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SARRERA 

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

berritzen baitira, eta, ondoren, entitatearen beraren organoak. 

Halakoetan, Federazioaren jardunaren zati handi bat hauteskundeekin zerikusia duten gaietara 

eskaintzen da; hala nola, toki entitateei hauteskunde prozesuari buruz aholkularitza eta laguntza 

ematera, udalkide berriei prestakuntza ematera ikastaro eta hitzaldien bitartez, informazioa eta 

prestakuntza sendotzera baliabide desberdinekin (Concejo aldizkaria, esku-orriak, webgunea, 

buletin digitalak, agiriak...), eta hauteskundeak egitera NUKFko organoak berritzeko 

(lehendakaritza, lehendakariordetza eta Batzorde Betearazlea). 

Horretaz gain, Nafarroako toki entitateentzat garrantzitsuak diren beste gai batzuk ere jorratuko 

dira: lanpostuen egonkortzea; energia-trantsizioa eta, oro har, 2030 agenda; 0-3 haur eskolen 

eredua definitzea; edo administrazio elektronikoa bultzatzea, besteak beste. 

Edozein modutan ere, Federazioak bere Plan Estrategikoa egiten jarraituko du eta plan horretan 

aurreikusiko diren neurriak hartzeari ekingo dio. 

 

 

HAUTESKUNDE PROZESUA 

Udal hauteskundeen deialdia 

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

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

egin ondoan, bere organoak berrituko ditu. 

Batzar Nagusia 

Behin eraturik maiatzeko hauteskundeetatik sortuko diren udalbatza berriak, Federazioko 

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

lehenengo eta bigarren lehendakariordetzak eta Batzorde Betearazlea.  

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

diren guztiak ere. 

Batzorde Betearazlea 

Behin toki udalbatza berriak eratzen direnean, ekainean, Batzorde Betearazlea aurreko 

legegintzaldiko batzordekideak zer toki entitatetakoak diren, horiexen ordezkariek osatuko dute. 

Ondoren, Batzordea berritu egingo da Batzar Nagusiak horretarako egingo dituen 

hauteskundeetan. 



  

 

 

 

3 

Hauteskunde prozesuari buruzko aholkularitza 

Hauteskunde prozesuak jarduketa ugari eskatzen dizkie toki entitateei, batez ere udalei, eta 

jarduketa horietako bakoitzerako egutegi bat bete behar da. 

Udal arduradunei horren berri emateko, Federazioak jardun desberdinak eginen ditu, hala nola 

egutegi oso bat prestatu eta igortzea, edo lan-saio bat egitea, toki entitateetako langileei 

zuzendua, batik bat idazkariei. Horretaz gain, hauteskundeak egiteko gauzatu behar diren 

administrazio-prozedurei buruzko informazioa igorriko da zirkularren bidez. 

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

teknikoek. 

Udalkideen prestakuntza 

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

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

eta baldintzarik onenetan ari dadin bere udalaren alde. 

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

horietako lehenengoan, bilkura bat eginen da toki entitateen nondik norakoak, funtzionamendua 

eta eskumenak azaltzeko. 

Ekintzak ugarituko dira hauteskunde ondoko uda iragan ondoren, eta alor edo gai zehatzagoei 

helduko diete. 

Argitalpenak 

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

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

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

hori Federazioaren webgunean ere argitaratuko da, une oro ikusgai egon dadin. Lehenago 

aipatutako jarduketen osagarria da hori. 

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

aldizkariaren atal batean. 

Bestalde, aipaturiko prestakuntza ekintzen barnean, Federazioak eskuliburu bat argitaratuko du, 

ohi duen moduan, udalen kudeaketari buruzko oinarrizko informazioarekin. 

 

 

ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA 

Nafarroari 2,6 milioi esleitu dizkiote, Next Generation funtsen kargura, udalerrien 

digitalizaziorako. Laguntzak 20.000 eta 50.000 biztanle arteko udalerriek eska ditzakete edo, gure 
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kasuan bezala, autonomia erkidegoak. Horrek jasotako baliabideak 20.000 biztanle baino 

gutxiagoko udalerrien digitalizazioan erabili beharko ditu. 

Gai horri dagokionez, Federazioak legegintzaldi osoan zehar adierazi dio Lurralde Kohesioko 

Departamentuari digitalizazio hori eta, bereziki, administrazio elektronikoaren ezarpena 

laguntzeko jarduketak areagotzeko beharra dagoela. Next Generation funtsen laguntza bultzada 

handia izan liteke digitalizazioaren alorrean ezarritako asmo handiko helburuak erdiesteko. 

Horrekin loturik, NUKFk orain arte egindako eskaerei eta Departamentuarekin lankidetzan 

aritzeko borondateari eutsiko dio. 

 

 

NEXT GENERATION EUROPAKO BERRESKURATZE PLANA 

Toki entitateek Next Generation funtsak eskuragarri izatea ahalbidetzeko lan-ildoari eutsiko dio 

NUKFk. Hala, buletinak bidaltzen jarraituko du deialdiei buruzko informazioarekin eta behar 

bezainbeste informazio-, dibulgazio- eta laguntza-jarduketa egingo ditu. 

 

 

NUKFren ILDO ESTRATEGIKOAK 

Toki udalbatzetako kideek eskatzen duten Federazio ereduari buruz egindako proposamenak 

ezagutzeko egin den parte-hartze prozesuaren ondorioak onetsi ondoren, Federazioak Plan 

Estrategikoa egingo du 2023an eta, 2024an zehar, egingo dituen jarduketa zehatzak finkatuko 

ditu. 

 

 

 

DESPOPULAZIOA ETA LANDA INGURUNEA 

Despopulazioaren eta erronka demografikoaren arazoa NUKFren agendan jarraituko du. 

Erakundeak erkidego eta estatu mailako foroetan duen parte-hartzeari eutsiko dio eta egiten 

dituen eskaerak arlo horretan politika egokia bermatzera bideratuko ditu. Lurralde Kohesioko 

Departamentua egiten ari den despopulazioaren kontrako foru estrategia, bertan NUKFk ere 

parte hartzen baitu, esparru egokia izango da ekintza zehatzak definitzeko eta toki mailatik 

ekintza horiek egin daitezen aldarrikatzeko. Era berean, NUKFk toki entitateen foro izaerari 

eutsiko dio gai honetan ere. 
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JASANGARRITASUNA ETA 2030 AGENDA 

Federazioak toki entitateetan 2030 Agenda sustatzeko politika aktiboa izaten jarraituko du. 

Horrekin loturik, prestakuntza eta dibulgazio ekintzak egingo ditu eta agendaren helburuak 

lortzeko behar diren eragile guztiekin elkarlanean arituko da. 

 

 

EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA 

Federazioak toki entitateetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasun politikak bultzatzeko 

egiten dituen ekintzei eutsiko die. Horretarako, NABIrekin urtero izenpetzen duen hitzarmena 

berrituko du. Hitzarmen horren barruan, laguntza teknikoko ekintzak, sentikortzekoak eta 

prestakuntzakoak egin ohi ditu toki entitateetako politikarientzat eta teknikarientzat. 

 

 

0-3 HEZKUNTZA ZIKLOA 

0-3 hezkuntza zikloaren eredua definitzea eta hori finantzatzea dira Hezkuntza Departamentuak 

eta NUKFk abiatutako batzordeetan mahai gainean duten erronketako bat. NUKFk Hezkuntza 

Departamentuari argi adierazi dio, datorren legegintzaldian, zerbitzuari eta horren finantzaketari 

beste egituraketa bat eman behar zaiola Foru Exekutiboaren menpeko hezkuntza ziklo bihurtuta 

eta udalek ikastetxeen kudeaketa eta mantentzea soilik beren gain hartuta eta, edozein modutan 

ere, toki entitateek zerbitzuaren titulartasun osoa beren gain hartzeko aukera izatea aldez aurretik 

Nafarroako Gobernuak eskuordetuta eta zikloa osorik finantzatuta.  

 

 

LANTALDEAK 

Federazioko 0-3 zikloaren, elizak immatrikulaturiko ondarearen, udaltzaingoaren eta 

erakundearen plan estrategikoaren lantaldeek ere haien jardunari eutsiko diete. Gainera, 

Batzorde Betearazleak beharrezkotzat jotzen dituen bezainbeste lantalde sortuko dira. 
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SEKTOREKO JARDUKETAK 

 LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO ETA BARNEKO DEPARTAMENTUA 

NUKFk elkarrizketa mantenduko du Departamentu horrekin behin-behineko langileak 

egonkortzeari dagokionez eta, oro har, langileen arloan toki entitateei eragiten dien edozein 

aferetarako. 

Halaber, Federazioa Departamentuarekin lanean arituko da herritarren parte-hartzeari eta 

emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko hitzarmenen barruan.  

Gainera, Federazioaren interesekoak diren gaiak igorriko dizkio Departamentuari bai eta 

udaltzaingoaren lantaldean sortzen direnak ere eta zezen ikuskizunen arloan egiteko dauden 

aferak konpontzen saiatuko da. 

 

 LURRALDE ANTOLAMENDUKO, ETXEBIZITZAKO, PAISAIAKO ETA PROIEKTU 
ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA 

Departamentuak etxebizitzen birgaitzea sustatzeko eta landa ingurunean etxebizitzak eraikitzeko 

eta bertako biztanleen eskura jartzeko (batik bat alokairuan) egiten dituen ekimenei babesa 

ematen jarraituko du Federazioak. 

Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Lege berriak ere bi erakundeen arteko 

eztabaidarako eta negoziaziorako aukera emango du. 

Gainera, Federazioak Nafarroako Lurraldeko Estrategia berria egiten parte hartzen jarraituko du. 

 

 LURRALDE KOHESIORAKO DEPARTAMENTUA 

Toki Administrazioko eta Despopulazioko Zuzendaritza Nagusia barne hartzen duen Lurralde 

Kohesiorako Departamentuaren jarduketek honako gaiak izango dituzte langai: 

 Toki Inbertsioen Plana gauzatzea. 

 Despopulazioaren kontrako estrategia onestea eta horri loturiko politikak eta jarduketak 

sustatzea. 

 Toki entitateetan digitalizazioa eta administrazio elektronikoa bultzatzea. 

 

 EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA 

Departamentu honekin eta Tracasa enpresa publikoarekin elkarlanean, hala nahi duten toki 

entitate guztietan energia garraiatzeko ahalmen handiko sareei Lurralde Kontribuzioa eta bide 

publikoaren okupazioaren tasaren ordainarazpena aplikatzea martxan jartzen saiatuko da NUKF. 
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 GARAPEN EKONOMIKO ETA ENPRESARIALEKO DEPARTAMENTUA 

Federazioak Departamentu honekin egiten duen lanari eutsiko dio toki entitateetan 

autokontsumoaren eta energia-komunitateen bidez energia berriztagarrien ezarpena bultzatzeko 

bai eta aurrezte-neurriak aplikatzeko. 

Beste lan-ildo batzuk ere izango ditu NUKFk, besteak beste, Departamentuarekin eta toki 

ekintzako taldeekin batera abiatutako tokiko merkataritza sendotzeko programa eta Next 

Generation funtsak turismo sektoreari aplikatzeko lanean jarraitzea. 

 

 MIGRAZIO POLITIKETAKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA 

NUKFk honako lan-ildoak bultzatuko ditu Departamentu honekin: 

 Bikote Egonkorren Erregistro Bakarra. Toki entitateen eta herritarren artean hedatzea. 

 Kulturen arteko elkarbizitzarako estrategia, biztanle migratzaileak hartzeko plana eta 

arrazakeriaren eta xenofobiaren kontra borrokatzeko plana. NUKFk plan horiek guztiak 

egiteko prozesuan parte hartu zuen eta orain plan horien neurriak ezartzen lagunduko 

du. 

 Elizak immatrikulatutako ondasunak. NUKFk gai honetan Departamentuarekin egiten 

dituen lanei eutsiko die eta hala eskatzen duten toki entitateei aholkularitza emango die, 

orain arte egin moduan. 

 

 HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA 

Dokumentu honetako beste atal batzuetan adierazi denez, Federazioak Departamentuarekin 

lanean jarraituko du 0-3 zikloaren kalitatezko eredu egonkorra definitzeko. 

 

 ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA 

Azken hilabeteetan, Departamentuak eta NUKFk hainbat gaietan lanean aritu dira: desgaitasuna 

dutenen eta haurrak eta nerabeak babesteko foru legeen idazketan; desgaitasuna dutenentzako 

aparkatzeko txartel bakarra martxan jartzeko; edota Next Generation funtsak gizarte zerbitzuak 

modernizatzeko, eguneko zentroak sortzeko, zaharren egoitzak araudi berrira egokitzeko edo 

enplegu sozialeko politiketarako erabili ahal izateko. 

2023an, gai horietan guztietan egiten duen lanari eutsiko dio NUKFk; gai horietako batzuk, urtean 

zehar aplikatu beharko dira. 
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 OSASUN DEPARTAMENTUA 

Osasun Departamentuarekin behar diren harremanak edukiko ditu Federazioak Covid-19arekin 

lotutako neurriak aplikatzeko. Gainera, bi erakundeek landa ingurunean osasun langileekin 

dagoen arazoa aztertu beharko dute. 

 

 HERRITARREKIKO HARREMANAK 

NUKFk hitzarmena du Departamentuarekin toki entitateei Europako programen eta deialdien 

inguruko informazioa eta aholkularitza emateko. Hori guztia sustatzen jarraitu beharko du. 

Memoria historikoa ere Departamentuarekin jorratu ahalko duen beste gai bat izango da. 

 

 UNIBERTSITATEKO, BERRIKUNTZAKO ETA ERALDAKETA DIGITALEKO DEPARTAMENTUA 

Aipatu toki entitateen digitalizazioa eta landa ingurunean arrakala digitala desagerraraztea dira 

NUKFk Departamentuarekin jorratu beharko dituen bi gai. 

 

 LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA 

NUKFk honakoak landuko ditu Departamentu honekin: 

 Animaliak Babesteari buruzko Foru Legearen garapena. 

 Landa Garapeneko Planaren ezarpena. 

 Estepako hegaztiak babesteko eremuei buruzko foru dekretua. 

 2030 Agenda. 

 Suteen aurkako kudeaketa eta erretako eremuen berreskurapena. 

 

 KULTURA ETA KIROL DEPARTAMENTUA 

NUKFk Kulturako Zuzendaritza Nagusiaren eta toki entitateen arteko topaketa foroan parte 

hartzen jarraituko du. 

  



  

 

 

 

9 

 

BESTE ERAGILE BATZUEKIKO LANKIDETZA 

 NAFARROAKO PARLAMENTUA 

Foru Legegileari eta talde parlamentarioei federazioak eta toki entitateek partekatzen dituzten 

intereseko gaiei buruzko proposamenak helaraztea da NUKFren helburuetako bat. Beraz, hala 

eskatzen zaionean batzordetan eta ponentzietan parte hartzen du eta talde parlamentarioei toki 

entitateetan eragina duten arau-proiektuei buruzko zuzenketak eta proposamenak helarazten 

dizkie. 

Bestalde, Parlamentuak eta NUKFk jardunaldiak eta beste prestakuntza ekintza batzuk egiteko 

lan-ildoa abiatu zuten eta horri eutsi beharko litzaioke. 

 

 KONTUEN GANBERA 

Federazioak eta Ganberak toki entitateen barne kontrola egiteko beharra ikusten dute. 

NUKFk, gainera, Ganberako teknikariak ondoan izango ditu hautetsi berriei zuzendutako 

prestakuntza programa gauzatzeko. 

Bestalde, Federazioa Kontuen Ganberarekin batera lanean arituko da Toki Sektore Publikoari 

buruzko Txostena idazteko. 

 

 ARARTEKOA 

Federazioak bere eginkizuna betetzeko behar duen laguntza edo informazioa emango dio 

erakunde horri. 

 

 FEMP ETA LURRALDE FEDERAZIOAK 

NUKFko lehendakariak eta idazkari nagusiak Espainiako Udal eta Probintzien Federazioaren 

barruan lurralde ordezkaritzako zenbait organotan parte hartzen dute eta hala egiten jarraituko 

dute 2023an ere. 

Gainera, erkidegoetako federazioen idazkari nagusiek informazioa eta proposamenak trukatzeko 

eta amankomuneko gaiak aztertzeko abian dituzten foroak mantenduko dira. 

 ADMINISTRAZIOKO SINDIKATUAK 

NUKFk Etengabeko Prestakuntzarako urteko Plana jartzen du Administrazio publikoetako 

etengabeko prestakuntzarako akordioa sinatu duten sindikatuen txostenaren menpean. 

Bestalde, eta Plan Estrategikoaren barruan, NUKFk sindikatuekin duen komunikazioa areagotu 

ahalko du toki entitateen langileekin zerikusia duten gaietarako. 
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 ANIMSA 

Animsa toki entitateetan administrazio elektronikoa ezartzeko funtsezko eragilea da eta zeregin 

horretan NUKFren laguntza izango du. Federazioak, halaber, Animsak Europako Next 

Generation laguntzen barruan toki administrazioa digitalizatzeko aurkezten dituen ekimenak 

babestuko ditu. 

 

 GGKEen KOORDINAKUNDEA 

NUKFk, beste urte betez, hitzarmena izenpetuko du Koordinakundearekin toki entitateentzako 

informazio-, prestakuntza- eta aholkularitza jarduketa zenbait bultzatzeko. 

 

 LA CAIXA ETA NAFARROAKO KUTXA FUNDAZIOAK 

Fundazioek orain arte toki entitateen enplegu sozialeko jarduketen materialak finantzatzeko 

NUKFrekin batera gauzatzen zuten ekimenaren formatua aldatzea proposatu dute; 2023an 

berrikusiko dute. 

 

 SAHARAR ORDEZKARITZA 

Federazioak Saharako herriari laguntza emateko jarduketei eutsiko die 2019an bi alderdiek 

izenpetutako hitzarmenaren barruan zehazten diren jarduketei eutsita. Horien barruan, 

lankidetzako proiekturen bat finantzatuko du bai eta Oporrak Bakean programa. 

 

 ELIKAGAIEN BANKUA 

Era berean, NUKFk Elikagaien Bankuari ematen dion babesari eutsiko dio, bereziki, udalei 

erakunde horren egiturazko gastuak finantzatzeko gonbidapena eginez. Gogoan izan behar da 

Bankuak udalerri ugaritan elikagaiak banatzen dituela, dokumentu honekin batera aurkeztutako 

kudeaketa txostenean zehazten den moduan. 

 

 ENERGIA KONPAINIAK 

Federazioak energia zerbitzuen hainbat hornidura-konpainiarekin hitzarmenak mantenduko ditu 

konpainia horiek toki entitateei %1,5eko tasa ordaintzeko. 
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 MERKATARITZA GANBERA 

Azken hilabeteetan Merkataritza Ganberarekiko harremanek bultzada izan dute Nafarroan toki 

entitateen onurarako diren jarduketak sustatzeko Federazioak eta erakunde horrek izenpetua 

duten hitzarmena dela eta. 

Horri loturik, energia berriztagarrien, autokontsumoaren eta energia-komunitateen arloko 

jarduketak hedatzeko eta sustatzeko ekintzak egiteko elkarlanean arituko dira, batik bat, bi 

erakundeak. 

 

 KUNA 

Nafarroako Kultur Kudeatzaileen Elkartearekin izenpeturiko hitzarmenaren barruan, bi alderdiek 

elkarlanerako arlo batzuk identifikatu dituzte 2023an hainbat jarduketa egiteko. 

 

 

TOKI ENTITATEEI EMANIKO ZERBITZUAK 

NUKFren Ildo Estrategikoak 

2023an zehar, NUKFk jarduketak hasiko ditu orain arte erakundearen ildo estrategikoak egiteko 

(horien artean toki entitateei ematen dizkien zerbitzuak) egindako prozesuaren ondorioetatik 

eratorritako ekintza zehatzak definitzeko. 

Aholkularitza Zerbitzua 

Federazioak toki entitateei eskaintzen dien aholkularitza zerbitzuari eutsiko dio (juridikoa, 

ekonomikoa eta bestelakoa) eta ohiko bideetatik emanen du (aurrez aurre, telefono bidez, 

txostenak eginez, argitalpenen bidez, zirkularrak igorriz, etab.). Oraingo honetan, berriro ere udal 

hauteskundeekin eta udal eta kontzejuen organoak berritzearekin lotuta laguntza eta 

aholkularitza lerro bat abiatuko da. 

Langileak hautatzeko prozesuetan parte hartzeko eskaerei ere erantzungo die. 

Komunikazioa 

NUKFk, bere helburuei jarraiki, informazioa helarazten die hautetsiei eta tokiko teknikariei haien 

prestakuntzarako eta haien eginkizunak behar bezala betetzeko. Hori lortzeko, papereko 

euskarriak zein digitalak argitaratu eta zabaltzen ditu. Arlo honetan ere, aurten, arreta berezia 

eskainiko zaio toki udalbatzetako kide berriei informazioa eta prestakuntza emateari. 

Gainera, prentsa-oharren, prentsaurrekoen eta telefono deien eta abarren bidez ohiko harremana 

mantenduko du Federazioak hedabideekin. 
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Programak 

Federazioak toki langileentzako urteko Etengabeko Prestakuntza Planari eutsiko dio bai eta 

prestakuntza eta dibulgazio jarduketak egiteari eta Garapen Lankidetzarako Funtsari ere. 

%1,5eko tasa 

Halaber, %1,5eko tasa kudeatzen jarraituko du eta, hala badagokio, konpainia berriekin 

hitzarmenak izenpetuko ditu horretarako. 

Goi-tentsioko sareen gaineko zergak. 

Federazioak lanean jarraituko du goi-tentsioko sareen tributazioa lortzeko Lurralde Kontribuzioari 

dagokionean bai eta jabari publikoaren aprobetxamenduaren tasari dagokionean ere. Arlo hori 

jorratzeko, Foru Ogasunarekin eta TRACASA Sozietatearekin hasitako lanekin jarraituko du. 

GESERLOCAL 

Federazioaren sozietatea den Geserlocal enpresak zeinak toki entitateei betearazpen-bideko 

diru-bilketa zerbitzua, isunak biltzekoa eta kontabilitate-laguntzakoa ematen dizkien, 

Federazioaren kide diren toki entitateen erakunde instrumental bihurtu da. Hala, toki entitateek 

erakunde instrumental gisa deklaratzen dutenean, enkarguak egin ahalko dizkiote lizitazio 

prozedurarik egin beharrik gabe.  

Federazioak Geserlocalen jarduerari jarraipena egingo dio, enkarguen baldintza ekonomikoak 

berrikusiko ditu eta toki entitateek eskatzen dituzten zerbitzu berriak eman ahal izatea sustatuko 

du. 

 

 

EGITURA 

2023an, bestalde, Federazioko ekonomia arloko arduradunaren erretiro partziala dela eta, 

errelebo-kontratua egiteko jarduketak gauzatuko dira. Aldez aurretik, dagokion hautapen-

prozesua egingo da. 

 


