
NUKFren LAN ETA PARTAIDETZA METODOLOGIA, NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA 

BERRANTOLATZEAREN INGURUAN FEDERAZIOAREN PROPOSAMENAK DEFINITZEKO, ETA 

PROPOSAMEN HORIEK LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO 

DEPARTAMENTUAK SUSTATUTAKO PROZESUAN TXERTATZEKO 

NUKFko batzorde betearazleak Nafarroako toki-erakundeek Nafarroako toki-administrazioaren 

erreforman izanen duten parte-hartzea gauzatzeko aplikatuko den metodologia definituko 

duen lantalde bat eratzea onartu zuen. 

Hasiera batean aurreikusitako diseinua honako hau da: 

ERAKUNDEAREN EGITURA ETA EGINKIZUNAK 

Toki-erakundeen partaidetza-prozesuaren talde gidatzailea federazioaren barnean.  

Taldea, horretan parte hartzea erabaki duten toki-erakundeetako ordezkariek osatzen dute; 20 

hautetsik. NUKFk prozesu parte-hartzailean bultzatuko dituen ekintzen gidaritza- eta jarraipen-

lana eginen ditu taldeak, Nafarroako toki-administrazioa berrantolatzeko proposamena 

diseinatze aldera. Zehazki, honako lanei helduko die: 

- Gai horren inguruan NUKFk burutuko duen prozesu osoa gidatuko du, eta uneoro 

erabakiko du gure erakundeak burutuko dituen jardunak, Landa Garapeneko, 

Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuak zehaztuko dituen urratsak 

gauzatu eta ezagutu ahala. Prozesu parte-hartzailea behar bezala garatuko dela zainduko 

du. 

- Nafarroako toki-erakundeen konfigurazioari, tamainari eta kokapenari erreparatuta, toki-

erakundeen tipologia desberdinak ordezkatuko dituzten hautetsien talde bat diseinatu eta 

izendatuko du. Talde hori, hausnarketarako taldea deituko dena, izanen da erreformaren 

inguruko aukerak eta proposamenak eztabaidatuko dituen organoa, eta NUKFren iritzia 

bideratuko du. 

- Toki-erakundeek parte hartzeko prozedura ezarriko du hainbat bilera sektorial eginda, 

Bilera horiek Nafarroako toki-erakundeen tipologia- eta lurralde-aniztasunari erreparatuta 

deituko dira.  

 

Hausnarketarako taldea  

Nafarroako toki-erakundeen tipologia guztietako ordezkariek osatuko dute, talde 

gidatzailearen irizpidea betez. Prozesu parte-hartzailearen ardatza da, proposamen eta aukera 

guztiak jaso, aztertu eta eztabaidatuko baititu. 

- NUKFren prozesu parte-hartzailean zehar gauzatuko diren ekintza guztien ondorioz 

sortuko diren agiri edo proposamen guztiei forma eman eta onartuko ditu. 

- Etengabeko harremana izanen du Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 

Administrazioko departamentuarekin, prozesuan lortuko diren emaitzen berri emateko 

hari, eta hark eginen dituen proposamenak eta emanen dituen agiriak jasotzeko, horiek 

NUKFren barnean eztabaidatze aldera. Ildo horretan, Landa Garapeneko, Ingurumeneko 

eta Toki Administrazioko Departamentuak proposatutako metodologiak aipu duen 



"hausnarketarako taldea" gisa egituratuko da, eta, hortaz, NUKFk erreformaren inguruan 

duen iritzia bideratuko du. 

Azpitalde bereziak 

Tipologia bereko toki-erakundeetako ordezkariek osatuko dituzte: udalerri bakunak, 

konposatuak, biztanleria gehien eta gutxien dituzten udalerriak, eta abar. Hausnarketarako 

taldeak deituko ditu egoki deritzonean. Azpitaldeek, berentzat bereziki interesekoak diren 

gaiak aztertu eta horien inguruko proposamenak eginen dituzte, eta ateratako ondorioak 

hausnarketarako taldeari helaraziko dizkiote. 

 

PROZESUAREN LEHENENGO FASEA 

1. Talde gidatzailea eratuta, NUKFko langile teknikariek lagundurik, ondorengo jardunak 

burutuko ditu lehenengo bileretan: 

a. Proposatutako prozesu parte-hartzailea onartuko du. 

b. Hausnarketarako taldea eta egoki ikusten diren azpitaldeak sortuko ditu. 

c. Erreformari buruzko printzipioen eta oinarrizko aferen indizea landuko du, eta 

toki-erakundeek horren inguruan eztabaidatuko dute. 

d. Tokiko hautetsiekin eskualdekako topaketa-ziklo bat programatu eta burutuko 

du, hautetsiek erreformaren oinarrizko alderdiei buruzko iritzia jasotzeko. 

2. Bilerak eskualdeetan: 

Talde zuzentzaileak adostutako datetan eskualde mailako zortzi bilera deituko 

dira Nafarroako hainbat udalerritan. Bilera horietan, talde zuzentzaileak 

onartutako indizeko printzipioak eta oinarrizko aferak eztabaidatuko dira. 

3. Ondorioen agiria landu: 

Bilera horietatik ateratako emaitzekin ondorioen dokumentu bat landuko da, 

eta hausnarketarako taldera eramanen da horrek eztabaida dezan. 

4. Hausnarketarako taldea: 

a. Agiria eztabaidatu eta onartuko du.  

b. Egoki deritzonean, azpitaldeak deituko ditu. 

c. Agiria Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko 

Departamentura igorriko du Nafarroako Toki Administrazioaren berrantolatze-

prozesuarekiko toki-erakundeen oinarrizko kontu gisa. 

d. Departamentuarekiko harremanak egituratuko ditu, eginen diren 

proposamenak elkarri trukatzeko. 
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