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Lan-taldea  

Irungo herritarrek parte hartzeko araudia  

garatzeko 
 

 

7. bilera 
 

Eguna:  2017ko maiatzak 25 

Lekua:  Irungo Udaleko Bilkura Aretoa 

Ordua:     12.00 

 

Bertaratuak: 

Taldeburua: Informazioaren Gizartea, Herritarren Partaidetza eta Auzoak Arloko 

ordezkaria Udal-taldeetako ordezkariak: PSOE, EAJ-PNV, Si Se Puede,  EH Bildu eta 

Popularren taldea, Hiritar Foroko bi ordezkari, Oiaso-2000 Auzo Elkarteen 

Federazioko 2 ordezkari eta udal-teknikariak. 

 

 
 

Informazioaren Gizartea, Herritarren Partaidetza eta Auzoak arloko ordezkariak 

herritarrek parte hartzeko araudia garatzeko lan-taldeak zein urrats egin dituen azaldu du: 

araudiaren egitura adostu da; egitura herritarrei zabaldu zaie; zirriborroa prestatu da, talde 

motorrak adostutakoa kontuan hartuta, eta azkenik, azaldu du nola gertatu den Estatuko 

Administrazioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko 

lankidetzarako aldebiko batzordea Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 

Legeari dagokionez. Txosten batean jaso da horrek zirriborroan nola eragin duen.  

 

Ordezkariak bilerako gai-zerrenda azaldu du, eta adierazi du Administrazio Orokorreko 

teknikariak emango diola informazioa lan-taldeari aldebiko batzordearen erabakiaren eragina 

jasotzen duen txostenari buruz eta, ondoren, Informazioaren Gizartea eta Herritarren 

Partaidetza arloko zuzendariak azalduko dituela Irunen egin diren aurrekontu partizipatiboen 

edizioak eta 2018ko aurrekontu partizipatiboak abian jartze aldera metodologia hobetzeko 

egin diren proposamenak.  

 

Administrazio Orokorreko teknikariak Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 

2/2016 Legeko hainbat artikulu azaldu ditu, aldebiko batzordeak hartutako erabakiak ukitzen 

dituenak eta herritarrek parte hartzeko araudiaren zirriborroan eragiten dutenak. Jakinarazi du 

hori guztia txosten batean jaso dela eta lan-taldeak dokumentuak partekatzeko eta 

proposamenak egiteko tresna gisa erabiltzen duen plataforman  argitaratuko dela txosten hori. 

 

Era berean, azaldu du herritarren parte hartzeko araudia prestatzeko garatzen ari den 

partaidetza-prozesua aurreratzen ari dela Herri Administrazioen Administrazio Prozedura 

Erkidearen 39/2015 Legeko 133 artikulua jasotakoarekiko, arauak eta araudiak prestatzeko 

prozeduran herritarren parte-hartzeari dagokionez. 
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Informazioaren Gizartea eta Herritarren Partaidetza Arloko zuzendariak aurrekontu 

partizipatiboen hiru edizioak birpasatu ditu, metodologian gertatu diren aldaketak 

azpimarratuz. Hiru edizioetan parte-hartzeak izan duen bilakaeraren datuak eman ditu. Hori 

guztia honela izena duen dokumentuan jaso da: Aurrekontu Partizipatiboak. Metodologiaren 

eboluzioa 2015-2017 aldiko parte-hartzean. Dokumentua lan-taldearen elkarlanerako 

plataforman partekatuko da. 

2018ko aurrekontu partizipatiboetarako berritasun gisa iragarri du aukera egongo dela NAN 

eta Irun Txartelaren pasahitza erabiliz bozkatzeko, horrela bozketa sinplifikatzeko, baina 

horretarako bermerik galdu gabe. 

 

Oiaso-2000 auzo-elkarteen federazioko ordezkariak proposamenak aurkeztu ditu, 

herritarrak parte hartu dezaten bultzatzeko: 

 Terminalak auzo-elkarteetara eramatea, han bozkatu ahal izateko. Bereziki aipatu ditu 

erdialdetik urruti dauden auzoak: Katea, Bidasoa… 

 Segurtasun-maila jaistea bozketa elektronikoan.  

 Proiektuen zenbatekoa mugatzea. 

 

Informazioaren Gizartea, Herritarren Partaidetza eta Auzoak arloko zuzendariak eta 

ordezkariak informazioa eman dute elkarteek interneterako konexioa izan dezaten udalak zein 

urrats egin dituen azalduz, eta bereziki aipatu dute horretaz dagoen diru-laguntza ildoa. 

Udalak eskaintzen dituen zerbitzu elektronikoak erabiltzeko tresna da Irun Txartela, eta tresna 

hori ezartzeko eta zabaltzeko esparruaren testuinguruan kokatu dute bozketa elektronikoa.  

 

Si Se Puede udal-taldeko ordezkariak proposatu du institutuetara joatea, gazteek ekarpenak 

egin ditzaten gazteen aurrekontu partizipatiboetan. Uste du baloratu litekeela proiektuen 

zenbatekoa mugatzeko Federazioak egin duen proposamena. Ados dago auzoetatik hurbil 

bozkatzeko lekuak ezartzeko ideiarekin. Eta bozketa elektronikoaren segurtasunari 

dagokionez, Irun Txartela edo bozka bermatuko duen beste edozein bultzatzen du. 

 

EH Bildu udal-taldeko ordezkariak ere beharrezkoa ikusten du gazteen parte-hartzea 

bultzatzea. Oiaso-2000 auzo-elkarteen federazioak egin duen ekarpena babesten du, proiektu 

bakoitzeko zenbateko-muga bat jartzeari dagokionez, eta proposatzen du muga bat ere ezarri 

dadila gai-eremu bakoitzeko proposamenei dagokienez. Prozesua bozkatze-sistema 

seguruekin bermatzea babesten du. 

 

Hiritar Foroak beharrezko ikusten du komunikazio-kanpaina bat egitea, orain arte egin den 

guztia jasoko duena. Uste du eutsi egin behar zaiola aurrez aurreko saio-kopuruari, eta 

herritarrei zonaka dei egitea planteatzen du, zuzenago komunikatu ahal izateko. 

Kezka agertu du, aurreko edizioetako proposamenen balorazioan egiten den balorazio 

teknikoa dela eta, bereziki iazkoari dagokionez, eta argudio tekniko sendoagoak eskatu ditu 

proposamenei ezezkoa emateko. Eskatu du arlo bakoitzeko teknikari bat egon dadila 

amaierako azalpen-bileran, beren arloko proposamena zergatik ezetsi duen arrazoitu dezaten. 
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Bilkura amaitzeko, Informazioaren Gizartea, Herritarren Partaidetza eta Auzoak arloko 

ordezkariak jakinarazi du Irungo herritarren parte hartzeko araudiaren zirriborroa, zeina 

egokitu egin baita Estatuko Administrazioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazioaren arteko lankidetzarako aldebiko batzordeak Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeari dagokionez hartutako erabakietara, lan-taldeak 

partekatzen duen elkarlanerako plataforman argitaratuko dela, eta baita Administrazio 

Orokorreko teknikariak egindako txostena ere. Bestalde, azken edizioetan parte hartzeko 

metodologiak izan duen bilakaera ere plataforma horretara eramango da. 

Lan-taldeko kideei dei egin diete proposamenak elkarlanerako plataformaren bidez helarazi 

ditzaten. 


