
 

NUKFren Batzorde Betearazlea. 2022/11/22.-  1. orria 

12/2022 AKTA 
NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOAREN BATZORDE BETEARAZLEAK  

AZAROAREN 22AN EGINDAKO BILERA 
 
 
 
 
 

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 

Óscar Bea Trincado jn., Cintruenigoko alkatea 

David Alvarez Yanguas jn., Castejongo alkatea. 

Ana Elizalde Urmeneta and., Iruñeko zinegotzia 

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 

Mikel Zabaleta Aramendía jn., Leitzako 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 azaroaren hogeita bian, 

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 sektorialen berri ematea. 

3. Batzorde eta Kontseilu sektorialetako ordezkariak 

izendatzea. 

4. NUKFren Batzar Nagusi Arruntaren deialdia eta gai-

zerrenda. 

5. 2022ko Kudeaketa Txostena. 

6. 2023ko Jarduketen Programa. 

7. 2023ko Aurrekontua. 

8. NUKFren arlo ekonomikorako ekonomiako edo 

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako 

lizentziaduna edo Enpresen Administrazio eta 

Zuzendaritzako eta Zuzenbideko gradu bikoitzeko 

lizentziaduna kontratatzeko hautapen prozesuaren 

oinarriak. 

9. Lantalde bat sortzea haur eskoletarako kudeaketa 

eredu bat aztertzen aurrera egingo duen organismo 

baten sorrera arautuko duen hitzarmena egiteko.  

10. 2022ko kontuen ikuskaritza kontratatzea eta 

kontabilitate zerbitzu berriari buruzko informazioa. 

11. Lehendakariaren informazioa.  

12. Galde-eskeak. 
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1. PUNTUA.- Información y aprobación de acta sesión anterior  

 

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: 

 

Bi mila eta hogeita biko urriaren hamaikako ohiko bilkuraren akta onestea. 

 

 

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

 

Honako Batzorde eta Kontseiluen berri eman dute: 

 

 Hirian Erabiltzeko Uraren Ziklo Integralaren Nafarroako 2019-2030 Plan Zuzentzaileari 

jarraipena egiteko batzordea, (2022/10/20). 2022ko Plan Zuzentzailearen memoria aurkeztu zuten; 

hona hemen ondorioak: hartutako uraren bolumena gutxitu da, uraren kalitatearen araudiaren ez-

betetzeak gertatzen dira oraindik baina uraren kalitatea hobetu da, uraren goi- eta behe-hornidurako 

azpiegituren gauzatzea planifikatutakoaren azpitik dago baina datozen urteetan hobera egitea espero 

da. Era berean, eskumenak mantentzen dituzten udal eta kontzeju batzuetan kudeaketa eta 

gobernantza arazo batzuk aipatu zituzten. 

 Nafarroako Bideozaintzarako Bermeen Batzordea, (2022/10/21). Dagozkion baimen-eskaerak 

ebatzi zituzten. Álvarez jaunak, Castejongo alkateak, adierazi du ongi legokeela urtero berritu behar 

ez izatea.  

 Nafarroako Ekonomia eta Gizarte Kontseilua, (2022/10/28). 2023ko aurrekontuei aldeko txostena 

eman zioten eta Ogasuneko Departamentuak dagozkion neurriak har ditzala eskatu zuten toki 

entitateei egin beharreko ordainketen atzerapenari dagokion egoera larria konpontzeko. 

 Toki Araubideko Foru Batzordea, (2022/10/28). 2023ko aurrekontuei aldeko txostena eman zioten 

eta libreki erabili beharreko funtsen eta Ukrainako dirulaguntzen ordainketa eskatu zuten. Ekonomia-

jardueren gaineko Zergari (EJZri) dagokionez, gertatzen ari diren ezberdintasunak agerian jarri 

zituzten. 

 Nafarroako Babes Zibileko Batzordea, (2022/11/11). Altsasuko, Aranguren Ibarreko, Itzaltzuko, 

Azkoiengo, Tuterako eta Ziordiako Uholde-arriskuaren kontrako Udal Jarduketa Planen 

homologazioaren berri eman zuten. Halaber, hurrengo Gobernu-saioan onetsiko duten INFONA 

Planaren berri eman zuten eta Trantsizio Ekologikorako Ministerioak Nafarroari EBRORESILIENCE 

proiekturako lau milioi euro esleitu dizkiola jakinarazi zuten; baliabide horien zati bat udal 

jarduketetarako izango da. 

 Nafarroako Turismo Kontseilua, (2022/11/18). 2022an egindako jarduketen berri eman zuten. 
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ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

3. PUNTUA.- Batzorde eta Kontseilu sektorialetako ordezkariak izendatzea. 

 

Lehendakariak azaldu du bost ordezkari izendatzeko eskatu dutela Toki Gazteriaren Politika 

Koordinatzeko Batzorderako. Batzorde hori oraindik sortu ez bada ere, Gazteriari buruzko apirilaren 1eko 

11/2011 Foru Legean aurreikusia dago.  

 

Ordezkari-taldeak Nafarroako udalen errealitatearen aniztasuna islatzen ahalegindu beharko duela 

adierazi du lehendakariak. 

 

Gaia Batzorde Betearazlearen onespenera jarrita,  

 

ERABAKI DA: 

 

Toki Gazteriaren Politika Koordinatzeko Batzorderako honako ordezkari hauek izendatzea onestea: 

 

 Juan Carlos Castillo Ezpeleta, NUKFko lehendakaria.  

 Cristina Recalde Vallejo, Artikako Kontzejuko burua.  

 Raquel Muñoz Lamoneda, Gesalazko alkatea.  

 Sabina García Olmeda, Izarbeibarko Mankomunitateko lehendakaria. 

 Rafael Martinena López, Castejongo zinegotzia.  

 

 

4. PUNTUA.- NUKFren Batzar Nagusi Arruntaren deialdia eta gai-zerrenda. 

 

Proposatu da NUKFren Batzar Nagusi Arruntaren bilkura 2022ko abenduaren 16an egitea, Iruña Park 

hotelean, 16:30ean lehendabiziko deialdian, eta 17:00etan, berriz, bigarrenean. Hona hemen gai-

zerrenda: 

 

1.- 2021/12/17ko Batzar Nagusiaren akta onestea. 

2.- 2021eko Kontuak onestea. 

3.- NUKFren 2022ko Kudeaketa Txostena onestea. 

4.- NUKFren 2023ko Jarduketen Programa onestea. 

5.- NUKFren 2023ko Aurrekontua onestea. 

6.- NUKFren Plan Estrategikoa egiteko parte-hartze prozesuaren emaitzak. 

7.- Galde-eskeak. 
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ERABAKI DA:  

 

Batzar Nagusi Arrunterako deia onestea proposatutako moduan. 

 

 

5. PUNTUA.- 2022ko kudeaketa txostena 

 

Lehendakariak 2022ko kudeaketa txostenaren gai nagusiak berrikusi ditu. 

 

Elizalde andreak, Iruñeko zinegotziak, NUKFk eskatutako hamaika milioiko funts energetikoaren inguruan 

galdetu du. 

 

Lehendakariak adierazi du, Lurralde Kohesioko Kontseilariak jakinarazi zionaren arabera, 2023rako zortzi 

milioiko funts bat gaitu dutela eta orain Federazioak Departamentuarekin batera funts hori banatzeko 

irizpideak erabaki beharko dituela funtsa arautuko duen Foru Legeak barne har ditzan. 

 

Egiteko zain dauden ordainketei ere heldu die eta berriro ere ordainketak egin ditzaten eskatuko duela 

esan du. 

 

Álvarez jaunak, Castejongo alkateak, esan du zortzi milioiko kopurua hobetu daitekeela eta hori adierazi 

behar zaiola Lurralde Kohesioko Departamentuari. Gogoratu du enpresentzako hogei milioiko funts bat 

onetsi dutela 2022aren kargura. 

 

Bozketara jarrita, 

 

Gehiengoz, zortzi abstentzio daudela, 

 

ERABAKI DA: 

 
2022ko Kudeaketa Txostenaren proposamena onestea Batzar Nagusiaren onespenera jartzeko.  

 

 

6. PUNTUA.- 2023ko Jarduketen Programa 
 

Lehendakariak jarduketen programan dauden alderdi garrantzitsuenak berrikusi ditu.  

 

Ondoren, bertaratutakoei hitza eman die. 

 

Elizalde andreak, Iruñeko zinegotziak, esan du programan administrazio elektronikoari egindako 

erreferentziak ikusi dituela baina ez duela Animsari eginiko erreferentziarik ikusi. Uste du toki entitateei 

zerbitzua emateko jaiotzen diren halako erakundeak defendatu behar direla. Halaber, adierazi du Animsak 

oso ahalegin handia egin duela plataforma berriarekin eta espediente elektronikoarekin. 

 

Lehendakariak adierazi du esandakoak kontuan hartu eta lan horri babesa emango zaiola. 
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Gaia bozketara jarrita, 

 

Gehiengoz, zortzi abstentzio daudela, 

 

ERABAKI DA: 

 

2023ko Jarduketen Programaren proposamena onestea Batzar Nagusiaren onespenera jartzeko. 

 

 

7. PUNTUA.- 2023ko aurrekontua 

 

Lehendakariak adierazi du NUKFko aurrekontua ia %7 handitu dela aurreko urtearekin erkatuta eta 

idazkari nagusiari hitza eman dio aldaketa handiena izan duten partidak zehazki azaldu ditzan. 

 

Ondoren, bertaratutakoei hitza eman die. 

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, erakunde-jardunari eskainitako partidaren inguruan galdetu du 

hamalau mila euro izateraino handitu delako. Idazkari nagusiak azaldu du udal hauteskundeak direla eta 

egingo diren jarduketengatik handitu dela hainbeste. 

 

Álvarez jaunak, Castejongo alkateak, esan du Concejo aldizkariaren gastua gehiegizkoa iruditzen zaiola. 

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, diruzaintzako gerakinaren inguruan galdetu du. 

 

Bozketara jarrita,  

 

Gehiengoz, zortzi abstentzio daudela,  

 

ERABAKI DA: 

 

2023ko aurrekontuaren proposamena onestea Batzar Nagusiaren onespenera jartzeko. 

 

 

8. 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 azaldu du urrian, jada, Batzorde Betearazleak hautapen prozesu bat egitea onetsi zuela 

Cabases jauna ordezkatzeko, langile horrek errelebo-kontratuarekin erretiro partziala hartuko baitu. 

Oraingo bilera honetan, hortaz,  hautapen prozesurako oinarri-proposamena aurkeztuko dela esan du 

prozesua ahalik eta lasterren egiteko eta hautaturiko pertsona martxoan has dadin, data hori baita 

erretirorako aurreikusitakoa. 
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Lehendakariak adierazi du hautapen prozesua ekonomia arlorako arduraduna kontratu mugagabearekin 

eta lanaldi osoarekin kontratatzeko dela zehazten dutela oinarriek, hautatuak izango dituen zereginak 

definitzen dituztela eta, bereziki, gainditu beharko diren hautaprobak jasotzen dituztela. 

 

Idazkari nagusiak azaldu du, Federazioan lanpostu huts bat bete behar denean egin ohi den moduan, 

administrazio publikoan egiten den antzeko prozedura diseinatu dela NUKF administrazio publikoa ez izan 

arren horien elkarte bat delako. 

 

Prozedurari dagokionez esan du lehiaketa-oposizioa izango dela eta 30 eta 70 puntu izango dituela, 

hurrenez hurren. Hautapen prozesuari dagokionez adierazi du ordea, proba teoriko eta praktiko bana 

egiteaz gain, gaitasun profesionalak neurtzeko beste bat ere egitea komeni dela lanposturako egokitasuna 

baloratu ahal izateko. 

 

Merezimenduei helduta, toki entitateetan kontu-hartzailetzako lanpostuetan edo ekonomista gisa 

aritutakoetan izandako esperientzia baloratuko dela esan du bai eta, puntu gutxiagorekin, lanpostu 

horietan baina beste administrazio publikoetan izandako esperientzia ere. Halaber, lanpostuaren 

funtzioekin lotutako prestakuntza espezifikoa ere kontuan izango da. Horretaz gain, euskararen ezagutza 

ere baloratuko dela azaldu du administrazio publikoetan aplikatzen den araudia oinarritzat harturik. 

 

Oinarrietan jasotako gaitegia ere hizpide izan du. 

 

Hitza eman zaie bertaratutakoei. 

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, esan du lanpostuak aholkularitza funtzioak dituela kontuan harturik, 

aurrerago joan eta aholkularitza hori euskaraz ere eman ahal izatea bermatu behar dela. Horretarako, 

uste du euskararen ezagutzaren C1 maila eskatu behar dela. 

 

Elizalde andreak, Iruñeko zinegotziak, adierazi du lanpostu mota ikusita garrantzitsuagoa dela profesional 

ona izan dadin bermatzea. 

 

Bat etorri da horrekin Toquero jauna, Tuterako alkatea, ere. 

 

Zabaleta jaunak, Leitzako alkateak, esan du hark ere profesional ona nahi duela baina euskararen 

ezagutzarekin eta gogoratu du udal asko daudela espedienteak soilik euskaraz izapidetzen dituztenak. 

 

Bea jaunak, Cintruenigoko alkateak, uste du euskararen ezagutza baloratzen dela dagoeneko. 

 

Idazkari nagusiak esan du haren iritziz gai honetan administrazio publikoetan aplikatzen den araudia 

aplikatu behar dela. Era berean adierazi du NUKFn lanpostu elebidunak sortzeak NUKFren egungo 

langileen egiturari eragiten diola eta aldez aurretik jorratu beharko zatekeela gaia eta horretarako oso 

egokia dela plan estrategikoa. 

 

Fabo jaunak, Martzillako alkateak, eskatu du gaia gai-zerrendatik kentzea eta txosten juridiko batekin 

berriro ere batzordera ekartzea. 
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Bea jaunak, Cintruenigoko alkateak, zalantzak ditu errelebo-kontratu bat izanda baldintza berriak eskatu 

ahal diren eta, berak ere horrexegatik gaia gai-zerrendatik kentzea eta gaia aztertzea eskatu du. 

 

Esandakoak ikusita, lehendakariak gaia aztertu behar dela uste du, izan ere, proposaturikoa aldaketa 

garrantzitsua dela uste baitu erretiro partziala eta hautapen prozesua onetsi zenean proposatu ez zena. 

Horregatik guztiagatik, puntua gai-zerrendatik kentzea erabaki du eta gaia aztertu ondoren berriro ere 

batzordera ekartzea.  

 

ERABAKI DA: 

 

Lehendakariak gai-zerrendatik kendu du.  

 

 

9. PUNTUA.- Lantalde bat sortzea haur eskoletarako kudeaketa eredu bat aztertzen aurrera egingo 

duen organismo baten sorrera arautuko duen hitzarmena egiteko 

 

Lehendakariak jakinarazi du azaroaren 15ean 0-3 lantaldearen bilera egin zutela eta Federazioari talde 

teknikoak landutako hezkuntza errefortzuaren inguruan egindako proposamena adierazi ziotela. 

Proposamen hori berretsi egin zuten. 

 

Era berean, lantalde bat sortzea proposatu zuten haur eskoletarako kudeaketa eredu bat aztertzen aurrera 

egingo duen organismo baten sorrera arautuko duen hitzarmena egiteko. Talde hori NUKFren hiru 

ordezkarik eta Hezkuntza Departamentuko beste hiruk osatuko lukete.  

 

Hori horrela, Batzorde Betearazleko kideei luzatzen zaie NUKFren ordezkari gisa talderako izendatuak 

izateko aukera.  

 

Honako hauek lantaldeko ordezkariak izateko prest agertu dira: Fabo jauna, Martzillako alkatea; Lacasta 

andrea, Basaburuako alkatea; eta Castillo jauna, NUKFko lehendakaria.  

 

Gaia Batzorde Betearazlearen onespenera jarrita, 

 

ERABAKI DA: 

 

Honako hauek izendatzea haur eskoletarako kudeaketa eredu bat aztertzen aurrera egingo duen 

organismo baten sorrera arautuko duen hitzarmena egiteko sortuko den lantaldean: 

 

 Juan Carlos Castillo Ezpeleta, NUKFko lehendakaria. 

 Mario Fabo Calero, Martzillako alkatea. 

 Esther Lacasta Pérez-Ilzarbe, Basaburuako alkatea. 
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10. PUNTUA.- 2022ko kontuen ikuskaritza kontratatzea eta kontabilitate zerbitzu berriari buruzko 

informazioa 

 

Lehendakariak azaldu du Federazioa irabazi asmorik gabeko elkartea denez gero, nahitaezkoa ez bada 

ere,  kontabilitateko informazioari gardentasun eta publikotasun handiagoa emateko, egoki ikusi dela 

hemendik aurrera kontuekin batera ikuskaritza-txosten independiente bat egitea. Horrenbestez, Batzorde 

Betearazleak txosten hori egitea onesteko proposatu du, kontuan izanik horretarako dagozkion 

profesionalak kontratatu beharko direla. 

 

Gaia NUKFren Batzorde Betearazlearen onespenera jarrita, 

 

ERABAKI DA: 

 

Lehenbizikoa. NUKFren 2022ko kontuak ikuskari independente batek egindako txostenarekin batera 

aurkeztea, onetsiak izan daitezen. 

 

Bigarrena. NUKFk txostena egingo duen ikuskaria hautatzea eta kontratatzea. 

 

 

11. PUNTUA.- Lehendakariaren informazioa 

 

Lehendakariak honako gai hauek aipatu ditu: 

 

 Urriaren 18an ANAHIRArekin egindako bilera. Azaldu duenez, ANAHIRA emakume politikarien 

elkarte bat da, Estellerrian jaioa, eta emakumeek politikarako irisgarritasun hobea edukitzearen eta 

berdintasunaren alde lan egitea asmo du. Elkarlana proposatu zioten Federazioari eta elkartea 

aurkezteko jardunaldi bat eta prestakuntza ikastaroren bat egitea adostu zen. 

 Kirol kudeaketako eragile batzuekin azaroaren 4an, 8an eta 14an egindako bilerak hitzarmen 

kolektiboaren negoziaketak desblokeatzeko eta greba amaitzeko. Federazioaren zerbitzu juridikoek 

txosten bat egin eta kaltetutako udalei igorri zitzaiela jakinarazi du lehendakariak. 

 Azaroaren 7an sinatutako Zainketen Ituna. Horren bidez, Federazioak mendekotasuna duten edo 

zaurgarriak diren pertsonen zainketak gizonen eta emakumeen artean berdintasunez banatzearen 

alde lan egiteko konpromisoa hartu du. 

 Azaroaren 7an Guatemalako taldeari eginiko harrera. Federazioarekin elkarlanean aritzen den 

garapenerako lankidetzako proiektu bateko onuradun talde bati harrera egin zitzaion.  

 Azaroaren 11n Euskaltzaindiarekin izandako bilera. Erakundeak hitzarmen bat sinatzea proposatu 

zion Federazioari toki entitateei onomastika, toponimia, kale-izendegi, prestakuntza eta abarretan 

aholkularitza emateko. Euskaltzaindiak Nafarroako Gobernuarekin, Iruñeko Udalarekin eta 

EUDELekin hitzarmenak izenpeturik dituela adierazi zuen. 

 Azaroaren 11n suhiltzaileen laguntzaileen ordezkariekin izandako bilera kolektibo horren egoeraren 

berri emateko eta udalerriekin batera suteen kontrako tokiko prebentzio planetan eta INFONA 

planean elkarrekin lan egiteko. 
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 Azaroaren 15ean Hezkuntza Departamentuarekin izandako bilera laguntza lanaldiak banatzeko 

irizpideak jorratzeko sortutako talde teknikoak egindako proposamena onesteko.  

 Pentsiodunen elkartearekin azaroaren 15ean izandako bilera. Bertan, arrakala digitalari irtenbidea 

bilatzeko udaletan lan egiteko beharra adierazi zioten Federazioari. 

 Azaroaren 18an izandako INFONA planaren aurkezpena. Planak 85 udalerri behartuko ditu 

berariazko planak edukitzera eta beste hainbesti plana edukitzeko gomendioa egingo die. Tokiko 

Plan bat dela azpimarratu zuten eta toki entitateek zeregin garrantzitzua dutela. 

 A25aren karietara egindako ekintzak “Gertatzen da, eta badira horren erantzuleak” lelopean. 

 Lehendakariak jakinarazi du laster Sustapen Ekonomikorako Eremuei buruzko Foru Legearen 

aurreproiektua Toki Araubideko Foru Batzordearen txostenera jarriko dela. Dagoeneko, 

eskumeneko Departamentuaren ekimenez gaia maila teknikoan jorratu dela eta testuaren 

aurkezpena egingo dutela zehaztu du. 

 Kontratazio Publikoaren Batzordeak kirol instalazioen kudeaketa-kontratuetako energia prezioen 

eraginari buruz egindako txostena. 

 Idazkaritzako eta kontu-hartzailetzako lanpostuak betetzeko deialdiak. Lehendakariak azaldu 

duenez, Federazioari zirriborroak igorri dizkiote ekarpenak egin ditzan eta laster deialdiei Toki 

Araubideko Foru Batzordean txostena eman beharko zaie. 

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

12. PUNTUA. Galde-eskeak 

 

Bea jaunak, Cintruenigoko alkateak, adierazi du abuztuaren 17ko 3/2022 Foru Lege-dekretuak, materialen 

prezioen eguneratzea aurreikusten duenak, eskatzen duela azken ziurtapena azaroaren hemezortzia 

baino lehen egitea eta galdetu du zer gertatzen den ziurtapena dagoeneko egina badago eta ea 

atzeraeraginik duen bai eta ziurtapena nolako indizearekin egin behar den. 

 

Ferrer jaunak, Erriberako Mankomunitateko lehendakariak, eskatu du animaliak babesteko araudiari 

buruzko bilerak berriro ere abiatzea lege hori betetzeak eragiten dituen zenbait zio argitzeko. 

  



 

NUKFren Batzorde Betearazlea. 2022/11/22.-  10. orria 

 

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

den eguneko hemeretziak 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. 

 


