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HERRITARREN PARTAIDETZAKO FOROA 

2018 

Herritarren Partaidetzako Erregelamenduaren aurkezpena 

Data:  

Tokia:  

2018/11/12 

Juslarrocha Civivoxean 

Ordua:  19:00 – 20:15 

Parte-

hartzaileak:  

9 lagun (6 gizon, 3 emakume) 

 

 
AURKEZPENA 

 

Mikel Armendarizen parte-hartzea, Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko 

Alorreko zinegotzia 

 

Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorreko zinegotzi Mikel Armendarizek 

bertaratuei eskerrak eman eta bileraren arrazoi den Herritarren Partaidetzako 

Erregelamendu berria aipatu du, Alorraren helburu nagusietako bat baita. Beste 

helburu batzuk ere izan ditu hizpide: auzo-eztabaidaguneak, Iruñategi, aste honetan 

aurkeztuko den partaidetzako politiken ebaluazio gida, eta beste batzuk. 

Erregelamenduari dagokionez, Armendarizek aipatu du aurreko astean aurkeztu zela 

prentsan, eta gaur aurkeztu dela Herritarren Aferen Batzordean. Saio honen xedea 

aurkezpena egitea da, gerora denbora egongo baita alegazioak aurkezteko. 

Zinegotziak, zirriborro berria nola egin den testuinguruan jartzeko, hainbat datu 

kronologiko eman ditu abiapuntutzat hartuta 2005eko partaidetzako erregelamendua 

eta 2015ean osatutako gaur egungo gobernu-taldearen akordio programatikoan 
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partaidetzari buruz jasotako gidalerroak. Urte hori abiapuntutzat hartuta, gaur egun 

arteko urteen laburpen bat egin du, 2016. eta 2017. urteak barne, zeinetan eredutzat 

hartu ziren hainbat hiritako araudiak, hala nola Bartzelona, Gasteiz eta Madrilekoak, 

edo Ikerbasque (EHU) Fundazioko Parte Hartuz aholkularitzaren lana. Halaber, 2018ko 

otsaila eta maiatza bitarte, Kolaboratorioez gain, jardunaldi batzuk egin ziren 

gobernu-taldearekin batera. Era berean, 2018ko abuztua eta urria bitarte, Udaleko 

Alorrek ekarpenak egin zituzten, eta duela gutxi Pindadok eta Kotelok hitzaldi bat 

eman zuten.  

Behin hori guztia aipatuta, Armendarizek eskerrak eman dizkie bere aurretik egondako 

pertsonei urte hauetan egin duten lanagatik, eta azpimarratu du Iruñeko hiria 

puntakoa dela partaidetzari dagokionez. 

Zinegotziak nabarmendu du erregelamendua Alorraren lehentasunezko helburuetako 

bat dela, eta xede duela erantzuna ematea hiriak dituen partaidetza-beharrei, parte-

hartzea errazagoa eta kalitatezkoa izan dadin.  

Jarraian, alor bereko zuzendari Antso Fernándezi eman dio hitza, erregelamenduaren 

zirriborroaren eskema azal dezan. Azpimarratu du zirriborro deitu behar zaiola, 

kontzeptuak duen garrantzia dela-eta. 

 

Antso Fernándezen parte-hartzea, Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko 

Alorreko zuzendaria 

 

Parte-hartzea hasteko, helburutzat ezarri du erakundeen kalitate demokratikoa 

hobetzea. Adierazi du bere parte-hartzea honako hauetan oinarrituko duela: 

herritarren partaidetzako organoak, prozesu partizipatiboak, herritarren eskubideak 

eta publiko-soziala lankidetza. 
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Hasteko, herritarren partaidetzako organoak azaldu ditu: 

 

 

Eskeman ikus daitezkeen kontzeptu guztiak zehatz-mehatz azaldu ondoren, argitu du 

egun dagoena eta funtzionatzen duena mantenduko dela eta, arian-arian, irizpide 

horietara egokitzen joango dela. 
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Ondoren, prozesu partizipatiboak azaldu ditu: 

 

 

 

Argitu du prozesu horiek hainbatek bultza ditzaketela: herritarren ekimenek, Udalak, 

kolektiboek, etorkizuneko Auzogune edo elkarguneek, eta abar. Erregelamenduak 

prozesua bera ordenatzen du, eskaera, horren garapena eta emaitza nahiz jarraipena. 

Jarraipen hori egite aldera, batzordeak eratu daitezke udal-langileekin eta Udalaz 

kanpoko lagunekin. 

Herritarrek partaidetza eta horren egikaritzearen inguruan dituzten eskubideez 

bezainbatean, honako hauek deskribatu dizkigu:  
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Jada azaldutakoez gain, Antso Fernández zuzendariak beste galdeketa batzuk aipatu 

ditu: Txupinazioaren edo sanferminetako kartelen hautaketa, Udalaren Eguberrietako 

egutegiko argazkiena, etorkizunean egingo diren aurrekontu partizipatiboak...  

Publiko-soziala lankidetzari dagokionez, oinarri juridiko bat ezarri da, eta Udaleko 

Alor guztiek oso ongi baloratu dute hori. Horrela, gizarte-kolektibo eta -entitateekin 

egiten diren mota guztietako jarduerak arautuko dira.  
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Berritasun gisa, kontzeptu bat txertatu da, aipamena egiten diona gizarte-berrikuntza 

sustatzeari, besteak beste sarien eta proiektuen garapenaren bitartez.  

Parte-hartzea bultzatzeari dagokionez, zehaztu da udal-erroldaren proiektua Iruñategi 

izenarekin aurkeztu dela, eta azken ideia dela Udal-lokalen lagapenaren kudeaketa 

ordenatzea eta horretarako esleipen-irizpide berbera aplikatuko dela. Azkenik, babesa 

eman nahi zaie dagoeneko abian diren partaidetzarako kanal guztiei informazioaz eta 

komunikazioaz bezainbatean Erabaki plataformaren bidez.  

Eskema azaldu ondoren, Antso Fernándezek honako galdera hau egin du: Zer egin 

behar dugu? Erantzuteko, erregelamenduaren egutegiaren aurkezpena egin du, eta 

bertan bildu dira hemendik aurrera eman beharreko pausuak:   
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Parte-hartzea amaitzeko, bertaratuen galderen txanda ireki du.  
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GALDERAK 

Lehenengo parte-hartzeak hizpide du auzo-kontseiluen egonkortasuna epe luzera. 

Antsok gogoratu du Auzoguneen barruan auzo-kontseiluak sortu ahalko direla auzo 

bakoitzeko gizarte-ehunaren eskariz, baina horiek auzo bakoitzaren ezaugarrien 

araberakoak izango direla, baita organoaren beraren funtzionamenduaren araberakoak 

ere, eta bertan gizarte-ehuna eta teknikariak egon beharko dute. Hau da, 

ordezkaritza-organoak izango dira. Fernándezek zehaztu du organo hori deituko dela 

bakarrik funtzionatzen badu eta hala eskatzen bada; bestela, deuseztatu egingo da. 

Bertaratuek aipatutako beste kontu bat da Partaidetzako Erregelamendu berri honek 

barne hartuko ote dituen gizarte-ehun eta herritar aktiboen eta Udalaren arteko klase 

orotako harremanak. Armendarizek hori ezeztatu egin du, eta aipatu du xedea dela 

gaur egun dagoen publiko-soziala lankidetzari babesa ematea, izen bat, babesa eta 

jarraitzeko aukera emanez. Zinegotziak azaldu du ordenamendu berri horrek 

lankidetzarako aukera berriak biltzen dituela, baina mugatu gabe eta behar besteko 

malgutasunarekin. 

Egindako beste galderetako batean jakin nahi da ea erregelamendu honek arautu 

behar ote dituen, esaterako, Gizarte Ekimenetarako Zentro Komunitarioak (GEZK). 

Armendarizek erantzun du GEZKen kasuan ordenantza propioa dagoela eta gaur egun 

Komunitate Garapeneko Alorra hura aldatzen ari dela, eta gaineratu du erregelamendu 

honek ez duela arautuko jada berezko arauketa duen ezer. 

Saioa amaitzeko, bertaratuen artean eztabaida gehien sortzen duen eta erregelamendu 

berria zalantzan jartzen duen gaietako bat plazaratu da, hau da, azaldutako guztia ez 

dagoela blindatuta eta aldian-aldian gobernatzen duenaren borondate politikoaren 

menpe egongo dela. Bertaratutako bik uste dute erregelamendua ez dela agiri oso 
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ausarta eta berritzailea alderdi horri dagokionez, baina bai beste batzuez 

bezainbatean. Halaber, planteatu da erregelamenduak arautzen dituen organoak, 

guneak eta mekanismoak aholku-emaileak bakarrik izanez gero, eta ez badago udal-

politiken inguruan eragiteko aukera, erregelamendu zaharrarekin bezala gertatuko 

dela, eta ez direla deituko. Adibidetzat jarri dira Gazteluko plazako lanak gelditzeko 

sinadura-bilketa edo Hipotekak Kalteturikoen Plataformako Ordezkarien Legea 

aldatzekoa, nahiz eta horiekin ez zen lortu herri-galdeketarik egitea. Proposatu da 

erdigunean jartzea zenbait hiri, hala nola Kordoba eta Sevilla, edo Danimarka, zeinean 

legeak irekiagoak eta permisiboagoak baitira alor honetan. 

Horren harira, Alorrak bertaratuak gonbidatu ditu parte har dezaten azaroaren 22an 

egingo diren lantegietan, bertan zalantza eta galdera oro azaltze aldera. 
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