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SARRERA 

Federazioaren 2021eko jarduketa programa honetan aipatu beharra dago programa, hein 

batean, urtean zehar Covidaren krisiagatik sortutako osasun egoeraren bilakaeraren mende 

dagoela. Alde batetik, entitatearen organoen jarduna, eta bereziki lehendakaritzarena, bai eta 

egitura teknikoa bera baldintzaturik egon daitezke testuinguru berezi honetan toki entitateen 

jarduna erraztearren zenbait arlori hainbat alderditatik heldu behar izanagatik (aholkularitza, 

komunikazioa, zenbait bilera…).  Bestalde, baliteke jardueraren bat eten behar izatea edo egoera 

berrietara egokitu behar izatea. 

Edozein modutan ere, txosten honetan, hainbat jarduketa proposatzen dira, Federazioaren 

helburuei eta gobernu-organoen akordioei jarraiki egin beharrekoak edo egitea komenigarritzat 

jotzen direnak. 

Zalantzarik gabe, ahalik eta lasterren jorratu beharreko hainbat gai daude; besteak beste: 

finantzazioa, Toki Inbertsioen Plan berri bat onestea edo toki entitateei heldu behar zaizkien 

Europako funtsen kudeaketa. 

Halaber, administrazio elektronikoa sustatu beharra dago eta emakume eta gizonen arteko 

berdintasunaren, herritarren partaidetzaren, iraunkortasunaren eta klima aldaketaren aurkako 

borrokaren arloetan hasitako lan-ildoekin jarraitu beharra dago. 

Federazioaren barne-atalari dagokionez, datozen urteetarako Federazioaren ildo estrategikoen 

inguruko lana jarraitu beharko da eta, ahal bada, bukatu. Era berean, Batzorde Betearazlearen 

lehenengo saioetan sortutako taldeen lanarekin jarraitu beharko da; elizak immatrikulatutako 

ondasunen taldearen lanarekin ere bai. 

Hori guztia, ohiko programak eta toki entitateei emaniko zerbitzuak mantenduta. 

 

 

GAI AIPAGARRIENAK 

 Covid krisia 

Datozen hilabeteetan ere krisi sanitarioak, sozialak eta ekonomikoak jarraituko dute, bai eta toki 

entitateen jarduketetan eta funtzionamenduan izango duen eraginak ere. Egoera horren aurrean, 

Federazioak azken hilabeteotako lan-ildoak mantenduko ditu. Hala, izurriari aurre egiteko 

administrazioen artean koordinatzeko edo erabakiak hartzeko gaitutako edo gaituko diren 

foroetan parte hartzen jarraituko du. Bereziki nabarmentzekoa da Toki Administrazioaren 

Zuzendaritzarekin sortutako topagunea edo Osasun Departamentuarekin, Gobernuaren 

lehendakaritzarekin edo Espainiako Gobernuko Ordezkaritzarekin sortutako bestelako 
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topaguneak.  Aipatutakoetan, toki entitateentzat behar den informazio guztia biltzen jarraituko du 

Federazioak eta toki entitateen proposamenak beste administrazio-mailetara eramaten segiko 

du. 

Komunikazioaren arloan, Federazioak, orain arte egin moduan, toki entitateei zirkularrak eta 

oharrak igorriko dizkie etengabe aldatzen den araudiarekin laguntzeko. Halaber, web orrialdea 

eguneraturik izanen du bai eta iragan martxoan sortutako Covid atala ere. Buletin digitalak 

edota Twitter sare sozialak eta Concejo aldizkariak Federazioaren informazio-lan hori osatuko 

dute. 

Hirugarrenik, aipatzekoa da Federazioaren aholkularitza zerbitzua, ezinbesteko tresna baita 

hautetsien eta toki entitateen langileen zalantzak argitzeko. 

Azkenik, baina ez garrantzi gutxiagokoa, NUKFk krisiaren arloan Nafarroako toki entitateek 

dituzten eskaerak foruko zein estatuko administrazioei helarazten jarraituko du, 2020an 

hainbat ekintzekin egin duen bezala. Egindako eskaeren artean, nabarmentzekoa da Nafarroako 

Gobernuari eta Hezkuntza zein Eskubide Sozialetako Departamentuei eginikoa osasun krisiak 

eragindako gastuei aurre egiteko funts gehigarriak eskatzeko. Halaber, azpimarratzekoa da 

Gobernu Zentralari eginiko eskaera udalek haien gerakinak erabili ahal ditzaten herrien krisi 

ekonomiko eta sozialari aurre egin ahal izateko.  

 

 Finantzazioa 

Legegintzaldiaren ia erdian, toki entitateek ez dute oraindik aldi horretarako finantza esparrurik. 

Beharrezkoa da, osasun krisia egonda ere, esparru hori sortzea bai Transferentzia 

Arruntetarako bai eta Kapitalaren Transferentzietarako ere, azken horietarako dagokion Toki 

Inbertsioen Plana eginez. 

Beraz, Federazioak eta Lurralde Kohesiorako Departamentuak datozen hilabeteotan afera hori 

amaitu beharko dute dagozkion arau juridikoak eginez. 

Bestalde, NUKF hasi da, jada, Nafarroako Gobernuarekin kudeaketa lanak egiten toki entitateek 

Europar Batasunak, Covidaren krisia dela eta, Espainiari egokitu dizkion funtsen zati bat 

jaso dezaten. Kudeaketa lan horiekin jarraitu beharko du toki entitateek jasotzen duten funtsaren 

zatia egokia dela bermatzeko bai eta zati hori jasotzeko bideak eta tresnak zehazteko.  

Horretaz gain, honako Jarduketen Programa egiterakoan oraindik ere Gobernu zentralak 

onesteke du altxortegiko gerakinak erabiltzeari buruz Kongresuak indargabetutako dekretua 

ordezkatuko lukeen lege-dekretua. Neurri horrekin batera, beste funts batzuk ere sortu beharko 

dira; hala nola, hiri-garraioaren defizita arintzeko aurreikusitakoa. 
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 Administrazio elektronikoa eta banda zabala 

Administrazio elektronikoa ezartzea giltzarri da Nafarroako toki entitateen garapenerako. Gai 

horri dagokionez, 2020rako Foru Gobernuaren eta NUKFren elkarlana aurreikusi zen 

administrazio elektronikoaren ezarpena bultzatzeko. Hala ere, baliteke egindako ekimenak, hala 

nola Toki Administrazioaren Zuzendaritza Nagusiak egindako dirulaguntza deialdia, nahikoak ez 

izatea. Premiazkoa da lan horretan eta hartuko diren neurrien finantzazioan sakontzea.  

Premiazkoa da, halaber, Nafarroako biztanlegune guztietan banda zabala ezartzea. Nafarroako 

Gobernuak urrats garrantzitsuak ematen ari ditu gai horretan eta NUKFk prozesu hori lagundu 

eta exijitu behar du. 

Administrazio elektronikoari eta banda zabalari dagokionean, hortaz, NUKFk dagozkion 

jarduketak eta lanak egin beharko ditu. 

 

 Despopulazioa 

Osasun krisiak landa inguruneko bizitzaren balioa azpimarratu duela dirudien arren, Nafarroaren 

zati handi baten despopulazio arriskua bere horretan dirau. Azken urteotan, Federazioak arreta 

berezia jartzen ari dio fenomeno horri eta arazoari aurre egiteko eta irtenbidea bilatzeko zenbait 

ekimenetan parte hartzen ari da. 

Lan horri toki nagusia eskaintzen jarraitu beharko zaio Federazioaren agendan eta entitateak 

foroak, ikerlanak, eskaerak, proiektuak eta abar sustatu beharko ditu. 

 

 Iraunkortasuna 

Iraunkortasuna eta horrekin lotutako politikak (agenda 21, Klimaren eta energiaren aldeko 

alkateen ituna, Agenda 2030, Garapen Iraunkorreko Helburuak, politika sozialak…) politika 

publikoen muina dira dagoeneko.  

Horri dagokionean, NUKFk egungo egoerari buruzko informazioa zabaltzen lagundu behar du 

bai eta toki entitateek haien konpromisoak eta betebeharrak betetzeko dituzten tresnen inguruko 

informazioa zabaltzen lagundu ere. Halaber, hautetsientzako prestakuntza guneak sortu behar 

ditu; hala nola, foroak, jardunaldiak, argitalpenak etab. 

Federazioak Garapen Iraunkorreko Helburuei buruzko jardunaldi bat egiteke du Nafarroako 

Gobernuarekin, GGKEen Koordinakundearekin eta Nels Sarearekin elkarlanean. Gainera, 

Federazioak elkarlanean jarraitu behar du aipatu sarearekin, klima eta energiaren aldeko 

alkateen itunarekin eta abar. Era berean, proposa daitezkeen jarduketa guztiak bultzatu behar 

ditu. Kontuan hartzekoa da, egun, digitalizazioarekin batera, iraunkortasuna dagoela Europar 

Batasunaren, Estatuaren eta Nafarroaren lehentasunen artean. 
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Bestalde, Nafarroako Gobernua egiten ari den klima aldaketari buruzko legeak garrantzi berezia 

izanen du bai toki entitateentzat baita gizartearentzat ere. Gobernuak NUKFrekin lan egin 

beharko du lege horren inguruan. 

 

 Berdintasuna 

Azken urteetan zehar eta Nafarroako Berdintasunerako Institutuarekin sinatutako 

hitzarmenari eta berdintasuneko udal teknikariekin izandako elkarlanari esker, Federazioak arlo 

horretako politikak bultzatzen lagundu du udal eta kontzejuetan emaitza adierazgarriak lortuta. 

Jardunaldiak, argitalpenak, zenbait ekitaldi, aholkularitza teknikoak, ikastaroak… Horiei 

guztiei esker berdintasuna toki entitateen egituretan eta lanetan txertatu da. 

Modu batean edo bestean, NUKFk arlo hori sustatzen jarraitu behar du.  

Hasteko, aipatu berdintasun teknikariekin hitzordua aurreikusia du jada urte hasieran, 

2021eko jarduketak koordinatzeko. Halaber, NABIrekin hitzarmen bat sinatzea aurreikusia 

dago, berdintasunaren arloko lan berriak ekarriko dituena. 

 

 Herritarren partaidetza 

NUKFk Nafarroako Gobernuarekin hitzarmena du toki entitateetan herritarren partaidetza 

sustatzeko. 2021ean, bi entitateok jarduerak erabaki beharko dituzte hitzarmen horren 

testuinguruan; horietako jarduera batzuk joan den legegintzaldikoen jarraipena izango dira. 

 

 Hautetsien prestakuntza eta esperientziak elkartrukatzeko foroak 

Federazioak hautetsientzako prestakuntza programa eta esperientziak elkartrukatzeko foroak 

abiatzen ditu legegintzaldi bakoitzean. Legealdi honen hasieran hainbat jarduera egin ondoren, 

2020an osasun krisiaren eraginez, oso murritza izan da arlo honetan egindako eskaintza. Hala 

eta guztiz ere, formatu batean edo bestean, 2021ean jarduera ildo hau sustatu beharra dago. 

Izan ere, hautetsiek bere kargura dituzten arloen inguruko ezagutza handitzen laguntzen baitu 

eta, finean, toki kudeaketa hobea bultzatzen baitu. 

 

 NUKFren ildo estrategikoak 

Joan den legealdian hasi zen Federazioa entitatearen ildo estrategikoak egiten eta 2020aren 

hasieran lan horrekin jarraitu zuen. Lan batzuk egin ondoren, orain, onetsi zen moduan, 

hautetsiekin prozesu parte-hartzaile bat egitea dagokio baina osasun krisiagatik momentuz ez 

da bideragarria. Izurriak ahalbidetzen duenean, berriro ekingo zaie arlo honetako lanei. 
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Azkenik, barneko arloari dagokionean, NUKFk administrazio elektronikoari helduko dio dagokion 

esparruan eta entitatearen prozesuak modernizatzeari ere ekingo dio. 

 

 Lantaldeak 

Honakoak dira 2020an abiatutako lantaldeak: NUKFren lan ildoak lantzeko lantaldea; zezen 

ikuskizunen segurtasunari buruzkoa; Animaliak Babesteko Foru Legeari buruzko lantaldea; joko-

aretoei buruzkoa; autobabes planei buruzko taldea; kontziliazio planari buruzko taldea; 

immatrikulatutako ondareari buruzko taldea eta toki entitateetan barne kontrolaren (esku-

hartzailetza) eredu bat diseinatzeko talde teknikoa. Lantalde guzti horiek haien jarduna jarraitu 

eginen dute beharrezkotzat jotzen den neurrian eta bideragarria bada. 

Era berean, Federazioaren organoek adosten dituzten bestelako lantaldeak sortuko dira. 

 

 

SEKTOREKO JARDUKETAK 

Administrazio ezberdinen eskumen-eremuei lotutako sektoreko jarduketei dagokienean, 

NUKFren jarduketek, oso maiz, Nafarroako Gobernuaren ekimenei erantzuten diete, zeinak ez 

baitira ezagutzen urteko jarduketen programak prestatzen direnean. 

Jarduketa horietan, NUKFk hainbat modutara parte hartzen du: araututako organoetan parte 

hartuta, politikarien edo langile teknikarien arteko harremanaren edo aldebiko bileren bidez etab. 

Urtean zehar suerta daitekeena gorabehera, gai hauetako batzuekin lotuta dauden jarduketen 

proposamena aurreratzen ahal da: 

 

 LEHENDAKARITZAKO, BERDINTASUNEKO, FUNTZIO PUBLIKOKO ETA BARNEKO 

DEPARTAMENTUA 

Adierazi denez, 2020an Departamentu honek eta NUKFk bi lantalde abiatu zituzten. Horietako 

bat polizien artean koordinazioa hobetzeko aukera aztertzeko eta, bestea, zezen ikuskizunen 

segurtasunari buruz. NUKFren aburuz, aipatu lantaldeak jardunean jarri beharko lirateke 

berriro, ahal denean. 

Langileriari dagokionean, Gobernuak bere garaian Funtzio Publikoaren Estatutua 

eguneratzeko aukera iragarri zuen. Eguneratze hori eginen balitz, NUKFk ezinbesteko eragile 

izan behar luke zeregin horretan, estatutu horrek toki entitateen langile askoren egoera arautzen 

baitu. 
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Era berean, Lehendakaritzako Zuzendaritza Nagusiarekin eta Gobernu Irekiarekin batera 

zehaztuko dira toki entitateetan herritarren partaidetza sustatzeko sinatutako hitzarmenaren 

esparruan eginen diren jarduerak. 

Berdintasunaren arloan, bestalde, NABIrekin elkarlanean segiko du Federazioak teknikarien 

sarearekin batera toki entitateetan berdintasuna bultzatzen jarraitzeko. 

 

 LURRALDE KOHESIORAKO DEPARTAMENTUA 

NUKFren 2020ko Kudeaketa Txostenean adierazi moduan, Toki Administrazioko Zuzendaritza 

Nagusiak eta Federazioak astean behingo topagune bat abiatu dute zenbait afera jorratzeko, 

bereziki, Covidaren testuinguruan. 

Bestalde, zuzendaritza nagusi berarekin zenbait gai garrantzitsu landu beharra dago: 

 Legegintzaldirako Transferentzia Arrunten Funtsa. 

 Kapitalaren Transferentzien Funts berria (eta dagokion Tokiko Inbertsio Plana). 

 Toki entitateetan administrazio elektronikoa bultzatzea. 

 Despopulazioari buruzko lan-ildoa. 

 Nafarroako Toki Administrazioa Berrantolatzeko Foru Legearen garapena. 

 

 ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA 

Eskubide Sozialetako Departamentuarekin hasitako honako lanak egiten jarraituko du 

Federazioak: 

 Egoitzen kudeaketarako protokoloak. 

 Gizarte zerbitzuak finantzatzeko eredu berria aztertzea. 

 Egoitzen egoerari jarraipena egitea egoera hobetzeko helburuarekin sortutako unitate 

soziosanitarioaren bitartez eta egoitzen kalitatea hobetzeko sortutako sarean parte 

hartzea. 

 Enplegu programak eta enplegu sozialeko programak zehazteko eta egiteko 

lankidetza. 

 Nafarroako Lankidetzaren Plan Zuzentzaile berria egiteko lankidetza. 

 Ezgaitasuna duten pertsonentzako aparkalekuen kontrola hobetzea. 
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 OSASUN DEPARTAMENTUA 

Egungo pandemiaren testuinguruan, NUKFk etengabe dago  Osasun Departamentuarekin 

harremanetan eta hala jarraituko du izurriak iraun bitartean. 

 EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA 

NUKFk Departamentu honekin lanean dihardu 2021erako aurrekontuen gauzatzea arintzeko eta 

tokiko zerga batzuk aldatzeko. 

 

 HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA 

Covid krisiagatik udal ikastetxeen garbiketako gainkostuak finantzatzen laguntzeko eskaera 

helarazi dio, dagoeneko, Federazioak Departamentuari.  

Halaber, musika eskoletarako protokoloak eskatu dizkio. 

Horretaz gain, 0-3 urtekoen ikastetxeen kudeaketa ereduari dagokionean, aurrera egin beharra 

dago. Azken urteotan, bi alderdiok, horren inguruko ikuspuntuak elkartrukatu dituzte. 

 

 LURRALDE ANTOLAMENDUKO, ETXEBIZITZAKO, PAISAIAKO ETA PROIEKTU 

ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA 

Departamentu honekin, bizigarritasunari buruzko araudi berriaren inguruan lan egin beharko 

da; orain, tramitatze bidean dago. 

Iruñerriko azpiegitura berdeei buruzko lanak ere martxan dira eta Federazioa horren inguruan 

antolatu diren foroetara gonbidatu dute.  

 

 KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA 

Kulturaren Zuzendaritza Nagusiarekin izandako harremanak, hein handi batean, Kulturaren 

Zuzendaritza Nagusiak eta NUKFk duten topagunearen bidez gauzatzen dira. Foro horrek 

abian jarraitzen du. 

Era berean, Kirolaren Zuzendaritza Nagusiak abiatutako foroan ere parte hartzen jarraituko 

du Federazioak. Foro horretan, Covid krisiak sortutako arazoari heldu egiten zaio. 

 

 LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA 

Ingurumenari dagokionez, NUKFk eta Departamentuak, besteak beste, ondorengo lan-ildoak 

aurreikusi dituzte: 

 Toki Agenda 21 eta Nels Sarea. 
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 Klimaren eta energiaren aldeko alkateen ituna. 

 Toki politiketan Garapen Iraunkorreko Helburuak zabaltzea eta sustatzea. 

 Hondakinen Foru Legea garatzea. 

 Klima aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Foru Legearen proiektua egitea. 

 Animaliak Babesteari buruzko Foru Legea garatzea. 

 

 HERRITARREKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA 

Federazioaren Batzorde Betearazleak Bizikidetzako Foru Plana egiteko prozesuaren 

testuinguruan toki entitateen batzorde batean parte hartzea erabaki zuen. 

Era berean, Federazioak elkarlan egonkorra mantentzen du memoria historikoaren esparruan. 

 

 MIGRAZIO POLITIKETAKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA 

NUKF errefuxiatuen arreta protokoloa eguneratzen laguntzen ari da. Protokolo hori egiten ere 

parte hartu zuen. 

 

 

LANKIDETZA BESTE ERAGILE BATZUEKIN  

 

 NAFARROAKO PARLAMENTUA 

NUKFk eta Parlamentuak elkarlanean aritzeko esparruak aurkitu beharko lituzkete Toki 

finantzazioaren arloan (transferentzia arruntak eta inbertsioak) eta toki mapa berrantolatzeko 

egon daitezkeen garapenen esparruan.  

Horrekin lotuta, Federazioak beti badu aukera egoki ikusten duen aldiro Parlamentuan 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. 
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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.  

Gainera, bi entitateek elkarlanean jarraituko dute toki entitateen barne kontrolari buruzko 

lantaldearekin lotutako lanetan. 

 

 FEMP (ESPAINIAKO UDAL ETA PROBINTZIEN FEDERAZIOA) 

NUKFk era aktiboan lan eginen du Espainiako Udal eta Probintzien Federazioarekin, bereziki, 

toki entitateek Covid krisiaren ondoriozko Europako funtsetan duten parte-hartzeari buruzko 

informazioa jasotzeko; baina baita entitate horien bidezko parte-hartzea eskatzeko ere, bai eta 

kontratazio-sistemak malgutzeko ere, 2021ean horietatik eratorritako inbertsioak bultzatzea 

bideragarri izan dadin. 

 

 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 gradua ordaintzea, 

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 NAFARROAKO KUTXA 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. 

 

 

TOKI ENTITATEEI EMANIKO ZERBITZUAK 

 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 beste gai batzuetarako. 
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 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.  

2021ean 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, 2019-2020an 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 argitaratu eta hirurteko 

proiektu berria abiatuko du. Horretaz gain, Federazioak GGKKEen Koordinakundearekin 

hitzarmen berria izenpetuko du eta Nafarroako Elikagaien Bankuari babesa ematen jarraituko 

dio. 

 

 %1,5eko tasa 

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.  

 

 Geserlocal 

Azkenik, Geserlocal sozietateak zorra kudeatzeari eta hala eskatzen duten entitateei 

kontabilitatean laguntza emateari eutsiko dio. 

 

 


