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HERRITARREN PARTAIDETZAKO FOROA 

Itzulketa eta erantzunak Erregelamenduaren Zirriborroari egindako ekarpenei  

 

Data: 2018ko abenduaren 19a 

Tokia: Juslarrocha Civivoxa 

Ordua:  19:00 

Parte-hartzaileak:  10 lagun (6 gizon, 4 emakume) 

 

 

AURKEZPENA 

Ana Etxaleku Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorreko teknikariak 

ongietorria egin die bertaratutakoei eta saioaren testuingurua ematen hasi da. Azaldu du 

Herritarren Partaidetzako Erregelamendu berriaren zirriborroari egindako ekarpenei itzulketa eta 

erantzunak emateko saioa dela. 

 

Ondoren, Mikel Armendariz Alorreko zinegotzi ordezkariak adierazi du arratsalde horretan 

bertan onetsi dela zirriborroa Gobernu Batzarrean, baina hori ez dela oztopo saioan eginen den 

lana amaierako emaitzan sartu ahal izateko. 

 

Ondoren, aurkezpen-erronda egin da. Bertaratutako bakoitzak, besteen aurrean aurkezteaz 

gain, labur adierazi du Erregelamendua osatzeko prozesuan izan duen esperientzia pertsonala 

(beste saio batzuetan parte hartu duen, lankidetza-lanean aritu den KoLaboratorioetan, etab.). 

 

 

EKARPEN ETA ERANTZUNEI BURUZKO IRUZKINA 

Antso Fernández Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorreko zuzendariak 

lan-dinamika bat proposatu die parte-hartzaileei, hau da, ekarpenak eta horien erantzunak 
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irakurtzea, ondoren iruzkinak, zalantzak edo azalpenak adierazi ahal izateko. Taldeak ez du 

eragozpenik jarri eta bat egin dute iradokizunarekin. 

 

Horrela, Fernández hasi da informazio-agiria irakurtzen (kontsultatu hemen), eta ibilbideak 75-

90 minutu inguru iraun du. Zuzendariaren esanetan, jasotako ekarpenak bi bloke handitan 

banatu dira, zein bideren bitartez jaso ziren kontuan hartuta: 

 

1. ERABAKI plataformaren bidez jasotako ekarpenak. 

2. Azaroaren 22an zirriborroari buruz egindako eztabaida-lantegian jasotako ekarpenak. 

 

Aipatu denbora-tarte horretan, zenbait parte-hartze, galdera eta iruzkin izan dira; horietako 

batzuk jaso dira hemen: 

 

 7.4b) artikulu aldatuak partaidetza-organoak berak lehendakariordea hautatzeko aukera 

ematen du, eta, horren ildoan, parte-hartzaile batzuek egoki jotzen dute pertsona horrek 

nahitatez gizarte-ehuneko ordezkaria izan beharra ere adieraztea. Bestalde, Alorreko 

ordezkariek adierazitakoaren ildoan, beste pertsona batzuk organoak lehendakariordea 

gizarte-, teknika- edo politika-esparrukoa izanen den erabakitzeko duen autonomia 

errespetatzearen alde agertu dira. 

 

 Erabaki plataformari lotutako ekarpenei dagokienez, herritarrei horren erabilera erraztu 

eta bultzatzeko udal-ekimen eta -programak gaitzea komenigarria dela adierazi du 

saioko parte-hartzaileren batek. 

 

 Ekarpenei erantzuteko baiezko ikasbide-hizkera erabiltzea gomendatu dio bertaraturen 

batek Alorreko lantalde teknikoari.  

 

 Organoak Erregelamendu berrira egokitzeko aldaketari buruz zalantza batzuk sortu 

direnez, Armendarizek esan du lehenik alorretan parte hartzeko dauden udal-gune 

guztiak zerrendatuko direla..  

 

https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/211/informe_alegaciones_a_Reglamento_Participacion_Ciudadana.pdf
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 Herritarren partaidetza bultzatuko duen Hiriaren Eguna ezartzeko egindako ekarpenaren 

onespena bereziki interesgarria suertatu da, eta parte-hartzaile batzuek udal-egutegian 

balizko datak proposatu dituzte. (Adibidez, Batasunaren Pribilegioaren egunak 

askotariko iritziak jaso ditu). 

 

 Azkenik, parte-hartzaileetako batek eremu publikoetako merkataritza-jarduerei lotutako 

araudiarekiko interesa agertu du, eta Antso Fernándezek gai hori berak zuzendutako 

Alorraren eskuduntzatik kanpo dagoela erantzun dio. 

 

 

AMAIERA 

Herritarren Partaidetzako taldeak bertaratu guztiei esker ona agertu die, eta saioa amaitutzat jo 

du. 

 

 

 
Zentro. Elkarlaneko gunea 

Kondestablearen jauregia. Kale Nagusia 2, 2. sol. Iruña 

948 420266 

participacionciudadana@pamplona.es) 

participa.pamplona.es 

erabaki.pamplona.es 

 
 

http://participa.pamplona.es/contacto

