
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIARI

….......................,  adin  nagusikoa,  NAN  …..............  duena,  eta,
….................................., helbideratua, agertzen naiz eta, behar den begirunez ESATEN
DUT:

Donostiako udalerrian herri kontsulta egiteko eskaera atzera bota zuen erabakia
2016ko urriaren  11ean jaso dudala  eta,  hartutako erabakia  legez  kontrakotzat  jotzen
dudanez,  idazki  honen  bidez  BERRAZTERTZEKO  ERREKURTSOA aurkezten
dudala  Diputatuen  Kontseiluak  hartutako  erabakiaren  aurka,  jarraian  aipatzen  dudan
zioan oinarrituta.

ZIO  BAKARRA.-  Errekurritutako  ebazpenak  atzera  bota  egin  du  herri
kontsulta egiteko eskaera zera argudiatuz: 

a)  Donostiako metro-pasantearen proiektua Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa
dela eta ez Foru Aldundiarena, eta,

b)  Herritarren  Partaidetzarako  Foru  Batzordeak,  ebazpena  hartzeko  unean,
“lekuz  kanpokotzat”  hartzen  duela  Aurrekontuan  jasota  zegoen  partida  baten
exekuzioaren inguruan herri galdeketa egitea.

Gauzak horrela, Diputatuen Kontseiluak hartutako erabakiak ez du bete 1/2010
Foru  Arauak,  19.1  artikuluan  ezarritako  betebeharra,  hots,  hartutako  erabakia
arrazoitzeko betebeharra.

a)  Donostiako  udalerrian  herri  kontsulta  egiteko  eskaeraren  mamiak  lotura
zuzena  zuen  Foru  Aldundiak  duen  eskumenarekin,  hain  zuzen,  Foru  Aldundiak
aurrekontua  onartzeko  duen  eskumenarekin.  Hori  dela  eta,  Donostiako  metro
pasantearen  proiektua  Foru  Aldundiaren  eskumenekoa  ez  izateak  ez  du  loturarik
eskatutako  herri  kontsultaren  mamiarekin.  Lekuz  kanpo dago,  beraz,  herri  kontsulta
atzera botatzeko erabilitako lehenengo argudioa. Argudioa ez dator bat herri kontsulta
eskaerarekin, eta, kongruentziaren ezaz jota dago errekurritutako ebazpena.
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b) Era berean, herri kontsulta eskaerak ez zuen loturarik Aurrekontuan jasota
zegoen partida baten exekuzioarekin baizik eta Aurrekontuak aurreikusten zuen partida
zehatz batekin. Hori dela eta, ez dago jakiterik zergatik Herritarren Partaidetzako Foru
Batzordeak  lotu  duen  herri  kontsultaren  eskaera  exekuzioarekin;  edozein  kasutan,
errekurritutako ebazpenak ez  du inolako aukerarik  ematen  ezagutzeko zeintzuk izan
diren kontuan hartutako arrazoiak eskatutako herri galdeketa atzera botatzeko.

39/2015 Legeko 35.1.a) artikuluak xedatutatakoa eta 1/2010 Foru Arauko 19.1
artikuluak  xedatutakoa  ez  betetzeagatik,  39/2015  Legeko  48.artikuluaren  arabera
errekurritutako ebazpena deuseztagarria da.

Esandakoaren arabera, 

FORU  ALDUNDIARI  ESKATZEN  DIOT,  idazki  honek  jasotzen  duen
BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA garaiz  eta  behar  den bezala  aurkeztutzat
eman dezala eta, beharrezkoak diren izapideak bete ondoren, erabaki dezala Donostiako
udalerrian herri kontsulta egiteko eskaera atzera bota zuen erabakia deuseztatzea, eta,
onar dezala aipatutako herri kontsulta egitea. 

Donostian, 2016ko azaroaren 7an.

Sinadura:
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