EGUN
GUZTION ONERAKO GOBERNUA,
AURRERABIDEKO ETA BIZIKIDETZAKO
PROPOSAMENAK DITUENA

04

GUZTION ONERAKO GOBERNUA, AURRERABIDEKO
ETA BIZIKIDETZAKO PROPOSAMENAK DITUENA
Nafarroako Gobernuak abiarazi dituen ekimenak, eta da-

Nafarroako gizarteari dei egiten diogu lan egin dezan

tozen 100 egunetan abiaraziko dituenak, misio orokor ba-

erronka hauei aurre egiteko eta erantzuteko. Gizarte in-

ten barruan daude. Proiektu hau epe ertainekoa eta luze-

dartsua nahi dugu, erronka komunei heltzen diena eta ho-

koa da. Larrialdiei erantzunen die, noski, baina nahi ditu

riekiko proaktiboa dena.

etorkizuneko Nafarroaren oinarriak diseinatu eta finkatu.
Begirada hirukoitz honekin (epe laburra, ertaina eta luzea),

Enplegua denez oparotasun gehien ematen duen gai so-

lehentasunei eta erronkei helduko diegu; azken finean,

ziala eta herritarrak gehien kezkatzen dituena, uste dugu

gure jardun exekutiboari.

elkarrizketa soziala ezinbesteko elementua dela. Horregatik, abian jarriko ditugu bide instituzional guztiak, hau da,

Bada ordua letra xehez idatzitako politika atzean uzte-

Foru Komunitateko Administrazioak arlo horretan dituen

ko, hau da, alderdien borrokak mamitzen duen politika

guztiak.

baztertzeko, eta ahalegintzeko bai politika publikoak
kudeatzen bai gehiengoaren bizi baldintzak hobetzen.

Hezkuntza, ezagutzaren kontzeptu zeharkakoa eta igo-

Kalitatea, eraginkortasuna, efizientzia, autoexijentzia eta

gailu soziala izaki, gizarte honen aldaketetarako behar

gardentasuna harturik oinarri gisa.

diren balioen bultzatzailea izanen da; gizarte honek, izan
ere, eskubide sozialak eta osasun eskubideak bermatu

Gobernuaren ustez, honako hauek dira Nafarroak dituen

behar ditu, etorkizun jasangarri eta bidezkoa izatea lortuko

erronka nagusiak:

badu.

1. Kalitatezko enplegua izatea, bereziki gazteendako.

Herritarren ekarpen progresibotik abiatuta, nahikotasun
fiskala izanen da erronka horiei heltzeko tresna.

2. Berrikuntza soziala eta Ongizate Estatuaren berreraikuntza, zahartzea bezalako erronka berrien aurrean.

Era berean, prest egon beharko dugu ekonomiaren hoz-

3. Apustu egitea osasun sistema egoki baten alde: erantzu-

tearen sintometarako. Horiek gainditzeko, beharrezkoa

kizun publiko unibertsalekoa, kalitatezkoa eta komunitatera

izanen da gizarte osoak eta eragile guztiek elkartasuna eta

bideratua.

konpromisoa izatea gure lurraldearekiko.

4. Desberdinkeriak deuseztatzeko borroka, besteak beste,
Planteamendu horietatik abiatuta, hemen aurkezten dizki-

generokoa.

zut Nafarroako Gobernuko departamentuek eginen dituz-

5. Trantsizio ekologikoa.

ten ekintza nagusiak.

6. Berrikuntza garapen ereduaren oinarri gisa, eta eraldaketa digitala.

MARÍA CHIVITE

7. Lurralde kohesioa duen Nafarroa bat.
8. Askotariko Nafarroa bat, aniztasuna balioesten duena

Nafarroako Lehendakaria

aberastasuna dakarrelako.
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LEHENDAKARITZAKO, BERDINTASUNEKO,
FUNTZIO PUBLIKOKO ETA BARNEKO DEPARTAMENTUA
Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko

Bideak irekitzea, Espainiako Gobernuari adierazteko Na-

Foru Legearen garapena: legea zeharka aplikatzea depar-

farroako Gobernuak interesa duela arin transferitu dadin

tamentu guztien plangintzan, kudeaketan eta ebaluazioan.

trafikoaren eta bide segurtasunaren eskumena Foru Ko-

Plan estrategikoa prestatzea, Nafarroako Parlamentuak

munitatera.

onetsiko duena.
Espainiako Gobernuarekin hizketan hastea irtenbide adosNafarroako Berdintasunerako Institutuaren ordezkariak eta

tu bat bilatzen saiatzeko, Konstituzio Auzitegiak Poliziei

Nafarroako Berdintasunerako Kontseiluaren ordezkariak

buruzko Foru Legearen errekurtsoari buruzko epaia eman

joanen dira “Beijing+25 Nazioarteko Kongresua: Europar

aurretik.

Batasunaren lorpenak, ahuleziak eta erronkak” biltzarrera
irailaren 28an, Madrilera. Hori lehen urratsa da Nafarroako

Azterlana eta diagnostikoa egitea, larrialdietako sistema

emakumeen parte-hartze politikoa bermatzeko, nazioarte-

indartzeko eta 112 SOS Nafarroa Zentroaren gaineko arau

ko eremu batean.

berriak ezartzeko; hala, erakunde horren antolaketa eta
zerbitzuak eguneratzea larrialdietan arreta ematen duen

Nafarroako Gazteriaren Institutua sortuko da, eta erakun-

bitarteko bakarra izan dadin. Babes Zibilerako eta Larral-

de autonomo horrek leku berekia emanen die gazteriaren

dietako Zuzendaritzaren egitura berria garatzea.

alorreko politikei Gobernuaren agendan.
Ebaztea tokiko LTD lizentzien lehiaketa, eta bultzatzea FM
Bi foru lege hauen garapena: Parte-hartze Demokratikoari

irrati analogikoaren eta irrati digitalaren lizentziak esleitze-

buruzkoa, eta Gardentasunari, informazio publikoa esku-

ko deialdiak.

ratzeari eta gobernu onari buruzkoa.
Deialdia, telebistei eta sareko hedabideei laguntzak emaAldi baterako langileei gradua ordaintzeko konpromisoa;

teko.

horretarako, urte bukaera baino lehen irtenbide negoziatua aurkitzen saiatuko gara sindikatuekin.

Laguntzen deialdiak bultzatzea euskararen erabilera sustatzeko Nafarroako prentsa idatzian, irratian eta telebis-

Araudia doitzea aitatasun eta amatasun baimenak hartze-

tan.

ko bidea errazteko.
Aztertu eta definitzea Nafarroak bide segurtasunaren aloOnestea, aldez aurretik negoziazio kolektiboa eginda,

rrean duen estrategia, mugikortasuna kudeatzeko ikus-

2019. urteari dagokion Lan Publikoaren Eskaintza.

pegi integral baten aldeko apustua eginez, polizien eta
erakundeen koordinaziotik abiatuta. Trafiko Zuzendaritza

Sindikatuekin batera sistema eta kronograma planifikatu

Nagusiarekin harremanak izaten hasiko gara, Nafarroako

eta adostea, onesteko bai Nafarroako Administrazio Pu-

lurraldeko bide segurtasuneko ekintzak aktiboki ezagutu

blikoen zerbitzuko Langileen Estatutua aldatzeko proiek-

eta koordinatzeko eta, halaber, trafikoaren alorreko trans-

tua, bai Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren

ferentzien alderdi konpetentzial, administratibo eta polizia-

eta haren erakunde autonomoen berdintasun plana.

la aztertzeko.
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LURRALDE ANTOLAMENDUKO, ETXEBIZITZAKO, PAISAIAKO
ETA PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Gazteek etxebizitzak alokairuan hartzeko EmanZipa pro-

Bizigarritasunari buruzko egungo foru araudia berrikustea

grama hobetzea. Gazteen emantzipazioko EmanZipa pla-

eta berritzea. Hausnarketako eta eztabaidako prozesua

naren alokairu laguntzak jasotzeko adinaren muga gora

abiatzea sektoreko eragile profesional eta sozialekin, etxe-

eramatea progresiboki, eta programaren hedapena in-

bizitzaren esparruko errealitate berriek eskatzen dituzten

dartzea toki entitateetan.

aldaketak egiteko 142/2004 Foru Dekretuan.

Akonpainamendu sozialeko ekipoak alokairu publikoan la-

Lurzoruaren erabilera lagatzea bizitokien eredu berrieta-

guntzen. Alokairu publikoaren parkeko familiei hezkuntzako

rako. Azterlan juridikoa egitea ikusteko ea zer bide dauden

laguntza eta laguntza soziala emateko taldea sortzea, lau

Lurzoruaren Foru Bankuaren lurzatien erabilera lagatzeko

teknikari kontrataturik eta erabilera eta bizikidetza arautze-

sustatzaileei, kooperatibei eta belaunaldien arteko espe-

ko foru agindu bat onetsirik.

rientziei (cohousing), bizitokien beste eredu batzuen artean.

Lankidetza publiko-pribatua egitea alokairuko etxebizitzen

Nafarroako Lurralde Estrategia (NLE) berrikustea eta ego-

kopurua handitzeko. Bertako zenbait enpresarekin harre-

kitzea. NLEa berrikusteko prozedura definitzea erronka be-

manak izatea, alokairu eskuragarri eta egonkorreko Babes

rriak har ditzan, horiek giltzarriak izanen baitira hirigintzako

Ofizialeko Etxebizitzen sustapena negoziatzeko, lankidetza

planeamenduan. Erronka horien artean daude 2030 Agen-

hitzarmenen bidez; lurzoru publikoaren gaineko inbertsio

da inplementatzea, despopulazioa edo klima aldaketara

pribatua izanen da.

egokitzea.

Birgaitze politikak bultzatzeko laguntzak. Zerga salbues-

Hirigintza prozedurak errazteko eta arintzeko neurriak. Lu-

penak ezartzea etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko

rraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru

proiektuetarako dirulaguntzak jaso dituztenen diru-sarre-

Legea berrikusi eta aldatzeko prozedurari ekitea, udal

rei, eta obren banku finantzaketa erraztea zorroaren ber-

planen prestaketaren edo berrikuspenaren finantzaketa

me-funtsaren bidez.

arautzen duen foru dekretu bat onestea, eta Nafarroako
planeamenduko erregistroa sortzea.

Nafarroa, hiri eraikian irisgarritasun unibertsala izatearen
alde. Eraikitako parkearen egoeraren azterlana egitea, eta

Erripagañako Udalez gaindiko Plan Sektoriala berrikustea.

laguntzen programa berariazkoa prestatzea baliabide mu-

UPSaren berrikuspena bultzatzea, berma dadin esparrua

gatuak dituzten sustatzaileen proiektuetarako, 10 urteren

administratiboki lau udaletan zatituta egoteak ez duela

buruan eraikin guztiak irisgarriak izan daitezen.

eraginik ekipamenduetan, bide loturetan eta bizilagunei
ematen zaizkien zerbitzuetan.

Etxebizitza bihurtuko ditugu beheko solairuetan hutsik
dauden lokalak. Birgaitzeko obren ziurtagiria ematea be-

Proiektu estrategiko jasangarrien aukerak. Informazioa,

heko solairuan egon, erabiltzen ez eta etxebizitza bihurtu

beharrak, arazoak edo indarguneak bildu eta aztertzea,

diren Arrotxapeko bi lokaletarako, horien bizigarritasun

lurraldearen garapen jasangarriko proiektu multzo bat

zedula izapidetzea eta alokairuaren araubidean adju-

identifikatu, hautatu eta kudeatzeko, Foru Komunitatean

dikatzea.

palanka gisa lagun dezaten.
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LURRALDE KOHESIORAKO DEPARTAMENTUA
Guztira 5,6 milioi euro egiten duten neurriak, uztailaren

Iruña-Soria autobus linearen kontzesioa ustiatzen hasiko

8ko euri-jasek Erdialdeko herrietan eragindako kalteak

dira eta Iruña-Tafalla linearen kontzesioaren lehiaketa

arintzeko. Horietatik 3,4 milioi izanen lirateke nekazaritza

eginen da, Nafarroako Hiriarteko Bidaiari-garraioaren

sektorea konpontzeko laguntzetarako eta konpentsazioe-

Plan Integralaren barruan.

tarako; 0,89 milioi, toki entitateen azpiegituretako kalteak konpontzeko; 0,62 milioi, kaltetutako errepideak

Nafarroako Gobernuko Despopulazioaren Departamen-

konpontzeko lanak egiteko, eta 0,7 milioi, Santsoainen

tuarteko Batzordea sortu da.

sartzeko zubi berria eraikitzeko.
Nafarroako udalerri guztien egoeraren diagnostikoa egiForu lege proiektua prestatzea, toki ogasunek transferen-

tea, mota desberdinetako adierazleekin (demografikoak,

tzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko

sozialak, lanekoak, ekoizpenekoak, teknologikoak...),

duten funtsaren zenbatekoa eta banaketa ezartzearren

Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken

2020. urterako.

Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiarekin lankidetzan.

Foru lege proiektua prestatzea, Toki Inbertsioen Plana
arautzeko, hori 2020. urtera arte luzatuz.

Tafallako uholdeek sortutako kalteei erantzuteko deialdiak.

Lan mahaia eratu da Parlamentuko indarrekin, helburu
duena adostasun politikoa lortzen saiatzea, behar beste
finantzaketa eduki ahal izateko Nafarroako errepide sarea hobetu eta handitu dadin.
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EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA
Urte bukaera baino lehen, Nafarroako Gobernuak eraba-

Maileguak berriz finantzatzeko plan bat jarriko da abian

kiko du zer tratamendu fiskal izanen duten jada PFEZean

salbuespenez, kontuan harturik finantza merkatuen egoera,

tributatu zuten amatasuneko eta aitatasuneko presta-

non interes tasak oro har erori egin baitira, eta helburu iza-

zioek.

nik aurrezkiak lortzea zor publikotik eratorritako finantza
gastuetan.

2019ko lan publikoaren eskaintza onetsiko da, hor sartuta
ogasuneko teknikari eta ogasuneko kudeatzaile izateko

Rozalejoko markesaren jauregia (zeina Navarreria kaleko

lanpostuak, beharrezkoak direnak; horrela bizkorrago egin

17an dagoen) zaharberritzeko proiektuaren prestakuntza

ahalko da oposizio deialdia kidego horietan iruzur fiskala-

adjudikatzea eta prestatzen hastea. Jauregi hori Nafa-

ren aurka borroka egiteko dauden lanpostuetarako.

rroako Memoriaren Institutuaren egoitza izanen da.

Iruzurraren aurkako 2016-2019ko Planean, Gobernuaren

Kontabilitate publikoaren plan orokorra inplementatuko

erabakiaren bidez onetsian, aurreikusitakoa beteko da.

da; horretan sartzen dira herritarrekiko harreman zuzena
hobetzeko jarduketak, hala nola ordainketa-gutunetan

Prozedura abiaraztea, Hitzarmen Ekonomikoa negoziatze-

ezartzea banku-transferentzia bidez ordaintzeko aukera,

ko eta 2020-2024 bosturtekoaren abiaburuko urteari da-

eta Administrazioaren mahaietan txartelaren bidez ordain-

gokion ekarpen likidoa zehazteko.

du ahal izatea.

Trafikoaren eskumena Nafarroara transferitzeko prozesua
arintzearren Espainiako Gobernuarekin negoziazioa egiteko bideak irekitzen badira, kalkulatzen hasiko gara zer eragin izanen duen Hitzarmen Ekonomikoaren Ekarpenean
eta, halaber, trafikoko zehapenen bilketaren kudeaketan,
Nafarroak bereganatuko bailuke kudeaketa hori.
Ezkutuko Ekonomiari buruzko Azterlana aurkeztuko da
Iruzur Fiskalaren kontra Borrokatzeko Batzordean. Azterlan hori NUPek egin du.
Nafarroako 2019-2022ko taula makroekonomikoa prestatzea, Nafarroako Ekonomiaren 2019-2022ko aurreikuspenen txostenarekin, eta 2020ko diru-sarrera fiskalen
aurreikuspenekin, horiek beharrezkoak baitira Nafarroako Aurrekontu Orokorren 2020rako gastuaren muga
zehazteko.
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GARAPEN EKONOMIKO ETA
ENPRESARIALEKO DEPARTAMENTUA
ESPEZIALIZAZIO ADIMENTSUAREN ESTRATEGIA (S3)

MEDIKUNTZA PERTSONALIZATUA

Zuzendaritza Batzordearen deialdia –aginte koadroaren

Medikuntza pertsonalizatuaren eta haren talde eragilearen

eta erronka estrategikoen jarraipena egitea, eta aurkeztea

garapen ekonomikorako estrategia aurkeztea, medikuntza

2020rako zer lan egitasmo dagoen 2020-2023ko erronka

pertsonalizatuaren estrategia globalaren barruan.

estrategikoen eguneraketa egiteko.
NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREA

Plan estrategiko berriak prestatzeko egutegia aurkeztea,

Orizont azeleratzailea berriz indartzea, nekazaritzako elika-

egungo planak iraungitzen diren heinean.

gaien sektoreko 8 enpresa traktoreren erronkak sartuz.

Berrikuntza digitalaren poloari buruzko informazioa.

TURISMOAREN ETA MERKATARITZAREN SEKTOREA

Aurkeztea talde eragileak Talentuaren Plana abian jartzeko
egin duen proposamena.

Turismoari buruzko Foru Legea aldatuko duen legearen
aurreproiektuaren behin betiko testua aurkeztuko da.

AURKEZTEA INDUSTRIA 4.0REN JARDUKETAK

Turismoaren arloko Prestakuntza Plana aurkeztuko da.

Big Data laborategia (NUPekin eta Nasertic-ekin lankidetzan), Industriako Digitalizazio Ibilbideen Programa

Donejakue bidearen mahaiaren deialdia eta Donejakue

(bai Estatuarekin partekatzen duguna, bai geuk bakarrik

bidea sustatzeko planaren prestakuntza adjudikatzeko le-

egiten duguna) eta Nafarroa Industria 4.0 Ataria.

hiaketa.

AUTOMOZIOAREN SEKTOREA

SODENA

NAVEAC plataforma. Naveac talde eragilearekin elkartzea,

Aurkeztuko da Funts estrategikoak zer proposamen egin

egungo egoera berrikusteko eta datozen urteetako estra-

duen enpresen sektorea hazi eta errotu dadin.

tegia finkatzeko.

Aurkeztuko da oinarri teknologikoko enpresa berritzaileak

“AUTOTECH” proiektuaren aurkezpena.

bultzatzen laguntzeko ekimen berria.

ENERGIA BERRIZTAGARRIEN SEKTOREA

CEIN

“Navarra Living Lab” proiektuaren aurkezpena.

Cein-en hiri egoitza berria diseinatuko da, hirigunean egonen baita.

Trantsizio Energetikorako Legearen aurreproiektua berrikusiko da Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamen-

Merkataritza misioen egutegia aurkeztuko da Nazioarte-

tuarekin batera, haren tramitazioarekin jarraitu aurretik.

kotze Planaren esparruaren barruan.

Agentzia Energetikoaren proiektua urtea bukatu baino lehen aurkeztuko da.
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MIGRAZIO POLITIKETAKO
ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA
Departamentu berriak bi alor jorratzen ditu, eta bi ho-

Justiziari dagokionez, gure auzitegiak mehatxupean

rietan botere publikoek lan egin behar dute herritarren

dauden askatasunak ari dira defendatzen, zenbait feno-

askatasuna eta berdintasuna egiazkoak izan daitezen.

menoren ondorioz: lan baldintzen desarautzea, askatasunen eremuan izan den atzera pausua edo indarkeria

Migrazio politiketan, jokoan dugu migratzaileek berdin-

heteropatriarkalaren agerpen ugariak. Bere egitekoa

tasunerako eskubidea izatea. Hori bermatzeko, botere

modu arin, zehatz eta hurbil batean betetzeko, Justizia

publikoak aitzindariak izan behar dira, bai diskrimina-

Administrazioak baliabide materialak eta antolaketa izan

zioaren aurka lan eginez, bai gizarteratzeko ibilbideak

behar ditu. Lan ildo nagusi hauek nabarmenduko ditu-

eskainiz, herritartasun erabatekoa gauzatu ahal izan de-

gu:

zaten eta beren trebezia eta gaitasunak erabili ahal izan
ditzaten guztion ongia eraikitzeko. Gure xedea da lortzea

Emakumeen aurkako indarkeriaren kontra: biktimak ba-

Nafarroa abegitsuago bat, justuago eta kohesionatuago

besteko eta haien jarraipena egiteko baliabideak koor-

bat, bizikidetza eredugarrria duen Nafarroa bat.

dinatu eta optimizatzea; Emakumeen kontrako Indarke-

Helburu horri begira:

riaren Balorazio Integralaren Unitateak dituen beharrei
erantzutea.

Lehen ehun egunetan, zenbait lan sistema ezarriko dira,
gizarte zibilarekin, Nafarroako Gobernuko beste depar-

Gure ahalmenen eta estatutu esparruaren barruan, lehen

tamentu batzuekin eta toki entitateekin batera Nafarroan

ehun egunetan tramiteak egiten hasiko gara lantalde bat

migratzaileei osoko harrera egiteko eta errefuxiatuak

eratu eta hark presondegi eredu bereki bat diseinatu de-

hartzeko protokoloen ebaluazioa egitearren; bakarrik

zan. Iruñeko presoen osasun arreta Osasunbidean sartze-

dauden adingabeei harrera egiteko protokoloa amaitu

ko prozesua bukatuko da.

eta haren jarraipena egitearren. Organo bat eratzen hasiko gara (Migratzaileei eta errefuxiatuei harrera egiteko

Justiziako azpiegiturak hobetuko dira: 10 urterako plan-

Nafarroako Sarea) protokolo horiek gauzatzeko eta ho-

gintza eginen dugu. Lehen ehun egunetan hasiko dira

rien jarraipena eta ebaluazioa egiteko.

Lehen Auzialdiko 10. Epaitegiaren obrak. Epaitegi hori
familiaren alorrerako izanen da bakarrik.

Lehen hartu-emanak izan eta egutegia ezarriko da Inklusiorako eta Kulturen arteko Bizikidetzarako Nafarroako

Lehen ehun egunetan, abian izanen da Bulego Fiskal

Batzordea sortzeko. Batzorde horrek egoera aztertu eta

Berria. Hori dugu lehen urratsa erabat ezartzeko Bulego

proposamenak eginen ditu, eta diagnostiko horrek ba-

Judizial Berria, legegintzaldi honetako apustu garbia.

lioko du lehen lanak egiten hasteko Kulturen arteko Bizikidetzarako Plan bat prestatzearren.

Sakontzea doako laguntza juridikoan.

Migrazioko esperientzien topaketarako foro baten sorre-

Sakontzea gatazkak konpontzeko justiziaz kanpoko bi-

ra. Sentsibilizazio kanpaina instituzionala eginen da Mi-

deetan; esaterako, bitartekaritzan.

gratzailearen Nazioarteko egunean (abenduaren 18an),
nabarmentzeko zer onuragarria den migratzaileen presentziak gure gizarteari ematen dion pluraltasuna.
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HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA
Oinarrizko abiapuntua da bultzatzea Nafarroako Eskola

Azpiegituren plana/ekipamenduak ezartzea irizpide pu-

Publikoa babesteko, hobetzeko eta hazteko politikak. Ho-

blikoekin eta diskriminazio positiboa eginez hezkuntza-

rretarako, hezkuntzari buruzko hitzarmen sozial eta poli-

laguntzako berariazko premiak dituzten ikasle gehien

tiko bat sustatuko da.

dauzkaten ikastetxeetan; esaterako, punta-puntako WIFI
sareak paratzea.

Hezkidetzaren aldeko apustua eginen da hezkuntza maila
Lanbide Heziketako Plan Estrategikoaren garapena; horre-

guztietan.

tarako, jada 40,5 irakasle kontratatu dira, 572.438 euroko
inbertsioa eginda.

Irakasleen multzoa indartzea: jada 3.334 pertsona kontratatu dira 2019-2020 ikasturterako plantilletan egindako au-

Curriculumeko eta antolamenduko egitura bat diseinatu

rreikuspenei erantzuteko; horren gastua 6,7 milioikoa da.

eta garatzea atzerriko hizkuntzak irakasteko eta ikasteko.
Eskola publikoa lehenestea hezkuntza sistemaren ardatz

Araudi bat onetsiko dugu programa desberdinak (IIP, AIP,

gisa hartuta. Hezkuntza inklusiboaren mapa bat garatuko

FIP...) arautzeko.

dugu, araudia, egutegia eta prozedura ezarriz premia bereziak dituzten ikasleak modu orekatuan banatzearren
diru publikoz ari diren ikastetxe guztietan, halako moldez
non murrizten diren egoera soziokultural oso ahulean edo
ahulean dauden ikasleen kontzentrazio tasak eskola publikoan.
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ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA
Lan-merkatuaren diagnostikoa egitea, hori baita Nafa-

Zahartzaro Osasungarriaren Nafarroako 2017-2022ko Es-

rroako Enpleguaren 2020-2024ko Plana prestatu aurreko

trategiaren barruan, “adinekoei eragindako tratu txarrak

urratsa.

prebenitzeko eta goiz detektatzeko protokoloa” osatzea
eta abian jartzea, tartean dauden eragile guztiek parte

Lana, bizitza pertsonala eta familiakoa bateragarri egiteko

hartuz eta prestakuntza jasoz.

neurrien beste deialdi bat sustatzea.
Nafarroako Berrikuntza Sozialeko Laborategi Iraunkorra
Desgaitasuna duten pertsonak laneratzeko laguntza ema-

aurkeztea eta abian jartzea. Hori koordinatuko da Nafa-

ten duten langileen beste deialdi bat bultzatzea.

rroako Unibertsitate Publikoko I-Communitas Institutuarekin, eta Nafarroako Unibertsitateko Kultura eta Gizartea

Gazteak eta luzaroko langabeak laneratzeko funtsak han-

Institutuarekin.

ditzea. 1,4 milioi.
Autonomo berriendako diren funtsak handitzea. Milioi 1.
Handitzea Enplegu Zentro Bereziendako eta Laneratze
Enpresendako diren baliabideak eta ekonomia sozialeko
inbertsiorako laguntzak. 2,2 milioi.
Toki entitateek langabeak kontratatzeko funtsak handitzea.
0,25 milioi.
Laneratze Enpresei buruzko Foru Dekretuaren aldaketa
onestea.
Prestakuntza eta Enplegu Programa Integratuen deialdi
berria.
Gizarte entitateekin kontzertu berriak izapidetzea: garraio
egokitua, adingabeendako neurri judizialak betetzeko zerbitzuak, familia elkartzeko guneak eta gaixotasun mentala
duten pertsonendako egoitza zerbitzuak eta desgaitasun
fisikoa duten pertsonendako eguneko zentroa.
Nafarroako osasun etxe eta osasun mentaleko zentro guztiak sartzea mendekotasuneko prestazio eta zerbitzuen
tramitazioan, herritarrei sarbide azkarragoa eta erosoagoa
emateko.
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OSASUN DEPARTAMENTUA
Osasun Departamentua hasiera-hasieratik saiatuko da

Abian jarriko dugu Oinarrizko Osasun Laguntzaren eta

pertsonen osasuna eta ongizatea hobetzen osasun sis-

Laguntza Komunitarioaren Estrategia, Nafarroako Gober-

tema berrituz. Sistema horretan, profesionalak oinarrizko

nuak berriki onetsia; lehendabizi plantillak egokitu eta ore-

elementua dira Foru Komunitatearen beharrei eta erronka

katuko dira, profesionalek izan ez ditzaten neurriz goitiko

demografiko berriei erantzuteko.

zainketa lanak.

Lehentasunak dira itxarote denborak, espezialistak (be-

Indartuko ditugu erizaintzako zainketak eta erizainek du-

reziki pediatrak) falta izateak sortzen duen kezka, men-

ten ardura, bai paziente kronikoen arretan, bai etxeko

dekotasuna duten pertsonen osasun- eta gizarte-arretak

arretan, bai hain konplexuak ez diren prozesuen hasie-

hobetu beharra, informazioaren hobekuntza, arreta zirkui-

rako arretan, Oinarrizko Osasun Laguntzako 6 taldetan

tuak sinplifikatu eta gizatiartzea, lurralde ekitatea...

erizaintzako eredu berrien gidaritza hasiko delarik.

Zinez proaktiboa eta motibatzailea den langile politika bat

Baztan-Bidasoan hasiko gara Eskualdeko Larrialdi Zer-

garatu nahi dugu, profesional guztiak sar daitezen anto-

bitzu bat ezartzen, ZIU mugikor balioaniztuna duena;

lakuntza eraldatzeko prozesu nahitaezkoan.

osatuko dugu Tafallako barrutiko eredu integrala; osasun
mentaleko instalazio eta zerbitzu berriak ezarriko, Liza-

Parte-hartze prozesu bat abiatuko dugu, osasunari

rran; eta Tuterako Reina Sofia Ospitalean ekipamendu

buruzko foru lege berri baten oinarrien dokumentu bat

teknologikoa (hemodialisia, erresonantzia magnetikoa...)

adosteko (egungo legeak 30 urte ditu). Lege horrek be-

osatuko da.

har diren tresnak emanen dizkigu, ahalik eta adostasun
profesional eta sozial handienarekin aurre egiteko Osasun

Haurren eta helduen obesitatearen aurkako programak

Sistemaren erronkei.

indartuko ditugu, ariketa fisikoa sustatzeko esku-hartze
komunitarioak barne.

Itxaron zerrenden plan berezi bat prestatuko dugu, Bermeei buruzko Legea betetzera bideratua.

Haurrei eta helduei txertoa emateko egutegiak eguneratuko ditugu, foru aginduen bidez.

Ospitaleko Kontsulten Antolaketa Hobetzeko Plan Integrala prestatzen hasiko gara, erresoluzio handiko zirkui-

Prestazio ortoprotesikoen foru agindua eguneratuko

tuak eta diziplina anitzeko zirkuituak ezartzeko, pazien-

dugu.

tearen ikuspegitik pentsatuak; halaber adjudikatuko da
Larrialdietako eraikinaren handitzea Nafarroako Ospita-

Onetsiko dugu Osasun Departamentuak NUPeko Me-

legunean.

dikuntza Fakultatearen garapena babesteko eta koordinatzeko plan berariazko bat; izan ere, fakultate horrekin

Ahalik eta gehien arinduko ditugu oposizio-lehiaketen

apustu garbia egin da osasun arloko ikerketaren eta pres-

deialdiak: pediatrenak, familia medikuenak, defizita duten

takuntza publikoaren alde.

beste espezialitate batzuetakoak, erizainenak...
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HERRITARREKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA
Departamentuen arteko lantaldea eratzea azter dezan

Euroeskualdearen Batzarreko eta Batzorde Betearazleko

103/2017 Foru Dekretua, euskararen erabilera arautzen

kideak berrituko dira. Nafarroak bere esku du lehendaka-

duena Nafarroako administrazio publikoetan, beren erakun-

ritza 2021 arte.

de publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko
entitateetan; eta diagnostiko bat egin dezan, gu eramate-

Pirinioetako Lan Elkartearen osoko bilkura azaroan.

ko adostasun handiko akordio sozial, sindikal eta politiko
batera. Erabakiak dioen legez, aintzat hartuko da justizia

Gorpuzkiak hobietatik aterako dira Ollakarizketan eta ja-

auzitegiek zer esaten duten ebazteko dauden errekurtsoei

rraituko da laginak biltzen DNAren Bankuan gordetzeko.

buruz.
PIRITEM Europako proiektuan parte hartuko da, Pirinioak
Hizkuntzen Europako Eguna ospatzea, irailaren 26an,

memoriaren leku gisa balioetsiz.

kanpaina bat eginez kalean berean, hizkuntzen ugaritasuna eta aniztasuna balioesteko.

“Eskutik – De la mano” programaren bigarren fasean, terrorismoaren biktimak ikastetxeetara joanen dira.

Ebaztea ideien lehiaketa, Rozalejoko markesaren jauregia
Nafarroako Memoriaren Institutuaren eta Zuzendaritzaren

Liburutegiak Bakearen eta Bizikidetzaren alde programa

egoitza izan dadin.

abian jarriko da. Bertan parte hartuko dute Nafarroako 100
liburutegi baino gehiagok, eta giza eskubideei lotutako jar-

“Eskolak eta memoria, bakearen eta bizikidetzaren alde”

duerak programatuko dituzte.

programaren hirugarren edizioa.
Giza Eskubideei buruzko II. Jardunaldiak antolatuko dira,
Kanpo Ekintzarako Nafarroako Kontseilua sortzeko proze-

hogei bat GKErekin batera.

dura abiaraztea.
Nafarroak aktiboki parte hartuko du Europako Eskualdeetako Lantaldean. Bertan egonen da urriaren 8 eta 9ko
osoko bilkuran.
Nafarroako Gobernuak Bruselan duen Bulegoa berrantolatuko da, Foru Komunitateak Europan duen presentzia
indartzearren.
Informazio kanpaina eginen da sarean, eta kanpoan bizi
diren nafarrei buruzko webgunea abian jarriko.
Proiektu bat abian jartzea, Next Estrategiako hiritarrekiko
interesa duten enpresak erakartzeko.
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UNIBERTSITATEKO, BERRIKUNTZAKO
ETA ERALDAKETA DIGITALEKO DEPARTAMENTUA
Nafarroak lehen aldiz antolatu du departamentu bat hel-

Irailean zehar bukatuko da proposamenen prestaketa;

buru duena ikerketa eta garapena dakarten eragileek sor-

horien bidez lortu nahi da Europako proiektuetako finan-

tutako ezaupideak integratzea eta lerrokatzea, Nafarroako

tziazioa (COFUND deialdia) doktoratu aurreko eta, hala-

gizartearen bizitza hobetzen duen berrikuntza sortzea-

ber, doktoratu ondoko beken kopurua handitzeko. Azken

rren. Horretarako beharrezkoa da zenbait tresna eskura

horiekin posible izanen da gaitasun handiko jendea Nafa-

izatea, ezaupide horiek modu arin eta eraginkorrean igaro

rroara erakartzea.

daitezen enpresa sarera. Prozesu hori gauzatu behar da
aintzat harturik errealitatea gero eta digitalagoa dela; gai-

2019/20 ikasturtearen deialdian, sendotuko dugu dokto-

nera, erraztuko da garapena izan dadin eraldatzaileagoa,

ratu aurreko ikerketa aldiaren finantzazioa, deialdietan

sozialagoa, aurrerakoiagoa eta jasangarriagoa.

egutegia bateratuz, izan horiek Unibertsitaterako, ikerketa zentroetarako edo enpresetarako.

Gure konpromisorik handiena da berrikuntza eredu inklusiboak sustatzea, horietan herritar guztiek parte hartu ahal

Medikuntzako graduaren ezarpenari dagokionez, departa-

dezaten. Horretarako, 25 bekaren deialdiak egin ditugu,

mentuen arteko lantalde bat ari gara sortzen (Unibertsita-

Nafarroan dibulgazio zientifikoa erraztu nahi dutenak.

tea, Hezkuntza, Osasuna eta UPNA), prozesua modu koordinatu eta eraginkorrean egin dadin.

UNIBERTSITATEA
BERRIKUNTZA
Gure helburuetako bat da ahalbidetzea jendea unibertsitatean sar dadin; alegia, sarrera hori ez dezala eragotzi

Sinergien eta pizgarrien bidez Nafarroako I+G+b siste-

errealitate sozial eta ekonomikoak nahiz bestelako arra-

ma dinamizatu eta nazioartekotu nahi da, nazioartean

zoi batzuek. Horretarako, egungo beka sistemari eutsiko

bikaintasuna eta garrantzia eskuratzeko. Horretarako,

diogu eta hobetuko dugu ahal den neurrian. Zehazki,

maila goreneko bilerak egiten ari dira urte anitzeko fi-

unibertsitateko ikasketetarako beken deialdia eginen da

nantzaketa tresnak eskuragarri jartzeko (Europako

iraila bukatu baino lehen; 3.300.000 euro inguru izanen

proiektuak, Bikaintasun Zentroen deialdiak...); horrela,

dira, 2018/19 ikasturterako eskuragarri dagoen kopurua

I+G+b sistemari behar adina diru emanen zaio autono-

baino zertxobait gehiago, beraz; horrek lagunduko du tal-

mia handiagoa izan dezan Nafarroako Gobernuaren fi-

de ahulenak unibertsitatean errazago sar daitezen.

nantzaketarekiko.

Unibertsitatean, genero arrakalaren sektorearteko azter-

Gainera, elkarrizketak izan ditugu sistemako eragileekin

keta egiten ari dira jada; arrakala hori bereziki kezkagarria

eta aurreko administrazioekin, adierazleak definitzeko as-

da karrera teknikoen esparruan, non aniztasun gehiago

moz (SINAI erregistroan deskribatuak), horiek ekar deza-

izan behar den (generokoa, orientaziokoa, jatorrikoa...).

ten baliabideen banaketa zuzena eta bidezkoa.

Desbideraketa hori zuzentzeko neurriak hartzearren, Bi-

Lehen urratsa izanen da foru agindu baten bidez sortzea

garren Hezkuntzako ikastetxeekin koordinatuz lan eginen

SINAI bideratuko duten eragileak kreditatzeko eta erregis-

da.

tratzeko sistema, urritik aitzina abian izanen dena.

>>
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Lan eginen da ezagutzaren gizarteko eragile aniztasuna

Gainera, lankidetzan aritu gara grabaketa sistema judizial

aprobetxatzeko, Nafarroan masa kritiko bat sor dadin

berriaren garapenean.

klusterren bidez, edo kategoria industrial nahiz teknologikoko beste talde batzuen bidez.

Halaber, lan egin dugu Banda Zabalaren Plan Zuzentzailearekin. Planaren helburuak berrikusiko dira, arreta berezia

Horretarako, hasi gara aztertzen zer behar dituzten era-

emanez Planaren ardatzari, zeinak lurraldearen egituratzea

gile garrantzitsu guztiek medikuntza pertsonalizatuaren

jorratzen baitu. Hartu-emanak izanen dira Planaren jarrai-

eta digitalizazioaren sektoreetan, barneko lankidetzak eta

pena ebaluatzearren, ikusteko ea Banda Zabala eskura-

kanpokoak (esaterako, Europako proiektuak) sendotu eta

garri dagoen despopulazioa jasan dezaketen eta irisgarri-

sustatzearren.

tasun eskasa duten espazio eta herrietan.

Era berean, saiatuko gara gainditzen legedian ageri den

Abuztuaren 29an bisita bat egin zen Erroibarrera, Pirinioe-

konpromisoa, alegia, Nafarroan I+G+B arloan inbertitzeko

tako alde horrekin harremanetan hasteko. Lan bilera bat

dagoen konpromisoa, eta kokatuko gara Europa 2030ek

egin zen tokiko administrazioen ordezkariekin planaren

eskatzen duenaren gainetik eta I+G+B arloan gehien in-

garapena ebaluatzeko eta hurrengo urratsei buruz ezta-

bertitzen duten Europako eskualdeekin batera. Horreta-

baitzeko. Bisitak eginen dira Plana gauzatzen den espa-

rako, lan eginen dugu 2020ko aurrekontuetan inbertsioa

zioek berek eskaturik (Orreaga da adibidea).

egon dadin jarduera zientifiko eta teknologikoan BPGaren
%1,35ean.
Birmoldatzen ari gara Gobernuaren mendeko erakundeen
gobernantza Berrikuntzako Zuzendaritza Nagusiaren jarduera esparruan, departamentu desberdinen interesak lerrokatzeko (Nasertic, Tracasa, CEIN, NAITEC, CENER...).
ERALDAKETA DIGITALA
Departamentuaren funtsezko beste konpromiso bat da
Eraldaketa Digitala eramatea pertsona, erakunde eta
enpresetara. Horretarako beharrezkoa da Administrazioa
modernizatzea sistema informatikoen bidez, efizientzia
handitu eta kostuak gutxitzen direla.
Zuzendaritza Nagusiaren mendeko zerbitzuak aztertu
ondoren, Negoziorako Adimenaren eta Konfiantzaren eta
Eten Digitalaren atalak sortuko dira, haien jarduerak bideratzeko eraldaketa digitalaren filosofiara.
Departamentuen arteko bilerak eginen dira aurrerantzean
ere, Eraldaketa Digitala errazteko neurrien inplementazioa
segurtatzen duten baliabideak definitzeko eta ezartzeko.
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LANDA GARAPENEKO
ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA
Urriaren 15etik aitzina, Nekazaritza Politika Erkidearen

Ingurumenean eragina duten jarduerak arautzen dituen

zuzeneko ordainketen aurrerakina ordainduko da.

Foru Legearen aurreproiektua: tramitazioa bizkortzea.

Urte anitzeko gastua ordaintzea 2020ko Planeko Ase-

Basozainen 2019-2022 Plan Zuzentzailea aplikatu eta

guruen deialdirako; 3.650.000 euro dira 2021. urtearen

garatzea.

kargura.
Animalien Ongizatearen Atalaren sorrera.
Tafallako uholdeek sortutako kalteei erantzuteko deialdiak.
Aurrera egitea ureztalurraren plangintzan.
Lehen sektoreko laguntzen deialdia; besteak beste:
Nekazaritzako makineria eta ekipamendua erosteko
(750.000), nekazari gazteak instalatzeko (3.503.944),

canal

nekazaritzako ustiategietarako inbertsioak Nafarroako
Ubidearen ureztapenerako ez direnak (8.000.000),
ureztapeneko ekipamendurako inbertsioak Nafarroako
Ubidearen jarduketa eremuan (2.000.000), lankidetzako
proiektu pilotuetarako laguntzak produktu, jardun, prozesu eta teknologia berriak garatzeko (1.300.000).
Berrikustea Klima Aldaketari aurre egiteko eta Trantsizio Energetikorako Foru Legearen Aurreproiektua, izapidetzen jarraitu aurretik.
Lan mahaia biltzeko deia egin dadin eskatzea, azter ditzan Hondakinei eta haien Fiskalitateari buruzko
14/2018 Foru Legea dela-eta Konstituzio Auzitegian
errekurritu diren puntuak.
Aztertzen hastea foru lege horren edukietan zer berrikuspen egin litekeen, hondakinen kudeaketaren gobernantzari eta errefusaren tratamenduari buruz dauden desadostasunak konpontzeko.
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KULTURA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Eskubide Kulturalei buruzko Foru Legearen garapena.
Nafarroako Kulturaren Plan Estrategikoaren ebaluazioa.
Laguntza publiko kulturalen deialdien berrikuspena inplikatuta dauden eragileekin batera.
Planak egitea beste departamentu batzuekin, hala nola
hezkuntzakoarekin, lurralde kohesiokoarekin edo berdintasunekoarekin, herritarrak kulturara iritsiko direla bermatzeko.
Kultura sektorean profesionalizazioa eta ekimena babesteko estrategiak prestatzea.
Modalitate eta kategoria berriak Nafarroako Kirol Jokoetan, ordezkari gutxiagokoak eta bertakoak diren kirolak
bultzatzen direla.
Kirolean berdintasuna bultzatzeko neurriak.
Kirol errendimenduko plana, Miguel Induráin Fundazioaren laguntza izanen duena.
Kirol azpiegituren zentsua; aholkuak kudeaketa planak
prestatzeko, eta laguntzak tokian tokiko kirol entitateendako eraberritzeak egin ditzaten.
Nafarroako jarduera fisikoari eta kirolari buruzko beste
foru lege bati ekitea. Eta kirol profesioetara iristeko foru
legearen araudia eta xedea garatzea.
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