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Egun on, denoi, jaun-andreak, parlamentariak eta Batzorde honetako kideak. Zuen aurrera 

atsegin handiz etorri naiz, lehenik eta behin, zuek ezagutzeko; bigarren, zuen aurrean nire 

burua aurkezteko; eta, hirugarren, nire lan-taldearekin batera egiteko. Hain zuzen ere, nire 

lan-taldea honako hauek osatzen dute: Edurne Eginoa Antxo, Lehendakaritza eta Gobernu 

Irekiko zuzendari nagusia; Amaia Goñi Lacabe, Funtzio Publikoko zuzendari nagusia; 

Lourdes Aldave Villanueva, Justiziako zuzendari nagusia; Agustín Gastaminza Oiz, 

Barneko zuzendari nagusia; Mikel Sagües García, Informatika, Telekomunikazio eta 

Berrikuntza Publikoko zuzendari nagusia; Olga Artozqui Morrás, idazkari nagusi teknikoa; 

eta Leire Asporosa Pérez, nire Kabinetekoa.  

 

Une honetatik aurrera, nik esango dudanaren edukia nire Departamentuaren egitura 

organikoaren Justifikazioko Memoriaren jarraipena eta garapenaren zati bat izango da. 

Justifikazioko Memoria 2015eko irailaren 4koa da, Gobernuaren espedientean jasotakoa; 

irailaren 9an onartu zen, eta aurrean aipatu ditudan zuzendari nagusi guztiek eta idazkari 

nagusi teknikoak sinatu zuten.  

 

Uztailaren 23an onartu nuen agindutako erantzukizuna, eta iruditzen zait lana taldean egin 

beharrekoa dela; horretarako, beraz, gaur hemen nirekin dauden pertsonak hautatu eta 

zuzendari nagusi izendatzea proposatu nion Gobernuari, guztiak ere Gobernu bereko 

funtzionarioak (horietako bat, idazkari nagusi teknikoa, Nafarroako Administrazio 

Auzitegiko bokala) edota toki administraziokoak (Lehendakaritza eta Gobernu Irekiko 

zuzendari nagusia) edo Nafarroako Unibertsitate Publikokoak (Informatika, 

Telekomunikazio eta Berrikuntza Publikoko zuzendari nagusia).  
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Alegia, gaur hemen nirekin dauden pertsonak ez dira edonor; bakoitzaren arloan gaitasun 

profesional eta esperientzia handiko pertsonak dira, batzuek dagoeneko urte asko 

daramatzatenak.  

 

Hori esanda, Gobernuan sartutakoan zer-nolako egoera aurkitu nuen adierazi nahi dut, 

egoera horren arabera jadanik gauzatu baititugu bi hilabete honetako lanak, eta 

aurrerakoak ere horren ondorioz proposatu ditugu.  

 

Alde batetik, motibaziorik gabeko funtzionarioak aurkitu nituen, zeuden arazo askori 

irteerak eta/edo irtenbideak bilatzen aspertuak zeudenak eta haien arduradunek aspalditik 

artatu gabeak; hau da, abandonatuta sentitzen ziren funtzionarioak. Baina gauzak 

aldatzeko gogoa zuten funtzionarioak aurkitu nituen aldi berean, eta ezin hobeto hartu 

ninduten (Gobernu osoa hartu gintuzten). Bakoitzak bere ezagutza eta esperientziaren 

barruan laguntzeko gogoa ikusten zen, gauzak beste modu batera egiteko gogoa, 

aurrekontu aldetik proiektu handietarako garai onenak ez direla jakinda ere.  

 

Bestetik, Nafarroako Jauregia deitzen dena kokatzen den eraikina (San Ignazio etorbidea 

1ekoa eta Carlos III.ren etorbidea 2koa) sinetsi ezineko egoeran aurkitu nuen: bulego gisa 

behar bezala prestatutako espaziorik ez Lehendakariak, Gizarte Eskubideen 

Departamentuko lehendakariordeak, Herritarren Harremanetarako eta Harreman 

Instituzionaletarako kontseilariak eta nik neronek eta nire taldeek lan egiteko (gainerako 

kontseilariek beste eraikin batzuetan dituzte bulegoak). Halaber, beste hutsune batzuk: 

instalazio elektrikoaren zirkuitu batzuk dagoeneko duela 60 urtekoak dira; argiteria-

sisteman errendimendu zaharkituak aurkitzen dira; kanpoko arotzeria egoera 

deitoragarrian; San Ignazio etorbidetik ikusten den lorategian dagoen iturriaren 

iragazpenak; lehengo Artxiboko 1. solairuko sabaiko hainbat puntutan hezetasuna; 

eraikinaren zati horretan uralita-estalkia hondatuta eta hermetikotasunik gabe dagoenez, 

2.000 m2 gutxiegi erabilita; xilofagoak zurezko piezatan, eta, ondorioz, ondare historiko 

artistikoa kaltetua (tronuko aretoko sabaiak); hegalak eta moldurak hondatuta eta 
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suhiltzaileak askatutakoak jasotzera etorri behar; Jauregiko balkoietako baranda 

metalikoak herdoilduta eta eskubanda desitxuratu eta altxatu duten dilatazioekin.  

 

Era berean, eraikinaren ondasun higigarrien egoera ez da hobea, nahiz eta Nafarroako 

Jauregiaren eta Nafarroako lehengo Artxibo Nagusiaren barrutia Hiriko Ondare 

Arkitektonikoaren barruan egon (Iruñeko Udal Planean Babes Osoko higiezin bezala 

aurkitzen da, I. Graduan), eta, era horretan, kanpoko itxura eta haren elementu 

arkitektoniko bereizgarriak osorik mantendu behar dira.  

 

Egoera hori ikusita, horren inguruko informazioa eskatu nuen. Eraikinak 160 urte baino 

gehiago ditu, eta 1951. urtean egin zen ornamentazioko jarduera garrantzitsua, Victor Eusa 

arkitektoak zuzenduta. Geroztik, egin diren jarduera aipagarri bakarrak honako hauek izan 

dira: kontseilarien bulegoak birmoldatzea solairu noblea deiturikoan 1986. urtean eta 

Lehendakariaren Kabinetearen bulego berriak 2008. urtean. Gainerako jarduera guztiak 

zehatzak, larrialdikoak eta epe luzera begira inolako helbururik gabeak izan dira. Beraz, 

horrek guztiak agerian utzi du gure aurretik egon direnek puntu horretan izan duten 

utzikeria.  

 

Hori guztia dela-eta, txostenak eskatu genituen berehala, eta nire Departamentuko Barne 

Zuzendaritza Nagusira atxikitako Gobernuko arkitektoak dagoeneko egin ditu. Txostenak 

osatu gabe daude; datozen hilabeteetan egin beharreko ezinbesteko eta premiazko 

jarduerak baloratu behar dira. Era berean, Eraikinaren Araudi Ordenamenduaren, 

Erabileren eta Mantentze-lanen eta hango Ondasun Higigarrien inguruko Plan Zuzentzailea 

onartzeko premia baloratu behar da, Urte anitzeko Etapa Plana onartua izan dadin 

beharrezko jarduerak egite aldera. Datorren 2016. ekitaldian hasiko lirateke egin 

daitezkeen lanak egiten, ekitaldi horretarako Aurrekontua zuek onartu eta gero.  

 

Hortaz, Gobernuaren izenean jakinarazi nahi dut hori dela gure erabakia, dagoen egoera 

ikusita. Egoera hori konpondu beharra dago, batetik, ondarea Nafarroako herritar guztiona 

delako eta zaintzeko legezko betebeharra eta betebehar morala dugulako, eta, bestetik, 
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epe laburrera eta ertainera egindako jardueren ondoren, beste arazo larri bat ere 

konponduko delako; hau da, Gobernuaren hainbat bulego alokatutako eraikinetan kokatzen 

dira, eta enpresa edo partikularrei izugarrizko kopuruak ordaintzen zaizkie horien truke. Era 

horretan, horretarako inolako premiarik ez litzateke egongo lehen aipatutako gutxiegi 

erabilitako 2.000 m2 horiek birgaituko balira, bulego horietako asko azalera horretan kokatu 

ahal izateko.  

 

Beraz, nire Departamentuak jorratu beharreko lehentasunezko jarduera izango da hori, eta 

nire egiten dut emandako erantzukizunaren arabera.  

 

"Nafarroako Jauregiaren" inguruan aurrean aipaturiko lan guztia beste lanarekin batera 

egin da bi hilabete hauetan, eta ez ni ez eta nire taldeko inor ere ez gara ezer egin gabe 

egon. Besteak beste, honako hauek burutu dira:  

 

 1.- Agente ezberdinekin hainbat alditan bildu gara Lehendakaritzatik aske izango 

den Justiziako Zuzendaritza Nagusia sortzeko gure proposamenaren gainean zer iritzi 

duten jakiteko. Izan ere, Gobernuak horrela adostu zuen, horretarako esleitutako 

aurrekontua gehitzeko aukera alde batera utzita, zerbitzu ezberdinen prestazioa optimiza 

daitekeelako, sektorea ezagutzen duen arduradun bat horretarako jarrita; esate baterako, 

Justiziako zuzendari nagusia den Aldave andrea. 

 

 2.- Larrialdiak artatzeko zerbitzu osoa erantzukizun eta zuzendaritza bakar 

batean batzeko proposamenaren inguruan dagokiona egin genuen, batetik, arreta lehen 

mailako zerbitzu publikoa izateagatik (suhiltzaileak, babes zibileko langileak eta 

foruzaingoa), eta, bestetik, Nafarroako Larrialdi Agentzia erakunde autonomoaren 

mendeko kudeatzailetzaren premiarik ez izateagatik eta horren kostu altuagatik. Horrela, 

bidezkoa ikusi genuen NLA desagerraraztea eta hango langile guztiak Barne Zuzendaritza 

Nagusiaren mende geratzea.  

 



 
 

2015-2019 legegintzaldirako Departamentuaren helburuak eta lan-ildoak  

 
 
 

www.navarra.es   5 | 35 

 3.- Ibilgailu ofizialak eta gidariak erabiltzeko modua erabat aldatzeko erabakia 

hartu zuen Gobernuak, arautzearekin batera; alegia, lanerako bakarrik erabiliko dira gure 

erantzukizunaren izenean, eta bakoitzak ez du ibilgailu ofizialik edo bere gidaririk izango.  

 

 4.- Gobernuaren Akordioa prestatzeko lanak ere jorratu ditugu, Aurrekontuen 

Foru Legearen bidez jarritako ordainsari-igoera alde batera utzita.  

 

 5.- Foru Erkidegoko Administrazioko langileen ordezkaritza sindikalarekin lau 

alditan bildu gara: lehen aldiz 2015/08/07an, Lehendakari andrearekin eta erakunde 

sindikal guztiekin batera; bigarrengoan, 2015/08/11n, Foruzaingoaren Mahai 

Sektorialarekin; hirugarren aldiz, 2015/08/28an, lehengo NLAko Langileen Batzordearekin, 

eta laugarrengoan, 2015/09/07an, Mahai Orokorrekin. Azken hirutan gai zehatz eta 

premiazkoak landu dira. Horrez gain, LAB, ELA, Comisiones Obreras, UGT eta AFAPNA 

sindikatuetako ordezkariekin pertsonalki bildu naiz, haien proposamen orokorrak ezagutze 

aldera, horiek aztertu eta berriz biltzeko konpromisoa hartzearekin batera.  

 

 6.- Gobernuari proposatu diogu jarduneko suhiltzaileen plazetarako oposaketen 

deialdia luzatzea, eta Gobernuak hala erabaki du; hortaz, deitutako 30 plaza funtzionarioen 

erregimenean izango dira.  

 

 7.- Funtzio publikoan konpontzeko dauden espediente ugari aztertu ditugu, eta 

orain arteko irizpideekin batere zerikusirik ez duten eran konpontzea erabaki dugu; izan 

ere, langileek eskatutako guztia hasieratik atzera bota da, jakinik hori ez zela bidezkoa eta 

arazoak konpontzeko erabakien aurka jarritako administrazioarekiko auzi errekurtsoetara 

joaz. Gure ustez, praxi administratibo txarra da hori, ausarkeria, bestelako konnotaziorik ez 

aipatzearren.  

 

 8.- Estatuko Administrazioarekin Lankidetzako Batzordean modu aktiboan hartu 

dugu parte, Administrazioaren eskaerak ebaztearren, eta, hain zuzen ere, hori egin dugu 
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Parlamentu honek onartutako foru-legeen aurka konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoak 

jartzea saiheste aldera.  

 

 9.- Nafarroako Foruzaingoaren antolakuntza eta funtzionamenduko 

Erregelamendua aldatzeko prozedura artxibatu eta berriro abian jarri dugu.  

  

 10.- 2015/09/16ko Gobernu Akordioa prestatzea onartu dugu; akordio horren 

bidez, jardunbide egokien, ustelkeriaren aurkako eta kode etikoaren arloko koordinazio-

lanak jorratzea erabaki dugu, eta horiek pasa den uztailean parlamentuaren egoitza 

honetan 2015/2019 Legealdirako sinaturiko Programa Akordioan jasotzen dira.  

 

 Agiri horretan erabaki zen Jardunbide Egokien eta Ustelkeriaren Aurkako Bulegoa 

sortzea. Bulegoaren jarduera honako ardatz hauen ingurukoa izango da: 

 

 - Kudeaketa publikoan eta bereziki azpiegituretan garatutako jarduera 

garrantzitsuenen auditoretza egitea eta berrikustea, eraikuntzan zein ustiapen eta 

mantentze-lanetan; edonola ere, Programa Akordioan jasotakoak.  

 

 - Kode Etikoaren proposamena egitea. Kode Etiko horren inguruan irekitako 

espedienteen hastea, instruitzea eta ebazpena ematea.  

 

 - Ustelkeriaren prebentzioa.  

 

 Programa Akordioan ezinbesteko bezala proposatzen den Kode Etikoak Gobernu 

Onaren eta Bateraezintasunen Kodearen inguruan egun indarrean diren legeak gainditu 

beharko ditu; horretarako, portaera desegokiak definitu behar dira, zehapen-prozedura 

ezarri behar da eta bermeak arautu auzitegien eta kontratazio-mahaien osaeran eta diru-

laguntzen esleipen eta kontzesioan.  
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 Programa Akordioaren arabera, Jardunbide Egokien eta Ustelkeriaren Aurka 

egiteko Bulegoaren eraketa, helburua, antolakuntza eta funtzionamendua dagokion Foru 

Legearen bidez arautuko dira.  

 

 Halaber, Programa Akordioan erabaki da funtzio publikoa duten pertsonak  

kontrataturiko enpresek edo pertsona profesionalek laguntza-kontratuen edo lan 

espezifikoetarako kontratuen bidez sistematikoki ordezkatzea mugatzeko aukera aztertzea.  

 

 Beraz, legealdiko konpromisoak eta helburuak horiek direla kontuan hartuta, 

Gobernuak beharrezkoa eta premiazkoa ikusi du ondorengo zereginetarako pertsona 

arduradun bat izendatzea:  

 

 - Departamentu ezberdinen arteko koordinazioa, Jardunbide Egokien eta 

Ustelkeriaren Aurka egiteko Bulegoa behar bezalako arrakasta-bermearekin ezar dadin.  

 

 - Kode Etikoa planteatzeko eta egiteko prestaketa-lanak bultzatzea.  

 

 - Aurreko Gobernuek zerbitzu publikoak emateko Foru Administraziotik kanpoko 

pertsonei eta/edo enpresei egindako kudeaketa eta kontratazio aginduak berrikustea.  

 

 Akordioan horregatik agindu zaio kontseilari honi dagozkion erabakiak hartzea, 

xede horretarako antolakuntza-unitatea sortzeko eta aipatu egitekoetarako soilik pertsona 

bat jartzeko. Egiteko hori nire berehalako mendekotasun organikopean egingo da.  

 

 Hain zuzen ere, 2015/09/16ko Akordioaren asmoa ez da, zenbait talde politikok 

eta komunikabidek ulertu eta adierazi nahi izan duten moduan, aurreko Gobernuak jadanik 

ikuskaturiko lanak ikuskatzea, Compots Ganberak egiten dituen lanak burutzea edota inor 

saritzea, orain arte inork egin gabeko eta Akordioan ederki definituriko lana egitea baizik.  
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 Aurrekoa esan ondoren, legealdi honetako 4 urtetan zehar zer egin nahi dugun 

aipatuko dut jarraian, egoitza honetan sinaturiko Programa Akordioari jarraiki (zuek ondo 

ezagutzen duzue). Beste gauza bat izango da egin ahal izatea, eta hori diot zuen esku ere 

badagoelako. Programa Akordioko erabaki horiek, jakina, geure egiten ditugu, behar 

izateagatik eta, hori baino lehen, horiekin ados egoteagatik eta horien jatorrian eta 

bideragarritasunean sinesteagatik.  

 

 Beraz, eta kontseilari honi egin nahi dizkiozuen galderak gaur edo zuek 

komenigarritzat edo bidezkotzat jotakoan erantzutea kontuan hartu gabe, jarraian azalduko 

dut nire erantzukizunpeko arlo bakoitzean zer-nolako ekintzak dauden aurreikusita; alegia, 

zuzendari nagusien arabera bereiztuta azalduko ditut, 5 izateaz gain, haien eskumen-

eremuak askotarikoak eta ezberdinak baitira.  

 

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza N agusia  

 

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiak departamentu arteko 

koordinazio juridiko eta administratiborako lan horizontal garrantzitsua du; horrela, ahalegin 

handiagoa egin beharko da exekutiboaren funtzionamenduak kudeaketa eraginkorra izan 

dezan aurrera egiten jarraitzeko. Zeregin hori Gobernuko Idazkaritza eta Araudi 

Ekintzako Zerbitzuak  burutuko du, eta honako hauek izango dira bere egitekoak:  

 

a) Gobernuaren bileren kudeaketa: Gobernuaren bileren kudeaketaren papera desagertu 

da dagoeneko, baina Quorum deituriko aplikazio aitzindaria sartu nahi da Aparteko 

espedienteen kudeaketa korporatiboaren plataforman, sinadura digitala sartzea lor dadin 

eta Gobernuaren bileren izapidetze elektroniko osoa egin dadin.  

 

b) Araudia eta arauen kalitatearen kontrola: koordinazioak eraginkorra izaten jarraitu behar 

du Gobernuaren eta haren departamentuen jarduerak homogeneoak, bateratuak eta 

errealistak izan daitezen helburuak lortzerakoan. Horretarako, Gobernuak onartutako arau 
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guztien kalitatea kontrolatzen jarraitu behar du, bai erregelamendu-mailakoak, bai 

onartutako lege-proiektuak.  

 

Zuzendaritza Nagusiak, Koordinazio Batzordearen laguntzarekin, Gobernuaren gaiak 

teknikoki eta juridikoki arazteko lan garrantzitsua egingo du, eta Departamentu guztientzat 

interes horizontalekoak diren gaietan jarraitu beharreko arauak ezarriko dira.  

 

Halaber, Gobernuak egindako lege-proiektu eta foru-dekretu guztiak burutzen lagunduko 

du Zerbitzuak, eta zeharkako edukikoak izapidetzeaz arduratuko da. Zehazki, Nafarroako 

Gobernurako legealdi honetako Programa Akordioan Nafarroako Foruko Zuzenbide Zibila 

aldatzea eta eguneratzea eskatzen da, egungo gizartearen errealitatera egokitzearren; era 

horretan, zeregin hori Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiak 

gauzatu beharko du, eta, horretarako, Nafarroako Foru Berria berritzeko proiektua 

burutzeko beharrezko prozesua egin beharko da.  

 

Nafarroako Foruko Zuzenbide Zibileko Aholkularitza Kontseilua berreskuratu behar da; 

hain zuzen ere, otsailaren 6ko 9/2006 Foru Dekretu bidez sortu zen, eta, geroztik, 3 aldiz 

bakarrik bildu da (2007/02/02, 2009/11/11 eta 2010/06/22), hots, azkena duela 5 urte baino 

gehiago. Aholkularitza Kontseilua osatzeko, etorkizuneko aldaketak eragindako sektore 

guztiak egon behar dira; hortaz, bultzada berria eman behar zaio, Foruko Zuzenbide Zibila 

aldatu behar den neurrian. Hori dela-eta, Zerbitzuaren lankidetza osoa izan behar du.  

 

c) Autogobernua defendatzeko eta bultzatzeko helburuak babestea: Zerbitzuak laguntza 

eskainiko dio Transferentzien Batzordeari nahiz LORAFNA aldatzeko araudi ekintzari.  

 

d) Administrazio-prozeduren eta kide anitzeko organoen inbentarioak eguneratzea: 

herritarren eta langile publikoen kudeaketa eta informaziorako erreferentziazko elementu 

garrantzitsuak direnez, ahalegina egingo da administrazio-prozeduren eta kide anitzeko 

organoen inbentarioak etengabe eguneratuta izateko eta horiek espedienteen kudeatzaile 
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korporatiboarekin eta prozeduren izapidetze elektronikoarekin erabiltzea sustatzeko. 

Alegia, gure eskuetan ditugun tresnei etekinik handiena ateratzea da helburua.  

 

Egungo krisi ekonomikoan, prozedurak eta administrazio-kudeaketa arrazionalizatzeak 

ahalegin gehiago egitea eskatzen du, baliabide publiko gutxiagorekin gehiago 

produzitzeko. Hori dela-eta, Administrazioko kide anitzeko organo guztien funtzioak 

berrikusiko dira; hau da, analisi serioa egingo da behar bezala birdimentsionatzearren. 

Guztiek ez dute gastuan ekonomia zuzena eragingo, baina, ezbairik gabe, egungo egoera 

dela-eta, beharrezkoak ez direnak kentzeko balioko du. Egitura administratiboen herstura 

eta arrazionalizazioaren arloko beste neurri bat izango da.  

 

Gobernu Irekiko Zerbitzua. Jarduera-ildoak:  

Gardentasunaren eta Gobernu Irekiaren inguruko ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legean 

esaten da indarrean sartu eta urtebeteko epean egin behar zela Administrazioa 

Sinplifikatzeko Plan Orokorra; plan horren helburua izango da, eskumeneko egiturak eta 

prozedurak aurrez ebaluatuta, arrazionalizatzea eta sinplifikatzeko neurriak berriz 

bultzatzea. Plana Gobernuak 2013/10/20an hartutako Erabakiaren bidez onartu zen, eta 

jadanik abian da.  

 

Foru Legeari jarraiki, Departamentu arteko Batzordea sortu zen, Lehendakaritzako 

Zuzendaritza Nagusiak zuzendua. Batzordea Nafarroako Foru Erkidegoko Administrazioko 

departamentu guztietako ordezkariek osatzen dute, Administrazioa Sinplifikatzeko Plan 

Orokor bera sustatze, planifikatze eta koordinatzearren eta, Planean jasotako adierazleen 

arabera, helburuak zenbateraino lortzen eta ezartzen diren ebaluatze aldera.  

 

Foru Legean xehetasunez aurreikusten dira Planak bete beharreko helburuak, parte 

hartzeko eta hedatzeko neurriak eta Planaren gauzatzea. Zerbitzuak modu aktiboan 

jarraituko du lanean helburu horiek bete daitezen.  
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Gobernu Irekiaren bidez, gure asmoa da informazio publikoa eskuratzeko aukerak eta 

gardentasun-mailak hobetzea; horrela, herritarrei erraztasunak emango zaizkie politika 

publikoak definitu eta garatzerakoan parte hartzeko, lankidetzako eta elkarrizketako 

etengabeko espazioak irekita.  

 

Gobernu Irekia Departamentuaren egitura organikoan egoteak argi eta garbi erakusten du 

Gobernu honek gardentasunaren alde, herritarrak parte hartzearen alde eta herritarrekin 

etengabe hitz egitearen alde egindako apustua; hau da, azken finean, herritarrak ekintza 

politikoaren mami bezala hartzearen aldeko apustua.  

 

Gobernu Irekia eratzen duten oinarrizko printzipioak ezartzen eta garatzen lan handia egin 

behar da. Herritarrei egiazko informazioa eskaini behar diegu, eguneratua, eta herritarrek 

informazio publikoa eskuratzeko duten eskubidea gauzatzen aurrera egin behar dugu. Era 

horretan, informazio publikoa emateko proaktiboak izan behar dugu, autonomia erkidegoen 

gardentasun-adierazpen guztiak bete behar ditugu, herritarrei eragozpenak eta zailtasunak 

kendu eta arindu, eskatutako informazioa lor dezaten, eta herritarrek berrerabil ditzaketen 

datuak eman behar dizkiegu (formatu-aldera ezberdinetan).  

 

Ildo horretan, Gobernu Irekiaren Ataria eskuragarri dutela ikusi behar dute herritarrek, eta 

atarian sartzeko aukera Foru Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan eskaini behar zaie 

pixkanaka-pixkanaka. Nafarroako Foru Erkidegoko Administrazioaren eta erakunde 

publikoen informazio publikoaren kokapena eta sarrera berrikusi eta hobetu behar ditugu, 

eta Herritarren Gida bat prestatu, informazio publikoa eskuratzeko eskubidea erabiltzea 

erraztearren.  

 

Datuen katalogo gero eta handiagoa sartzen joango gara, herritarrek zein enpresek berriz 

banatzeko eta berrerabiltzeko informazioarekin, balioa duten produktu berriak lortuaz. 

Esate baterako, gure Erkidegoari eskatutako informazioa argitaratu da egun hauetan, 

Nafarroako Lurralde Informazio Sistemak (SITNA) emandako informazio geoerreferentziatu 

garrantzitsua.  
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Horrela, bada, Nafarroako Gobernuaren aplikazioen kodea liberalizatzea (uzten dutenena) 

sustatuko dugu, gizarteak berrerabili dezan.  

 

Administrazioko departamentu guztiei eta langile publikoei jakinaraziko diegu paper 

garrantzitsua dutela parte hartzeko eta elkarlana egiteko gobernuaren modu hau 

garatzerakoan; era horretan, Gobernu Irekiaren Ataria langile publiko guztiengana 

gerturatuko dugu, batik bat barne trebakuntza erraztuaz, informazio publikoaren unitate 

arduradunentzat (URIP) prestakuntza-plan espezifikoa garatuaz eta ahalik eta unitate-

kopuru handienari edukien egileen eta editoreen erabakia zabalduaz.  

 

Politika publikoak herritarrekin batera (ez herritarrentzat) definituko eta garatuko ditugu, 

gobernuaren eredu parte-hartzaileagoa eta laguntzaileagoa sustatuta. Ildo horretan, parte 

hartzeko espazioak erabiltzea bultzatuko dugu, araudiak, planak, programak, proiektuak, 

inkestak,… egite aldera; parte hartzeko espazio horiek, edonola ere, herritarrei beren 

parte-hartzearen emaitza eskainiko die.  

 

Beste administrazio publikoekin, herritarrekin, enpresekin, kanpoko agenteekin, elkarteekin 

eta abarrekin lankidetza bultzatuko dugu, kudeaketa publikoan eraginkorragoak izatearren.  

 

Kudeaketa gardenari eta parte-hartzaileari esker, gobernuaren eta administrazioaren 

ekintzaren kontuen berri eman ahal izango zaio gizarteari.  

 

Era horretan, Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko 11/2012 Foru Legearen 

(ekainaren 21ekoa) erregelamendua garatzea bultzatuko dugu baita ere, eta arreta berezia 

eskainiko diogu Gobernu Irekiaren arloko araudia aztertu, proposatu eta garatzeari.  
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Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia  

 

Legealdi honetan, kontseilariaren helburuak honako hauek dira:  

 

 1.- Funtzio publikoaren inguruan hartuko diren erabakietan langileek parte 

hartzea erraztea, giza baliabideak kudeatzeko modua aldatuta.  

 

 Eskaerari erantzuna emango zaio eta langileei gertuagoko tratua eskainiko zaie, 

aurkeztutako premiei erantzun arinagoak eta oinarri handiagokoak emate aldera. Horrela, 

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak duen urruneko irudiari amaiera eman nahi zaio.  

 

 Modu horretan, Lan Harremanetarako Atala sortu da, Zuzendaritza Nagusiak 

unitate espezifiko bat izan dezan, Nafarroako Foru Erkidegoko Administrazioko eta 

erakunde autonomoetako langileen premiak artatzen eta horiei erantzun egokia ematen 

arituko dena, ordezkarien bitartez. Horretarako, zuzeneko arreta eta erakunde sindikalekiko 

harremana sustatzeko, arintzeko eta biziagotzeko lana agindu zaio, Zuzendaritza 

Nagusiaren eta langileen ordezkarien arteko harremana kudeatzeko ordezkaritza eta 

bitartekaritza lanak egiteko aginduarekin batera.  

  

 2.- Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzura dauden Langileen Estatutua 

aldatzea, arlo horretan egin beharreko aldaketa aurrez sakon hausnartuta. Giza 

baliabideak eta zerbitzu publikoen prestazioa egokitu behar dira, eraginkorra izan dadin. 

Aldi berean, aipatu Estatutuaren garapen-araudia aldatzea aztertuko da; horrela, langileen 

eskubideak modu egokian jasoko dira, eskubideen eta betebeharren funtsezko gai horretan 

beharrezko segurtasun juridikoa emanaz.  

 

 3.- Egitura administratiboa definitzea. Dauden lanpostuak, zuzendaritzak eta 

buruzagitzak ebaluatuko dira, eta dituzten funtzioetara era egokian egokitzen diren 
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aztertuko da. Lanpostuen profil profesionalak eta haiei esleitu beharreko hizkuntza-profilak 

definituko dira, azken hori Euskarabidearekin elkarlan estua eginda.  

 

 4.- Funtzio publikoan sartzeko sistemak eta zuzendaritzak eta buruzagitzak 

hornitzeko sistemak berrikustea, horiek merituen eta gaitasunen arabera esleitzea eta 

tarteka jardueraren ebaluazioa egitea.  

 

 5.- Merituan, gaitasunean, esperientzian eta jardueran oinarritutako karrera 

administratiboa ezartzeko aukera aztertzea.  

  

 6.- Bateraezintasunen erregimenaren segimendu zorrotza egitea. Horretarako, 

Bateraezintasunen Erregimenaren eta Presentzien Kudeaketaren Atala sortu da.  

 

 7.- Funtzio publikoaren arloan ezagutza jasotzeko modua aldatzea lortzea; era 

horretan, langileen ezagutza eta informazioa kudeatzeko sistema diseinatzea, definitzea, 

ezartzea eta mantentzea. Helburu hori proposatu da ezagutza ez dutelako pertsonek izan 

behar baizik eta erakundeak berak, langile guztiek ezagutzaren iturri material horietatik 

jaso dezaten. Hori dela-eta, legealdi honetan lortu behar da Funtzio Publikoko 

Zuzendaritza Nagusiko pertsona guztiek jarraitu beharreko idatzitako edo idatzi gabeko 

irizpide guztiak eta arlo horretako araudi, jurisprudentzia eta aurrekari guztiak erreminta 

bakar batean jasotzea, denen zerbitzura egon dadin.  

 

 8.- Behin-behinekotasuna murriztea, bereziki hezkuntzan, osasunean eta gizarte-

zerbitzuetan, eta plantillak pixkanaka gehitzea dagokien OPEen bitartez, plantilla organikoa 

bere benetako tamainara aurrez egokituta, sortutako eta mantendutako egitura-plazak 

bertan sartuaz.  

 

 9.- Nafarroako Foru Erkidegoko Administrazioaren eta haren erakunde 

autonomoen zerbitzura dauden langileen erosteko ahalmena pixkanaka berreskuratzea.  
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 10.- Administrazioan azken urteetan egindako zerbitzu-pribatizazioak berrikustea 

eta funtzionarioei dagozkien lanetarako enpresak ez kontratatzea.  

 

Justiziako Zuzendaritza Nagusia  

 

Azpimarratzekoa da Justiziako Zuzendaritza Nagusia bultzatu egin dela, beste 

zuzendaritzetatik aparte, autonomia eta eragin-gaitasuna izan dezan Justizia sektoretik 

egindako eskaerak azkar eta berehala ebaztearren.  

 

Justiziako administrazioko taldeak leuntzeko lan egin behar dugu, orain arte ez baitira 

kontuan hartu; horrela, profil psikologikoak eta sozialak sartuko ditugu, epaitegietan eta 

auzitegietan oso beharrezkoak izateagatik.  

 

Iraganean uste zen justizia administratzeko soilik abokatuak eta profil juridikoak behar 

zirela, eta, orain, ideia hori hautsi behar dugu. Beraz, legeetan aurreikusitako taldeen 

zuzkidura egokia bultzatu behar dugu: adin txikikoena, emakumeenganako indarkeriaren 

aurkako borroka arlokoa edo familia kontuena, bakoitzean eskumena duten epaitegien lana 

erraztearren.  

 

Bake epaitegien baldintzak "duin bihurtu" nahi ditugu, hain ahaztuta eta hain umezurtz 

izateagatik. Elizondoko Epaitegian bizitakoak bezalako egoerak saihestu nahi ditugu; izan 

ere, 2014ko uholdeak eta gero, egoera korapilatsua jasan behar izan zuten, inor ez baitzen 

egoeraz arduratu, eta dokumentazioa galtzeko arrisku handia egon zen (dokumentazio hori 

erregistro zibiletakoa bezain baliotsua da).  

 

Horrelakorik berriz gertatzerik nahi ez dugunez, Bake Epaitegiak zaintzeko konpromisoa 

hartzen dugu, Justizia Administrazioa baitira, eta landa-eremuetan herritarrak justiziara 

gerturatzeko bidea eskaintzen baitute.  
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Justizia-eremuan, Espainiako 1978ko Konstituzioak egindako eskumen-banaketa zitala da, 

eta era horretan justizia ezin dela administratu eta ezin dela arina eta eraginkorra izan 

pentsatzera bultzatzen du.  

 

Gai horretan hainbat arduradun daude: Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia, Justizia 

Ministerioa, autonomia erkidegoak eta Tokiko Administrazioa bera Bake Epaitegiei 

dagokienean. Baliabideak ere oso gutxi jartzen dira. Eta hori guztia kontuan hartuta, ez 

dirudi Estatuak konpondu nahi duenik Justiziaren arazo endemikoa.  

 

Hala ere, erabakiak hartzeko erantzukizunen banaketaren gaineko hausnarketa horri 

erreparatuta, gure asmoa da aurrera egitea orain gure eskumenekoak diren gaietan eta 

lortu nahi ditugun bestelako kontuetan.  

 

Udalekin batera lan egin nahi dugu epaitegien eta auzitegien antolakuntzaren barruan hain 

ahaztuta dagoen sektore horren eskaerak konpontzeko.  

 

Halaber, langileei dagokienean (Justiziako giza baliabideak), Konstituzio Auzitegiaren 

aurkako Epaiaren ondoren aurkitu ditugun baldintza hain negatiboak gainditzeko lan egin 

nahi dugu. Ordainsarien sistema eta langileen, kudeatzaileen, izapidegileen eta laguntza 

judizialeko langileen erregimena Estatuaren eskumenekoa direla adierazi da.  

 

Langileen frustrazioa gainditzen lagundu nahi dugunez, gure asmoa da Prestakuntza Plana 

idaztea haien eskaerak kontuan hartuta (birziklatzea eta epaitegi eta auzitegietako 

baldintza berrietara sartzea).  

 

Modu berean, Bulego Judizial berria bultzatuko dugu, Nafarroa oso atzeratuta baitabil 

antolakuntza-eredu horretan (duela urte asko aurreikusi zen eta ez da batere garatu). 

 

Hori dela-eta, Zuzendaritza Nagusiari Bulego Judizial Berriari Laguntzeko Unitatearen 

irudia eman zaio, Atal mailarekin, auzitegi eta epaitegiekin nahiz Gobernu Salako kideekin 
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lan egite aldera. Halaber, XXI. mendean Justizia Administraziorako aurreikusitako 

erakunde-eredu berria proposatu nahi da.  

 

Bitartekaritza-programak bultzatuko ditugu. Nafarroako geografia osoan, lurralde guztian, 

berdintasuna bermatzea da gure helburua, Iruñeko eskualdetik kanpoko herritar batzuek 

hiriburuan izan bai baina hiriburutik kanpo ez dauden zerbitzurik gabe gera ez daitezen.  

 

Horregatik eta gure lana inspiratzen duten berdintasun-zerbitzua eta zerbitzu publikoa 

bermatzeagatik, administrazioak epaitegi eta auzitegi guztiei baliabide egokiak eskaintzeko 

lan egingo dugu, izan giza baliabideak edo baliabide materialak.  

 

Bat gatoz Auzitegi Nagusiak egindako proposamenarekin; hau da, Justiziako 

Administrazioarentzat premien araberako aurrekontua jartzea, Nafarroako Aurrekontu 

Orokorren %an. Jakina, Gobernuak aurkeztutakoaren araberakoa izango da eta 

Parlamentu honek onartua.  

 

Aurkeztu berria da Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Salako Idazkaritzak eta 

Justiziako Zuzendaritza Nagusiak sinaturiko Protokoloa, hasierako idatziak edo eskaerak 

telematikoki aurkezteko.  

 

Horretarako, profesionalak eta langileak prestatzeko lan garrantzitsua egin behar da. 

Tartean dauden agenteen lana hobetzeko asmoarekin aplikazio informatikoak jartzeko 

laguntzen jarraituko da.  

 

Fitxategi judizialei dagokienean, epaitegiei ematen zaien zerbitzua bultzatu nahi dugu; 

hots, etorkizunera begirako baliabideak ematea, jadanik zaindu beharrekoa ez den 

dokumentazioa ezabatzearren.  
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Elkargo Profesionalekin edo bestelako korporazioekin "hitzarmen" formuletara jotzeko joera 

saihestu nahi dugu; izan ere, gure ustez, egiteko horiek izaera publikoa dute (horrela 

aitortzen da Konstituzioan eta Legeetan), eta Administrazioa behartu egiten dute.  

 

Gobernuaren aldaketa-programan, ezinbesteko konpromisoa dago gizarte-politikekin 

zerbitzuak emateko sektoreetan: osasuna, hezkuntza, giza eskubide eta justizian ere bai.  

 

Hori dela-eta, espetxeekin batera lan egingo dugu gizarteratzeko programak egin eta 

ordezko aukerak eta neurriak jorratze aldera zigorra betetzeko epaia eman zaien 

pertsonentzat, Espetxean sartu beharrik gabe.  

 

Adostasunetik urratsak eman nahi ditugu, kasu horietan epaitegiei laguntzeko formulak 

aurkitzeko baliabideak bilatuaz.  

 

Lankidetza bilatuko dugu espetxean daudenen arreta hobetzeko. Zuzkidura materiala 

hobetu bada ere, bestelako eremuak ez dira hainbeste hobetu; esate baterako, medikuaren 

arreta egokia edo bertara iristea, garraiorik ez izateagatik.  

 

Eskudunak ez garela alegatzen dugu behin eta berriz, eta moteltasuna babesten dugu, 

baina dagoeneko balio ez duen aitzakia hori alde batera utzita, eskudunak izateko eta 

erabakiak gerturatzeko egingo dugu lan, merezi duela erakustearekin batera. 

 

Delituaren Biktimak Artatzeko Bulegoak presentzia handiagoa izatea nahi dugu, laguntza 

psikologiko eta sozialeko programak oso baliagarriak baitira esperientzia traumatikoa jasan 

duten pertsonak indarberritze aldera. Hori dela-eta, gure egitekoa izango da Justizia 

Jauregiaren barnean Bulegoa bistaratzea, epaitegiek edo Justizia zerbitzuek 

desbideratutako guztiei laguntza emateko. 
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Azkenik, parte-hartzea bultzatu nahi dugu Nafarroako Justiziako Aholkularitza Kontseiluan, 

ordezkaritza instituzionala Justizia biguntzeko ekimenak eman ditzaketen beste sektore 

batzuekin batera partekatzearren.  

 

Barneko Zuzendaritza Nagusia  

 

Aurrean esan dugu NLA desagertu dela eta langileak eta baliabide materialak Barneko 

Zuzendaritza Nagusira atxiki direla. Hortaz, hori kontuan hartuta, jarraian zehaztuko dugu 

nola ikusten dugun Suhiltzaileen Zerbitzua eta eremu horretan zer egiteko asmoa dugun 

legealdi honetan. Ondoren, baita ere onetsi dugun Babes Zibileko Zerbitzua jorratuko dugu, 

eta, gero, Foruzaingoa, Segurtasun Politikak eta Segurtasun Eskola. 

 

Suhiltzaileen Zerbitzua  

Orain arte izandako Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzua Nafarroako 

Suhiltzaileak deituko da hemendik aurrera. Izen hori erabili izan dute profesionalek zein 

herritarrek, eta, beraz, horrela deitzea beharrezkoa iruditu zaigu; izan ere, Nafarroak behar 

duen suhiltzaileen zerbitzu modernoak berez egiten ditu prebentziozko, su-itzaltzeko eta 

salbamendurako lanak, zentzurik zabalenean.  

 

Suhiltzaileen Zerbitzu berria Atal hauetan egituratu da:  

 

 a) Prebentzio, Ikuskaritza eta Dibulgazio Atala.  

 b) Logistika eta Taldeen Atal Teknikoa.  

 c) Esku-hartze Operatibo, Parke, Kanpaina eta Taldeen Atala.  

 d) Prestakuntza Atala.  

 

Atal horietako bakoitzak material, eskumen eta egitura aldetik eremu zabala izango du, 

Lehendakaritza, Funtzio Publiko, Barne eta Justiziako Departamentuaren egitura organikoa 

ezartzen duen Foru Dekretuan zehazten den moduan.  
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Eskumen eta egitura arloko eremu horiek gehiegi zehaztu gabe, esan dezakegu 

birmoldatze honen azken helburua dela esku-hartze operatiboari garrantzia ematea. 

Horren Atala Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzuaren kidego nagusian eratzen da.  

 

Kontseilaritza honetan, behin egitura berria ezarrita, argi dugu Suhiltzaileen Zerbitzuak oso 

operatiboa izan behar duela; hori dela-eta, garrantzia ematen diogu Esku-hartze Operatibo, 

Parke, Kanpaina eta Taldeen Atalari.  

 

Gainerako atalak sistema eragilea hobetzeko erreminta gisa erabiliko direnez, 

garrantzitsuak iruditzen zaizkigu, baita ere. Suhiltzaileen zerbitzu modernoak eta 

dinamikoak, gure gizarteak behar duen bezalakoak, ezingo lituzke eskatzen zaizkion 

eskaerak bete etengabeko prestakuntzarik gabe, prebentzio-lanik gabe eta, jakina, 

laguntza tekniko eta logistikorik gabe. Hortaz, azken egitura egungo Suhiltzaileen 

Zerbitzuaren benetako premietara egokitzen da.  

 

Gaur egun eskatzen denarentzat erantzuna izan arren, ezin dugu berehalakotasun 

horretan geratu; hau da, handinahiak izan behar dugu, etorkizunari begiratu garaiei aurre 

hartuz, eta datozen bosturtekoetarako larrialdietarako erantzun osoak diseinatzen hasi 

behar dugu.  

 

Suhiltzaileen Zerbitzua berrikusi egin behar da, pasa den mendeko 60ko eta 70eko 

hamarkadakoa baita. Nafarroako errealitatera egokitzen joan da askotan ez ahalegin 

handirik gabe, baina Nafarroan nabari den aldaketa-giroak Zerbitzu hau ere freskatu behar 

du, modernizatze eta hobetze aldera.  

 

Modu horretan, oinarriak finkatzen hasi gara aldaketa bultzatzen duten lau alderdi politikok 

Gobernuaren Programa Akordioan Suhiltzaileen, Babes Zibilaren eta Boluntariotzaren 

inguruan sinaturikoari forma emateko (Akordio horretako 7.4 puntua). Hirugarren atalean 

esaten da Suhiltzaileen Zerbitzuaren Plan Zuzentzaile berria idatzi behar dela, eta, 

zalantzarik gabe, hori izango da legealdi honetako erronka handia, suhiltzaileei 
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dagokienean. Behin organigrama eta egitura berria amaituta, presarik gabe baina etenik 

gabe hasi beharreko lana izango da.  

 

Laburpen gisa eta beharrezkoa baino gehiago sakondu gabe, aurrera dezakegu 

Suhiltzaileen Plan Zuzentzaile horrek bermatuko duela Larrialdien Zerbitzu Publikoa, eta 

modernizatzeko beharrezko aldaketak egingo dira; esate baterako, zerbitzuen zorroa 

finkatzea edota baita handitzea ere.  

 

Programa Akordioko laugarren puntuan, Esku-hartzeen Plan berria idazteko konpromisoa 

aipatzen da, eta bertan boluntarioen taldeak sartuko dira. Esku-hartzeen Planak ezin du 

dokumentu egonkorra eta itxia izan; operatiboaren kudeaketari buruzko guztia hausnartu 

behar dugu erreminta eraginkorra izan dadin.  

 

Esku-hartzeen Plan horren barruan Nafarroako boluntariotza aipatu behar da, eta, 

zehatzago, gure Erkidegoko Iparraldean egiten den lana (suhiltzaile-lanetarako 

boluntarioak). Irudi hori Auzolan kontzeptuarekin lotzen da zuzenean; hau da, taldearen 

onerako, ondasun erkidearentzat, egiten den lan komunitarioa. Suhiltzaile boluntarioen eta 

toki-administrazioen ahalegina aitortu eta arautu behar da esku-hartze operatiboekin 

zerikusia duten alor guztietan, herritarrei eskaini beharreko zerbitzua hobetzeko izango 

denaren uste osoarekin.  

 

Aurrean aipaturiko Programa Akordioa aintzat hartuta, Kontseilaritza honen lehen neurria 

izango da Gobernuari proposatzea suhiltzaileen 10 plaza betetzeko abian den 

oposaketaren deialdiaren oinarriak aldatzea eta 30 plaza finko bihurtzea. Gure teknikarien 

aholkuei jarraiki eta sindikatuen iritzia uneoro ezagututa, hautapen-prozesua berrikusiko 

dugu, gardentasuna ez ezik, oposiziogile guztiei berdintasun, meritu eta gaitasun 

printzipioak bermatzearren.  

 

Jakin badakigu, sindikatuek eta suhiltzaileek ere horrela helarazi digutelako, gaur egungo 

arazo nagusia dela ekintza-langilerik ez izatea. Arazo hori epe ertainera larriagotuko 
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denez, Nafarroako suhiltzaileen plantillan 30 indar berri horiek ahalik eta azkarren sartzeko 

lanean ari gara. Jakina, legezko berme guztiekin egin behar da, Nafarroako etorkizuneko 

suhiltzaileek gaur arte historikoki eskainitako funtzio guztiak garatu ahal ditzaten.  

 

Babes Zibila  

Babes Zibileko Zuzendaritzak 2015-2019 legealdirako honako helburu estrategiko hauek 

ditu:  

 

 1.- Gorabeherak kudeatzeko sistema informatikoa (I-112) berritzen amaitzea. 

Aurtengo azaroaren hasiera aldera amaituko da gorabeherak informatikoki kudeatzeko 

plataforma teknologiko berria ezartzeko 2013. urtean hasitako lehen fasea. I-112 deituko 

da. 2016. urtean zehar, proiektuaren gainerako funtzionalitateak eta dagozkion doikuntzak 

garatzeko bigarren fasea amaituko da, ahalik eta hobekien funtziona dezan. Aurrerapen 

honi esker, aurretik ezinezkoak ziren hobekuntzak egin ahal izango dira.  

 

 2.- Larrialdien Kudeaketan Teknikari Espezialistaren irudia ezartzen hastea. 

Babes Zibileko Zerbitzuan larrialdien koordinazio eta zuzendaritzako teknikaria sartuko da, 

luzaroan eskatu dena, babes zibileko planak aktibatzeko fase ezberdinak artatzearren. 

Larrialdi handiak aztertzen, planifikatzen eta kudeatzen lan egiten duten langileak 

bultzatuko dira.  

 

 3.- Nafarroako Gobernuaren egungo heliportua dagoen lekutik (Miluze) 

Cordobillara aldatzea. Miluzeko heliportuaren egungo instalazioen iragankortasun-egoera 

behin betiko konpondu nahi da; era horretan, Cordobillako Suhiltzaileen Parke Nagusiaren 

inguruan eraikiko den instalazio berrira eraman nahi da, kokapenaren inguruko legezko 

arazoak konponduaz, besteak beste, salbamendurako, medikuentzako edo baso-

kanpainen EPRIF taldearentzako mugitzea erraztearekin batera.  

 

 4.- Babes zibilaren eta norberaren babesaren inguruko kultura gizartean 

hedatzea. Beharrezko baliabide pertsonal eta materialekin babes zibilaren eta norberaren 
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babesaren gaineko prebentzio eta sentsibilizazio kanpaina publikoak diseinatuko dira; 

horrela, babes zibilaren arloko prestakuntza eta informaziorako plan publikoak burutuko 

dira. Larrialdiko zerbitzu publikoen zentzuzko erabilera hobetuko dugu, herritarren 

autobabeserako baliabide pertsonalak gehitzeaz gain.  

 

 5.- Sailkaturiko jarduerak ikuskatzea bultzatzea, industrialak nahiz industrialak ez 

direnak. Informazioa emandako jarduerak ikuskatzeko lanak bultzatuko dira, orain arte oso 

gutxi edo ia batere ez baitira garatu. Halaber, eraikin, instalazio edo jardueretako ekintza-

proposamenak edo prebentzio-programak sustatuko dira, lankidetza-sarea sortuaz 

Suhiltzaileen Zerbitzuarekin eta Erkidegoko Udalekin.  

 

 6.- Babes Zibilarekin larrialdietan lan egiten duten boluntarioen jarduera indartzea 

eta koordinatzea. Babes zibilarekin eta larrialdiekin zerikusia duten jarduerak egiten 

dituzten talde eta elkarte ezberdinen eta esku hartzen duten zerbitzu ezberdinen arteko 

koordinazioa bultzatuko da, eta prestakuntza-jardueretan eta jarduera operatibo eta 

logistikoetan laguntza emango zaie.  

 

Foruzaingoa  

Hainbat ekintza proposatzen ditugu:  

 

A) Araudi-aldaketak 

 

Beharrezkoa da lanpostuen inguruko azterketa zehatza eta ordenatua egitea, haien 

baldintzak zuzenak eta egokiak izan daitezen, kontuan izanik, besteak beste, lanaldia, 

erantzukizuna, nekagarritasuna eta espezializazioa, polizia moderno, bizkor eta 

eraginkorra izatearren, jarduera hertsatzerik gabe eta modu koherentean eta eraginkorrean 

garatu dadin.  
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Lehendik dagoen araudia garatu eta egokitu behar da, besteak beste, honako hauek 

bezalako alderdiak arautzearren: bigarren jarduera, lanpostuen hornidura, antolakuntza eta 

funtzioak, prestakuntza, erregelamenduzko armak,…  

 

Gainera, araudiak arau argiak eta objektiboak ezarri behar ditu, Foruzaingoko kide guztiek 

beren karrera profesionala baldintza beretan garatu ahal izateko eta subjetibismoak justizia 

eta inpartzialtasuna gogor kalte ditzakeen egoerak baimentzen dituzten hutsuneak 

saihesteko.  

 

 

B) Giza baliabideak. Gehitzea eta plangintza  

 

Mailakako garapena erabat gauza dadin eta, horrela, trafiko, garraio, herritarren 

segurtasun, ingurumen, ikuskizun publiko, sailkaturiko jarduera eta ordena publikoaren 

inguruan Programa Akordioan jasotako eskumenak onartu ahal izate aldera, polizia oso 

bihurtuaz, sustapenerako, lekuz aldatzeko eta sartzeko elkarren segidako lehiaketak 

planifikatu behar dira, plantillak hazkunde etengabea eta uniformea izan dezan, horren 

arabera gehitzen den aurrekontu ekonomikoa ezarriaz.  

 

Modu berean, Foruzaingoaren antolakuntza eta egitura erabat berrikusi behar dira, 

garapen kuantitatiboa nahiz eskumen-mailakoa modu koherentean gauzatzearren.  

 

C) Baliabide materialak  

 

Unitate guztiei beren jarduera modu eraginkorrean eta duintasunez garatu ahal izateko 

baliabide materialak eman behar dizkiegu; hortaz, besteak beste, ibilgailuak, jantziak eta 

material teknikoa erostea bultzatu behar dugu.  
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Arreta berezia eskainiko diegu teknologia berriei, zerbitzuko agenteek informazioa ahalik 

eta azkarren eskura dezaten, eraginkorragoak izateko. Unitate operatiboen ibilgailuetan 

"ontziratzeko" sistemak ezartzea bultzatuko dugu. 

 

D) Poliziaren egoitza  

 

Segurtasun Hiriaren makroproiektuaren espedientea artxibatuko dugu, Foruzaingoak 

instalazio duinak eta funtzionalak izan ditzan, egungo eta etorkizuneko premia guztiei 

erantzuteko asmoarekin. Era horretan, etengabe "adabakiak jartzeko" azken urteetako 

ohiturari amaiera emango diogu, orain arte inprobisazioa arau bihurtu baita, eta, 

eskumenak garatzen eta sustapenak sartzen joan diren heinean, instalazioak modu 

desordenatuan sortu baitira bat-bateko premiei uneko erantzuna emateko.  

 

E) Prestakuntza-plana. Polizia "Humanistikoa"  

 

Segurtasun Eskolarekin batera Foruzaingoaren prestakuntza-plana garatuko da, 

eskumenenak garatzeko eta onartzeko, prestaketa "tekniko ofiziala" ahaztu gabe, polizia 

guztien prestakuntza osoa bultzatze aldera, komunikatzeko teknikak eta trebetasun 

sozialak ondo jakin ditzaten, modu eraginkorrean eta betiere herritarrei kalterik txikiena 

eginda konpontzearren haien jardueran sor daitezkeen gatazkak.  

 

F) "Estilo berriaren" garapena. "Benetako" gertutasuneko polizia  

 

Prestakuntzari ikuspegi berria eman nahi zaio, polizia "elkarrizketarako irekiagoa" izan 

dadin, jarrera enpatikoago eta malguagoekin; alegia, gure poliziak gertuko polizia-kidego 

bezala hartzea lortu nahi da, herritarren arazoak konpontzeko baliagarria. Ildo horretan, 

kidegoan polizia laguntzailearen zentzua areagotzen ahaleginduko gara.  

 

Azken garaietan, polizia profesionalizatzea erabat polizia-lanetan aritzea bezala ulertu da. 

Era horretan, laguntzeko lana bigarren planoan geratu da, biztanleriaren premia horiek 
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artatzeaz beste erakunde ofizial batzuk arduratu baitira. Planteamendu hori medio ahaztuta 

geratu da poliziaren idiosinkrasia berak poliziak egoera egokian jartzen dituela herritarrari 

edozein egoeratan, edozein unetan eta lekutan laguntzeko; izan ere, zerbitzua urteko 365 

egunetan eta eguneko 24 ordutan erabil daiteke, eta lurraldean banatuta dauden eran 

erkidegoko lurraldeko edozein lekura iristeko aukera dute.  

 

Ildo berean, erakundearen beraren helburuak birbideratu behar dira, azken urteetan 

kopuruez gehiago arduratu baitira prozesuez baino. Gehiago egitea beti ez dela 

beharrezkoa erakutsi behar da; bai, ordea, hobeto egitea.  

 

G) Hiriaren inguruko komisariak indartzea  

 

Gaur egun, Iruñean eta metropoli-zonan polizia-efektibo kopuru garrantzitsua biltzen da 

(CNP, Udaltzaingoa eta Foruzaingoa). Erkidegoaren gainerako lekuetan biztanle 

bakoitzeko polizia-ratioa askoz ere baxuagoa da. Geografiaren ezaugarriak eta 

biztanleriaren sakabanatzea medio, are beharrezkoagoa da hiriaren inguruko unitateak 

indartzea, erkidegoko herritar guztiek segurtasun-maila bera izatea bermatzearren.  

 

H) Prebentzio-jarduera sustatzea eta indartzea  

 

Bide-segurtasuna, herritarren segurtasuna, delituen prebentzioa eta bestelako alor 

batzuetako eremu ezberdinetan, segurtasunaren eta prebentzioaren inguruko kultura 

zabala sustatzen saiatuko gara, gure gizartean bizitza modernoak dakartzan arrisku 

gutxiago izan ditzaten herritarrek.  

 

Ildo horretan, informazioa eta kontzientziazioa zabaltzeko ekintzak bultzatu nahi dira; hau 

da, heziketa-saioak antolatu nahi dira ikastetxeetan, institutuetan, elkarteetan, erretiratuen 

zentroetan, herritarren elkarteetan, Udaletan eta era guztietako erakundeetan, 

segurtasunari buruzko kultura hori gizartearen maila guztietara eramate aldera. 
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I) Foruzaingoaren Garapen Plana egitea  

 

Plana erakundearen garapena sustatzeko kudeaketa-erreminta izango da. Planak modu 

erraz eta osoan ezarriko du Foruzaingoaren hazkundea modu ordenatuan gidatuko duen 

garapenaren eredu sistematikoa, hori guztia Foru Erkidegoko biztanleriaren segurtasun-

premia guztiak artatzeko ezinbesteko oinarriak finkatzearren, herritar guztien bizi-kalitatea 

hobetzeko asmoarekin.  

 

J) Lanerako prozedurak berrikustea, eguneratzea eta egitea  

 

Unitate ezberdinen eta, bereziki, esku-hartze unitatearen ekintzen eraginkortasuna eta 

profesionaltasuna bermatze aldera, gomazko pilotak botatzeko eskopetak ezingo dira 

erabili, ezta gomazko pilotak ere disuasio-bitarteko gisa.  

 

K) Funtzio berriak gehitzea  

 

Gizarteari zerbitzu hobea eskaintzeko, delinkuentzia ekonomikoaren unitatea garatuko 

dugu. "Polizia fiskalaren" lanak egingo ditu unitate horrek; hots, poliziaren teknikak eta 

estrategiak erabiliaz delitu ekonomikoak ikertzen arituko den unitate eragilea izango da. 

Unitateak zuzeneko konexioa izango du Foru Ogasuneko ikuskariekin, haien lan-

prozedurak osatu eta eraginkorragoak izan daitezen.  

 

Halaber, bide-delinkuentziaren unitatea ezarriko dugu, motorrarekin zerikusia duten 

delituen segimendua egiteko. Sektore horretan etengabekoak izaten dira interes 

ekonomikoak eta herritarren bizitzan eragiten duten ekintzak; beraz, espezializazio handia 

behar da.  

 

Azkenik, puntu honetan, euskarri organikoa emango diegu aspaldiko urteetan lan 

espezifikoak modu eraginkorrean egiten ari diren unitateei; horrela, ingurumen-arloko eta 
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bide-segurtasuneko delituen ikerketarako, prestakuntza eta bide-heziketako lanak jorratuko 

ditugu.  

 

L) Polizia-eredua  

 

Egungo ereduari polizien "justaposizioa" dei diezaiokegu, baina eredu horrek ez du horren 

egokitasunari buruzko eztabaida seriorik irabazten. Hainbat polizia aurkitzen dira gune 

geografiko berean, komunikabide ezberdinekin, lanerako protokolo ezberdinekin eta gai 

berak jorratzen; beraz, desordena eta eraginkortasunik eza sortzen du egoera horrek. 

Gainera, biztanle bakoitzeko polizia-ratioak desproportzionatuak dira gizartearentzat eta 

gainkostuak begien bistakoak. 

 

Modu horretan, hutsuneak eta bikoiztasunak etengabeak dira polizien bilakaeran, Foru 

Erkidegoko lurraldean.  

 

Hortaz, poliziaren unitateak berriro doitu behar dira eta, Foruzaingoak Foru Erkidegokoak 

diren eskumenak garatzen dituen neurrian, Estatuko Segurtasun Kidegoak utzi.  

 

Horretarako, Estatuarekin eskumenak mugatzeko akordioak burutu behar dira.  

 

Bestalde, Foruzaingoaren eta Tokiko Polizien arteko lankidetza areagotu behar da; horrela, 

lankidetza-hitzarmenak garatu behar dira, komunikabideak homogeneizatu eta jarduera 

eraginkorragoa izatea ziurtatzen duten lan-prozedurak sustatu.  

 

Segurtasun-politiken garapena  

Trafikoaren eta Bide Segurtasunaren Atalak zirkulazioko baimen bereziak eskatzeko eta 

kudeatzeko sistema telematikoa garatzen eta ezartzen amaituko du. Enpresek eta 

herritarrek aukera izan behar dute tresna arin baten bidez etxetik bertatik beharrezko 

izapideak egiteko, zerbitzuaren bulegoetara joan beharrik izan gabe.  
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Foruzaingoaren Atestatuen Dibisioarekin batera, Nafarroan gertatutako trafiko-istripuen 

arrazoiak sakon aztertuko dira, istripuak saihestera eramaten duten diziplina anitzeko 

kanpaina espezifikoak bultzatzearren.  

 

Parke Mugikorraren Atalak ibilgailuak kudeatzeko prozedura berriak ezarriko ditu, 

Gobernuaren ibilgailuak konpontzeko denbora eta kostua murriztu ahal izateko.  

 

Halaber, ibilgailu guztien gaineko diagnostikoa egingo dugu, departamentu ezberdinei 

haien egoerari buruzko ikuspegi teknikoa eskaintze aldera, ibilgailuen erabilerara 

egokitutako berritze-planak egin ditzaten, baterako zahartze-egoerak saihesteko eta, 

ondorioz, zerbitzuan urritasunik ez izateko.  

 

Tokiko Polizien Koordinazioaren Atalari dagokionean, adostutako jarduera-prozedurak 

ezarriko dira Nafarroako Polizia guztietan. Helburua da arazo baten aurrean herritarrak 

irtenbide bera eta tratamendu bera izatea lortzea. Era horretan, zerbitzuak kalitate 

handiagoa izango luke eta herritarren zein esku hartutako agente desberdinen segurtasun 

juridikoa areagotuko litzateke.  

 

Jolasen eta Ikuskizunen Atalak, berriz, zezenketa-ikuskizunak garatzeko instalazio guztiak 

ikuskatzeko epe laburrerako eta ertainerako plana jorratuko du, pertsonen segurtasunean 

zuzeneko eragina duten hutsuneak jaso eta zuzentzeko helburuarekin.  

 

Segurtasun Eskola  

Segurtasun Eskolan honako hauek landuko dira:  

 

1.- Prestakuntza-planak: larrialdietako langileentzako prestakuntza-planak garatuko dira. 

Foruzaingoa: polizia "humanistikoaren" ikuspegia landuko da, eta eskumenak hartzeko 

prestakuntza-plana garatuko da; Suhilatzaileak: haien prestakuntza-premiei erantzuna 

emateko, gutxienez 40 orduko prestakuntza bermatuko da, Gobernuak langileekin dituen 

konpromisoak betetze aldera, eta langile guztiak behar bezala prestatuta egon daitezen, 
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haien jarduerak betetzeko beharrezko teknika guztiak eguneratuta eta etengabe ikasita 

izan ditzaten; Babes Zibila: operadoreek, areto-buruek eta langile guztiek oro har beren 

jarduera hobeto egin dezaten.  

 

2.- Lankidetza-hitzarmenak indartzea: beste autonomia erkidegoetako Segurtasun 

Eskolekin eta Babes Zibilarekin, eskola profesionalekin, unibertsitateekin eta 

irakaskuntzarekin zerikusia duten bestelako zentroekin. Hori guztia egingo da erantzun 

eraginkorragoak ematearren sartzeko, sustatzeko eta birziklatzeko prestakuntza-arloko 

premiei.  

 

3.- On line prestakuntza: urruneko prestakuntza bultzatuko da, erabilerraztasuna, 

barietatea eta bizkortasuna ematen duten prestakuntza-plataformen bitartez, jardueren 

eskaintza gehitzeko helburuarekin. Era horretan, prestakuntza-ekintzak errentagarriagoak 

izatea lortuko da eta ikasle gehiagorengana iristeko aukera izango da modu erosoagoan 

eta kostu murriztuagoekin.  

 

4.- Prozedurak bizkortzea: Eskolaren barne-araudia eta prozedurak erabat berrikusiko dira, 

eta, modu horretan, bizkortasun eta eraginkortasun handiagoa lortuko da. Langile-taldea 

ere birdimentsionatu egingo da, unitatean kudeaketa-denborak murriztearren. 

 

5.- Programak berrikustea: ikastaroak eta programak goitik behera berrikusiko dira, ahalik 

eta eraginkortasun handiena bilatze aldera; horrela, Eskolaren beraren nahiz laguntza 

eskaintzen dien zerbitzuen ahaleginak eta baliabideak errentagarri bihurtuko dira.  

 

6.- Hedapen-programak: segurtasunarekin zerikusia duten gaiak hedatzeko eta zabaltzeko 

programak abian jarriko dira.  

 

Hori guztia Babes Zibileko Zerbitzuekin, Suhiltzaileekin eta Tokiko Poliziarekin elkarlan 

estua eginez burutuko da, herritar guztien artean segurtasunaren inguruko kultura 

zabalagoa sortzeko eta hedatzeko asmoarekin.  
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Informatika, Telekomunikazio eta Berrikuntza Publik oko Zuzendaritza Nagusia  

 

Gure ustez, herritar erantzunkideen eta lurraldearen garapenerako eta gizartearen 

ongizaterako lan egiten duten zerbitzu publikoko profesionalen arteko harremanetarako eta 

lankidetzarako espazioa da Foru Erkidegoko Administrazioa. Era horretan, Administrazio 

berritzailea eraikitzeko lan egingo dugu, gizarteari kalitatezko zerbitzuak eta zerbitzu 

eraginkorrak eta seguruak eskainiko dizkiona; aktore sozial guztiek modu aktiboan hartuko 

dute parte, eta, gainera, aldaketaren protagonistak izango dira. Horretarako, 

gobernantzaren balio berrietan oinarrituko gara: irekiera, emaitzetarako orientabidea, 

gardentasuna eta berrikuntza.  

 

Hori dela-eta, Informatika, Telekomunikazio eta Berrikuntza Publikoko Zuzendaritza 

Nagusiak lan egingo du produktu eta zerbitzu administratiboen eskaintzaren kudeaketa 

egungo kudeaketa-eredu berriek eta garapen teknologikoak eskaintzen dizkiguten 

aukerekin lotzeko, eraginkorrak izatea lortuaz politika publikoen emaitzak etengabe 

ebaluatuta eta emaitza horiek herritarren, erakunde sozialen, enpresen eta Nafarroako 

gainerako administrazio publikoen premietara eta eskaeretara bideratuta.  

 

Halaber, berrikuntza publikoak Nafarroako ekonomiaren berrikuntza ekartzeko motorea 

izan behar du; era horretan, tartean sartu behar dira ekonomiako enpresa-sektoreak eta 

ekintzaileak, kudeaketa-eredu berriak eta garapen teknologikoa ezartzeko lankidetzaren 

bitartez (erremintak, berrikuntza-prozesuak eta sortutako informazioa eta ezagutza 

berrerabiltzea).  

 

Beraz, Nafarroako Gobernuaren departamentuetan informazio eta telekomunikazio 

sistemen teknologiak behar bezala garatzea eta erabiltzea oro har lortzeko lan egingo da, 

zerbitzuak ematerakoan honako hauetan oinarrituriko eredua ezartzen laguntzearren: 

berrikuntza, produktibitatea gehitzea, berdintasun soziala sustatzea, erabilerraztasuna eta 

herritarren ongizatea eta bizi-kalitatea hobetzea.  
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Ildo horretan, Informatika, Telekomunikazio eta Berrikuntza Publikoko Zuzendaritza 

Nagusiaren lana bultzatu nahi da beste behin, Nafarroako Gobernuan teknologia berriak 

ezartzeko ardatz gisa. Horretarako, Zuzendaritza Nagusiaren eta Nafarroako gainerako 

Gobernuaren arteko elkarreragite-eredua finkatzen eta hobetzen ahaleginduko da, 

komunikazio horretarako esparru argia definituaz, komunikazio horrek erraza eta arina izan 

behar duela azpimarratzearekin batera.  

 

Nafarroako Gobernuko kudeaketa-aparatu osoa optimizatzeko asmoarekin, sostengua 

emango da, eta kudeaketa ekonomikoaren, aurrekontuaren eta giza baliabideen 

kudeaketaren inguruko sistema korporatiboak aldatzen joango dira, Administrazioa 

arinagoa eta eraginkorra izan dadin. Halaber, garrantzi berezia du Administrazio 

Elektronikoari sostengua ematen dioten baliabide teknologiko ezberdinak bultzatzeak eta 

hobetzeak, horrela, beste administrazioekiko elkarreragitea hobetzen baita, prozesuak 

sinplifikatzen lagundu eta herritarrekin komunikatzeko bideak zabaltzen baitira.  

 

Nafarroako Gobernuaren azpiegitura teknologikoei dagokienez, Nafarroako Gobernuaren 

datu-prozesaketarako bigarren zentroa abian jartzeko aurten egindako inbertsioarekin 

jarraitzea beharrezkoa da, Administrazioaren informazioaren segurtasuna bermatze aldera 

eta herritarrei zerbitzua ematen dieten informazio-sistemen jarraitutasuna eta erabiltzeko 

aukera hobetu ahal izatearren. Modu horretan, kokapen fisiko ezberdinetan 

erredundantziarik ez duen autonomia erkidego bakarra izateari utziko diogu, datuak 

prozesatzeko zentro bakarra izateagatik.  

 

Azpiegitura teknologikoen eremuan, legealdiko beste gako bat izango da Gobernuaren 

zuntz optikoaren sarea zabaltzea; horrela, enborreko loturak egingo dira Nafarroako herri 

nagusietara, adarrak herri horien barnean eta zuntz-konexioak Erkidegoko 

telekomunikazio-zentro nagusietan. Gobernuaren sarea hedatzearekin, Administrazioak 

emandako zerbitzuak kalitate handiagokoak izango dira, eta, aldi berean, dezente 

aurreztuko da operadoreei sareak alokatzean.  
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Gainera, Gobernuaren zuntz optikoaren sarea hedatzearekin sare horren gaitasunaren 

soberakina merkaturatu daiteke, eta, era horretan, batetik, Administrazioak egindako 

inbertsioak errentagarri bihurtu eta, bestetik, tokiko edo probintziako operadore txikiek zona 

ahuletan edo industria-poligonoetan zerbitzuak eman ahal izatea sustatu, errentagarritasun 

baxua medio operadore handientzat interesik ez izateagatik. Modu horretan, Nafarroako 

enpresen lehiakortasuna bultzatzeko aukera egongo litzateke hiriburutik urrun aurkitzen 

diren lekuetan.  

 

Bestalde, 10/2002 Legearen bidez, uhin elektromagnetiko ez gidatuen bidezko 

telekomunikazioko oinarrizko estazioak arautzen dira, eta, epe laburrera begira, 

Kontseilaritza honen beste helburuetariko bat da Lege horren (Antenen legea) inguruko 

arazoa konpontzea, Nafarroan horien instalazioa ordenatzeko eta planifikatzeko 

helburuarekin. 3. artikuluan Legearen helburuak jasotzen dira, eta, zehatzago, d) atalean 

geltoki horien gaineko informazioaren gardentasuna bultzatu behar dela esaten da. Era 

berean, Gobernuak 2015eko ekainaren 24an hartutako Akordioaren arabera, 

telekomunikazioetan eskumena duen Departamentuak izango du telekomunikazioetako 

azpiegituren lurralde-planak izapidetzeko eta ebazteko eskumena, eta izapideak biltzea eta 

eskatutako dokumentazioa murriztea eta sinplifikatzea eskatuko zaio.  

 

Horrela bada, Legean ezarritakoari eta Gobernu Akordioan xedatutakoari jarraiki, 

Kontseilaritza hau Telekomunikazioetako Azpiegituren Planak eta horien aldaketak 

(10/2002 Legean arautuak) onartzeko prozedura berria ezartzen hasi da. Prozedura 

horrekin, gainera, izapide-lanak nabarmen sinplifikatuko direnez, ebazteko epeak ere 

dezente murriztuko dira, horregatik Nafarroako Gobernuak emango duen kontrola 

gutxiagotu gabe. Sinplifikazio horrekin, onartzeko dauden estazioen publizitatea (Gobernu 

Irekiaren Atariaren bidez egingo dena) eta Departamentu guztien kontrola eta 

gainbegiratze-lanak errespetatuko dira. Departamentuek horien izapidean parte hartzen 

dute osasun publiko, ingurumen, lurraldearen antolamendu eta kultura arloko eskumenak 

esleituta izateagatik.  
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Ezarritako estazioen gaineko gardentasun eta informazioari dagokionez (Legean 

jasotakoa), Kontseilaritza honen helburua izango da Nafarroako web atarian argitaratzea 

Foru Erkidegoan zabaldutako telekomunikazioko azpiegitura-sarearekin zerikusia duten 

alderdi ezberdinen gainean herritarrei zuzenduriko informazioa; esate baterako,  

 

 * Nafarroan dauden estazioen kokapena, mapa interaktiboan jasota.  

 * Geltokien inguruko datuak: maiztasunak, potentziak, neurketen txostenak.  

 * Estazioen estaldurak.  

 * Arautzen duen legedia.  

 * Administrazioek horien gainean egiten duen kontrola.  

 * Herritarrengana honako hauen inguruko kontzeptu giltzarriak gerturatzeko 

informazioa: telekomunikazioak, antenak, telefono mugikorrak, e.a.  

 * Eremu elektromagnetikoen eta osasunaren artean izan daitekeen erlazioaren 

inguruan espezialistak diren erakundeek egindako txostenak.  

 * E.a. 

 

Nafarroako Lurralde Informazio Sistemari (SITNA) dagokionean, jarduera-ildo nagusiak 

izango dira informazio geografikoaren oinarrizko geruzak hornitzea eta mantentzea, Tokiko 

Erakundeekiko lankidetza-esparrua bultzatuaz, SITNA produktuak eta zerbitzuak 

haiengana gerturatzearren. Eremu horretan bertan, Nafarroako Posta Helbideen 

Kudeatzailea garatzen hasiko da, beste informazio-sistema batzuetarako zerbitzu orokor 

gisa. Gainera, informazioa analizatzeko eta erabakitzen laguntzeko sistemak garatuko dira, 

politika publikoak ebaluatzen laguntzeko asmoz, Administrazioaren barnean nahiz 

Administrazioaren eta herritarren arteko harremanetan.  

 

Interes publiko handikoa izateagatik, Osasun Departamentuari ere arreta berezia eskaini 

behar dio Kontseilaritza honek. Teknologiaren eta antolakuntzaren eremuan, 

Departamentu horren lana babestuko dugu, osasun-arlora berrikuntzak eramanaz. Gaixoa 

laguntza-prozesuan sartuko dugu telemonitorizazio, telemedikuntza eta mugikortasun 
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sistemen bidez, eta profesional ezberdinen eskura jarriko ditugu kudeaketa kliniko 

integratuko erremintak, gaixo bakoitzarekiko arreta batze aldera, papera alde batera utzita 

eta lanak sinplifikatuaz, laguntzeko egin beharreko lanean oinarritu daitezen. Era berean, 

Osasun Departamentuaren kudeaketa bultzatuko da emaitzak ebaluatzeko sistemen bidez; 

kudeatzaileei zein klinikoei jarriko zaizkie, osasun-politikak hobetu ahal izateko eta 

eraginkorragoak izateko; horrela, kostuak murriztuko dira, eta farmazia, hornikuntza, 

baliabideak optimizatzea, agendak, eta abar bezalako eremuetan prozedurak hobetuko 

dira.  

  

Legealdi honetako beste helburu nagusietariko bat da Software Libre deituriko 

komunitatean baliabide teknologikoak bilatzea, software jabearekin, ahal den neurrian, 

egitura-mendekotasunik ez izatearren. Kontseilaritza honetan jakin badakigu erronka hori 

zaila dela, baina zentzu horretan aurrera egin ahal izateko formula berriak aztertzeko 

konpromisoa hartzen dugu publikoaren aurrean.  

 

 Edozein zalantza argitu nahi izanez gero, jakizue zuen eskura naukazuela.  

 

 Eskerrik asko.  

 


