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Sarrera.  
 Azken lau urteotan Izquierda-Ezkerraren parte hartzea ezinbestekoa izan da udala 
“beste modu batez” gobernatzeko UPNren 16 urte luzeko gobernuaren ostean. 
Pozten gaitu udal gobernua hartu genuen 4 taldeok, 2015eko ekainean sinatutako Akordio 
Programatikoa ardatz, gure ardurapeko Ekintza Sozialaren Alorrean emandako aurrerapauso 
handiak burutzeko gai izanak.  
Beste hainbat alorretan aurrerapauso handiak eman badira ere, oraindik asko dugu egiteke. 
Maiatzaren 26an eginen diren hauteskundeen emaitzek garrantzi handia izanen dute gure 
hiriarentzat. 
Gure hiria gobernatzeko beharrezko izaten jarraitzeko aukera emanen diguten emaitzak 
espero ditugu, bertako politikari ezkerreranzko bira ematen jarraitzeko. 
Erabaki garrantzitsuak hartzeko orduan jendearen parte hartze zuzena bermatuko duen udal 
politika, esaterako, Erorikoen Monumentuaren etorkizunari dagozkionak. 
 
Ustelkeriari aurre egiten dion udal baten parte izan nahi dugu, diru kopuru berarekin gehiago 
eginen duena, egun pribatuak diren zerbitzuak zuzenean kudeatuko dituena eta enplegu 
publikoaren banaketan aurrerapausoak emanen dituena. 
Esparru guztietan emakume, gizon eta LGTBI kolektiboen arteko berdintasunean aurrera 
eginen duen udala. 
Haur, gazte, adineko eta gure hiriaren parte izatera kanpotik etorri direnak zaintzen dituena 
Ekologia eta ingurumena hobetzen lagunduko duena. 
Bizi kalitatean berdintasuna lortzeko auzoetan zerbitzu eta aurrekontu parte hartzaileak 
proposatuko dituena. 
Talde politiko desberdinen artean konfiantza sortu eta talde lana sustatuko dituen udal 
gobernuan bertan aniztasunari errespetua praktikan jarriko duena. 
  
1.- UDAL ZINTZOA, ERAGINKORRA ETA BIDEZKOA 
 

 1.1.-Pertsona bakoitzeko kargu eta soldata bakarra, zinegotzi eta izendapen libreko 
karguetan. 
 1.2.- Zerbitzu pribatuen kontratuak betearazteko kontrol eta segimendu bulegoa 
sortzea, honen gauzatzea eta diru publikoaren kudeaketa egokia hobetzeko. 
 1.3.- Lana banatzeko neurriak ezartzea, hala nola lanaldien murrizketa eta beste 
hainbat formula, enplegu publikorako aukera berriak sortzeko. 
 1.4.- Azpikontratatutako zerbitzuak berriz ere udalekotu. 



 

 
2.- BAKEA ETA ELKARBIZITZAREN ALDEKO LANA Giza Eskubideen edozein urraketa gaitzetsi 
eta biktima guztiei duintasuna eta egia eta justizia eskubidea aitortu 

 2.1.- Erorikoen Monumentuan esku hartzeko proiektua aukeratzeko herri-galdeketa. 
Gure proposamena eraispena da. 
 2.2.- Hirian memoria historikorako lekuak aukeratu, esate baterako kartzela zaharraren 
orubea eta beste hainbat. 
 2.3.- Hirian ETAk eragindako biktimen aitortza eta omentzea. 
 2.4.-Indarkeria polizial kasuetan egia eta justizia bilatzeko ekimenak laguntzea. 
 2.5.- Ikastetxe, gazte-etxe eta gizarte-etxeetan memoria historikoa berreskuratzeko 
proiektu eta jarduerak sustatzea. 

 
3.- GENERO ETA LGTBI KOLEKTIBOEN ARTEKO BERDINTASUNA, ALOR GUZTIETAN ETA 
EGUNERO. Gizon, emakume eta LGTBI kolektiboen arteko Berdintasunean lortutakoa 
defendatzen dugu , eta, aldi berean, benetako berdintasuna lortu arte gehiago eskatzen dugu. 

3.1.- Udal plan, zerbitzu eta proiektu guztietan genero ikuspegia. 
3.2.- Familia-uztartze zerbitzu berriak dituen enplegua sortu 
3.3.- Emakume eta gizonen arteko soldata arraila ezabatzea, nola udaletan hala 
kontratatutako enpresetan, eta emakumeak lanean gora egiteko neurriak. 
3.4.- Indarrean dagoen Udal Hiri Plana berrikustea, “genero” hirigintza berrira 
moldatzeko, emakume guztientzako eta, oro har, herritar guztientzako hiri seguru eta 
atsegina egiteko. 
3.5.-Informazio, aholkularitza eta sexu eta genero aniztasunaren inguruko laguntza 
zentroa bermatzea.   

 
4.- ETXEBIZITZA DUINERAKO ESKUBIDEA DENONTZAT 

4.1.- Udal etxebizitza huts guztiak birgaitzea eta martxan jartzea, baita autobus geltoki 
zaharreko eraikinekoak ere. 
4.2.- Bankuen etxebizitza hutsak etxebizitza sozial bilakatzea, funts putreei eskaintzean 
erosteko lehentasuna eta atzera egiteko eskubideen bidez. 
4.3.- Bankuen edo eratorritako enpresen etxebizitza hutsak erostea. 
4.4.- Hainbat kolektibori orubeak uztea alokairuko etxebizitza publikoak eta etxebizitza 
kolaboratiboak egiteko: gazteei, adinekoei, bakarrik bizi direnei edo aniztasun 
funtzionalen bat dutenei. 
4.5.- Auzo guztietan bitartekorik ez duten adinekoentzat udal-apartamentuak eraikitzea. 
4.6.- Nafarroako Gobernuari udal-lurrak uztea adinekoentzako 2 egoitza eraiki ditzan. 
4.7.- Hipoteka eta alokairu etxegabetzeen biktimentzako aholkularitza eta artekaritza. 
 
 
 
 



 

 
4.8.- Etxebizitza hutsen errolda egin eta zerga berehala eta modu eraginkorrean 
aplikatzea, bankuetatik eta etxebizitza pribatua erakartzeko kanpainetatik hasita. 
4.9.- Alokairu-salneurriak zonaldeka mugatzea, legeriak eskuduntza hau udalei ematen 
dienean. 

 
5.- MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA AUZO GUZTIEN ATSEGINTZEA 

5.1.-Udal Hiri Plana berrikusi eta berritu, mugikortasun jasangarria eta kalitatezko 
espazio publikoa aintzat hartuta, izan ere, hauek kontuan hartzeak egiteke dagoen 
azpiegituraren bat zalantzan jar dezake, esate baterako Cuatro Vientoseko zubi berria, 
Irubide Parke gaineko bidea edo Sanduzelaiko igerilekuaren ondoko bidea. 
5.2.- PMUSek edo Iruñeko Hiri Mugikortasun Planak bultzatutako oinezkoentzako 
oinarrizko Sarea zehaztea, auzo bakoitzean inguruko auzoekin loturak izanen dituzten 
oinezko-ardatz pare bat sortzea. 
5.3.- PMUSek bultzatutako txirrindularientzako oinarrizko Sarea zehaztea, auzo 
bakoitzean inguruko auzoekin loturak izanen dituzten txirringa-ardatz pare bat sortzea. 
5.4.- Eskualdeko garraio publikoa hobetu eta maiztasuna handitzea eta hiriaren 
kanpoaldean aparkalekuak prestatzea. 
5.5.- Tren publiko eta soziala sustatzea, pertsona eta merkantziena, eta egungo 
Sanduzelaiko geltokia handitu eta hobetzea. 

 
6.- GIZARTE-INKLUSIOA LORTZEKO LARRIALDI SOZIALEKO ETA FORMAZIO ETA ENPLEGU 
PLANEKO ZERBITZUAK 

6,1.- Bulego ordutegitik kanpoko larrialdi sozialetarako arreta zerbitzua sortzea. 
6.2.- Udal tailer-eskolen eta enplegurako formazio programen finantzazioa eta garapena 
sustatzea, gazteen eta langabetuen inklusio-sozialerako ezinbesteko bitarteko gisa. 
6.3.- Lan eta Gizarteratzerako Udal Enpresa sortzea inklusiorako beharra duten 
pertsonak ekonomia zirkular eta udal-zerbitzu proiektuetan sartzeko, berdeguneen 
mantentze-lanetan edo eraikinen garbiketan, besteak beste. 
6.4.- Gehien behar dutenentzako babes handiagoa, etorkinentzako edo zaurgarriak diren 
eta zailtasun bereziak dituzten pertsonentzako aukera berdintasunerako proiektu 
zehatzekin. 

 
7- HAURTZARO ETA GAZTAROARI LEHETASUNEZKO ARRETA Haurtzaroaren eta Gaztaroaren I. 
Udal Plana garatuta 

7.1.- Haurrek  eta gazteek parte hartzerako organo egonkor bat sortzea, horrela, Umeen 
Hiri Lagunen Sareko kide izateko baldintzetako bat beteko da. 
7.2.- Udaletik zerbitzu sozialekin koordinatutako aisialdirako programa sortzaile eta 
alternatiboak eta komunitate-garapenerako programak babestu eta diruz laguntzea. 
 
 



 

 
7.3.- Auzoetan dagoen eskakizunari erantzuna emateko Haur-eskolak. 
7.5.- Auzo bakoitzean estalitako haur-parke bat sortzea. 
7.6.- Estalperik gabeko espazio eta kirol-zirkuituak eraikitzea, hainbat auzotatik 
irisgarriak 

 
8.- UDAL KUDEAKETAN HERRITARREN PARTE HARTZEA SUSTATZEA 

8.1.- Auzoetan eta hirian aurrekontu parte hartzaileak. 
8,2.- Auzoetan eta hirian garrantzi handiko proiektuen inguruko herri-galdeketak, esate 
baterako Erorikoen Monumentuaren etorkizunari dagokiona. 
8.3.- Auzo-kontseiluak, sektore-kontseiluak eta gizarte-kontseiluak garatzea eta 
eginkizun erabakitzailea ematea. 

 
9.- TURSIMO ETA MERKATARITZA JASANGARRIAK  

9.1.- Alde zaharrean turismo-plazak mugatzea eta beste auzoetan kontrolik gabeko 
hazkundea ekiditea. 
9.2.- Ekonomia zirkularreko eta hurbileko merkataritza proiektuak indartzea. 
9.3.- Sto. Domingo kale ingurua moldatzea, zezentegitik (corralillos) udal-plazaraino. 

 
10.- ANIZTASUN KULTURALA, INTEGRAZIO ETA GIZARTE-KOHESIOAREN ITURRI, SUSTATZEA  

10,1.- Bertako espresioa eta arte-sorkuntza babestea, eta hirian dauden kultura anitzen 
arteko lankidetza sustatzea. 
10.2.- Udal zerbitzu guztietan euskarazko arreta bermatzea. 

 
11.- UDAL EKOLOGIKO BATERANTZ 

11.1.- Udalean berriz erabili ezin den plastikoaren erabilera baztertzea. 
11.2.- Hirian zuhaitzak eta berdeguneak babesteko ordenantzak eta lorategi parkeen 
mantentze-lanen kudeaketa zuzena berreskuratzea. 
11.3.- Airearen kalitatea hobetzeko eta ingurumen-zarataren kontrolerako planak, 
erregai fosilak behar dituzten kotxeen erabilera murriztea barne. 
11.4.- Udal-eraikinetan eguzki-panelak jartzea eta bizilagun-elkarteetan energia-
autokontsumoa bultzatzea. 
11.5.- Auzo guztietan konposta egiteko gune komunitarioak ezartzea. 
11.6.- Txakur-dna bankua sortzea, gorozkiak espazio publikotik kentzeko. 
11.7.- Gure hiria garbitu eta zaintzeko sentsibilizatze eta erantzunkidetasun kanpainak. 

 
12.- AUZO GUZTIETAN ANTZEKO BIZITZA KALITATEA LORTZEA 

12.1.- Auzo guztietan bizitza publikoa sustatzeko proiektuak garatzea, oinezkoentzako 
eta komertzioentzako ardatzak, plazak eta estalitako haur-parkeak. 
12.2.- Auzo guztiek zerbitzu berberak izan ditzaten inbertsio-plana: ikastetxeak, 
liburutegia, komunitatearen etxea, auzo-elkartea, osasun-etxea, kirol eta kultura  



 

 
azpiegiturak.. eta egun erabilerarik ez duten 350.000 m2-tik gorako orube publikoei 
erabilera soziala eman. 
12.3.- Gizarte-auzo planak bultzatu, bakarrik bizi diren adinekoen bakartzea saihesteko. 
12.4.- Gizarte-auzo planak sustatu, etorkin kopuru handiagoa duten auzoetan 
elkarbizitza eta bizitza-kalitatea bermatzeko. 
12.5.- Haurrentzako eta zailtasunak dituzten edo bakarrik dauden adinekoentzako 
jokabideei lehentasuna ematea. 
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