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Irungo Herritarren Partaidetzarako Arautegia 
 

Lehenengo bilera: 

Eguna: 2016ko otsailaren 11 

Tokia: Irungo Udaleko bilkura aretoa 

Ordua: 13:00h 

 

Bertaratuak: 

Presidentea: Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-hartze ordezkaria, 

udaleko talde politikoen ordezkariak, Hiritar Foroaren 2 ordezkari, Oiasso-2000 

federazioaren 2 ordezkari, gazteen ordezkari bat eta udal teknikariak. 

 

Bileraren sarreran presidenteak taldeari azaltzen dio hasierako planteamendua zein den 

Arautegia osatzeko, eta adierazten da inongo aurrekaritatik abiatu gabe egin nahi dena 

zera dela, taldeak dokumentu bat gorpuztea dela, Irunen garatuko diren prozedura parte-

hartzaile guztientzat lege esparru gisa balioko duena. 

 

Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-hartze zuzendariak, teknikarien aldetik 

arautegi garrantzitsuenen ikerketa egin dela adierazi ondoren, presidenteak esandakoa 

berresten du, alegia, arautegia osatzeko garaian zerotik hastea, eta udal teknikarien 

zereginaren berri ematen du prozesuari laguntzeko garaian dokumentazioa eskuratzeko 

garaian eta lantaldea koordinatzeko baliabideak jartzeko garaian, eta etorkizuneko 

arautegiaren edukiak jasotzeaz arduratuko da lantaldeak zehaztutako irizpideak eta 

helburuak kontuan hartuz. Era berean, adierazten du, Gardentasun Atarian argitaratuko 

direla prozesuan egiten diren aurrerapenak. 

 

Metodologiari dagokionez, Oiasso-2000 Federazioaren ordezkariek jakinarazten dute 

Interneten partaidetza alorreko arautegi piloa dagoela argitaratuta eta oinarri gisa 

kontsultatu eta erabil daitezkeela. 

 

Bestalde, Talde Popularreko ordezkariak Irunen jada abian dauden partaidetzarako 

esparruen balioa azpimarratzen du, alegia, Planeamendu Kontseilua, Mugikortasun 

Mahaia, Gizarte Ongizate Batzordea, besteak beste. Era berean, parte-hartze indibiduala 

eta kolektiboa desberdintzea beharrezkoa dela aipatzen du eta pertsona bat boto bat 

premisa aurrera eramatea garrantzitsua dela. Beste arautegi batzuk kontsultatzeko 

Internetera jotzeari buruz aldiz, berritzailea izatea defendatzen du eta dokumentu sinple 

eta arrazoizko bat egiteko gai izatea. 

 

Si se Puede Irun taldearen ordezkariak azpimarratzen du, aztertu dituen arautegien artean, 

Astigarragakoa kontuan hartzeko modukoa iruditzen zaiola. Bestalde, Interneten espazio 

bat sortzea proposatzen du, lantalde osoarentzat komuna izango dena, prozesuari buruzko 

informazio baliagarria elkartrukatzeko. 

 

Oiasso-2000 Federazioaren ordezkari batek adierazten du arautegi berritzaile bat landu 

daitekeela, baita ere, beste udalek landutakoetatik abiatuta. 
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EH Bildu taldeko ordezkariak adierazten du bera ere ados dagoela erreferentziazko beste 

arautegi batzuek aztertzea izan daitekeela prozesuaren hasieran erabiltzeko moduko lan-

metodologia. Adierazten du baita ere hurrengo deialdiak egin beharko direla bileran hitz 

egindakoaren arabera eta bilera bakoitzaren iraupen-ordutegia ezartzea ere garrantzitsua 

iruditzen zaio. 

 

Administrazio Orokorreko teknikariak bere ikuspegi juridikoa ematen du esanez 

lantaldeak kontuan hartu beharko dituela egun dauden arautegietako batzuk argitaratu 

zirenetik izan diren bilakaera normatiboak, eta derrigorra dela landuko den Arautegian 

jasoko den guztiak zehatz-mehatz beteko duela indarrean dagoen legeria.  

 

Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-hartze Arloko zuzendariak aipatzen du 

aukera bat izan daitekeela prozesua irekitzea, aurreragoko faseetan, gizarteko kolektibo 

guztiei eta herritarrei orokorki, beren ekarpenak egin ditzaten. Zuzendariak esandakoa 

berresten dute Oiasso-2000 Federazioaren eta Hiritar Foroaren ordezkariek. 

 

Presidenteak erabakitzen du hurrengo bilerarako taldeko kideek aztertu ditzatela 

arautegiak eta proposamenak prestatu ditzatela, Irungo Herritarren Partaidetzarako 

arautegia izango den horren balizko egitura bat osatzeko.  

Bestalde, udal teknikariek aurkeztuko dute jada Irungo Udalean funtzionatzen ari diren 

parte hartzeko baliabideen inguruko informazioa. 

 

Taldeak adostu du hurrengo bilera hamabost egun barru egingo dela eta bilera hasteko 

ordua aurreratu egingo dela. 

 

 


