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SARRERA 

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren jarduna berezia da lau urtean behin, udalbatzak 

berritzen baitira, eta, gero, entitatearen beraren organoak. 

Halakoetan, gure jardunaren zati handi bat dedikatzen da toki entitateei aholkularitza eta 

laguntza ematera hauteskunde prozesuari buruz, udalkide berriei prestakuntza ematera 

ikastaro eta hitzaldien bitartez, informazioa eta prestakuntza sendotzera baliabide 

desberdinekin (Concejo aldizkaria, esku-orriak, webgunea, buletin digitalak, agiriak...), eta 

hauteskundeak egitera NUKFko organoak berritzeko (presidentetza, presidenteordetza eta 

Batzorde Betearazlea). 

Horrek ez du esan nahi ez zaiela heltzen Nafarroako toki entitateentzat garrantzitsuak diren 

beste gai batzuei: Nafarroako Toki Administrazioa Berrantolatzeko Foru Legea onetsi eta 

garatzea; finantzazio lokala erregulatzea, edo, behintzat, Toki Ogasunen Funtsa, dela 

transferentzia arruntei dagokienez, dela kapital transferentziei dagokienez; edo administrazio 

elektronikoa ezartzea, besteak beste. 
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HAUTESKUNDE PROZESUA 

Udal hauteskundeen deialdia 
 
Martxoan eginen da udal hauteskundeen deialdia. Hilabete horretatik aurrera, NUKF lanean 

arituko da, ohi duen moduan, toki entitateak laguntzeko prozesu horretan, eta, hauteskundeak 

egin ondoan, bere organoak berrituko ditu. 

Batzar Nagusia 
 
Behin eraturik maiatzeko hauteskundeetatik sortuko diren udalbatza berriak, Federazioko 

Batzarrak bilkura berezia eginen du legegintzaldi berriko organoak hautatzeko: presidentetza, 

lehenengo eta bigarren presidenteordetzak eta Batzorde Betearazlea.  

Gainera, ekitaldiko bilkura arrunta ere eginen du, urtearen bukaeran, baita beharrezkotzat 

jotzen diren guztiak ere. 

 
Batzorde Betearazlea 
 
2019an, Federazioko Batzorde Betearazleak hiru osaera desberdin izanen ditu: oraingoa, 

zeinak iraunen baitu udalbatza berriak eratzen diren arte; bigarrena, jardunean arituko dena, 

aurreko legegintzaldiko batzordeko kideak zer toki entitatetakoak diren, horiexen ordezkariek 

osatuko dutena; eta hirugarrena, Batzarrak 2019-2023 eperako hautatuko dituen kideek 

osatutakoa. 

 
Aholkularitza hauteskunde prozesuari buruz 
 
Hauteskunde prozesuak jarduketa ugari eskatzen dizkie toki entitateei, batez ere udalei, eta 

jarduketa horietako bakoitzerako egutegi bat bete behar da. 

Udal arduradunei horren inguruan informazioa emateko, Federazioak jardun desberdinak 

eginen ditu, hala nola egutegi oso bat prestatu eta igortzea, edo lan saio bat egitea, toki 

entitateetako langileei zuzendua, batik bat idazkariei. 

Gainera, alor horren gainean egiten zaizkien kontsulta guztiei erantzunen diete zerbitzu 

teknikoek. 

Udalkideen prestakuntza 
 
Toki entitateetako kideen prestakuntzak garrantzi berezia du NUKFren jarduketa-ildoen artean, 

bere jarduna osoa kontuan hartuta. Haren helburua da udalkideen gaitasuna hobetzea, nor 

ahalik eta baldintzarik onenetan ari dadin bere udalaren alde. 

Horretarako, ohi den moduan, prestakuntza ekintzak eginen dira legegintzaldiaren hasieran; 

horietako lehenengoan, bilkura bat eginen da erakundearen nondik norakoak, funtzionamendua 

eta toki entitateen eskumenak azaltzeko. 
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Ekintzak ugarituko dira hauteskunde ondoko uda iragan ondoren, eta alor edo gai 

zehatzagoetan espezializatuko dira. 

Argitalpenak 
 
Udalkide berrien prestakuntzarako, beharrezkoa izanen da, halaber, agiriak argitaratzea. 

Lehendabizi, ohikoa den moduan, Concejo aldizkariak, legegintzaldiko lehen hilabeteko 

txostenean, erantzuna emanen die udalkide berriek izan ditzaketen lehenengo galderei. 

Txosten hori entitatearen webgunean ere argitaratuko da, une oro ikusgai egon dadin. 

Lehenago aipatutako jarduketen osagarria da hori. 

Ondoren, hilabetero, udalen kudeaketarekin zerikusia duten zenbait puntu azalduko dira 

aldizkariaren atal batean. 

Bestalde, aipaturiko prestakuntza ekintzen barnean, Federazioak eskuliburu bat argitaratuko 

du, ohi duen moduan, udalen kudeaketari buruzko oinarrizko informazioarekin. 
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TOKI ENTITATEEN MAPAREN BERRANTOLAKETA 

Txosten hau prestatzen ari garela, Parlamentuan zabalik dago Gobernuaren proiektuari 

zuzenketak aurkezteko epea. 

 

Gai horrekin lotuta, Federazioak bere organoek onesten dituzten jarduketa guztiak eginen ditu, 

Nafarroako Gobernuak zer bide hartzen duen. 

 

 

TOKI ENTITATEEN FINANTZAZIOA 

Finantzazioaz bezainbatean, toki administrazioa berrantolatzeko foru legearen proiektuak 

aurreikusten du arau esparru berri bat onestea toki entitateen ogasunari buruz. Bestalde, 

aurtengoa da, hasiera batean eta luzapenik ez badago, toki inbertsioen plana eta transferentzia 

arruntak arautzen dituzten legeen indarraldiko azken urtea, eta, hortaz, erregulazio berri bati 

ekin beharko litzaioke. 

 

 

ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA 

Nafarroako toki entitateek zenbait jarduketa jarri dituzte martxan administrazio elektronikoa 

ezartzera begira. Prozesu luzea eta konplexua da, ahaleginak eskatzen baititu prestakuntza, 

ekonomia, teknologia eta toki entitateen arteko koordinazioaren aldetik. 

 

Horregatik, NUKFk, hasitako lanari jarraituz, bere jardunbidea zabaldu beharko du alor 

horretan, eta bere lan-ildoa finkatu, lankidetzarako bideak ezartzeko beste entitate batzuekin: 

Nafarroako Gobernua eta inplikatutako departamentuak, ANIMSA eta beste batzuk. 

 

Ildo horretan arreta berezia eman beharko zaie toki entitate txikien beharrei. 

 

 

NUKFren ILDO ESTRATEGIKOAK 

Toki entitateen mapa berrantolatzeko lanak bukatzen diren arte, NUKFk ez dio ekinen bere ildo 

estrategikoak zehazteari.  

 

Kudeaketa txostenean agertzen den bezala, lan-talde bat eratu da prozesua koordinatu eta 

sustatzeko; taldeak lehenengo bilkura egina du, eta diagnostiko bat prestatzeko agindu die 

zerbitzu teknikoei. 

 

HAUTESKUNDE-ELKARTEAK 
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Federazioak lanean jarraituko du konponbide bat emateko hauteskunde-elkarteen eta alderdi 

politiko txikien kanpainen finantzazioa dela-eta sortutako arazoari. Federazioak jarraituko du 

aholkularitza ematen martxan dauden zehapen prozeduretan, eta alor horri buruzko araudia 

aldatzeko lanari eutsiko dio. 

 

Hauteskundeak egin baino lehen, horren berri emanen die hauteskunde elkarteei, jakin dezaten 

zer egoeratan dagoen auzi hori. 

 

 

LAN-TALDEAK 

Orain arte sortutako lan-taldeei dagokienez, beste berri batzuk ez badira sortzen, jarduketa 

hauek eginen dira: 

 

Kontzejuen taldea 

Talde honek heldu behar dio onetsi zuen azken gaiari, alegia, nola egokitzen diren entitate 

horiek Federazioaren egiturara eta funtzionamendura. Horretarako, talde eragileak behar adina 

bilera eginen ditu, eta, azkenean, bere proposamenak igorriko dizkio osoko bilkurari. 

Proposamen horiek NUKFren ildo estrategikoak lantzeko prozesuari erantsiko zaizkio. 

 

Herritarren partaidetzaren taldea 

Herritarren partaidetzaren taldeak, zeina sortu baitzen Nafarroako Gobernuarekin martxan 

jarritako toki entitateen foroaren barnean, ekitaldiko jarduketen programazioari eutsiko dio. 

Eraketan finkatutako irizpideei jarraituz, martxoan beste jardunaldi bat eginen da, legegintzaldi 

osoan egindakoa bilduko eta etorkizuneko erronkak zehaztuko dituena. 

 

Immatrikulatutako ondarearen taldea 

Talde hori gida-txosten bat prestatzen ari da udalek jarduketak egin ditzaten alor horretan, eta 

bere lanarekin jarraituko du, informazioa biltzen eta aholkularitza ematen toki entitateei. 
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SEKTOREKO JARDUKETAK 

Sektoreko eskumenen esparruan, NUKFren jarduketek, oso maiz, Nafarroako Gobernuaren 

ekimenei erantzuten diete, zeinak ez baitira ezagutzen urteko jarduketen programak prestatzen 

direnean. 

 

NUKFk hainbat modutan egiten du lan horiei dagokienez: araututako organoetan parte hartuz, 

askotariko hartu-emanen bidez, eta abar. 

 

Ekitaldian suerta daitekeena gorabehera, gai hauetako batzuekin lotuta dauden jarduketen 

proposamena aurreratzen ahal da: 

 

 

Garapen Ekonomikorako Departamentua 

 

NUKFk parte hartzen du, halaber, Nafarroan FEADER funtsak aplikatzen dituen programa 

eragileari segimendua egiteko Batzordean. 

 

 

Eskubide Sozialetako Departamentua 

 

Eskubide Sozialetako Departamentua oinarrizko gizarte zerbitzuei eta haien finantzazioari 

buruzko araudia aztertzen ari da, eta iragarri du harremanetan jarriko dela NUKFrekin alor hori 

lantzeko. 

 

Gainera, bi alderdiak lanean aritu dira, NUPekin batera, ikastaro batzuk programatzeko 

oinarrizko gizarte zerbitzuetako langileentzat. 

 

Bestalde, NUKFk harremanetan jarraitzen du Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin, langabeak 

kontratatzeko toki entitateei zuzendutako diru-laguntzen deialdiari buruzko araudia dela-eta 

batik bat. 

 

Gainera, errefuxiatuen eta ijitoen gaineko beste lan-talde batzuetan ere parte hartzen du 

Federazioak. 

 

Eta, bukatzeko, Garapen Lankidetzarako Zerbitzuarekin ere harremanetan dago denbora 

guztian. Aurten, lankidetza horren emaitzaz, parte hartuko dugu Foru Komunitateko 

Lankidetzaren Plan Zuzentzailearen prestaketan. 
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Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentua 

 

Toki administrazioaren arloan, NUKFk jarraituko du toki entitateak ordezkatzen eta haien 

proposamenak defendatzen toki entitateen mapa berrantolatzeko prozesuaren barnean. 

Parlamentuan azalduko da horrek eskatu aldiro, eta azkenean legea onesten bada, lanean 

jarraituko du geroago eman beharreko urratsetan. 

 

Gainera, urtearen bukaeran ekin beharko zaio toki ogasunei buruzko arau esparrua prestatzeari 

edo luzatzeari, Funtsari dagokionez behintzat (transferentzia arruntetan eta kapital 

transferentzietan, bidezkoa bada). 

 

Bestalde, Federazioak lankidetzan jarraituko du Departamentuarekin inbentarioen aplikazioak 

ezartzeko toki entitateetan eta inbentarioak egiteko, eta kostuen kontularitzaren aplikazioa 

ezartzeko eta agian hedatzeko. Administrazio elektronikoa ezarri eta garatzeko ere luzatuko 

da lankidetza hori. 

 

Ingurumenaren aldetik, Departamentua eta NUKF lankidetzan ari dira NELS sarearekin 

(jasangarritasunaren aldeko toki entitateen sarea) eta Lursarea agentziarekin, zein 

NASUVINSAren esparru organikoan sortu baita. Gainera, Hondakinei eta Haien Fiskalitateari 

buruzko Foru Lege berriak eskatuko du Nafarroako bi administrazioak elkarlanean aritzea, eta, 

hortaz, NUKF ere bai. 

 

Orobat, adierazi behar da batzorde bat eratu berri dela Klimaren eta energiaren aldeko 

alkateen hitzarmena prestatzeko, helburu duena toki entitateek alor horretan konpromiso bat 

hartzea, eta NUKFk parte hartzen duela hartan. 

 

Landa Garapenari dagokionez, Federazioak segituko du parte hartzen Nafarroako Landa 

Garapenerako Planeko kudeaketa eta kontrol organoetan. Gainera, txosten hau idazten ari 

garela, bi aldeak lanean ari dira, beste eragile batzuekin batera, animaliak babesteko lege berri 

batean. 

 

 

Ogasuneko eta Finantza Politikako Departamentua 

 

Ogasuneko Departamentuarekin, NUKFk lanean jarraituko du arazorik sortuz gero gainbalioen 

gaineko zergarekin eta onesten diren araudi guztiekin; hala, lege berri batek aldaketak egin ditu 

ogasunean. 

 

Une honetan, NUKF lanean ari da Departamentuarekin lankidetza hitzarmen bat sinatzeko, 

zerga arloko informazioaren trukaketa bideratzeko asmoz toki entitateen eta Nafarroako 

Gobernuaren artean. 
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Hezkuntza Departamentua 

 

Hezkuntza Departamentuarekin, lanean jarraituko dugu 0-3 urte bitarteko eredua egokitzeko. 

 

 

Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentua 

 

Nafarroako Gobernuak iragarri du Funtzio Publikoaren Estatutua arautzen duen legea 

berraztertu nahi duela. Horrek ekarriko du, iragarpena betez gero, NUKF harremanetan jarriko 

dela harekin gai hori lantzeko. Iragarri bera egin da ondorio berekin NUKFrentzat 

Gardentasunari eta informazio publikoa eskuratzeari buruzko araudiari dagokionez. 

 

Nabarmendu behar da udal montepioen arazoari heldu behar zaiola. Izan ere, zati batean 

baino ez da zuzendu aurten partida berri bat esleitzearekin zerbitzu anitzetako enplegatuen 

motepioaren defizita arintzeko. 

 

Ekitaldi honetan, lankidetzan jarraituko da Nafarroako Gobernuarekin lurralde informazioaren 

arloan, SITNAren inguruan, ura toki entitateei hedatzeari dagokionez. 

 

Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentua 

 

Departamentu horrekin lan ildo batzuk ditu irekita NUKFk, eta 2019an eutsiko zaie: 

 

 Lankidetza Nafarroako Berdintasunerako Institutuarekin. Federazioa elkarlanean 

arituko da Institutuarekin, eta, horren isla, ekintza bateratu berriak eginen dira toki 

entitateek berdintasun arloko politikak garatzen sustatzeko. 

 Bi aldeak elkarrekin lanean edo lankidetzan ari dira beste gai batzuetan, hala nola 

genero indarkerian eta festetako indarkeria sexistan. Bestalde, Institutuak lanak abiatu 

ditu Berdintasunari buruzko Foru Legea prestatzeko, eta Federazioaren ordezkariek 

parte hartu dute horietan. 

 Herritarren partaidetzari dagokionez, Gobernuak eta NUKFk izenpetutako hitzarmen 

bat dela eta, toki entitateentzako jarduerak gauzatzen dira, hala nola jardunaldiak, lan-

taldeak, langile teknikoen prestakuntza, eta abar. 
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LANKIDETZA ERAGILE INSTITUZIONALEKIN 

 

Nafarroako Parlamentua 

Adierazi den moduan, aurreikusten da 2019an Parlamentuak Funtsaren eta Hiru urteko 

planaren legeak onestea, eta horrek ekarriko du bilkurak egin, Parlamentuan agertu eta 

dokumentuak eta abar igorri beharra. 

 

Aldi berean, Federazioak baloratu behar du komeni den Ganberari igortzea toki entitateak 

ukitzen dituzten lege proiektuak zuzentzeko proposamenak ere, Nafarroako Gobernuak ez 

baditu kontuan hartzen. 

 

Azkenik, NUKFk beti adierazi dio ganbera horri prest dagoela haren organoetan agertzeko, toki 

entitateek kasuan kasuko gaiari buruz duten ikuspuntua helarazteko. 

 

 

Kontuen Ganbera 

Ager daitezkeen beste gai batzuk gorabehera, Kontuen Ganberak txosten bat prestatzen du 

urtero tokiko sektore publikoari buruz, kasuan kasuko ekitaldikoa, horrek bidezko ekarpenak 

egin ditzan.  

 

Era berean, NUKFk lankidetza mantenduko du organo kontrolatzaile horrekin zenbait gaitan: 

enplegatuen eta hautetsien prestakuntza, tokiko kontularitzaren aroko jarduketak, eta abar.  

 

 

Administrazioko sindikatuak 
 

NUKFk Etengabeko Prestakuntzarako urteko Plana jarri du Administrazio publikoetako 

etengabeko prestakuntzarako akordioa sinatu duten sindikatuen txostenaren menpean. 

Horretaz gain, irekita egonen dira, ohi den moduan, sor litezkeen intereseko gaiei heltzeko 

bideak, zeinek lan bilkurak egitea eskatzen baitute. 
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ANIMSA 

NUKFk ANIMSArekin duen ohiko lankidetzari eutsiko dio, toki entitateen arteko sozietatea baita 

(ehun toki entitatetik gora dira horren titular), IKT arloan arreta ematen duena. 

 

Orobat, arreta emanen zaio inbentarioen aplikazioaren ezarpenari, zeina NUKFk eskatuta 

garatu baita, halakoa eskatu duten toki entitateetan. 

 

Administrazio elektronikoaren ezarpenean ere arituko da Federazioa, Interlocal sozietatearekin 

lankidetzan. 

 

 

La Caixa gizarte ekintza eta Nafarroako Kutxa fundazioa 

NUKFk diru-laguntzen deialdiak egin ditu modu osagarrian finantzatzeko Nafarroako 

Gobernuaren laguntzak gizarte enpleguaren eta langabeen kontratazioaren programetan, bi 

fundazio horiek finantzazioa ematen baitute. 2019an, finantzatutako proiektuen segimendua 

eginen da, eta aztertuko beste deialdi bat egin daitekeen, dagokion hitzarmena sinatu ondoan. 

 

 

Saharar ordezkaritza 

Ordezkaritzaren eta NUKFren arteko harremanak lotuta daude bi aldeek 2018an izenpetutako 

hitzarmenera.Horren barnean sartuta dago Federazioak babes instituzionala eta ekonomikoa 

emanen diola saharar herriari. 

 

 

GGKEen Koordinatzailea 

NUKFko Batzorde Betearazleak erabaki zuen Koordinatzailearekiko hitzarmena berritzea 

aurten ere, jarduketak sustatzeko garapen lankidetzaren arloan Nafarroako zenbait udalerritan. 

Hedapen, prestakuntza, sentikortasun eta beste arloetako ekintzak biltzen ditu hitzarmenak. 

 

 

Elikagaien Bankua 

NUKFk lankidetzan jarraitzen du Nafarroako Elikagaien Bankuarekin, zeina Nafarroako udal 

ugaritan aritzen baita. Federazioaren lana da Bankuarenganako sostengua sustatzea, batik bat 

aritzen den udalerritan. 
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Energia horniduraren zerbitzua ematen duten konpainiak 

Federazioak hitzarmenak ditu konpainia horiekin ere, %1,5eko tasa toki entitateei ordaintzeko. 

Horien barnean, Federazioak ohiko hartu-emanak izanen ditu, helburu izanen dutenak zergaren 

kudeaketa egokia mantentzea eta sor litezkeen arazoak konpontzea. Bestalde, lanean ari gara 

antzeko hitzarmen bat sinatzeko beste konpainia batekin. 

 

 

ZERBITZUAK TOKI ENTITATEEI 

 

Hurrengo urtera begira, ohiko zerbitzuei helduko zaie, printzipioz, ondoko hau kontuan izanik: 

 

 

Aholkularitza zerbitzua 

Federazioak jarraituko du aholkularitzaren ohiko zerbitzuak (juridikoa, ekonomikoa, etab.) toki 

entitateei ematen ohiko bideetatik: telefono bidez edo aurrez aurre, posta elektronikoa, 

argitaratzen diren txostenen bidez edo entitatearen komunikabideetan (Concejo, buletin 

digitalak, webgunea…). 

 

Halaber, langileak hautatzeko prozesuetan parte hartzeko eskaerei helduko zaie, dela 

Federaziko teknikariek epaimahaietan parte hartuz, dela kanpoko laguntza emanez. 

 

Zerbitzu teknikoek, berebat, prestakuntza eta dibulgazioa xede duten ekintzen diseinuan parte 

hartuko dute (ikastaroak, hitzaldiak, jardunaldiak…) eta, zenbaitetan, hizlari gisa, ere bai. 

 

 

Komunikazioa 

NUKFk, bere helburuei jarraikiz, informazioa helarazi behar die hautetsiei eta tokiko teknikariei, 

haien prestakuntzarako eta haien eginkizunak behar bezala betetzeko. Aldizkako argitalpenetan 

eta aldizkako ez direnetan heltzen zaio behar horri, hala inprimatuak nola digitalak. 2019an 

jarduketa hauek eginen ditu: 

 Concejo aldizkaria egin eta banatzea, dela paperez dela euskarri digitalean, zeinek zer 

erabakitzen duen. 

 Informazio digitalaren buletina prestatu eta hamabostean behin igortzea (berriak, 

txostenak, deialdiak, etab.). 

 Legedi buletina prestatu eta astean behin igortzea (NAOk eta EAOk astero argitaratzen 

dituzten arauen artean, interesgarriak direnak toki entitateentzat). 

 Batzorde Betearazlearen erabakiei buruzko txostenak helaraztea toki entitateei. 

 Behar diren zirkularren hedapena. 
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Era berean, komunikabideekiko harremanei eutsiko zaie, prentsa oharrak eginez edo 

prentsaurrekoak antolatuz, gizarteari helarazteko NUKFren jarduna eta ikuspuntua. 

 

 

Programak 

Hauteskundeen ondoren, hautetsiei prestakuntza emateko programa garrantzitsuagoa izanen 

da aurten, txosten honen hasieran zehaztu denez.  

 

Orobat, beste behin eginen da etengabeko prestakuntza plana toki entitateetako 

enplegatuentzat.  

 

Bere aldetik, Nafarroako Garapen Lankidetzarako Toki Funtsak beste deialdi bat eginen du 

urteko proiektuak finantzatzeko, eta 2016an martxan jarritako hiru urteko proiektua gauzatzen 

jarraituko du. 

 

Berebat, dagokion hitzarmena sinatuko du Nafarroako GGKEen Koordinatzailearekin, 

garapenerako lankidetza sustatzeko toki entitateen artean, eta larrialdietako laguntza zabalik 

edukiko du. 10.000 euroko aurrekontua aurreikusten da. 

 

Elkartasunaren aldetik, martxan edukiko da toki entitateekin, Nafarroako Gobernuarekin eta 

beste entitate sozialekin lortutako lankidetza, helburu duena Foru Komunitatera ailegatzen diren 

errefuxiatuei arreta ematea eta herritar guztiak sentikortzea. 

 

Gainera, Nafarroako Elikagaien Bankuari emanen dio sostengua toki entitateek laguntza 

ekintzak sustatuz eta jardueraren hedapena eginez. 

 

Bestalde, %1,5eko tasa kudeatuko zaie horren delegazioa egiten duten toki entitateei, 

elektrizitatearen eta gasaren konpainiei dagokienez. Beste konpainia batzuei luzatuko zaizkie 

hitzarmenak, oraindik izenpetu ez badituzte. 

 
 
Geserlocal 

Geserlocal sozietateak bere jardunari eutsiko dio toki entitateen zorrak kudeatzeko eta 

kontularitzan laguntzeko, hori haren esku utzi badute. 

 

 


