
Irungo Herritarren Partaidetzarako Arautegia 
 

 

Laugarren bilera: 

Eguna: 2016ko maiatzaren 5a 

Tokia: Irungo Udaleko Bilkura Aretoa 

Hora: 12.00 

 

Bertaratuak: 

 

Batzordeburua: Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-hartze arloko 

ordezkaria, PSOE, EAJ/PNV eta Si Se Puede Udal taldeetako ordezkariak, Hiritar 

Foroko 2 ordezkari, Oiaso-2000 Federazioko 2 ordezkari eta udaleko hainbat 

teknikari.  

 

Administrazio Orokorreko teknikariak Herritarren Partaidetzarako Arautegiaren 

egitura-proposamena aurkeztu du eta duela gutxi argitaratu den Euskadiko Tokiko 

Erakundeen 2/2016 Legea aipatzean, lege hori Irungo arautegia egiteko kontuan hartu 

behar dela adierazi du. Puntuz puntu birpasatu ditu lan taldeari aurkeztu zaion egitura-

proposamenean jasotzen diren atal guztiak. 

 

Hiritar Foroak eskatuta, Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-hartze 

arloko zuzendariak egituran aipatzen den Irungo Elkarteen Atariari buruzko azalpenak 

eman ditu (elkarteak.org). Irungo elkarteen atari hori duela 3 urte jarri zen martxan eta 

agendak bertan biltzen dira, horrela, laguntza bat da elkarte desberdinen ekintzak elkarren 

gainean ez jartzeko. 10 bat elkarte sartu ziren atari horretara eta horiexek dira orain bertan 

daudenak. 

 

Oiasso 2000 Federazioak zalantzan jartzen du III. Tituluko III. Kapituluan jasotzen den 

herritar Merezimendua sartu behar ote den. Era berean, Administrazio Orokorreko 

teknikariak Euskadiko Tokiko Erakundeen 2/2016 Legeaz adierazitakoa ekarri du gogora. 

 

EAJ-PNV talde politikoko ordezkariak elkarte guztiek ordezkaritza izango luketen 

Partaidetzarako Kontseilu bat sortzea proposatu du. Organo horrek elkarteen artean 

legokeen gatazka ebatzi lezakeena eta gerta litekeen lobby efektua murriztu lezakeena. 

 

Si se puede Irun taldeko ordezkariak, EAJk proposatutakoaren ildotik, Herritarren 

Partaidetzarako Arautegia egiteko eratutako taldeari jarraipena emateko aukera proposatu 

du, horrela, talde hori aldiro bilduko litzateke eta onartzen den Arautegia betetzen ote den 

ikuskatuko luke. 

 

EAJ-PNV talde politikoko ordezkaria ados dago taldea mantentzeko ideiarekin, 

geroago Herritarren Partaidetzarako Arautegia betetzen ote den aztertzeko. 

 



Oiasso 2000 federazioak komenigarri jotzen du Udaletik elkarteak bultzatzea, baina 

elkarte guztiak bilduko lituzkeen foro bat sortzea zaila ikusten du. 

 

PSOE talde politikoko ordezkariak foro ireki bat egokia dela uste du, baina kontuan 

hartu behar dela elkarteen interesak oso mota desberdinekoak direla. Elkarte guztiak 

bilduko lukeen kontseilu batek interesa pixkanaka galtzea ekar lezake. Si se puede Irun 

taldeak proposatutako ideia ontzat hartu da, alegia taldeari jarraipena ematekoa. 

 

Administrazio Orokorreko teknikariak azaldu du hiri batzuek Hiriko Kontseilu bat 

eduki behar dutela legez. Irun ez dago horien artean. Era berean, jakinarazi du Euskadiko 

Tokiko Erakundeen Legeak esparru juridiko bat eman nahi izan diela parte-hartzaileei eta 

herritarrei zuzendutako galderei buruzko 80.6 artikuluan, kontsultak lotesleak izango 

direla esaten da, betiere erabakitakoaren aurka, osoko izaerarekin edo partzialki 

debekatzen duen legezko araudirik ez badago. Puntu hau zalantzan jar liteke, eta ez da 

baztertu behar lege hau inpugna litekeenik.  

 

Foroak Aurrekontu Partizipatiboez hitz egin nahi du. Aurrekontu Partizipatiboak araudi 

batez arautuko dira eta ez erregelamendu batez. Oiasso 2000 federazioak komentatu du 

jarrera desberdinak daudela aurrekontu partizipatiboetan aldaketaren bat egin behar ote 

den auzian, auzo elkarteak ez daude ados beraien artean gai honi dagokionez. 

 

Talde eragilearen bileraren amaieran, prozesua herritarrei irekitzeko erabakia hartu da. 

Webean toki bat ezarriko litzateke webean herritarrek proposamenak egiteko eta bilera 

bat adosteko herritarrekin. 


