


Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroarekin hitzarmena prestatu eta sinatu da estatu 
eta eskualde mailako I+G+b laguntzak koordinatzeko.

Energia berriztagarriak: autokontsumorako laguntzen bigarren deialdia egin da. 

Industriako ikuskapenaren plana sustatu da.

Eraginkortasun energetikoa: Garapen Ekonomikorako Departamentuko eraikinean energia 
aurrezteko neurriak. 

Lan harremanetako giro berri bat prestatzeko gizarte eragileekin topaketak egin dira. *

Inbertsio berrietara zuzendurik, espezializaturiko langile industrialen prestakuntzarako 
hitzarmena.

Sozietate publikoetako zuzendari kudeatzaileen ordainsari aldakorra kendu da. 

Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoaren berrantolamendurako lehen urratsak eman dira.*

Aktiboak eta pasiboak Modernatik Sodenara aldatzeko azterketa juridikoa egin da eta 
txostena prestatu da.* 

VWekin negoziazioak eta baterako lana egin da, kontsortzioaren inbertsioak Nafarroan 
bultzatzeko.

22016 Klusterra bultzatzeko politikaren zirriborroa prestatu da.

Enpresaburuekin topaketak planifikatu dira, lehen eskutik ezagutzeko lurraldeen berariazko 
orientazioak Departamentuaren planetan. 

Plan estrategikoak prestatu dira, ondokoetarako: nazioartekotzea, ekintzailetza, berrikuntza, 
autonomoak, industrializazioa, merkataritza, turismoa eta energia. 

Gobernuak Europako funtsak eskuratzeko antolamendu proposamen bat egin da. 

EspezializaziEspezializazio Adimentsuaren Estrategia idazteko aldez aurreko ikerketak egin dira: 
ardatz atlantikoko eta Pirinioetako Lan Elkarteko proiektu eta alorrak eta punta-puntako 
herrialdeetako berrikuntza estrategiak aztertu dira.  

Eskualde mailako I+G+b mapa prestatu da: ikerketa taldeak eta gaitasun teknologikoak 
unibertsitateetan, zentro teknologikoetan eta enpresetan. 

GARAPEN EKONOMIKORAKO 
LEHENDAKARIORDETZA



Tuterarekin akordioa egin da kontsumitzaileendako informazio bulegoa ezartzeko. * 

Soberakinak baliatu dira merkataritzako laguntza deialdietan kontu-saila handitzeko.

Sakanako Plan Estrategikoko lantaldean parte hartu da.

Hurbileko merkataritzaren gaineko publizitate kanpaina. 

Soberakinak baliatu dira zuzendaritza nagusiari atxikiriko azpiegitura turistikoak hobetzeko 
(adibidez, Urbasako kanpina). 

Hurbileko merkatuetan turismoaren sustapena indartu da. *

Turismoko Plan Estrategikoaren diagnostikoa. 

Informazio turistikoko bulegoen sareko ordutegia zabaldu da. 

Bide berdeak bultzatu dira: Ederbidea proiektua (Euroveloren jarraipena) POCTEFA deialdian 
aurkeztu da eta desjabetzeak hasi dira (Irati).

ZinemareZinemaren ibilbidea garatu da eta Tronuen Jokoaren nazioarteko ibilbidean parte hartzea 
aztertu da.

Turismoko Plan Integral berriaren aurrean, sektore turistikoaren eta elkarte eta partzuergoen 
jardueraren diagnostiko beharrak aztertu dira. 

Aireportuan hegaldi berriak ezartzeko ikerketa kontratatu da.  

Inbertsio industrial berrien premietara egokitzeko mantentze-lan zehatzak.

GARAPEN EKONOMIKORAKO 
LEHENDAKARIORDETZA



ESKUBIDE SOZIALETAKO 
LEHENDAKARIORDETZA 

28 milioi euro gehiago, Gizarteratzeko Errentarako eta Aparteko Laguntzetarako 
"Iraupenerako beharrak dituzten nafar familientzako laguntzetarako". *

420.000 € gehiago, Gizarte Zerbitzuen eta Auzoetako Unitateen diru-partidarako. 

2 milioi € Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako gizarte-larrialdiko laguntzetarako (1.000 
familia-unitate, gutxi gorabehera). *

600.000 € gehiago, Gizarte Enplegu Babestuaren diru-partidarako (116 bat onuradun). *

Gizarteratzeko Errentaren araudia berrikustea, metodologia parte-hartzailearen bitartez. 

Lan-taldeaLan-taldeak osatzea, Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua eta Gizartean eta Lan-munduan 
Sartzeko Programa berrikusteko. *

Etxebizitzaren arloko jarduketa babesgarriei buruzko 61/2013 Foru Dekretuaren aldaketa 
bultzatzea (bizitegi-multzoen energiaren birsorkuntza). Txantreako Efiditric proiektua. *

Etxebizitza babestuaren modulua % 4,06 jaisteko Foru Agindua onestea. *

Tokiko erakundeei diru-laguntzak emateko deialdiak berrikustea. *

“Enplegagarritasunare“Enplegagarritasunaren eta Birlaneratzearen hobekuntzaren osagarria” partidara 227.658 € 
gehiago bideratzea. 

Elikadura-beharretarako diru-laguntzen deialdia onartzea, 40.700 €-koa.

Siriako egoera larria: UNICEF (Errefuxiatuen Libanoko esparrua) eta ACNUR (Errefuxiatuen 
Irakeko esparrua); 150.000 €.

Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin batera, Lankidetzaren II. Plan Zuzentzailearen 
ebaluazioa hastea.

GurutzGurutze Gorriarekin lankidetza-hitzarmena sinatzea, zaurgarritasun edo bazterkeria egoeran 
dauden pertsonek etxebizitza eskura dezaten. 

Secretariado General Gitano Fundazioarekin lankidetza-hitzarmena sinatzea, Enplegu eta 
Hezkuntza departamentuekin batera.

Gizarte Zerbitzuen eta Altsasu eta Tuterako Enplegu Zerbitzuen arteko lankidetzarako 
proiektu pilotua diseinatzea.   

Gizarteratzeko Errentaren araudia berrikustea eta aplikatzea.

22016ko deialdirako larrialdi-laguntzak ebaluatzea.

Gizarte Zerbitzuen foru dekretua eta Foru Legearen erregelamendua berrikustea (Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuen Programak eta Finantzazioa).

Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren Foru Agindua garatzea (zerbitzuko tasak). 



ESKUBIDE SOZIALETAKO 
LEHENDAKARIORDETZA 

 Gizarte Errealitatearen Behatokia sortzea. 

NEZaren estatutuak aldatzea, pertsonenganako eta enpresenganako arreta ahalbideratzeko, 
lan-harremanen eragile gisa. *

Kudeaketa eta finantzazioa. Publikoaren aldeko apustua eta bitarteko propioak indartzea 
(zentroak eta agentziak). *

Larrialdiko neurriak ezartzea, zailtasunak dituzten pertsonek aurtengo neguan 
gizarte-bazterkeria saihesteko baliabide gehiago izan ditzaten. *

NorgehiagokNorgehiagoka edo banan-banako ebaluazioagatiko diru-laguntzen deialdiak. Hitzarmen 
nominatiboak murriztea. Kudeaketarako beste modu batzuk aztertzea. 

Mendekotasunari erantzuteko sisteman 2.500 neurrizko mendeko sartzen dituzten foru 
aginduak argitaratzea. *

Etxez etxeko zerbitzua eta eguneko zentroetako laguntza bateragarri egitea. *

Haurren zerbitzuko langileak gehitzea. *

Mendekotasunaren balorazio ekonomikoa despribatizatzea. *

Egoitzetako tarifa igoeraren ondoriozko kostua kuantifikatzea, kaltetuen kexaren aurrean. 

AspacekiAspacekiko (Carmen Aldave Zentroa) kontratuaren blokeoen eta Tasubinsaren 
diru-laguntzaren amaiera. 

Kontzertazio-ereduaren aldaketaren aurrean, konpentsaziorako neurriak aztertzea. 

Eguneko Zentroetarako esparru-akordioa eta hitzarmenei buruzko pleguak berriro prestatzea. 



OGASUNA ETA FINANTZA POLITIKA
DEPARTAMENTUA

Gobernuak erabakia hartu du Osasuna futbol taldearen zorraren ondorioz ebatzi gabe 
zeuden kontuak ixten dituen eta kudeaketaren funtzionamendu administratiboaren oinarriak 
ezartzeko. *

Zerga erreforma zabal baten zirriborroa egin da, UPN-PSNren araudiak ez baititu beharrak 
barne hartzen ( 72 milioi euroko sarreren murrizketa 2016an). *

Zerga iruzurrari aurre egiteko Ogasuneko teknikari eta kudeatzaileen deialdiak prestatu dira. *

Foru komunitateak ECOFINen parte hartze egonkorra izateko metodoak ezarri dira.  *

NafarroaNafarroako Zerga Ogasunaren egitura moldatu da, zerbitzuak eta eginkizunak doitzeko eta 
Hitzarmen Ekonomikoaren Zerbitzua gehitzeko.  *

Estatuarekin elkarrizketak izan dira 2013-2014ko finantza fluxuen  eta Hitzarmen 
Ekonomikoaren azken aldaketatik ondorioztatutako bestelako gaien gaineko akordioak 
sinatzeko. 

2016-2019 aldian Zerga iruzurrari aurre egiteko Plan berri bat idatzi da.  

  Hitzarmen Ekonomikoko ekarpenerako gaur egungo kalkulu mekanismoa aztertu da eta 
negoziazio fasea ireki da. 

Sozietateen gaineko Zergari buruzko arau berri baten zirriborroa idatzi da. 

Beste erakunde publiko batzuekin lankidetza harremanak indartu dira.  

2016ko aurrekonturako gastu sabaia finkatu da eta aurrekontuak egiteko jarraibideak prestatu 
dira. 

Helburuen araberako programazio ekonomikoa (etorkizunerako behar ekonomikoak) egin da 
ondoko ekitaldietarako. 

Diru-laguntzen plan estrategiko bat idatzi da, helburuekin bat. 

Kontratu Publikoen Foru Legerako egitasmoa prestatu da. 

LegLege Proposamena egin da Nafarroako ondareari buruzko 14/2007 Foru Legea eta ab intestato 
herentzien gaian Nafarroako Zuzenbide Zibilaren Konpilazioa aldatzeko. 

Estatuko Ondarearen Zuzendaritza Nagusiarekin kontratazio publikoaren alorreko hitzarmena 
tramitatu da. 

Lizitazio elektronikoaren kontzeptuaren proba bukatuko dugu.

Komunitateko Administrazioarendako erabilgarritasunik ez duten higiezinen enkantea 
argitaratu da. 

SozietatSozietate publikoek abalak emateko baimenen prozedura berria arautuko duen Foru Agindua 
tramitatu da. 



LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, 
BARNEKO ETA JUSTIZIAKO 
DEPARTAMENTUA 

Langileen parte-hartzea handitu da, Estatutua eta haren erregelamenduak berritu 
dira, lanpostuen ebaluazioa egin da; administrazio karrera ezarri da; bateraezintasunen 
araubidearen jarraipena egin da, eta behin-behinekotasuna murriztu.

Zerbitzuen pribatizazioa berraztertu da.

Ministerioak antolaturiko Justiziako Konferentzia Sektorialean parte hartu da. 

Prestakuntza Plana gertatu da, langileen eskarietatik abiaturik.

Bulego judizial berria bultzatu da.

Bitartekaritza programak bultzatu dira Nafarroa osoko jurisdikzio guztietan. 

Espetxeetako Erakundearekin lankidetzan aritu da.

Zabaldu egin da Nafarroako Justiziako Aholku Kontseiluko parte-hartzea.

Gidarien eta auto ofizialen erabilera berrantolatu da lan ofizialetarako baino ez dezaten eman 
zerbitzua. 

Larrialdietako laguntza guztia arduradun eta zuzendaritza bakarrean batu da: Suhiltzaileak, 
Babes Zibila eta Foruzaingoa (Barne Zuzendaritza Nagusia).

Uko egin zaio Aurrekontuen Foru Legean xedatuta zegoen Gobernuaren ordainsarien igoerari. 

Txosten bat egin da Nafarroako Jauregiko premiazko ekintza arkitektonikoen gainean (aski 
hondatutako guneak, instalazioen gabeziak, etab.), lanen zenbait urtetarako plana eta bere 
erabileren plan zuzentzailea onar daitezen. 

Estatuko Administrazio Orokorrarekiko Lankidetza Batzordean parte hartu da, foru legeen 
aurka konstituzio kontrakotasuneko helegiterik aurkeztu ez dadin. 

JardunbidJardunbide egokiak, ustelkeriaren aurkako neurriak eta kode etikoa: aurreko gobernuen 
kudeaketa esleipenak berrikusi dira.

Berriz ekin zaio Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Aholku Kontseiluaren jardunari.

Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legea 
erregelamendu bidez garatu da. Atari elebiduna.



LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, 
BARNEKO ETA JUSTIZIAKO 
DEPARTAMENTUA 

Administrazio Elektronikoari euskarria ematen dioten irtenbide teknologiko ezberdinen 
sustapen eta hobekuntza. 

Suhiltzaileen funtzionario lanpostuetarako oposizioaren deialdian postu kopurua 30era arte 
handitu da. * 

Suhiltzaileen Zerbitzuko Plan Zuzentzaile berria prestatu da eta suhiltzaile boluntarioen 
zerbitzuak arautu dira.

Foruzaingoaren araudia aldatu da, komisaria periferikoak indartzen dituen garapen plan bat 
diseinatu da, eta laneko prozedurak berrikusi dira (disuasio neurri moduan gomazko pilotak 
jaurtitzea debekatu da, esaterako). 

DelinkuentziDelinkuentzia ekonomikoaren unitateak eta bideko delinkuentziaren unitateak ezarri dira, eta 
babes organikoa eman zaie dagoeneko berariazko eginkizunetan lanean ari diren unitateei.

Lankidetza hitzarmenak izenpetu dira Nafarroako udalekin eta inguruko autonomia 
erkidegoekin.

Prestakuntza planak garatu dira larrialdietako langile guztientzat: Foruzaingoa, Suhiltzaileak 
eta Babes Zibila.



HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO 
HARREMANETAKO 
DEPARTAMENTUA 

Euskarabidea zeharkako politikarako tresna gisa berrabiatu da, euskara sustatzeari 
dagokionez. *

Premiaz gauzatu da helduak euskaldundu eta alfabetatzeko deialdia (131.000 euro 2015eko 
hirugarren lauhilekorako).

Nafarroako Berdintasunerako Institutua berreskuratu da eta zeharkako izaera eman zaio, 
gizarte politiketatik bereiziz. *

Berriz ere gizarte ehunarekin lanean hasi gara: diru-laguntzak emakumeen elkarteei, LGTB, 
IPES fundazioa, etab. 

Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusia sortu da. *

1936ko altxamenduan fusilatu zituzten Foru Diputazioko 33 funtzionarioei aitorpen omenaldia 
egin zaie. *

Akitania-Euskadi-Nafarroa euroeskualdean berriz ere sartzeko prozesua ireki da. *

Bruselako Ordezkaritzarako Ekintza Batzordea sortu da: gobernuaren, enpresen eta, oro har, 
herritarren arteko koordinazioa.

Datu-base zentralizatua Europar Batasunean jarduerak eta aukerak bilatzeko. 

Herritarren Arretarako eta Partaidetzarako Zerbitzua sortu da politika publikoetan prozesu 
parte-hartzaileak abiatzeko. *

Irrati lizentzien 1998ko espedientea ebatzi da. *

ETB hartzeko negoziazioak desblokeatu dira. *

Euskararen presentzia berreskuratu da marka korporatiboan, komunikazioan, eta protokolo 
ekitaldietan. *



HEZKUNTZA
DEPARTAMENTUA

Ingelesez Ikasteko Programak Ebaluatzeko Plana prestatzea. *

Euskal Idazleak programa berreskuratzea, euskal idazleen elkartearekin adostuta. Egileen eta 
ikasleen arteko topaketak.

Ikasgelan ahozkotasuna indartzeko Solaskide programa berreskuratzea.

Eskolan bertsolaritza lantzeko Bertsolaritza programa berreskuratzea.

KanpoKanpoko hizlarien bitartezko hezkuntza berreskuratzea (azkenaldian, baliabide propioak 
bakarrik). 

Nafarroako Antzerki Eskolarekin zeuden programak berreskuratzea.

ELHUYARREN programak berreskuratzea

Nafarroako Ganbera Opera (opera bat muntatzeko ikastetxeen arteko proiektua).

Hizkuntza-programak dituzten eta ez dituzten ikastetxeen azterketa. Atzerriko Hizkuntzak 
Ikasteko Programei buruzko azterlan teknikoen analisia.

SARRIGUREN HI: espazio arazoak konpontzeko I. fasea amaitzea eta II. fasea onestea (2016an 
amaituko dira obrak). *   

Buztintxuri HI:: ikastetxe berria eraikitzeko prozesua hastea, aurreko Gobernuak 
aurreikusitako eraikina handitzeko asmoaren ordez. * 

Castejoneko DBHI:: ikastetxe berria eraikitzeko prozesua hastea, aurreko Gobernuak 
aurreikusitako eraikina handitzeko asmoaren ordez. * 

IbilbidIbilbide berriak eta garraiorako eta jangelarako banan-banako laguntzak onestea, eremu ez 
euskaldunetako D ereduko ikasleen garraio arloko arretarik eza arintzeko: Tiebas-Beriain 
(Hegoaldera) eta Artaxona-Mendigorria-Larraga (Garesera). *

D eredua ezartzeko (Haur Hezkuntza) Abartzuza, Lezaun eta Zudairiren eskabide historikoak 
artatuta. *

30 irakasle gehiago, bikoizketa, hezkuntza behar berezi eta Oinarrizko Hezkuntzarako irakasle 
defizita arintzeko. 

IkasleeIkasleen fluxuak aztertzea, eta espazio beharrak aurreikusteko lehenetsitako obren hainbat 
urtetarako Plana (Plan zuzentzailea) ezartzea. 

Nafarroako Eskola Mapa aztertzen hastea, ikastetxeak eta baliabideak egungo biztanleriari 
egokitzeko eta eskaintza eskariari egokitzeko.

LOMCE legearen ezarpenak eragindako ikasturteetako ikasleen ebaluazioari buruzko 
jarraibideak argitaratzea. 



HEZKUNTZA
DEPARTAMENTUA

Irakasleen egoerari buruzko azterketa: plantillak, tituluak, prestakuntza, materialak.

Irakasleei buruzko informazio osoa sistematikoki biltzea, plantilletan daukan eragina, 
titulazio-mailak, jasotako prestakuntza eta sortutako materialak.

Irakasleek egiten duten prestakuntza eskariari erantzutea. 

Akordioa Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin, profesionaltasun-ziurtagirien eskaintza 
egonkorra egiteko.

Akordioa Frantziako Nekazaritza Ministerioarekin eta Marrakecheko Unibertsitatearekin, 
erlezaintzan eta sendabelarretan espezializatzeko bi programatarako.



OSASUN
DEPARTAMENTUA

2016ko urtarrilaren 1aren ondotik jaiotzen direnei Neumokokoaren txertoa ezartzea onartu 
da.

Haurtzaroan Osasuna Sustatzeko Plana (6 urtetik beherako haurrak).

Sexu eta Ugaltze Osasunari buruzko Foru Dekretua prestatu da (jendaurreko aldian). * 

Osasun etxeei jarraibideak igorri zaizkie herritarrei Nafarroan bizi diren lehen egunetik osasun 
laguntza izateko eskubidea berma diezaieten. *

Etxeko ospitaleratzea Nafarroa osora zabaltzeko estrategia onartu da. *

Enbrioia ezarri aurreko Diagnostiko Genetikoaren zerbitzu berria martxan jartzea.

OinarrizOinarrizko Osasun Etxeetan euskara jakin eta erabiltzeari buruzko inkesta diseinatu da eta 
diagnostikoa martxan jarri da. *

Egoera ahulean dauden pertsonak koordainketatik salbuesteko araua.

Itxaron-zerrenden estrategia diseinatzea eta bermeak betetzea.

Larrialdietarako Garraio Zerbitzua hedatzea erabaki da, zainketa intentsiboko unitate mugikor 
bat gehituz. *

Reina Sofía Ospitaleko Kirurgia Txikiko eta Laparoskopiako instalazioak berritzen hasi dira.

Nafarroako Ospitalegunean jaiotza-erregistroa martxan jartzea.

Gaixo kronikoen eta pluripatologikoen estrategia garatzea.

Nafarroako Ospitaleguneko Larrialdien Hobekuntza Plana prestatzea.

Nafarroako Ospitaleguneko sukaldeak berriz publikoak izan daitezen aurretiko azterketa hasi 
da. *

Nafarroako Unibertsitate Publikoa (NUP) Nafarroako Osasun Ikerkuntzarako Institutuan 
sartzea.

Erakunde pribatuekiko kontzertu eta hitzarmenak berraztertzea.



OSASUN
DEPARTAMENTUA

Osasunbideko Lan Eskaintza Publikoaren deialdia zabaltzea erabaki da (planifikazio epean). *

Reina Sofía Ospitaleko laborategiaren jarduera osoari eusteko konpromisoa bete da. *

Profesionalen parte-hartze organoen eskumenak zabaldu dira.

Profesionalen familia bizitza eta lana uztartzen direla bermatzeko estrategia zehaztea.    



KULTURA, KIROLA ETA GAZTERIA
DEPARTAMENTUA

Aurrekontuen egoera zailaren azterketa, bai eta lan dinamikena ere (talde-lan gehiago egin 
behar da). 

Aurkitutako gatazken diagnostikoa: Tuterako Udalari ez ordaintzea Ribotasko 
kirol-instalaziogatik, kirol-federazioen ezinegona, teknifikazio eta kirol selekzioen 
espedientearen egoera ezohikoa. 

Osasuna K.A.ri Taxoareko instalazioen erabilerari buruzko txostena eskatu zaio beste klub eta 
federazioek lekua erabili ahal dezaten. 

TTokiko erakundeekin lan plan bat prestatu kirol eta gazteria esparruetan harremanak 
berreskuratzeko.

NKGIaren eta NUParen arteko lankidetza hitzarmen bat prestatzea klub nafarrek 
unibertsitateko kirol instalazioak erabili ahal ditzaten. 

Navarra Arena-ren mantentze gastuak murrizteko doikuntza neurriak hartzea. Haren 
bidegarritasunaren balorazioa egitea. 

Federazio eta klubei zuzendutako diru-laguntza deialdiak bizkortzeko neurriak.

Miguel Indurain Fundazioa pribatu izatetik publiMiguel Indurain Fundazioa pribatu izatetik publikora pasatzeko prozesua hastea. 

Gazteriaren Kontseiluaren beharren azterketa eta egoitza aldaketaren aurreikuspena egitea. 

Kultur politiken azterketa, sektore batzuei mesede eta beste batzuei kalte egiten zieten 
dinamika ez oso orekatuei amaiera emateko. 

Aurkitutako gatazken diagnostikoa: Pablo Sarasate Fundazioa ikuskatzeko Kontuen Ganberari 
egindako eskaera; Alkerdiko leizeen inguruko lan-mahaia; Oteiza Fundazio Museoaren 
enplegu-erregulazioko espedientea; Uharten dagoen Arte Garaikideko Zentroa kudeatzeko 
zailtasunak. 

Diru-laguntzen eta berezko programa artistikoen ildo nagusien berritzea.

Herri-kulturHerri-kultura hedatzeko hitzarmenak erakundeekin (entitateen, elkarteen eta fundazioen 
ekimenak). 

Arte plastiko eta bisualen aurrekontu-saila handitzea, eta proiektu berritzaileen lerro berriak 
abian jartzea.

Herritarrei historia-ondarea ezagutzera emateko jardunaldiak antolatzea. 

Dokumentu-ondarea hedatzeko programa pedagogiko bat egitea.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan Artxibo Digitala sustatzea.

Ekitaldien plan bat prestatzea NafarroaEkitaldien plan bat prestatzea Nafarroako Liburutegia herritarrei gerturatzeko. 



LANDA GARAPENA, INGURUMENA ETA    TOKI 
ADMINISTRAZIOA
DEPARTAMENTUA

Egitura egokitu da politikek zeharkakotasun handiagoa izan dezaten: errentagarritasun 
ekonomiko eta sozialeko ikerketa integratuak eta UPSen politika berraztertzea. 

Parte-hartze eta Iraunkortasun Unitatea sortu da, parte-hartzea lan tresna gisa txertatzeko. 

Etxabakoizko UPSaren jendaurreko aldia luzatu da. *

Ebroko Ur Konfederazioari Esako urtegiaren handitzearen gaineko administrazioarteko 
jarraipen batzorde bat eskatu zaio. Esako lanen batzordean sartzea erabaki da (deitu gabe 
dago oraindik). *

CementoCementos Portland-en biomasaren balorizazio energetikorako baimenaren iraungipena 
adierazi da. Erabakitzear dago erregaien balorizazioaren gaia (azaroaren 4rako aurreikusitako 
Gobernu erabakia) eta egitear dago dolomiari buruzko entzunaldia. *

Basogintza sektorearendako laguntzen ebazpena eta 2016koen onespena. 

GANeko EEEaren errekurtsoa kendu da. Aurreko gobernuaren EEEaren kudeaketak 
sorturiko defizita gure gain hartu da. Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoarekin kreditua 
negoziatuko da.  

AutonomiAutonomia erkidegoen parte-hartzea koordinatu da, Ingurumenaren Europako Seihilekoaren 
esparruan.

Diagnostiko bat egin da udal planak onesteko epeak laburtzeko (22 plan daude geldirik, batez 
besteko itxaronaldia 6 urtekoa da). 

Departamentuan giza baliabideak handitu dira, ingurumen baimenak (ekimen ekonomikoak) 
arintzeko eta enpresa publikoen aldetik mendekotasun txikiagoa izateko. 

Parte-hartzParte-hartze prozesuak martxan jarri dira: Nafarroako tokiko berregituratze plana 
(diagnostikoa), Nafarroako Hodakinak Kudeatzeko Plan Integratu berria, uholdeen gaineko 
planak, tokiko planak eta Departamentuaren egitura.

Azpiegitura hidraulikoen bideragarritasuna ikertu da. Esako urtegiaren handitzearen 
(Bardeetako sail ureztatuen iraunkortasuna), Riomayor urtegiaren eta Egaibarreko akuiferoen 
ordezko aukerak bilatu dira. 

Ibaietan babes-zerrendak garatu dira. Irekibai proiektua (Bidasoko eta Oriako habitatak). 

EbrEbro eta Kantauri arroetarako Estatuarekiko lankidetza birformulatu da (Uraren Esparru 
Zuzentarauaren mandatua txertatzea).

Ingurumen jarraipen eta kontrola eta Sodenaren presentziaren gaineko balorazioa Getzeko 
hiltegian.  

Biomasa antolatzeko eta sustatzeko planak berrikusi dira. 

Echauri Forestal-en funts publikoen erabilera aztertu da.  

CRANCRANA fundazioaren kontu-ikuskaritza. Aurreko gobernuaren itxiera kudeatzeak ondorioak 
izanen ditu 2016ko aurrekontuan (100.000 € inguru).

Lurralde mugakideekin lankidetza bilatuko da animalia basatiak berreskuratzeko Ilundaingo 
zentroaren jarraipena bermatzeko.

BILen kudeaketa planen prestakuntza, parke naturaletako eta mendietako ondare 
arkitektonikoaren berreskurapena.



LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, 
BARNEKO ETA JUSTIZIAKO 
DEPARTAMENTUA 

Administrazio Elektronikoaren euskarria diren soluzio teknologiko desberdinak bultzatu eta 
hobetu dira.

Suhiltzaileen funtzionario lanpostuetarako oposizioaren deialdian postu kopurua 30era arte 
handitu da. * 

Suhiltzaileen Zerbitzuko Plan Zuzentzaile berria prestatu da eta suhiltzaile boluntarioen 
zerbitzuak arautu dira.

Foruzaingoaren araudia aldatu da, komisaria periferikoak indartzen dituen garapen plan bat 
diseinatu da, eta laneko prozedurak berrikusi dira (disuasio neurri moduan gomazko pilotak 
jaurtitzea debekatu da, esaterako). 

DelinkuentziDelinkuentzia ekonomikoaren unitateak eta bideko delinkuentziaren unitateak ezarri dira, eta 
babes organikoa eman zaie dagoeneko berariazko eginkizunetan lanean ari diren unitateei.

Lankidetza hitzarmenak izenpetu dira Nafarroako udalekin eta inguruko autonomia 
erkidegoekin.

Prestakuntza planak garatu dira larrialdietako langile guztientzat: Foruzaingoa, Suhiltzaileak 
eta Babes Zibila.
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