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SARRERA 
 

Udal-legealdiak bere bigarren urte osoari helduko dio datorren urte honetan. NUKFren 

agendan, beste gai guztietatik, Nafarroako Gobernua lantzen ari den Nafarroako Toki 

Administrazioa berrantolatzearen inguruan toki-erakundeek duten jarrera zehaztera 

bideratutako jarduerak nabarmentzen dira.  

 

2015ean zehar, federazioak prozesu parte-hartzaile bat jarri zuen abian xede 

horretarako. Prozesu horren barnean, lehenengo fasean, hainbat proposamen jaso 

ziren, hautetsien iritziz toki-administrazioa geroari begira nolakoa izan beharko lukeen 

erakusten dutenak; proposamen horiek agiri batean jaso, eta Nafarroako Gobernuko 

dagokion Departamentuari helarazi zaizkio. 

 

Orain, bigarren faseari heltzeko zain gaude, Foru Gobernuak mahai gainean paratuko 

duen eredua lantzeko. Une honetan zail egiten zaigu epeak eta jarduerak zehaztea, 

Gobernuak eginen dituen proposamenen baitan baikaude. Pentsatzekoa da, ordea, 

heldu den urteko lehenengo seihilekoan prozesuaren bigarren fase osoa garatzeko 

moduan egonen garela. 

 

Bestalde, 2017. ekitaldia baliagarria gertatu behar zaigu partaidetzari, gardentasunari 

eta NUKFren eginkizuna definitzeari buruzko ildo estrategikoak finkatzeko, baita 

ondorioetarako sortu diren eta aurrera begira sor daitezkeen taldeen lanetan aurrera 

egiteko ere (0-3, musika-eskolak, kontzejuak). 

 

Federazioaren lanean aipagarria izanen da, halaber, gure erakundeak transferentzia 

arrunten funts-eredu berria definitzen eta 2017-2019 aldirako tokiko inbertsioetarako 

hirurteko plana martxan jartzen egin beharko duen lana. 
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HAINBAT JARDUN NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA 

BERRANTOLATZEAREN INGURUAN 

 

Gau egun, zain gaude Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioko Departamentuak 

noiz bidaliko dion NUKFri hark egokien irizten dion toki-administrazio eredua jasoko duen 

dokumentua. Dokumentu hori Departamentuak eta NUKFk adostutako moduan 

zabaldu beharko da. Eta gerora, federazioak egin beharreko bilerak eginen ditu 

eskualdeka, hautetsiek dokumentua oinarri hartuta eztabaida dezaten eta ekarpenak 

egin diezazkioten. Hori guztia, lehenengo seihilekoan gauza liteke. Ondoren, toki-

erakundeen balorazioak eta proposamenak jasoko lituzkeen bigarren dokumentua 

landuko genuke, eta hori berriro Gobernuari helaraziko genioke. 

 

Gerora, NUKFk bere baitan sortutako talde zuzentzaileak zehaztuko duen moduan 

garatuko dira jardunak, Gobernuak garatuko dituenak kontuan hartuta. 

Aurreikuspenen arabera, 2017a amaitu aitzin Parlamentura bidali nahi du toki-

erakundeak berrantolatzeko lege-proiektua. 

 

 

ILDO ESTRATEGIKOAK 

 

Federazioaren batzarrak abenduan hiru ildo estrategiko definitu zituen bere jardueraren 

inguruan: toki-erakundeek federazioaren bizitzan esku-hartze handiagoa izatea 

bultzatzea, gardentasuna bultzatzea, eta erakundeak geroan izanen duen eginkizuna 

definitzea. 2017an zehar, ildo horiek finkatu behar dira, izan ere 2016an zehar bultzada 

nabarmena jaso baitute. 

 

Toki-erakundeen parte-hartzea federazioan indartu 

 

Lantaldeak 

2016an sortutako taldeek kontzejuei nahiz musika-eskolei buruz hasitako lanekin jarraitu 

beharko dute 2017an ere. Bi taldeek analisi-lana bukatu eta proposamenak landu 

beharko dituzte, bukatzear dugun ekitaldi honetan egindako bileretan aurrerapausoak 

emanak baitituzte. 

 

Bestalde, haur-hezkuntza 0-3 urtekoen zikloa aztertzen ari den taldeak dagoeneko 

bukatua du bere eginkizuna, nahiz eta bere jardunari eutsiko dion baldin eta taldearen 

premia ikusten bada. 

 

Gainera, talde berriak jarriko dira martxan toki-erakundeetako kolektibo zehatzei 

eragiten dieten aferei buruz lan egitea premiazkoa ikusten bada. Ildo horretan, NUKFk 

helburua izan behar du azterketarako foroak eta bideak jartzea, arazo bertsuak 

dituzten erakundeek soluzio horretan laguntzeko aukera izan dezaten. 
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Batzat nagusia 

Era berean, NUKFren batzarrak bilera eginen du urtearen erdialdera, ekitaldi-amaierako 

ohiko batzarraz gain, toki-erakundeek parte-hartze handiagoa izan dezaten 

federazioaren bizitzan, eta proposamenak egiteko eta eztabaidarako bideak 

areagotzeko. 

 

NUKFren gardentasuna bultzatu 

 

Gardentasun-ataria 

NUKFk, halaber, aurreko ohiko batzarrean erabaki zuen erakundearen barnean 

gardentasuna bultzatzea hainbat komunikazio- eta informazio-elementuren bitartez. 

Ildo horretan, erakundearen beraren gardentasun-ataria jarri zen martxan. Eguneratuta 

egon beharko du, eta gaur egun jasotzen duen informazioa baino gehiago jaso behar 

ote duen baloratu beharko da. Halaber, indarrean dagoen legeria bete beharko du. 

 

Barne- eta kanpo-komunikazioa indartu 

Era berean, NUKFk areagotu egin ditu bukatzear dugun urte honetan bere 

komunikazio-jarduerak. Ondorio horretarako, prentsaurrekoak eta prentsa-oharrak 

areagotu egin ditu. Gainera, toki-erakunde guztiei batzorde betearazleak egiten dituen 

bilerei buruzko informazioa bidaltzen die. 

 

2017. ekitaldirako, federazioak sare sozial garrantzitsuenetan presentzia edukitzeko 

landu beharrekoak lantzea aurreikusita dago. 

 

NUKFren eginkizuna definitu 

 

Nafarroako Toki Administrazioa berrantolatzearekin lotutako lanak izan duen 

intentsitateak gibelatu egin ditu NUKFren eginkizunari buruzko analisi parte-

hartzailearekiko jardunak. Analisi horren emaitzak izan beharko luke erakundearen ildo 

estrategikoak zehaztea eta, beharrezkoa balitz, erakundearen estatutuak aldatzea. 

 

Erakundeko presidentetzak azken batzarrean (2016ko ekaina) proposatu zuen lan horri 

heltzea maparen prozesua bukatu ondoren. ……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

TOKI ERAKUNDEEN FINANTZIAZIOA 

 

Toki-erakundeen finantziazioa federazioaren agendan egonen da, epe laburrerako 

bada ere, datorren 2017 honetan; horretarako, hainbat jarduera burutuko dira. 

 

Transferentzia arrunten funtsa 

 

NUKFk Nafarroako Gobernuari helarazi zion 2017an zehar, ekitaldi horretarako nahiz 

hurrengoetarako, transferentzia arrunten funtsa arautzen duen araudi berria landu 
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beharra dagoela, banaketa-irizpideak eguneratzeko, eta gaur egungo araudiak 

dituen disfuntzioak (bereziki toki-erakunde batzuentzat) gainditzeko. Hortaz, heldu den 

urtean, federazioak egin beharreko lanei heldu beharko die. Lan horiek zehaztu 

beharko ditugu Gobernuak gaiaren inguruan bere planak aurreratzen dituenean. 

 

Kapital-transferentzien funtsa 

 

Bestalde, 2017-2019 aldirako kapital-transferentzien funtsa heldu den urtean jarri 

beharko da martxan, eta federazioak funts horren jarraipena egin beharko du, baita 

2009-2012 aldiko eta horren luzapeneko funtsean oraindik dagoen soberakina baliatu 

ahal izateko aukeraren jarraipena ere. 

 

 

JARDUERA SEKTORIALAK 

 

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

sustatutako ekimenei erantzuten diete. Urteko jarduera-programa idazteaz bukatu 

dugun une honetan, oraindik ez daukagu ekimen horien berri. 

 

Bestalde, aipatu behar dugu Gobernuko departamentuen ardura diren gai 

sektorialekiko NUKFren jarduerak hainbat modutara lantzen direla. Azpimarratu behar 

ditugu departamentuekin zuzenean egiten ditugun lanak, eta NUKFk izendatu dituen 

toki-erakundeetako ordezkarien parte-hartzea hainbat kontsulta-organotan. 

 

Urtean zehar, aipatu moduan, eta sortuko diren gaien zain, ondoren aipatzen diren 

gaien inguruko jarduerak egiteko proposamena aurreratzen dugu: 

 

Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentua 

 

Toki Administrazioari dagokionez, jarduera horiek administrazio-eredu bat zehaztera 

bideratuko dira, gaur gero abian den prozesuaren barnean. 

 

Gainera, NUKFk hainbat harreman finkatzea aurreikusten du, transferentzia arrunten 

funtserako finkatuko den araudia negoziatzeko. 

 

Halaber, tokiko inbentarioak ezartzearen inguruan koordinazio-ekintzak lantzea ere 

aurreikusten da, bi erakundeek hori sustatuta; horretarako, NUKFk aplikazio bat emanen 

die, eta Departamentuak diru-laguntza bat landa-lana egin dezaten. 

 

Ingurumenaren arloan, NUKFk eta Departamentuak lankidetzan jarraituko dute, bai 

jasangarritasuneranzko toki-erakundeen NELS sareari dagokionez, bai berriki sortu den 

Lursarea agentziari dagokionez (aurten toki-erakundeekiko lankidetzan sakondu 

beharko du). 
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Azkenik, landa-garapenari dagokionez, federazioak Nafarroako Landa Garapeneko 

Planaren hainbat kudeaketa- eta kontrol-organotan jarraituko du. 

 

Ekonomia Garapeneko Lehendakariordetza 

 

NUKFk Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (EGEF) aplikatzeko Nafarroako 

programa eragilearen jarraipena egiteko batzordean parte hartuko du. 

 

Gizarte Gaietarako Lehendakariordetza 

 

Federazioak Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin lanean dihardu, eta halaxe jarraituko 

du, erakunde horrek langabezian dauden pertsonak kontratatzeko diru-laguntzen 

deialdiak formulatzen, ahal den neurrian toki-erakundeen egoeretara egokitze aldera. 

 

Ogasuneko eta Finantza Politikako Departamentua 

 

Federazioak Lurralde Aberastasuneko Zerbitzuarekin lan eginen du toki-erakundeei 

zerbitzu horren txostena lortzeko prozeduraren inguruan, Lurraldearen Antolamenduari 

eta Hirigintzari buruzko 35/2002 Foru Legeko hamaseigarren xedapen gehigarriak, eta 

Nekazaritzako Azpiegiturei buruzko 1/2002 Foru Legeko hirugarren xedapen gehigarriak 

ezartzen duenaren arabera, Hipotekei buruzko legeko 9.b) artikuluan aurreikusten diren 

eragiketakoren bat xede duten prozeduretan; esate baterako, birpartzelazio-

eragiketak, lurrak banantzeko eragiketetan, lurren mugaketan, eta abar. 

 

Halaber, iruzurrari aurre egiteko batzordean parte hartzen jarraituko dugu. 

 

Hezkuntza Departamentua 

 

Federazioko 0-3 urtekoen gaia aztertzen ari den lantaldea dagoeneko landuak ditu 

haur-eskolen ereduari buruzko proposamenak. NUKFk, orain, proposamen horiek 

Departamentuari helaraziko dizkio, eta gaia aplikatzeko zabalik dagoen elkarrizketa 

edukiko du. 

 

Halaber, NUKFk eskola-kontzentrazioen mantentze-lanen kostuen arduradunei buruzko 

egoera aztertu beharko du, gaiaren inguruan emandako epaia eta Nafarroako 

Aurrekontuek izan duten igoera kontuan hartuta, toki-erakunde titularrentzat 

gogobeteko soluzioa lortze aldera. 

 

Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentua 

 

Gaur egun zabalik dago Nafarroako poliziei buruzko araudia aldatzen duen foru-legea 

toki-eremura aplikatzeari buruzko eztabaida. NUKFk lanean dihardu toki-

erakundeentzat asegarria izanen den egoera lortzeko. 
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Bestalde, gero eta premiazkoagoa da tokiko segurantza-mutualitateen finantziazioak 

eta hori toki-erakundeen artean banatzeak sortzen duten arazoari heltzea. 

 

Justizia-arloan, hitzarmena sinatu berri dugu Departamentuarekin eta Botere 

Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin, gizarte-bazterkeria pairatzeko arriskua duten 

pertsonak etxegabetzeei buruzkoa. Hitzarmenari jarraipena eginen diogu. 

 

Heldu den ekitaldi honetan SITNA toki-erakundeetara zabaltzen lan eginen dugu, 

SITNAk erabiltzaileen  eta informazioa ematen dutenen artean betetzen duen 

eginkizuna indartzeko. 

 

Halaber, Departamentuarekin lanean jardungo dugu segurantza-mutualitateen 

finantziazio-eredua eta urteko defizita banatzeko sistema-eredua aztertzen. 

 

Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetarako Departamentua 

 

Departamentu horri dagokionez, elkarlanarekin jarraituko dugu, toki-erakundeetan 

herritarren parte-hartzea sustatzera, eta gaiaren inguruan informazio- eta eztabaida-

foro bat sortzera bideratuta. 

 

Osasun Departamentua 

 

Osasunaren arloan, eta landa-eremuetan osasun-arretari buruzko araudian 

aldaketaren bat gertatuko balitz, NUKFk toki-erakundeen interesak dagokion 

instantziara eramateko beharrezkoak diren esku-hartzeak sustatuko ditu. 

 

Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentua 

 

Kultura-kontuetan, 2016an NUKFk Departamentuari proposatu zion toki-erakunde txikiek 

diru-laguntzetarako edo Departamentuaren programetarako aukera izatea, eta 

hortaz, horien jarraipena eginen du. 

 

Era berean, kirolari dagokionez, federazioko presidenteak institutuko zuzendariari 

helarazi zion udal-igerilekuak araudira egokitzeko, eta ekipamenduen mantentze-lanak 

egiteko eta hobetzeko diru-laguntzak bideratu behar direla. 

 

 

LANKIDETZA ERAGILE INSTITUZIONALEKIN ETA SOZIOEKONOMIKOEKIN 

 

Nafarroako Parlamentua 

 

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak, Nafarroako toki-administrazioaren 

erreforma dela-eta, toki-erakundeek egindako proposamenak helarazi beharko dizkio 

parlamentuari, Nafarroako Gobernuak onar lezakeen testuak toki-erakundeen 

proposamenak aintzat hartuko ez balitu ere. 
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Orobat, federazioak baloratu egin beharko du egokia ote den Ganberara eramatea 

toki-erakundeei eragin diezazkieten eta Gobernuak aintzat hartu ez dituen zuzenketa-

proposamenak. 

 

Azkenik, NUKFk betidanik adierazi dio Ganberari prest dagoela beharrezkoa den 

guztietan horren organoen aurrean agertzeko, beharrezkoak ikusten dituen aferei buruz 

toki-erakundeen ikuspuntua emateko. 

 

Kontuen Ganbera 

 

Sor daitezkeen beste aferak alde batera utzirik, Kontuen Ganberak sektore publikoari 

buruzko dagokion ekitaldiko txostena bidaltzen du, horrek egin beharreko ekarpenak 

egin ditzan.  

 

Era berean, NUKFk lankidetzan jarraituko du fiskalizazio-organoarekin langileen eta 

hautetsien prestakuntzan, eta tokiko kontabilitatearen arloko jardueretan, besteak 

beste. 

 

Trafikoko Lurralde Zuzendaritza 

 

Trafikoko Lurralde Zuzendaritzarekin lan egiten dugu trafikoko araudi berria zabaltzen 

eta araudi horren inguruan prestakuntza ematen (baldin eta onartzen bada), baita 

toki-erakundeen eta trafikoaren artean informazioa elkarri trukatzeko beste alderdietan 

ere. 

 

Administrazioko sindikatuak 

 

NUKFk administrazio publikoen etengabeko prestakuntza-akordioa sinatu duten 

sindikatuen txostenaren baitan jartzen du prestakuntza iraunkorrerako plana,  Hortik 

kanpo, ohi denez, sor daitezkeen eta lan-bilerak ekarri ohi dituzten bi aldeentzat interes 

komunekoak diren aferak lantzeko bideei eutsiko die. 

 

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. 

 

Era berean, NUKFk eskatuta inbentarioen aplikazioa eskaera egin duten toki-

erakundeetan ezartzen lagunduko du. 

 

La Caixa gizarte-ekintza eta Nafarroako Kutxa Fundazioa 
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NUKFk diru-laguntzen deialdia egin ohi du, Nafarroako Gobernuak gizarte-enplegu 

babestuko programei ematen dien laguntza modu osagarrian finantzatzeko, eta 

langabetuak kontratatzeko, bi fundazio horiek ematen duten diruarekin. 2017an zehar, 

finantzatutako proiektuen jarraipena eginen da, eta ekimen berriak martxan jartzeko 

aukera baloratuko da. 

 

GGKEen koordinakundea 

 

NUKFko batzorde betearazleak koordinakundearekin beste urte bataz hitzarmena 

berritzea erabaki zuen, Nafarroako udalerrietan garapenerako lankidetzaren arloan 

ekintzak bultzatzeko. Hitzarmenean zabalpen-, prestakuntza- eta sentsibilizazio-ekintzak, 

besteak beste, jasotzen dira. 

 

Elikagaien Bankua 

 

NUKFk Nafarroako Elikagaien Bankuarekin lanean jarraitzen du. Bankuak zerbitzu 

ematen du Nafarroako udalerri askotan. Federazioak toki-erakundeek Bankuari 

laguntza eman diezaioten lan egiten du, eta bereziki Bankuak diharduen udalen 

laguntza jasotzeko. 

 

Energiaz hornitzeko zerbitzuak ematen dituzten konpainiak 

 

Federazioak, halaber, hainbat hitzarmen ditu konpainia horiekin toki-erakundeei % 

1,5eko tasa ordain diezaieten. Aipatu hitzarmen horien barnean, zergaren kudeaketa 

behar bezala egitera eta sor daitezkeen arazoak konpontzera bideratutako ohiko 

harremanei eutsiko die. 

 

 

TOKI ENTITATEEI BIDERATUTAKO ZERBITZUAK 

 

Printzipioz, heldu den urterako mantendu eginen dira ohiko zerbitzuak, irizpide horiek 

arabera: 

 

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. 
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Zerbitzu teknikoek, halaber, prestakuntza-ekintzak eta dibulgaziokoak antolatzen dituzte 

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

dute horietan. 

Komunikazioa 

 

NUKFren helburuetako bat da hautetsiei eta udaletako teknikariei beren 

prestakuntzarako eta haien eginkizunak behar bezala betetzeko beharrezkoa den 

informazioa helaraztea. Federazioak premia horiei erantzuteko, aldizkako eta 

noizbehinkako argitalpenak (inprimatuak eta digitalak) egiten ditu. Legealdi honetan 

bultzada eman zaio komunikazioa, eta 2017an honako ezaugarri nagusiak izanen ditu: 

• 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. 

 

Halaber, hedabideekiko harreman-mailari eutsiko zaio, prentsa-oharren edo 

prentsaurrekoen bitartez, gizarteari NUKFren jarduera eta ikuspuntuak helarazteko. 

 

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 2016an martxan jarritako hirurteko 

proiektua gauzatzen jarraituko du. 

 

Halaber, hitzarmena sinatuko du Nafarroako GGKEen koordinakundearekin toki-

erakundeetan garapenerako lankidetza sustatzeko. Orobat, larrialdietarako laguntza-

lerroa zabalik utziko du; lerro horri 10.000 euroko ekarpena aurreikusten zaio. 
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Elkartasunaren arloan, toki-erakunde, Nafarroako Gobernu eta gizarte-arloko beste 

erakundeekiko lankidetza zabalik mantenduko da, Foru Erkidegora helduko diren 

iheslariei arreta egiteko, eta herritarrak, oro har, sentsibilizatzeko. 

 

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. 


