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SARRERA  

2020ko ekitaldia urte berezia izan da bai gizartearentzat bai eta erakundeentzat haien jarduketa 

programetako aurreikuspen gehienak bertan behera gelditu baitira Covid-19agatik. NUKFk ere 

egoera berbera jasan du.  

Estatuko gainontzeko administrazioetan gertatu bezala, birusak Nafarroako toki entitateen 

jarduna bete-betean kolpatu du eta entitateok neurri bereziak hartu eta inoiz aurreikusi ez 

zituzten jarduketak egin behar izan dituzte. Era berean, haien jardunaren zati handi bat eten 

edo aldatu behar izan dute.  

Testuinguru horretan, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren jardunak honako bi ildo 

hauek izan ditu urtearen zati handi batean: batetik, toki entitateei informazioa igortzea eta 

aholkularitza ematea. Izan ere, entitateek haien ohiko jardunari eragiten zieten arau berri eta 

bereziekin topo egiten baitzuten egunero.  Hala, toki administrazioari eragiten zioten ehunka 

lege, lege-dekretu, agindu, ebazpen, protokolo eta abar argitaratu edo zabaldu ziren izurriaren 

lehen hilabeteetan. Bigarrenik, Federazioaren ordezkari politikoek eta teknikariek dozenaka 

forotan eta batzordetan parte hartu dute toki entitateen proposamenak bertara eramanez eta 

horietatik udal jarduna gidatzeko informazioa bilduz. 

Hori guztia kontuan hartuta, NUKFren kudeaketa lanean hiru etapa oso ezberdinak 

nabarmendu daitezke. Lehenengoa lehen hiruhilekoa da, pandemia oraindik gure gizartean ez 

zegoenean. Hilabete horietan, Federazioa bere gobernu organo berriak osatu ondoren, hainbat 

lan-ildo abiatzen hasi zen. Azpimarratzekoa da, Federazioaren Plan Estrategikoa; joan den 

legealdiaren amaieran hasi zen horrekin, eta legealdi honen hasieran berriz martxan jarri da.  

Bestalde, zenbait lan abiatu ziren Nafarroako polizien arteko lankidetza arloan; 

despopulazioaren kontrako borrokan; berdintasun politikak eta herritarren partaidetza 

sustatzeko; landa inguruan banda zabala eskuragarri jartzeko; herrietan larrialdietako arreta 

bermatzeko eta abar. 

Jardun hori guztia martxoaren erdialdera eten egin zen koronabirusa zabaldu eta lehenengo 

alarma egoera zein beste neurri batzuk indarrean jarri zirelako. Federazioak orduan, denbora 

gehiena toki entitateei informazioa ahalik eta lasterren igortzeari eskaini zion eta administrazio 

arteko hainbat forotan haren proposamenak helarazteari. Denbora-tarte horretan, 

Federazioaren langileen aurrez aurreko lana bertan behera gelditu zen telelanaren bidez 

eraginkortasunez jardunean jarraituta. 

Azkenik, lehenengo alarma egoera amaitu ondoren eta kutsatzeen kurba apalduta, berriro 

abiatuz joan dira Federazioaren ohiko jardunaren zenbait afera, osasun krisiaren berariazko 

gaiei arreta kendu gabe. 

Hala ere, azpimarratu beharra dago oraindik ez direla aurreikusitako zenbait jarduera abiatu, 

bereziki, aurrez aurreko bilerak behar dituzten gaiak; esate baterako sortutako taldeen abiatzea 

edota Plan Estrategikoa, hura egiteko oinarrian toki hautetsi guztien parte-hartze aktibo eta 

dinamizatua behar baita.  

Baldintzapen guzti horiek kontuan harturik, ondoren, Federazioaren aurtengo jarduketa 

nagusiak laburbiltzen dira. 
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COVID-19 JARDUKETAK: 

Kudeaketa txosten honen hasieran adierazi dugunez, koronabirusaren krisiak hein handi batean 

Federazioaren jarduna aldatu du. Hori horrela, lehenengo atal honetan, krisi horrekin lotuta 

egindako jarduketa nagusiak biltzen dira: 

INFORMAZIOA 
 
Hasiera hasieratik, Federazioaren lehentasuna izan da toki entitateei haien jardunari eragiten 

zieten gaien berri ematea: arauen onespena, protokoloen difusioa, hartutako erabakiak 

igortzea… 

Horretarako, web-orrialdean Covid-19ari eskainitako atal 

berezia sortu zen. Bertan, oraindik ere, Estatuak eta Foru 

Komunitateak krisiarekin lotuta onesten dituzten arauak biltzen 

dira.  Gainera, web-orriak Albisteak atalean gertakizun eta arau 

adierazgarrienak nabarmentzen ditu. Azkenik, zerbitzu teknikoek 

hogeiren bat zirkular egin eta zabaldu dituzte onesten zihoan 

araudia azaltzeko. 

Bestalde, gaurkotasunaren zoratzeko abiadura ez zetorren bat 

Concejo aldizkariaren aldizkakotasunarekin eta, hortaz, 

aldizkaria bi hilabete eten egin zen. Horren ordez, Federazioak komunikabide digital berria sortu 

zuen "Lehendakariaren txostena" deiturapean. Horren bidez, hamabost egunean behin, toki 

entitate guztiei, federazioko ordezkari politikoei eta teknikariei Federazioak egindako jarduketen 

berri ematen zitzaien bizkor eta eraginkortasunez. 

FORO ETA BATZORDEETAN PARTE-HARTZEA 
 
Oparoa izan da ere Nafarroako Gobernuarekin izandako komunikazioa eta lehen aipatutako 

krisiarekin lotutako administrazio arteko foro eta batzordeetan izandako parte-hartzea. 

Hasteko, nabarmentzekoa da Federazioaren lehendakariak izandako harreman etengabea 

Nafarroako Gobernuaren lehendakariarekin, Osasuneko kontseilariarekin eta zuzendari 

nagusiarekin eta beste departamentu batzuetako ordezkariekin. 

Hala, aipatzekoa da Lurralde Kohesiorako Departamentuak eta Federazioak komunikazio-foro 

birtual bat abiatu zutela, hasiera batean astean behin, proposamenak eta beste zenbait 

informazio elkar trukatzeko.  Foro horretan federazioaren lehendakaria bera, lehendakariordeak 

eta langile teknikariak parte hartzen zuten. 

Ildo beretik, Federazioaren lehendakariak Nafarroako Gobernuak deseskalatze fasean 

aholkularitza jasotzeko sortu zuen Adituen Foroan ere parte hartu zuen. Foroak dozena erdi 

bilera egin zituen eta horietan guztietan NUKFk ekarpenak egin zituen toki entitateen ordezkari 

gisa.  

Gainontzekoan, Nafarroako Gobernuak, Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzak, Espainiako 

Udal eta Probintzien Federazioak eta abarrek antolatu edo deitutako hainbat bileratan parte 
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hartu zuten Federazioaren ordezkari politikoek edo langile teknikariek koronabirusaren 

krisiarekin lotutako edukiak lantzeko. Besteak beste, honako foro, bilera eta batzordeak 

azpimarratu daitezke: Kirolean Deseskalatzea Kudeatzeko Batzordea; Turismoko Ekintza 

Planaren Batzordea Covid-19aren testuinguruan; Kultura-NUKF koordinazio foroa; egoitzetako 

osasun arreta antolatzeko bilerak; ikastetxeetako eta, bereziki, 0-3 urtekoen eskoletako arazoei 

buruzko bilerak; tokiko merkataritza dinamizatzeko planari buruzko bilera; Diziplinarteko mahaia 

Covid19 eta Haurtzaroa-Nerabezaroa etab. 

TOKI ENTITATEEN PROPOSAMENAK EKONOMIA ETA GIZARTEA SUSPERTZEKO 

ETA ESKAKIZUN EKONOMIKOAK 
 
Apirilaren eta maiatzaren erdialdera, NUKFk toki entitateei zuzendutako ekonomia eta 

gizartea suspertzeko proposamen sorta bat landu zuen. Proposamen horiek Batzorde 

Betearazleak onetsi eta Nafarroako Gobernuari zein toki entitateei helarazi zitzaizkion. 

Proposatutakoen artean, besteak beste, susperraldirako eta udal eskumeneko zerbitzuak 

sustatzeko planteamenduak zeuden, tokiko saretze ekonomikoari laguntza ematea eta gizarte 

zerbitzuak laguntzea, berriro abiatzea eta egokitzea. Proposamen sorta horren xedea zen, 

zegokion atalean, handik aste batzuetara onetsiko zuten Nafarroa Suspertzeko Planean 

txertatzea eta toki entitateek egingo zituzten ekintzetarako gida izatea.  

Horretaz gain, Federazioak toki entitateek Foru Administraziotik eta Administrazio 

Zentraletik baliabideak jaso zitzaten defendatu zuen, administrazio horiek bezala, finantza 

publikoen egoeraren okerragotzeari aurre egin ahal izateko. Horrekin lotuta, Federazioak Foru 

Gobernuarekin adostu zuen Nafarroako Parlamentuak toki entitateentzat onetsitako 25 milioiko 

partida zertara zuzendu. Partida hori Foru Ogasunak atxikitako toki inbertsio planen 

gerakinetatik sortu zen. 

Horretaz gain, NUKFren lehendakariak eta Batzorde Betearazleak etengabe eskatu zuten, 

aurreko Batzarretan onetsi bezala, toki entitateek altxortegiko gerakinak erabili ahal izatea 

haien gizarte- eta ekonomia-sarea suspertzen lagundu ahal izateko. Amaitzeko, gerakinen 

afera horrekin lotuta, Batzorde Betearazleak abuztuaren 10 eta 12an eginiko bilkura berezietan 

Espainiako Udal eta Probintzien Federazioak eta Ogasuneko Ministerioak adostutako erabakia 

errefusatzea erabaki zuen, zeinak aurreikusten baitzuen gobernu zentralari gerakinak lagatzea 

eta hark trukean gerakinen %35a transferitzea. Halaber, Batzordeak gerakinak libreki 

erabiltzeko eskaerari tinko eutsi zion. 

Nabarmentzekoak dira ere, Eskubide Sozialetako Departamentuarekin izandako bilerak 

egoitzetan sortutako arazoei irtenbideak bilatzearren onetsi behar izan diren ebazpenei buruz 

eta, bereziki, gizarte zerbitzuetarako estatuko funtsen transferentziak zehazteko.  Hori horrela, 

nagusiki, larrialdiko dirulaguntzak onetsi dira baita etxez etxeko arreta zerbitzuetan eta 

egoitzetan aparteko kontratazioak egiteko transferentziak onetsi ere. 
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PROPOSAMENAK GIZARTE ETA OSASUN ALORREAN 
 
Azpimarratzekoa da duen garrantzia dela eta, Federazioak eta Nafarroako Gobernuak herriko 

jaiak bertan behera uzteko gomendioa egiteko batera hartu zuten erabakia, jaiak koronabirusa 

kontrolik gabe zabaltzeko jarduera aproposa izan zitekeela iritzita. 

Osasun arloan berriz, nabarmentzekoa da udalei egindako hiru maskara banaketa. Banaketa 

horietako bitan Gobernu zentralak bidalitako 90.000 maskara inguru banatu ziren osotara. Eta 

hirugarrenean, berriz, FEMPek enpresa pribatu batetik jaso ondoren bidalitako 9.000 maskara 

banatu ziren. 

Bestalde, garrantzitsua izan da Federazioak egin duen lana hondakinak biltzeko 

zerbitzuentzako eta udal polizientzako Norbera Babesteko Ekipoak eskatzeko bitartekari gisa 

baita Nafarroako Gobernuari material hori era zentralizatuan eros zezan eskatuz. 

Testuinguru horretan, irailean, Federazioak Eskubide Zibiletako Departamentuarekin batera 

egoitzen inguruan espazio seguruak sortzea proposatu zien toki entitateei egoiliarren bizi-

kalitatea hobetzeko. Proposamen hori, bistan denez, kutsatze tasa zehatzak dituzten 

udalerrietan soilik bideragarria da. Federazioak bestalde, prestakuntza planean, gizarte 

langileei zuzenduriko Norbera Babesteko Ekipoen erabilerari buruzko trebakuntza-proiektu 

zabala txertatu du. 

Azkenik, azpimarratzekoa da Federazioak 

Osasun Departamentuarekin batera eginiko 

proposamena udalerri bakoitzak haren irizpideei 

jarraiki, osasun krisian hildako pertsonak 

oroitzeko dolu ekitaldi publiko bat egin 

zezan, tokiko komunitateek ezin izan baitzuten 

hildakoen senitartekoekin batera egon. 

Proposamen horren isla gisa, Federazioaren 

lehendakariak Nafarroako erakundeek xede 

berarekin Nafarroako Ospitaleko Gunean 

antolatutako ekitaldian parte hartu zuen. 

Konfinamenduak iraun bitartean, bestalde, NUKFk telelanari buruzko trebakuntza ekintzak 

sustatu zituen langile eta hautetsientzat eta 450 pertsonek hartu zuten parte. 
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GOBERNU ORGANOAK 

BATZORDE BETEARAZLEA 
 

2020ko ekitaldian, Federazioaren Batzorde 

Betearazleak honako egunetan egin ditu 

ohiko bilkurak:  

 

 Otsailaren 11n 

 Martxoaren 10ean 

 Ekainaren 9an 

 Irailaren 8an 

 Urriaren 13an 

 Azaroaren 17an 

 

Bestalde, bilkura bereziak egin ditu honako egunetan: 

 

 Maiatzaren 7an 

 Abuztuaren 10ean eta 12an 

 

Osasun krisia dela eta, lehenengo biak soilik egin ziren aurrez aurre; gainontzekoak era 

telematikoan izan ziren.  

 

Bilkura horietatik guztietatik, bilkura bereziek aparteko aipamena merezi dute: maiatzaren 7ko 

bilkuran, Ekonomia eta Gizartea Suspertzeko Nafarroako Toki Entitateen proposamenak biltzen 

zituen dokumentua onetsi zen (ondoren, ekarpenak egin zitzaizkion testuari). Ondoren, Foru 

Gobernuari eta toki entitateei helarazi zitzaien. Abuztuaren 10ean eta 12an egindako bilkuretan 

aldiz, toki entitateetan neurri finantzarioak ezartzen zituen FEMParen eta Ogasun 

Ministerioaren arteko hitzarmena izan zuten hizpide. Hitzarmen horrek altxortegietako gerakinak 

lagatzea aurreikusten zuen eta horregatik, besteak beste, errefusatu zuen Batzordeak. 

 

Ohiko bilkurei dagokienez, horien inguruko informazioaren berri eman da Federazioaren ohiko 

bideen bidez:  informazio-zirkularrak, buletin digitala, web-orria eta Concejo aldizkaria. 

Honakoak dira bilkura horietan landutako gairik adierazgarrienak: 

 

- NUKFren Plan Estrategikoa. 

- Correosekin izenpetutako hitzarmena luzatzea. 

- Bizigarritasunari buruzko araudia. 
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- Banda zabala hedatzea. 

- Ekonomia eta gizartea suspertzeko plana. 

- 25 milioiko Covid-19 funtsa. 

- FEMParen eta Ogasun Ministerioaren arteko hitzarmena. 

IZENPETUTAKO HITZARMENAK 
 

2020an, NUKFk hitzarmen hauek izenpetu ditu, Batzorde Betearazleak erabaki ondoan: 

 

 Lankidetza hitzarmena, Nafarroako Udal 

eta Kontzejuen Federazioaren, “La 

Caixa” (Caixa D’estalvis i Pensions de 

Barcelona) banku fundazioaren eta 

Nafarroako Kutxa banku fundazioaren 

artekoa, enplegu sozialen programen 

barnean egindako obretako materialak 

finantzatzeko.  

 Lankidetza hitzarmena, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren eta 

Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Nafarroako Koordinakundearen artean, 

sentikortasun jarduerak egiteko garapen lankidetzaren arloan. 

 Lankidetza hitzarmena, Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren eta Nafarroako Udal 

eta Kontzejuen Federazioaren artekoa, toki esparruan berdintasun arloko politikak 

sustatzeko. 

 Hitzarmena FENIE ENERGIA energia hornitzailearekin %1,5aren tasa kudeatzeko. 

BATZAR NAGUSIA 
 

Aurreko kudeaketa txostena aurkeztu zenetik, NUKFren Batzarrak honako bilkura hau egin du: 

 

 Batzar Nagusi Arrunta 

2019ko abenduaren 13an izan zen. Bertan, honakoak onetsi ziren: 

1.- 2018/12/14ko eta 2019/10/4ko batzarretako aktak. 

2.- 2018ko Kontuak. 

3.- NUKFren 2019ko Kudeaketa Txostena. 

4.- NUKFren 2020ko Jarduketen Programa. 

5.- NUKFren 2020ko Aurrekontua. 
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LANTALDEAK 
 

 NUKFren Plan Estrategikoa bultzatzeko lantaldea 
 
Otsailaren 11ko Batzorde Betearazleak hala onetsita, joan den legealdian hasitako 

Federazioaren Plan Estrategikoa bultzatzeko lantalde bat osatu zen. Lantaldea entitate mota 

guztietako ordezkariek osatzen dute eta joan den otsailaren 25ean egindako bilkuran, aurrera 

begirako jarduketak adostu zituzten. Jarduketa horiek martxoko Batzorde Betearazleak berretsi 

zituen. Besteak beste, honakoak dira jarduketa horiek: landu beharreko ardatzak eta arloak 

identifikatzea; prozesu parte-hartzailea egitea eremuz eremu bilerak eginez; hautetsien iritzia 

biltzeko galdetegi bat egitea eta prozesu parte-hartzaileetan aditua den aholkularitza teknikoa 

kontratatzea.   

 

 Immatrikulatutako ondasunen lantaldea  
 

NUKFren Batzorde Betearazleak, aurreko legealdian bezala, immatrikulatutako ondasunei 

buruzko lantaldea sortzea adostu zuen. Batzorde horretan erabaki zen lantaldean interesa 

agertu duten ordezkariek parte hartuko zutela, eta parte hartu nahi duten guztiei ere irekiko 

zitzaiela parte hartzea; horretarako, dagokion zabalkundea eginez.  

 

 Zezen ikuskizunen segurtasunaren lantaldea 
 
Otsailaren 6an lantalde bat abiatu zen, Nafarroako Gobernuko Barneko Departamentuak 

sustatuta, zezen ikuskizunen segurtasunari buruzko araudia berrikusteko eta aldatzeko beharra 

baloratzeko. Bertako kide dira aipatu departamentuko eta toki entitateetako zenbait ordezkari. 

 

 Animaliak Babesteko Legearen lantaldea 
 

NUKFk eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak lantalde bat abiatu zuten 

Animaliak Babesteko Foru Legea ezartzeko. Taldeak hiru bilera egin zituen: uztailaren 24an, 

abuztuaren 19an eta urriaren 22an. Besteak beste, honako gaiak lantzen ari dira lantaldean: 

legearen arau-garapena; NUKFk ordenantza eredu bat sortzea; eta animalien bilketa 

kudeatzeko hitzarmen bat egitea Foru Administrazioaren eta udalen artean. 

 

 Joko-aretoen lantaldea 
 

NUKFk lantalde bat du apustu-etxeen arazoari heltzeko. Lantalde hori, era berean, Barneko 

Departamentuak gai bera jorratzeko sortutako taldearen barruan dago. Lantaldeak martxoaren 

13an bilkura aurreikusia zuen baina osasun arazoengatik bertan behera gelditu zen. 
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 Autobabes planak 
 

Federazioak lantalde bat sortu zuen toki entitateen autobabes planei buruz. 

 

 Barneko kontrola 
 

Kontuen Ganberaren, NUKFren eta Lurraldearen Kohesiorako Departamentuaren ekimenez, 

lantalde tekniko bat eratu zen toki entitateetan barne-kontrolerako (kontu-hartzailetza) eredu bat 

diseinatzeko eta araubide erkidean gai honetarako onartutakoaren baliokidea den araudia 

prestatzeko. Talde horrek Toki Ogasunei buruzko Foru Legea aldatzeko proposamenak  egin 

eta COVIDak eragindako gastuak konpentsatzeko 25 milioiko funtsa banatzeko formulak 

proposatu ditu. 
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NUKFren JARDUKETAK BESTE ADMINISTRAZIO ETA ENTITATE 
BATZUEKIN 

NUKFREN ORDEZKARIAK IZENDATZEA KONTSEILU ETA BATZORDEETARAKO 
 

2020an, Batzorde Betearazleak ordezkari berriak izendatu ditu kontsulta-organo hauetan parte 

hartzeko: 

 

- NAPIren Gobernu Kontseilua 

 Fermín Cabasés Hita, NUKFko teknikaria. 

 

- Toki entitateen mahaia Nafarroako Elkarbizitzaren Plana egiteko  

 Ander Oroz Casimiro, Antsoaingo alkatea 

 David Oroz Alonso, Urdiaingo alkatea 

 Sabina García Olmeda, Izarbeibarko Mankomunitateko lehendakaria 

 Ángel Martín Unzue Ayanz, Agoizko Alkatea 

 Yolanda González García, Vianako alkatea 

 Fernando Ferrer Molina, Erriberako Mankomunitateko lehendakaria 

 Esther Lacasta Pérez-Ilzarbe, Basaburuako alkatea 

 Juan Carlos Castillo Ezpeleta, Azkoiengo alkatea 

 David Álvarez Yanguas, Castejongo alkatea 

 Pedro José Soto Eguren, Gesalazko alkatea 

NAFARROAKO GOBERNUA 
 

 TOKI ARAUBIDEKO FORU BATZORDEA 

Toki Araubideko Foru Batzordearen bidez, toki entitateek txostena egiten diete Nafarroako 

Gobernuak toki administrazioaren gaineko eraginarekin prestatzen dituen proiektu 

arauemaileei. Orain arte ondoren zerrendatzen diren bilkurak egin dira, adierazten diren gaiak 

lantzeko: 
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2020ko otsailak 24 

 Hondakinen Funtsa arautzeko Foru Dekretuaren proiektua. 

2020ko apirilak 3 (bideokonferentzia) 

 Hondakinen Funtsa arautzeko Foru Dekretuaren proiektua. 

2020ko apirilak 30 (bideokonferentzia) 

 Hondakinen Funtsa arautzeko Foru Dekretuaren proiektua. 

2020ko ekainak 17 (bideokonferentzia) 

 13/2020 Foru Legearen aurreproiektua, 25 milioi euroko aparteko kreditu bat eman, arautu 

eta banatzekoa, Nafarroako Toki Ogasunen parte-hartzearen funtsaren kargura, COVID-

19ak eragindako osasun publikoko arrazoiak direla eta hartu behar izan diren ohiz kanpoko 

neurri urgenteengatik toki entitateek dituzten beharrei erantzuteko. 

2020ko uztailak 22 (bideokonferentzia) 

 Nafarroako gizarte zerbitzuetako sistemaren adinekoen eta ezgaitasuna edo gaixotasun 

mentala duten pertsonen eta gizarteratzearen arloetako eguneko egoitzen zerbitzuaren eta 

zerbitzu anbulatorioen funtzionamenduari buruzko Foru Dekretuaren proiektua.  

2020ko irailak 8 (bideokonferentzia) (bertan behera) 

 Klima aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Foru Legearen aurreproiektua. 

NAFARROAKO GOBERNUKO DEPARTAMENTUEKIN EGINDAKO GESTIOAK 
 

 NAFARROAKO GOBERNUKO LEHENDAKARITZA 

Koronabirusak eragindako krisiak eta Nafarroako administrazio publikoek erantzun koordinatua 

egiteko beharrak bultzatuta, etengabe irekitako komunikazio kanal bat eduki dute 

Nafarroako Gobernuko eta NUKFko lehendakariek.  

Komunikabideen arloari dagokionez, nabarmentzekoa da Gobernuak eta Federazioak 

elkarrekin egindako prentsaurrekoa bien arteko elkarlana goraipatuz. 

Bestalde, Federazioaren lehendakariak eta lehendakariordeek bilkura egin zuten María Chivite 

lehendakariarekin Federazioak egindako ekonomia eta gizartea suspertzeko 

proposamenak biltzen dituen dokumentua azaldu eta emateko. 

Irailaren 19an pandemian hildako pertsonak oroitzeko Iruñean egindako dolu ekitaldi 

bateratuan ere parte hartu zuten Gobernuak eta Federazioak. 
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 LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO ETA BARNEKO DEPARTAMENTUA  

 Polizia eta segurtasuna koordinatzea zezen ikuskizunetan 

Urte hasieran, toki entitateen ordezkariek eta Barneko Zuzendaritza Nagusiak hainbat bilera 

egin zituzten foruzaingoaren eta toki polizien zerbitzuen arteko koordinazioa eta zezen 

ikuskizunetako segurtasun araudia hobetzeko aukera aztertzeko. 

 

 Herritarren partaidetza 

Beste alor bati dagokionez baina Departamentu beraren baitan, NUKFk departamentu 

horrekin hitzarmen berria sinatu du toki entitateetan herritarren partaidetza sustatzeko. 

Gainera, Federazioaren ordezkari batek Herritarren Partaidetzan jardunbide egokien 

sarien epaimahaian parte hartu du. Dagoeneko sariak emanak daude eta zenbait toki 

entitate saritu dituzte. Hitzarmen horren barruan bestalde, Nafarroako Gobernuak toki 

esparruko herritarren partaidetzari buruzko gida berriak argitaratu ditu. 

 

 Berdintasun politikak 

Nafarroako Berdintasunerako Institutua Lehendakaritzako Departamentuari atxikirik 

dago. Federazioak lankidetza hitzarmen berri bat sinatu du institutu horrekin toki entitateetan 

berdintasun arloko politikak sustatzeko.  

 

NUKFri dagokionez, entitate espezializatua kontratatu du hainbat toki entitateri 

aholkularitza teknikoa emateko eta berdintasunari buruzko oinarrizko ikastaro bat 

sustatu du langileentzat eta ordezkari politikoentzat beste hainbat entitatetan. Laguntza 

horri esker, entitate asko dira dagoeneko, legealdi honetan, berdintasuneko programak 

egiten ari direnak edota alderdi zehatzen inguruan izandako beharrak asebetetzen 

dituztenak. 

 

Ondorengo taulan zehazten dira orain arte aholkularitza zerbitzua erabili duten toki 

entitateak: 
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BISITAREN 
DATAK 

ENTITATEA BISITAREN GAIA 

2020/07/10 Lerín Jarraipen orokorra 

2020/07/10 Sartaguda Jarraipen orokorra 

2020/07/13 Andosilla Jarraipen orokorra 

2020/07/13 Lodosa Jarraipen orokorra 

2020/07/13 Mendabia Jarraipen orokorra 

2020/07/14 Zangoza  Jarraipen orokorra 

2020/07/16 Cortes Jarraipen orokorra 

2020/07/16 Cascante Berdintasuneko programa 

2020/07/16 Cabanillas Jarraipen orokorra 

2020/07/20 Valtierra Jarraipen orokorra 

2020/07/20 Castejón Jarraipen orokorra 

2020/07/21 Martzilla Jarraipen orokorra 

2020/07/21 Azkoien  Jarraipen orokorra 

2020/07/23 Zúñiga Jarraipen orokorra 

2020/07/24 Fustiñana Jarraipen orokorra 

2020/07/24 Fontellas Jarraipen orokorra 

2020/08/20 Milagro Jarraipen orokorra 

2020/08/24 Arroitz Jarraipen orokorra 

2020/08/26 Villatuerta Jarraipen orokorra 

2020/09/19 Zúñiga (2. bisita) Berdintasuneko programa 

2020/10/02 Viana Berdintasuneko programa 

2020/11/17 Villatuerta (2. bisita) Berdintasuneko programa 

2020/11/17 Arroitz (2. bisita) Berdintasuneko programa 

2020/11/20 Fontellas (2. bisita) Berdintasuneko programa 

2020/11/20 Cascante (2. bisita) Berdintasuneko programa 

2020/11/26 Milagro (2. bisita) Berdintasuneko programa 
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Bestalde, honakoak dira lehen aipatu ikastaroa jaso duten edo jasoko duten toki entitateak: 

 

 

 ENTITATEA DATA 

1 Lizarra Urriak 28, az. 10:00-14:00 

2 Eulate Irailak 30, az. 9:00-13:00 

3 Deierri Azaroa, az. 10:00-14:00 

4 Abartzuza Urriak 21, az. 9:00-13:00 

5 Ameskoabarrena Azaroak 25, az. 8:00-12:30 

6 Allo Urriak 28, az. 10:00-14:00 

7 Orkoien Urriak 29, og. 9:00-13:00 

8 Zizur Nagusia Azaroak 23, al. 16:00-20:00 

9 Milagro Azaroak 11, az. 10:00-14:00 

10 Sada, Lerga, San Martin de 
Unx, Uxue 

Azaroak 18, az. 10:00-14:00 

11 Andosilla Urriak 7, az. 10:00-14:00 

12 Irurtzungo Giza. Zerb. 
Mankomunitatea 

Urriak 9, or. 9:00-13:00 

13 Arroitz Urriak 20, ar. 16:00-20:00 

14 Altsasuko Giza. Zerb. 
Mankomunitatea 

Urriak 16, or. 9:00-13:00 

15 Mendabia Mank/udala Azaroak 24, ar. 9:00-13:00 

16 Corella Azaroak 26, og. 16:00-20:00 

17 Viana Azaroak 5, og. 11:00-15:00 

18 Goizueta Azaroak 11, az. 9:00-13:00 

19 Antsoain  Azaroak 27, or. 10:00-14:00 

20 Arantza-Lesaka Azaroak 12, og. 16:00-20:00 

21 Fustiñana Urriak 13, ar. 16:00-20:00 

22 Imotz-Basaburua Azaroak 18, az. 10:00-14:00 

23 Castejón Egiteke 

 

 

 

 

 LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA 

 Animaliak babesteko Legea 

Lantaldeen atalean azaldu dugunez, Federazioak Landa Garapeneko eta Ingurumeneko 

Departamentuarekin Animaliak Babesteari buruzko Foru Legearen taldean aritu da 

lanean. 
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 Iraunkortasun arloko politikak 

Bestalde, NUKF eta Departamentua elkarlanean aritu ohi dira Nels sarearen eta toki 

agenda 21aren inguruko gaietan. NUKFk gainera, duela gutxi banatu den Toki Garapen 

Iraunkorreko jardunbide egokien Sariaren epaimahaian parte hartu du.  

 

 GARAPEN EKONOMIKO ETA ENPRESARIALEKO DEPARTAMENTUA 

 Merkataritza eta turismoa 

Federazioak Departamentu horrekin batera Turismoko Plana egiteko abiatu diren 

lantaldetan parte hartu du bai eta merkataritzarekin eta koronabirusaren krisiarekin lotutako 

bileretan ere. 

 

 ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA 

Aurten bereziki handia izan da Eskubide Sozialetako Departamentuarekin egindako lana.  

 Gizarte Zerbitzuen finantzazioa  

Lehenik eta behin, oinarrizko gizarte zerbitzuak finantzatzeko araudi berria onetsi zen, 

toki entitateen oniritziarekin. 

 

 Adinekoen egoitzen araudi berria 

Halaber, adinekoen egoitzen baldintzei buruzko araudi berria ere onetsi zen. 

 

 Covid-19 jarduketak: 

Horretaz gain, NUKFk eta Departamentuak zenbait jarduketa egin dituzte elkarlanean 

egoitzetan eta oinarrizko gizarte zerbitzuetan, orokorrean, Covid-19aren krisiari 

heltzeko. Jarduketa horietan, harremana etengabekoa izan da. 

 

 Nafar Lansare Nafarroako enplegu zerbitzuarekin izandako elkarlana 

Aurten, NUKF Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin elkarlanean aritu da, udalekin batera 

trebakuntza ekintzak antolatzeko, batetik, langabetuen gaitasun digitalak hobetzeko eta, 

bestetik, mendeko pertsonak artatzeko ikastaroak antolatzeko. Azken horiek toki entitateen 

arreta zerbitzuek berehalakoan langileria eduki ahal izateko kontratazio zerrendak sortzeko 

helburua zuten. 
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 LURRALDE KOHESIORAKO DEPARTAMENTUA 

Lurralde Kohesiorako Departamentua da, bere eskumenen esparrua dela eta, NUKFren 

solaskide nagusia. Departamentu horren barruan dago, hain zuzen ere, Toki 

Administrazioaren Zuzendaritza Nagusia. 

 

 Covid bilerak 

Aurten, gainera, Zuzendaritza Nagusiak eta NUKFk, astero, on line koordinazio bilerak 

egin zituzten krisiak goia jo zuenean. Kutsatzeen lehenengo olatuaren ondoren, bilera horien 

maiztasuna apaldu egin da. Honakoak dira bilera horien partaideak: NUKFren lehendakaria 

eta lehendakariordeak eta langile teknikariak bai eta gobernuko zenbait departamentutako 

kontseilariak eta goi mailako karguak ere, landu beharreko gaiek hala eskatzen dutenean. 

Bilkurak izan dira, bi administrazioek informazioa elkarri trukatzeko eta toki entitateek 

proposamenak eta eskaerak gobernuari helarazteko gehien erabilitako bidea. 

 

 25 milioiko Covid-19 funtsa 

Gainerakoan, Zuzendaritza Nagusiari bereziki egokitu zaizkion gaiak egon dira baina 

elkarrekin landu direnak. Horren adibide da 25 milioiko funtsa sortzea toki entitateentzat 

haien egoera ekonomikoari aurre egin ahal izateko Covidaren krisiaren ondoren, eta 

entitateok ekonomia eta gizartea suspertzen lagundu dezaten. 

 

 Administrazio elektronikoa 

Alde biko bilera horietan, bestelako gaiak ere landu dituzte, esate baterako honakoak: 

administrazio elektronikoaren testuinguruan, toki entitateak digitalizatzeko 

dirulaguntzen deialdia; kontu-hartzailetzako zenbait langilerentzako deialdia abiatzea etab. 

 

 Despopulazioa 

Halaber, garrantzi berezia izan zuten Departamentuak eta NUKFk eta Nafarroako 

parlamentuak antolaturiko despopulazioari buruzko jardunaldiek otsailaren 28 eta 29an. 

Bertan, toki entitatetako eta landa inguruneko sare ekonomikoaren eta sozialaren ehundaka 

ordezkarik parte hartu zuten. 
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 HERRITARREKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA  

 Memoria historikoa eta Bizikidetza Plana 

Departamentu honekin lotuta, aipatzekoa da NUKFk Memoria Historikoari buruzko 

batzordean parte hartzen duela eta departamentuak toki entitateen lantalde bat sortu duela 

Gobernuak sustatutako Bizikidetza Plana jorratzeko. 

 

Era berean, urtarrilaren 16an hainbat ordezkarik Ollo kontseilaria eta Castillo lehendakaria 

buru zuen bilera bat egin zuten. Bertan, Ollok departamentuaren planak azaldu zituen eta 

elkarlanean lantzeko zenbait arlo proposatu zituen. 

 

 

 KULTURA ETA KIROL DEPARTAMENTUA  

 Departamentuaren eta toki entitateen arteko koordinazioa 

Departamentu honekin, Kulturaren Zuzendaritza Nagusiaren eta toki entitateen arteko 

koordinazio foroa abiatu da berriro. Foroak, dagoeneko, zenbait bilera egin ditu, batetik, 

jorratu beharreko lan-ildoen inguruan eta krisia iritsi ondoren, toki entitateetan eman 

beharreko erantzunari buruz eta jarraitu beharreko protokoloen inguruan. 

 

NUKFren lehendakariak Kultur programaren aurkezpenean ere parte hartu zuen. Bertan, 

toki entitateei gonbidapena luzatu zien kultur jarduerak berreskuratzeko egoerak hala 

ahalbidetzen zuenean eta ahalik eta segurtasun berme handienekin. 

 

 

 HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA 

Federazioa Hezkuntza Departamentuarekin ere maiz egon da harremanetan:  

 

 Lehenik eta behin, pandemiaren erdian ikasleei etxerako lanak haien etxeetara 

banatzeko aukera aztertu zen. 

 Gainera, Federazioak departamentuari eskatu zion ardura har zezan udal 

ikastetxeetako garbiketa kostuen igoerari dagokionean. 

 Halaber, musika eskolentzako osasun protokolo bat eskatu zion. Departamentuak 

kontserbatorioetarako egindakoa udalei igortzeko konpromisoa hartu zuen. 

 Horretaz gain, Federazioa maiz jarri da departamentuarekin harremanetan 0-3 

urtekoen Haur Eskolekin lotutako zenbait gai jorratzeko. 
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 EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA 

Ekonomia eta Gizarte Kontseiluaren baitan NUKFk Nafarroako toki entitateen Ekonomia eta 

Gizartea Suspertzeko proposamenak aurkeztu ditu baita 2021eko Nafarroako Aurrekontu 

Orokorren proiektuari buruzko proposamenak helarazi ere. Era berean, NUKFk Iruzur 

Fiskalaren kontra Borrokatzeko Batzordean parte hartzen du udal zergen kudeaketari 

buruzko ekarpenak eginez. 

 

Aurten, 91 entitatek bat egin dute NUKFk eta Ekonomia eta Ogasun Departamentuak zergei 

buruzko informazioa trukatzeko izenpetutako hitzarmenarekin.  

 

NUKFk eta Ekonomia eta Ogasun Departamentuak zenbait bilera egin dituzte gainbalioen 

gaineko zerga likidatzeko eta kudeatzeko arazoak konpontzeko; izan ere, Nafarroako 

Administrazio Auzitegiak irabazizko eskualdatzeengatik eginiko likidazioei emaniko ebazpenek 

zalantzak sortu baitituzte. 

 

 

 OSASUN DEPARTAMENTUA 

 Koordinazioa Covid-19aren arloan 

Agerikoa denez, Federazioa eta Osasun Departamentua ia egunero egon dira 

harremanetan joan den martxotik hona pandemiaren eraginez etengabe hartu beharreko 

neurriengatik eta Nafarroako Gobernuak, Departamentuak eta Estatuak onesten zihoazen 

araudiagatik. 

 

NUKF eta Osasun Departamentua etengabe aritu dira bileretan parte hartzen eta 

harremanetan. Ahalik eta koordinaziorik handiena izaten saiatu dira toki entitateei behar 

zuten informazioa igortzeko eta departamentuari toki entitateen proposamenak 

helarazteko. 

 

 Denboraren menpeko larrialdiak landa ingurunean 

Izurria agertu baino lehenago, Osasun Departamentua eta Federazioa landa ingurunean 

denboraren menpeko larrialdiak artatzeko neurriak hartzeko lanetan aritu ziren.  

 

 

 MIGRAZIO POLITIKETAKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA 

 Errefuxiatuei harrera egiteko protokoloa 

Egun, Federazioa Departamentuarekin lanean ari da joan del legealdian zenbait erakunde 

sozialekin batera egin zuten errefuxiatuei harrera egiteko protokoloa eguneratzeko. 
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 Migratzaileen izapideak 

Gainera, lehendakariak bilera bat egin zuen Migrazioen Zuzendari Nagusiarekin 

migratzaileek egin beharreko udal administrazio-izapideak bizkortzeko aukera 

aztertzeko. 

 

 
 UNIBERTSITATEAREN, BERRIKUNTZAREN ETA ERALDAKETA DIGITALAREN 

DEPARTAMENTUA 

 Banda zabala hedatzea 

Departamentu horrekin izandako bilerak Nafarroa osora banda zabala hedatzeari buruz 

izan dira. Bilera horietan, NUKFk Federazioaren eskaerak adierazi ditu. Gainera, NUKF eta 

Departamentua kalitate txarreko internet duten eremuen mapa eguneratzeko lanetan 

elkarlanean aritu ziren. Mapa hori osatzeko, NUFKk hasiera batean kaltetutako entitateei 

posta bat igorri zien. 

 

 

 LURRALDE ANTOLAMENDUKO, ETXEBIZITZAKO, PAISAIAKO ETA PROIEKTU 

ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA 

 Azpiegitura berdea 

NUKF Iruñerriko “azpiegitura berdeak” deiturikoei buruzko saioetan parte hartzen ari da. 

Horren guztiaren inguruan dokumentu tekniko bat egiten ari dira, prozesu naturalak hiri-

ingurunean integratu eta bioaniztasuna sustatzeko. 

 

 Bizigarritasunari buruzko araudia, alokairuen poltsa eta etxebizitza hutsen 
errolda. 

Denbora batetik hona, Federazioaren batzarreetan eta beste foro batzuetan bizigarritasunari 

buruzko araudia berrikusi beharra eta malgutu beharra aipatu da. Departamentuarekin 

egindako bilera batean, lehendakariak eta idazkari nagusiak berrikuspen horren inguruko 

eskaerak igorri zizkioten bai eta etxebizitzen alokairu poltsa bat sortzeko beharra eta 

etxebizitza hutsen poltsak eta errolda bat sortzeko eskaera ere. 
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BESTE ERAKUNDE BATZUK 
 

 NAFARROAKO PARLAMENTUA 

Nafarroako Parlamentuarekin izandako harremanari dagokionean, aipatzekoak dira 

parlamentuarekin eta Nafarroako Gobernuarekin batera antolatutako despopulazioari buruzko 

jardunaldiak otsailaren 28 eta 29an. 

 

 Horretaz gain, “Oporrak bakean” programan haur sahararrak urtero etxean hartzen 

dituzten familiei esker ona adierazteko Parlamentuak antolaturiko ekitaldian parte 

hartu zuen Federazioaren lehendakariak. 

 

 

 ESPAINIAKO GOBERNUAK NAFARROAN DUEN ORDEZKARITZA 

NUKFk Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzak deitzen dituen Nafarroako Bideozaintzarako 

Batzordearen ohiko saioetan parte hartzen du. 

 

Bestalde, izurriak iraun bitartean, Gobernu zentralak haren ordezkaritzaren bidez bi alditan 

bidalitako 90.000 maskara inguru banatu ditu Federazioak udalen artean. 

 

Gainera, Federazioaren eta Parlamentuaren arteko hartu-emanak etengabeak izan da 

koronabirusaren krisia dela eta. Harreman hori batzuetan poliziak koordinatzeko izan da. 

Bestetan, parlamentuari toki entitateen eskaerak helarazteko (etengabeak izan ziren 

baratzeetara joateko baimen eskaerak). Beste batzuetan berriz, harreman horiek araudiaren 

inguruko aferak argitzeko izan ziren eta abar. 

 

 

 KONTUEN GANBERA 

NUKFk eta Kontuen Ganberak batera toki entitateen barne kontrolari buruzko jardunaldi bat 

antolatu zuten. Bertan, Gironako Diputazioak eginiko fiskalizazioari buruzko gida aurkeztu zen. 

Jardunaldi horietan, bestalde, Nafarroako toki entitateetako kontu-hartzaile ia guztiek parte 

hartu zuten eta barne kontrolari buruzko lantaldea sortu zen bertatik. 

 

Era berean, eta aurreko urtetan bezala, NUKFk Kontuen Ganberak urriaren amaieran 

kaleratutako Toki Administrazioari buruzko 2018ko Txostena egiten parte hartu zuen. 

 

 

 ESPAINIAKO UDALERRIEN ETA PROBINTZIEN FEDERAZIOA 

NUKFren lehendakariak Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioaren (FEMParen) 

Lurralde Kontseiluaren bileretan parte hartu ohi du bai eta krisiaren testuinguruan sortutako 

honako finantza gaiak jorratzeko deitutako bileretan ere: gerakinak erabili ahal izateko 

eskaera, estatuko eta Europako funtsetan parte hartzea etab. 
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Horrekin lotuta, nabarmentzekoa da, Batzorde Betearazleak FEMParen eta Ogasun 

Ministerioaren arteko akordioa errefusatzeari buruz hartutako erabakiaren berri eman ziola 

NUKFk FEMPari; eta horren ordez, toki beharrei eta autonomiari hobe doitzen zaion irtenbide 

bat eskatu ziola. 

 

Horretaz gain, ohikoak dira bi Federazioen arteko langile teknikarien arteko bilerak. 

 

 

 UDALERRIEN LURRALDE FEDERAZIOAK ETA HAUTETSIEN ELKARTEAK 

Lurralde federazioekin ere harremanak ohikoak dira eta oso sarriak haien idazkari nagusien 

arteko harremanak.  

 

Bestalde, NUKFren lehendakariak eta idazkari nagusiak Aragoiko erakundeek bultzatutako 

suspertze planaren eredua aurkezteko egindako bilkuran parte hartu zuten joan den uztailaren 

15ean Zaragozan.  Bertan, Gobernu zentralari berriz ere eskatu zitzaion toki entitateek haien 

gerakinak erabiltzeko baimena eman zezan. 

 

 

 NELS SAREA 

NUKF lankidetzan aritzen da, koordinazio batzorde baten bidez, Iraunkortasunaren aldeko 

Nafarroako Toki Entitateen Sarearekin (NELS-ekin). Sare horrekin zenbait bilera egin ditu, 

lehenengo alarma egoera baino lehenago bereziki, legealdi honetan hainbat jarduketa 

abiatzeko. 

 

Bestalde, NUKFko teknikari batek Nafarroako Gobernuak deitzen dituen toki garapen 

iraunkorreko jardunbide egokien sarien epaimahaian parte hartu du. 

 

 

 ANIMSA 

Federazioak Animsarekin, ehun entitate baino gehiago barne biltzen dituen elkarte 

informatikoarekin, duen hartu-emana etengabea da. Hain zuzen ere, NUKFk elkarte horren 

Administrazio Kontseiluan parte hartzen du. 

 

Egun, bi entitateen arteko elkarlanak toki entitateetan administrazio elektronikoa bultzatzea du 

xede. 
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 SINDIKATUAK 

NUKFk Prestakuntzaren Batzorde Paritarioan hartzen du parte. Horretaz gain, urtero 

administrazioetako langileen sindikatuek Federazioaren Etengabeko Prestakuntza Plana 

aztertu eta baloratzen dute. 

 

 

 GGKEEN KOORDINAKUNDEA 

NUKFk, aurten ere, ohiko hitzarmena izenpetu du koordinakundearekin, elkarrekin sentikortze- 

eta dibulgazio-jarduketak egiteko eta koordinakundeak aholkularitza eta laguntza eman 

diezaien hala eskatzen duten udalei. 

 

 

 NAFARROAKO SAHARAR ORDEZKARITZA  

Federazioak Nafarroako saharar ordezkaritzarekin izenpetua duen protokoloa mantendu egiten 

du zeinaren baitan bi erakundeek informazioa trukatzen baitute eta Federazioak garapen 

lankidetzarako proiektuak eta ekintzak laguntzen baititu errefuxiatuen kanpalekuetan. Ekintza 

horien artean dago, esaterako, "Oporrak Bakean” programa. Horren bidez, zenbait haur saharar 

Nafarroako harrera familien etxeetan igarotzen dute uda. 

 

 

 LA CAIXA ETA NAFARROAKO KUTXA BANKU FUNDAZIOAK 

Bi fundazioek finantzatu dute NUKFren deialdia hiri eremuak berreskuratzeko. Horren bidez, 

materialen kostua ordaintzen da babestutako enplegu sozialarekin hiri eremuetan egiten diren 

obretan. Aurten, 115.000 eurokoa izan da ekarpena. Aurrerago emanen da programa horren 

inguruko informazioa. 
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EGITURA 

GIZA BALIABIDEAK 
 

Irailaren 8an, Batzorde Betearazleak Euskara Teknikari-itzultzaile postuan urtebete zeraman 

Naiara Ibero Egaña langilearen kontratua mugagabe bihurtzea erabaki zuen lanpostuaren 

titularrak urtebeteko eszedentzia igarota lanpostuari uko egin ondoren. 

 

 

TOKI ENTITATEEI EMANIKO ZERBITZUAK 

AHOLKULARITZA ZERBITZUA 
 

NUKFko egitura teknikoak toki entitateei ohiko aholkularitza zerbitzua ematen jarraitu du, dela 

bere ekimenez, dela modu desberdinetan egiten zaizkion galderei erantzunez (aurrez aurre, 

telefonoz, posta elektroniko bidez, idatziz etab.). 

 

Aurten bizi izan diren egoera berezien ondorioz, aholkularitza-lana areagotu egin da aplikatu 

beharreko premiazko arau-aldaketen ondorioz, zerbitzuak indarrean dauden protokoloetara 

egokitu beharraren ondorioz, eta tokiko zergen kudeaketan nahiz pandemiak eragindako gastu 

handiagoetan izan dituen ondorio ekonomikoen ondorioz. 

 

Ohikoa den moduan, urte bukaeran, izandako kontsulta kopurua milatik gorakoa izanen da. 

 

Aipatu beharra dago, gero eta kontsulta gehiago posta elektroniko bidez egiten direla eta bide 

horretatik erantzuten direla. Hala, txosten juridikoak izan gabe ere, askotan txosten juridikoen 

tankera hartzen dute emaniko erantzun elektroniko horiek. 

LAGUNTZA EDO LANKIDETZA LANGILEAK HAUTATZEKO EPAIMAHAIETAN 
 

Zenbait kasutako aholkularitza puntuala alde batera utzita, Federazioko teknikariek langileak 

hautatzeko epaimahai hauetan parte hartu dute (edo parte hartzen ari dira): 
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 Aholkularitza juridikoaren lanpostuak 

 Iruñerriko Mankomunitatea 

 Idazkaritzako lanpostuak 

 Arano eta Goizuetako Udala  

 Erronkariko Ibaxaren Batzordea. 

 

 Kontu-hartzailetza lanpostuak 

 Berriobeitiko Udala 

 Cortesko Udala 

 Funesko Udala 

 

 Kontulari-ekonomialari lanpostuak 

 Olaztiko Udala 

 

 Administrari laguntzaileen edo ofizialen lanpostuak 

 Melidako Udala 

 Altsasuko Udala 

 Cintruenigoko Udala 

 Valdorbako Administrazio Zerbitzuen Batasuna 

 Lekunberriko Udala 

 

 Erdi mailako teknikarien lanpostuak 

 Lodosako Udala 

TXOSTENAK PRESTATZEA 
 

Federazioko zerbitzu teknikoek entitateko organoetatik eskatzen zaizkien txostenak prestatzen 

dituzte. Gainera, beste batzuk prestatzen dituzte hala eskatzen duten toki entitateentzat. 

Aurten, hauek egin dituzte: 

 

 Hondakinak botatzeari buruzko txostena. 

 Udal plantilla organikoa aldatzeari buruzko txostena. 
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 Langilegoaren alorreko txostena. 

UDALKIDEEN PRESTAKUNTZA, IKASTAROAK, HITZALDIAK ETA JARDUNALDIAK 
 

Otsailaren 20an egindako gardentasunari eta herritarren partaidetzari buruzko saio batekin 

amaitu zen legealdi honetako toki hautetsientzako prestakuntza programaren bigarren fasea. 

 

Konfinamenduan telelanaren tresnei buruzko ikastaro bat egin zen eta 50 hautetsik izena eman 

zuten. 

 

Urtarrilean, berriz, Toki Administrazioari buruzko ikastaroa egin zen Nafarroako toki polizien 

agintarientzat zerbitzuen kudeaketa eta koordinazio zalantza nagusiak argitzeko. 

KOMUNIKAZIOA ETA ARGITALPENAK 
 

Komunikazioaz bezainbatean, 2020ko jarduketa hauek nabarmentzen dira, besteak beste: 

 

 Concejo aldizkaria 

NUKFren aldizkaria toki entitate eta hautetsi guztiei banatzen zaie 

hilabete eta erdian behin ale bat argitaratuta. Aurten, lehenengo 

alarma egoerak iraun bitartean argitalpena eten bazen ere alarma 

egoera hori igaro ondoren, berriz abiatu zen.  

Ohikoa den moduan, hautatu berriei aukera eman zaie aldizkaria 

paperean edo formatu digitalean (PDFan) jasotzeko edo, hala nahi 

izanez gero, aldizkaria ez jasotzeko. 

 

 Lehendakariaren txostena 

Hainbat hilabetetan zehar, Federazioak buletin berri bat abiatu zuen “Lehendakariaren 

txostena” izenarekin. Buletin horren bidez, ia astero, gertatutako berritasun nagusien berri 

emateaz gain, NUKFk Covidaren krisiaren alorrean egiten zituen jarduketen berri ere ematen 

zuen.  

 

 Informazio buletin digitala 

Formatu digitaleko buletin hau Interneten harpidetza egiten dutenei igortzen zaie. Hogei 

egunean behin ematen da argitara gutxi gorabehera, eta intereseko informazioa, berriak eta toki 

intereseko deialdiak biltzen dira bertan. 
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 Legedi Buletin digitala 

Ostiralero, NUKFk buletin hau igortzen die harpidedunei, Estatuko eta Nafarroako aldizkari 

ofizialetan argitaratutako legediarekin. Buletin horrek bide ematen du aldizkari horien web orri 

digitaletan zuzenean sartzeko. 

 

 NUKFren webgunea 

Webguneak ohiko atal eta edukiei eutsi die, eta oso maiz eguneratzen da. 

 

 Twitter 

NUKFk Twitter sare soziala erabiltzen jarraitzen du zenbait 

informazio zabaltzeko, oso tresna ohikoa baita orokorrean, 

bai eta arlo politikoan ere. Sare horretan arituz, webguneko 

edukien hedapen handiagoa lortzen da.  

 

 

 Hartu-emana hedabideekin 

Hedabideekin izandako hartu-emanei dagokienean, aurten, NUKFk hamabi bat prentsa-ohar 

prestatu ditu bere jardunari buruz, eta erregulartasunez heldu die komunikabideek egin dituzten 

informazio eskaerei. Bestalde, lehendakariak zenbait prentsa-oharretan parte hartu du 

Nafarroako Gobernuko lehendakariarekin eta kontseilariekin batera krisiarekin eta ekonomia eta 

gizartea suspertzearekin lotutako gaiei buruz. 

ETENGABEKO PRESTAKUNTZA PLANA NAFARROAKO TOKI ENPLEGATUENTZAT 
 

2020an, NUKFk toki langileentzako Etengabeko Prestakuntza 

Plana gauzatu du beste behin ere. Plan hori Etengabeko 

prestakuntzaren esparru akordioaren barnean dago, zeina 

administrazio publikoek eta UGT, CCOO, CSI-CSIF eta CIG 

sindikatuek sinatu baitzuten. 

 

Aurten, 157.400 euroko dirulaguntza eman zaio Federazioari, 

bi fasetan ordaintzekoa. Lehenengoa (zuzkiduraren %25), 

deialdia ebazteko orduan jaso du; osotara 39.250€. 

Gainontzekoa, berriz, bi zatitan jasoko du: %60 (94.440€) 

urtea bukatu baino lehen eta beste %15a planaren likidazioa 

aurkeztu ondoren, 2021eko martxoaren 15a baino lehen. 
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Aurtengo egoera bereziak deialdiaren ebazpena atzeratu egin du eta NUKFk irailaren 8an izan 

zuen ebazpen horren berri. Hori dela eta, plana azken hiruhilekoan abiatu da. Era berean, 

prestakuntza ekintza gehienak berriro egituratu behar izan dira aurrez aurreko prestakuntzak 

muga asko dituelako. Horregatik, ekintzen kostua igo egin da eta saio bakoitzeko partaide 

kopurua murriztu behar izan da.  

 

Hala ere, zailtasunak zailtasun eta epea laburra izan bada ere, ahalegin berezia egin da plana 

osorik eskaini ahal izateko. Dena den, planaren edukia pandemiaren ondorioekin lotuta 

langileek dituzten beharretara egokitu da, bereziki, gizarte zerbitzuen alorrean. Guztira, 171 

prestakuntza ekintza egin dira edo eginen dira urtea bukatu aurretik, 51 ikastarotan (horietako 

batzuk behin baino gehiagotan egiten dira). 

 

Orain arte, 2844 eskaera egin dira baina kopurua handitu eginen da zenbait ikastaro deitu gabe 

daudelako oraindik. Txosten hau egiteko unean, ikastaro batzuk itxi gabe zeuden oraindik.  

 

Honako hauek dira urtea bukatu baino lehen egin diren edo egiteko dauden ikastaroak: 

 

IKASTAROA Zenbat aldiz 

ALOR JURIDIKO-ADMINISTRATIBOA 
 

Administrazio Prozedurari buruzko 39/2015 Legea. On line 1 

Sektore Publikoari buruzko 40/2015 Legea. On line 1 

Kontratu publikoen araudiak Nafarroako toki entitateetan duen aplikazioa. 
Bideokonferentzia 

1 

Datuak babesteari buruzko araudia. On line 1 

Txostenak egiteko teknikak. On line 1 

Administrazio elektronikoaren hastapenak. On line 1 

Txostenak egiteko teknikak. On line 1 

Mekanografia. On line 1 

LANGILERIA ETA LANEKO ARRISKUEI AURREA HARTZEA 
 

Laneko arriskuen prebentzioa COVID-19aren testuinguruan 52 

Laneko arriskuen prebentzioa igeltserotza lanak egiteko 1 

Produktu fitosanitarioak erabiltzea 1 

Bihotz-biriketako bizkortzearen eta desfibriladorearen ezagutzen 
birziklapena 

5 

Elikagaien manipulazioa 1 

TOKI OGASUNEN ALORRA 
 

Ekonomia eta gizartea suspertzeko plan bat egiteko gida. 2 

Udal zergak 1 

Kontabilitate publikoa eta aurrekontuen kudeaketa. On line 1 

KUDEAKETA PUBLIKORAKO ETA KALITATERAKO BALIABIDEAK 
 

Komunikazio ez bortitza, teknika asertiboak 2 

Urruneko lanean gatazkak kudeatzeko ikastaroa. Bideokonferentzia 1 

Aldaketa kudeatzea. Arrakastarako giltzarriak. Bideokonferentzia 1 

Lan ongizatearen kudeaketa 2 
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Denboraren planifikazioa eta erabilera eraginkorra. On line 1 

Taldeen motibazioa. Erdi mailako arduradunak. 1 

KUDEAKETA PUBLIKORAKO ETA KALITATERAKO BALIABIDEAK  

Urruneko lanean taldeak zuzentzea. Videoconferencias 1 

KULTURA, KIROLA, GAZTERIA ETA BERDINTASUNA 
 

Diziplinarteko kulturaren eta artearen praktikaren hurbiltze juridikoak 1 

Audioa eta bideoa editatzeko oinarrizko ikastaroa (euskaraz) 1 

Ahozko komunikazioa errazteko teknikak (euskaraz)  

Generoaren baldintzak kontratazio publikoan. 1 

GIZARTE ZERBITZUAK 
 

Trebetasun sozialak osasun mentaleko patologia duten erabiltzaileekin 
aritzeko 

1 

Adimen emozionala 2 

Inklusio sozialerako eskubidearen informazio-sistema (SIDIS) 3 

Naomi Feil-en balidazio Terapia 1 

Taldeen kudeaketa zahar-egoitzetako langileentzat 13 

Emozioen kudeaketa. Mindfulness 1 

Baloreak partekatzea eta lerrokatzea 1 

ZERBITZU ANITZAK ETA LOREZAINTZA 
 

Lokalen eta instalazioen garbiketa 2 

Eskorga kontrapisatuak eta atzeragarriak, 10.000 kg arte jasotzekoak 1 

Lorezaintza eta inausketa 3 

Motozerraren maneiua  1 

HAUR ESKOLAK ETA MUSIKA ESKOLAK 
 

Gune neuroplastikoak 1 

Inprobisazio klaseak 1 

Emozioen hezkuntza 1 

Musescore hasiberrientzat 1 

Haur eta nerabeen galerei eta doluari begirada bat emanez 2 

UDALTZAINGOAK 
 

Arreta psikologikoa biktimei 1 

INFORMAZIO SISTEMAK 
 

Word 2010. On line 1 

Word 2016. On line 1 

Word aurreratua 2010. On line 1 

Word aurreratua 2016. On line 1 

Excel 2010. On line  1 

Excel 2016. On line  1 

Excel aurreratua 2010. On line 1 

Excel aurreratua 2016. On line 1 

Access datu-baseak 2010. On line 1 

Access datu-baseak 2016. On line 1 

Access aurreratua 2010. On line 1 

Access aurreratua 2016. On line 1 
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INFORMAZIO SISTEMAK  

Power Point 2010. On line 1 

Power Point 2016. On line 1 

Outlook 2010. On line  1 

Outlook 2016. On line  1 

Sare sozialetan komunikatzea (Instagram-Facebook) 1 

Telelanaren tresnei buruzko oinarrizko ikastaroa. On line 2 

Autocad. On line 1 

Drive 1 
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GARAPENERAKO LANKIDETZA  
 

 Nafarroako Garapen 
Lankidetzarako Toki Funtsa 

Nafarroako Garapen Lankidetzarako 

Toki Funtsean, zeina NUKFk kudeatzen 

baitu hala agintzen dioten toki 

entitateentzat, 129 toki entitate daude 

atxikita aurten behin-behinekoz 

(azaroaren 2an). 

 

Dohaintzan emandako baliabideak hiru programa diruz laguntzeko erabili dira: urteko 

proiektuen deialdia, hirurteko proiektuaren deialdia eta GGKEen Koordinakundearekin dagoen 

hitzarmena. 

 

Honako hauek dira Funtsean parte hartzen duten entitateak: 

 

Ablitas, Ageza, Aguilar Kodes, Aiegi, Aizpurgi, Aldaba, Alesbes, Altsasu, Añezkar, 

Añorbe, Aras, Arbontze, Arraitz-Orkin, Arripodas, Artabia, Artazu, Aizkoa, Aurizberri, 

Azketa, Azkoien, Azotz, Azpirotz, Barañain, Barasoain, Bearin, Beire, Beorburu, 

Berbintzana, Beriain, Berriogoiti, Bidaurreta, Biurrun-Olkotz, Caparroso, Carcar, 

Castejon, Cordovilla, Domeñu, Doneztebe, Dorre Elortzibar, El Busto, Elkarte, Elortz, 

Eneritz, Eraul, Eritze (Itza), Errezu, Erromantzatua, Esteribar, Etaiu, Etxarrentxulo, 

Etxauri, Eultz, Ezkabarte, Ezporogi, Gaberderal, Galar (Getze), Galipentzu, Galoze, 

Garralda, Gesalatz, Geserlocal, Girgillao, Gorozin, Gulia, Hiriberri Artzibar, Iguzkitza, 

Imotz, Iraizotz, Iruña, Iruñerriko Mankomunitatea, Irurre, Iturgoien, Itza (Itza-Eritze), 

Izarbeibarko Mankomunitatea, Kaseda, Lakar, Lantz, Lapoblación, Larrion, Leitza, 

Lekunberri, Lerate, Lesaka, Liedena, Lodosa, Los Arcos, Lukin, Luzaide, Mañeru, 

Martzilla, Melida, Mendabia, Mendaza, Metauten, Mezkiritz, Miranda Arga, Murillo el 

Cuende, Nabaskoze, Nabaskoze (kontzejua), Nazar, Noain (Elortzibar), NUKF, Ollaran, 

Ollobarren, Oltzazendea, Orkoien, Orokieta-Erbiti, Orontze, Pitillas, Sagaseta, Santsol, 

Saratsa, Sartaguda, Sunbilla, Tebas, Tebas-Muru Artederreta, Tirapu, Udabe-Beramendi, 

Ukar, Urbiola, Urraulbeiti, Urritzola, Urrotz-hiria, Ustaize, Viana, Zangoza Eskualdeko 

Zerbitzuen Mankomunitatea, Zubielki eta Zufia. 

 

 
Guztira 2020an: 214.865,00 €  

2019ko gerakina 1.379,74 €  

Hirurteko proiektua -   35.000,00 €  

GGKEen koordinakundearekin 
hitzarmena 

-     8.000,00 €  

Urteko funtsa - 173.244,74 €  

  Gerakina 1.213,20 €  
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 Urteko deialdia 

Urteko deialdiaren bidez zazpi proiektu %100 finantzatzea lortu da eta NUKFk eta Saharar 

Ordezkaritzak sinatutako protokoloari jarraiki, beste proiektu bat finantzatu ahal izan da 

(176.244,74 euro). 

 Honakoak dira %100 finantzatutako zazpi proiektuak: 

 

GKEa: Medicus Mundi Nafarroa-Aragoi-Madril 

Proiektua: Herritarren osasuna hobetzeko dimentsio anitzeko programa Gakenke 

barrutiko hiru sektoretan: Nemba, Karambo eta Kumubugan. 

Herrialdea: Ruanda 

Laburpena: Proiektu hau 2019-2021 aldirako dimentsio anitzeko programa berri baten 

plangintzaren barruan kokatzen da. Programa hori generoarekiko 

sentikorra da eta Gakenke barrutiko Nemba ospitalearen eragin-eremuko 

populazioaren osasun egoera hobetzea du helburu. Zehazki, Nemba, 

Karambo eta Kamubuga sektoreetako lehentasunezko 7 komunitateen 

biztanleen higienea, saneamendua eta ur-sistemak sendotzeko helburua 

du programak. Proiektua NUKFk 2019an onetsi eta 2020an gauzatzeko 

data zuenaren jarraipena da.  

Dirulaguntza: 24.000,00 euro 

 

GKEa: Fundación Siempre Adelante 

Proiektua: Mbanza-Ngunguko Loma auzoko "Mwenze a Velela" lehen eta bigarren 

hezkuntzako lau ikasgelatarako altzariak. 

Herrialdea: Kongoko Errepublika Demokratikoa 

Laburpena: Zentroaren egoera dela eta, altzariak berritu eta erosi behar dira ikasle 

kopuruaren hazkundeari aurre egiteko eta hezkuntza ministerioak 

emandako jarraibide berriei men egiteko.  

4 gelatarako altzariak egin nahi dituzte, bi lehen hezkuntzakoak dira eta 

beste biak bigarren hezkuntzakoak. Horretaz gain, asmoa da irakasleen 

aretoan mahaiak eta aulkiak jartzea: 

 Binakako 100 mahai ikasleentzat.  

 200 aulki 

 12 mahai irakasleentzat  

 12 aulki irakasleentzat 

 4 gelatarako 4 armairu apaladun 

Dirulaguntza: 10.000,00 euro 
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GKEa: Itaka Escolapios Fundazioa 

Proiektua: Saneamendu egokirako eskubidea ahalbidetzen Kikonkan. 2. FASEA. 

Herrialdea: Kongoko Errepublika Demokratikoa 

Laburpena: Proiektuaren 2. fase honekin gizakiak duen hezkuntza jasotzeko 

eskubidea asebetetzea da asmoa. Horretarako, saneamendu sistema 

egokia eta segurua eraiki nahi da Kikonkako lehen hezkuntzako 

eskolarako: sexuen arabera bereizitako 16 komun eta eskuak garbitzeko 8 

konketa eraiki nahi dira. Onuradunak 903 pertsona izango dira: ikasleak 

(422 neska eta 463 mutil) eta langileak (10 emakume eta 8 gizon). 

Proiektuak giltzarri diren eragile guztien inplikazioa bilatzen du: ikasleena, 

familiena, eskolako zuzendaritzarena eta irakasleena. 

Dirulaguntza: 20.000,00 euro 

 

GKEa: Asamblea de cooperación por la paz Navarra/Bakerako lankidetza 

batzarrea Nafarroa (ACPP/BLB Navarra) 

Proiektua: Sintchan Batcha udalerriko biztanleek ura eta saneamendua edukitzeko 

duten giza eskubidea asebetetzen laguntzea, Contuboel sektorean, Bafatá 

eskualdean, Ginea Bissau. 

Herrialdea: Ginea Bissau 

Laburpena: Cambadjú ataleko (Contuboel sektorea, Bafatá eskualdea) 14.801 

biztanleen ur edangarriaren eskuragarritasuna bermatzea eta higiene eta 

osasun baldintzak hobetzea da helburua. Horretarako, Sintchan Batcha 

udalerrian berritutako ur hornidurarako sistema jarriko da; horniketa sarea 

kudeatzen duen komitearentzako trebakuntzaren birziklapena eginen da 

eta hainbat ekintza egingo dira higienearen, saneamenduaren eta uraren 

kudeaketaren ohitura onen inguruan sentikortzeko. 

Dirulaguntza: 24.000,00 euro 

 

GKEa: Asociación Infancia sin Fronteras - ISF Navarra 

Proiektua: 229 haurren hezkuntza kalitatea hobetzea Garin Malam herrixkan. 

Herrialdea: Niger 

Laburpena: Proiektu honek Garin Malam herrixkako hezkuntza eskaintza handitzea eta 

hobetzea du helburu. Horretarako, gela bat eraiki eta ekipatu nahi du 

Nigerreko Gobernuak ezartzen dituen baldintzekin bat etor dadin eta 60 

haurrentzako edukiera izateko. Era berean, eskola kudeatzen duten 

organoak gaituko dira hezkuntzaren kalitatea hobetzeko tresnak 

eskaintzeko eta COVID 19aren kutsadura ekiditeko higiene protokoloen 

kalitatea ere hobetzeko. 

Dirulaguntza: 22.098,01 euro 
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GKEa: Mundubat fundazioa 

Proiektua: Emakume nekazari indigena antolatuak ahalduntzen laguntzea Bolivian 

Herrialdea: Bolivia 

Laburpena: Proiektuak 4 landa komunitateko OECOM-etan antolatutako CNMCIOB 

“BS”-ko emakume indigena nekazarien ahalduntze ekonomikoa sustatuko 

du. Horretarako, ekoizpen, salerosketa eta araudi gaitasunak hobetuko dira 

produktu ekologikoak ekoizteko eta eraldatzeko garaian eta elikaduraren 

burujabetzaren eta genero berdintasunaren ikuspegitik helduko zaio. 

Dirulaguntza: 23.933,53 euro 

 

GKEa: UNICEF – Nafarroako Batzordea 

Proiektua: Haurren ikasteko eskubidea hobetzea ura eta saneamendua eskuragarri 

jarriz eta higienea sustatuz Burkina Fasoko ekialdeko eskualdeko landa-

eskoletan. 

Herrialdea: Burkina Faso 

Laburpena: Proiektu honen helburua da Burkina Fasoko ekialdeko eskualdean dauden 

landa eskoletako haurren hezkuntza hobetzen laguntzea. Horretarako, 

arreta berezia jarriko da ur eta saneamendu azpiegituren 

eskuragarritasunean, higienearen sustapenean, hilerokoaren higienean eta 

osasunean.  Honakoak izango dira ekintza nagusiak: i) ur-sistemak eta 

eskuak garbitzekoak eraikitzea; ii) komunak eraikitzea neskatila eta 

mutikoentzat bereiziak nazioarteko estandarrekin bat hilerokoaren higiene 

egokia bermatzeko ere bai; iii) higienea sustatzeko ekintzak; iv) irakasleen 

eta gurasoen ezagutza hobetzea uraren, saneamenduaren eta higienearen 

inguruan.  

Era koordinatuan lan eginen da Hezkuntza zein Uraren eta 

Saneamenduaren Ministerioarekin Ekialdeko Eskualdeko Uraren eta 

Saneamenduaren Eskualdeko Zuzendaritzaren bitartez.  

Proiektu hau 2019an eskualde berean hasitako programaren bigarren fasea 

da eta helburu du 12 eskolari zerbitzua ematea (ikusi 19. eranskineko 

zerrenda). Helburu orokorra lehenengo fasean izandako lorpenei 

jarraitasuna ematea da. 

Dirulaguntza: 24.000,00 euro 
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 NUKFren eta Saharar Ordezkaritzaren artean sinatutako protokoloarekin bat, honako 

proiektu hau finantzatu da: 

 

GKEa: Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras (ATTSF) 

Proiektua: Saharar errefuxiatuak urez hornitzeko logistika 

Herrialdea: Aljeria 

Laburpena: Proiektuaren helburua da Zentro Logistiko Integralaren gaitasunak 

indartzea. Zentro hori Saharako errefuxiatuei ur-hornidurako zerbitzua 

ematen dieten zisternen flota mantentzeaz eta konpontzeaz arduratzen da. 

Horretarako, tokiko langileak trebatzea aurreikusi dute: txoferrek gidatze 

eraginkorrari buruzko trebakuntza jasoko dute eta mekanikariek kudeaketa 

elektronikoari buruzkoa. Era berean, Zentro Logistiko Integralean 

konponketa-lantegi mugikor bat jarri nahi dute bideko konponketak egiteko. 

Halaber, konponketa-lantegi deszentralizatuetan erregai filtratuaren 

hornidurarako egokiak diren guneak egokitu nahi ditugu (matxuren 

prebentzioa). 

Dirulaguntza: 24.000,00 euro 

 

 2020-2021eko hiru urteko proiektua 

Aurten, Federazioak (Nafarroako Garapen 

Lankidetzarako Toki Funtsaren izenean), Iruñerriko 

Mankomunitateak eta Eguesibarko, Burlatako eta 

Barañaingo udalek garapen lankidetzarako 

hirurteko proiektu bat finantzatzeko ohiko deialdia 

abiatu dute beste behin ere.  

 

GGKEen artean dagokion deialdia egin ondoren, 

ebazpena 2020ko azken hiruhilekorako dago 

aurreikusia. 

 

 Hitzarmena GGKEen Koordinakundearekin  

NUKFk aurten ere lankidetza hitzarmen bat izenpetu du Nafarroako GGKEen 

Koordinakundearekin, helburu izanik hari atxikitako GKEen jarduketak Nafarroako udalerri eta 

kontzejuetara hurbiltzea eta haiei aholkularitza ematea toki entitateek lankidetzaren arloan 

egiten dituzten laguntza deialdiei buruz. 

 

 Nafarroako elikagaien bankua 

NUKFk Nafarroako Elikagaien Bankuari laguntzeko duen programarekin jarraitzen du. Entitate 

hori asmorik gabekoa da eta beharra duten pertsonei entitateek eta enpresek emandako 

oinarrizko elikagaiak banatzea du helburu. Federazioaren xedea berriz, Elikagaien Bankuaren 
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jarduna toki entitateen artean ezagutzera ematea da eta horien laguntza lortzea Bankua 

sostengatzeko. 

Gogoan izan behar dugu, Nafarroako Elikagaien Bankuak udalerri askotan elikagaiak banatzen 

dituela. Aurten, 40 udal eta kontzeju aritu dira bankuarekin elkarlanean eta, besteak beste, 

93.948 euroko ekarpena egin diote. Honakoak dira elkarlanean aritutako toki entitateak: 

Aberin, Iruña, Tutera, Galar Zendea, Viana, Arangurengo Ibarra, Baztan, Berriobeiti, 

Eguesibar, Barañain, Larraun, Lekunberri, Los Arcos, Olite, Aezkoako Ibarra, 

Ezkabarte, Mendavia, Azkoien, Gares, Valtierra, Villatuerta, Altsasu, Berriozar, 

Oltzazendea, Etxalar, Arguedas, Erro, Muruzabal, Cabanillas, Kaseda, Eneritz, 

Igantzi, Lerin, Barasoain, Auritz-Burguete, Larraya, Araitz, Orkoien, Tebas Muru 

Artederreta eta Villamayor de Monjardin. 

Bestalde, bilketa handietan honako mankomunitateek parte hartu dute: 

Malerrekako Mankomunitatea, Bortzirietako Mankomunitatea, Iruñerriko 

Mankomunitatea, Baztango Mankomunitatea, Mairagako Mankomunitatea, 

Montejurrako Mankomunitatea, Sakanako Mankomunitatea, Zangozako 

Mankomunitatea, Izarbeibarko Mankomunitatea, Erriberako Mankomunitatea eta 

Erriberagoieneko Mankomunitatea. 

HIRI EREMUAK BERRESKURATZEKO 

DIRULAGUNTZEN DEIALDIA 
 

Ekitaldi honetan, hitzarmen berri bat sinatu da La Caixa 

eta Nafarroako Kutxa fundazioekin, 115.000 euroko 

ekarpenarekin. Hitzarmenaren izenpetzea atzeratu 

denez, deialdia azaroaren 30era arte zabalik jarraitzen 

du. Hortaz, oraindik ez dakigu zein den entitate 

eskatzaileen kopurua. Deialdia 2021eko lehenengo 

Batzorde Betearazlean ebatziko da. 
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BESTE ZERBITZU BATZUK 

GESERLOCAL 
 

NUKFk sortu zuen bere garaian Geserlocal sozietatea (haren akziodun nagusia da), Lizarrako, 

Zangozako eta Erriberriko merindadeburuekin batera, helburua izanik kalitatezko zerbitzuak 

eskaintzea nahitaezko diru-bilketaren arloan Nafarroako toki entitateei, baita horiek eska 

ditzaketen beste zerbitzu batzuk ere. Orain arte, kontularitzaren kudeaketarako laguntza 

ematekoak eta borondatezko epean isunak jasotzekoak izan dira zerbitzu horiek. 

 

Konfinamenduaz gain, sozietateak etenik gabe jarraitu du jardunean kontabilitate arloko 

aholkularitza telelanaren bidez emanez. Konfinamenduak iraun bitartean, diru-bilketari loturiko 

lanak eten egin ziren baina ondorengo hilabeteetan ohiko kudeaketa eta emaitzak berreskuratu 

dira.  

 

2019ko azaroaren 1etik 2020ko urriaren 15era bitartekoak dira txosten honetako datuak. 

  

 Nahitaezko diru-bilketaren zerbitzua 

331 dira Geserlocal SLrekin premiamendu bidezko diru-bilketan laguntzeko zerbitzua 

kontratatua duten toki entitateak, horren barnean direla udalerriak, kontzejuak, 

mankomunitateak eta ureztatzaileen elkarteak.  

 

Epe horretan kudeatu den zor bolumena 55.795.390,71 eurokoa da, lehenago aipatutako 

entitateei dagokienez. Kudeatu den zor bolumenetik, 5.653.230,98 euro ebatzi dira. Horietatik, 

4.765.638,06 euro dira kobrantzakoak. Kudeatutako zorraren zenbatekoak nahiz ebatzitako 

zorrarenak zenbateko nagusiei dagozkie, kanpoan direla errekarguak eta kostak.  

 

 Kontularitza publikoaren gaineko aholkularitza zerbitzua 

Kontularitza publikoaren gaineko aholkularitza zerbitzuaren barnean, 45 udalerritan, 52 

kontzejutan, 3 mankomunitatetan eta 4 batasunetan egin da zerbitzu hori.  

 

Epe horretan, 235.730,91 eurokoa izan da fakturazioa kontularitza publikoaren arloko 

zerbitzuak egiteagatik. 
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 Isunak borondatezko epean biltzeko zerbitzua 

62 udaletan ematen da isunak borondatezko epean biltzeko zerbitzua.  

 

Aztertu den epearen barnean, 3.993 espedienteren kudeaketa hasi da, epe horretan egindako 

salaketei baitagozkie. Epe horretan kudeatu diren espediente guztietatik, 2.476 espediente 

kobratu dira. Zenbatekoa, guztira, 188.421 eurokoa da.  

  

ELEKTRIZITATE KONPAINIAK 
 

FENIE ENERGIA konpainiarekin izenpetutako hitzarmena izan da %1,5aren tasaren 

kudeaketan egon den berritasun nagusia. Gainerakoan, NUKFk 581 toki entitaterentzat jarraitu 

du %1,5eko tasaren kobrantza kudeatzen. 

 

Honako hauek dira ekitaldian zehar kudeatu diren zenbatekoak, 2019ko 4. hiruhilekoari eta 

2020ko 1., 2. eta 3. hiruhilekoei dagozkienak: 

 

 

 
ZENBATEKOAK 

Toki entitateen 

kopurua OHARRAK: 

Iberdrola  2.845.090,69 € 428  

Endesa 892.057,82 € 393  

EDP; CHC; CIDE 417.390,03 € 245  

Acciona Green 119.803,69 € 52  

Goiener 15.284,10 € 165 
 

Enagas 49.055,99 € 45 
 

Naturgy 1.595.371,75 € 218 
 

Repsol 72.411,00 € 213 

2019ko 2. hiruhilekora arte 

konpainia hau Viesgo Energía 

deitzen zen. 

Electra Valdizarbe 14.883,61 € 30 
 

Xenera 29,00 € 6 
 

Feníe Energía 11.158,02 € 201 

Konpainia berria, 2020ko 3. 

hiruhilekoan hasi gara hura 

kudeatzen 

Guztira 6.032,485,70 €   
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LOKALAK LAGATZEA 
 

Ohikoa den moduan, NUKFk bere lokalak utzi dizkie hala eskatu duten entitateei bilkurak 

egiteko edo prentsa-ekitaldiak egiteko. 

 

Aurrez aurreko bilkurak egiteko mugak direla eta, Batzorde Betearazlearen aretoa gaitu egin da 

bideokonferentziak egin ahal izateko. Beraz, egun, aretoa aurrez aurre eta era birtualean 

aritzeko erabili daiteke. 

 


