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SARRERA 

 

Nafarroako Udalen eta Kontzejuen Federazioak legealdi berri bati heldu dio gobernu-

organoak berrituta, 2015eko urriaren 3an egin zen batzar nagusi berezian aukeratuta. 

 

Legealdi hasi berri honek hainbat helburu eta jarduera-ildo argi ditu, 2016an zehar 

heldu beharrekoak. Horiek, jarduera-programa honetan jaso ditugu.  

 

Hiru ardatz nagusi ditu aipatu jarduera-programak: toki-erakundeen parte-hartzea 

sustatzea federazioaren jardunean eta erabakietan; gardentasuna areagotzea; eta 

gure erakunde honek datozen urteotan bete behar dituen eginkizunei buruzko 

hausnarketa-prozesu kolektibo bat egitea. 

 

Federazioko kideen partaidetza sustatzeari dagokionez, batzorde betearazlearen 

asmoa da beharrezkotzat jotzen diren lantaldeak martxan jartzea, toki-erakundeen 

premien edo egunerokoan sor dakizkiekeen arazoen arabera. Oraingoz, bi talde 

sektorial sortzea adostu da: musika-eskolei buruzkoa, eta 0-3 urteko zentroei buruzkoa. 

Hirugarren taldea ere sortuko da, toki-entitateen maparen berrantolaketa arautuko 

duen foru-legea lantzearen inguruan federazioak landu beharreko prozesu parte-

hartzailea diseinatuko duena. Taldeak toki-erakundeen partaidetzara zabalik daude. 

Horrez gain, federazioak beste hainbat ekintzari helduko dio, toki-korporazioek besteak 

beste eskualde bilerei edo batzarrei buruz duten iritzia ezagutze aldera. Hain zuzen ere, 

ekitaldi honetatik aitzin, urte amaierako ohiko batzarraz gain, federazioak beste 

hainbat bilera eginen ditu ekitaldiaren erdialdera (aurrerago emanen dugu horren 

berri). 

 

Gardentasunari dagokionez, NUKF lehenengo eta behin gardentasunaren berariazko 

ataria lantzen ari da federazioaren web-orrian, legeak agindutako informazio guztiak 

sistematizatuki jasoko dituena. Nolanahi ere, NUKFren borondatea da ez mugatzea arlo 

horretan lege-arauek ezartzen dutenera, baizik eta eskakizun horiek gaindituko dituen 

politika zabalago bat hartzea. 

 

Horrez gain, informazio- eta komunikazio-ekintzak sustatzea aurreikusita dago, bai 

federazioko kideei, bai, oro har, gizarteari bideratuta. Horren xedea da federazioaren 

jardueraren kontu ematea. 

 

Komunikazioak bi noranzko eduki behar ditu, eta horrela udalkideen ikuspuntuak zein 

diren jakitea ahalbidetuko duten foroak eta topalekuak indartuko dira. 

 

Federazioaren hirugarren jarduera-ardatza gure erakundeak bete behar duen 

eginkizunaren, erakundeak duen antolaketaren eta toki-erakundeek federaziotik 

jasotzen dituzten eta jaso nahiko lituzketen zerbitzuen inguruan hausnarketa-prozesu 

bati heltzea da. Ardatz horren barnean hainbat neurri aurreikusten dira: besteak beste, 

eskualde-mailako bilerak egitea, eta estatutuak berraztertzea eta erreformatzea, hala 

erabakiz gero. 

 

Bestalde, Nafarroan ofizialak diren bi hizkuntzak erabiltzea eta horietan informatzea; 

euskara eta gaztelania. Funtsezko afera da Nafarroak duen aniztasuna errespetatzeko 

eta sustatzeko. Horrek, bere isla eduki behar du gure erkidegoko toki-erakunde 

gehienak biltzen dituen erakunde honetan, Nafarroako Udalen eta Kontzejuen 

Federazioan, hain zuzen ere. 

 

Horrekin guztiarekin batera, azpimarratu behar dugu sarrera honetan, urteko lehen 

lauhilekoan kontzejuekin topaketa bat egitea erabaki dela, batetik horien egoera 
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aztertuko duen foro bat lortzeko, eta bestetik, federazioan kontzejuei garrantzi 

handiagoa emateko. Foro horretatik berariazko lantalde bat sortzea proposatuko da. 

 

Azkenik, federazioak bere ohiko jarduerarekin jarraituko du: toki-erakundeei 

aholkularitza eman, komunikazioa, toki-erakundeetako kideei eta langileei 

prestakuntza eman, % 1,5eko tasaren kudeaketa, garapenerako lankidetza-funtsa, eta, 

batez ere, toki-erakundeen interesak foru-instituzioen eta estatuko instituzioen aurrean, 

eta Nafarroako erakunde sozioekonomikoen aurrean ordezkatzea, elkarren 

interesekoak diren aferetan. 



4 
 

TOKI ERAKUNDEEN PARTAIDETZA FEDERAZIOAN INDARTU 
 

Jarduera-programa honen sarreran aipatu bezala, proposatutako ardatz nagusietako 

bat toki-erakundeek NUKFren egunerokoan eta erabakietan izan beharreko 

partaidetza areagotzea da. Ildo horretan, ondoren aipatzen diren jarduerei helduko 

zaie, besteak beste: 

 

 Lantaldeak sortu. Batzorde betearazleak dagoeneko erabaki du talde horietako 

hiru martxan jartzea, horietan parte hartu nahi duten toki-erakundeei zabalik. 

 

o Haur Hezkuntzako lehen zikloko (0-3) ikastetxeen taldea. Legealdi 

honetan batzorde betearazleak burutu zuen lehenengo bileran adostu 

zen taldea sortzea, eta xedea du zentro horien inguruko arazoak 

aztertzea, eta egoki irizten diren proposamenak lantzea. 

 

o Musika-eskolen taldea. Hori ere batzorde betearazlearen lehenengo 

bileran sortua, eta aurrekoaren xede berberarekin. 

 

o Nafarroako Toki Administrazioaren erreformarekin lotura duen prozesu 

parte-hartzailea diseinatuko duen taldea. Nafarroako Toki 

Administrazioaren inguruan aurreikus daitekeen 

berrantolamenduarekiko federazioak izanen duen jarrera eta eginen 

dituen proposamenak zehazteko toki-erakundeek zein modutan hartuko 

duten parte definitzea du xede. 

 

o Kontzejuen taldea. Gorago aipatu bezala, federazioak kontzejuen 

topaketa bat egitea, eta, horren ondotik, halako toki-erakunde 

motarako berariazko lantaldea sortzea aurreikusi du. 

 

 Batzar nagusia. Dokumentu honen sarreran aipatu dugu, orobat, ohiko batzar 

nagusiaz eta beharrezkotzat jotzen diren ezohiko guztiez gain, asmoa dela 

urtero ekainean batzar bat burutzea, federazioko kideei aurreko ekitaldiko 

kontuak aurkezteko, eta urtearen lehenengo erdian garatutako jardueren berri 

emateko. 

 

 Bestelako jarduerak. Aipatutakoez gain, NUKFren asmoa da ahal denik eta 

kontakturik handiena edukitzea toki-korporazioekin; hortaz, beharrezkotzat 

jotzen dituen eskualde-bilerak eginen ditu. 2016rako hainbat bilera daude 

aurreikusita NUKFren zeregina azaltzeko eta horren inguruan hausnartzeko, eta 

federazioari helaraziko zaizkion proposamenak jasotzeko. 

 

NUKFREN GARDENTASUNA BULTZATU. 
 

Jarduera-programa honen bigarren bizkarrezurra federazioaren gardentasuna 

bultzatzearen ingurukoa da. Horri loturik, eta ohiko jarduketekin batera, honako hauek 

azpimarratuko ditugu: 

 

 Erakundearen web-orrian gardentasunaren ataria sortu. 19/2013 Legeak, 

gardentasunari buruzkoak, NUKFren antolakuntzari eta jarduerari buruzko 

hainbat informazio argitaratzera behartzen du gure erakundea. 

Ondorioetarako, azken asteotan berariazko gardentasun-ataria jarri da 

martxan, aipatu informazioak modu irisgarrian, sistematizatuan eta argian 

jasotzen dituena. Atariak, aurrerantzean, beharrezkoa den mantentzea izanen 

du etengabe eguneratua egon dadin.  
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 Barne- eta kanpo-komunikazioa indartu. Arlo horretan gaur gero lantzen diren 

jarduerez gain, NUKFk bere komunikazio-politika indartuko du bi norabidetan: 

toki-erakundeetarantz, batzorde betearazlearen saio bakoitzari buruzko 

txostenekin esate baterako; eta gizarterantz, prentsa-oharrak edo 

prentsaurrekoak areagotuz, erakundearen jarduera areago zabaltzeko 

(batzorde betearazlearen akordioak, jarduerak, Toki Araubideko Foru 

Batzordearen txostenak, besteak beste). Gainera, gaur egun erabilgarri ditugun 

bitartekoak egokitu eginen dira, horiek beren eginkizuna ahalik eta hobekien 

bete dezaten. 

 

NUKFREN EGINKIZUNA DEFINITU. 
 

Jarduera-programaren hirugarren ardatza, aurrera begira NUKFk bete beharreko 

eginkizuna definitzea eta, hala erabakiz gero, estatutuak berraztertzea izanen da, 

estatutuek 30 urtetik gora bete dituzten honetan erakundearen xedea hobeto betetze 

aldera. 

 

 Eskualde-bilerak. Puntu honi dagokionez, 2016an NUKFk eskualde-mailako 

topaketa-ziklo bat burutuko du toki-erakundeetako hautetsiekin, NUKF betetzen 

duen eginkizuna, gaur egun burutzen dituen jarduerak, eta ematen dituen 

zerbitzuak azaltzeko, baita aurrera begira federazioaren eginkizuna zein 

beharko lukeen hausnartzeko eta horren inguruko proposamenak jasotzeko. 

 

 Erakundearen plan estrategikoa landu. Azaldutakoaren arabera eta bazkideek 

egindako ekarpenetan oinarrituta, federazioak plan estrategikoa definitzeko 

lanei helduko die. 

 

 Estatutuak erreformatu. Eta aurreko bi puntuekin lotuta, estatutuak berrazteko 

prozesuari helduko diogu, eta proiektua landu ondoren batzar nagusiaren esku 

utziko dugu. 

 

TOKI-ERAKUNDEEN MAPA BERRANTOLATZEAREN INGURUKO JARDUKETAK. 
 

Nafarroako Toki Administrazioaren berrantolaketa da, zalantzarik gabe, NUKFk legealdi 

honetan landu dezakeen gairik garrantzitsuena. Nafarroako Gobernuko Toki 

Administrazioko Departamentuak adierazia du eginkizun horri heltzeko asmoa. Ildo 

horretan, aipatua dugu jarduera-programa honetan, batzorde betearazleak 

berariazko lantalde bat sortu duela, Federazioak gai horren inguruko proposamenak 

eta jarrera finkatzeko toki-erakunde guztien parte-hartzea bultzatzeko beteko dituen 

jarduerak, metodologia eta prozedurak definitze aldera.  

 

Federazioaren jardunak bat etorriko dira lantalde horren proposamenekin, batzorde 

betearazleak aurrez onartuak. 

 

Berrantolaketa horri buruzko azken proposamenak foru-erakundeetara bidaliko ditugu, 

eta horien aurrean defendatuko ditugu. 

 

TOKIKO FINANTZAKETA 
 

Toki-erakundeen finantza-sistema Toki Administrazioa erreformatzeko legea onartu 

ondoren definitu beharko da, eta legeko xedapenekin koherentzian. Nolanahi ere, hori 

gertatzen ez den bitartean, NUKFk egin beharreko ahaleginak egin behar ditu 

transferentzia arruntak berreskuratzeko (azken urteotan gutxituak), banaketa-sistema 
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birdefinitzeko (biztanleria nabarmen igo zaien toki-erakundeei gaur egun dituzten 

kalteak ez sortzeko moduan), eta kapital-transferentzien funtsa berreskuratzeko 

(hornidura nabarmen murriztua dute). 

 

JARDUERA SEKTORIALAK 

 
Eskumen sektorialen arloan, NUKFren jardunek, maiz, ekitaldian zehar Foru Gobernuak 

sustatutako ekimenei erantzuten diete. Jarduera-programa idazteaz bukatu dugun une 

honetan, oraindik ez daukagu ekimen horien berri. 

 

Gainera, azpimarratu behar dugu NUKFk izendatutako toki-erakundeetako ordezkariek 

Nafarroako Gobernuko Departamentuetara atxikitako berrogeita hamar batzordetan 

eta kontseilu sektorialetan baino gehiagotan parte hartzen dutela, eta ordezkari horiek, 

batzorde eta kontseilu horien barnean, toki-erakundeen jarrera agerian jarri, eta 

proposamenak egiten dituztela. 

 

Nolanahi ere, une honetan,  gaur gero NUKFk honako jarduerak adostu ditzake: 

 

Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentua 

 

Aipatu bezala, toki-erakundeen maparen erreforma da gairik garrantzitsuena legealdi 

honetan Nafarroako toki-erakundeentzat. Aipatu erreforma, hasiera batean, 

Nafarroako Gobernuak sustatuko du, eta Gobernuaren barnean Toki Administrazioko 

Departamentuak. Horrela, barne-antolamenduko jarduerekin batera, NUKFk 

horretarako izan beharreko harremanak ezarri beharko ditu Departamentuarekin, 

azterlanek, proposamenek eta bestelakoek alde biko noranzkoa izan dezaten. 

 

Bestalde, Nafarroako Ingurumen arloko Baliabide Zentroa (CRANA) desagertuta, NUKFk 

erakunde horren jarduera koordinatuko du Departamentuarekin ingurumenaren 

arloan; xedea izanik, toki-erakundeek hainbat programatan eta deialditan parte 

hartzea, eta beren ingurumen-politika ahalik eta hedapen eta kalitate handienarekin 

garatzea ahalbidetuko dien kanpoko laguntza bat edukitzea. 

 

Gure erakundeak lanekin jarraituko du, Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusiarekin, 

inbentarioa aitzina eramatea ahalbidetuko duen tresnaren inguruan, eta, halaber, 

bere jarduerei eutsiko die toki-erakundeentzat kostuen kontabilitatearen aplikazio 

informatiko bat garatzeko eta toki-erakundeei emateko, eta aurrekontu-

egonkortasunari buruzko araudiaren ezarpena koordinatzeko. 

 

Ekonomia Garapenerako Departamentua 

 

Federazioak ohiko lankidetzan jarraituko du Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin honek 

egin ditzakeen eta toki-erakundeen esku egon daitezkeen deialdietan. Ildo horretan, 

langabetuak kontratatzeko orain arteko ohiko deialdiak, Nafarroako Enplegu 

Zerbitzuak (NEZ) eta Europako Gizarte Funtsak batera finantzatutakoak, deialdi berri 

honek aldatuko ditu. Federazioak gaiaren inguruko batzordean lan eginen du, eta 

aldaketa horiek aztertu eta horien berri eman beharko die toki-erakundeei. 

 

Nazioarteko Proiekzioaren Zerbitzuarekiko lankidetzari eutsiko diogu, Eskualde 

Garapeneko Europako Funtsaren (EGEF) eta Europako Gizarte Funtsaren (EGF) fondoak 

ezartzeko Nafarroako Programa Eragilea garatze eta gauzatze aldera.  
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Eskubide Sozialetako Departamentua 

 

Departamentuak gizarte-zerbitzuen finantzaketa aztertzea eta berrikustea garrantzitsua 

da toki-erakundeentzat; izan ere, finantzaketa hori azken urteotan murriztua izan baita, 

hain justu ere gizartearen premiak eta toki-administrazioaren ahalegina nabarmen 

areagotu diren une honetan. 

 

Egoitza-baliabidearen eredua eta egoitzen itun-ereduak (orain RESIDENT) berraztertzea 

ere ezinbesteko bihurtu da. Egungo ereduak udal-titularitatea dauka eta hainbat 

kudeaketa-mota, pribatua eta publikoa. 

 

Ogasuneko eta Finantza Politikako Departamentua 

 

Arazo gehien duten udal-zergak berrikusiko dira: besteak beste, gainbalioaren gaineko 

zerga, EJZ eta katastroaren kudeaketa. Halaber, derrigorrezko diru-bilketarako 

prozedura hobetzeko koordinazioa landuko da, bilketa horretarako, PFEZen egiten 

diren itzulketak eta administrazioak egiten dituen beste ordainketa batzuk bahituz. 

 

Araudia eta kontratazio publikorako prozedurak berrikusiko ditu NUKF ere partaide den 

lantaldeak. 

 

Hezkuntza Departamentua 

 

0-3 urtekoen eskolak, horien jasangarritasun finantzarioa eta teknikoa; konpondu 

gabeko aferak dira oraindik ere, araudietan egin diren azken aldaketek kaltetuak, oro 

har, Departamentuak zentro horien finantzaketa murriztu baitu. 

 

Eskola-kontzentrazioak ere landu beharreko gaia da, toki-erakunde aunitz tartean 

hartzen duen gaia. Azken urteotan, eskualde-buru diren udalek neurrigabeko gastuei 

egin behar izan diete aurre eskola horietan duten ikasle-proportzioarekin alderatuta. 

Normalizatu beharreko egoera da hori. 

 

Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentua 

 

Langileen arloan ohikoak dira araudi-aldaketak. Aurrerantzean gerta daitezkeenei 

dagokienez, NUKFk toki-erakundeen interesen alde eginen du. 

 

Montepioen defizit-egoera eta defizit hori toki-erakundeei nola banatzen zaien 

aztertuko da. 

 

 

Horrez gain, SITNA koordinatzen duen batzordean, Nafarroako Foru Erkidegoko Toki 

Prestakuntzarako Batzordean, eta Nafarroako Udaltzaingoak Koordinatzeko 

Batzordean parte hartzen jarraituko dugu. Azken horrek aztertzen jarraitu beharko du 

zein ondorio dakarzkion toki-administrazioari Polizia Legearen garapenak. 
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Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetarako Departamentua 

 

Herritarrek parte hartzeko atal bat sortu da Departamentu horren barnean.  

Dagoeneko bilera bat egin da herritarrek toki-erakundeekiko dituzten helburuak 

ezagutzeko, eta gaiaren inguruan Departamentuaren eta NUKFren artean egon 

daitezkeen lankidetza-aukerak baloratzeko.  

 

Osasun Departamentua 

 

Osasun-arloan, hainbat arazo sortu dira azken urteotan, bereziki landa-eremuetan izan 

diren larrialdiekin. NUKFk gaur egungo egoera zertan den aztertuko du, eta, hala 

badagokio, egin beharreko proposamenak eginen ditu. 

 

Toki-erakundeen partaidetza eskatzen duten osasun publikoko politiketan, eta  tokiko 

sektorearen eremuan laneko arriskuen prebentzioa hobetzen lagunduko dugu. 

 

Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentua 

 

Hiru gai horietako bakoitzak erro sakonak ditu tokiko esparruan. Foru Administrazioko 

politikak, neurri handi batean, toki-erakundeekin sinatutako hitzarmenetan eta horiei 

emandako diru-laguntzetan oinarritzen dira. Edonola ere, tokian toki politikak eta, 

batez ere, politika horien antolakuntza eta egituraketa neurri handi batean tokiko 

maparen erreformaren baitan egonen dira.  

 

Hori gertatzen ez den bitartean, NUKF kultura-arloan finantzaketa-ildoei eusteko, eta 

toki-erakunde txikientzat (beren euskarri ekonomikoen zati handi bat galdua dute) 

bestelako finantzabideak bilatzen lan eginen du. 

 

Kirolaren eta gazteriaren arloan, horiez arduratzen direnek esana dute beren 

jardueraren ardatz garrantzitsua bat toki-erakundeen arteko lankidetza dela. Ildo 

horretan, NUKF landu beharreko harremanak landuko ditu. 
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LANKIDETZA ERAGILE INSTITUZIONALEKIN ETA 

SOZIOEKONOMIKOEKIN 
 

Nafarroako Parlamentua 

 

Nafarroako Toki Administrazioa aldatzen duen Foru Legea onartzeak eta garatzeak, 

eta lege-proposamenak aurkezteak bereziki garrantzitsu bihurtzen dute NUKFrentzat, 

une honetan, Parlamentuarekin elkarrizketetarako bideak zabaltzea, udalei eragiten 

dieten aferei buruzko toki-erakundeen iritziak alderdi politikoei helarazteko. 

 

Bestalde, NUKFko presidenteak Ganberako presidenteari adierazi zion federazioaren 

asmoa zela Toki Araubideko Foru Batzordean lantzen diren txostenen bidez helaraztea 

toki-erakundeek aipatu Batzordean txostenen pean jartzen diren testuei buruzko duten 

jarrera osoa. 

 

Bi bide erabiltzen jarraituko dugu: batetik, batzorde txostengiletan nahiz lantaldeetan 

parte hartzea, eta bestetik, agiriak bidaltzea. 

 

Kontuen Ganbera 

 

NUKFk harreman estua du Kontuen Ganberarekin. Une hauetan, udal-zerbitzuen 

kostuen analisia (Toki Administrazioko Departamentuarekin batera burutzen dena), eta 

finantza-sistemaren egonkortasunaren aplikazioa, besteak beste, lantzen ari gara. 

 

Tokiko sektore publikoari buruzko urteko txostenak ere bi erakundeon arteko lankidetza 

ahalbidetzen du ekitaldi guztietan. 

 

Administrazioko sindikatuak 

 

NUKFk Administrazio Publikoen Enplegurako Prestakuntzari buruzko Akordioa (AFEDAP) 

sinatu duten sindikatuen txostena eskatu du toki-administrazioetako langileei 

bideratutako prestakuntza-planerako proposamenaren inguruan, azken hori NAPIk 

laguntzen deialdiaren barnean egina. 2016rako, erakunde sindikal horiekin lan eginen 

dugu toki-erakundeetako langileen prestakuntza-premiak antzemateko.  

 

Animsa 

 

NUKFk Animsarekin duen ohiko lankidetzari eutsiko dio, toki-erakundeen arteko elkarte 

bat baita. Elkarte hori ehundik gora toki-erakundek osatzen dute, eta IKTBekin lotura 

duten zerbitzuak jasotzen dituzte. Halaber, bi erakundeok udal-inbentarioak kudeatuko 

dituen aplikazioa garatzeko eta ezartzeko proiektuarekin jarraituko dute. 

 

La Caixa gizarte-ekintza eta Nafarroako Kutxa Fundazioa 

 

2015ean zehar, NUKFk diru-laguntzen bigarren deialdia egin du, Nafarroako Gobernuak 

gizarte-enplegu babestuko eta zuzeneko enplegu aktiboko programei ematen dien 
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laguntza modu osagarrian finantzatzeko, erabilitako materialen kostua ordaintzeko 

laguntzen bitartez. Deialdi hori La Caixaren gizarte-ekintzak finantzatuko du, La 

Caixarekin eta Nafarroako Kutxa Fundazioarekin sinatutako hitzarmenaren barnean. 

2016an zehar, finantzatutako proiektuen jarraipena eginen da, eta ekimen berriak 

martxan jartzeko aukera baloratuko da. 

 

Beste banku-erakunde batzuk 

 

NUKFk, halaber, ohiko harremana dauka Nafarroako Rural Kutxarekin. Erakunde horren 

ataletako batek informatika-zerbitzuak eta informatika lantzeko prestakuntza-zerbitzuak 

ematen dizkie hainbat toki-erakunderi. 

 

GGKEen koordinakundea 

 

Jakina denez, Nafarroako toki-erakundeen garapenerako lankidetza ia osoa GGKEek 

kudeatzen dute. Hori dela-eta, Federazioak harreman estua du GGKEen 

koordinakundearekin; horrela, urtero hitzarmen bat sinatzen dute, ekitaldirako helburu 

bateratuak definitzen dituena. 

 

Elikagaien Bankua 

 

NUKFk, halaber, bere sostengua emanen dio orain arte bezala Elikagaien Bankuari. 

Eginkizun horretan, Nafarroako toki-erakundeen laguntza helarazten dio bankuari. 

 

Energiaz hornitzeko zerbitzuak ematen dituzten konpainiak 

 

Federazioak elektrizitate- eta gas-konpainiekin dituen hitzarmenei eutsiko die; batetik, 

toki-erakundeek jabari publikoaren aprobetxamenduagatik kobratu beharreko tasak 

kudeatzeko, eta bestetik, zergaren kudeaketan sor daitekeen edozein arazo 

konpontzeko. 



11 
 

 

TOKI ENTITATEEI BIDERATUTAKO ZERBITZUAK 

 

NUKFk toki-erakundeei ematen dizkien zerbitzuak aztertu eginen dituzte toki-erakunde 

horiek beraiek, gorago aipatu bezala, entitatearen plan estrategikoaren definizioaren 

barnean. Nolanahi ere, eta hori zehaztu bitartean, printzipioz, ohiko zerbitzuei eutsiko 

zaie, honako irizpideekin: 

 

Aholkularitza-zerbitzua 
 

Federazioak orain arte ohikoak izan diren toki-erakundeei zuzendutako aholkularitza-

zerbitzuei (juridikoa, ekonomikoa, eta abar) eutsiko die. Horretarako, orain arteko 

bideak baliatuko ditu: telefono bidezko kontsultak, aurrez aurrekoak, posta elektroniko 

bidezkoak, txostenak emanez, erakundearen komunikazio-bideetan argitaratuz 

(Concejo, aldizkari digitalak, web-orria, eta abar). 

 

Halaber, langileak aukeratzeko prozesuetan parte hartzeko eskaerei ere erantzungo 

die, bai federazioko teknikoen presentziarekin, bai kanpoko laguntza emanda. 

 

Zerbitzu teknikoek, halaber, prestakuntza-ekintzak eta dibulgaziokoak antolatzen 

dituzte (ikastaroak, hitzaldiak, jardunaldiak...), eta, batzuetan, txostengile gisa parte 

hartzen dute horietan. 

 

Komunikazioa 
 

NUKFrentzat bereziki garrantzitsuak dira informazioa eta komunikazioa, kontuan hartuta 

Nafarroako hautetsien eta toki-erakundeetako langileen kopurua eta sakabanaketa. 

Federazioak premia horiei erantzuteko, aldizkako eta noizbehinkako argitalpenak 

(inprimatuak eta digitalak) egiten ditu. Nolanahi ere, programa honen 'Sarrera' atalean 

eta beste hainbat ataletan aipatu dugunaren arabera, komunikazio-politika 

berraztertu eta bultzatu eginen dugu. 2016an, komunikazio-bide nagusiak mantenduko 

dira: 

 

 Concejo aldizkaria: banaketa paperean nahiz digitalki eginen da, jasotzaileak 

aukeratutakoaren arabera. 

 

 Hamabostero, informazio-aldizkari digitala landu eta banatu: berriak, txostenak, 

deialdiak, eta abar. 

 

 Astero, toki-erakundeentzat interesekoak izan daitezkeen arauak (astero NAOk 

eta BOEk argitaratuak) jasotzen dituen legediari buruzko aldizkaria landu eta 

banatu. 

 

 Toki-erakundeei batzorde betearazleak hartutako erabakiei buruzko txostenak 

helarazi. 

 

 Beharrezkoak diren zirkularrak zabaldu. 

 

Prentsa-oharrei edo prentsaurrekoei bultzada emanen zaie, gizarteari NUKFren jarduera 

eta ikuspuntuak helarazteko. 

 

Hauteskundeen ondotik, 'Nafarroako Toki Erakundeen Gida, 2015-2019' emanen da 

argitara paper euskarrian, dagoeneko erakundearen web-orrian ageri dena. 



12 
 

 

Programak 
 

Urtean zehar, Federazioak hautetsi izendatu berriak prestatzeko ekintzen programarekin 

jarraituko du, orokortasunetik partikularrera eta zehatzera doan prestakuntza-prozesu 

baten barnean.  

 

Era berean, NUKFk Etengabeko Prestakuntza Plan berri bat garatuko du, toki-

erakundeetako langileei bideratuta.  

 

Bestalde, Garapenean laguntzeko Nafarroako Toki-eremuko Funtsak urteko proiektuak 

finantzatzeko deialdi berri bat eginen du, eta hala balegokio, hiru urterako beste bat. 

 

Eta elkartasunaren arloan, azpimarratu behar dugu NUKFk iheslarien immigrazio-

prozesuen inguruan Nafarroako toki-erakundeek duten informazioa eta burutzen 

dituzten ekintzak koordinatzeko lan-ildo bati heldu diola, horien lana eraginkorragoa 

izan dadin. 

 

Horrez gain, laguntza emanen dio Nafarroako Elikagaien Bankuari, toki-erakundeak 

laguntza-ekintzak antolatzea bultzatuz eta Bankuaren jardueraren berri emanez. 

 

Halaber, elektrizitate- edo gas-konpainien % 1,5eko tasa kudeatuko dugu kudeaketa 

hori gure esku uzten duten toki-erakundeentzat. Orobat, gaur egun hitzarmen hori 

sinaturik ez duten konpainietara ere zabaltzen lan eginen dugu. 

 

Hitzarmena La Caixa Fundazioarekin eta NAK Fundazioarekin 
 

NUKFk lan eginen du "Hiri-eremuak lehengoratu" izeneko deialdia, aitzineko urteetan 

landua, errepika dadin, kontratazioak birgizarteratzeko eta enplegua sustatzeko 

egungo deialdietara egokituz. 

 

Geserlocal 
 

Geserlocal sozietateak hala eskatzen dioten toki-erakundeei beren zorra kudeatzen eta 

kontabilitatean laguntzen jarraituko du. 


