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Nafarroako Gobernuak eta Justizia Ministerioak Iruñeko kartzelan
bulego judizialaren ordezkaritza bat sortzea adostu dute
Eduardo Santos kontseilariak eta Dolores Delgado ministrak Madrilen sinatutako hitzarmenaren bitartez
Administrazioak presoekin duen komunikazioa hobetuko da eta funtzionarioen garraio gastuak aurreztuko dira
Eduardo Santos kontseilariak eta Dolores Delgado ministro andreak Madrilen sinatutako hitzarmenaren bitartez
Administrazioak presoekin duen komunikazioa hobetuko da eta funtzionarioen garraio gastuak aurreztuko dira
Ostirala, 2019ko Irailaren 27a

Eduardo Santos kontseilaria eta
Dolores Delgado jarduneko
ministroa hitzarmenaren
sinaduran.

Migrazio Politiketako eta Justiziako kontseilari Eduardo Santosek eta
Justiziako jarduneko ministroa den Dolores Delgadok hitzarmena
sinatu dute ostegun honetan Madrilen, eta, horri esker, Iruñeko
kartzelan bulego judizialaren delegazioa sortu ahal izango da.
Hitzarmena Barneko jarduneko ministroak, Fernando GrandeMarlaskak, ere berretsiko du, eta horren helburua da espetxe horretako
presoekiko zerbitzua hobetzea. Bulego judizialaren delegazio
berriarekin, Administrazioaren eta presoen arteko komunikazioa
hobetuko da, funtzionarioen garraio-kostuak aurreztearekin batera.
Zehazki, 2018an, 284 joan-etorri egin ziren espetxera soilik
jakinarazpenak egiteko, eta, 2019ko abuztuaren 19ra bitarte 182 joanetorri egin dira.

Bulego judizialaren delegazio berria Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren mende egongo da, eta bi
funtzionario izango ditu. Era horretan, epaitegietako eta auzitegietako jakinarazpenak, errekerimenduak,
zitazioak edo deiak bezalako izapideak arindu ahal izango dira. Halaber, barnekoen agertzeak erraztuko ditu
bideokonferentzien bidez, eta askatasun-aginduak nahiz bestelako erabaki judizialak gauzatuko ditu. Aldi
berean, zigorraren likidazio-proposamenak eta presoek aurkeztu nahi dituzten espetxe-errekurtsoak organo
judizialetara bidaltzeaz arduratuko da.
Bulego Judizial Berria, baita ere gai-zerrendan
Bulego berria sortzeko, Justizia Ministerioak konpromisoa hartu du langileen plantilla onartzeko; Barne
Ministerioak, berriz, bulegoak eskura jarriko ditu, eta Nafarroako Gobernuak kudeaketa-sistema abian jartzeko
gastuak nahiz nominen ordainketa bere gain hartuko ditu. Instalazioa jada sortuta dago beste kartzela
batzuetan, eta, era horretan, justiziako funtzionarioen joan-etorriak saihestu eta presoei berehalako zerbitzua
eta zerbitzu hurbilekoa eskaini ahal izango zaie.
Topaketan zehar, Delgado eta Santos Nafarroan Bulego Judizial berria ezartzeaz aritu dira, eta komunitate
autonomoak Nafarroako Justizia Administrazioko funtzionarioen antolamendu eta kudeaketarako dituen
etorkizuneko aukerak jorratu dituzte. Azkenik, ministroak eta kontseilariak aztertu dituzte Erregistro Zibilaren
Legea indarrean sartzean bake-epaitegietan izango dituen efektuak, orain arte, horiek arduratzen baitira
funtzio horietaz.
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Eduardo Santos kontseilaria eta Dolores Delgado jarduneko ministroa Nafarroako Gobernuko eta Estatuko
ordezkariekin bileran.

Santos kontseilaria

Nafarroako Gobernua Karlos III.na etorbidea 2, beheko solairua 31002 Iruña Tel. +34 948 012 012 | info@navarra.es

