GURE LURRALDEA,
GURE PARLAMENTUA
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Zer dira Arabako Batzar Nagusiak?

“Arabako Batzar Nagusiak, Lurralde Historikoko
herritarren ordezkaritzako eta herritarren parte
hartzeko organo gorena direnak,

Arabako legebatzarra dira”.
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NOMBRE DE CLIENTE/MARCA

Arabako Batzar Nagusietako
Araudiaren 1. artikulua

ARABAKO
LURRALDE HISTORIKOA

Botere legegintzailea

Botere betearazlea

B AT Z A R

FORU

NAGUS IAK

ALDUNDIA

(Arabako parlamentua)

(Arabako gobernua)
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ZERGATIK BEHAR DIRA ORDEZKARIAK?
“Arabako Batzar Nagusiak
demokratikoki aukeratzen
diren prokuradoreekin osatzen
dira, Arabako eta Lurraldeko
herritarren balio, iritzi, interes,
behar eta itxaropen desberdinak
ordezkatzeko, eta haien izenean
jarduten dute”.

3 2 7. 0 0 0
B I Z TA N L E

Arabako Lurralde Historikoko
327.000 biztanleek 10 minutuko,
besterik ez, esku-hartzea egin
beharko balute, eta Batzar Nagusiak
beti irekita egongo balira, pertsona
bakoitzak sei urtean behin esku
hartu ahal izango luke.

pertsona bat

hizketan

parte-hartze bat

10 = 6
minutu

urtean behin

NORK EMAN DEZAKE BOTOA?

18
+

urte baino

Hautesle-izaera izango dute Arabako Lurralde
Historikoko edozein udalerritako hautesleerroldan inskribatuta dauden eta eskubide
zibil eta politiko guztiak dituzten adin nagusiko
pertsonek.

Botoa unibertsala,
askea, zuzena,
sekretua eta
proportzionala da.

* Atzerriko egoiliar iraunkorren hautesle-erroldan
inskribatutako pertsonek ezin dute bozkatu Batzar
Nagusietarako hauteskundeetan.
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Hauteskunde-sistema

Eusko Legebiltzarrak onartutako martxoaren 27ko 1/1987 Legea da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietarako hauteskundeetarako egungo araudia.

Lege horrek honako hau arautzen du:
•

Eraketa

•

Hautatzeko era

•

Hautesleak eta hautagaiak diren pertsonak

•

Hautaezintasunaren eta bateraezintasunaren arrazoiak

•

Hautagaitzak

•

Hauteskundeak, zenbaketa eta eserlekuen esleipena

•

Hauteskunde-propagandaren gastuak

Hauteskundeak
udalekin batera
egiten dira, eta
legealdiak 4 urte
irauten du beti (ez
dago hauteskundeen data
aurreratzeko aukerarik)

Alderdi edo koalizio batek
aurkeztutako zerrendari
ematen zaio botoa, ez hautagaiei banaka.

HAUTESKUNDE BARRUTIAK
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Aiara

39

Vitoria-Gasteiz

Ordezkaritza
lortzeko, zerrenda
bakoitzak barrutian
emandako baliozko botoen
% 3 gainditu behar du.
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51 prokuradoreak, biztanleriaren proportzioan,
hiru hauteskunde-barrutiek aukeratzen dituzte:
Vitoria-Gasteiz, Aiara eta Lur Jareak (Arabako
Lautada, Guardia-Arabako Errioxa, Añana,
Gorbeialdea eta Kanpezu-Arabako Mendialdeko
kuadrillak biltzen ditu).
Lur Jareak
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Pertsonak
PROKURADOREAK
Hauteskundeak egin ondoren, aukeratutako pertsonek
erakundearen Idazkaritza Nagusian egiaztatu beharko
dute. Horrela, Arabako herriaren ordezkari bihurtzen
dira, honako eskubide eta betebehar hauekin:

BETE BEHARRAK

ESKUBIDEAK

»

Legebiltzarreko bilkuretara joatea

»

Eztabaidetan eta bozketetan
parte hartzea eta, gutxienez,
batzordeetako bateko kide izatea.

»

Foru Aldundiak eta haren
erakundeek duten informazioa
eskuratzea

»

Batzar Nagusiek eztabaidatu
beharreko beste proposamen
batzuei proposamenak eta
zuzenketak aurkeztea

»

Bateraezintasunei buruzko arauak
betetzea

»

Kide diren organoen saioetara joatea eta
Araudiak ezartzen dituen betebeharrak
betetzea

»

Erakundearen ordena eta diziplina
errespetatzea, eta isilpean gordetzea
izaera hori izan dezaketen jarduerak eta
eztabaidak.

»

Bere izaera ez erabiltzea edozein
merkataritza-, industria- edo lanbidejardueratan aritzeko.

BATZARKIDE TALDEAK
Alderdi politiko edo koalizio bakoitzak foru hauteskundeetan hautatutako pertsonek osatzen dituzte.
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Batzarkide talde
bat osatzeko,
gutxienez hiru
prokuradore izan
behar dira.

Prokuradoreek ezin
dute aldi berean
talde bat baino
gehiago osatu.

Hauteskundeetara
modu horretan
aurkeztu den
alderdi, koalizio
edo talde batek
ezin du talde bat
baino gehiago
eratu.

Talde mistoa ezein
batzarkide taldetan
sartu ez diren
prokuradoreek osatzen
dute, talde propioa
osatzeko behar den
gutxieneko kopurura
iristen ez direlako.
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Batzar Nagusietako organoak

LEHENDAKARITZA ETA MAHAIA
Mahaia 5 pertsonak osatzen dute:
presidentea, bi presidenteorde eta
bi idazkari.
FUNTZIOAK: Legebiltzarreko lana
zuzendu, antolatu eta kalifikatzen
du, eta erakundearen zerbitzuak
zuzentzeaz arduratzen da.

Ganberako kideek hautatutako presidenteak erakunde
osoa ordezkatzen du. Organoen ekintza antolatu eta
koordinatzen du, eztabaidak
zuzentzen ditu eta saioen
ordena mantentzen du.

BOZERAMAILEEN BATZARRA
Batzarkideen bozeramaileek, Batzar Nagusietako presidenteak eta
Mahaiko lehen idazkariak osatzen dute.
Arabako Gobernuak (Foru Aldundiak) ordezkari bat ere bidal dezake.
FUNTZIOAK: Presidentearekin bat etorriz, osoko bilkuren gaizerrenda ezartzen du, lan-egutegia finkatzen du eta, aho batez,
adierazpen instituzionalak onartzen ditu.

BATZORDEAK
Batzarkide talde guztietako prokuradore-talde txikiak dira, osoko bilkurako proportzio berean, eta
gaika espezializatuta daude.

FUNTZIOAK: Osoko bilkura Legebiltzarreko lanaren zati bat baino ez da. Bilkura horien
aurretik, prokuradoreek proposamenak lantzen dituzte batzordeetan, eta batzuetan osoko
bilkura ordezka dezakete.
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Arabako Batzar Nagusien araudia
da erakundearen eta bere organoen
funtzionamendua adierazten duen
araua. Lehendakaritzari dagokio araudi
hau betetzea eta betearaztea.

BATZORDE IRAUNKORRA
Batzar Nagusietako lehendakaria du buru, eta mahaiko gainerako kideek eta batzarkide talde guztietako ordezkariek osatzen dute.

FUNTZIOAK: Osoko bilkurari dagozkion zereginak betetzen ditu, eta ez du atzerapenik onartzen saioen
arteko aldietan edo hauteskunde-deialdiaren ondorioz deseginda dagoenean.
Aztertutako gaiei eta hartutako erabakiei buruzko kontuak eman behar dizkio osoko bilkurari.

OSOKO BILKURA
Bertan biltzen dira 51 prokuradoreak, presidenteak deitu ondoren.

FUNTZIOAK: Bere zeregin nagusia Arabarentzat
interes orokorrekoak diren gaiei buruz eztabaidatzea
da, araugintza-funtzioa betetzeko, nahiz eta ahaldun
nagusia ere aukeratzen duen eta gobernuaren
ekintza kontrolatzen eta bultzatzen duen galderen,
interpelazioen eta mozioen bidez.

* Eserlekuen antolaketa
osoko bilkuren aretoan
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Funtzioak
ARAUGINTZA
Batzar Nagusiek foru-arauak onartzeko ahalmena dute, Euskal Autonomia Erkidegoko
Estatutuak eta ‘Lurralde Historikoen Legea’ izenekoak esleitutako gaiei dagokienez. Foru
arau horiek balio materiala dute edozein lurralde parlamentutatik datorren lege batetik.

AURREKONTUAK
Urtero, Batzar Nagusiek Arabako Lurralde Historikoaren aurrekontuak eztabaidatu
eta onartzen dituzte, hau da, zergen bidez bildutako diru publikoa banatzeko modua,
behar publikoei erantzuteko helburuarekin. Eztabaida hori ikasturte politikoko
garrantzitsuenetako bat da, zenbakitan islatzen baititu foru gobernuak hurrengo urtean
lortu nahi dituen helburu politikoak.

GOBERNUA KONTROLATZEA ETA SUSTATZEA
Foru Aldundiak (botere betearazleak) Batzar Nagusien aurrean (botere legegilea)
erantzuten du bere kudeaketaz, eta haren kontrolpean dago. Arabako Parlamentuak
diputatu nagusia aukeratzeaz gain, zentsura-mozioa izeneko mekanismoa erabil dezake
kargua uzteko. Gainera, gobernuaren jarduna kontrolatzen du galderen, informazioeskaeren, interpelazioen edo agerraldien bidez, eta foru gobernuaren kudeaketa
politikoa bultzatzen du, departamentuei jarduerak agintzearekin batera.

DIPUTATU NAGUSIA HAUTATZEA
Lau urtean behin, Batzar Nagusietarako hauteskundeak egin eta Ganbera berria eratu
ondoren, Arabako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketari buruzko Foru Arauaren
arabera, gehienez ere hogeita hamar eguneko epean osoko bilkura bat egingo da diputatu nagusia izendatzeko helburu bakarrarekin.

BESTE FUNTZIO BATZUK
Bozeramaileen batzordeak aho batez onar ditzake herritarren interesei edo pertsonen
oinarrizko eskubideen defentsari eta babesari oro har eragiten dieten gaiei buruzko
adierazpen instituzionalak. Era berean, Arabako Batzar Nagusiek UPV-EHUko Gizarte
Kontseiluan, Euskal Estadistika Kontseiluan edota Euskal Zuzenbide Zibilaren Batzordean
ordezkariak izendatzen dituzte, eta eskumen-arazoak aurkez ditzakete Arbitraje
Batzordean, Eusko Legebiltzarrean izapidetzen ari den lege-proiektu edo -proposamen
jakin baten aurrean.
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Egoitza
Batzar Nagusien egoitza, gaur egun, hiru eraikinetan dago, Gasteizko Prado eta Vicente Goikoetxea
kaleek bat egiten duten tokian.

Hasiera batean Arabako Foru Aldundiaren jabetzako hainbat
bulegotan egon ondoren, 1987an instalazio berriak inauguratu
ziren Prado kaleko 34. zenbakian, 1868ko etxe batean, Martín
de Saracibar arkitektoaren lana.

Aldi berean, Vicente
Goikoetxea kaleko
eraikin modernoago
batean, aurrekoarekin
komunikatuta,
batzarkideen bulegoak eta
biltzeko lekuak egokitu
ziren.

1994an, Ganberaren zerbitzuak handitzeko beharra zela eta, foru
gobernuak Prado kaleko 32. zenbakiko alboko etxea ere laga zuen.
Aurrekoa bezala, XIX. mendeko eraikina da, 1881ekoa zehazki, hau
ere arkitekto berarena, eta biak arkitektura aldetik lotuta geratu
ziren, eraikin bakar bat osatuz.

OSOKO BILKURA ARETOA
Eraikin horietan zerbitzu guztiak kokatzen dira, administraziokoak zein
parlamentukoak, osoko bilkuren bilerak izan ezik. Hauek Probintzia
Etxe-Jauregiko osko bilkuren
aretoan egiten jarraitzen
dira, hori Arabako Batzar
Nagusietako organoak
hartzeko eraikitako lehenengo
egoitza izan zelako. Gasteizko
Probintzia Plazan dagoen
eraikin enblematikoa 1844an
inauguratu zen.

Eserlekuak
prokuradoreek modu
ordenatuan betetzen
dituzten esertokiak
dira.
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Historia
Arabako erakunde politiko baten lehen testigantzak
1258an eman ziren, Arriagako Kofradia eratu zenean,
baina horiek ez dute zerikusirik gaur egungo Batzar
Nagusiekin.

Historialariek ARABAKO PROBINTZIA ERMANDADEAK hartu dute erakunde horren
sorburu. Arabako hiribilduak eta kontzejuak ermandade ezberdinetan biltzen ziren
1463an denak Ribabellosan bildu ziren arte ‘Arabako Ermandade Probintzialaren
Lege eta Ordenantzen Koadernoa’ idazteko.

Henrike IV.a Espainiakoak
onartua, bere orrialdeetan, lehen
aldiz, probintziako antolaketa
politiko eta administratibo bat
diseinatzen zen.

Ordenantza horiek Karlos V.ak berretsi zituen, eta indarrean
egon ziren 1876ko uztailaren 21eko Legeak – Karlistaldia
amaituta – FORUAK EZEZTATU ZITUEN ARTE, eta haiekin
batera Batzar Nagusiak eta Foru Aldundiak.

Mende bateko absentziaren ondoren, demokraziaren etorrerarekin
eta 1978ko Espainiako Konstituzioaren onarpenarekin, 1979ko
urtarrilaren 26an, euskal aldundiak berrezartzeko errege-dekretuak
argitaratu ziren, eta, ondorioz, maiatzaren 7an, hiru lurralde
historikoetan BATZAR NAGUSIAK BERRERATU ZIREN.

1979ko apirilaren 3an Batzar Nagusietarako LEHEN
HAUTESKUNDE DEMOKRATIKOAK egin ziren. Batzar
Nagusietako presidente kargua, benetako izendapenez,
ahaldun nagusiak berak hartu zuen 1980ko otsailaren 16an
bi ardurak behin betiko banandu ziren arte. Horrela, botere
legegilea eta betearazlea benetan banatzen ziren.
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Ohitura
1463an onartutako ordenantzen arabera, urtero
bi batzar nagusi egingo ziren: bata Gasteizen eta
bestea Gasteizko bilera horretan erabakitako
lekuan.
Halaber, horietako bat maiatzean egingo zela
eta bestea azaroan ezartzen zen. Hala ere,
beste batzar nagusi batzuk deitzeko aukera ere
jasotzen zen, bereziak izenekoak, presagatik edo
beharragatik.

«Otrosy hordenamos e mandamos que se fagan doss juntas
generales en cada año por la
dicha hermandad; e que las
dichas juntas se fagan una en
la cibdad de Bitoria e la otra en
el lugar donde se acordare en la
dicha junta; `[…]
e que la una de las dichas
juntas se faga en cada un año
primero día del mes de mayo,
e la otra junta se faga dia
de Sanct Martín del mes de
noviembre, e que en las dichas
juntas generales no estén en
cada una de ellas más de quinze
días».

AZAROKO OHIKO OSOKO BILKURA
Gaur egun, tradizio hori mantentzen da bi osoko bilkura arrunta bakarrak
eginez, Ganberaren Araudiaren arabera.
Lehenengoa Gasteizen egiten da, azaroko azken igandean, eta, bileraren
hasieran, gai-zerrendako gaiak aztertu aurretik, prokuradoreek hurrengo
maiatzean Lur Jareetako ohiko osko bilkura hartuko duen Arabako herria
aukeratzen dute.

LUR JAREETAKO OSOKO BILKURA
Maiatzeko azken igandean, Arabako Batzar
Nagusiek Lur Jareetako ohiko osoko bilkura
ospatzen dute, urtero Lurraldeko herri ezberdin
batean.
Historian zehar, Arabako hirurogeita hamar herritan
baino gehiagotan egin da, eta 1978an Batzar
Nagusiak berriro ezarri zirenetik, kuadrilletan
txandaka egiten da.

Etorri gu ezagutzera!
BISITA GIDATUAK
945 125 104
comunicacion@jjggalava.eus

TOUR BIRTUALA ETA INFORMAZIO GEHIAGO
www.jjggalava.eus

