
Irungo Herritarren Partaidetzarako Arautegia 
 

Hirugarren bilera: 

Eguna: 2016ko apirilak 14 

Lekua: Irungo Udaleko Bilkura Aretoa 

Ordua: 12.00 

 

Bertaratuak: 

 

Presidentea: Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-hartze arloko 

ordezkaria, Udal taldeetako ordezkariak, Hiritar Foroko 2 ordezkari, Oiasso 2000 

Federazioko 2 ordezkari eta udaleko hainbat teknikari. 

 

 

Administrazio Orokorreko Teknikariak Box lankidetzarako plataforman kargatutako 

bi egitura proposamenak aztertu ditu.  Adierazten du A proposamenak izaera laburtzailea 

duela; B proposamenak, berriz, indar handiagoa jartzen duela partaidetza zuzenean. 

Egitura hauen inspiratzaile diren aldetik, beste udalerri batzuetan jada onartutako araudiak 

aipatzen ditu. 

 

Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-hartze arloko zuzendariak lan-taldea 

Irungo Arautegi bat garatzeko egoekiena izan daitekeen egituraren inguruan erabaki bat 

hartzera deitzen du. 

 

Presidenteak azpimarratzen du lan-taldetik atera behar duen Partaidetzako Arautegiak 

Irungoa izan behar duela berariaz, beste Udal batzuen ereduei jarraitu beharrik gabe. 

 

Oiaso-2000 Federazioak dio ez zaiola desegokia iruditzen beste udal batzuetan egindako 

lana kontuan hartzea eta adierazten du Arautegiak partaidetza bultzatu beharko lukeela. 

Interesgarria iruditzen zaio gaien arabera (Hirigintza, Hezkuntza, eta abar) interesatuta 

egon litezkeen pertsonen errolda bat edukitzea.  

 

Hiritar Forokoen ustez Partaidetzarako Arautegiaren egiturak aztertu diren bien sintesia 

izan behar luke, zuzeneko partaidetzari protagonismoa emanez.  Mahai gainean jartzen du 

Herritarren Defendatzailearen figura, beharrezkoa den ala ez aztertzeko, eta galdetzen 

dute ea zer egin behar den Aurrekontu Partizipatiboen erregulazioarekin.  

 

Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-hartze arloko zuzendariak adierazten 

du komenigarria dela Aurrekontu Partizipatiboen erregulazioa eta Partaidetzarako 

Arautegia bereiztea; esaten du partaidetza prozesu hau prozesu bizia eta bilakaeran 

dagoena dela, eta horren erregulazioa arautegi batean sartuz gero, prozesu honetan egin 

nahi den edozein hobekuntza egiteko Osoko Bilkuraren onespena beharko dela, eta 

prozesuaren garapenean zehar sor litekeen arazo zehatz horren irtenbidea atzeratu egingo 

litzatekeela.  

 



Alderdi Popularrak uste du Aurrekontu Partizipatiboen oinarri nagusiek Arautegian 

erregulatuta egon beharko luketela edo, bestela, Aurrekontu Partizipatiboen inguruan 

berariazko ordenantza bat egin beharko litzatekeela. Bestalde, adierazten du ez duela 

bideragarria ikusten Irun moduko udalerri baterako Herritarren Defendatzailearen gisako 

figura; egokiagoa litzatekeela talde politikoetako bozeramaileentzat hitzordu agenda bat 

jartzea, herritarrei arreta emateko. 

 

Si se Puede Irun taldea arautegia egituratzeko B ereduaren proposamenaren aldekoa da 

A eredutik interesgarriak izan litezkeen atalak ateratzearen aldekoak. Asoziazionismoa 

sustatu beharra eta “boluntario bankua” edo “talentuen bankua” ere aipatzen ditu. Ez 

dator bat Partaidetzarako Arautegian Aurrekontu Partizipatiboak erregulatzearekin. 

Adierazten dute komeni dela Auzotarren Batzarrak bultzatzea, zinegotzi guztiek horietara 

joan ahal izateko irekiak.  

 

Bildu B egitura-proposamenaren aldeko agertzen da, interesgarriagoa iruditzen zaio 

indarra jartzen duelako zuzeneko partaidetzan, eta dio funtsezkoa partaidetza bultzatzea 

dela. 

 

Oiaso-2000 Federazioak ez du beharrezkotzat jotzen arautegian Herritarren 

Defendatzailearen figura sortzea eta Foroak onartzen du figura hori jasotzea egokia 

ikusten ez bada, hori aztertzeko proposamena erretiratuko duela.  

 

Presidenteak dei egiten dio taldeari egitura bat osatu dadin, Box lankidetza plataforma 

erabiliz. Taldean aprte hartzeko izan diren eskaeren berri ematen dio taldeari eta 

galdetzen du ea noiz ireki ahalko zaien prozesua herritarrei, horiek beren ekarpenak egin 

ditzaten. 

 

Hiritar Foroak pentsatzen du oraintxe bertan ireki behar zaiela herritarrei prozesua. Si se 

Puede Irun taldeak uste du hurrengo bileran egitura bat zehaztu ondoren, egitura hori 

eztabaidatu egin litekeela. Bilduren iritzia da gaur egun funtzionatzen ari den talde 

eragilearekin batera egokia litzatekeela Batzar bat eratzea, eta horren funtzioak zehaztea. 

 

Hurrengo bilera maiatzean izango da. 


