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SARRERA 

 

2020a izango da legegintzaldiko lehenengo urte osoa, eta Federazioaren lan-ildo 

nagusietako batzuk finkatuko dituena. 

Lehenik eta behin, Federazioak Nafarroako Gobernuari eskatu beharko dio, batetik, Toki 

Administrazioa Berrantolatzeko Foru Legeak eskatzen dituen ekintzak egiteko eta, 

bestetik, federazioak egindako proposamenak eta Lege horren testu artikuludunean 

islatu ez zirenak legean sar ditzala ere eskatu beharko dio. 

Bestalde, toki entitateen finantzazioak, egun, Transferentzia Arrunten Funtsa arautzeko 

hainbat legeen eta Toki Inbertsioen Plan berri baten beharra du. Bi horiek zehazteko eta 

onesteko NUKFren parte-hartzea ezinbestekoa izanen da. Hori guztia egin beharko da 

nahiz eta araudia berriarekin bat datorren finantza eredu berri bat definitzeko lanari ekin 

beharko zaion. 

Hirugarrenik, Federazioaren parte-hartze handia eskatuko dute ere bai administrazio 

elektronikoaren ezarpena, despopulazioa edo hauteskunde-elkarteen eta alderdi txikien 

hauteskunde kanpainen finantzaketa bezalako zioek. 

Horretaz gain, entitatearen jarduna indartu egingo da Berdintasuna, Jasangarritasuna eta 

klima-aldaketa bezalako arloetan. 

Eta, azkenik, entitatearen ildo estrategikoak egitea eta onestea, bere antolatzeko eredua 

eta zerbitzuen eredua berrikustea ere urtean zehar eginen diren lanak izango dira. 

Horrekin batera, ekitaldi berean, Federazioak hautetsi berriek haien jarduna indar 

dezaten zenbait trebakuntza eskaintzen jarraituko du eta dagoeneko dituen zerbitzuak 

mantenduko ditu. 
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Toki entitateen maparen berrantolaketa 

Joan den otsailean, Nafarroako Toki Administrazioa Berrantolatzeko Foru Legea onetsi 

zen. Federazioko Batzarrak aurreko urteko ekainean legearen aurreproiektuaren 

tramitazioa  aho batez onetsi bazuen ere, aurreproiektuan jasotzen ez ziren toki 

entitateek egindako zortzi eskaera nabarmendu zituen. Federazioak Nafarroako 

Gobernuari lehenik eta Parlamentuari, ondoren, eskaera horiek legean sar ditzaten 

eskatzea onartu zuen.  Zortzi eskaera horietatik, azkenik, lau ez ziren kontua hartu. 

Bestalde, egungo Nafarroako Gobernua osatzen duten alderdiek adostutako akordioak, 

legeak ezartzen dituen epeak urtebete edo bi luzatzea proposatzen du, hobekuntzak 

sartu ahal izateko eta legeari buruzko adostasun politiko handiagoa lortzeko. 

 

Aurrekari horiekin, Federazioak honako proposamen hauek egiten ditu: 

1. Toki Administrazioa Berrantolatzeko Foru Legea garatzeko lanean 

jarraitzea eta bertan toki entitateek egindako proposamenetatik 

kontuan hartu ez zirenak kontuan har daitezela eskatzen jarraitzea. 

Hauek dira proposamen horiek: orain udaletakoak diren eskumenak eskualdeei 

esleitzea soilik eskumen horiek dituztenek hala eskuordetuta; udalei esleitzea 

eskualdeko batzarreko kide guztiak izendatzeko ahalmena eta bermatzea batzar 

horretan udal guztiek gutxienez ordezkari bat izango dutela; Toki Ogasunen 

Funtsari Nafarroako Foru Ogasunaren diru-sarreren portzentaje bat emateaz 

gain, bermatutako gutxieneko kopuru bat ere ematea; eta kontzejuak 

desagertzeko arrazoien artean baliabide nahikorik ez izatearena kentzea. 

2. Nafarroako Gobernuari eskatzea legea martxan jartzeko beharrezkoak diren eta 

legeak berak aurreikusten dituen jarduketak egiteko. 

 

Finantzazioa 

Mapa berrantolatzeko legearen aurreikuspenak martxan jartzen ez diren bitartean, 

ezinbestekoa da toki ogasunei dagokionez hainbat neurri hartzea. Horren harira, NUKFk 

ondorengoak eskatuko dizkio Nafarroako Gobernuari: 

1. Beharrezkoak diren lanak martxan jartzea Toki Ogasunei buruzko Foru Legea 

garatzeko, bereziki, Toki Ogasunen Funtsari loturiko 123. artikuluari dagokionez 

eta 4/2019 Foru Legearen zortzigarren xedapen iragankorrari dagokionez. 

Horietan ezarritakoaren arabera, toki entitateek bertan parte hartu behar dute 

Federazioaren bidez. 

2. Foru Lege berri bat onestea 2020rako Toki Inbertsioen Plana modu 

iragankorrean arautzeko eta lege horrek toki entitateek Nafarroako Gobernuari 

eta, bestela, Parlamentuari helarazten dizkioten eskaerak kontuan har ditzala. 

3. 2020rako Transferentzia Arrunten Funtsa arautzeko Foru Lege berria onestea 

eta legeak entitateek egiten dituzten proposamenak ere kontuan har ditzala. 
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Administrazio elektronikoa 

2020ko urrian bukatzen da 11/2018 Errege Dekretuak emandako luzapena 

Administrazioek administrazio elektronikoaren zenbait alderdi esanguratsu aplikatzeko. 

Hilabete horretatik aurrera, toki entitateak administrazio digitalak izan beharko lirateke. 

Beraz, Nafarroako toki entitateak administrazio elektronikoa ezartzeko prozesuan 

murgildurik daude. Hala ere, zail izango dute legeak ezarritako epeetan ezarpen hori 

guztiz betetzea. Administrazio bat guztiz digitalizatzeko prozesua oso konplexua da eta 

denbora tarte handiak behar izateaz gain, hainbat eta hainbat jarduketa eskatzen ditu, 

besteak beste, hardware eta software erostea, administrazioko prozesuak eta udal 

egitura bera berrantolatzea eta langileak trebatzea baita inbertsio ekonomiko apur bat 

ere. 

Nafarroako udalek eta, are gehiago, kontzejuek legeak ezarritako helburuak erdiesteko 

laguntza handia behar dute. Hori dela eta, NUKFk hainbat jarduketa egin beharko ditu 

arlo horretan. Lehenik eta behin, ezinbestekoa da eragile guztien koordinazioa lortzea, 

foru administrazioarena, toki entitateena, enpresena… eta horretaz gain, Federazioak 

Nafarroako Gobernuak bere diputazio rolean eginen duen ezarpen plan bat egiten 

lagundu beharko du. Plan horrek lanak arintzeaz gain, programen kalitatea eta 

elkarreragingarritasuna bermatu beharko ditu.  

Era berean, sortuko diren ekimen eta lantaldeetan parte hartu beharko du Federazioak 

eta horien jarduna sustatuko du. Bitartean, Gobernuari toki entitateentzako laguntza 

ekonomikoa eta teknikoa ere eskatuko dizkio. 

 

Despopulazioa 

Joan den legegintzaldian, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak Nafarroako 

udalerrietako populazioaren azken 10 urteotako garapenari buruzko txosten bat 

argitaratu zuen Concejo aldizkarian.  Txosten horrek Foru Komunitateko eremu askotan 

demografiaren jaitsiera handia islatzen zuen eta jaitsiera hori benetan kezkagarria zen 

Kodesko Zerran, Pirinioan edo Tafalla eta Zangoza arteko eremuan. 

Lan horren ondorioz, Federazioak hainbat ekimen antolatu zituen, hein handi batean, 

despopulazioaren arazoa Nafarroako politikaren agendan egon zedin. Pablo Azcona garai 

hartako lehendakariak gai horren inguruko agerraldia egin zuen Nafarroako 

Parlamentuan eta antzeko gai baten inguruko jardunaldi batean parte hartu zuen 

Pirinioan. Horretaz gain, Federazioak Lurralde Politikarako Ministerioarekin batera landa 

eremuko gazteen enpleguari buruzko jardunaldi bat antolatu zuen baita jardunalditik 

eratorritako Nafarroako Gobernuko ordezkariekin zenbait bilera antolatu ere. 

Komunikabideek hainbatetan eman zuten Federazioak egindako lanaren berri. 

Datorren legegintzaldian, NUKFk lan-ildo berean jarraitzeko asmoa du ulertzen baitu 

landa eremuko despopulazioak Komunitaterako kalte soziala, kulturala, ekonomikoa eta 

ingurumenekoa dakarrela. Horri loturik, dagoeneko Parlamentuko lehendakariarekin 
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adostu du bi entitateen eta Foru Gobernuaren arteko bilerak eginen dituztela gaiari heldu 

eta zenbait neurri ezartzeko. 

Era berean, Federazioak despopulazioa hizpide izan du Lurraldearen Kohesiorako 

kontseilariarekin ere eta gaiaren inguruko lantaldeetan Federazioaren parte-hartzea 

adostu du. 

Bestalde, NUKFk arazo horren gaineko kontzientzia pizteko eta irtenbideak 

proposatzeko egoki ikusten dituen jarduerak eta jardunaldiak ere antolatuko ditu. 

 

Berdintasuna 

Berdintasunaren arloan, Federazioak dagoeneko bere jarduera indartu zuen joan den 

legegintzaldian, bereziki, Nafarroako Berdintasunerako Institutuarekin izenpetutako 

hitzarmenaren bidez. Hitzarmen horretatik hainbat jarduketa eratorri ziren: jardunaldiak, 

toki entitateentzako banan-banako laguntza eta aholkularitza programak edo lanerako 

agiriak sortzea. 

Aurretik hasitako lanarekin jarraituko du Federazioak eta berdintasunaren lan-ildoa 

indartu egingo du. Hasteko, Nafarroako Berdintasunerako Institutuarekin izenpetutako 

hitzarmena berrituko du elkarlan egonkorra eta zabala finkatzeko asmoz. 

 

Jasangarritasuna eta klima-aldaketa 

Federazioaren lana Toki entitateen eta haien sareen jasangarritasun politikak eta klima-

aldaketari buruzko programak (besteak beste, Klimaren eta energiaren aldeko alkateen 

hitzarmena) laguntzea ere izango da, jarduketa-ildo horiek ezinbestekoak direlako eta 

sustatu beharra direlako. 

NUKFk jasangarritasun politikak sustatzeko jarduerak antolatuko ditu. Era berean, 

Alkateen Hitzarmenaren zerizanari eta edukiari buruzko eta hitzarmenaren helburuak 

betetzeko martxan jarri daitezkeen proiektuei buruzko informazioa emateko jarduerak 

ere eginen ditu.  

 

Hauteskunde taldeen eta alderdi txikien hauteskunde kanpainen 
finantzazioa 

2019ko Kudeaketa Txostenean adierazi denez, Gorte Nagusiak bitan desegiteak ekidin 

du estatuko Gobernuak NUKFk hauteskunde taldeen eta alderdi txikien hauteskunde 

kanpainetako finantzazioaren mugen inguruko arazo larria konpontzeko bultzatutako 

lege proposamena bideratu ahal izatea.  

2019an Federazioak berriz ekingo dio lan horri Nafarroako Parlamentuaren eta 

bestelako eskari politikoekin elkarlanean, zioa konpondu ahal izateko. 

Horretaz gain, Kontuen Auzitegiak espedientea ireki dien entitateei aholkularitza ematen 

jarraituko die. 
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Hautetsientzako trebakuntza 

Toki entitateetako hautetsi berriei laguntzeko lan-ildoarekin jarraituz eta trebakuntza- 

ekintzetako bi zikloren ostean, 2020an Federazioak trebakuntza saio berriak eskainiko 

ditu udal jardunaren arloei buruzko gero eta eduki zehatzagoekin. 

 

Toki entitateetako langileentzako prestakuntza 

NUKFk sustatzen jarraituko ditu Nafarroako toki entitateetako langileentzako 

Etengabeko Prestakuntza Planak, AFEDAP akordioaren eta administrazio publikoen 

langileen prestakuntza arautzen duen 30/2015 legearekin bat. 

 

Federazio eredua 

NUKFren ildo estrategikoak. 2019an, Federazioak datozen urteetarako zein entitate 

eredu izan nahi duen definitzeko prozesua hasi zuen. Legegintzaldia amaitzean, 

entitatearen diagnostikoa egina zegoen, beste lurralde federazio batzuekin erkatze-

azterlan bat eginik, kualifikatutako eragileekin hainbat bilera eginik eta identifikatuak 

zeuden landu beharreko arloak. 

Azkenik, egindako lanak Batzorde Betearazleak onetsi zituen eta onartu zuen 

hauteskundeen ondoren sortutako Batzorde berriari lan proposamen bat helaraztea, 

besteak beste, aipatu identifikaturiko landu beharreko arloen inguruan prozesu parte-

hartzailea abia zezan. 

Prozesu hori oraingo Batzorde Betearazleak zehaztu beharko du eta lan horri 2020. 

urtean heldu beharko zaio. 

 

Parte-hartzea eta gardentasuna. Joan den legegintzaldian bezala, Federazioak bere 

jardunaren gardentasuna sustatzen jarraitzeaz gain, toki entitateak federazioan parte-

hartzen jarrai dezaten bultzatuko du.  Horri loturik, urtearen erdialdera egiten den 

Batzarra mantenduko du, abenduko ohiko batzarra egiteaz gain eta aldian-aldian 

Batzorde Betearazleak saio bakoitzaren ostean hartzen dituen akordioen inguruko 

informazioa helarazten jarraituko du. Gainera, ohiko bideetatik ere informazioa ematen 

jarraituko du eta komunikabideekiko jarrera irekia mantenduko du. 
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LANTALDEAK 

 

2019ko Kudeaketa Txostenean jaso den moduan, joan den legegintzaldian zehar NUKFk 

zenbait lantalde sortu zituen eta horien jardunaren balorazioa orokorrean positiboa izan 

dela esan dezakegu.  

Legegintzaldi berri honetan ere ildo estrategiko horrekin jarraitzeko asmoa dago. Orain, 

Batzar Nagusiak edo Batzorde Betearazleak izanen dira lantalde berriak edo aurreko 

urteetan sortutako batzuen jarraipena proposatuko dutenak. Lantalde horien artean, 

aipatu beharra dugu 0-3 urtekoen hezkuntzarena, kontzejuena edo hiritarren parte-

hartzearena. Lantalde berriak sortzeari dagokionez, arlo batzuetatik lantalde berriak sor 

litezke, esate baterako, despopulazioaren arlotik edo administrazio elektronikoarenetik. 

Edozein modutan ere, organo berriak izanen dira horri buruzko akordioak hartuz joanen 

direnak. 

 

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, politikarien edo langile teknikarien arteko hartu-eman edo bileren bidez, eta abar. 

Ekitaldian suerta daitekeena gorabehera, gai hauetako batzuekin lotuta dauden 

jarduketen proposamena aurreratzen ahal da: 

 

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko 

Departamentua 

Berdintasunari dagokionez, Nafarroako Berdintasunerako Institutuarekin lankidetza 

mantenduko da toki entitateen artean berdintasun arloko politikak sustatzeko. 

Gogoratu beharra dago, azken bi urteetan hitzarmen bat izenpetu dela eta horri esker 

toki entitateei hainbat jarduketen inguruko laguntza eman zaie, jardunaldiak antolatu 

dira, dokumentuak sortu dira etab. 

Aipatu lankidetza hori emakumeen kontrako indarkeriaren aurka borrokatzeko arlora 

ere zabalduko da. 

Funtzio publikoari dagokionez, baliteke Gobernuak Funtzio Publikorako Estatutu berria 

egitea eta NUKFk hasieratik egingo diren lanetan parte-hartu beharko du. 

Era berean, Gobernuari proposatuko zaio langileria gaietan lankidetza handitu dezan 

askotan bi administrazioetan eragina duten erabakiak koordinatzeko. 
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Barneko arloari dagokionez, Departamentuak eta NUKFk landu gabe zeuden hainbat 

gai zehaztu dituzte, dagoeneko, datozen hilabeteetan horiei heltzeko. Besteak beste, 

honakoak dira gai horiek: joko eta apustu aretoak, zezen ikuskizunen araudia, Polizien 

Foru Legearen zenbait artikuluren kontra Konstituzio Auzitegiak jarritako helegitea, 

lege horren aplikazioa, larrialdietarako eta uholdeetarako planak etab. 

 

Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu 

Estrategikoetako Departamentua 

Joan den legegintzaldian, Nafarroako Gobernuak lankidetza hitzarmenak izenpetu 

zituen zenbait udalekin udal eraikinak zaharberritzeko eta horiek etxebizitzen alokairu-

merkatuan sartzeko. Neurri hori mugatua bada ere, positiboa da landa eremuan 

etxebizitza eskuragarri egiteko.  NUKFk aipatu bezalako ekimenak bultzatuko ditu 

etxebizitza eskuragarritasuna arazoa den udalerrietan eta despopulaziorako faktorea 

den heinean. 

Era berean, paisaia lurraldea egituratzeko elementu gisa ulertzearekin lotutako 

jarduketak abiatu ziren, lurraldearen kohesiorako interesgarriak direnak. 

 

Lurralde Kohesiorako Departamentua 

Departamentu honekin landu beharreko jarduketa nagusiak zehaztu dira eta bi 

entitateen arteko lankidetza handia eskatuko dute. Ondorengoak dira jarduketa 

nagusiak: toki maparen berrantolaketa, administrazio elektronikoa eta despopulazioa. 

Bestalde, Kontuen Ganberarekin batera lantalde bat sortzea aurreikusten da toki 

administrazioen barne-kontrola kudeatzeko. Elkarlan horren barne egonen lirateke epe 

laburreko finantzaketa eta toki ogasunei buruzko lege berri bat egiteko lanak. Horretaz 

gain, kontabilitate publikoaren araudia eguneratzea eta zerbitzuen kostuaren ebaluaketa 

sistema ezartzea ere aurreikusten da. 

 

Ekonomia eta Ogasun Departamentua 

NUKF iruzur fiskalari buruzko batzordearen kidea da eta Departamentuarekin 

hitzarmena izenpetu du gaiaren inguruko informazioa elkarri trukatzeko. Batzorde 

horri behar bezalako jarraipena egin beharko zaio. 

Era berean, bi entitateak elkarlanean aritu izan dira Hiri-lurren balio gehikuntzaren 

gaineko zergari buruzko araudia aplikatzeko (gainbalioaren gaineko zerga) eta bestelako 

lankidetza beharko da tokiko zerga-sistema orokorrean berrikusteko.  

 

Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua 

Lagunduta ez dauden adin txikiko migratzaileekin lotutako komunikazio politika 

zehazteko Departamentuak sortutako lantaldean dago NUKF. Lantaldeak 2020an 

jarraituko du lanean. 
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Horretaz gain, errefuxiatuekin lotutako jarduketa protokolo bat egin zuen taldean ere 

parte hartu zuen Federazioak. Lan horri, ziurrenik, ekitaldi berrian eginen zaio 

jarraipena. 

 

Hezkuntza Departamentua 

Hezkuntzari dagokionez, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklorako (0-3) ikastetxe 

eredua definitzeke dago. NUKFk gaia landu ondoren, zenbait proposamen biltzen 

zituen agiria helarazi zion Departamentuari. 2020an lan horri jarraipena emanen zaio. 

Udal musika-eskolak ere aztertu beharko dira (joan den legegintzaldian, jada, hasitako 

prozesua) 

Bestalde, 14-16 urteko ikasleen eskola-garraioa ere Nafarroako Gobernuak bere gain 

hartu beharko lukeen behar gisa identifikatu da despopulazioaren arazoari dagokionez 

duen eragin ezkorra dela eta. Udalek, dagoeneko, aurreko legegintzaldian horren 

inguruko irtenbideren bat eskatu zuten baina oraindik ez da halakorik eman. Beraz, gai 

hori ere azpimarratu beharko da legegintzaldi honetan.  

 

Eskubide Sozialetako Departamentua 

Federazioak Departamentu honekin lanean aritu da oinarrizko gizarte zerbitzuak 

finantzatzeko eredu berri bat ezartzeko. Eredu hori berehalakoan ezarri beharko da 

Nafarroako Toki Administrazioa Berrantolatzeko Foru Legeari jarraiki behin betiko 

eredua finkatzen denean. 

Horretaz gain, Departamentuak egindako planen barruan, oinarrizko gizarte 

zerbitzuetako lehen mailako arreta diseinatzeko eta antolatzeko elkarlanean arituko 

dira bi entitateak.  

Bestalde, bi entitateak etengabeko harremana izan dute eta behar diren lan-saioak egin 

dituzte garapenerako lankidetzarako politikak eta gizarte enpleguko programak 

lantzeko.  

 

Osasun Departamentua 

Batik bat landa eremuan medikuak ordezkatzeko dauden zailtasunak jarriko dizkio 

mahai gainean Federazioak Osasun Departamentuari baita toki entitateek mantentzen 

dituzten kontsultategien kostuaren finantzaketaren azterketa ere. 

 

Herritarrekiko Harremanetako Departamentua 

Joan den legegintzaldian NUKFk eta Departamentuak hitzarmen bat izenpetu zuten toki 

entitateetan herritarren parte-hartze politikak sustatzeko. Hitzarmen horrekin lotuta, 

sei jardunaldi eta zenbait argitalpen egin eta hainbat lantalde sortu ziren. Hitzarmena 

indarrean dagoenez, gaiaren inguruko jarduketekin jarraitu beharko da. 
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Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua 

Ingurumenari dagokionez, NUKFk eta Departamentuak, besteak beste, ondorengo 

jarduketak aurreikusi dituzte: 

� Toki entitateetako agenda 21 eta Nels Sarea sustatzea. 

� Klimaren eta energiaren aldeko alkateen hitzarmena bultzatzea. 

� Toki entitateetan garapen jasangarriaren helburuak zabaltzea eta sustatzea. 

� Hondakinen Foru Legea garatzea. 

 

Nafarroako Programa Eragilearen bidez aplikatzen diren Europar Batasuneko FEDER 

eta FSE eskualde mailako funtsen Jarraipen Batzordearen kidea da NUKF eta parte-

hartze hori mantendu eginen du toki entitateetan eragina duten proiektuak bultzatzeko. 

Horretaz gain, NUKF Nazioarteko Proiekzioaren Zerbitzuarekin elkarlanean arituko 

da toki entitateentzako Europar Batasuneko dirulaguntza deialdien inguruko ezagutza 

eta parte-hartzea sustatzeko eta, zehazki, mugikortasun jasangarriari buruzko 

TRANSURBANA proiektua bultzatzeko, azkenean onetsiko balitz. 

 

Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentua 

Kultura Departamentuak eta NUKFk  koordinazio eta elkarlan foro bat sortu zuten 

joan del legegintzaldian eta 2020an berriro abiatuko da. Foro horretan, udalerri txikiek 

Departamentuko dirulaguntzen sistema eta programak aldatzea proposatu zuten 

eskuragarriagoak izan daitezen. 

Kirolari dagokionez, udal igerilekuak araudi berriari egokitzeari eta horren 

finantzazioari dagokion egoera aztertuko da. 

Gazteriako zuzendariordetzak, berriz, Gazteriako udal teknikarien irudia sustatzeko 

borondatea adierazi du, eta hortaz, entitate horien programak sustatzeko borondatea. 
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LANKIDETZA BESTE ERAGILE BATZUEKIN  

 

Nafarroako Parlamentua 

Toki entitateetako finantzazioak (transferentzia arruntak eta inbertsioak) eta toki 

maparen berrantolaketak Nafarroako Parlamentuaren eta NUKFren arteko harreman 

handiagoa eskatuko dute kasuan kasu egoki ikusten den bideetatik (Federazioaren 

agerraldiak, bilerak, agirien bidalketa…). 

Horrekin lotuta, Federazioak beti badu aukera egoki ikusten duen aldiro Ganberan lege 

proiektuei zuzenketak aurkezteko. 

 

Kontuen Ganbera 

Federazioak eta Ganberak Lurralde Kohesiorako Departamentuarekin batera lantaldea 

sortzea adostu dute toki entitateen barne-kontrola lantzeko. 

Horretaz gain, ohikoa denez, Ganberak langile teknikariak bidaltzen ditu hizlari gisa 

Federazioak  Toki entitateetako hautetsientzako eta teknikarientzako antolatzen dituen 

ikastaroetara. 

Azkenik, NUKF elkarlanean aritzen da Ganberarekin toki sektore publikoari buruzko 

txostenaren osaketan baita bestelako txostenen osaketan ere, Ganberak hala eskatuta 

eta toki esparruan eragina dutenean.  

 

Administrazioko sindikatuak 

NUKFk Etengabeko Prestakuntzarako urteko Plana jarri du Administrazio publikoetako 

etengabeko prestakuntzarako akordioa sinatu duten sindikatuen txostenaren menpean. 

Bestalde, aipatu sindikatuekin harremanetan egoteaz gain, bilerak ere egiten ditu Toki 

Administrazioan langileriari buruzko zenbait arazo direla medio (egun, behin-behineko 

langileei graduaren ordainketa, polizien foru legearen aplikazioa etab.). 

 

Animsa 

NUKFk Animsarekin duen ohiko lankidetzari eutsiko dio, toki 

entitateen arteko sozietatea baita (ehun toki entitatetik gora dira 

horren titular). Lankidetza hori areagotu egin beharko da 

administrazio elektronikoa ezartzeak ekarriko dituen lanengatik. 

 

La Caixa eta Caja Navarra banku fundazioak 

Urtero, Federazioak bi entitate horiekin hitzarmena izenpetzen du. Hitzarmenari esker, 

entitateek bideratzen dituzten funtsen bidez, babestutako enpleguari buruzko toki 

programen barruan materialaren gastuak finantzatzeko dirulaguntzen deialdia egiten da.  
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Saharar ordezkaritza 

Ordezkaritzaren eta NUKFren arteko harremanak bi entitateek 2018an izenpetutako 

hitzarmenaren barruan artikulatzen dira. Hitzarmenak, Federazioak saharar herriari 

laguntza ekonomikoa eta instituzionala ematea jasotzen du. 

 

GGKEen Koordinakundea 

NUKFren Batzorde Betearazleak Koordinakundearekin izenpetutako hitzarmena 

urtebete luzatzea adostu zuen, elkarrekin toki entitateentzako jarduketak eta laguntza 

bultzatzeko. 

 

 

Elikagaien bankua 

Hainbat eta hainbat udalerritan elikagaiak banatzen dituen Nafarroako Eligakaien 

Bankuarekin duen ohiko lankidetzari eutsiko dio Federazioak.  

 

Energia horniduraren zerbitzua ematen duten konpainiak 

Federazioak hitzarmen ugari ditu zerbitzu energetikoen hainbat hornidura-

konpainiarekin, %1,5eko tasa toki entitateei ordaintzeko. Hitzarmen horien barruan, 

zergaren kudeaketa egokia eta sor litezkeen arazoak konpontzea bultzatzen da. 
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ZERBITZUAK TOKI ENTITATEEI 

 

Federazioaren ildo estrategikoak 

Programa honen hasieran adierazi denez, Federazioak onestea aurreikusten dituen ildo 

estrategikoetan toki entitateei emanen dizkion zerbitzuak definituko ditu (egungoez gain) 

baita horiek emateko modua ere. 

 

Aholkularitza zerbitzua 

Federazioak toki entitateei eskaintzen dizkien aholkularitza zerbitzuei eutsiko die 

(juridikoak, ekonomikoak eta bestelakoak) eta ohiko bideetatik emanen ditu (aurrez 

aurre, telefono bidez, informazio-buletinak eta jakinarazpenak igorriz, etab.). 

Horretaz gain, langileria hautatzeko prozesuetan parte-hartzeko eskaerei erantzuten die 

eta federazioko teknikariak eskura jartzen ditu bestelako gaietarako. 

 

Komunikazioa 

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

teknikariei, haien prestakuntzarako eta haien eginkizunak behar bezala betetzeko. Hori 

lortzeko, papereko euskarriak zein digitalak argitaratu eta zabaltzen ditu.  

2020an webgunea berritzeko eta, ondorioz, albiste zein legedia buletin digitalak ere 

berritzeko asmoa dago. 

Horretaz gain,  Concejo aldizkariaren argitalpenari  eutsiko zaio (paperean zein digitalean 

banatuta) eta Batzorde Betearazleak adosten dituen akordioak eta beste zenbait 

informazio toki entitateei jakinarazteari ere eutsiko zaio. 

Era berean, prentsa-oharrak eta prentsaurrekoak egiteari eutsiko zaio baita 

komunikabideei arreta emateari ere. 

 

Programak 

Hautetsientzako prestakuntzari dagokionez, 2019an egindako saioen ondoren, 

Federazioak gai zehatzagoen eta interesekoak direnen inguruko saioak antolatuko ditu. 

Era berean, toki entitateetako langileentzako Etengabeko Prestakuntza Plan berria eginen 

da. 

Bestalde, Lankidetzarako Funtsak urteko dirulaguntza deialdi berria argitaratuko du eta 

hirurteko proiektu berria abiatzen saiatuko da. Horretaz gain, Federazioak GGKKEen 

Koordinakundearekin hitzarmen berria izenpetuko du eta Nafarroako Elikagaien 

Bankuari babesa ematen jarraituko dio. 

Federazioak toki entitateentzako %1,5eko tasa kudeatzen jarraituko du  eta hornidura-

konpainiekin izenpetutako hitzarmen kopurua handitzen ahaleginduko da baita enpresek 

zerga betebeharrak zuzen betetzeko kontrol neurriak hobetzen ere.  
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Geserlocal 

Azkenik, Geserlocal sozietateak zorra kudeatzeari eta hala eskatzen duten entitateei 

kontabilitatean laguntza emateari eutsiko dio. 

 

 


