkura honetara ekarritako 

proposamen bera gai-zerrendatik kendu zela eta esan du txostena ez dela erabakigarria eta ez duela 

aurreko Batzorde Betearazlera berak eramandako proposamena bozkatzea ekiditen. Esan duenez, 

proposamen politiko bat da eskubide linguistikoak bermatzeko eta, horregatik, proposamena mantentzen 

du. 

 

Fabo jaunak, Martzillako alkateak, adierazi du bat datorrela motibazio politikoa dela esatearekin eta, 

eskubideez ari direla,  hark uste du lanpostu hori lortzean berdintasuna eta diskriminazio eza ere bermatu 

behar direla.  

 

Romero jaunak, Aranguren Ibarreko alkateak, adierazi du NUKFk toki entitate guztiak biltzen dituela eta, 

horregatik, guztiak kontuan hartu behar dituela. Haren ustetan, euskararen ezagutza baloratzeko garaian 

adostasun batera iritsi beharko zatekeen eta euskararen nahitaezko ezagutzaren beharra baloratu. 

Zehaztu du, halaber, epaiek aukera berdintasunaren alde egiten dutela eta zalantzak dituela baina 

Cabasés jaunaren erretiroa aitortzeko erabakia hartua dagoela eta, horregatik, erabaki bat hartu beharra 

dagoela.  

 

González andreak, Vianako alkateak, adierazi du oinarriak egokiak direla eta txostenak segurtasun 

juridikoa duela oinarri. Euskararen ezagutza kontuan hartzearen eta baloratzearen alde agertu da baina 

txostenean azaltzen diren alderdiak kontuan hartuta; zehazki, NUKFren izaera, toki entitateen elkarte gisa, 

bereziki, horiei arreta eman eta horiekin harremanak dituela eta gaia Plan Estrategikoan lantzea komeni 

dela. Uste du eskubide linguistikoak bermatu behar direla baina oreka bat bilatuta eta, horregatik, 

proposaturiko oinarrien aldeko da. 

 

Muñoz andreak, Gesalazko alkateak, esan du Romero jaunaren egoera berean dagoela zalantzak 

dituelako. Adierazi du hautaturiko pertsona euskalduna izatea gustatuko litzaiokeela baina ahalik eta 

parte-hartze zabalena bermatzea ere gustatuko litzaiokeela.  

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, esan du euskararen ezagutzagatik puntuazioa handitzeko 
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proposamenak ez dituela eskubide linguistikoak bermatzen eta berriro ere adierazi du txostenak ez duela 

ekiditen berak egindako proposamena bozkatzea. 

 

Idazkari nagusiak azaldu du txostenak, euskararen nahitaezko eskakizunarekin eta balorazioarekin lotuta, 

administrazio publikoetan aplikatzen den araudia hartzen duela oinarritzat NUKF toki entitateen elkarte 

bat delako. 

 

Lehendakariak esan du lantzen ari diren Plan Estrategikoa kontuan hartu behar dela.  

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, hala ere uste du orain dela gaiari heltzeko garaia bestela lanpostuaren 

profila finkatzen delako.  

 

Lehendakaria alde agertu da euskararen ezagutzaren balorazioaren portzentajea handitzeko. 

 

Hazkunde hori zenbatekoa izango litzatekeen galdetu dute eta idazkariak azaldu duenez proposamenean 

ematen zaizkion 4 puntuak eremu euskaldunari dagokion puntuazioa dela eta txostenean jasotzen den 

moduan, araudiak lanpostuaren funtzioen eta abarren arabera balorazioa handitzeko aukera ematen 

duela. Balorazioa handitzeko aukera horrekin, 7 puntuko balorazioa eman ahalko litzaioke euskararen 

ezagutzari. 

 

Etenaldi bat egin dute. 

 

Ondoren, lehendakariak hiru proposamenak bozketara jarriko direla azaldu du ordena honetan: 

Lehenengoa euskararen nahitaezko ezagutzarekin; bigarrena euskararen ezagutza 7 punturekin 

baloratuta eta merezimenduen baremoa doituta; eta hirugarrena hasierako proposamena euskararen 

ezagutza 4 punturekin baloratuta. 

 

Proposamenak bozketara jarrita honakoak dira emaitzak: 

 

Oinarrien proposamena euskararen nahitaezko ezagutzarekin: aldeko 10 boto, kontrako 11 boto eta 

abstentzio bat. 

 

Oinarrien proposamena euskararen ezagutza 7 punturekin baloratuta: aldeko 12 boto eta kontrako 8. 

 

Oinarrien proposamena euskararen ezagutza 4 punturekin baloratuta: aldeko 8 boto eta kontrako 13. 

 

Emaitzak ikusita, gehiengoz,  

 

 

ERABAKI DA: 

 

NUKFko ekonomia arloko arduraduna kontratatzeko hautapen prozesuaren oinarriak onestea euskararen 
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ezagutzaren balorazioa adierazitako moduan handituta eta gainontzeko merezimenduen baremoa doituta. 

 

Toquero jaunak, Tuterako alkateak, onetsitakoarekin desadostasuna adierazi du uste baitu ez datorrela 

bat Nafarroako errealitate soziolinguistikoarekin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

den eguneko eguerdiko ordu bata eta erdiak direnean. Idazkari naizen honek honako akta idatzi eta horren 

fede ematen dut, eta lehendakariarekin batera sinatu dut.  

 

 

 

LEHENDAKARIAREN ONIRITZIA 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn. 

IDAZKARIA, 

 

 

 

 

 

Berta Enrique Cornago and. 

 


