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1.1. Sarrera.
Kapitulu honek lau atal ditu. Horietako bakoitzak Euskadiko Toki Erakundeen
Legean jasota dagoen araudia hartu du erreferentzia gisa:

1. Gobernu taldeak lehentasun politikoak finkatu behar ditu, ondorengo
puntuei ekiteko oinarri gisa. Euskadiko Toki Erakundeen Legea da udal
eskumena eta nahitaezko zerbitzua bereizten dituen arau bakarra. Neurri
bati beste batzuen gainetik lehentasuna ematea da politikaren arrazoi
funtsezkoa, norbere eskumenen titular izateak eta horiek gauzatzeak berez
dakarren antolatzeko eta kudeatzeko gaitasuna eskatzen duen definizioa,
eta ez ahal den kosturik txikienarekin zerbitzuak emate hutsa.
2. Lehentasunak zehaztuta, gogoeta estrategikoa egitea komeni da
politikak formulatzeaz eta harremanez, nola herritarren artekoez oro har,
hala herritar nahiz enpresa sarearekin lotzen direnez. Politikak formulatzean,
dimentsio estrategikoa gobernantza kontzeptuan kokatzen da, botere
publikoek gizarte konplexuetan duten kokagune moduan zehaztuta.
2/2016 Legeak instituzioen diseinua arautzen du, alde batetik, gehiengoak
goberna dezan, eta, bestetik, oposizioaren estatutua, gutxiengoen kontrol
politikoa gauzatu ahal izan dezan. Era berean, lege horretan jasota daude
herritarrek parte hartzeko prozedurak ere.

3. Eragile sozialekin lotutako estrategiak erabakita eta politikak formulatuta,
horiek estatu autonomikoaren eran osatutako estatu bati dagokion gobernu
arteko dinamikaren baitan aurkeztea komeni da. Atal horretan bereiziko dira
gobernu arteko harreman baten izaera politikoa eta administrazio arteko
harreman baten eduki juridikoa. 2/2016 Legeak bi organo sortu izanak,
Politika Publikoen Euskal Kontseilua eta Tokiko Gobernuen Batzordea alegia,
bide egokia eskaintzen du gobernuen arteko harremanak bideratzeko.
4. Kontu publikoen makrokudeaketa eskatzen dituen erakunde arteko
harremanak zehaztuta (eragile sozialak eta beste gobernu maila batzuk),
erakundeen barne mailan pentsatzea komeni da, barneko mikrokudeaketa
ahalbidetze aldera; funtsean, langile-politikak eta zerbitzu publikoak
kudeatzeko eta emateko modalitateak, hain zuzen.
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1.2. Lehentasun politikoak zehaztu.
Behin baino gehiagotan, politika terminoak gutxieste-konnotazioa izaten du,
edo nabarmen kritikoa gutxienez. Erabaki bat "politizatutzat" jotzeak zentsura
dakar, irizpide objektibo eta inpartzialak interes alderdikoien aurrean gezur
bidez aldatzen direlakoan. Jarrera horrek zientzia, zuzenbidea, teknika edo
etika politikaren aurka jazartzea errazten du, haren esparrua murriztu edo,
behintzat, mugatzeko. Hortaz, beharrezkoa da politika aurreko hori baino
ideia zuzenagoz jorratzea, haren bakantasuna eta duintzeko beharra zehazten
ahaleginduz.
Abiapuntua ondorengo baieztapena izango litzateke: arazo politikoek ez
dituzte onartzen ez konponbide teknikoak, ez zientifikoak, ez juridikoak, ez
etikoak. Nahiz eta, ideia horrela formulatuta, aurreko postulatuaren ondorioa
tautologikoa izan, jakina da: politika desegokia neutralizatzeko, politika egokia
behar da.
Izan, zer da politika? Galdera hori erantzuteak hitzaren erabilera arruntaz harago
jotzera behartzen gaitu, eta ezaugarri bereizleekin ohartzea: balio handiko
ondasunen artean aukeratzea, batzuei lehentasuna emanez, eta besteak
sakrifikatuz. Erabaki politikoak bi baliabide urri maneiatzea eskatzen du nahitaez:
denbora eta dirua. Lau urteko aldi batek eta finantzaketa mugatuak politikak
hierarkizatzera behartzen dute. Definizio hori, hasiera batean, ekonomiako
definizio klasikoaren antzekoa da nabarmen, hots, erabilera alternatiboko
baliabide urriak esleitzea. Hala ere, politikoki erabakitzeko irizpideak ez dira
ekonomian erabiltzen direnen berdinak. Eskasiak kostuak eta etekinak merkatu
lehiakor batean neurtzeko garaian arrazionaltasuna bideratzen duen arren,
arrazionaltasun politikoaren joko-eremua ez da baliabideena, helburuena
baizik. Demokraziako teoria ekonomikoak aldarrikatutako ikuspegia halakoa
izan arren, dinamika politikoak ez du aintzat hartzen oreka-prezioak zehazten
duen eskaintzaren eta eskaeraren arteko logika, baizik eta askoz faktore
konplexuagoak txertatzea: merkatuaren eta hauteskunde-lehiaren arteko
analogia desegoki bihurtzen duten faktoreak.
Politika ez da, beraz, tresna-arrazionaltasuna, baizik eta helburuen
arrazionaltasuna; adituen jakintza beharrezkoa da, politikak gauzatzeko
nahitaezkoa, baina ez horiek erabakitzeko. Arrazoitze ildo horri jarraikiz,
beste funtsezko baieztapen bat aurkitu dugu: demokrazian, aditua ez den
jendeak jende aditua zuzentzen du. Bi esakune horiek politikari izen ona
galarazteko balio dute, baldin eta horiek esan nahi dutenaz zentzu onez
konturatzen ez bagara. Agintari politikoak, aditua izan gabe, funtzionario aditua
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zuzentzeak itxuraz barruan dakarren kontraesana desagertu egiten da honako
hau egiaztatzean: balio bereko ondasunen artean hautatu beharra ez dago
lotuta kostuak gutxitzeko eta etekinak handitzeko baliabideak identifikatzeko
arrazionaltasun instrumentalarekin. Argudioa bestelakoa da: arrazoiak sortzea,
esaterako, gazteentzako politikak adinekoei zuzendutako politiken aurretik
jartzeko, edo gizarte-zerbitzuetako politikak argiztatze-politiken edo biztanlenukleora iristearen aurrean lehenesteko.
Hasiera batean elkarren aurkakoak diren bitasunen artean oreka eskatzen du
politikak, sortze-tentsioa: uste sendoa eta erantzukizuna; grina eskuzabala eta
baretasun neurtua; ezinezkoa dena irudikatzea, ahal dena lortzeko. Orobat,
errealitatearen ebaluazio kritikoa ideal baten inguruan. Hasteko, binomioaren
osagaietako bat ez da bestearen menpe jarri behar, kasu jakin baten arabera
erantzukizuna gailenduko zaio uste sendoari, edo alderantziz. Erantzukizunean
iragazi gabeko uste sendoak sektarismoa eragiten du, baina uste sendorik
gabeko erantzukizunak oportunismo erosoa eragiten du; uste sendoa epe
luzerako baldintza gisa agertzen da, eta buruera estrategikoa, politikak
formulatzeko, baina errealitatearen zentzua izan behar du; erantzukizuna,
politika jakin baten ondorioak eta eraginak aurreikustea, epe laburraren
eta errealitatearen faktoreen zordun da, baina asmo handiagoko jomugak
eskuratzeko lehen pausoa izan daiteke.
Udal politikak formulatu, inplementatu eta ebaluatu: aurrez prestatutako
estrategien (formulatu) eta estrategia sortu berrien (inplementatu eta ebaluatu)
arteko tentsioa.
Estrategia kontzeptua aipatutako bitasunak ezagututa soilik uler daiteke.
Estrategikoki pentsatzeak inguru aurreikusi ezinaren zalantza onartzea esan nahi
duen arren, aldi berean, inguru hori gauzatzen saiatzeko asmoak estrategia
prestatuak eta estrategia sortu berriak bereiztera garamatza. Udalerri bat
gobernatzeko, herri proiektu bat izan behar da; hori izango litzateke politika
formulatzean zehaztutako estrategia prestatua. Hitzak badu bere garrantzia,
politika bat formulatzea ez baita antolatzea, plangintza estrategikoa ohiko
adierazpideak kontraesan bat du haren baitan. Estrategia prestatuak izanez
gero soilik hauteman daitezke estrategia sortu berriak, bi hipotesiek bat egiten
dute elkarrekin; zurrun antolatutako politika zehatz eta xeheak ikastea oztopatu
edo eragozten du, baina erreaktibo hutsa den politikak ere ez du kontrola
bideratzen. Ideia beste hitz batzuekin azaltzeko: proiekturik gabe, saiakerarik
gabeko akatsa dago: ezin da ikasi ez arrakasta handi batetik ez porrot handi
batetik.
Politika baten berraztertu daitekeen izaera behin-behinekoa nabarmentzeko,
inplementatzea neologismoa onartu behar izan du hizkuntzak, gauzatze edo
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aplikatze mailan itzuli ezina den terminoa; haren esanahia hobeto egokitzen
zaio mis en oeuvre, abian jarri, esapideari, eta, beraz, kontuan izan behar da
eragindako kolektiboen erreakzio aurreikusgarri edo aurreikusi ezinek eskatzen
duten moldatzeko beharra ezagututa. Gerta liteke, jasotako erantzunen
aurrean, estrategia berriz formulatu beharra izatea, hau da, estrategia sortu
berriak ezagututa, estrategia prestatua berraztertzeko premia azaleratzea,
ez-bideragarria bihurtzeraino edo egokitzapen esanguratsuak eskatzeraino.
Kudeaketa publikoa, lehen ikusi dugun moduan, ez da kostu-irabazi kalkuluaren
gauzatzeko efizientziak zuzendutako arrazionaltasun instrumental hutsa;
aitzitik, helburuen arrazionaltasuna da, eta hauen araberakoa: konpromisoa eta
interesen transakzioa edo erabakitzeko foroetako argudio sinesgarriak.
Ondorio gisa, egokitzeko efizientzia da. Ideia argiago agertzen da hauek
kontrastatuz: alde batetik, kudeaketa publikoa, formulatu, inplementatu
eta ebaluatu, eta, bestetik, enpresa kudeaketa, planak osatu, gauzatu eta
kontrolatu. Esfera publikoan askotariko eragileak elkartzen dira estrategia
desberdin eta birtualki aurkakoekin; bien bitartean, merkatuan, eragile eta
erabaki bat daude, zeinek beste eragile eta ideia batzuekin lehiatu behar
baitute.
EUDELek Gida praktiko bat egin zuen Legealdiko Plan baterako, Tokiko
Berrikuntza Agendetatik abiatuta. Plan horretan era didaktiko eta egingarrian
jasota daude adierazitako kontzeptuak. Dokumentu honetan garatutako
ideietako batzuk nabarmentzea merezi du, Politika Publikoak aztertzeko
metodologiaren osagarri gisa:

1. "Analizatu beharraren paralisian" ez gelditzeko ohartarazi. Sen onez
betetako gomendioa da; politika baten bulkada aukera bakoitzaren
ordezkoak eta ondorioak neurtzeko datuen informazio zehatzak
baldintzatzen baldin badu, ez da inoiz ere abian jarriko. Aholkua laburra
bezain biribila da: Legealdiko Plan bat egiteko prozesua ez da ez ikerlan
bat ez eta azterlan akademiko bat ere. Gobernu talde batek eskura
duen denbora tarte mugatua gogoan izanda, lehenengo oinarriak eta
konpromisoak artatzeko premia dago, eta gero egingo dira diagnostiko
zehatzak. Edozein politika gauzatzean nahitaez gertatuko direnak aintzat
hartuta, estrategia prestatuarekin ekin behar zaio, eta estrategia sortu
berriekiko adi egon. Maquiaveloren aholkua zalantzarik gabea da: “Hobe
da egin eta damutzea, ez egin eta damutzea baino”.

2. Plana osatzean gobernu taldearen gidaritza eta inplikazio zuzena.
Plangintza estrategikoa adierazpideko bi terminoen arteko inkongruentzia
nabarmentzeko arrazoia argia da, esperientzia horietako askotan langile
teknikariek edo kanpoko aholkularitza batek egindako balizko politiken
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zerrendaren diagnostikoa gobernu taldeko zuzendaritza politikotik kanpo
edo era paraleloan egiten delako; hala, ahaztu egiten da adituen jakintzaren
lekuari buruz lehenago adierazitako postulatuetako bat: ezinbestekoa da
politikak aplikatzeko, baina disfuntzionala horiek erabakitzeko.

3. Puntu horrek Gidako beste aginduetako batera garamatza, lehenago
azaldu dugun ideiarekin lotuta: demokrazian, aditua ez den jendeak jende
aditua zuzentzen du. Legealdi planen hiztegi ohikoan, antolakuntza baten
eginkizuna eta ikuspegia hauteskundeetan herritarren babesaren bidez
legitimitate politikoa eskuratu dutenek zehaztu behar dituzte, baina horiek
formulatu, inplementatu eta ebaluatzeko nahitaez udalean lan egiten
duten langileen merituak eta gaitasunak eskainitako legitimitatea behar da.
Eginkizunaren eta ikuspegiaren arteko kontrastearen eraginez, errealitatea
kritikoki ebaluatzeko ideal bat landu behar da; kontua ez da arrazoibide
arrazionalistaz xedeak eta helburuak finkatzea borondate onez, baizik eta
errealitatea aintzat hartuta aurkeztea. Planak egitean erabilitako moldeak
berak –aintzat hartuz, batetik, ahultasunak eta indarguneak, eta, bestetik,
mehatxuak eta aukerak– ongi erakusten du eginkizun errealistaren eta
ikuspegi idealistaren arteko harremana. Estrategiak ez du esan nahi
helburuak finkatzea eta lortzeko baliabideak erabakitzea, baizik eta
terminoak alderantziz jartzea: zein diren eskura dauden bitartekoak eta
zer helburu diren bideragarriak. Helburuak bitartekoen arabera zehaztea
ez litzateke hartu behar amore-emate gisa; aitzitik, tradizioaren jarraipen
hautatu gisa uler daiteke, oinordetzan jasotakoa kritikoki aztertzeari lotua.
4. Politikaren eta administrazioaren arteko harremana konstituzio testuetan
islatzen da; horietan agintzen denez, gobernuak (legitimitate politikoa duen
jendeak) administrazioa zuzentzen du (legitimitate teknikoa duen jendea).
Bi legitimitate horien artean elkarreragin eraikitzailea osatzea da desafioa,
jakintzat emanda blokeatu egin daitekeela, politikoak aldi baterako baitaude
eta funtzionarioak, aldiz, lan-bizitza osorako. Zuzendaritza publikoko
eginkizunak langile politikoen eta funtzionarioen arteko jaberik gabeko lur
horretan hartzen du, hain zuzen, haren pisu eta garrantzi osoa, lehentasun
politikoen eta horiek egoki formulatu, inplementatu eta ebaluatzearen
arteko koherentziarako beharrezko katebegia baita. Bi legitimitate horien
arteko bereizketa ezinbestekoa izan arren, bi esparruen arteko elkarlana
nahitaezkoa da: ideia onek babes politikoa eta bideragarritasun egingarria
topatu behar dute.
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Politikan bitartekoen eta helburuen arteko harremanak
direla eta, Norberto Bobbio pentsalari entzutetsuak
ideologoak eta adituak bereizten ditu:
“… sekula hankak lurrean jartzen ez dituen ideologoa:
utopista da… helburuen eta bitartekoen arteko
bereizketa erabatekoa da; beste hainbeste gertatzen da,
alderantziz, gaitasuna boterea duenaren zerbitzura
jartzen duen teknikari petoarekin, helburuak legitimoak
izatearen arazoaz pentsatzeke… muturreko bi kasu
horiek ezin hobeto irudikatzen dituzte utopismoaren
eta teknizismoaren arteko kontraesan biolentoak...
alde batetik, utopismoa ideologia hutsak irabaztea da,
eta beste muturrean, ideologien azken adierazpena,
teknizismo hutsaren garaipena”.
Politikaren bakantasunaren ezaugarriak aletzeko; izan
ere, zientzia, zuzenbidea, teknika edo etikatik bereizi
daiteke. Aipua bereziki aproposa da lehentasun kontzeptua
justifikatzeko:
“Politikak ez ditu haren erabakitze-oinarriak aurretik
emantzat jo behar, baizik eta sortu egin behar ditu”.
Koherentzia eta neurritasuna uste sendoaren eta
erantzukizunaren artean; ez fundamentalismorik ez
pragmatismo eroso hutsik; idealen eta errealitatearen
arteko tentsioa jasateko eskatzen du politikak:
“Ez ote da arriskurik egongo kudeaketaren sinesbera
bihurtzeko, iraultza baino lehen izan ziren bezala;
ñabardurarik gabeko ideietatik ideiarik gabeko
administraziora pasatzeko, praktika idealistatik
praktikaren idealismora”
Politikaren eta kargu politikoen goraipamena eta
duintasuna:
“… (gogoko eta miresgarritzat)… gainerakoak lasaitzen
dituzten eta ardura kentzen dieten erabakiak hartu
behar dituztenen bakardadea eta sosegurik eza… ahal
dena egin gainerakoek ezin dena desiratzen eta eskatzen
jarraitu ahal izan dezaten… zuzenean eginezina den
egitekoari ekin: baliabide mugatuekin mugarik gabeko
jomugak asebetetzea”.
Xavier Rubert de Ventos “El cortesà i el seu fantasma”.

11

12

1.2. Lehentasun politikoak zehaztu

Politikak bultzatzeko lanean lehen aldiz uste sendoa eta
erantzukizuna lotzea gomendatu zuenak ohartarazten du
konbinatzearen kontingentziaz eta kasu jakina artatzeko
beharraz:
“Egia da politika buruarekin egiten dela, baina inola
ere ez buruarekin soilik… Inork ezin du agindu, hala
ere, erantzukizun etikaren arabera edo uste sendoaren
etikaren arabera jokatu behar den, edo noiz bataren
arabera eta noiz bestearen arabera”.
Haren hitzaldi ospetsuaren ondorioa guztiz adierazgarria da,
eta beharbada politikaren definiziorik sutsuena izango da:
“Erresistentzia tinkoetan zehar gogor eta denbora
luzez sartzen joatea da politika, eta horretarako pasioa
eta neurritasuna behar dira aldi berean. Egia da, eta
hala egiaztatzen du historiak, mundu honetan ez dela
erdiesten sekula posible dena, ezinezkoa behin eta
berriro bilatzen ez bada”.
Max Weber “Politika eta zientzia lanbide”.

1.3. Herritar, elkarte herritar, erakunde
profesional, enpresa eta gainerako
gizarte kolektiboekiko harremana.
Edozein udal politikak eragin desberdindua eta asimetrikoa izaten du: kolektibo
kaltetu eta onuradunak; lurzoru bat urbanizagarri izendatzeak edo merkataritza
gune bat nahiz aisialdi-lokal bat irekitzeko lizentzia emateak aldeko eta aurkako
jarrerak eragiten ditu, aurrez aurreko erantzunak, eta herritarrak elkarren
aurkako taldeetan banatzen ditu.
Ondorioak aztertzeko eta politikei erantzuteko aldagai hauek hartzen dira
aintzat: batetik, kostuak (kaltetuak) eta irabaziak (onuradunak), eta, bestetik,
kontzentratzea eta sakabanatzea (hedatzea). Kostuen nahiz irabazien eta
kontzentratzearen nahiz sakabanatzearen arteko konbinazioek ondorengo
emaitza hauek eskaintzen dituzte:

1. Kostu kontzentratuak eta irabazi sakabanatuak.
2. Irabazi kontzentratuak eta kostu sakabanatuak.

1.3. Herritar, elkarte herritar, erakunde profesional, enpresa
eta gainerako gizarte kolektiboekiko harremana

Ekintza kolektiboaren oinarrien arabera, kostu kontzentratuko eta irabazi
sakabanatuko politikak erraz antolatzekoak eta gauzatzea eragotzi edo
oztopatzeko presio-gaitasun handiko berariazko interesen (partikularren)
kaltea eragiten du; aldiz, irabazi kontzentratuko eta kostu sakabanatuko politika
batek oztopo gutxi aurkituko ditu bidean. Ekintza kolektiboaren logika ondasun
publikoen izaera ezagututa ulertzen da: ez esklusiboak, ez baztergarriak,
bakarka gozatu ezinak, laguntzen edo ordaintzen ez duenari ukatu ezinak.
Ondorioa nabarmena da: interes bat zenbat eta partikularragoa, zenbat eta
jende gutxiagori eragin, ekintza kolektiboak orduan eta kostu txikiagoa;
zenbat eta orokorrago eta jende gehiagori eragin, ekintza kolektiboak orduan
eta kostu handiagoa.
Aurreko azalpenari jarraikiz, hiru eragile identifika daitezke (balizko laugarren
batekin):

1. Politika bultzatzen duen gobernu taldea.
2. Helburu-taldeak: horien jarrera eta interesak politikak konpondu nahi
duen arazo kolektiboaren kausa zuzentzat edo zeharkakotzat jotzen dira
politikoki.

3. Helburu-taldeek euren jarrera edo interesak aldatuz gero, azken
onuradunen egoera hobetuko lukete.

Maquiavelok ohartarazi zuen, Printzea lanean printze
berriei eskainitako VI. kapituluan, aldaketak egin nahi
dituen gobernuak aurkitzen dituen zailtasunei buruz:

“Sartzen denak etsai baititu lehengo estatutuez
baliatu ziren guztiak, eta defendatzaile epeltzat
jotzen ditu xedapen berriez baliatuko direnak.
Epelkeria hori lehengo legeetatik onurak
eskuratu zituzten arerioekiko beldurretik
sortzen da hein batean, eta beste hein batean
gizaki sinesgogorrak izatetik, ez baitute benetan
gauza berrietan sinesten, horien esperientzia
sendorik izan ez badute. Era horretan, etsaiek
eraso egiteko aukera duten bakoitzean
izaera alderdikoiz egiten dute, besteak epel
defendatzen diren bitartean; hala, printzea
arriskuan da horiekin”.
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1.3. Herritar, elkarte herritar, erakunde profesional, enpresa
eta gainerako gizarte kolektiboekiko harremana

Politika batek kaltea eragin dienek indarrak biltzen dituzte oposizioa gorpuzteko;
Maquiavelok aipatzen duen izaera alderdikoiak zehaztasun miresgarriz
adierazten du ekintza kolektiboa bideratzeko kostu kontzentratuen arteko
lehia, kaltea edo galera orain jasaten dira, berehala, eta berariazko interes
bati, eta, beraz, antolatzeko erraza denari eragiten diote. Lehen erabilitako
terminologian, helburu-taldeak bere jarrera aldatu behar du eta interesak
berraztertu; politika kostu kontzentratu eta orainaldikotzat bizi du. Aldiz,
azken onuradunek aldaketak aukera positibo eta lauso gisa sentitzen dituzte.
Etorkizuneko irabazi sakabanatu batek ekintza kolektiboaren kostuak igo egiten
ditu, eta mugitzea zailago bihurtzen.
Kostuen nahiz irabazien eta kontzentratzearen nahiz sakabanatzearen
molde horrek aldi berean agenda publikoa osatzea ere azaltzen du, talde
korporatiboen presioari eta mugimendu sozialen eskakizunei emandako
erantzun bezala. Talde eta mugimenduek argi bereizitako estrategiak
erakusten dituzte: mugimenduek ikusgarritasun publiko handiko ekimenak
sustatzen dituzten bitartean, interes-taldeek praktika "isilak" erabiltzen dituzte;
mugimenduek eztabaida eta erabakitze publikoa dituzte jomuga, eta taldeek,
ostera, elkarrekikotasuna eta ezkutuko negoziazio-trukea.
Politika publiko bateko “eragile triangeluaren” adibide bat. Ingurumen politika:
a. Helburu-taldeak: kutsadura eragin dutenak; horien isurtzeak ezabatu
edo gutxitu nahi dira.
b. Azken onuradunak: helburu-taldeen kutsadurak kaltea eragiten dien
ingurumenean bizi direnak (jendea eta inguru naturalak).
c. Hirugarren taldeak: onuradunak; gutxiago kutsatzen duten teknologiak
bultzatzen dituzten industriak; teknologia kutsatzaileak merkaturatzeko
zailtasunak dituzten industriak eta teknologia ekologikoak sartzeagatik
ordaindu beharreko prezioa igoko zaien kontsumitzaileak.
Politiken eragin desberdin eta asimetrikoaren eraginez, botere publikoek
gizarte konplexuetan duten lekua birdefinitu behar da ezinbestean. Aurreikus
dezagun ideia: ez hainbeste botere ikuskari bat, baizik eta harremansustatzailea; goitik behera (top down) erabakitako politikak soilik ez, baizik
eta behetik gorako (bottom up) politikak ere bai. Horixe da hiztegi politikoan
eta hedabideetan leku berezkoa eskuratu duen kontzeptu baten esanahia:
Gobernantza. Inplementazioaren gisa, gobernantzak adierazten du agertoki
politiko berriek dakarten berrikuntza azaltzeko termino bat euskaraz aurkitzeko
zailtasuna.
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1.4. Gobernantza.
L. Metcalfek gobernantzari buruzko ikuspegi egokia eskain dezakeen
kudeaketa publikoko definizio bat proposatzen du: formalki autonomoak
diren erakundeak elkarren mendeko bihurtzeko zuzendaritza politikoa.
Eragile politiko, enpresarial, sozial edo hiritarretako bakoitzak norbere
estrategiak pentsamolde zabalduarekin formulatu ditzan lortzea da kontua,
bestearen lekuan jarrita, politika jakin batzuen inguruan estrategia partekatua
eskuratzeko edo, asmo handiagoz, baita hiri edo udalerri eredu bat ere.
Gobernantzak "aingeru izaera" politikotik aldendu behar du, frustrazioa eragin
dezakeen irteera xaloa da enpresa-altruismoa edo mugimendu sozialen
pragmatismoa eskatzea.
Ez botere publikoen esku hartzeak ez merkatuak bere burua ez erregulatzeak
ezin du, nork bere aldetik, gobernantza sustatu. Alabaina, gizarte konplexu
batean, botere publikoak (gure kasuan, udalak) ez dira gobernantzarako
baldintza nahikoa, baina bai beharrezko baldintza; lidertza politiko aktiborik
ezean, gainerako eragileek ez dute euren estrategiak biltzen dituen
erreferenterik.
Munduko Bankuak adierazpen esanguratsua egin zuen ondorio gisa 1997ko
txostenean, udal politikarako aplikagarria dena: garapena (tokikoa) ezingo du
Estatuak (Udala) bakarrik jorratu, baina ez da bideragarria izango Estaturik
gabe (Udala).
Teoria politikoko edozein kontzeptu bezala, gobernantzan alderdi positiboak
aztertu behar dira, baina baita kezkatzeko alderdiak ere; haietako bat
funtsezkoa da: demokraziarekin bateragarria izatea. Tokiko politika gune
aproposa da demokraziarako; subsidiariotasun printzipioak, hurbileneko
gobernuari eskumenak helaraztearen alde eginez, dimentsio bikoitza dauka:
gobernatzaileen eta gobernatuen arteko hurbiltasuna. Hortaz, kontuak
emateko eta herritarrak inplikatzeko aukera handiagoak eta zerbitzuak
hornitzean efizientzia handiagoa.
Puntu horretan, komeni da gogoan izatea subsidiariotasun printzipioaren
alde ilunak: hurbiltasunak bezerokeria eta gobernuaz jabetzea eragin ditzake.
Alderdi positiboak negatiboaren gainetik lehentasuna izatea faktore askoren
araberako kontua da, baina badirudi argia dela erakundeen arteko diseinu bat
egotearen garrantzia, gardentasuna bultzatu eta hurbilekoen arteko trukearen
iluntasuna eragotziko duena.
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1.5. Gobernantza, demokrazia eta
herritarren parte-hartzea.
Gobernantzaren eta demokraziaren arteko harremana aztertzeko, politika
publikoetako eragileen triangelura itzuli beharra dago. Botere publikoak
presionatu eta horietan eragiteko, epe motzeko interes partikularrek
baliabide eraginkorragoak izaten dituzte epe luzeko interes orokorrek
baino. Gobernantza egokiak (demokratikoak), arauen arabera, lehenengoak
bigarrenen gainetik jartzea eragotzi behar du, hau da, irabaziak handitzearen
mesedetan iraunkortasuna sakrifikatzea. Era berean, Udalak neurtu behar
du gizarte zibilak proposatutako politika bideragarria den. Nabarmen ageri
da erabakitzeko eta parte hartzeko prozedurak arautzea nahitaezko bidea
dela gobernu egokirako. Euskadiko Toki Erakundeen Legean ezarrita daude
bide jakin batzuk parte-hartzea nahiz ordezkaritza lotzeko aukera ematen
duen herritarren inplikaziorako. Ez da egokia demokrazia parte-hartzailea
eta ordezkaritza-demokrazia elkarren aurka jartzea; horien arteko harremana
osagarria da; parte-hartzea ordezkaritzaren kalitatearen aldekoa da. 2/2016
Legean jasota dagoenez, parte hartzeko bideek eta prozedurek ezin dute
ordezkaritza politikoaren ahalmenik urritu. Hala behar du. Jarraian, dagokion
tituluari jarraituta, ordezkaritzaren eta parte hartzearen arteko elkarreragina
nolakoa den azalduko dugu.

1.6. Ordezkaritza politikoa
eta herritarren parte hartzea:
demokrazia erabakitzailea.
Ordezkaritza politikoa definitzen duen ezaugarria kontuak eman beharra da;
ekintzen erantzukizuna, inoiz ez norbaiten aurreko erantzukizuna. Ordezkariak
ez daude lotuta ordezkatuen aginduak edo oharrak betetzera, ezinbesteko
agindua debekatuta egoteak ordezkariaren independentzia bermatzen
du, baina, ordainetan, kontuak eman beharra du nahitaez. Independentziak
hauteskunde programan kanpainan zehar egindako promesa bat ez
betetzeko edo onetsitako lehentasun politikoak aldatzeko autonomia ematen
dio ordezkari politikoari; ordezkatuek iritzi publiko kritikoa eragin dezakete,
hedabideen edo manifestazioen bitartez, baina iragarritako konpromisoak
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betetzera behartzeko baliabide instituzionalik ez dute eskura. Herriaren epaiak
legealdiaren bukaeran soilik izango du erabakitzeko ahalmena.
B. Manin politologo apartak, hauteskundeetako epealdiei begira, azaldua
du, bere tesi batean, aldiberekotasun demokratikoa eta ez-demokratikoa:
etorkizunera begira, hauteskundeak ez dira demokratikoak, ezinbesteko
agindua debekatuta egoteak ordezkariek hauteskundeetan agindutakoa
egiteko betebeharra eragozten duen neurrian, baina, lehenaldira begira,
legealdia bukatu ostean, badira demokratikoak, herritarren sufragioak berretsi
edo eraitsiko duelako gobernua. Deskribatutako denbora dinamika horrek
Rousseauren esaera ospetsua dakarkigu gogora: herri ingelesak askea dela
uste du botoa ematean, baina eman orduko gatibu izatera itzultzen da; hain
dramatiko jarri gabe: hauteskunde arteko epea, orainaldia, politikoki apaldutako
denbora bihurtzen da ordezkatuentzat; kontuak ematea agintaldiaren
bukaerara arte atzeratzen da.
Orainaldiak legealdiko edozein unetan denbora politiko garrantzitsuaren
estatusa eskuratu ahal izan dezan, herritarrek baliabide instituzionalak izan
behar dituzte eskura, gobernua kontuak ematera derrigortzeko. Era horretan,
politiko izenondoak duen berezitasuna azaleratzen du ordezkaritza izenarekin
alderatuta. Politikoki ordezkatzea ez dagokio ordezkarien eta ordezkatuen
arteko antzekotasunari, ordezkatuen erreprodukzioa neurri txikian egiteari,
ez eta kontratatzaileen arteko lotura juridikoari ere; gizarte konplexu eta
heterogeneo batean, ezinezkoa da ahots bakarra aditzea, askotariko ahotsak
dira nagusi, gehienetan artikulatu gabeak edo kontraesankorrak.
Gobernatzeak saihestu eta desegin ezin diren desadostasunak bideratzea
esan nahi du, formulazioa aztertzean lehen adierazi dugunez; edozein politikak
talka asimetrikoa eragiten du sektore onuradunen eta kaltedunen artean.
Gehiengoaren erabakiak lege-eskakizunak jarraitzen ditu, baina eskuratutako
legitimotasuna zabalagoa edo murritzagoa izango da, baldin eta gutxiengoan
daudenek, euren arrazoiak baliatuta, hurrengo hauteskunde deialdian
irabazteko itxaropena badute. J. Habermasek zorrotz teorizatu zuen moduan,
subiranotasuna prozedura gisa gorpuztea da erronka, legezkotasunaren
bitartez legitimitatea lortuta.
Gehiengoaren arauari ez dakion balioa kendu –zenbakiaren eta kopuruaren
indarrezko erabakitze-irizpide huts gisa– eta, aitzitik, kalitate nahiz dimentsio
arauemaile hobeak izan ditzan, beharrezkoa dirudi, aldez aurretik, erabakitze
publiko bat gauzatzea, non iritziak edo interesak oinarritzeko arrazoiak
eta argudioak eztabaidatuko diren. Hala ere, erabakia zilegitzen duena
ez da eztabaida, ezpada hauteskundeetan adierazitako onespena. Ez dira
ezinbestean arrazoi sendoenak edo ongien azaldutako argudioak ezarriko,
are gutxiago aho batez erabakitzea, baina kontrasteak eta eztabaidak aukera
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emango dute arrazoibide politikoa zabaltzeko. Erabakitzea bozketa batekin
bukatzea ez da porrota. J. Waldronek ezin hobeto adierazi zuen ideia hori,
izenburu esanguratsuko liburu batean, Law and Disagreement lanean: (...) ez
da kontu bera adostasuna erabakitzearen barne-logikatzat onartzea eta
hori emaitza politiko zuzentzat jotzea …
2/2016 Legearen 74. artikulutik 77.era bitarteko artikuluetan parte hartzeko
prozesuak daude araututa, prozedura politikoaren berezko balioari bide eta
oinarri juridikoa emanez. Prozesu horiek hala gobernu taldeak nola herritarren
elkarte edo plataformek abiarazten dituzte, eta gobernuak bultzatutako edo
herritarrek proposatutako politikei buruzko eztabaidara eta iritzi-truke publikora
bideratzen dira.
Erabakitzea iritzi desberdinak kontrastatzea eta arrazoitzea da. Alabaina, ez da
egokia erabakitze-jarduna idealizatzea, ez eta polarizazioa eragin dezakeela
ahaztea ere interesek edo ideiek jarrera sektarioak sortzen dituztenean.
Interesgarria izan daiteke, legea garatuz, parte-hartzeari buruzko udal arauek
aintzat hartzea erabakitze-hitzarmen batean esku hartzen dutenek aurkako
jarrerak ezagutu eta aztertu behar izatea, eta ados ez izatearen arrazoiak
justifikatzea ezinbestean. Horixe da, bestearen lekuan jarriz, izaera irekiaren
aldeko pentsamolde zabalduaren zentzua; arrazoibide politikoari buruz H.
Arendten adierazpen ederrean: besteekiko elkarrizketari aurrea hartzen.
Teknologia berriak oinarrizko bitarteko bihurtu dira herritarrek parte hartzeko;
hala ere, politikarekin lotutako edozein gairekin gertatzen den gisa berean,
ez zaio argiari bakarrik erreparatu behar, itzalei ere bai. C. Sunsteinek,
izenburu adierazgarriko Republic.com liburuan, internetek eragindako euforia
eta konfiantzaren aurrean ohartarazten digu: Jendea pantailaren aurrean
kokatzen da norbere ahotsaren oihartzuna entzuteko, norbere pentsamendua
berresteko, baina ez auzitan jarri edo berraztertzeko; jendetza bakartiaren
bertsioa izango litzateke. Hori dela eta, erabakitzeko hitzarmen batean parte
hartu nahi izanez gero, komeni da, nahitaez, partekatzen ez diren argudioekin
ere topatzea.
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1.7. Parte-hartzea eta ordezkaritza;
setiatu, baina oldartu gabe;
osagarritasuna bai, oposiziorik ez.
Herritarren parte-hartzearen eta ordezkaritza politikoaren nahiz haren arautze
juridikoaren arteko elkarrekintzari buruzko adierazpen grafikoa agertzen da
Habermasen lanean: “Setiatu, baina oldartu gabe”. Proposamen politikoak
egiteko herritarren plataformak osatzeko bat-batekotasunak erakundeen
iragazkia pasa behar du; esperientzia pertsonalak eta sozialak (balantze
biografikoak) garrantzi politikoa hartzen dute iritzi publikoan garrantzia
handitzen zaien heinean. Udalerria esparru aproposa da esfera pribatuaren eta
publikoaren arteko jario egokirako, hurbiltasunaren eraginez, gobernatzaileen
eta gobernatuen arteko distantzia laburra delako, herritarren altruismoaren eta
konpromiso politikoaren arteko jarraitasun aukerak handituz.
Zerbitzu publikoa aldi berean eskubide eta betebehar izatearen dimentsio
bikoitza aintzat hartuta, zibismoaren kontzeptua agertzen da, eta honela ulertu
behar da: norbere kontuetan inor ez sartzeko eta prestazio publiko bat norberak
gozatzeko eskubidea, eta, era berean, ondasun bat hornitzen laguntzeko
betebeharra, jakinik ondasun horrek ez duela beti onartzen ordaintzen
ez duenaren esklusibotasuna, ez eta hura gozatzeko esklusibotasuna ere;
ondasun publikoen bideragarritasuna eta efikazia gizalegearen eta norbere
interesa pentsamolde zabalduarekin irudikatzeko aldeko jarrera eta asmoaren
araberakoak dira.
Ikuspegi horretatik, gogoratzea komeni da 2/2016 Legean juridikoki artikulatuta
dagoela herritartasuna osorik: eskubideen zerrenda bat, eta betebeharren
beste bat; babes-neurriak edo botere publikoen aurrean exijentziak soilik ez,
orobat zerbitzu publikoak izan daitezen hornikuntza solidarioa, bidezkoa eta
efizienteari laguntzeko herritarren erantzukizuna onartzeko beharra. Bereziki
esanguratsuak dira 44. artikuluko c), d) eta f) atalak: pentsamolde zabalduari
dagozkion herritar jarrerak behar dira, ezer eman gabe ondasun publikoak
gozatzeko egoismo arrazionalaren aurkakoak; elkarbizitzako arau hausteak
eta hirugarrenentzat eragin negatiboak izan ditzaketen zerbitzu emateetan
gorabeherak agintariei jakinarazi; udal ondarea eta zerbitzuak egoki erabili,
eta, azkenik, ekologiaren eta iraunkortasunaren aldeko jarrerak, espazio
publikoaren eta paisaia urbanoaren onerako.
Pluralismo politikoak prozedura-arrazionaltasuna eskatzen du, prozedurari
berezko balioa ematea. Erabakitzeak berezko balioa du, emaitza edozein
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izanda ere. Prozedura horiek ere, hain berriak direla nabarmentzeko, hirugarren
belaunaldiko ezaugarriak dituztela adierazi izan da: ez du esaten zer erabaki
behar den, baizik eta erabakia nola hartu behar den, izan litekeen soluziorik
onena aurkitu edo topatzeko modua, arauan aldez aurretik jaso gabeko
konponbidea izanik, prozedura-dinamikatik sortua.
Polarizatzeko beldurrak prozedura instrumentalen zuhurtzia aholka diezaguke,
isilpeko batzordeetan negoziatuz edo adituen batzordeen gain utzita, baina,
hasiera batean, arriskuak ezin du elitismoa eta fidagaitz izatea justifikatu, ustez
herritarrak primitibo politikoak direlako.

1.8. Beste gobernu mailekiko
harremanak.
Udal politiketako zati esanguratsu bat politika autonomikoen esparrukoak
dira, edo erkidego autonomoek bultzatutako planekin koordinatu behar dira
behintzat. Udalek ez dezaten murriztu euren estatus politikoa administrazio
autonomikoko instantzia periferiko huts izatera, politika autonomikoen
hartzaile edo subjektu pasibo gisa, ezinbestekoa da lehentasunak zehaztea,
udal eragile guztien bermea izango duten estrategien bitartez.
Komeni da argi bereiztea gobernuen arteko harremanak eta administrazioen
arteko harremanak. Gobernuko maila desberdinen arteko harremanek oinarri
politiko eta demokratikoa dute, lurralde aniztasuna eta pluralismoa bermatu
ahal izateko. Demokraziaren muina boterea kontzentratzearen aurkako borroka
da, eta helburu hori lortzeko bitartekoak izan daitezke bai botereak banatzea
eta bai boterea hainbat gobernu mailaren artean lurralde desberdinetan
sakabanatzea. Lurralde ordezkaritzako ganberen zentzuak bigarren dimentsio
horri erantzuten dio.
Harreman batzuk eta besteak bereizi ahal izateko, ondorengo irizpideak aintzat
hartzea komeni da:

1. Parte hartzea ez da entzutea edo kontsultatzea, ez eta txosten ezloteslea egitea ere.
2. Parte hartzea gertatzen den organoa osatzea eta horren funtzioak.
3. Erabakiak hartzerakoan erabilitako prozedura.
4. Parte hartzearen eragin juridikoak.
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Eskumenak aurretik definitzea da bi harreman motak egoki kokatzeko lehen
pausoa. Eskumen partekatuek moldatu egiten dute eragina jaso duten mailen
eskumenak gauzatzea, baina ez diote horien titulartasunari eragiten. Horiek
horrela, komeni da eginkizunak ongi zehaztea eta materiak xehe adieraztea.
Gogoan izan behar da norbere eskumenak esparru juridiko bihurtzen direla
politika bereizietarako, bai eta udal autonomiaren izaera politikoaren berme
ere. Hala eta guztiz ere, eskumenak egoki mugatzea ezinbesteko baldintza
da. Dena dela, ez da nahikoa tokiko maila gobernu eta administrazio arteko
dinamikan ongi txertatzeko; udalerriek estrategia politiko araztuak izan behar
dituzte eskura.
Gobernuen arteko harremanen esparrua agertoki bereziki garrantzitsua da
finantziazioaren funtsezko gaian. Tokiko Autonomiaren Europako Gutunaren
9. artikulua da erreferentzia: erregela izatera igotzen da finantziazio
baldintzagabea eta salbuespen izaera ematen zaio dirulaguntza bidez
baldintzatutako finantziazioaren baliabideari. Hainbesteraino murriztailea da
tratamendu hori, baliabideek erasandako izaera badute ere, udalek, baldin eta
norbere eskumenei eragin badie, erabakitzeko gaitasuna izan beharko baitute
jasotako funtsen erabileran.
Etxebizitza politiken adibideak ongi irudika dezake harreman mota baten eta
bestearen zentzua.
2/2016 Legean udalerriei aitortzen zaie etxebizitzen planifikazioari,
programazioari eta kudeaketari buruzko eskumena (17.1.7 artikulua). 15. artikuluan,
bestalde, honela definituta dago eskumena: “esparru material batean edo
sektore edo erakunde berezi batean (tokiko erakundeei) dagozkien ahalmen
eta eginkizunen multzoa edo sorta”. Eskumenaren definizio eredugarria da,
gobernuen edo administrazioen arteko titulartasuna bermatu behar delako,
nahiz eta jarduerak malgutasuna eskatu; gobernu arteko foro batera eskumen
bat balioestera jotzen da, inoiz ez hura aldarrikatzera.
Euskadiko etxebizitza legeak ez ditu erkidego autonomoen eta toki erakundeen
arteko harremanak arautzen, baina, lege kataluniarra eta andaluziarra
erreferentzia gisa hartuz, merezi du deskribatzea eskumen partekatu bat, hala
nola etxebizitzarena, gauzatzeko prozesua.
18/2007 Legean (Katalunia), autonomia erkidegoen eta udalerrien arteko
harremana administrazioen arteko harreman gisa aurkezten da, eskumen
autonomikoen zuzentasuna zaintzeko ekintza eta akordioak aurkaratzeari
dagokion errekerimenduaren bitartez. Itun hitza desegoki erabilita dago
14.11 artikuluan, eskumena duen sailari etxebizitzako udal planaren onespena
jakinarazteko eta ale bat igortzeko betebeharraren baldintzapean jartzen
baitu. Gobernu autonomikoak eskatu dezake, horretarako arrazoia duenean,
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aurkeztutako dokumentazioa gehitzeko edo plana aldatzeko, baldin eta
legearen araberakoa izango ez balitz edo aurrekontuetako aukerei edo
tokiko interesen gaineko babesari eragingo balie. Legeak ez du zehazten
errekerimenduaren eragin juridikorik, batik bat aldatzearen hipotesian, eta
kontuan hartuz, era berean, planaren finantzazioak ez duela baldintzatzen
udalak errekerimendua onetsi beharra, plana aldatuz. Horra hor administrazioen
arteko harreman baten edukia, zeinaren araubide juridikoa nekez uztartzen
baita ituntze prozedura justifikatzen duen xedearekin.
Lege kataluniarreko 14. artikuluaren 6. atalean udal etxebizitza planen ideia bat
eskaintzen da, gobernu arteko ildoan:
“Jarduera zehatzak identifikatzea eta programatzea planaren indarraldiko
sei urteen barruan gauzatu behar dira; planak finkatu behar ditu ezaugarri
teknikoak nahiz ekonomikoak, onuradunak, eragile kudeatzaileak eta denboraprogramazioa”.
Hori da giltzarria udal plana egiteko garaian: udal gobernuaren erabakia,
lehentasuna zer politikari edo zer biztanle-segmenturi emango zaion. Lehen
adierazi dugunez, udaleko jarduera plan batean elkarren artean koherenteak
izan behar duten bi zati daude: diagnostikoa eta lehentasun politikoak
finkatzea. 14. artikuluko 5. atalean egoki lotzen dira analisia eta diagnosia,
ordenamendu politikorako irizpide teknikoekin formulatutako proposamenen
errepertorio bat. Etxebizitza plan batek zenbait aldagai aletzen ditu udalerako,
eta horien gainean oinarritu behar dira aukera politikoak: aurreikuspen
demografikoak eta etxebizitza premiak, eskuratzeko edo eusteko zailtasunak
dituen biztanleria identifikatuz; etxebizitzen eraikuntzaren eboluzioa eta
joera eta merkatuko prezioak, eta diru-sarrerengatik baztertutako herritarrak;
planeamendu urbanistikoa eta haren etxebizitza eskaintzaren ahalmena, eta
herritarren etxebizitza premien asebetetze-maila.
2/2016 Legean ere puntu horretan eredu-araubide bat eskaintzen da bi organo
sortuta: Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua eta Euskadiko Tokiko
Gobernuen Batzordea. Bi organo horiek bide instituzionalak eskaintzen
dituzte materia partekatuen inguruan proiektatutako politiketan hitzartze
parekidea eraginkorra izan dadin.
Eskubidea aurrebaldintza ezinbestekoa da, baina ez da nahikoa; eskumenak
zuzen mugatu behar dira nahitaez, baina bide instituzional bat eta prozeduraarrazionaltasun bat behar du era eraginkorrean gauzatu ahal izan dadin. 87.
artikulutik 92.era bitartean jasotako erregulazioa eredugarria da, Euskadiko
Tokiko Gobernuen Batzordea arautzen duelako, erabat tokikoekin osatutako
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organo gisa, administrazioen arteko harremanetan ohikoa den integrazio
parekideko kontsulta-organo autonomiko eta tokikoaren ordez, non eskumena
duen saileko titularra izaten den burua, kalitate-botoarekin. Era horretako
organoek txosten ez-loteslea osatzera edo tokiko ordezkaritzari entzutera
mugatzen dute euren eraginkortasuna, eta azken erabakia autonomia
erkidegoaren esku uzten dute. Aitzitik, Batzordearen izaera organikoa ezin
hobeto uztartzen da gobernu arteko harremanetako eskakizunekin. Haren
funtzioak dira erakusgairik nabarmenena:

a. Alerta goiztiarra. Adierazpen plastiko horrekin, tokiko erakundeek
prebentzio-ezagutza izateko beharrari buruz ari da Legea, udal eskumenei
eragin diezaieketen edozein arauren gainetik. Alerta goiztiarraren xedea
ez da mugatzen analisi juridiko bat egitera, udal eskumenak gauzatzean
kaltea edo haren titulartasuna balioz gutxitzea eragin dezaketen araudi
gehiegikeriak edo arau-hausteak azaleratzeko. Aitzitik, udal autonomiaren
errespetua edo galera nabarmentzera zuzenduta dago, hots, jakitera
ea politikak ahalbidetzen edo eragozten dituzten, udalek zehaztutako
lehentasunen arabera.

b. Horrenbestez, Batzordeak ekimen propioa du, ekimen autonomikoei
erantzuteaz gain, udal autonomiarako positiboak izango liratekeen arauak
proposatzeko. Balizko kalte baten aurka erantzun ez ezik, babestu egin
behar dira udalek ordezkatzen duten aniztasunerako komenigarriak izango
liratekeen politikak ere. Ez da legezkotasun kontu hutsa; aukera kontua ere
bada.
2/2016 Legearen 5. artikuluaren hiru ataletan islatuta dago gobernuen
arteko harremanen artikulazio juridikoa. Lehenengoa legezkotasunaren
ezagutza prebentiboa da; bigarrena, ekimen autonomikoen egokitasun edo
komenigarritasun politikoa baloratzea:

1. Toki-autonomiaren printzipioa bermatze aldera, udalerriek eskubidea
izango dute aktiboki parte hartzeko Euskal Autonomia Erkidegoko
erakundeetako gobernu-maila guztietako araugintza-prozesuetan, arauak
zuzenean eragiten dienean udalerrien eskumen propioei.

2. Udalerriek aktiboki parte hartzeko eskubide hori Euskal Autonomia
Erkidegoko erakunde eskudunek abiarazi nahi dituzten eta toki-autonomiari
eragiten dioten edo eragin diezaioketen programa, proiektu, plan eta
politika publiko guztietarako da.
3. Aurreko paragrafoan aurreikusitako parte hartzeko eskubidea gobernumaila bakoitzak taxutuko du, autogobernurako dituen ahalak erabiliz.
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Hirugarren puntu horrek udal gobernuari eskainitako kapitulu honetako azken
zatira bideratzen gaitu: udalaren barne antolamendua.
Europako Kontseiluaren toki kolektibitateei kontsulta egiteari buruzko 171.
Gomendioak (2005) seigarren eta zazpigarren kontsiderazioetan adierazten
duenez, kontsulta gero eta gehiago hurbiltzen da estatuaren eta tokiko
gobernuen arteko negoziazio politiko batera, azkenik, tokiko autonomia
garatzeari eta subsidiariotasun printzipioa aplikatzeari buruzko egiazko
akordioetara heltzeko. Hala ere, aitortzen du, zoritxarrez gehiegitan,
informazioa eta ikuspuntuak trukatze hutsa izaten dela.

1.9. Udalak: Errendimendu-erakunde
izatetik erakunde estrategiko izatera.
Gizarte konplexuetan, gobernantzak eta makrokudeaketa eskatzen duen
erakunde arteko arrazionaltasunak mikrokudeaketa erakunde barneko
arrazionaltasunean du bere kontrapuntua. Perifrasi horrek (itzulinguru horrek)
oinarrizko ideia bati erantzuten dio: antolatzea estrategiaren ondoren dator;
Udala era batera edo bestera antolatuko da, zehaztutako lehentasunen arabera
eta horiek formulatu eta inplementatzeko erabakitako estrategien arabera.
Udalak errendimenduko erakunde zerbitzu-emaile gisa egituratzeko bi faktorek
egiten dute bat, norbere eskumenen esparruan politika desberdinduak
bultzatzen dituzten erakunde estrategikotzat hartzea zailago bihurtuz:

a. Paradoxikoki, udal autonomiaren muin nagusia demografia mailaren
arabera nahitaezko zerbitzuak ematea da. Hasiera batean, TAAILaren
asmoa izan zen udal-jarduera zerbitzuak ematera murriztea, ministro
kontseiluan finkatutako kostu estandarraren bitartez haren hornikuntza
arautuz. Asmoa garbia zen: udalak "makina-erakunde" burokratiko izatera
murriztea; bertsio arinagoa izan zen kostu efektiboarena, baina, funtsean,
azpiko espiritua parekoa da.

b. Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen legean aurreikusitako
diseinu instituzionalak ere bide ematen dio udala errendimendu-erakunde
izateari: alkateak ezin du gobernu taldea era askean osatu, tokiko
ordezkariekin osatu behar du. Horrek ekartzen du zinegotzi hautatuen
zati handi bat –edo guztiak– sartu ahal izateko askotan gertatzen den sailbiderkatze behartua.
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2/2016 Legean argi eta garbi bereizten dira nahitaezko zerbitzuak eta udal
eskumenak. Bederatzigarren artikuluan, tokiko autonomiaren ezaugarriak
daude jasota, Tokiko Autonomiaren Europako Gutunaren 3.1 artikuluan jasota
dagoen toki autonomiaren definizio klasikoa gogoan: tokiko interes publikoko
kontuak antolatu eta kudeatzera bideratuta dago erabat. Eskumen eta
zerbitzuei dagokienez, ondorengo agindu hauek ageri dira 3. eta 4. ataletan:
3. atala: Euskal udalek, beren autonomia propioaren eta ordenamendu
juridikoak esleitutako eskumenen esparruan, politika propio eta berezituak
taxutu eta aplikatu ahal izango dituzte, eta, hala badagokio, dauzkaten
baliabideen araberako lehentasunak ezarriko dituzte.
4. atala: Udal-autonomiak eduki politikoa dauka, eta horrek esan nahi
du toki-gobernuek antolaketa- eta kudeaketa-gaitasuna dutela, zerbitzuemate hutsetik harago doazen politika propioak definitu eta gauzatu ahal
izateko.
Eskumenak eta zerbitzuak bereiztetik jasotzen den kontrasteak aukera ematen
du, era berean, udalei buruzko bi ikuskera kontrajartzeko: arloka artikulatutako
errendimenduko erakunde zerbitzu-emaileak edo ikuspegi orokorrak lanaren
zatiketa baldintzatzen duen erakunde estrategikoak.
Azken ideia horrek antolakuntzaren kontzeptura bideratzen gaitu: lana
zatitzearen eta koordinatzearen arteko aldiberekotasun kontraesanekoa;
espezializazioa bermatzeko lanaren zatiketa eta funtzio-banaketatik eratorritako
unitateen ikuspegi orokorra emateko koordinazioa. Koordinazioari esker,
gainerakoen funtzioak ezagutu gabe norbere funtzioan zentratzeko joera
duten unitateen noraez zentrifugoa saihesten da.
Hauteskunde zerrendak osatu dituzten kide hautetsien gobernu nahiak
asebetetzeko behar diren zinegotzi adina arlotan zatitutako udaletxe bati
dagokion dinamika da hori. Lana banatzeak espezializazioari mesede egiten
dio, baina, era berean, arloen artean ezagutza falta eta aurkakotasuna
eragiten du. Gobernu taldea osatzen dutenen artean ezagutu beharreko
datua da hau: zinegotzi espezialistaren figura patologia politikoa da, udaleko
gobernua elkarrekin zuzendu beharrean, bozeramaile bihurtzen delako, dela
funtzionarioen korporazio-interesena, dela euren asmoak inposatzen dituzten
talde ongi antolatuen presioena.
Udalerriko gobernuari buruzko kapitulu honen lehenengo atalean lehentasun
politikoak finkatzean jarduera planak duen garrantzia nabarmenduta dago,
eta une hau da helburua eskuratu ahal izateko udalaren barne antolamenduaz
pentsatzeko unea.
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1.10. Adituen zuzendaritza politikoa.
Funtzionarioen ahalmena.
Politika bat ongi formulatzerakoan asmatzeak ez du hori inplementatzea
bermatzen; gauzatzeko bideragarritasuna funtzionarioen aldeko jarreraren
araberakoa da –nahiz eta agindu konstituzionala izan gobernuari
administrazioaren zuzendaritzaren ardura ematea–; izan ere, ezin da errealitate
nabarmen bat aintzat hartu gabe utzi: gobernuaren eta administrazioaren
denborak desberdinak dira. Era grafikoan adierazita, gobernuak zuzendu
egiten du, baina igaro egiten da, eta administrazioa zuzendu egiten dute,
baina iraun egiten du.
Funtzionarioen biziarteko izaerak euren independentzia eta inpartzialtasuna
bermatzen duen arren, betorako eskubidea ere ematen die, beligerantzia
handiagoaren edo txikiagoaren arabera etetekoa edo geratzailea izan
daitekeena. Funtzionario bat bere lanpostuan babes daiteke, aurreikusi gabeko
eginkizunak egitea saihestu edo ukatzeko. Ez da erraza aporia horietatik
irtetea. Funtzio publikoan balio aniztasuna lortzeko giza baliabideen kudeaketa
malgutzearen amaiera ezin da izan buruzagitzetan botere gehitze gordina,
nahiz eta ez duen iritsi behar mendekoen utzikeria edo oldarkortasuna zilegi
bihurtzera ere. Berriro ere, zuzendaritza funtzioa esparru publikoan irudikatzeko
beharra agertzen da, guri dagokigunez, udal politikan eta administrazioan.
Langileen politikaren arriskua, erakunde barneko mikrokudeaketaren
arrazionaltasunarena, erakunde arteko makrokudeaketa arrazionaltasuna
hipotekatzea da. Beldur horrek azaltzen du askotan zerbitzuak ematearen
ardura kanpora ateratzea.
Gobernantza harremanen aldeko gobernu sustatzaile baten adierazpen
gisa: erakunde, autonomoek lan egiten duten gizarte pluraletan estrategia
partekatuak ondu. Puntu horri eskaini zaio kapitulu honetako lehenengo atala.
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Luciano Vandellik alkateentzat emandako aholkuak:
1. Udal batzarrei dagokienez:
“Lehenengo unetik, hiriarentzat estrategikoki giltzarriak
diren gaiak banaka hartu, eta horien inguruan Batzarrarekin
komunikazio estua izaten ahalegindu beti.
Aholkulari eta zuzendariei zinegotzien eskaerei behar den arreta
jartzeko exijitu iezaiezue; Batzarrak erabakitako planetako
jarduerak gauzatzeko egiten ari diren guztiari buruzko
informazio egokia; azken batean, baliagarritasun orokorra
exijitu.
Baina kontuz mugekin eta rol bereizketekin: ez utzi udalerriko
administrazio kudeaketari dagozkion kontu jakin batzuetan
–zuen erantzukizun zuzenekoak izanik ere– izapide eta
negoziazioek eraman zaitzaten”.
2. Gainerako harremanetan:
“Saia zaitezte gogo biziari eusten. Gogoan izan lan zail, neketsu
eta deserosoenetako bat egiten ari zaretela.
Zailtasunek arrastan eraman zaitzaten eragozten saia
zaitezte. Gogoan izan lan liluragarri, zehatz, interesgarri eta
erabilgarrienetako bat egiten ari zaretela”.
Zinegotzientzako aholkuak:
“Gauzaez izatearen sentsazio frustragarriak saihestu nahi baldin
badituzue, lehenik, zuen arreta ez zentratu kanpo politika edo
politika nazionaleko kontuetan, arazo generikoetan edo moral
arlokoei dagozkienetan.
Joka ezazue, beraz, ez legebiltzarkideek bezala, baizik eta lurralde
zehatz bateko erkidego jakin bateko administratzaile bezala:
administratzaile eginkizunean bilatu zuen eginkizunaren zentzua
(eta, beharbada, harrotasuna). Eta, ihes egin, aldez edo moldez,
gauzak lehen zeuden moduan uzten amaitzen diren eztabaida
eta dokumentuetan energia alferrik ahitu izanaren atsekabetik,
elkarte bateko bileran garatuko baldin balira bezala”.
Kontrol politikoaren inguruko aholkuak zinegotziei:
“Gainera, logika argi substantzialen arabera, kontrol horrek
saihestu egin behar du galdera eta interpelazioen oihan batean
galtzea (are zigor-salaketen oihanean ere); horien helburu bakarra
aztoratzea da. Orobat ez da komeni "oposiziorik handiena" egiteko
lehiaketan lehenbailehen gailentzea, sailkapenaren goialdean
agertzeko itxaropenarekin. Beste alde batetik, "albiste izatea"
lortzeko ahaleginetan indar egitea saihestu behar da, adierazpen
esajeratuekin, kritikekin edo salaketa zentzugabeekin edo erabat
asmatuekin...”
Luciano Vandelli. Sindaci e miti. Sisifo, tantalo e damocle nell´
amministrazione locale.
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Ondorioak
Azpimarratu beharreko ideiak:

1. Tokiko zuzendariek zuzendaritza politikoan kontzentratuko dute euren
denbora eta ahalegina, ez dira funtzionarioen lekua hartzeko tentaldian
eroriko; hori eginez gero, legitimitate nahasketa eragingo dute. Politikan,
zinegotzi espezialista bat da denik eta eragilerik patologikoena.

2. Zuzendaritza politikoa lehentasun politikoak finkatzea, politikak
formulatzea eta estrategiak artikulatzea da.
3. Aditu ez direnek –herritarren sufragioak legitimatutakoak–, aldi jakin
batean, adituak –hauta-probetan ezagutza egiaztatuak legitimaturikoak–
zuzentzeko aukera izan dezaten, ezinbestekotzat jotzen da maila politikoen
eta administratiboen arteko tentsio saihetsezinari lotura eta koherentzia
emango dion zuzendaritza funtzio publiko bat izatea.

4. Tokiko gobernuek euren egiturak era zatikatuan antolatzeko inertzia
gainditu behar dute, nahitaezko zerbitzuak erreferentzia gisa hartuta.
Alderantziz, abiapuntua eskumen propioak izango dira, garapen
ekonomiko eta sozialera bideratutako politikak bultzatzeko. Errendimendu
erakundeen eredua gainditu behar dute, eta erakunde estrategiko moduan
eratu.

5. Erakunde estrategiko diren heinean, tokiko gobernuek botere publikoen
eta eragile sozial nahiz ekonomikoen arteko elkarreraginak sustatuko
dituzte gobernantza prozesu eta prozeduretan, elkarlan publiko-pribatua
bideratzeko eta presio-indar handiko korporazio talde ongi antolatuek
interes eta auzi publikoak harrapa ditzaten saihesteko.

6. Udalak bere burua antolatzea jarduera planetan finkatutako lehentasunen
eta estrategien zerbitzura dagoen gobernu ahalmena da.
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Tokiko sistema
instituzionala eta
udal-ordezkarien
estatutua
Gobernu-zikloa: Gobernu
edo Agintaldi planak.
Tokiko ordezkarien
estatutua.
Politika eta kudeaketa
lerrokatzea.
Udal-antolaketa.
Zuzendaritza eta pertsonen
kudeaketa.
Dekalogoa: jarduketa-ildoak
giza baliabideen politikaren
baitan.
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2.1. Tokiko Sistema Instituzionala.
Sistema instituzionala indartzea
Krisi ekonomikoak iraun duen hamarkadaren ondoren, zeinean bizitza politikoa
zergei eusteko joera izan duen marko batean garatu den, Euskadiko Tokiko
Gobernuen arduradun politiko diren pertsonek jabetu beharra daukate beren
eguneroko lanerako zer garrantzitsuak diren kontu ekonomiko-finantzarioak –
bereziki, aurrekontuen arloko egonkortasunari eta jasangarritasun finantzarioari
dagokienez–.
Premisa hori egia izan arren (ez alferrik baitute krisiaren ondorioz aldatu beharra
tokiko ordezkari-karguen zein gure tokiko erakundeen “lan moldeak”), ezin da
ahaztu kontu ekonomiko-finantzarioei ikuspegi gehigarri bat erantsi behar
zaiela, premisa horrekin bateragarria.
Zehazki,
“tokiko
sistema
instituzionalaren”
indartzea
gauzatzeko
komenigarritasunaz eta aukeraz ari gara, joan den maiatzeko hauteskundeen
eratu ziren Tokiko Gobernuek egin beharreko lana. Euskadiko tokiko
erakundeen kalitatea lotuta dago, hain zuzen ere, haien gobernu sistemaren
indartzearen aldeko apustu irmo batekin eta Udal Gobernantza Oneko eredu
batekin, gero ikusiko den moduan.

Kontzeptua
Oro har, sistema instituzionala indartzea defini
dezakegu esanez tokiko erakundeen funtzionamendua
eta kalitatea hobetzera bideratutako neurri multzo
bat hartzea dela, helburutzat izanik bizikidetza eta
ongizatearen hazkundea bermatuko duten politikak
sustatzea.
Tokiko gobernuen ikuspegitik, sistema instituzionala indartzeko neurrien
sustapena bi bidetan artikulatzen da:
Lehenak gobernuaren estatu mailan dauka ezarria fokua, eta batez ere lege
arloko neurriak hartzea du oinarri, baina ez hori soilik. Joera honen barruan
sartzen dira gobernu irekiko, gardentasuneko, parte-hartzeko, gobernu
oneko legeak onartzea, tokiko erregimenaren legediaren aldaketak, eta
abar. Bigarren bideak, berriz, tokiko gobernuei eurei eragiten die, eta horrek
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beraien kalitatea eta funtzionamendua hobetzeko oinarrizko neurri batzuk
diseinatzea eta bereganatzea dakar:
- Leialtasun instituzionalaren printzipioa bete barne harremanetan eta
gainerako gobernu mailekin.
- Oinarrizko adostasun politikoa lortu Gobernuko alderdien eta
oposiziokoen artean, legealdian inplementatu beharreko “Agenda
estrategikoa” zehazteko.
- “Antolakuntza” “politikarekin” lerrokatuta egongo den sistema bat
eraiki, zeinean, bi hitzen arteko erlazioa ukatu gabe, bien funtzioen
arteko bereizketa argi egongo den: “politikak” erabakiak hartzen ditu eta
“antolakuntzak” horiek inplementatzen ditu.
Testuinguru horretan, azken batean, asmoa da nabarmentzea ez dagoela
gainerako gobernu mailek –Estatukoa, Autonomikoa eta Forala– Euskadiko
tokiko gobernuen indartze instituzionalaren aldeko erabakiak hartu arte
zain egon beharrik. Horiek maniobratzeko tarte handi samarra dute erabaki
betearazleak hartzeko hainbat arlotan, hala nola gobernu ekintza, ordezkatze
funtzioaren jardueraren kalitatea, udal antolakuntza eta pertsonen
zuzendaritza, tokiko komunitatearen eta, azken batean, herritarren mesederako.

Ba al zenekien...
ETELek Tokiko Gobernuen sistema instituzionala
indartzeko aurreikusitako neurrien artean Tokiko
Politika Publikoen Euskal Kontseiluan eta Herri
Dirubideen Euskal Kontseiluan duen parte-hartzea
nabarmentzen da.

Indartze instituzionalerako tresnaren bat
2019ko ekainean udalak eratu ondoren garatuko den udal gobernuko ekintzak,
beste interesgune batzuk izateari uko egin gabe, arreta berezia eskaini beharko
dio informazioaren teknologiekin lotutako udal politiken sustapenari eta
inplementazioari, tokiko gobernuek sistema instituzionala indartzeko daukaten
tresna erabilgarrienetako moduan osatua.
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Informazioaren teknologien zabalkundeak eta orokortzeak dudarik
gabeko eragina dauka tokiko esparruan. Dena dela, era honetako neurrien
inplementazioak antolakuntza eta estrategia arloko eta, azken batean,
kultura arloko aldaketa eragiten du, hala dagokion tokiko gobernuaren
barnealderantz nola kanpoalderantz herritarrek udal erakundearekin duten
harremanari dagokionez.

UDAL POLITIKAK INFORMAZIOAREN
TEKNOLOGIAREN ARLOAN
Haren inplementazioaren
ABANTAILAK:
- Udalek Interneten duten
presentzia bitarteko indartsua
da haien kudeaketaren eta
zerbitzuen ezagutzarako behar
den zabalkunderako.
- Tokiko on-line
administrazioaren bidez,
herritarrek informazio
administratibora eta udal
zerbitzuetara sarbidea ematen
dien eta lekualdatu gabe
kudeaketa administratiboak
egitea ahalbidetzen dien
bitartekoa daukate.

Hura ez izatearen ONDORIOAK:
- Herritarrek ez dute udal
jarduerari buruzko informazio
osorik, eta horrek oztopatu
egiten du haiek udal arazoetan
parte-hartze erreal eta
eraginkorra izatea.
- Herritarrei ezarritako zamak
handitzea eskariak tramitatzean,
dokumentazioa aurkeztean,
udal instalazio eta lokaletarako
lekualdatzeetan, eta abar.

Kontuan hartu behar da, adibidez, eguneroko jarduera administratiboko
sektore osoak –lizentziak, baimenak, ardura-adierazpenak, eta abar– fisikoki
udal instalazioetara joan beharrik gabe kudeatu eta tramitatu ahal izateaz gain,
tresna espezifikoak, faktura elektronikoaren derrigorrezkotasuna, kontratazio
administratiboa, tokiko kontu-hartzailetzek beste Administrazio batzuetara
(Foru Aldundietara, bereziki) bitarteko informatikoen bidez aldian behin
helarazi beharreko informazio kantitate eskerga, besteak beste, orokortzea,
eta, azkenik, publizitate aktiboaren eskakizun zorrotzak betetzea, hala
antolakuntza lan egiteko molde berri horietara egokitu beharra nola tokian
tokiko kargudunek garatu beharreko lan politikoaren ikuspegi berri baten
inplementazioa dakarten egoerak direla.
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Indartze instituzionalak, laburbilduz, eskatzen du hurrengo urteetan
informazioaren teknologiak, sare sozialen erabilera, herritarrekiko harremanbide berriak, eta abar tokiko ordezkari-kargudunen ohiko tresna bihurtzea.
Tokiko politika, orduan, eraldatu egingo da lurraldearen beraren mugak
ere gaindituz. Horregatik, udal arduradun politikoek beti ahalegindu behar
dute herritarrekiko jarrera harbera eta irekia izaten, haiekin egin ditzaketen
formalitate handiagoko edo txikiagoko bilerez edo “lekuan bertan” egin
daitekeen lanetik landa, herritarrekiko harreman informal zuzen eta iraunkorra
baitago informazioaren teknologien bidez.

2.2. Gobernu Zikloa: Gobernu edo
Agintaldi Planak.
Zer da Gobernu Plan bat?
Tokiko hauteskundeek aldez aurretik legez ezarritako aldikotasun bat dutenez
–maiatzeko azken igandean ospatzen da lau urtetik behin–, udal gobernu
berriaren ibilbidea ez da tokiko hauteskundeen egunean abiatzen, Udalaren
eratze-saioa egin ondoren baizik, hau da, Alkatea alkate gisa inbestitzen den
unetik aurrera.
Udal gobernu berriak hartu beharreko lehen erabakia da legealdiaren “ibilbideorri bat” egitea. Hau da, Gobernu Plana, edo Udal Ekintza Plana edo Agintaldi
Plana, izango litzateke gobernu taldearen programa politikoaren funtsezko
printzipioak aintzat harturik lortu nahi den “udal proiektua” taxutzen den
dokumentua.
Zergei eusteko joera duen marko batean, zeinean aurrekontuen
egonkortasunaren eta jasangarritasunaren printzipioak botere publiko
guztien giltzarri bihurtuta dauden eta, horrenbestez, baliabideen esleipena
ahalik eta efizienteena izatea derrigorrezkoa den, nahitaezkoa gertatzen da
garatzeko asmotan diren politika publiko askotarikoen artean lehentasunak
ezarriko dituen eta eskura dauzkagun baliabide ekonomikoak, ekonomiaren
eta aurrekontuen agertokiari ezinbestean behatuta, modu arrazionalean
esleituko dituen ekintza plan bat izatea. Epe laburrerako erabakiak hartzeko
prozesuak, zeinetan inprobisazioak paper garrantzitsua zeukan, gure iraganik
gertukoenaren parte dira, eta ez du zentzurik horiek oraindik ere aplikatzen
jarraitzeak.
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Tokiko politikak hainbat aukeraren arteko baten alde egitea eskatzen duen
prozesu bihurtzeko joera dauka, beste aukera batzuk baztertuz eta egindako
aukera bakoitza justifikatuz hautesleen aurrean, edozein delarik arrazoia.
Horrela, Gobernu Plana tresna egoki gisa eratzen da hala erabakiak hartzeko
prozesu politikoaren arrazionalizaziorako nola antolakuntza, zuzendaritzako
kargu publikoak eta enplegu publikoko langileak erabaki horiek betetzeko
bidean lerrokatzeko.
Laburbilduz, Gobernu Plana udal politikaren arrazionalizazio tresna da, honako
hauek ahalbidetzen dituena, hurrenez hurren:

GOBERNU
PLANA

PLANIFIKATU

INPLEMENTATU

EBALUATU

Halako moldez non Gobernu Planak legealdi-estrategia bat gauzatzea
ahalbidetzen duen, eta horretan:
- Gure zerbitzuen zorroa eta dauzkagun baliabideak aztertu eta gero,
gauzatzeko asmotan garen helburu zehatzak ezarri ditugu.
- Aurretik definitutako politika publikoak gauzatzeko behar diren bitarteko
materialak, pertsonalak... jarri ditugu.
- Eta, azkenik, horien gauzatze egokia ebaluatzeko behar diren bitartekoak
ezartzen ditugu lau urteko epealdian.
Nolanahi ere, ezerk ez du eragozten planifikazio horiek agintaldia gainditzea
(beste edozein tresna estrategikoren bidez), hala eskatzen duten gai jakin
batzuetan (azpiegiturak, lurraldearen antolaketa, antolakuntza eta giza
baliabideak, eta abar).
Gobernu Plana tresna gailena da udal politika arrazionalizatzeko eta hura
antolakuntzaren beraren kudeaketa guneekin lotzeko. Hala politiken nola
pertsonen helburuak definitzeko eta haiek ebaluatzeko ekintza orok Gobernu
Plan baten aldez aurreko zehaztapena eskatzen du ezinbesteko urrats gisa,
zeinetatik gero erauzi ahal izango diren, modu artikulatuan, sektore-helburuak
eta dagozkien unitateak.
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Laburbilduz, kontua da diseinatutako estrategia gauzatzea, lortzeko asmotan
garen helburu zehatzak markatuta, horiek praktikara eramateko behar diren
bitartekoak ezarrita, eta horien betearazpena kontrolatzen joatea.

Ba al zenekien...
ETELen hainbatetan aipatzen dira Gobernu edo Agintaldi
Planak. Honako hauetan, besteak beste:
- Tokiko euskal erakundeek webgune instituzionalean
edo egoitza elektronikoan bere Gobernu Plana, Agintaldi
Plana edo Udal Ekintza Plana argitaratzeko betebeharra
daukate, halakorik dagoen kasu guztietan, baita aldizka
horien gauzatze mailaren berri ematekoa ere.
- Tokiko Gobernu Batzordeak, edo haren ordez
Alkateak, egiaztatu beharko du Plan horiek herritarrek,
erakundeek eta elkarteek, plataformek eta sareek tokiko
akordioak, ordenantzak eta araudiak egitearekin lotuta
aurkez ditzaketen proposamenekin eta ekimenekin izan
dezaketen bateragarritasuna.

Zein izan daiteke haren edukia?
Gobernu Planean, Udal Ekintza Planean edo Aginte Planean hurrengo lau
urteko epealdiko lehentasun politiko handiak ezarri beharko dira. Lehen ere
esan den moduan, hori bereziki garrantzitsua da ezaugarritzat baliabideen
urritasuna duen testuinguru batean, politika publiko batzuk sakrifikatu beharko
baitira eta beste batzuei lehentasuna eman beharko baitzaie, gure erabakiak
justifikatuz herritarren aurrean.
Hau da, hain zuzen ere, politikaren esentzia. Udalerriaren etorkizuna estrategikoki
diseinatu behar da agintaldi baterako. Udal gobernuak, horrenbestez, Udalaren
errealitatearen ezagutza ona eduki behar du (izan daiteke eskarmentuaren
bidez edo, bestela, botere-transferentzia prozesu zuzen baten bidez).
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2.3. Tokiko Ordezkarien Estatutua.
Zeri deritzogu “tokiko ordezkarien estatutua”?
LZinegotzi izateak erregimen juridiko berezia du ondorio, “tokiko ordezkarien
Estatutua”, zeinaren bidez eskubide eta betebehar multzo espezifiko bat
esleitzen den, baita hainbat eratako erantzukizunekiko lotura ere, guztiak
funtzio hori gauzatzea bermatzera bideratuak.

Kontzeptua
“Tokiko ordezkarien Estatutua” deritzo zinegotziei
dagokien ordezkari-karguari atxikitako eskubide eta
betebeharren multzoari, eta horren helburua honako
hau da:
- Beren independentzia babestu esleituta dauzkaten
funtzioen zereginetan, interes publikoaren eta
herritarren beren ordezkari diren aldetik.
- Beren zereginaren gutxieneko baldintzak bermatu,
hala beren benetako parte-hartze politikoari
dagozkionak nola, hala egokitzen denean, ordezkarikargudun publikoak bere zereginarengatik jaso
ditzakeen ordain ekonomikoei dagozkienak.
Tokiko ordezkarien Estatutua modu sakabanatuan jasota dago hainbat gobernu
mailatatik –estatala, autonomikoa, forala eta tokikoa– eratorritako hainbat
arautan –legeak, erregelamenduak–.

Ba al zenekien...
31.etik 35.era bitarteko artikuluetan, ETEL Euskadiko
Toki Erakundeen Legeak tokiko ordezkarien
estatutua arautzen du eta tokiko erregimenarekiko
desberdintasun handiak dauzkaten xedapen bereziak
ezartzen ditu.
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Estatutu hori osatzen duten “eskubideen”, “betebeharren” eta “erantzukizunen”
koadro bat honela sistematizatu daiteke:

ESKUBIDEAK
Parte-hartze
politikokoak.
- Karguan irautekoa.
- Informaziorakoa.
Lanekoak.
- Lanpostuari
eustekoa.
- Karguan jarduteko
baimenak izatekoa
(zabalago ETELen).
Ekonomikoak.
- Ordain bat
jasotzekoa.
- Karguan jarduteak
eragindako gastuen
kalte-ordainak
jasotzekoa.
- Gizarte
Segurantzako
erregimen
orokorrean alta
izatekoa.
- Langabeziaprestaziorakoa.

BETEBEHARRAK
- Ondarezko
ondasunen eta
etekin ekonomikoak
eman ditzakeen
edozein
jarduerari buruzko
bateraezintasun
kausen aitorpena
formulatu.
- Udalbatzaren
saioetara joan.
- Zenbait konturi
buruzko erabakietan
abstenitu.
- Ebazpenei buruzko
erreserba gorde.
- Ez erabili
kargua helburu
partikularrekin.

ERANTZUKIZUNAK
· Politikoa.
- Gobernu
ekintzaren kontrola
Udalbatzan.
- Zentsura mozioa.
- Konfiantza-galdea.
- Tokiko Gobernuko
Batzordearen
elkartasunezko
erantzukizuna
Udalbatzaren
aurrean.
· Administratiboa.
· Zibila.
· Penala.
· Kontaduriakoa.
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Tokiko ordezkarien estatutua eta eskubide ekonomikoak
Krisi ekonomikoaren ondorioz, 2013an egindako tokiko erregimeneko
Estatuko araudiaren erreformak eragin zuzena izan zuen “Tokiko ordezkarien
Estatutua” deritzonean. Tokiko administrazioaren antolakuntza egituren
arrazionalizazioaren testuinguruan, gobernuaren instantziak tokiko ordezkarikarguen “ordainen ordenamendu arduratsua” prozesu eufemistikoa gauzatu
zuen, funtsean, beren funtzioa erabateko arduraldiko erregimenean egin
dezaketen zinegotzien kopurua murriztuz, aukera hori debekatzera iritsita
1.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan, eta jaso zitzaketen kopuruei
mugak ezarriz.
ETELek erabateko arduraldirako eskubidea aitortzen die, eta, horrenbestez,
Gizarte Segurantzan alta izatekoa, 1.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietako
udaletako alkateei, Udalbatza bakoitzari dagokiolarik ordaina zein izango den
zehaztea.
Kontuan hartu behar da Euskadin, oinarrizko legedian onartutako berezitasunen
ondorioz, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Lurralde Historikoetako foru-organoei
dagokiela Tokiko Gobernuetako kide diren pertsonen ordainsari eta laguntzen
multzoari dagozkion gehieneko guztizkoen mugak zehaztea, aintzat harturik,
hala dagokionean, Estatuko legediak ezarritako printzipioak eta egiturak.
Horrenbestez, tokiko euskal ordezkari-kargudunen ordainsari eta laguntza
multzoaren gehieneko guztizkoak foru-organo horiek zehaztu behar dituzte;
ez horrela, ordea, erabateko arduraldia duten kargudunen kopurua, hori
Estatuaren eskumena baita.
Aurrez aipatutako betebeharrei tokiko erakundeen publizitatearekin eta
gardentasunarekin lotutako Estatuko beste arau batzuetatik eratorritakoak
gehitu dakizkieke, zeinen berri Gida honetako beste pasarte batean eman den,
eta, horregatik, tokiko ordezkari-karguen ordainsariak egoitza elektronikoan
edo webgunean sartzeko legezko agindua dago.

Ba al zenekien...
ETELek tokiko ordezkarien Estatutuaren erregulazio
bat dauka bere barruan, zeinak, Estatuko oinarrizko
legediaren aldean, eskubide aitorpen handiagoa
ezartzen duen karguaren jardueran.
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Tokiko ordezkarien ordainsarien eredua honela sistematizatu daiteke:

ERABATEKO ARDURALDIKO ERREGIMENA
- 10.000 biztanletik gorako
udalerri bateko oposizioko
zinegotzi batek erabateko
arduraldirako eskubidea du,
ETELen arabera.
- Udalbatzak Alkateak
proposatuta hitzartutako kargu
hautatuak, gobernuko talde
politikokoak izan zein ez izan.
- 1.000 biztanletik beherako
Udalerrietako Korporazioetan
kideetako bakar bat ere ezin
izango da egoera honetan
aitortua izan.
- Egoera honetan dauden
zinegotziek beren jardueragatik
jasotako sariaren kopurua
Udalbatzak adierazitakoa da.
- Alta emanda daude Gizarte
Segurantzaren Erregimen
Orokorrean.

- Sari horiek bateraezinak
dira Aurrekontu Publikoetatik
eratorritako beste edozein
sarirekin, baita beste jarduera
batzuekin ere, bateraezintasunen
araudiak adierazitakoaren
arabera.
- Ezin izango dute
laguntzarengatiko saririk jaso
beraiek kide diren Korporazioko
organo kolegiatuen saioetarako
agertze efektiboarengatik
(adibidez, Udalbatza,
Gobernu Batzordea, Batzorde
Informatiboak, Kontuen Batzorde
Berezia, eta abar), ezta beren
karguaren jardueratik eratorritako
bileretan edo jardueretan parte
hartzeagatik ere.
- Kalte-ordainak jaso ahal
izango dituzte beren karguaren
jarduerak eragindako
gastuengatik (adibidez,
bidaiengatiko garraio gastuak,
ostatu eta mantenurako dietak,
eta abar).
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ARDURALDI PARTZIALEKO ERREGIMENA
- ETELen arabera, oposizioko
zinegotzi batek, 5.000 biztanle
baino gehiagoko eta 10.000
biztanle arteko udalerrietan,
arduraldi partzialerako
eskubidea du, baina Udalbatzari
dagokio portzentajea eta
ordainsaria zehaztea.
- Udal organo kolegiatuen
Presidentetza edo
Presidenteordetza funtzioak
egiten dituzten zinegotziek,
ordezkaritzak dauzkatenek
eta hala eskatzen duten
erantzukizunak garatzen
dituztenek.
- Arduraldi partzialari atxikitako
karguak zehazten dituzten osoko
bilkuretako erabakiek espresuki
emango dute ordainsari
horiek jasotzeko gutxieneko
arduraldiaren erregimenaren
berri.
- Korporazioko arduraldi
partziala bere lanpostuko ohiko
lanegun normaletik aparte
garatuko da.
- Beren karguarengatik
ordainsariak jasoko dituzte
Korporazioko Udalbatzak
adierazitako kopuruan.

- Alta emango zaie Gizarte
Segurantzaren Erregimen
Orokorrean.
- Arduraldi partzialarengatik
jasotako ordainsariak
bateragarriak dira tokiko
hautetsiek Sektore Publikoan
zein Sektore Pribatuan
dituzten jarduerengatik jaso
ditzaketenekin.
- Ezin izango dute
laguntzarengatiko ordainsaririk
jaso beraiek kide diren
Korporazioko organo
kolegiatuen saioetarako agertze
efektiboarengatik (Udalbatza,
Gobernu Batzordea, Batzorde
Informatiboak, Kontuen
Batzorde Berezia, eta abar), ezta
beren karguaren jardueratik
eratorritako bileretan edo
jardueretan parte hartzeagatik
ere.
- Kalte-ordainak jaso ahal
izango dituzte beren karguaren
jarduerak eragindako
gastuengatik (adibidez,
bidaiengatiko garraio gastuak,
ostatu eta mantenurako dietak,
eta abar).
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ARDURALDIRIK GABE
- Beren karguaren jarduera
bateragarria da sektore
publikoko zein sektore pribatuko
jarduerekin.
- Ez dute ordainsari
finkorik jasotzen beren
kopuruarengatik, ezta
aldizkakorik ere beren
epemugarengatik.
- Laguntzarengatiko sariak jaso
ahal izango dituzte beraiek kide
diren Korporazioko organo
kolegiatuen saioetarako agertze
efektiboarengatik (adibidez,
Udalbatza, Gobernu Batzordea,
Batzorde Informatiboak, Kontuen
Batzorde Berezia, eta abar), baita
beren karguaren jardueratik
eratorritako bileretan edo
jardueretan parte hartzeagatik
ere.

- Laguntza kontzeptuarengatik
emandako ordainsariak osatuko
dira osagarri finko batez,
berdina ordezkari guztientzat,
eta aldagarria den beste
batez, zeinean karguaren
erantzukizunarekin lotutako
funtzioak bereiziko diren.
- Udalbatzak zehaztu ahal izango
ditu udal ordezkari bakoitzak
laguntzengatik jaso ditzakeen
urteko gehienekoen mugak.
- Kalte-ordainak jaso ahal
izango dituzte beren karguaren
jarduerak eragindako
gastuengatik (adibidez,
bidaiengatiko garraio gastuak,
ostatu eta mantenurako dietak,
eta abar).

“Gutxiengoaren” estatutua eta tokiko indartze
instituzionala
Estatuko oinarrizko legediak 2013an egindako Tokiko Administrazioaren
erregimen juridikoaren lege-aldaketaren ezaugarrietako bat tokiko
erakundeen dimentsio “administratiboa” indartzera bideratutako apustua da,
hau da, zerbitzu publikoen eskaintzaile moduan duten izaera indartzera, haien
dimentsio “politikoa” nabarmen murriztuz.
Bestelako ikuspuntu batetik begiratuta, 2019-2023 legealdiko Euskadiko tokiko
indartze instituzionalak Tokiko Gobernuaren sistemaren hobekuntza bat
eskatzen du, efikazian eta gardentasunean irabazteko, hala barnekoan zein
kanpokoan, Udalbatzetan erabiltzen diren kontrol demokratikoko tresnak
indartuz.
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Helburu hori lortzeko, elementu garrantzitsua da kontrol demokratikoko
tresnak indartzea, eta, bereziki, gutxiengoan dagoen ordezkapena daukaten
talde politikoen papera. Gutxiengoek funtsezko papera izan behar dute,
haiei tokiko gobernuaren kontrolerako tresnak emanda eta udal gobernuaren
jardueraren jarraipen egoki baterako beharrezkoa den informaziorako sarbidea
erraztuta.
ETELek “oposizioaren estatutua” aipatzen du, honako berme hauek artikulatuz,
zeinak hauteskundeetako emaitzen arabera ordezkaritza handiena daukan
alderdi edo koalizioari egokituko zaizkion, edo, halakorik ezean, boto gehien
jasotako indarrari:
- Bermatuz 10.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan gutxienez
oposizioko zinegotzi bat egotea erabateko arduraldiarekin, gobernuaren
kontrol eta fiskalizazio lanak modu eraginkorrean egin ahal izateko.
- Bermatuz 5.000 eta 10.000 biztanle arteko udalerrietan gutxienez
zinegotzi bat egotea arduraldi partzialarekin aurrez adierazi diren funtzio
horiekin berberekin.

2.4. Politika-Kudeaketa Lerrokatzea.
Zilegitasun demokratikoa vs zilegitasun burokratikoa?
Tokiko gobernuen bizitza instituzionala bi zilegitasun aurrez aurre jartzen
dituen planteamendu dual batek zehazten du aldez aurretik: “demokratikoa”,
zeina tokiko kargudun politikoaren jardueraren abiaburu den eta haren
erabakiei abala ematen dien, nahiz eta okerrekoak ez dituen justifikatzen;
eta “burokratikoa” edo “estatutuarena”, zeinak enplegatu publikoen jarduera
babesten duen, hala funtzionarioena nola lan-kontratudun langileena.
Bi kolektiboetako marko kognitiboen (kargu politikoak eta funtzionarioak),
haien funtzioen, eta, batez ere, haien denborazko pertzepzioaren (agintaldi bat
iraupenaren edo egonkortasunaren ordez) ondorioz, sarritan, kargu politikoek
eta enplegatutako pertsonalak zailtasunak izaten dituzte topaguneak eta,
batez ere, hizkuntza komun bat aurkitzeko, nahiz eta bi kolektiboek ahalegina
egin, helburu bera izanik: herritarrei zerbitzua ematea.

2.4. Politika-Kudeaketa Lerrokatzea

Zinez akats larria egingo genuke bi zilegitasun horietako bat bestearen
gainetik ezartzeko ahalegina egingo bagenu. Kargu politikoen ekintza
esparrua eta funtzionarioena ez dira berdinak, eta haien arteko harremanaren
oinarria ezin da izan zilegitasunen arteko talka bat. Bi eratako eragileen arteko
elkar ulertzea eta elkarrekin lan egitea, pertsonal politikoa eta enplegatu
publikoak, beharrezkoak dira erabaki politikoak gauzatzeko eta udal makineria
administratiboak egoki funtzionatzeko.
Bi zilegitasunen arteko gatazka dualaren ikuspuntu hori izan du abiaburu,
horretaz ez da dudarik, tokiko erregimenaren erreformaren legediak, tokiko
erakundeen defizitari eustera bideratutako neurriek bultzatuta, Udal kontuhartzailetza tokiko gobernuen aurrekontuen egonkortasuna eta iraunkortasun
finantzarioa bermatzen duen organoa izatea eragin duenean. Lerro politikoaren
eta funtzionarioen multzoaren arteko tentsioek izan dituzte dagoeneko
lehen agerpenak udalerri batzuetan, pertsonen izaerak, haien enpatiak eta
haien adimen emozionalak ezinbestean baitute eragina politikarien eta
funtzionarioen arteko harreman honetan.

Irakurketa
Udalerrietako Politikaren eta Kudeaketaren
lerrokatzeari eta hori modu egokian
artikulatzeari buruz, artikulu labur hau
kontsultatu daiteke:
https://rafaeljimenezasensio.com/2019/06/17/comoalinear-politica-y-gestion-en-los-ayuntamientos/
Udal jarduera 2019-2023 agintaldian garatu behar deneko ekonomiari eta
aurrekontuei buruzko araudiaren sare trinkoaren ezaugarrietako bat, gainera,
Udal kontu-hartzailetza egiten duten pertsonei esleitutako lan zamaren
hazkunde kualitatibo eta kuantitatiboa da. Plan Ekonomikoak eta Finantzarioak,
informazio ekonomiko-finantzarioaren eta aurrekontuei buruzko informazioaren
aldizkako derrigorrezko hornidura, eta abar funtsezko zereginak dira Tokiko
Gobernuetan ezarri nahi den Agenda estrategikorako. Lan politikoaren eta
teknikoaren lerrokatzea gertatzen da bi zilegitasunen arteko bateratzera iristen
denean tokiko komunitateari mesede egiteko xedez, nork bere isurialdetik.
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Alkateentzako aholkua
Nahitaezkoa da, tamaina batetik gorako udalerrietan behintzat,
“ZUZENDARITZA KONTSEILU” bat sortzea, zeinean presente izango
diren, Alkateaz edo hark bere ordezkari izendatutako pertsonaz
gain, antolakuntzako zuzendaritza-kargudun eta arduradun tekniko
guztiak, Idazkaritzako, Kontu-hartzailetzako eta Diruzaintzako
titularrekin batera.
Kontseilu horretan gobernu organoetan hartuko diren erabaki politiko
guztiak prestatuko lirateke, horiek parte teknikotik atzeraelikatuta,
norabide politikoak antolakuntza egiturara eramango lirateke, ekintza
sektorial guztiak koordinatuko lirateke, baita hiriko proiektu estrategiko
berriak ere.

Zuzendaritza politikoaren printzipioak
ETELek udalerrien zuzendaritza politikoa eta gobernuko ekintza garatu behar
direneko honako printzipio hauek sistematizatu ditu, erabilgarriak erabakiak
hartzeko prozesuetarako:
• Tokiko autonomiarena.
• Autonomia finantzarioarena, aurrekontuen egonkortasunaren eta
iraunkortasun finantzarioaren markoan.
• Autoantolakuntzarena.
• Herritar guztien berdintasunarena tokiko zerbitzu publikoetarako
sarbideei dagokienez.
• Herritarrekiko gertutasunarena.
• Elkartasunarena eta ingurumenaren iraunkortasunarena.
• Herritarren parte-hartzearena tokiko politika publikoen formulazioan,
betearazpenean eta ebaluazioan.
• Gardentasunarena, etika publikoaren garapenarena eta gobernu
onarena.
• Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarena.
• Pluralismo politikoarena eta inpartzialtasunarena.
• Efikaziarena eta efizientziarena tokiko jarduera publikoan, herritarren
beharrak hautematera, haiei arreta ematera eta haiek gogobetetzera
bideratua beren politiken eta zerbitzuen eta haien etengabeko
hobekuntzaren planifikazio, kudeaketa eta ebaluazio prozesuak modu
ordenatuan gauzatzea bermatuko duten tresnen bidez.
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Zuzendaritza publiko profesionaleko
ezartzearen komenigarritasuna

eredu

bat

Dikotomia honen azpian, gehigarri moduan beste zirkunstantzia bat gertatzen
da, zeinak kargu politikoen eta enplegatu publikoen arteko harremanean
eragina daukan, alkateek oso disjuntzio zehatza baitaukate:
- Zuzendaritza publikoa konfiantza politikoko irizpideekin elikatzen jarraitu
(dimentsio “amateurra”), gobernuak antolakuntzaren gainean daukan
eraketa ideologikoaren luzapen moduan;
- Edo esleitutako zereginak arrakastaz burutzeko behar diren gaitasunak
frogatuak dituen zuzendaritzako pertsonal publikoa hartzearen aldeko
hautua egin (dimentsio “profesionala”).
Hirugarren aukera bat ere bada, jakina, eta horren alde egin dute Euskadiko
udalerri askok: erantzukizuneko postuak pertsonal teknikoarekin osatu, benetan
zuzendaritza funtzioak egiten dituena, baina zeinaren estatutua eta pertzepzio
pertsonala kategoria horretatik urruntzen den, egitura horiei kontzepzio
burokratikoa emanez zuzendaritzakoa baino gehiago. Eta horri irtenbideak
emateko asmoa zuen ETELen IV. tituluko III. kapituluak, Zuzendaritzako
Pertsonal Publiko Profesionala zeritzonaren erregulazioa ezarriz, zeinari aurki
erreferentzia egingo zaion.
Batetik, hala izaera sektorial edo finalistako nola izaera horizontaleko politika
publikoen garapenak kudeaketa-tresna gero eta sofistikatuagoak eskatzen ditu,
zuzendaritza publikoaren kontzepzio “amateur” soil batek modu arrazoizkoan
ezin gogobete dituenak. Udal Administrazioko erantzukizun mailen kontzepzio
nabarmen burokratiko hori gainditzea ere eskatzen du, beraiei dagozkien
antolakuntzak edo arloak modu betearazlean gidatuko dituzten zuzendaritzasoslaien ekarpena eginez. Bestetik, antolakuntza adimentsuak, efizienteak,
inguruari egokituak eta lehiakorrak bilatzeko, tokiko gobernuetan figura
profesional berriak ezartzearen alde egiten du.
Une honek zuzendarien hautaketa irizpide profesionaletan oinarrituta egitea
eskatzen du (izendapenen hautazkotasunari tarte bat uztea eragotzi gabe), eta
antolakuntzarekiko lotura bat emaitzetan oinarritutako erantzukizunaren (edo
kudeaketaren) bidez, Gobernu Planak onartutako (“Kudeaketa Kontratua”)
helburu politikoekin bat eginda. Zuzendaritza-kargudunak beren kudeaketan
lortutako emaitzengatik ebaluatu behar dira, eta, ondorioz, emaitza horiek
pizgarrien sistema batean artikulatu.
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Ba al zenekien...
ETELek aurreikusten du euskal udalerriek,
autoantolakuntzako beren ahalmena baliatuz,
zuzendaritza-egiturak definitzea hartan
ezarritako eskakizunekin bat eginda.
Printzipioz, ETELeko zuzendaritza publiko
profesionaleko pertsonalaren arloko
erregulazioa 40.000 biztanle baino gehiagoko
udalerriei baino ez zaie aplikatzen, baina
haren sorrera hautazkoa da, eta Lege horren
zazpigarren xedapen gehigarriak gaitasuna
ematen du Eusko Jaurlaritzak, indarrean
sartu zenetik urteak iragan ondoren, muga
hori aldatu ahal izan dezan, eta beherago
ezarri, aurretik erregulazioa aplikaturik duten
udalekin egiaztatu eta gero.
Hala ere, orain arte Euskadiko udalerriek ez
dute figura hori sortzeko sentiberatasunik
erakutsi, eta gaur egun dagoen statu quoari
bere horretan eustearen aldeko hautua egin
dute.
Litekeena da hori erregimen juridiko
iragankorraren definizio ezaren ondorioz
gertatu izana, etorkizuneko Euskal Enplegu
Publikoaren Legea onartu bitartean; gaur egun
lege hori lege-proiektu moduan tramitatzen ari
da Eusko Legebiltzarrean.
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Haren ezarpenerako giltzarri diren printzipio batzuk
Autoantolakuntza ahalmenak eragiten du tokiko erakunde bakoitza izatea
erabakitzen duena bere egiturako zer lanpostu izango diren Zuzendaritza
Publiko profesionalaren parte.
Zuzendaritza postu profesionalak kokatuko diren arloen hasierako
zehaztapena, ETELen arabera, Udalbatzaren eskumena izango da, Alkatetzaren
proposamenari jarraituz. Arlo bakoitzeko zuzendaritza postuen zehaztapena
eta horien izendapena lanpostuen zerrendaz besteko antolamendu-tresna
batez egingo dira. Zuzendaritza profesionaleko postuen antolamendutresna horren onarpena Udalbatzari egokituko zaio, Alkatetzak egindako
proposamenari jarraituz.
ETELen arabera, zuzendaritza publikoko pertsonal profesionala hautatzea
eta hornitzea erakundeak berak egingo du (horretarako sortutako udaleko
organoen bidez), HAEE Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeari enkargatuta
edo kanpoko profesionalak edo enpresak kontratatuz.
Hautaketa ereduak printzipio konbentzional multzo bat –egokitasuna,
meritua, gaitasuna, publizitatea eta lehia bermatuz– izan behar du nahitaez
ardatz, eta postuan lan egiteko behar diren gaitasun profesionalen egiaztapena
ere nahitaezkoa izango da. Gaitasun horiek hainbat sistema edo bitartekoren
bidez egiazta daitezke –jasotako prestakuntza, hautagaitza bakoitzaren
esperientzia–, eta egin ahal izango dira curriculum-balioespenak, elkarrizketak
edo beste hautapen prozedura batzuk, hautagaiak esleitutako zereginetan
aritzeko egokiak direla bermatzeko.
Zuzendaritzako
pertsonaleko
kideak
funtzionarioak
zein
lankontratupekoak izan daitezke. Izendatu daitezke zuzendaritza-kargudun
esparru publikokoak ez diren pertsonak ere, sektore pribatutik etorriak, haien
izendapena aurrez adierazi den moduan eginez gero, betiere.
Pertsonal horri ebaluazioa egingo zaio honako irizpideen arabera: efikazia eta
efizientzia, kudeaketarengatiko erantzukizuna eta emaitzaren kontrola ezarri
zaizkion helburuak kontuan hartuta.
Eredua itxi behar da zuzendaritzako kargu publikoa duenak postuan aldi jakin
batez iraungo duelako bermearekin, bere kudeaketari eskatutako emaitzak
lortuz gero, betiere. Egonkortasun erlatiboko berme horrek jarraitutasun
garrantzitsua ematen die tokiko politika publikoei eta ezagutzaren galera
jarraitua eragozten du, baita politika publiko batzuen berreraikuntza jarraitu
eta etengabea ere, horiek formulatu eta kudeatu behar dituen zuzendaritza-
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kapitala galtzearen ondorioz. Agintaldiarekin bat egiten duen aldi bat hauta
daiteke, edo hura baino laburragoa, edo baita luzeagoa ere (hau da, agintaldia
baino luzeagoa izan dadila).

Ba al zenekien...
ETELek aurreikusten du zuzendaritza-kargudun
profesionalen izendapenak postuan jarraitzea
dakarrela, kudeaketaren ebaluazioaren emaitzak
gogobetegarriak izanez gero, betiere, gutxienez
hurrengo udal hauteskundeak egingo diren urteko
abenduaren 31ra arte. Sistema honi “hozte aldia”
deritzo, eta, horri esker, gobernu berriak zuzendaritzaegiturarekin bat egiten du aldi batez, eta horrela
hauteman dezake profesionalizazioa eutsi beharreko
balioa dela, politika eraginkorrak garatuko badira.

Zein izan daitezke zuzendaritza-kargudun publiko
profesionalen funtzioak?
Era honetako zuzendaritza-organo profesionalek izan ditzaketen funtzioak
askotarikoak izan daitezke, eta hainbat esparrutan eragin:
- Antolakuntza konprometitzen duten eskumen deskontzentratuetan edo
delegatuetan aritu.
- Politika publikoen formulazioan parte hartu eta kudeaketako eta zerbitzuen
hornidurako funtzioak garatu, pertsona taldeak zuzenduz, azpiegiturak
edo bitarteko materialak kudeatuz eta aurrekontua betearaziz.
- Organo politikoek hartutako erabakien betearazpena, jardueren
planifikazioa eta koordinazioa, ebaluazioa eta bere eskumen esparruko
zerbitzuekin eta jarduerekin lotutako berrikuntza eta hobekuntza
proposamenak.
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ETELen 38. artikuluak zuzendaritzei
eta zuzendaritza-kargudun publiko
profesionalei dagozkien funtzioen zerrenda
luzea ezartzen du. Horien artean honako
hauek aipa daitezke hemen:
A. Zuzendaritza eta koordinazio teknikoa
bere esparruan, edo esparruetan, koordinazio
orokorraren kasuan.
B. Zerbitzuen zuzendaritza eta kudeaketa teknikoa.
C. Aurrekontu-politikaren eta haren
betearazpenaren proposamena.
D. Administrazio elektronikoari, gardentasunari eta
gobernu irekiari bultzada.
E. Bere kudeaketaren kontu-ematea.
F. Bere esku dauden politiken eta pertsonalaren
jarraipena eta ebaluazioa.
G. Txostenak eta ebazpen-proposamenak egitea.

Zein dira zuzendaritzako pertsonal publiko
profesionalak izan behar dituen eskumenak?
Tokiko gobernuetan zuzendaritza-kargudun publiko profesionalaren figurak
izandako zabalkundearen eta ezarpenaren arrakasta ez da hautaketa
prozesuaren diseinua ondo edo gaizki egitearen araberakoa soilik, hau da,
balizko hautagaiek beren trebetasunak nola egiaztatu behar dituzten, eta
abar ondo zehaztearen araberakoa. Fenomeno subjektiboa denez, elementu
“pertsonalak” pisu erabakigarria dauka prozedura osoan, halako moldez non
zuzendaritza-kargudun publiko profesionalak funtsezko gaitasun batzuk izan
behar dituen bere ardurapean dauzkan zereginetarako:
- Alkateei eta zinegotziei informazio argi, soil eta laburra eman behar die,
hizkera politikoan formulatua eta erreferentzia teknikoak ezinbestekoak
direnean soil-soilik emanda.
- Politikoki garrantzitsua zer ez den erabakitzeko trebetasuna frogatu behar
du: zuzendaritza-kargudun on batek erabakitzeko ahalmena izan behar
du esparru jakin batzuetan, eta, horrenbestez, gai hauei buruz erabakiak
hartu.
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- Gatazka murrizteko gaitasuna izan behar du: zuzendaritza-kargudun
batek arazoak konpondu behar ditu, eta “suebaki” baten moduan jokatu
pertsonal politikoarentzat, zeinari ez zaion iritsi behar erabaki politiko
garrantzitsua eskatzen duena baino.
- Sentiberatasun politikoa izan behar du (ez da gauza bera “konfiantza
politikoa”): guztiz kontziente izan behar du zuzendaritza-kargudun moduan
duen jarduerak Gobernu bat konprometitzen duela, edo, beste modu
batean esanda, ondorio politikoak izan ditzakeela.
- Etengabe behatu behar dio bere alkateari edo zinegotziari, haren
nortasuna ezagutzeko.
Zuzendaritza Publiko Profesionalaren ezarpena erabaki bete-betean politikoa
da, baina antolakuntza-inplikazio handiak ditu. Zuzendaritzako pertsonal
publiko profesionalak, benetan, Politikaren esparrua eta Kudeaketaren espazioa
lotzen dituen argamasa batek bezala jokatzen du. Haren jarrera estrategikoa
da. Horrenbestez, zilegitasun bikoitza izan behar du: politikoek mintzaide
pribilegiatua dela aitortu behar dute (haiek betearazi eta atzeraelikatuko
dituzte haren erabakiak), eta egitura burokratikoen errespetu profesionala
ere bereganatu behar du, horretarako ezagutza tekniko-profesional sendoak
izanik. Horregatik, zuzendaritzako pertsonal profesional horren lehiaketa libre
eta prozesu meritokratikoen bidezko hautaketak zilegitasun bikoitz horretaz
gozatzea ahalbidetzen dio. Izan ere, haiek izendatzen dituzten arduradun
politikoek hautazkotasunez zedarritutako tarteak dituzte (aurretik gaitasun
profesionalak egiaztatuta) eta segmentu burokratikoak izendapen horiek
balioztatzen ditu, kontuan hartuta gaitasun horiek egiaztatzeko proba objektibo
eta publikoak gainditu dituztela.

Azken oharra
40.000 biztanle baino gutxiagoko Euskadiko udalerriek
ere sor ditzakete zuzendaritza-egitura profesionalak,
beren ahalmen normatiboak eta autoantolakuntza
erabiliz, oinarrizko legedian eta ETELen ere aitortuak.
Alabaina, erregulazio hori Udal Erregelamendu
Organikoaren bidez egin beharko da, edo, bestela, gaia
arautzen duen Erregelamendu espezifiko baten bidez,
eta ez da aplikagarri izango ETELen IV. tituluko III.
kapituluan ezarritakoa.
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2.5. Udal Antolakuntza.
Tokiko erakundeen “aldaketa” politikak
Udal jarduera politikoaren ariketa zuzenak eta hark antolakuntzan daukan
proiekzioak modernizazio, berrikuntza eta aldaketa prozesuak bultzatzera
bideratuta egon behar dute bakoitza bere erakundean. Ikusmenaz eta
estrategiaz hornitutako tokiko kargudun politiko batek aldaketaren aldeko
apustua egin behar du. Aldaketa gogoetatua, zuhurra eta neurtua egitea
da kontua, baina ausardia dosi batzuekin. Aldaketa bereziki beharrezkoa
izango da 2019-2023 legealdia bezalakoetan, zeinean, erabaki zailekin batera,
antolakuntza indartzera, berritzera eta egiturak eta prozedurak erreformatzera
bideratutako beste batzuk hartu beharko diren.

Alkateentzako aholkua
Aldaketa prozesu orok aukerak eta mehatxuak dauzka
berarekin. Hari ekiten diotenak lehendabiziko kodean
mugitzen dira, baina gainerako pertsonek arrisku moduan
hautematen dute: aldaketaren aurkako erresistentzia ohikoa
da. Sentsazio hori desagerraraztea, sor daitezkeen tentsio
naturalak leunduz, erronka bat da, zeinari ekintza hirukoitz
baten bidez aurre egin behar diogun:

- Aldaketa proiektua ondo komunikatu.
- Ahalik eta pertsona kopuru handiena konprometitu hartan.
- Behin betiko gauzatu.
Aldaketa prozesuaren iraunkortasuna eta lidergoa funtsezkoak dira haren
arrakastarako edo porroterako. Horrenbestez, aldaketaren kudeaketa orok
hura gauzatu behar duten arduradun politikoen borondate irmoa behar du,
aliantzen sare bat jostea, erresistentziak gainditzea eta oso ondo komunikatzea
zein diren prozesuak iritsi beharreko helburuak eta xedeak (zeinak, hain
zuzen ere, antolakuntzarako eta enplegatuentzako abantailak diren, baita
herritarrentzat ere).
Ez da komeni antolakuntzek daukaten “ezagutzaren” mamia sekula ere
gutxiestea: xahutu den ezagutza bat berriro eraikitzeak (adibidez, karguuzteetan edo lanpostutik mugiarazteak direnean) denborazko inbertsio
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handia eskatzen du (are agintaldi osoa ere har dezake), eta kostu politiko
eta efizientziako kostu handiak ditu, zorroztasun are handiagoz baloratu
beharrekoak, ahal baldin bada, zergei eusteko joera nagusitzen den aldi batean.
Udalek alde batera utzi behar dute beren buruaz duten “errendimenduko
antolakuntza” kontzepzioa, eta pixkanaka “antolakuntza estrategiko” bilakatu,
zeinetan lehentasun politikoa erabakitzea bihurtzen den izateko arrazoi
nagusia. Antolakuntzan inbertitzea (“udal makina” indartzean) da Alkate batek
har dezakeen erabakirik adimentsuena. Ikusmen estrategikoa erakusten du,
zentzu instituzionala eta hiriaren edo herriaren hobekuntzarako nahia.

Gehiago jakiteko
Irakurketa. “La máquina municipal”.
https://rafaeljimenezasensio.com/2019/06/24/lamaquina-municipal/
Alkateentzako aholkua
Antolakuntza orok “memoria” dauka –zeina
hura osatzen duten pertsonekin eta abian diren
proiektuekin identifikatzen den–, eta hori une oro
presente izatea komeni da.

Nola artikulatu erakundea?
Antolakuntzak ezin du funtzionatu “zirkuitu informalen” bidez soilik; udal
gobernuaren ekintzari bultzada emango dion formalizazio, arrazionalizazio
eta instituzionalizazio prozesu bat behar du. Euskadiko Tokiko Gobernuek
apustu sendoa egin behar dute gobernu gisa eratzeko. Alkateek behar duten
garrantzia eman behar diete antolakuntza kontuei (horiek ondo eratzeak
politika hobea egiten eta kalitateko zerbitzuak ematen lagunduko baitu), baita
gobernu taldeko kide guztiek, haien lidergopean, inplementatzeko asmoa
dagoen politika sektorial, transbertsal eta horizontalak ezagutzeko eta haiei
buruz eztabaidatzeko egitura egonkor eta iraunkorren sorrera sustatu ere.
Laburbilduz, kontua litzateke udal gobernuaren lan osoari ikuspegi orokorra
eta transbertsalitatea emango dieten organoak sortzea.
Ikuspegi hau ondo egokitzen zaio etengabe aldatzen ari den gizarte baten
ereduari, zeinak gobernu sistema zaluagoak behar dituen, eta ordezkapen
organoen arteko erantzukizunen banaketa garden bati. Gainera, udal
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bakoitzaren berezitasunetara egokitzeko premia argia dago, eta horrek
askatasun esparru zabal bat izatea eskatzen du, udalek aukera izan dezaten
definitzeko, beren izaera funtsean politikoaren arabera eta beren gobernu
ekintza propioei lehentasuna emanez, egitura betearazle eta administratibo
egokiena, beren benetako premiei erantzungo diena.
Alderdi zehatz horri dagokionez, kontuan hartu behar da Tokiko Gobernuen
indartze instituzionalaren testuinguruak eragin handia duela horien
antolakuntza politiko-administratiboan. Arrazionaltasun, iraunkortasun eta
sinplifikazio politikak (prozedurena, tramiteena eta karga administratiboena)
gailendu dira, gobernu irekiarenak, herritarren parte-hartzearenak, oposizioaren
indartzearenak. Egoera horrek planteatzen duen agertokian, tokiko politikaren
ardura duten pertsonek esparru material batzuekin lotutako erabakiak hartu
beharko dituzte:

ANTOLAKUNTZARENTZAT GILTZARRI DIREN ERABAKIAK
- Udalek eskainitako “Zerbitzuen zorroa” iraunkortasun, arrazionalizazio eta
aurrekontu-oreka irizpideei egokitu behar zaio, eta haren azken emaitzak
eragin nabarmena izango du zerbitzuetan, azpiegituretan, ekipamenduetan,
eta abarretan.
- Beharrezkoa izango da berriro pentsatzea eta ebaluatzea aldi baterako
pertsonalaren kopurua, benetan justifikatutako premietara egokituta. Alkateak,
udal batzuetan behintzat, konfiantzako eta aholkularitza politikoko pertsonala
izan behar du eskuragai, baina horrek zeregin horietan baino ez du aritu behar,
zuzendaritza-esparruak inbaditu gabe eta enplegu publikoari erreserbatuta
dauden esparruetan proiektatu gabe.
- Egitura administratiboek, halaber, garatu behar diren politikei egokituak
izan behar dute, Udal batean enplegatu publiko diren pertsonen kopuru
gehiegizkoak erakundearen, enplegu publikoaren eta tokiko Administrazioaren
beraren irudi desitxuratua ematen baitu.
- Udalaren beraren tresna diren antolakuntzek guztiz justifikatuta egon
behar dute. Tokiko sektore publikoa –erakunde autonomoak, partzuergoak,
enpresa-erakunde publikoak, merkataritza-sozietateak, fundazioak– egituren
arrazionalizazio eta sinplifikazio prozesu baten mende dago, erakunde horiek
kentzean eta batzean oinarrituta.
- Udal gardentasun eta osotasun politikak sustatu eta zabaldu behar dira;
horrek eragin handia dauka espezializazio eta kualifikazio handi samarra duten
zerbitzu eta unitateen barne antolakuntzan.
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Kudeaketa.
Zergatik da garrantzitsua pertsonen kudeaketa?
Tokiko gobernuek, beste edozein administrazio publikok bezala, arreta eman
behar diote beren giza baliabideen kudeaketari, horiek modu arrazionalean
eta efizientean erabiliak izan daitezen. Haiek dauzkaten bitarteko material
eta juridikoen ondoan kokatu behar ditugu giza bitartekoak edo bitarteko
pertsonalak. Gaur egun aho batez onartzen da giza elementua, edozein
antolakuntzan, publiko izan zein pribatua izan, beharrezkoa izateaz gain,
Administrazioek beren helburuetarako eta gobernu ekintzaren marko
orokorraren barruan programatu eta bete behar dituzten politika publikoen
betearazpenerako daukaten faktore estrategikoa dela.

Ba al zenekien...
Joan Pratsek politikaren, kudeaketaren eta
pertsonalaren administrazioaren arteko bereizketa
egiten du:
- Politika da helburu estrategiko handiak zehaztea,
eta haren diseinua gobernu instantzia politiko
gorenei dagokie.
- Kudeaketa, zeinak bere barruan hartzen
duen pertsonalaren politika, zuzenduta dago
pertsonalaren esparruen arduradunen jokabidea
markatuko duten eragiketa-helburuak lortzera.
- Administrazioak erreferentzia egiten dio
arauen aplikazioari eta egunerokotasunean agertzen
diren eta arazoen konponbideari dagozkien zeregin
arruntei.
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Administrazioaren errealitateari erreparatzen badiogu, jabetuko gara ez
daukagula ez pertsonal-politikarik ez pertsonal-kudeaketarik; besterik gabe,
egunetik egunera administratzen dugu pertsonala, irizpide planifikatzailerik eta
etorkizunerako orientabiderik gabe. Egoera larri bihurtzen da orduan, zeren,
Joan Pratsek dioen moduan, “pertsonal-politikarik gabeko eta, horrenbestez,
pertsonal-kudeaketarik gabeko Administrazioa, pertsonalaren administrazioa
baino ez daukana, bere antolakuntza eredua errepikatu baino ezin egin duen
Administrazioa da, inguruak egiten dizkion eskakizunetara egokitzeko ezindua
eta zerbitzatu behar duen gizartetik gero eta gehiago urruntzera kondenatua”.
Pertsonal publikoaren benetako politika bat ez izatea, dauzkan ondorio
negatibo guztiekin, aise hautematen baldin bada oparotasun ekonomikoko
garaietan, gizarteak eta estatuak krisi ekonomiko larriko aldian daudenean
aipatutako gabezia hori are arriskutsuago bihurtzen da, eta herrestan eramaten
du, gaur egun gure artean gertatzen ari den bezala, guztientzako kaltegarriak
izan daitezkeen emaitzetara. Krisi egoerak agertzen direnean, arazoak
azaleratu eta ikusgarriago egiten dira guztientzat, eta horietako asko
pertsonal-politika bat ez izatearen ondorio logiko eta naturalak dira.
Horrela, gaur egun eztabaidagai dagoen kontu bat, pertsonal funtzionario
gehiegi ote dagoen, askotariko aholkulariak ugariegi ote diren leku guztietan,
pertsonal publikoak antolakuntzen artean daukan banaketa urriegia ote
den, funtzionarioena gizarteko sektore pribilegiatua ote den, eta abar, ez da
pertsonal-politikarik izan ez duen eta, horren ordez, epe ertaineko eta luzeko
ikuspegirik gabeko egunetik egunerako politika erabili duen errealitate baten
isla baino.

Ba al zenekien...
Raymond Piganielek, Frantziako Estatuko
Funtzio Publikoaren eta Erreformaren Ministerioko
ordezkariak, uste zuen, duela urte batzuk, giza
baliabideen kudeaketak honako erronka handi
hauei aurre egin behar diela:
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- Estatuaren paperaren bilakabideak prestazioen
eta zerbitzu publikoen kudeaketa modalitate berriak
asmatzeko beharra dakar, eta litekeena da, ia ziurra
ere bai, funtzio publiko batzuk kanporatzea.
- Europaren eraikuntzaren erronka
Administrazio Publikoek emandako zerbitzuen
kalitateari dagokionez, lehiakortasunaren borroka
irabaziz beste herrialde batzuetako industriak,
enpresak eta instalazioak erakartzeko.
- Deszentralizazio eta deskontzentrazio
prozesua antolakuntzak eta haien bulegoak
pertsonengandik gertu egotearen gogobetetasunera
bideratua, Estatuaren eta haren manupekoen arteko
“urruntasun” tradizionala gainditzeko.
- Teknologia berriei arreta eman;
administratzeko eredu klasikoa aldatu, eta eredu
teknifikatuago, bizkorrago bati utziko diote lekua,
eta erabakitzeko eta ebazteko ahalmen handiagoko
pertsona gutxiagok zerbitzatuko dute eredu
horretan.
- Krisi ekonomikoa gainditu; krisiak zama handia
ezartzen die Administrazio Publikoei, eta irizpide
murriztaile eta mugatzaileak aplikatzera behartzen
ditu gastu publikoan eta giza baliabideen arretan.
- Giza baliabideen politikaren kontzepzio berria,
helburu zail baina ezinbesteko batera bideratua,
bere zereginak gauzatzean arduratsua den pertsonal
funtzionarioa edukitzera.
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Ba al zenekien...
- EUDELek, EPOETB Enplegatu Publikoaren
Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bateginaren
eta ETELen arabera, enplegatu publikoen negoziazio
kolektiborako zilegitasuna dauka.
- UDALHITZ (2008-2010) da gaur egun Euskadiko
tokiko erakundeetako pertsonalaren lan-baldintzak
erregulatzeko indarrean den Hitzarmena, EUDELek
Zentral Sindikal nagusiekin sinatutakoa.

Giza baliabideetako politikaren erronkak
Sektore publikoko giza baliabideen kudeaketa etengabeko bilakabidean eta
etengabeko berrikuntza zientifiko eta teknologikoen eraginpean dagoen
gizarte bateko inguruabar sozial, ekonomiko, politiko eta kulturalek harengan
ezarritako eraldaketen eta presioen mende dago. Ahaztu gabe, gaur egungo
koiunturan, krisi ekonomikoak sektore publikoan dauzkan ondorioak, eta arlorik
baldintzatuenetako bat, dudarik gabe, enplegu publikoarena dela, aparatu
politiko-administratiboan giltzarritzat jotzen den faktore moduan behatua, eta,
horregatik, aldaketa eta are astindu handiagoetara emana etorkizunean.
Horrela, azken helburua, Raymond Piganiel adituaren ustez, prozedurazko
Administrazio batetik, zeinean diru guztia agintaldia amaitu aurretik xahutzea
den garrantzitsua (ondorengoan aurrekontu-partida erabilgarriak murriztu
diezazkiguten eragozteko), erantzukizunezko Administrazio batera iragatea
da, gastuak aurrezten dituena eta gauza berak egiteko asmoa daukana, baina
horretarako diru gutxiago edukita.
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Alkateentzako aholkua
Tokiko gobernu jakin batek hartzen duen giza
baliabideen politika giltzarri den faktorea da
zerbitzu publikoen eskaintza hobea izateko
eta herritarrak haiei emandako zerbitzuekin
gogobetetzeko.

Giza baliabideen politika politika transbertsala da,
eta zera eskatzen du, Alkateak, hala dagokionean,
horretan jarduteko gaitasunak dauzkan beste norbait
eskuordetzea (kargudun publikoa) eta zuzendaritzako
arduradun bat izendatzea –hori egin daitekeen
udalerrietan– arlo horretan eskumen eta esperientzia
egiaztatuak dauzkana, giza baliabideak indartzea
erakundea eta haren emaitzak epel ertain/luzean
hobetzea baita.

2019-2023 legealdian aurre egin beharreko arazo batzuk
- Sektore publikoan lan egiten duen pertsonalaren motibazio falta, horren
kudeatzaileek mekanismo pizgarri egokirik ez daukatelako.
- Pertsonal premiak zehazteko eta lanpostuen hornidura egokiena egiteko
artifizialtasuna eta zalutasun falta.
- Kudeatzaileek dauzkaten giza baliabideekin alderatuta daukaten
autonomiaren murriztasuna.
- Administrazioak gaur egun eskatzen duen zuzendari-kargudunaren soslai
motaren eta gaur egun pertsonal funtzionario gorena hautatzeko eta
prestatzeko dauden sistemen artean dagoen kontraesana.
- Funtzionarioei eta enplegatu publikoei, beren bizitza profesionalean
zehar, prozedura objektibo eta berritzaileen bidez, hobetzeko aukera
emango dieten mekanismoen gabezia.
- Pertsonalaren erretiro-hartzeak, eta nola eutsi horien ezagutzari.
Tokiko gobernuek 2019-2023 agintaldian aurre egin beharreko erronka batzuei
zein besteei erantzuteko, neurri edo ekintza-lerro multzo bat proposatu da,
honako dekalogo honetan laburtutakoa:
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UDAL EKINTZA-LERROEN DEKALOGOA
GIZA BALIABIDEEN POLITIKAN (2019-2023)
1. Etorkizunari begiratu, eta
pentsatu estrategikoki.
2. Funtsezko definizio berria
eman enplegu publikoaren
kudeaketarako tresnei.
3. Talentu gaztea txertatzea
eta antolakuntza-malgutasuna
izatea ahalbidetzen duten aldi
baterako programen, proiektuen
edo misioen alde jokatu.
4. Pertsonen soslai
onenak hautatu Tokiko
Administrazioetarako.
5. Behar duen protagonismoa
eman prestakuntza eta
ikaskuntza etengabeari.

7. Konpromiso etikoa eta
publikoaren balioaren kultura
indartu tokiko antolakuntzetan.
8. Sindikatuen papera
birkokatu publikoaren arloan,
zuzendaritza-botereak indartuz
antolakuntza publikoetan.
9. Ahalik eta gehien
despolitizatu Tokiko
Administrazioa, eta sortu,
hori egiterik dagoen
lekuetan, zuzendaritza-egitura
profesionalak eta profesionalki
indartu giza baliabideen
kudeaketa unitateak.
10. Genero berdintasuneko eta
aniztasuneko politikak bultzatu
tokiko enplegu publikoan.

6. Desberdintasunaren eta
jarduera onaren kudeaketan
oinarritutako ibilbide
profesional erakargarriak
eskaini.

*Iturria: “La gestión eficiente de personas en los gobiernos locales (II): Desafíos
y decálogo de líneas de actuación” https://rafaeljimenezasensio.com/
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Udal-gobernantza
ETELen baitan
Udal-gobernantza ona.
Erakundearen etika.
Gardentasuna tokiko
gobernuetan.
Jardunbide egokiak.
Herritarren parte-hartzea.
Tokiko politikak eta
berdintasuna gobernu
onaren esparruan.
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Udal-gobernantza ona:
zuzentasuna, gardentasuna, herritarren parte-hartzea

3.1. Gobernantza Ona.
Gobernamendu ona eta Gobernantza ona ez dira
gauza bera
Sarritan hitz egiten da “Gobernamendu ona”ri buruz, baita toki-esparruan ere.
“Gobernantza ona”, aldiz, ez da horrenbeste erabiltzen. Hala ere, bigarren
kontzeptu horrek aurrekoa barne hartzen du, eta, hein handi batean, baita
indartu ere. Horregatik, hurrengo orrialdeetan Udal-gobernantza ona izango
dugu hizpide. Ideia sendoa da, trinkoa, proiekzio benetan interesgarriak
dituena, bai arlo politikoan bai herritarrei dagokienez. Duela lau urte egin
genuen erabiltzearen aldeko gomendioa (Agintaldirako gida 2015-2019), eta,
gaur egun, baieztatzeko moduan gaude, kontzeptu hori erabat errotuta dago
Euskadi mailan; horren adibiderik onena dira Gipuzkoako Foru Aldundiak
lehendabizi (2015) eta Eusko Jaurlaritzak ondoren (2016), “Gobernantza” izena
erabili izana euren gobernuko sail bana izendatzeko orduan.
Gobernamendu Onaren ideia aspaldian errotutakoa da. Gobernantzaren
kontzeptua, berriz, berriagoa da (XX. mende-bukaerakoa), eta gobernatzeko
era desberdin batekin dauka zerikusia, non botereak bertikaltasuna galtzen
duen, dimentsio horizontalagoa hartuz: herritarrek diotena entzun eta sarean
lan egin.

Ba al zenekien...
Oraintsu eslogan politiko bilakatu bada ere, denboran errotutako
printzipioa da “Gobernamendu Onarena”. Estatu Batuetako 1787ko
Konstituzioa berresteko eztabaida erdian honakoa idatzi zuen
Hamiltonek The Federalist izeneko lanaren LXVIII. dokumentuan:

“Administrazio on bat gauzatzeko gaitasuna
eta joera dira gobernamendu onaren
benetako frogak”.
(LXVIII).
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Beraz, “Gobernamendu ona” kontzeptuak barnera begirako proiekzioa
dauka gehienbat; “Gobernantza ona” adierak, berriz, gobernuaren egiturak
ikuspegi zabalagoan irudikatzen ditu, modu irekian, herritarrek boterea
gauzatzerakoan parte hartzeko aukera izan dezaten, bai zuzenean bai
zeharka.
Herritarrengandik gertu dagoen heinean, udala egitura egokia da
“Gobernantza onaren” politika gauzatzeko orduan. Modu horretara, tokiko
ordezkari politikoen eta herritarren artean azalekoa izan ohi den harremana
arindu, eta bien arteko hartu-emana areagotzen da, beste gobernu-maila
batzuekin alderatuta.

Alkateentzako aholkua
Sindaci e miti. Sisifo, Tantalo e Damocle nell’amministrazione
locale izeneko liburuan Luciano Vandellik ondorengo
gomendioa egiten die, besteak beste, tokiko agintari gorenei:

“Alkate on batek antena luzeak eta belarri
handiak izan behar ditu. Udalerrian dauden
umore desberdinez jabetu behar du. Entzun,
entzun eta entzun, horixe da bere egiteko
nagusia”.

Zer da udal-gobernantza ona?
XXI. mendearen hasieraz geroztik Gobernantzaren ideiak-indarrak Europar
Batasunean izan duen susperraldiak bultzatuta-edo (Gobernantzaren Liburu
Zuria, 2001), tokiko gobernu-maila desberdinei buruzko politikan kontzeptu
hori erabiltzeko erabakia hartu zuen Europako Kontseiluak (2006).
Toki gobernuaren esparrua, izan ere, Gobernantza ezartzeko eremu
instituzional egokia da. Boterearen eta herritarren arteko hurbiltasunak asko
errazten du elkarren arteko interakzioa, zerbitzuen berehalakotasuna, bai
eta bide berriak irekitzeko aukera ere, parte-hartze zuzenari, elkarrekin
egindako sorkuntzari, lankidetzari edota elkar entzuteari dagokionez; hori
horrela, guztiz posible bezain gomendagarria da udaletan gobernantzaereduak eraikitzea.

63

64

3.1. Gobernantza Ona

Ba al zenekien...
Europako Kontseiluak, Berrikuntzaren eta Gobernantza
Onaren Europar Zigilua izeneko dokumentu garrantzitsuaren
bidez, toki erakundeentzako Estrategia diseinatu zuen
(Dodekaedroa), ondorengo hamabi printzipioetan oinarrituta:
1. Hauteskundeak, ordezkaritza
eta parte-hartzea.

8. Berrikuntza eta aldaketarako
espiritua.

2. Erreakzio-gaitasuna.

9. Iraunkortasuna eta epe
luzerako orientazioa.

3. Efizientzia eta
eraginkortasuna.
4. Irekitasuna eta Gardentasuna.
5. Zuzenbidezko estatua (arauak
eta auzitegien erabakiak
errespetatzea).
6. Jokabide etikoa.
7. Gobernatzeaz edo
administratzeaz arduratzen
diren pertsonen eskumenak eta
gaitasuna.

10. Finantza-kudeaketa
osasuntsua.
11. Giza eskubideak, kulturaaniztasuna eta gizarte kohesioa.
12. Kontuak emateko
betebeharra.

*Informazio gehiago:

www.coe.int/en/web/good-governance/toolkits

Honakoa litzateke Tokiko Gobernantza Onak eskaintzen dituen dimentsioen
eskema, ikuspegi instituzional batetik:

TOKIKO GOBERNANTZAREN DIMENTSIOAK
· Gobernantza etikoa-Zuzentasuna:
Eredugarritasuna/Onestasuna

· Prozedurak/izapideak sinplifikatzea
eta kargak murriztea

· Gardentasuna: Boterearen kontrola
herritarren aldetik

· Administrazio digitala

· Datu irekiak: Big Data eta Datuak
Babesteko Kudeaketa Sistema
(DBKS)

· Baimenak murriztea (lizentziak)/
“ex post” kontrola

· Herritarren parte-hartzea:
Deliberazioa/Gardentasun
kolaboratiboa/Kontsultak

· Administrazio-makina efizienteak.
Erakundean inbertitzea. Talentua
erakarri eta horri eustea

3.1. Gobernantza Ona

· Aginte-estrategia/Plan
estrategikoak edo Jarduketaardatzak

· Arauketa hobetzea

· Erakunde barneko Gobernantza

· Kontuak ematea

· Politikaren eta Kudeaketaren
arteko parekatze zuzena

· Maila anitzeko gobernuak eta
sareko lana

Tokiko gobernantzak zuzeneko lotura dauka dimentsio horietako askorekin.
Dimentsio berriak, zenbait kasutan. Kapitulu honetan hiru dimentsio jorratuko
ditugu guztira. Lehendabiziko dimentsioa Etika edo Zuzentasun Instituzionala
litzateke; beste biak (Gardentasuna eta Herritarren parte-hartzea), berriz, elkarri
oso lotuta daude, oso hedatuta dagoen “Gobernu ireki” (Open Government)
kontzeptuaren baitan.
Gobernantza Onaren premisa beti kokatu behar da erantzukizun publikoen
erabilera etikoaren oinarrian. Horrenbestez, zuzentasuna da tokiko politikak
zein administrazioak behar duen oinarria. Jokabide etiko bidez gidatutako
gobernu eta administraziorik gabe ezinezkoa da herritar arduratsurik egotea,
eta are gutxiago erakundeengan konfiantza duen herritarrik.

Ba al zenekien...
Micklethwait eta Wooldridgek esan bezala, globalizazioaren
eta gailentzen ari diren ekonomia berrien aurrean aukera
bakarra dute europar herrialdeek: gure erakunde publikoak
indartzea, eta, batez ere, efizienteagoak bilakatzea. Eta
Gobernantza da hori lortzeko bideetako bat. Euren hitzetan:

“Gobernantza ona baliatzen duten
herrialdeek euren herritarrei bizimodu
dezentea eskaintzeko askoz aukera
handiagoa izango dute. Hori egiterik ez duten
herrialdeak dekadentziara eta disfuntziora
daude kondenaturik”.
The Fourth Revolution. The Global Race to Reinvent the State. 2015.
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gobernuetan.
Zer da Etika, eta zein da bere egitekoa?
Etikak dimentsio praktikoa dauka, batik bat (Kantek, esaterako, “filosofia
praktiko” gisa definitu zuen). Pertsona bakoitzaren izaerari eta ekintzak
gauzatzeko dituen moduari lotuta dago. Toki mailako politikari baten kasuan,
ingurune instituzional jakin batean (tokiko gobernua) pertsona horrek
daukan jokabidea eta boterea gauzatzeko modua adierazten digu etikak.
Norbanakoen ekintzak “orientatzeko” balio du etikak, batez ere. Zentzu
horretan, itsasargi antzeko bat litzateke Etika, geure burua kokatzeko edo
konplexua den egoeraren bat (dilema) ebazteko edota birmoldatzeko orduan
lagungarria. Era berean, erreferentzia ere izan daiteke (irizpidea ematen digun
zerbait), ekaitzen aurrean edota politikaren ozeanoa asaldatuta dagoen
bakoitzean.
Etika eta Zuzenbidea nahasi egiten dira, sarri askotan. Antzekotasunak eta
alde nabarmenak daude kontzeptuon artean. Legezkoa den jokaera bat
(hau da, inolako zigorrik edota zehapenik merezi ez duena), desegokia edota
ez-zuzena izan daiteke plano etiko batean; zentsuratzeko modukoa, edota
erantzukizun politikoak sorraraz ditzakeena, beraz. Bereizketa hori kontuan
hartu beharra dago, bai ekintzak gauzatzerakoan, bai komunikazio politikoan.

Politikaria, erakundearen “ispilu”
Pentsalari klasikoek (estoikoek eta ekialdeko
filosofoek, zehazki) bete-betean asmatu zuten.
Jokabide ez-etikoak dituen gobernari
batek nekez lortuko ditu errespetua
eta legitimotasuna herritarren aldetik.
Politikari orok jakin eta onartu beharko luke:
Politikan diharduen pertsonak erakunde
jakin batetik begiratzen die herritarrei, eta
bera erakunde horren "ispilu" da.
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“Zuzentasunez gobernatzen duenaren esana gogo
onez betetzen da” (Seneka).
“Nahitaezkoa da zuzen egotea, eta ez inork zuzen
jartzea” (Marko Aurelio).
“Gobernaria zuzena denean, agindurik eman gabe
ere jarriko dira gauzak praktikan; baina agintaria
bera zuzena ez denean, aginduak eman arren, inork
ere ez ditu aginduok beteko” (Konfuzio, Analektak, VI).

Erakundearen etika toki-gobernamenduan
“Etika Publikoa” edota “Administrazio Publikoen Etika” bezalako kontzeptuak oso
hedatuta daude, baina egokiagoa litzateke Tokiko Erakundearen Etika esatea,
gobernamendu-maila horri buruz ari garenean. Halaber, oso garrantzitsua da
politikan jarduten duen orok jokabide egokia izatea, eta bere irudi publikoari
kalterik ez eragitea; izan ere, kargu publikoen arazo nagusia ez da norbanako
gisa izan dezaketen ospe on edota txarrari lotutakoa (arazo pertsonala), ospe
horren ondorioz gobernatzen duen erakundeari eragiten dion kaltea baizik
(dimentsio instituzionala). Horregatik dauka balioa Erakundearen Zuzentasunak,
instituzioa bera (udala) zaindu edo babestea baitauka helburu.
Erakundearen Etikak dimentsio desberdinak barne hartzen ditu, arauen
jasotzaileen arabera.
Erakundeen Etika, ELGAk dioenaren arabera, Erakundearen Zuzentasun
Politiken bidez zehazten da; politika horiek baliatuz, zuzentasun-esparruak
eraikitzen dira arriskuen prebentziorako sistema gisa (jardunbide desegokien
edota ustelkeriaren aurrean), erakunde publikoetan azpiegitura etikoak
sortzeko helburuarekin.
Baina Erakundeen Etika ez da gobernarien edota kargu publikoen zuzentasuna
zaintzera edo bermatzera mugatu behar. Oro har, erakunde osoan proiektatu
behar da, baita inguruan ere. Ezinezkoa da erakunde zuzenik egotea,
ingurune eta herritar osorik ezean.
Erakunde guzti-guztietan, baita udaletan ere, kapital sozial ukaezina da klima
etikoa. Herritarrek behin eta berriz ikuskatzen dituzte zerbitzari publikoak,
eta, ez dirudien arren, arretaz begiratzen diote alkateari, udaltzainari, langile
publikoari edota kaleko langileari, euren egitekoak zuzen betetzen dituztela
egiaztatzeko. Guztiak dira zerbitzari publikoak, eta herritarrek ordaintzen
dituzten zergei esker jasotzen dituzte dagozkien ordainsariak. Eta herritarrek ez
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dute axolagabetasunez hartzen haiek zer egiten duten, nola, zertan igarotzen
duten denbora eta nola gastatzen dituzten baliabide publikoak. Gero eta
gutxiago, gainera. Denbora igaro ahala, hori neurtzeko zerbitzari publikoei
egiten zaizkien test edo galdetegiak gero eta zorrotzagoak dira. Are
zorrotzagoak izango dira hastear dagoen agintaldi berri honetan (2019-2023).
Jakitea komeni da, sorpresarik egon ez dadin.

Balioak. Etika eta zuzentasuna
Zuzentasun Politika (edota Erakundearen Zuzentasun Sistema, aurrerago
ikusiko den moduan) “polo” jakin batzuetan oinarritzen da, balioetan alegia.
Balioak dira, beraz, Erakundearen Etikak daukan oinarria edota argamasa.
Esparru publikoan jokabide bat egokia den ala ez zehazteko, Balio edo
Printzipio jakin batzuk hartu behar dira erreferentzia moduan, ekintza edota
ez-egite hori neurtu ahal izateko.
Erakunde publikoek, tokiko gobernuek barne, euren jarduera bideratzeko
balio edo polo batzuk eduki beharko lituzkete, Misio edo Egiteko bat duten
bezalaxe. Balio horiek erakundearen ibilbidean orientatzeko erabiltzen dira.

Ba al zenekien...
Nazioarte mailan kudeaketaz jardun duen egile
ospetsuenetarikoa da Gary Hamel, eta oraintsu bere
lanetako batean adierazi duen moduan, erakundeen
kasuan, “balioak inoiz baino garrantzitsuagoak
dira”. Baita tokiko gobernuetan ere.

Gobernariek edota gainerako zerbitzari publikoek euren funtzio publikoak
gauzatzerakoan zuzentasunez ez jokatzeak Erakundearen Etikari dagozkion
balioak hautsi egiten ditu (Zuzentasuna), eta apaldu egiten du herritarrek
erakundeen gain duten konfiantza. Erakundeenganako konfiantza eraikitzea
ez da inola ere erraza, eta bat-batean hautsi daiteke (praktika edota jokabide
desegoki bakar bat nahikoa da horretarako). Berriro ere eraikitzea oso
konplexua da, eta denbora asko behar da horretarako. Ikusi besterik ez
dago, nola zenbait kargu publikok euren irudi publikoa suntsitu egin zuten
ustelkeriaren ondorioz; bai euren irudia, bai funtzioak garatzeaz arduratzen
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ziren erakunde publikoena. Horren inguruko adibide (txar) asko daude, eta
irakurle guztiek daukate bat edo bat buruan. Ez dago aipatu beharrik.

Zer da Erakundearen Zuzentasun Sistema tokiko
gobernuetan?
Gogora ekarri den bezala, ELGEk hogei urte luze (1997) daramatza gauza bera
esaten, hau da, Erakundearen Zuzentasuna erakunde osoari dagokion zerbait
dela, eta ez zati bati soilik. Euskadiko toki erakundeek ordezkaritzadun kargu
publikoen Jokabide Kodeak onartzearen alde egitea gauza ona da –hala egiten
du Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak (ETEL)–, baina horrek ez du esan
nahi Jokabide-kode horiek Udalaren gainerako antolaketara hedatu behar
ez direnik, erpinean geratu ordez. Uste okerra dago, oso hedatua zenbait
eremutan gainera, zuzentasuna politikariei soilik aplikatzen zaielakoan, eta
ez langile publikoei, berez zuzenak izango balira bezala. Akats larria da ordea.
Politikan ez ezik, enplegu publikoaren alorrean jokabide desegoki batzuk
oso errotuta daude, eta erakundearen zuzentasun sistema eraginkor bat
beharko litzateke hori prebenitzeko.
Argi eduki beharrekoa, zera da: Erakundearen Zuzentasun Sistema bat eraiki
aurretik (baita Jokabideen kode xume bat onartu aurretik ere) Zuzentasun
Politika bat sustatu behar dela. Eta hori Alkate batek baino ezin dezake egin,
lidergoa behar delako, bultzada politikoa alegia. Argudio tautologiko bat izan
arren, zuzentasun-politika politika bat da, horrek esan nahi duen guztiarekin.

UDAL BATEAN, ZER LITZATEKE ERAKUNDEAREN
ZUZENTASUN POLITIKA?
1. POLITIKA bat da, hain zuzen;
eskakizun jakin batzuk dituena,
hala nola ikuspegi estrategikoa,
aurreikusteko eta egokitzeko
gaitasuna, edota lidergo sendoa
(Alkatea)

2. JARRAIKAKO PROZESUA da,
zerbitzari publikoen jokabideestandarrak hobetzen dituena
(ordezkari publikoak, zuzendaritza
publikoa eta enplegu publikoa)

3. KUDEAKETARAKO TRESNA da,
zerbitzari publikoen ohiturak
hobetzera bideraturikoa (kargu
publikoen eta giza baliabideen
zuzentasun-politika)

4. KULTURA- ETA ANTOLAMENDUALDAKETAren alde egiten duen
politika da, erakundeen kalitatea
hobetzen duena (Udalaren
azpiegitura etikoa eta irudi
instituzionala hobetzen ditu
herritarren aurrean)
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Udaletan Erakundearen Zuzentasun Sistema (EZS) ezartzeak, beraz,
erakundearen baitan Zuzentasun Politika gauzatzea dakar; hau da,
azpiegitura eta klima etikoa sendotzea, eta, orokorrean, herritarrek
erakundeen, agintarien eta funtzionarioen gain duten konfiantza indartzea.
EZS martxan jartzeko, beraz, erabaki politikoa behar da, nahitaez; izan ere,
konponbide bat edo bestea aukeratzea ez da inolaz ere erabaki neutroa,
ondorio garrantzitsuak sor ditzakeelako azpiegituretan eta pertsonengan, baita
bizitza politikoan ere. Jokabide-arauen baitan printzipio ugari daude barne
hartuta, baita izaera moralekoak eta ez-juridikoak ere. Jokabide Kodeak
onartu eta bere egiten dituen politikariak horiek guztiak errespetatu behar
ditu. Noiz edo noiz balio edota jokabide-arau horietatik urrunduko balitz, jakin
behar du bere ekintzek nahiz ez-egiteek ondorioak izan ditzaketela, baita arlo
politikoan ere.
Orokorrean, sektore publikoari eragiten dioten ustelkeria edota eskandaluen
aurrean iritzi publikoak egin ohi duen presio mediatikoa arintzeko joera dago.
Helburu horrekin onartzen dira zenbait tresna edo baliabide (Jokabide Kodeak,
esaterako). Baina bada argi eduki beharreko zerbait: Kode horren onarpena
aldian aldiko ekintza bat bada, jarraipenik ez duena (hau da, EZS batean barne
hartzen ez bada), sortzen dituen ondorioak baliogabeak ez ezik kaltegarriak
izango dira: eszeptizismoa eta gaitzustea areagotu ditzake herritarren artean.

Ba al zenekien...
Etika ez da kosmetika; hala ere, estetikak harreman estua
dauka etikarekin (ez nahasi estetika eta kosmetika; bestalde,
badira ez etikoki ez estetikoki egin ezin diren gauzak). Adela
Cortina da ideia hori hobekien definitu duena. Bere liburuetako
batetik aipamen hau atera dugu:

“Makillajea ordu batzuk igarotakoan desagertzen
da, nortasuna, berriz, egunez egun lantzen da;
ahalegina, entrenamendua, erabakiak hartzea,
benetan balio duten eta norabide horretan lan
egiteari zentzua ematen dioten gauzak hautatzea
(…) Nortasun on bat, ethos on bat lantzea da
pertsona batek egin dezakeen zentzudunena,
bizitza ona, zoriontsua izateko aukera
handitzeko”.
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ERAKUNDEAREN ZUZENTASUN EREDUAREN ELEMENTUAK
Tokiko gobernu jakin batean Erakundearen Zuzentasun Politika
gauzatzeko, Erakundearen Zuzentasun Sistema eraiki behar da,
gutxieneko elementu hauekin:
1. Jokabideen Kodea eta Kode
Etikoa (edo Kode bat baino
gehiago, hartzaile ugariren kasuan),
Balioak eta Jokabideak arautuko
dituena, behinik behin.

4. Kexak bideratzeko zirkuitu
eta prozedurak ezartzea, eta sor
litezkeen dilema etikoen inguruko
aholkularitza ematea.

2. Zenbait kasutan (ez da enplegu
publikoaren kasua), Kode horien
aurreko onarpen edo/eta
atxikipen sistema.

5. Kodea betetzeaz arduratuko
den Sustapen eta Gainbegiratze
Sistema bat abian jartzea (Etika
Batzordea, esaterako), eta
horren etengabeko hobekuntza
proposatzea.

3. Balio eta jokabide horien
hedapen, prestakuntza eta
sustapenerako sistemak
aurreikustea, jasotzaileek barneratu
ditzaten.

6. Erakundearen Zuzentasun
Eredua Ebaluatzeko Sistema
antolatzea, Kodea unean uneko
errealitateari egokitzeko balioko
duena; izan ere, ELGEk azaldu
zuen bezala, “jokabide kodeak
bizirik dauden tresnak dira”, behin
eta berriz moldatu beharrekoak.
Jokabide Kodeak malguak izan
behar dira.

Jokabide Kodeak
Ikusiko dugunez, ETELek Jokabide Kodeak onesteko betebeharra ezartzen
die udalei eta toki erakundeei, eta kode hori tokiko kargu eta ordezkariei
aplikatuko zaie, gutxienez. Komeni da, beraz, galdetzea ea zer den, eta
zertarako balio duen Jokabide Kodeak.
Jokabide Kodeak ez dira dokumentu hutsalak. Garrantzitsua da ez soilik
ezagutzea edo zer dioten “jakitea”; aitzitik, are gehiago da, Victoria
Campsek adierazi zuenari jarraikiz, euren mezua “barneratu” eta norbere
egin beharra dago, jokabidea bera neurtzen joan, erakundean aurretiaz
ezarri diren eskakizunen arabera. Aranguren irakasleak esaten zuen moduan,
Etika in via egiten den zerbait da; hau da, ez da nahikoa adieraztearekin, eta
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norberaren jokabide eta jarrerei aplikatu behar zaie. Etengabeko borroka
bat da, eta oso erraza da jarraitu beharreko bidetik ateratzea. Beti erne egon
behar da. Urteetako ibilbide etikoa azkar batean suntsitu daiteke erabaki nahiz
jokabide desegokien ondorioz.
Jokabide Kodeek (Kode Etiko izena ere ematen zaie), erakunde publikoen
kasuan, badute funtzio nagusi bat: erakunde horietan diharduten pertsonek
(tokiko politikariek, esaterako) jarraitu beharreko Balioak eta Jokabide
Arauak identifikatu eta definitzea. Hobekuntza printzipioak edota jardunbide
egokirako printzipioak nahiz jarduera-arauak barne hartu ditzakete; kasu
horretan, “Jokabide eta jardunbide egokien (edo kudeaketa hobetzeko)
Kodea” izaten dute izena.
Balioak identifikatzea da, Kode bat idazterakoan, egin beharreko
lehendabiziko gauza. Komeni da hartzaileek ere aktiboki parte hartzea
Balio horiek identifikatzeko prozesuan. Kolektibo guztiek ez dituzte zertan
balio berdinak eduki, euren artean antzekotasunak egon badaitezke ere.
Esaterako, Britainiar Funtzio Publikoaren esferan, Civil Service Code deritzonean
(hau da, funtzionarioei eta zuzendaritza taldeko kideei aplikatu ohi zaien
Jokabide Kodea), lau dira funtsezko Balioak:
ZUZENTASUNA - ONESTASUNA
OBJEKTIBOTASUNA - INPARTZIALTASUNA
Aitzitik, gobernuko kargu publikoen jardueran gailendu beharreko Printzipioei
(hala deitzen baitzaie) so egiten badiegu (adibidez, 2010eko Ministerioetako
Kode britainiarra: Ministerial Code Cabinet Office 2010), zenbait desberdintasun
nabarmen daude.
ESKUZABALTASUNA - ZUZENTASUNA - OBJEKTIBOTASUNA
KONTUAK EMATEA - ZINTZOTASUNA - ONESTASUNA - LIDERGOA
Desberdintasuna ez dago izenean soilik (Balioak edo Printzipioak); lotura
estua dauka funtzioarekin. Tokiko politikari batek, esaterako, azken printzipio
horietara egokitu beharko luke, batik bat, bere jokabidea (orokorrean, Civil
Service edo Funtzio Publikoaren Balioak barne hartzen dira), inpartzialtasuna
salbu.
Jarduera politikoak errespetatu egin behar ditu arauak (ordenamendu
juridikoa edota “joko-araua”; horiek aldatu edota eraldatzearen alde egon
badaiteke ere), eta interes orokorra zaindu behar du. Baina definizioz, politikak
beti adierazten du “alderdi bakoitzaren” (alderdien) iritzia. Funtzio publikoa,
ordea, iraunkorra den instituzioa da, eta ezin du, inondik inora, alderdi jakin
baten interesik adierazi. Horregatik atxiki ohi zaio inpartzialtasunaren balioa,
zeina enplegu publikoaren instituzioari dagokion berezko ezaugarria den.
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Langile publiko bati ezin eska dakioke partziala izateko edota alderdi jakin baten
alde egiteko, ez bere funtzioak betetzen diharduen bitartean, behinik behin.

Ba al zenekien...
Daukan balio didaktiko bikaina dela-eta, jokabide egokiaren
adibidea da Kanadako Administrazio Federalaren Sektore
Publikoko Balio eta Etika Kodea. Bertan, Jokabide Kodeek
daukaten egitekoari buruzko zenbait gogoeta garrantzitsu jasotzen
dira, eta, era berean, zerbitzu publikoak (politikariek nahiz
funtzionarioek) bere jardueran kontuan eduki beharreko printzipio
nagusiak zerrendatzen ditu:
“Aukeraturiko gobernuaren agintepean eta legeak dioenari
jarraiki, funtzionario federalek funtsezko egiteko bat gauzatzen
dute Kanadako herritarren, erakundeen eta interes publikoaren
zerbitzura. Profesionalak diren heinean, euren egitekoa
funtsezkoa da Kanadako ongizateari eta demokraziaren
bideragarritasunari begira, eta konfiantza publikoaren
bermatzaileak dira”.
Balio horiek hartzean (Kodean jasota daude) eta behar bezalako
jokabidea gauzatzean, funtzionarioek indartu egiten dute sektore
publikoaren kultura etikoa, eta herritarrek erakunde publikoen
zuzentasunaren gain daukaten konfiantza areagotzen da.
Zerbitzu publiko guztietako jardunean oinarri izan behar duten
balioak:
· Demokrazia errespetatzea.
· Herritarrak errespetatzea.
· Zuzentasuna.
· Baliabideak modu efizientean administratu eta kudeatzea.
· Bikaintasuna.

Aurretiaz identifikatu eta definitu diren Balio eta Printzipio desberdinen
edukian oinarrituta garatuko dira gero Jokabide edo Jardunbide Arauak,
balio edo printzipio bakoitzari dagozkionak. Hori da, edozein Kode garatzeko
prozesuan, kontuan eduki beharreko puntu garrantzitsuetako bat; izan ere,
arau horien bidez finkatzen dira jarduera politikoa gauzatzeko orduan bete
beharreko gutxieneko estandarrak, eta, hala dagokionean, baita erakunde
guztietan kideek (ordezkari publikoek, esaterako) errespetatu beharreko
debekuak ere.
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Ba al zenekien...
Zenbait pentsalariren nahiz kolektibitatearen ustez,
politikaren ezaugarria litzateke jokabide arau erlatiboak
ez ezik, betetzen ez diren arauez osaturiko jarduera izatea,
baldin eta helburuak hala eskatzen badu. Irakurleari
Maquiavelo etor dakioke orain burura (azken helburuak
justifikatu egiten ditu bitartekoak), edota Mazarino
kardinala. Baina badira beste filosofo eta saiogile batzuk
ere, boterearen eta moralaren edo jokabidearen arauak ez
betetzearen artean dagoen lotura ilunari buruzko ondorioez
ohartarazi gaituztenak:
Holbach baroiak (ilustratu erradikala) XVIII. mendean
ohartarazi zuen jada “politikaren eta moralaren artean zernolako halabeharrezko disoziazioa” dagoen.
Humek zenbait konponbide eman zituen horren inguruan:

“Normalean partzialak izan ohi gara geure buruaz
eta geure lagunez jardutean; hala ere, jokabide
bidezkoago bat hartzeak zer-nolako abantailak
dakartzan ikasteko gai gara”.

Zergatik den garrantzitsua jokabide arauak
errespetatzea ardura publikoak gauzatzean
Galdera beste era batera ere egin liteke: Zergatik da Zuzentasuna horren
garrantzitsua Politikaren jardunean? Erantzuna bilatzea nahiko erraza da,
berez. Praktika, ordea, beste kontu bat da.
Ez dago zalantzarik: krisi ekonomiko gogor bezain luzeak, eta horren ondorioz
gastu publikoan izandako murrizketek, herritarrek erakundeengan daukaten
konfiantzaren gainbehera ekarri zuen.
Azterketa publikoa, lehen esan den moduan, areagotu egin da azkenaldian.
Politikarien eredugarritasuna gero eta baliotsuagoa da, hauteskundeen
lehian.
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Ikuspuntua
Etikaren alorreko agintari akademikoen artean
pisu handia duen Adela Cortina irakasleak
diagnosi benetan egokia egin zuen erakundeetako
ustelkeria arazoen eta horren “ondorio” txar
guztien arrazoiei dagokienez:

“Ez da bidezkoa baieztatzea guztiok
erantzuleak garela, edota guztiok bizi izan
garela geure ahalbideen gainetik. Guztiz
faltsua da hori. Egia da, ordea, gertatutakoa
eragozteko modukoa litzatekeela, hein handi
batean, baldin eta izen-abizen zehatzak
dituzten pertsona, entitate eta erakundeek
arau etikoak, hala esplizituak nola
inplizituak, errespetatu izan balituzte”.
Beraz, politikaren, eta, zehatzago, Tokiko Politikaren balio berritzea
dakarten neurriak inposatzearen alde egin da. Horretan, lagungarria izan
liteke udaletan zuzentasun sistemak sustatu eta eraginkortasunez bultzatzea.
Ildo horretatik doaz Tokiko Gobernuetan onarturiko Erakundeen Zuzentasun
Politikak edota Jokabide eta Jardunbide Egokien Kodeak. Azpimarratu beharra
dago, ordea, horrek ez duela efektu errealik sortuko baldin eta ez bada
Zuzentasun Sistema ahalik eta osoena eta holistikoena antolatzen, goian
azaldutako terminoetan.
Herritarren sinesgarritasuna, konponbide kosmetiko, formal edo faltsuen
aurrean; hori agortuta dago ia. Beraz, politika argi, zorrotz, serio eta
jarraikako baten alde egin da (etengabeko hobekuntza-prozesua da etika),
Erakundeen Zuzentasunaren alde, bai Euskadiko udaletan, bai gainerako
toki erakundeetan.
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Zer-nolako eskakizunak ezartzen ditu ETELek euskal
udaletan nahiz bestelako toki erakundeetan Kode
Etikoak eta Jokabide Kodeak abiarazteari dagokionez?
ETELen 35. artikuluak, IV. tituluan (Antolaketa eta Funtzionamendua), II.
kapituluan (Udal-ordezkarien Estatutua), “Toki-erakundeen Jokabide Kodea”
xede duen arauketa ezartzen du, zehaztasun hauekin:
- Toki-erakundeen jokabide kodea onartu beharko dute, eta balio,
printzipio eta jardute-arau batzuk bilduko ditu, hautetsiek bai euren
arteko harremanetan, bai enplegu publikoan eta beste erakunde
batzuetan jarduten duten pertsonekiko eta, oro har, herritarrekiko
harremanetan, jarraitu beharrekoak.
- Kodeak jaso ahalko ditu, halaber, gobernamendu ona errazteko eta tokipolitikaren erakunde-kalitatea bideratzeko printzipioak edo jarduteko
jarraibideak.
- Osoko bilkurak onartuko du kode hori (jakina denez aplikazioeremuaren baitan udal-ordezkari guztiak edo osoko bilkurako kide guztiak
daudenean) edo, bestela, Gobernu-Batzarrak (aplikazio-eremua soilik
gobernu-taldera edo batzordeko kide batzuetara mugatzen denean).
- Toki-erakundeek, autoantolaketarako dituzten ahalmenak baliatuz onartu
ahalko dute kodea (autorregulazio-mekanismoa).
- Toki-erakundeen ordezkariek onartzen dituzten beste jokabide-kode
batzuetara ere atxiki ahal izango dira toki-erakundeak (hemen barne
hartu behar dira, baita ere, udal-elkarteek edo atxikitako toki-erakundeek
onartzen dituzten kode-ereduak, EUDELek onarturikoak, adibidez).
- Kodeei ahalik eta zabalkunde eta publizitate handiena eman beharko
zaie, erakundearen webgunearen bidez edo horretarako erabilitako beste
edozein bitartekoren bidez (erakundeak berak argitaratu edota ikastaro
nahiz tailerretan emandakoak direla ulertzen da).
- Jokabide Kodearekiko atxikipenak berariazkoa, indibiduala eta
borondatezkoa izan beharko du (horren ondorioz, “kanpoan geratzeak”
gertatu ahalko dira eta, beraz, zenbait ordezkari edota alderdi politikoetako
kide jakin batzuk kodea aplikatzetik salbuetsita geratuko dira, atxikipenik
egin ez dutenean: ondorio politikoak, esklusiboki).
- Goi-karguak eta zuzendaritzako kideak ere kode horretara atxiki ahal
izango dira (toki mailan, aurreko kontzeptu horien norainokoa neurtzeko
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arazoak daude: ETELen arabera zuzendaritzako kide profesionalak direnei
soilik aplikatuko zaie? Edo baita estatuko gaikuntza duten funtzionarioei
edota TAOLen hamabosgarren xedapen gehigarriaren arabera
zuzendaritza-organoetako titularrak diren langileei eta udalerri handietako
zuzendaritza organoetako titularrei ere? (TAOL 130. artikulua).
- Kodeak, era berean, jarraipen, kontrol eta ebaluazioko sistema
bat ezarri ahalko du, toki-erakunde bakoitzean aplikatuko dena:
Erakundearen zuzentasun sistema bat ezarri eta dagokion kodea sistema
horri gehitzeko aukera egongo da (Bilbo edo Legazpiko Udalen kasua,
esaterako).
- Jokabide kodeak bermatu egin beharko du ordezkari publikoek, euren
jardunaren ardatz izan behar duten balio, printzipio eta arauen artean,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasun printzipioa sustatuko dutela.
- Nolanahi ere, toki-erakundeetako kideei Kargu Publikodunen Jokabide
Kodea eta Interes Gatazkak arautzen dituen 1/2014 Legearen bigarren
xedapen gehigarrian ezarritako jarduera- eta jokabide-printzipioak
aplikatuko zaizkie.

Ba al zenekien...
Euskadiko toki erakundeek (ikusi ETELen
2. artikuluko aplikazio-eremua) jokabide
kode bat onartzeko legezko betebeharra
dute, zeina kargu publikoei aplikatuko
zaien, gutxienez, zuzendaritzako kideei ere
hedatu ahalko zaielarik, arestian aipatutako
terminoetan. Hala ere, ezin daiteke eragotzi
aplikazio hori langile publikoen artean
hedatzea (ELGEk gomendatzen duenarekin bat
etorriz).
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Jardunbide Egokiak: Erakundeen Zuzentasunaren
esparruan, eta arriskuen aurreko prebentzio-sistemak
sortzeari dagokionez, zer-nolako erantzuna ari
zaio ematen Euskadin jarduera desegokiari edota
ustelkeriari?
Gogoratu beharra dago Jokabide Kodeen onarpena autorregulaziosistemak aplikatzearen ondoriozkoa dela; hau da, osagarriak dira (ez dituzte
ordezkatzen arau juridikoak edota, Zuzenbidearen arabera, nahitaez aplikatu
behar direnak). Beraz, garrantzizkoa da bereiztea, alde batetik, Zuzenbidearen
neurri hertsagarriak baliatuz aplika daitezkeen arau juridikoak (beti izan ohi
dituzte arautu gabeko hutsuneak), eta, bestetik, Jokabide Kodeak, prebentzio
izaerako autorregulazio-sistemaren adierazgarri direnak. Zuzenbideak eskuhartzen duenean, eta, zigorrak edo administrazio zehapenak ezartzen
dituenean, erakundeetan izandako kalteak ez dauka atzera-bueltarik (ezta
pertsonaren erreputazioak ere). Erakundearen zuzentasun sistemen helburua,
beraz, prebentzioa da, konponketa edo kexak bideratzea baino.

Ba al zenekien...
Hauek dira kodeen eta erakundearen zuzentasun sistemen
ezaugarriak:
· Jokabide Kodeak autorregulazio-sistemak dira, eta
erakundeetako azpiegitura etikoa hobetzea dute helburu.
· Autorregulazioa gauzatzeko, arriskuen aurreko prebentziosistema baten alde egin da; horren helburua da jarduera desegokiak
eta ustelkeria kasuak saihestea, eta sektore publikoan diharduten
pertsona nahiz kolektiboen kultura etikoa hobetzea.
· Erakundearen Zuzentasun Sistema batean txertatu gabeko
kodeak konponbide kosmetiko hutsak dira, eraginkortasunik
gabekoak.
· Erakundearen zuzentasun sistemak eduki beharrekoak: kodeak;
prebentzioa/hedapena; prozedurak; berme-sistema; ebaluazioa;
etengabeko egokitzea.
· Erakundearen baitan funtzioak betetzen dituzten talde eta
zerbitzari publiko guztiak barne hartu behar ditu erakundearen
zuzentasunak: ez dago arlo edota mailen arabera banantzerik,
kolektibo bakoitzak bere kodea eduki arren.
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JARDUNBIDE EGOKIAK EUSKAL AUTONOMIA
ERKIDEGOAN
2013an, Eusko Jaurlaritzak Etika- eta Jokabide-kode bat onetsi zuen sektore
publikoko Gobernu-kide, goi-kargu eta zuzendaritzako kideentzako, eta
zenbait erakundetako karguentzako, bai eta zuzendaritzako funtzioak
betetzen dituzten behin-behineko langileentzako ere (maiatzaren 28ko 13/2013
Ebazpena; EHAA, 105. zk., ekainaren 3koa; zenbait aldaketa egin zaizkio: Testu
bategina: 2016ko azaroaren 28ko EHAA, 226. zk. Testu bateratua.

Ba al zenekien...
Eusko Jaurlaritzaren Etika- eta Jokabide-kodearen
ezaugarriak:
· “Goi karguentzako” kodea da: ez da aplikatzen gainerako
Administrazioan, eta momentuz ez dago kode osagarririk.
· Estatu mailan gauzaturiko lehenbiziko esperientzia da,
Zuzentasun Markodun Jokabide Kodeei dagokienez.
· Kode-mota berri bat da: Balioak/Printzipioak/Jokabide-arauak.
· “Tresna bizia” da: etengabe egokitzen da, Etikarako Batzorde
Publikoaren proposamenez (zenbait alditan egokitu da
dagoeneko).
· Erakundearen zuzentasun esparrua dauka: hedapena/
prebentzioa; kontsultak eta kexak egiteko prozedurak; bermeorganoa; urteko jarduera-txostenak (barne ebaluazioa); eta
egokitzapen proposamenak.
· Etika Publikorako Batzordea sortu zuen: barne/kanpo
presentzia (2/2). Garrantzizko organoa. Ebazpen ugari
eman ditu, kontsulta, zalantza eta kexei erantzuna emanez.
Jardueraren ondoriozko legitimazioa. Ereduaren indargunea.
· Aurrekaria izan da beste erakunde batzuentzat.
· Kodearen esteka: http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/
funtzio-publikoa/-/etika-eta-gobernu-onaren-kodea/
· Etika Publikorako Batzordearen esteka: http://www.euskadi.
eus/eusko-jaurlaritza/funtzio-publikoa/-/etika-publikorakobatzordea/
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JARDUNBIDE EGOKIAK FORU EREMUAN: GIPUZKOAKO FORU
ALDUNDIKO ERAKUNDEAREN ZUZENTASUN SISTEMA
Erakunde mailan aurreratuena den praktika, zalantzarik gabe, diseinuari
dagokionez behintzat (aplikazioaren eremuan, berriz, Eusko Jaurlaritzarenak
denbora gehiago darama indarrean), Gipuzkoako Foru Aldundiak eraikitako
Erakundearen Zuzentasun Sistemaren esperientzia da, 2016an abiarazi eta 20172019 urteetan zehar garatu dena.

Ba al zenekien...
Gipuzkoako Foru Aldundiko Erakundearen Zuzentasun
Sistemak honako ezaugarriak ditu:
· EZSren eta goikarguentzako Kodearen
hasierako onarpena
Zuzentasun Markoarekin.
· Helburua: erakunde
osoarentzako zuzentasunsistema eraikitzea (karguak,
langileak, kontratistak, diruz
lagundutako erakundeak,
etab.).
· Sistematika berri eta
aurreratua: balio etikoak eta
jokabide-arauak definitzen
ditu, bai eta gobernamendu
nahiz administrazio onerako
printzipio eta jardueraarauak ere.
· Estatu osoko eredurik
aurreratuena da. Eusko
Jaurlaritzaren ereduan
oinarritua dagoen arren, hura
sakondu eta sistematizatzen
du.

· Etika Batzordea
barnekoak/kanpokoak 2/3.
· Zuzentasun Sistemaren
Elementuak (Kodeak):
- Foru-karguei aplikatzeko
Jokabide-kodea eta
Zuzentasun-esparrua.
- Kontratazio Publikorako
Kodea.
- Foru Enplegu
Publikoaren Kodea.
- Dirulaguntzen kodea.
· Esteka: https://www.
gipuzkoa.eus/eu/aldundia/
zuzentasun-sistema
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JARDUNBIDE EGOKIAK UDALETAN
Bilboko Udala:
- Jokabideari, gobernu onari eta kalitate instituzionalarekiko
konpromisoari buruzko kodea (2015-XI-25eko osoko bilkuran onetsia).
- Ordezkaritza-karguei eta zuzendaritzako langileei aplikatzekoa.
Jokabide-arau desberdinak, kolektiboaren arabera (goi-karguak eta
zuzendaritzako langileak; osoko bilkuretako ordezkariak).
- Alderdi politiko guztien atxikimendua jaso zuen, batena izan ezik.
- Eusko Jaurlaritzaren Kodea eta EUDELen 2013ko kodearen zirriborroa hartu
ditu eredu gisa.
- Zuzentasun-esparrua: prebentzioa, hedapena eta prozedurak.
- Berme-organoa; Etika Batzordea (barneko 3 pertsona/ 2 kanpokoak).
- Praktikan ez da asko garatu.
- Esteka: https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1279148413525
&language=eu&pageid=1279148413525&pagename=Bilbaonet%2FPage%
2FBIO_contenidoFinal

Bartzelonako Udala:
- Bartzelonako Udaleko Etika- eta Jokabide-kodea.
- Araubidezko xedapena (alde kritikagarria: zurruntasuna).
- Azpiegitura etiko bat eraikitzea, Erakundearen Zuzentasun Esparruan
(elementuak).
- Kanpora esportatzeko ez oso aproposa: erregimen bereziko udalerria.
- Aplikazio-eremu subjektiboa: ordezkari politikoak, arduradunak,
zuzendaritzako kideak, behin-behineko langileak, etab. Zuzendaritzafuntzioak dituzten izendapen askeko funtzionarioei aplikatzen zaie.
- Jokabide-kodea, baina bateraezintasun arauekin.
- Nahasmendua balio eta printzipioetan.
- Zehaztapena jokabide-arauen enuntziatuan.
- Indargunea: Etika Batzordea, kanpokoekin soilik osatua, baina indar
politikoen arabera banatuta. Arazoak: funtzionamendua (zehapenak).
- Egokitzapen konplexua, Araudi bidez onartu baita. Ahobatezkotasunik ez.
- Esteka: https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/codigoconducta
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Legazpiko Udala:
- Erakundearen zuzentasun sistema, GFAren EZSn oinarrituta: http://www.
legazpi.eus/udala/zuzentasun-sistema/legazpi-eredugarri-bat
- Eredu instituzionala, momentuz hiru kode onartu dira:
· Gobernu-ardurak dituzten udal-karguen Etika eta Gobernamendu
Onerako Kodea.
· Udal-karguen Kode Etikoa eta Gobernamendu Ona.
· Enplegu publikoaren Kode Etikoa eta Gobernamendu Ona.
- Esteka: aipatutako kodeak hemen kontsulta daitezke: http://www.
legazpi.eus/udala/zuzentasun-sistema/etika-kodeak

3.3. Gardentasuna Tokiko
Gobernuetan.
Gardentasunaren egungo testuingurua

“Hitz xumez esanda, soilik publiko egin
daitekeena da justua; gardentasunik
gabekoa ez da fidagarria”.
(Victoria Camps, Virtudes Políticas, Austral, 1993).
Gardentasunak izaera instrumentala dauka. Zuzentasunaren izaera
esentzialaren aurrean, botereari azterketa egiteko eta jarduera publikoa
gauzatzeko balio du Gardentasunak batez ere. Bere helburu garrantzitsuenak,
beraz, boterea kontrolatzea eta ustelkeria nahiz jarduera desegokiak
saihestea dira. Gardentasunak badu, bestalde, prebentzio- eta disuasioizaera. Argitaratu edo ematen den informazioak ezin du akats politiko edota
administratiborik eduki, udalaren irudia kaltetzen baita halakoetan.
Edozein kasutan, Gardentasunaren araubidezko ikuspegi okerra detekta
daiteke: kontrolatu beharreko subjektu instituzionala arduratu behar
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da gardentasun-betebeharrak betetzeaz (horrek zuzenean garamatza
informazioa gorde, aldatu edo ezkutatzera bideraturiko bideak sortzera).
Konponbide bakarra, Hannah Arendtek bere egunean ohartarazi zuen moduan,
erakunde independenteak edo gardentasuna bermatzen dutenak eratzea da.
Horien funtzioak lirateke, batetik, informazio publikoa eskuratzeko eskubidea
ez betetzeagatik udalen aurrean egiten diren erreklamazioak ebaztea, eta,
bestetik, gardentasunetik-publizitate aktibotik (legeek administrazio publikoei
informazioa webguneetan edota Gardentasun Atarietan argitaratzeko ezartzen
dien betebeharra), eratorritako betebeharrak ez betetzearen aurrean neurri
zuzentzaileak ezarri eta horren zaintza egitea.
“Demos heldugabea” dagoela ere ohartarazi da. Gardentasunari, informazio
publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko legea (GIPEGOL)
indarrean sartu zenetik denbora dezente igaro den arren, euskal autonomia
erkidegoko herritarrek oso informazio publiko gutxi eskatzen dute euren
udaletan. Gardentasun Atariak ere oso gutxitan bisitatzen dituzte informazio
bila. Joera hori zuzendu beharra dago, udaletatik gardentasun-politika irekiak
sustatuz.
Udaletako jarduera publikoa “argiztatzea” edo “ikusaraztea” da
gardentasunaren helburua, eta jarduera politikoan ez ezik, baita
administrazioaren jardueran ere. Herritarrak informatzea da helburua:
nola gobernatu eta administratzen den; zer erabaki hartzen diren, eta
zergatik; eta baliabide publikoak zertan erabiltzen diren. Opakutasuna eta
obskurantismoa ez dira bateragarriak gardentasunarekin. Bai politikak bai
administrazioaren jarduerak ez dute guztiz bat egiten gardentasunarekin:

“Botereak eta informazioak ezin dute
elkar ikusi. Botereak nahiago izaten du
sekretuz inguratu”.
(Byung-Chul Han, Im Schwarm, 2013).
Gainera, gardentasuna gizarte digitalizatuaren ondorengoa da, eta
bidelagun izango du hasi berri duen bidaia luzean zehar. Bidea hasi besterik
ez dugu egin.
2019-2023 agintaldiak Gardentasun Politika horren finkatzea ekarri behar
du Euskadiko udaletara; horretarako, gardentasunaren beste dimentsio
batzuetan barrena hedatu behar du (informazio publikoa eskuratzeko
eskubidea, erakunde barneko proiekzioa eta kultura aldaketa, etab.).
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Zer da Gardentasuna, eta zer dimentsio dauzka?
Herritarrek boterea eta administrazio publikoaren jarduera kontrolatzeko
ezinbesteko tresna da gardentasuna.
Gizarte demokratiko aurreratu batean boterearen kontrolak hil ala bizikoak
dira. Arduradun politikoek kontuak ematea da Gardentasunaren helburuetako
bat, bai eta ustelkeria saihestu eta eragoztea ere.
Beraz, gobernuen Politika da Gardentasuna; baina baita herritarren eskakizun
bat ere, zeinak gero eta baliabide gehiago dituen botere publikoen ekintzak
aztertzeko eta jarduera hori modu aktiboan gauzatzeko (tresna ugari daude
horretarako).

Gardentasun-politikaren helburuak
Manuel Villoria irakasle eta Transparencia
Internacional erakundeko kideak azaldu duen bezala,
Gardentasun-politikak funtsezko hiru helburu ditu:
1. Gobernu-ekintzen legitimitatea indartzea, eta,
horrela, herritarrek politikan eta erakundeengan
duten konfiantzarik eza arintzea.
2. Ustelkeria saihestea, bai eta identifikatzea ere,
datuen analisiaren bidez.
3. Gobernuaren eraginkortasuna areagotzea
Gardentasunak sortzen dituen pizgarriak nahiz
pizgarri-ezak baliatuz.
Udalen kasuan, Gardentasun Politika sustatzea nahitaezkoa da Erakundearen
eta Demokraziaren kalitatea hobetzeko bidean; horrez gain, oinarrizko hiru
emaitza hauek erdiesteko modua ere bada:
A. Herritarren konfiantza indartzea.
B. Baliabide publikoen erabilera okerra prebenitzea, eta errotuta
dauden jokabide nahiz praktika desegokiak saihestea.
C. Kudeaketa publikoa hobetzea, eta jarduera ekonomikoa sustatzea
(informazioa berrerabiltzea).
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Gardentasunaren paradoxa
“Gardentasunaren paradoxa da, zenbat eta
ezagunago bilakatu, eta zenbat eta informazio
eta datu gehiago argitaratu, orduan eta zailagoa
egiten zaiela herritarrei ikuskatze-lanak
gauzatzea. Beraz, gertatu ohi da kazetariak eta
komunikabideak, GKE espezializatuak, eta etika
publikoari buruzko ardura eta denbora libre asko
daukaten norbanakoak izaten direla argitaratzen
denari arreta jartzen dioten bakarrak”
(Politikon: La urna rota)

Gardentasunaren kontzeptua konplexua da, hala ere; dimentsio edota
adierazteko modu bat baino gehiago izaten ditu, objektuaren edota dagokion
eremuaren arabera.

Gardentasunaren dimentsioak
· Balioa edo Printzipioa (Jokabide-kodeetan edo
Jardunbide egokien kodeetan jasotzen dira).
· Publizitate aktiboa (informazio publikoa webgune
edo atarien bidez hedatzen da; lege-eskakizuna).
· “Pasiboa” (informazio publikoa eskuratzeko
eskubidea; herritarrek gauzatzen dute).
· Lankidetza (herritarren parte-hartzearekin lotuta
dago).
· Erakunde barnekoa (sistema burokratikoaren
funtzionamendu gardenean du eragina).
· Kontuak ematea (kudeaketaren emaitzekin lotuta
dago).
· Lobbyak edo presio-taldeak (interes-taldeen
erregistroa arautzea).
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Gardentasunak, balio edo printzipio modura ulertuta, Jokabide Kodeak
eta Jardunbide Egokiak onartu dituzten udaletan baino ez du izan isla.
Komeni da ohartaraztea, hala ere, administrazioaren zenbait legek berariaz
ezartzen dutela gardentasun-printzipioa administrazio publikoen jardunean,
baita toki-administrazioen kasuan ere (esaterako, Sektore Publikoko Araubide
Juridikoaren Legean edota Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legean,
besteak beste).
Udalek asko garatu dute gardentasunaren dimentsio edo proiekzio
“aktiboa”: gardentasun-betebeharren betetzea, arauek hala agintzen dutelako
(GIPEGOL edo ETEL) edo, hala dagokionean, Legeak ezartzen duena baino
gehiago informatzeko borondate politikoa dagoelako. Gardentasunaren
proiekzio aktiboa da, Udala baita sustatzeaz arduratu eta hori aurrera
eramateko baliabideak jarri behar dituena. Puntu honetan, badira garrantzizko
zenbait elementu: informazio publikoa eskuratzea, etengabeko eguneratzea,
informazioaren kalitatea, etab. Horretan, lagungarria da webguneak edota
gardentasun atariak diseinu on bat izatea; hala ere, bertan jartzen den
informazioa eta informazio hori aurkezteko modua dira benetan garrantzia
dutenak. Kontsulta “mozorrotu”, “ezkutatu” edo “lapurtu” gabe, batez ere.
Erabaki politiko edo administratibo hori ez da batere erraza, udal-gobernua
higatzen duten informazioak ez baitira argitaratzen edota, argitaratuta ere,
eskuratzeko erraza ez den bideren bat baliatuz egiten baita.
Beraz, gauza bat litzateke gardentasun-publikotasun aktiborako araubidezko
betebeharrei erantzuna ematea, nola edo hala; eta beste bat, berriz, udalean
Gardentasun politika benetan zintzoa eta argia abiarazi eta sustatzea, ondorioei
begiratu gabe.

Iritzia
Manuel Villoria irakasleak, “aukera-leihoen” metafora
baliatuz, bereizketa egiten du legezkotasuna modu
zorrotzean betetzen duten erakundeen eta prozesuan
aurrera egiten dutenen artean. Horren inguruan, hau
da bere iritzia:
“Zenbait udal igarlek, Bilbo buru zutela, pauso
garrantzitsuak eman zituzten arlo honetan;
halaber, demostratu zuten, ikuspegi estrategikoaren
bidez zerbitzu hobea ematen zaiela herritarrei,
taktismotik eta behin eta berriz epe laburrera begira
egotetik baino”.
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Udalerrien artean desberdintasun ugari dagoen arren, Euskadiko udalek,
orokorrean, eskaera (eskabide) gutxi izan dute informazio publikoa
eskuratzeko eskubideari dagokionez.

Ba al zenekien...
Informazio publikoa eskuratzeko eskubideari buruzko Eusko
Jaurlaritzaren mendeko Informazio Publikoaren Sarbiderako
Euskal Batzordeari egindako erreklamazioak erkatuz gero
(toki erakundeen aurkako bestelako erreklamazioak ere
ebazten dira bertan), ikusiko dugu 2016tik 2019ko apirila
bitartean 128 erreklamazio ebatzi direla Euskadiko udalen
aldetik berariaz edo ustez informazio publikoa ukatu izana
oinarri hartuta.

Edozein kasutan, ez da egokia jakiteko eskubidea egikaritzeari (informazio
publikoa eskuratzeko eskubidea) gardentasunaren modalitate “pasibo” izena
ematea. Nahastea ekarriko luke horrek. “Jakiteko eskubidea”, herritarren
eskubidea den heinean, gardentasuna egikaritzeko modu sendoa da.
Udalek eskubide horren erabilera sustatu beharko lukete, erakundearen
beraren kalitatea hobetze aldera.
Hala ere, informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen xedea dira, bai
egungo informazioa (administrazioaren esku euskarri-mota edozein dela
dagoen dokumentazio edo informazioa), bai iraganekoa. Printzipioz, ez dago
denbora-mugarik informazio hori eskuratzeko.
GIPEGOLek, ordea, informazio-eskaera ukatzeko arrazoiak ezartzen ditu, modu
oso murriztailean interpretatu behar badira ere. Informazioa emateari ere
zenbait muga ezartzen dizkio, horiek ere modu murriztailean interpretatuta,
hala legeriaren nola epaileen aldetik.
Informazio publikoa eskatzeko orduan sortzen diren arazo nagusiak
eskubide hori eskatzearen eta datu pertsonalak babesteko eskubidearen
arteko gatazkak eragindakoak dira. Lehendabiziko arazoa zera litzateke:
informazio publikoa eskuratzeko eskubidea, datu pertsonalak babesteari
buruzko eskubidea ez bezala, ez da funtsezko eskubide gisa egituratu, legezko
zehaztapen moduan baizik. Horrek eragina dauka, batetik, arazoa arautzeko
orduan (GIPEGOLen 15. artikulua), baina batez ere administrazio-praktikan.
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra indarrean sartu izanak ez du,
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berez, datu pertsonalak barne hartzen dituen informazio publikoa ematea
eragozten, baldin eta datu horiek garrantzizkoak edota interes publikokoak
direnean. Oinarrizko araudia, ordea, murriztaileagoa da, eta, gehienetan,
lehentasuna ematen dio datu pertsonalak babesteari, informazioa emateari
baino. Edozein kasutan, eta posible den guztietan, datu pertsonala bereizi
edota anonimizatu behar da, eskatutako informazioa eman aurretik.
Hala ere, administrazio publikoek traba ugari jartzen dituzte oraindik
ere informazio zehatza emateko orduan. Horregatik, informazio publikoa
eskuratzerako eskubidea ukatuz gero, bai berariaz bai isilbidez (isiltasuna
ere ezezkoa baita), herritarrek horretarako berariaz sortu den erreklamazioorganora jo dezakete (Euskadiko udalerrien kasuan Informazio Publikoaren
Sarbiderako Euskal Batzordera), edota zuzenean administrazioarekiko auzierrekurtsoa jar daiteke justizia-epaitegietan.

Ideia-indarra
Udalek etorkizunean izango duten gardentasun-maila
neurtuko da, sarean jasotzen den informazioagatik ez
ezik, Gardentasun Politika bere osotasunean garatzeko
daukan moduagatik, informazio publikoa eskuratzeko
eskubidea ere politika horren baitakoa baita.
Gardentasunari dagozkion ohiko bi dimentsioei, udaletan gehien aplikatzen
direnei alegia, hirugarren bat ere gehitu dakioke, nahiz eta inplizituki sartuta
egon Publizitate aktiboaren eta informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen
osoko diseinuan: Gardentasun kolaboratiboa.
Gobernu Irekia da bitartekorik garbiena herritarrak erakundeekin
elkarlanean gardentasunean jardutea ahalbidetzeko. ETELen jasota dago
ideia hori.
Gardentasun atariak eta webguneak, herritarren parte-hartzerako
baliabide gisa edota herritarren sentsibilitate eta usteak (“kea”) (adibidez,
erreklamazioak, kexak, iradokizunak, proposamenak, ekimenak, etab.)
neurtzeko halako sentsore modura. Gardentasun atariak edota webguneak
konfiguratzeko modu bat baino gehiago dago. Informazio ugari jartzea
da normalena, larregi zenbait kasutan, baina oso gutxitan erabil daitezke
jendartearekin edota udalerriko herritarrekin jardun ahal izateko moduan.
Gobernu Irekiaren ideia tresna edota baliabide teknologiko desberdinen
bidez garatzeak (wiki edo app bidez, edota sare sozialetan) agertoki
berria ireki dio Gardentasun Politikari, eta herritarren eta gobernu nahiz
administrazio publikoen arteko harremanari.
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Gardentasunaren gainerako dimentsioak ia ez dira erabili ere egin Euskadiko
udaletan. Horien artean, nabarmentzeko moduko garrantzia dauka
Erakundearen barneko gardentasunak, funtsezkoa baita kultura politikoa
aldatu eta udal bakoitzean kudeatu ahal izateko.
- Gardentasuna kontuak emateko baliabide gisa.
- Gardentasunaren dimentsio zentrala.
- Agintaldiko planarekin eta sektoreko plan eragileekin lerrokatzea.
- Garatzeko dagoen ahalmen handi bat. Helburuen betetze-maila
erakustera emateko Gardentasun atariak eta webguneak erabiltzea.

Publizitate aktiboa: izaera eta aplikatzeko esparru
arauemailea
Gardentasuna-publizitate aktiboa da, gaur arte, gehien erabili dena. Zentzuzkoa
da hori, gardentasun-politika udal batean ezarri ahal izateko eman beharreko
lehenbiziko urratsak horiek direlako. Ondoren, gainerakoak datoz.
Oraintsu arte nahiko modu sinplean ulertu da Gardentasuna. Gardentasuna
eta Publizitate aktiboa berdinak direla dioen ekuazioa badakigu ez dela
zuzena. Era berean, ez da zuzena pentsatzea Gardentasuna informazioa
gune edota egoitza elektronikoan modu txukun eta erakargarrian jasotze
hutsa dela. Gardentasuna hori baino askoz gehiago da.
Publizitate aktiboa, ordea, Gardentasun politikaren elementu zentrala da.
Gardentasun Ataria edo webgunea ondo kudeatzea, batetik, aurkezpentxartel bikaina da erakundearentzat; bestetik, udalaren kudeaketa
hobetzeko tresna izugarria izan daiteke, zalantzarik gabe.

Ba al zenekien...
2017. urteko Udalen Gardentasun nazioarteko
Indizean (UGI), Barakaldo, Bilbo, Getxo eta VitoriaGasteizko udalek puntuaziorik altuena erdietsi
zuten (100). Estatuko 19 udalerri iritsi ziren soilik
gehieneko puntuazio horretara. Horietatik lau
Euskadiko udalerriak izan ziren.
Esteka: https://transparencia.org.es/ita-2017/
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Gardentasun atarian edo, hala badagokio, webgune edota egoitza
elektronikoan nahitaez argitaratu behar da zenbait esparrutako informazio
garrantzizkoa. Funtsezkoa da webguneko edukiak erraz eskuratzeko
modukoak, argiak eta ulergarriak izatea herritarrentzat.
Publizitate aktiboaren kasuan Lege (GIPEGOL eta ETEL) edo, hala dagokionean,
udal-ordenantza bidez ezartzen dira udal-gobernuak eta bere mendeko
erakundeek bete beharreko gutxienekoak. Gutxieneko horiek nahitaez bete
behar dira, behin baino gehiagotan bete ezean arau-hauste larria izatera iritsi
daitezkeelako.
Webgunean edo Gardentasun atarian “garrantzizkoa den informazio publikoa”
argitaratu behar da. Dagokion legeriak (edota udal-ordenantzak, hala
dagokionean) zehaztuko du zein den unean-unean igo beharreko edukia.

Ba al zenekien...
Gardentasunari-publizitate aktiboari buruzko indarreko
sistema behar bezala ulertzeko, udalen betebeharrei
dagokienez, honakoa argi eduki behar da:
1. Oinarrizko araudiak (GIPEGOL) gardentasunaren esparruan
udal guztiek nahitaez bete beharreko gutxieneko estandarrak
jasotzen ditu.
2. ETELek gehitu egiten ditu gardentasun-estandar horiek,
aurrekoei eduki osagarriak erantsiz, baina ñabardura birekin:
a. 2.000 biztanle arte Euskadiko udalerriek GIPEGOLen
jasotako edukiak bete behar dituzte soilik.
b. 2.000 biztanletik gorako udalerrien kasuan, modu
mailakatuan (biztanleria-tarteen arabera) beteko dituzte
gardentasunari dagokionez ETELek jasotzen dituen
betebeharrak. Hori horrela, Legea indarrean sartu eta 5 urte
geroago (2021eko apirila) biztanle-kopuru hori gainditzen
duten udalerri guztiek nahitaez bete beharko dituzte aipatu
lege horretan jasota dauden gardentasun-betebeharrak.
3. Udal-ordenantza bidez publizitate aktiborako gardentasunbetebeharrak gehitu daitezke, nahi beste (legeak datu
eta materialen babesari buruz ezartzen dituen mugak
errespetatuta, betiere).
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19/2013 LEGEAREN ARABERA (GIPEGOL) EUSKADIKO
UDAL GUZTIEK BETE BEHARREKO GUTXIENEKO
GARDENTASUN-BETEBEHARRAK
19/2013 Legeak, administrazio publikoek bete behar dituzten publizitate
aktiboari buruzko betebeharrak definitzean, ez ditu toki administrazioak
kontuan hartzen. Hala ere, tokiko gobernuetan ere oinarrizko araudi modura
aplikatzen da lege hori, udalei egitura eta funtzio desberdinak dagozkien
arren. Gainera, oso generikoa da, eta publikatu beharreko informazio guztia
hiru esparru handitan taldekatzen du:
1. Erakundeari, antolaketari eta plangintzari buruzko informazioa.
Kasu honetan, garatzen dituzten funtzioak, ezarri beharreko araudia
eta antolaketa-egitura argitaratu behar dituzte udalek. Arduradun
politikoen identifikazioa (zuzendaritzako kideena eta buruzagitzadun
funtzionarioena ere bai) organigramarekin batera agertu behar da; horrez
gain, pertsona horietako bakoitzaren profil eta ibilbideak ere argitaratuko
dira.
2. Garrantzi juridikodun informazioa. Udalei dagokien esparruan, alor
honetan proiektuak, Ordenantzak edo Araudiak argitaratu behar dira,
baita txosten eta irizpen jakin batzuk ere.
3. Informazio ekonomikoa, aurrekontuei buruzkoa eta estatistikak.
Garrantzi gehien duen atala da, zalantzarik gabe. Honakoak argitaratzen
dira: kontratuak, hitzarmenak, dirulaguntzak eta laguntza publikoak, udalaurrekontuak, urteko kontuak, tokiko ordezkari politikoen ordainsariak, bai
eta horiei dagozkien ondasun eta jardueren aitorpenak ere.

Bestalde, publizitate aktiboaren alorrean ETELen jasota dauden gardentasunbaldintzak askoz ere zorrotzagoak dira. Hasteko, modu desberdin batean
sistematizatzen ditu (udal bakoitzaren egitura eta funtzioen arabera).
Bigarrenez, biderkatu egiten ditu Euskadiko udalerriei dagozkien
betebeharrak, ETELen bertan ezartzen diren terminoetan.
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EUSKADIKO UDALEN
GARDENTASUN-BETEBEHARRAK, ETEL-EN ARABERA

· Erakundeari eta antolamenduari buruzko informazioa
· Informazio juridiko-normatiboa
· Tokiko politika publikoei eta zerbitzu zorroari buruzko informazioa
· Kudeaketa publikoari buruzko informazioa
· Toki-erakundearen zerbitzupeko langileei buruzko informazioa
· Informazio ekonomiko-finantzarioa eta aurrekontuei buruzkoa

GARDENTASUN-BETEBEHARREI BURUZKO
ESKAKIZUNEN MAILAKETA, UDAL BAKOITZEKO
BIZTANLE-KOPURUAREN ARABERA:
Pragmatikotasuna oinarri hartuta, proiektuak gardentasun-betebeharrak
aplikatzeko mailakatze bat egin du denboran zehar, biztanleriaren
arabera (Estatuko gardentasun-legetik eratorritakoek honezkero
beteta egon behar lukete):

1. 2.000 biztanlerainoko udalerriak: ez zaizkie aplikatzen udalen legeak
ezartzen dituen betebehar gehigarriak.
2. 2.001 eta 5.000 biztanle arteko udalerriak: 2021eko apirilaren 15era
arteko epea.
3. 5.001 eta 10.000 biztanle arteko udalerriak: 2020ko apirilaren 15era
arteko epea.
4. 10.001 eta 20.000 biztanle arteko udalerriak: 2019ko apirilaren 15era
arte.
5. 20.000 biztanletik gorako udalerriak: 2018ko apirilaren 15era arte.
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Erakunde-esparrua eta Gardentasuna kudeatzeko
eredua
“Azken urteotan gardentasunaren
kontzeptuak garapen izugarria izan du gizarte
demokratikoetan. Botere ikuskapena da
kontrolerako eta leheneratze demokratikorako
herritarrek daukaten tresnarik indartsuena”.
(Daniel Innerarity, La política en tiempos de
indignación, 2015).
Orain arte azaldutakoaren arabera ikus daitekeen bezala, udalak modu
askotara izan daitezke gardenak. Posible litzateke udalen batek “ustezko”
gardentasunaren alde egitea; baina hori ez da batere gomendagarria,
sinesgarritasuna kentzen diolako udal-gobernuari. Esaerak dioen moduan,
itxurak iruzur egiten du. Eta gardentasunaren alorrean ez dago iruzur egiterik.
Bestelako gardentasun bat ere bila liteke, legerian jasota dauden betebeharrak
“araudiaren arabera” betetzera mugatuaz; baina modu askotara bete daitezke.
Gardentasun-betebeharren betetzea araubidez ezarrita dago, eta udal guztiguztiek errespetatu behar dute hori. Eta azkenik, gardentasun “efektibo” baten
alde egin daiteke. Azken finean, hori da egin daitekeen apusturik aurrerakoiena:
politika- eta administrazio-kultura, eta horien funtzionamendua hobetzea,
gardentasunaren bidez. Hori da aukeratu beharko litzatekeen bidea.
1. GARDENTASUN EFEKTIBOA
Gardentasun efektiboa aukeratzeak esan nahi du Gobernantza Ona erdiesteko
urrats bat eman dela. Gardentasuna Gobernantzaren gainerako ardatz edo
dimentsioetan txertatzea.
Gardentasun efektiboa ez da “ezkutaketan ibiltzea”, Gardentasun atariaren
eta webgunearen bidez informazio jakin bat erakustea baizik, kalitatezkoa,
eskuragarria, argia, ulertzeko modukoa, etengabe eguneratzen dena eta azkar
batean iritzi bat sorrarazteko gai dena. Hobe irudi bat, milaka hitz baino.
Gardentasun efektiboa zuzentasunaren aldekoa da.
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Gardentasun efektiboaren Eskakizunak (legerian modu irregularrean daude
jasota):

1. Balioetan oinarritutako antolaketa (zuzentasun-tresna).
2. Gobernantza edota Gobernamendu Onaren Politiken baitakoa
(Erakundeen kalitatea).

3. Gardentasunaren kudeaketa-esparrua proiekzio eta dimentsio
guztietan.

4. Eraginkortasun hori sustatuko duen berme-sistema (erakunde
independenteak). “Geometria aldakorreko” arazoa. Gehienek politikaren
eragina izaten dute euren osaeran.

GARDENTASUNAREN BERME-SISTEMA
Gardentasunaren Berme-sistema, betiere, kontuan eduki
beharreko bi elementu hauekin ixten da:

1. Gardentasun-betebeharrak behin eta berriz ez betetzeak (aktiboki
edo pasiboki) arau-hauste larria sorrarazten du, eta horren gaineko
erantzukizuna ordezkari-publiko kargudunen, zuzendaritzako
kideen edota toki-administrazioaren zerbitzupeko langileena
izango da, toki-erakunde bakoitzeko arau edo egiturek ezartzen
dutenaren arabera, betiere. Araudi orokorrak (GIPEGOL) arau-hausteak
aurreikusten ditu, baina zehapenik ez ordea. ETELek ez du zehapenik
ezartzen. Oinarrizko legeria aldatzea zen asmoa, gardentasunaren
aurkako arau-hausteak tipifikatu eta zehapenak zehaztu ahal izateko.
Orain arte ez da halakorik egin.

2 . Informazio publikoa eskuratzeko eskabidea ukatzea, edo
eskabideari erantzunik ez ematea (isiltasuna) erreklamazioa jartzeko
arrazoia izan daiteke gaur egun; Informazio Publikoaren Sarbiderako
Euskal Batzordearen aurrean jarri daiteke erreklamazio hori (Eusko
Jaurlaritzaren mende dago, eta mendeko langileek osatzen dute
esklusiboki; hala nola, Euskadiko Administrazio Orokorreko goi-kargu
edo funtzionario publikoak).
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3.4. Herritarren parte-hartzea
gobernantza berriaren eta gobernu
irekiaren esparruan.
Demokrazia eta herritarren parte-hartzea
Demokrazia eta herritarren parte-hartzea kontzeptu osagarriak dira.
Demokrazia, prozedura bezala ulertuta, parte-hartzeko modua ere bada.
Baina egia da, era berean, herritarrek gero eta gehiago parte hartu nahi dutela
erabaki publikoetan. Sare sozialak eta Internet erabiltzen dira interes berri
horiek bideratzeko tresna gisa.

“2.0 webgunearen ondorioz, erabilera
anitzeko aplikazio ugari sortu dira:
zerbitzuak emateko, berrikuntzaprozesuentzako euskarri izateko, marketin
edo komunikazio digitalerako”.
(Méndez eta Cortés).
Ordezkaritzako demokraziaren protagonismoak murriztu egin ditu herritarrek
parte-hartze zuzen nahiz zeharkakorako zituzten ohiko esperientzietako
batzuk. Erakunde publikoek egun bizi duten krisi sakonak, eta, ondorioz,
ordezkaritzako sistemek bizi dutenak, herritarren parte-hartzerako prozedura
eta tekniketan jarri dute arreta.

Ba al zenekien...
1835. urtean idatziriko Democracy in America lan ezagunean
Alexis de Tocquevillek jadanik “demokraziaren eskola” izaera
aitortzen zien udalerriei. Bere hitzetan:
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“Herri askeen benetako indarra udalerrietan
dago. Udal-erakundeek askatasunarekin daukaten
harreman berbera daukate ikastetxeek zientziarekin:
herritarren esku jartzen dute, erabilera baketsuaz
gozarazi, eta haren zerbitzura jarriz. Udalerakunderik gabeko nazio batek Gobernu librea izan
dezake, baina inoiz ere ez askatasun espiriturik”.
Europako Kontseiluak (Tokiko eta Eskualdeko Botereen Kongresuaren bidez),
duela zenbait urtetik hona, udaletan erabakiak hartzeko prozeduretan
herritarren parte-hartzea helburu duten mekanismo sendoak jartzeko
beharrizana sustatu du, Gomendio desberdinen bidez.
Benetako helburua, ordea, ordezkaritzako demokraziak dituen gabeziak
zuzentzea, eta gobernuek toki-mailan erabakiak hartzeko baliatzen dituzten
prozesuetan sinesgarritasuna indartu eta bermatzea da.

“Gizarte mugimenduek, herritarren partaidetza
ez-konbentzionalak edo alderdiez kanpokoak,
funtzio benetan garrantzitsua dute; eta funtzio hori
bertan behera geldituko litzateke ordezkaritzako
demokrazia ordeztu nahiko balute. Ordezkaritzako
demokrazia horrek zuzenketa asko behar ditu,
baina ez dago oraindik hori ordeztuko duen
hautagairik”.
Daniel Innerarity.
Beraz, ezin kontrajarri genitzake ordezkaritzako demokrazia eta demokrazia
parte-hartzailea. Ez dira elkar baztertzen duten instituzioak, osagarriak
baizik. Izan ere, ordezkaritzako demokraziaren ageriko mugak hobetzeko
modukoak dira, demokrazia parte-hartzailearen mekanismo eta prozedurak
modu egokian erabiliz gero.

Parte-hartzea eta Tokiko Gobernuak
Herritarren parte-hartzea eta tokiko gobernua beti egon dira elkarri estuki
lotuta. Udalerria izanik herritarrek hurbilen daukaten lehenbiziko erakundea
(tokiko erakunde txikiak, barrutiak eta auzoak salbuetsita), hurbileko kontaktu
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hori ezin egokiagoa da herritarren parte-hartzera zuzenduriko prozedura
eta teknikak garatzera begira, udaletan erabakiak hartzeko prozeduren
baitan.

Iritzia
“Parte-hartzearen bidez eraginkortasuna areagotu
daiteke, demokrazian sakontzeko balio dezake,
administrazioa herritarrei gerturatzeko, desafekzio
politikoaren aurka borrokatzeko edo gizarte
justuagoa eraikitzeko, egotzi zaizkion onuretako
batzuk aipatzearren”.
Joan Font.

Herritarren parte-hartzearen dimentsio bikoitza:
herritarren eskubidea eta Udal-politika
Herritarren parte-hartzea, lehenengo eta behin, pertsonei dagokien
eskubidea da, garrantzizkoak diren gai publikoetan parte hartzeko aukera
izan dezaten. Hala dago jasota Konstituzioan, bai eta legeetan ere. Dimentsio
“subjektibo” hori benetan garrantzitsua da eta, beraz, norbanakoei eta
erakundeei dagokie.
Horrez gain, herritarren parte-hartzea Udal-politika ere bada; Gobernu
Irekiaren ideian barne hartuta dago, eta zerikusia dauka Gobernantza
Onaren kontzeptuarekin. Jakina denez, Gobernu Irekia adierak zuzenean
garamatza herritarrak aktiboki entzutera, hori baita tokiko gobernuetako
arduradunek egin behar dutena euren politikak zehaztu eta gauzatzeko
orduan. Gobernantza Ona, bestalde, ezin da herritarren parte-hartzerik gabe
ulertu.

Herritarren parte-hartzea, erabaki politiko gisa
“Parte-hartzearen zero puntua ez da metodologikoa
(parte-hartzea nola egin dioena), baizik eta
politikoa (zertarako nahi dugu sustatu partehartzea). Parte-hartzea demokrazia areagotzeko
eta gizartea eraldatzeko tresna izan daiteke, baina,
horretarako, borondate politikoa behar da”.
Kaleidos Fundazioa.
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Kontzeptu horiek biek (Gobernantza eta Gobernu Irekia) adiera berria
ematen diote tokiko gobernuari, “horizontaltasun” (Innerarity) zentzua
emanez botere publikoaren konfigurazio tradizionalaren, hau da,
“bertikalaren” aurrean. Boterearen adiera hierarkiko tradizionalak askoz ere
leunagoa den dimentsioari egin dio bidea; bertan, boterearen eta herritarren
arteko harremanek dimentsio berri bat hartzen dute.
Erakundeen sinesgarritasun ezaren aurrean, eta politika egiteko modu
tradizionalari aurka eginez herritarrek erakutsi duten erantzun sendoaren
aurrez aurre, herritarren parte-hartzea aukera berriak dakartzan leihoa da,
udal-politika hobetu eta herritarrek euren erakundeengan daukaten konfiantza
indartuko baitu.
Hala ere, Europako Kontseiluak ondotxo adierazi zuen moduan, 2008ko
finantza-krisiaren ostean, herritarrek erakundeekiko daukaten desafekzioa
nabarmen handitu da Europako herrialde guztietan.

Adituaren iritzia
2007. urtean jada, parte-hartze gaietan aditua den
Yves Sintomer irakasleak honakoa idatzi zuen:
“Kudeaketa eta administraziorako metodo
tradizionalak zalantzan jarri dira, oro har.
Erabakiak hartzeko prozesuak gero eta
konplexuagoak dira. Instituzio demokratikoak inoiz
ere ez dira horren errotuta egon gure kontinentean.
Hala ere, ideia hori lotuta dago halako desilusio
sentimendu batekin eta politika tradizionalak
daukan legitimitate defizitarekin. Horren isla dira,
esaterako, alderdiekiko errotze sozial geroz eta
makalagoa eta politikarienganako deskonfiantza
gero eta handiagoa, inkestek diotenaren arabera.
Parte-hartze mekanismoen sorrera egoera horri
aurre egiteko saiakera gisa uler daiteke”.
Gobernantza Onak eta Gobernu Irekiak eskatzen dutena da, beraz, toki
erakundeetan Gardentasun Politika erreal bezain eraginkorrak garatzea,
udalerrietan batez ere. Gardentasun kolaboratibo edo parte-hartzailearen
dimentsioa, beraz, tokiko gobernuetan barrena bidea egiten hasi da,
zalantzarik gabe.
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Toki-esparruetako Herritarren parte-hartzea aztertzerakoan, beraz, beti
eduki behar da kontuan arestian aipatu dugun dimentsio bikoitza: herritarren
eskubidea da, baina baita Udal-politika ere. Ikus dezagun nola antolatzen diren
bi planoak.

Parte-hartze bidezko udal-politika
Parte-hartze bidezko udal-politikak zeharkako izaera dauka nahiz eta, kasu
askotan, sektorekako eremu zehatzetan proiektatzen den. Bestela esanda,
Gobernu-taldearen Politika bezala ulertu behar da. Horrek esan nahi du
estrategia gisa planteatu behar dela, zenbait tresnaren bidez (planak). Plan
horiek mailakatu egin beharko dira, euren aplikazio-eremuaren arabera,
elkarren artean era koherente batean integratuz.

PARTE-HARTZE ESTRATEGIA BATEN ARDATZAK
Kaleidos Fundazioak, duela zenbait urte, Metodologías para la
participación ciudadana liburuan ezarri zuen zeintzuk diren
Parte-hartzeko Estrategia baten ardatzak. Hau da:
1. Guztiz garbi eduki behar da parte-hartzea proiekturen baten inguruan
gertatu behar dela, funtsezko zentzuarekin.
2. Garrantzizkoa da parte-hartze prozesuetan egon ohi diren eragile
anitzen definizio egokiak edukitzea (Politikariak-Zuzendaritzako kideakLangile publikoak-Herritarrak-Erakundeak).
3. Parte-hartze metodologiari buruzko hausnarketa, funtsezko zenbait
kontzeptu kokatu ahal izateko; honelako ideiak, kasurako: “prozesua”,
“diagnosi partekatua” edo “itzulketa”.

Estrategiaren definizioa (erabat garrantzizkoa, termino politikoetan), ordea,
ez da nahikoa udalerrian herritarren parte-hartze politika integrala garatzeari
begira.
Izan ere, politika hori abian jartzeak herritarren parte-hartzera bideraturiko
udal-esparru edo sistema bat antolatzea eskatzen du, non araugintzako
elementuak edo elementu instrumental desberdinak antolatuko diren,
modu koherente eta integratuan, horiek ere: Herritarren Parte-Hartze Araudia;
Herritarrek Parte-hartzeko Prozedurak; Parte-hartzeko Ehun instituzionala
(foroak, entzunaldiak, galdetegiak, aholkuak, etab.); eta, azkenik, erakundearen
webgunea edo Gardentasun ataria, bide telematikoen bidez parte-hartzeko
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mekanismoak ikuskatu ahal izateko, eta administrazioaren eta herritarren arteko
harremanetarako espazio bat ireki ahal izateko. Ikus ditzagun mekanismo
horiek, labur-labur.

GARRANTZIZKO ZORTZI PAUSO PARTE-HARTZE
PROZESU BAT GARATZEKO ESTRATEGIAN
1. Zergatik egin nahi dugu parte-hartze prozesu hori?
2. Zein da parte-hartze prozesuaren helburua?
3. Nork hartuko du parte prozesuan?
4. Jokorako zer arau erabiliko dira?
5. Nola gauzatuko dugu?
6. Noiz ekingo diogu prozesuari? Denbora eta erritmoak
7. Non egingo dugu? Espazioa eta lekuak
8. Zer baliabide izango ditugu?
(EUDEL, Nola egin kalitatezko partaidetza prozesua?, 2009)

Herritarren parte-hartzerako udal-esparru edo sistemak
barne hartu beharrekoak
1. HERRITARREN PARTE-HARTZEARI BURUZKO ARAUDIA EDO ORDENANTZA
Udalek halako tresna arauemaile bat edukitzea komeni da; hori baino lehen,
hala ere, udalerri horretan herritarrek erakundearen parte-hartze politikan
izango duten egitekoa diseinatu beharra dago. Horretarako, Osoko Bilkuran
ordezkaritza daukaten indar politiko desberdinen ahobatezkotasuna behar da,
baita udalerriko erakunde eta elkarteen adostasuna ere. Parte-hartze prozesu
ireki bat abiarazi behar da, herritarren parte-hartze ereduak izango dituen
funtsezko ildoak definitu eta arau bidez jaso ahal izateko.
Araudi edota Ordenantza horrek legezko arauketaren esparruan (oinarrizkoa
zein autonomikoa) jardun behar du; hala ere, berritzailea izan eta modalitate
berriak jar ditzake mahai gainean, oinarrizko legerian eskubide hori
egikaritzean normalean egin behar izan ohi duen bide estuegia aberatsago
bilakatzeko. Euskadiko Udalen Lege Proiektuak tarte nahikoa uzten du
zentzu horretan, prozedura eta mekanismo berritzaileei aukera emanez.
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2. HERRITARREK PARTE HARTZEKO PROZEDURAK
Herritarren parte-hartzea bideratzen dutenak dira; beraz, herritarrek tokiko
arazoetan parte hartzeko daukaten eskubidea gauzatzea ahalbidetzen du.
Parte-hartze prozesuak malgua izan behar du, betiko administrazio-prozedura
ortodoxoen kanonetatik urruti. Izan ere, udal-politika publikoak sustatu,
diseinatu, gauzatu eta ebaluatzeko helburua duen tresnaz ari gara.
Dimentsio honetan garrantzizkoa, zalantzarik gabe, zera da: herritarren
parte-hartzea eztabaidarako oinarrizko akordio baten bidez antolatzea.
Parte-hartzea modu eraginkorrean garatu ahal izateko, tokiko administrazioak
kalitatezko eta kontrastaturiko informazioa eman behar du, prozesuan
eztabaidatu daitekeen objektu edo arloa edozein izanda ere.
Herritarren parte-hartze prozesu horiek abiarazteko ekimena udalarena
(gobernu-taldea edo oposizioko taldeak) edota herritarrena edo euren
erakundeena izan daiteke. Prozesu horietan, funtsezkoa da ondo zehaztea zer
den eztabaidatuko dena, nola emango zaion amaiera prozesuari, eta zeintzuk
izan beharko liratekeen prozesuaren azken emaitza edota ondorioak.

Ideia-indarra
Garrantzitsuagoa da, ‘zer’ baino, ‘zertarako’
abiarazten den parte-hartze prozesua, eta zer
helbururekin egiten den jakitea.
Beraz, proiektu baten ‘zertarako’ galdegaia
herritarren parte-hartze prozesu osoaren
abiapuntua izan beharko litzateke.
Kaleidos Fundazioa.
Udalak bere jarrera arrazoitu egin beharko luke, erabakiak hartzeko
prozesuan ondorioekin bat ez datorrenean. Eztabaida, beraz, erabakiak
hartzeko prozesuaren parte da; hala ere, ezin da eskumeneko udalorganoaren erabakiaren ordezko modura egituratu (Osoko Bilkura, Gobernu
Batzarra, Alkatetza edo Zinegotzi ordezkaritzak). Edozein kasutan, erabakiaren
legitimitatea indartu egiten da ikuspuntu desberdinak aurrez aurre jarriz
gero (mentalitate hedatua), bai eta motibazioaren ondorioz ere (“indartua”
beharko lukeena) administrazioa eztabaida-prozesuaren ondorioekin bat ez
datorrenean.
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3. HERRITARREN PARTE-HARTZEAREN EHUN INSTITUZIONALA
“Ehun instituzionala” diogunean, organoaren euskarri modura jokatzen
duten barne-egiturez, parte-hartze foroez, kontseiluez, etab. ari gara,
parte-hartze politika hauen sustatzaile diren heinean.
Parte-hartzearen barne organoak udalaren beraren egiturak dira, eta, euren
egiteko bakarra (edo nagusia) udalerriko Politika (zeharkakoa) bideratzea
da, arlo jakin horretan. Egitura horiek politikoak, zuzendaritzakoak edo
teknikoak izan daitezke.
Ehun instituzionala, gero, erakundeen eta herritarren parte-hartzeari
irekitzen zaizkion administrazio-egiturez elikatzen da. Normalean, osaera
parekidea izan ohi dute (administrazioa/herritarrak edo entitateak).
Izaera orokorra izan dezakete (Hiri-kontseiluak), edo sektorekakoa (udalaren
eskumenekoak diren arlo zehatzetan: gizarte zerbitzuak, hirigintza, etab.).
Mota horretako baliabideen gehikuntza ordenarik gabekoa izan ohi da
sarritan, burokratikoagoak batzuk, eta diseinu irekidunak beste batzuk, kasuankasuan eskaini den parte-hartze aktiboaren arabera. Hori ez da lagungarria
organoen modalitateak sistematizatzeko orduan: kontseiluak, batzordeak,
foroak, entzunaldi publikoak, galdetegiak, etab.
4. HERRITARREI KONTSULTAK
Zuzeneko parte-hartze modalitateen artean (bitartekari gabe, aurreko
kasuetan ez bezala) kontsultak daude. Zuzeneko demokraziatik oso gertu
dagoen prozedura da; hala ere, sufragio bidez bideratzen da gehienetan,
bestelako bideak ere onartzen dituen arren (boto elektronikoa). Banakako
prozedura da, eta herritarraren gain jartzen da arreta nagusia, erakunde eta
elkarteetan jarri beharrean.
Oinarrizko legeria oso murriztailea izan da arlo honetan, eta kontsultei
izapide formal asko jarri zaizkie sarritan, egin beharreko ibilbidea zailduz.
Udalen Legearen proiektuak ekintza-eremu hori zabaltzearen alde egin eta
asko malgutzen du herritarrei kontsultak egiteko aukera, tresna edota bide
ugariren bidez (sektore edota lurraldekako kontsultak, kontsulta irekiak, etab.).
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5. HERRITARREN PARTE-HARTZEA
ELEKTRONIKOEN BIDEZ

WEBGUNEEN

EDO

BALIABIDE

Parte-hartzea oinarrizko premisa da Gobernu Irekietan. Zalantzarik gabe,
eta ikuspuntu honetatik begiratuta, informazioaren teknologiak garatzeak
izugarri errazten du udaletako parte-hartzea. Herritarren eta udalaren
arteko harremana areagotu egiten du, bide desberdinen bidez.
Ikuspuntu horretatik, eta Óscar Cortés eta Antonio Méndezek adierazi duten
moduan, 2.0 webguneen teknologiara igarotzeak jauzi kualitatiboa ekarri du
arazoei aurre egiteko moduari dagokionez. Hori guztia aztertuta dago, eta ez
du merezi hemen berriro aipatzerik.

“Gaur egun gaindituta dago
norabide bakarreko ikuspegia eta
transakziozkoa, eta lan handia egiten
ari gara erabiltzaileentzako sare
eta komunitateak sortzeko orduan,
elkarrekin hitz egin dezaten eta alderdi
bientzako interesgarria den lotura sor
dadin, edukiak modu bateratuan sortuz,
eta, batez ere, harreman hori onuragarria
izan dadin, bai erakundearentzat, bai
erabiltzaileentzat”.
Méndez eta Cortés.
Soilik esan behar da, hemendik aurrera herritarren parte-hartzea ezin izango
dela ulertu informazioaren eta komunikazioen teknologiak berezkoak
dituen tresnarik gabe, ez eta sare sozialek prozesuetan duten egiteko geroz
eta garrantzitsuagorik gabe ere. Ikusi denez, administrazio publikoak hasiak
dira joera horiek erabiltzen, nahiz eta, udalaren arabera, prozesuak zeharo
desberdinak eta alde izugarridunak diren.
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PARTE-HARTZEAREN BOST DIMENTSIOAK
1. Informazioa eskuratzea, parte-hartzerako oinarri gisa.
2. Herritarrei kontsultak egin eta iritzia eskatzea, abian diren prozeduren
inguruan.
3. Elkarrizketak eta solasaldiak, denbora errealean.
4. Eztabaida publikoa, lankidetzan lan egitea ahalbidetuko duena.
5. Erabakiak hartzea.
(Graells eta Ramilo).

3.5. Berdintasuneko Tokiko Politikak,
Gobernu Onaren Esparruan.
Sarrera: kontzeptu-esparrua
Gobernu Onaz hitz egitea demokrazia parte-hartzaileaz, giza eskubideez eta
justizia sozialaz hitz egitea da. Hala dago jasota Euskadiko Toki Erakundeei
buruzko Legean (2/2016 Legea, apirilaren 7koa): «... legeak apustu garbia egiten
du tokiko gobernuaren mailen sendotze instituzionalaren alde, udala baita
herritarrengandik gertuen dagoen erabaki-foroa. Horregatik, legea saiatzen
da tokiko politika publikoen diseinuan, erabakian eta ezarpenean herritarrek
informazioa eskuratzeko eta parte hartzeko bidea izan dezaten bitartekoak
sustatzeko dagoen premia larriari erantzuten (...). Orobat, oso kontuan izan da
erronka horiek lotuta daudela gero eta indartsuagoak diren eskakizun batzuei,
alegia, tokiko ekintza publikoan eta udal-egituretan beretan gobernu ona,
etika eta gardentasuna eskatzeari». ¹
Ildo horretan, Tokiko eta Eskualdeko Gobernuen Parisko Munduko Agendak,
Herrietan Emakumeen eta Gizonen Berdintasuna sustatzekoak, hau adierazten
du: «(...) tokiko autogobernu demokratikoak funtsezko eginkizuna du munduko
komunitate guztietako herritar guztientzako justizia soziala, ekonomikoa eta
politikoa bermatzen, eta gizarteko kide guztiak, emakumeak eta gizonak,
gobernantza-prozesuetan barne hartzen». ²

1. 2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. 2016ko apirilaren 14ko EHAA, 1544 (6/92).
2. Tokiko eta Eskualdeko Gobernuen Parisko Munduko Agenda, Herrietan Emakumeen eta Gizonen
Berdintasuna sustatzekoa. Parisen onartua, 2013ko urtarrilaren 31n eta otsailaren 1ean, Tokiko Emakume
Hautetsien Munduko Konferentzian.
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Esparru horretan, tokiko ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren arloak
kudeatzen eta arlo horietan aurrera egiten duen tokiko gobernuen eredu bat
proposatzen da; horretarako, genero-ikuspegia alderdi hauetan txertatzen du:
gardentasunean, herritarren partaidetzan, elkarlan publiko-pribatuko formula
berriak aztertzeko eta praktikatzeko beharrean, administrazioen arteko
elkarlanean eta politika publikoen ebaluazioa eta kontu-ematea sustatzean,
horiek hobetzeko eta helburuak lortzera bideratzeko.
Beraz, Gobernu Ona eraikitzen laguntzeko, genero-ikuspegia tokiko jarduketa
eta politika guztietan txertatu behar da. Horrek, EAEko Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako 4/2005 Legean jasotzen denaren arabera, hau esan nahi du:

3.4. artikulua. Genero-ikuspegiaren integrazioa
Euskadiko herri-aginteek genero-ikuspegia txertatu behar dute beren
politika eta ekintza guztietan, halako moduz non horietan guztietan
ezberdintasunak desagerrarazteko eta emakumeen eta gizonen
berdintasuna sustatzeko helburu orokorra ezarriko duten. Lege
honen ondoreetarako, honakoa da genero-ikuspegiaren integrazioa:
emakumeen eta gizonen egoera, baldintza, jomuga eta beharrizan
ezberdinak modu sistematikoan kontsideratzea, eta, horretarako,
politika eta ekintza guztietan, maila guztietan eta horien plangintza-,
egikaritze- eta ebaluazio-fase guztietan, ezberdintasunak
desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko xedea duten helburu
eta jarduketa zehatzak txertatzea.

Hain zuzen ere, Gobernantza eta Berdintasuna kontzeptuak ezin dira banandu.
Guretzat Gobernantza herritarren ongizatea lortu nahi duen elkarlaneko
gobernua bada, ezin dugu alde batera utzi herritartasunaren kontzeptu horren
atzean egoera-aniztasuna eta -desberdintasuna dagoela.

Berdintasun formala eta berdintasun materiala
Berdintasun formalak ez du nahitaez benetako berdintasuna ekartzen
berekin, eta, azken horrek, sarritan, gizarteetako eta gobernuetako
demokraziaren kalitatea neurtzeko balio du.

Hainbat faktorek sortzen dute desberdinkeria, eta genero-desberdinkeriak
guztiak zeharkatzen ditu (ekonomikoa, kulturala, etab.). Politikaren erdigunean
herritarrak eta haien premiak jartzen dituen gobernantza-eredu batean,
beharrezkoa da jakitea nola jarduten duten desberdinkeriek, horiek landu eta
herritarren ongizate-estandarrak betetzeko.
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Ba al zenekien...
Europako Kontseiluak emakumeen kontrako indarkeria
eta etxeko indarkeria prebenitzeko eta horien aurka
borrokatzeko egindako hitzarmenean (Istanbulgo
Hitzarmena), lege-esparru berri bat ezartzen da, zeinaren
arabera estatuko erakundeek politikak garatu behar
dituzten emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak
prebenitzeko, erregistratzeko, artatzeko, erreparatzeko
eta haiekiko sentikortzeko. Espainiako estatuak
2014an sinatu zuen. Arau horretan adierazten denez,
emakumeen aurkako indarkeria emakumeen eta gizonen
arteko botere-desorekaren adierazpena da, eta indarkeria
horren egiturazko izaera generoan oinarritzen da.

Kezka handiz onartzen da emakumeak
eta neskatoak, sarritan, indarkeria larrien
eraginpean daudela. Indarkeria horiek dira,
besteak beste, etxeko indarkeria, sexu-jazarpena,
bortxaketa, behartutako ezkontza, ustez
«ohorearen» izenean egindako krimenak eta
genitalen mutilazioa; guzti-guztiek emakume
eta neskatoen giza eskubideak urratzen
dituzte, eta oinarrizko oztopoa dira emakume
eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko.

Genero-sistemak sortutako eta errepikatutako desberdinkeria desagerrarazteko
berariazko legeen prestaketan egindako aurrerapen eta eguneraketek urte
asko daramatzate indarrean; hala, EAE aitzindarietako bat da Berdintasunerako
Legea (2005) izaten, eta gaur egun lege hori aldatzeko prozesuan dago,
lege-esparruaren eguneraketak txertatzeko eta emakume eta gizonen arteko
berdintasunerako politika publikoen kalitate-estandarretan aurrera egiteko.
Euskadi erreferentzia izan da berdintasunerako politiken garapenean. Azken
hamarkadetan, hainbat kontzeptu, nozio, estrategia eta tresna sortu dira,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren helburuan ahalik eta eraginik
handiena izateko.
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Arauen bidea, Berdintasun-arazoei aurre egiteko
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen (4/2005, otsailaren 18koa)
II. tituluko I. kapituluan ezartzen da nolakoa izan behar den berdintasunerako
politika publikoen plangintza. Hau adierazten du 15.3 artikuluak: «(...) udalek
berdintasunerako planak eta programak onetsiko dituzte, Eusko Jaurlaritzaren
plangintza orokorrean ezartzen diren jarraibide eta gidalerroekin bat etorriz;
halaber, eta horretarako beharrezkoak diren baliabide materialekin eta ekonomi
eta giza baliabideak eskainita, beren sail, erakunde autonomo eta menpean
edo lotuta dituzten gainerako erakunde publikoetan aipatutako planek eta lege
honek jasotzen dituzten neurriak benetan eta modu koordinatuan betetzen
direla bermatuko dute. Udalek banaka zein kide diren edo ondore horietarako
osa ditzaketen mankomunitateen bidez egin ditzakete jarduketa horiek».
Halaber, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko legeak, 17. artikuluaren (Udalerrien
eskumen propioak) 27. atalean, ezartzen du tokiko gobernuen eskumen
propioen artean «Genero-berdintasunaren eta ekitatea sustatzearen arloko
politikak antolatzea eta kudeatzea» dagoela. ³
Sustapen- eta koordinazio-egiturei dagokienez, Legearen 10. artikuluak hau
jasotzen du: «Foru- eta toki-administrazioek, bakoitzak bere burua antolatzeko
dituen eskumenen eremuan, beren egiturak egokitu behar dituzte, halako
moduz non administrazio bakoitzak emakumeen eta gizonen berdintasunpolitikak bultzatu, programatu, ebaluatu eta horiei buruzko aholkuak ematen
jardungo duen erakunde, organo edo administrazio-unitate bat izango baitu,
gutxienez, dagokion jarduera-eremuan».

UDALEI LAGUNTZEKO MATERIALA
Udalei 4/2005 Legean eta Europako Gutunean aipatutako Berdintasun
Plana prestatzen laguntzeko, Eudelek eta Emakundek Tokiko berdintasunplanak diseinatzeko, kudeatzeko eta balioesteko gida argitaratu zuten
2008an.
Ikus Gida: http://www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros/guia_para_el_
diseno__gestion_y_evaluacion_de_planes_locales_para_la_igualdad_0

3. 2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. 2016ko apirilaren 14ko EHAA, 1544 (27/92)
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Finantzaketari dagokionez, urteko programazioan esleitutako aurrekontuak
zehazteko beharra ezartzen da 14. artikulutik aurrera: «Administrazio
autonomiko, foral eta lokalek, urtero, lege honetan jasotzen diren eginkizunak
betetzeko eta neurriak egikaritzeko behar dituzten ekonomia-baliabideak
izendatuko eta zehaztuko dituzte bakoitzaren aurrekontuetan»..
GARAPEN JASANGARRIAREN HELBURUEN (GJH) bidez adierazita NBEk
aldarrikatu duen nazioarteko 2030 Agendan –Eusko Jaurlaritzak ere bere egin
du eskualde mailako estrategian–, 5. GHJn, emakumeentzako politiken aldeko
apustua egiten da, baita eta emakumeek bizitza politikoan, ekonomikoan
eta publikoan parte hartzearen alde ere. Berariaz aipatzen da beharrezkoa
dela Tokiko Gobernuen parte-hartzea, Nazioarteko Agendak proposatutako
helburuak lortzeko.

Ba al zenekien...
2013an, Tokiko Emakume Hautetsien Munduko Konferentziak
Herrietan Emakumeen eta Gizonen Berdintasuna sustatzeko
Tokiko eta Eskualdeko Gobernuen Munduko Agenda onartu
zuen Parisen. Agenda Tokiko Gobernuetako Emakumeei
buruzko Munduko Adierazpenean eta Herrietan Emakumeen
eta Gizonen arteko Berdintasuna Sustatzeko Europako Gutunak
ezartzen dituen balio eta printzipioetan oinarrituta dago.
Tresna estrategikoa izatea nahi da, emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna erabakiak hartzeko esparru guztietan
sustatzeko. 4
• Tokiko gobernuen lehenengo eginkizuna gure komunitateentzat
jardunbide egokien eredu modura jardutea da, hala
enplegatzaile nola zerbitzu publikoen hornitzaile gisa ari direla.
• Tokiko gobernuak emakumeen aurkako indarkeriaren eta
jarduera kaltegarrien kontrako borrokaren abangoardian daude.
• Tokiko gobernuek ekintzak abiarazi behar dituzte emakumeen
ordezkaritza sustatzeko gure erakundeetako maila goreneko
kargu hautetsi, administratibo eta publikoetan.
• Tokiko eta eskualdeko gobernuek obligazioa dute bermatzeko
emakumeek ekitatezko sarbidea izango dutela lurraldera eta
baliabide ekonomiko eta naturaletara.

4. Iturria: TOKIKO GOBERNUEN EGINKIZUNA GENERO-BERDINTASUNAREN SUSTAPENEAN, EMAKUMEEN
IRAUNKORTASUNA, LIDERGOA ETA GARAPENA LORTZEKO. CGLUren Genero Berdintasunaren Batzorde
Iraunkorra, Paris, 2015eko abenduaren 6a.
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«Ezin da demokraziarik eraiki emakumeen ekarpen
garrantzitsua alde batera utzita, eta gure zeregina
da proposamen zehatzak egitea, gure gizarte eta
erakundeetako egoera aldatzeko».
Anne Hidalgo

Parisko alkatea eta CGLUko presidentekidea,
CGLUren Genero Berdintasunaren Batzorde Iraunkorreko presidentea.

Euskadiko esperientziak: EUDEL eta Emakunde.
Berdintasunaren aldeko Euskadiko Udalen Sarea
EAEko, Estatuko eta Europako araudien aldaketak, nazioarteko agendaren
iraunkortasun-helburuak eta herritarren eskakizunak direla-eta, EAEko
udalek konpromiso handia izan behar dute berdintasun-arloko eskumenak
betetzeko; horretarako, tokiko politika eraginkorra garatu behar da, eta,
besteak beste, udalen arteko kudeaketarako gune bat izan behar da, arazoak
diagnostikatzeko, eskakizunak hautemateko, programak diseinatu eta
sustatzeko, jarduerak koordinatzeko eta horien eragina ebaluatzeko.
Ildo horretan, Eudelek, Euskadiko Udalen Elkartea den aldetik, udalen kezka
adierazi zuen, eta, Emakunderekin batera, Berdinsarea (Berdintasunaren
aldeko eta Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Euskadiko Udalen Sarea)
sortu zuen. Sarea hazten eta indartzen joan da sortu zenetik, eta, gaur egun,
69 udalerrik osatzen dute eta toki-eremuan berdintasunaren arloan egiten
den lanaren erreferentea da.

BIZKAIA 43

Abadiño, Abanto-Zierbena, AmorebietaEtxano, Arrigorriaga, Balmaseda, Barakaldo,
Barrika, Basauri, Bedia, Berango, Berriz, Bilbao,
Derio, Durango, Elorrio, Erandio, Ermua,
Galdakao, Gernika-Lumo, Getxo, Gordexola,
Gorliz, Gueñes, Larrabetzu, Leioa, Lekeitio,
Lemoiz, Lezama, Loiu, Mungia, Muskiz,
Ondarroa, Ortuella, Plentzia, Portugalete,
Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopela, Urduliz,
Urduña/Orduña, Zalla, Zamudio.

ARABA 6

GIPUZKOA 20

Andoain, Arrasate/Mondragón,
Azkoitia, Azpeitia, Bergara,
Deba, Donostia/San Sebastián,
Eibar, Elgoibar, Ezkio-Itsaso,
Hernani, Legazpi, Mutriku,
Oñati, Ordizia, Tolosa, Urretxu,
Usurbil, Zarautz, Zumarraga.

Amurrio, Ayala/Aiara, Laudio/Llodio,
Vitoria-Gasteiz, Zigoitia, Zuia.

Sarea berdintasun-arloan sortzeko
eta berrikuntzak egiteko gunea
da. Sarean egotea borondatezkoa
da, baina berdintasunerako politika
publikoen
kalitate-estandarretara
egokitzeko eguneratzen doazen
betekizun batzuk bete behar dira.
Betekizun horiek dira, besteak
beste, berdintasun-plana izatea,
plana ezartzeko aurrekontua eta
trebatutako langileak izatea, eta
herriko emakumeek berdintasuneko
tokiko politiketan parte hartzeko
gune bat izatea.

109

110

3.5. Berdintasuneko Tokiko Politikak, Gobernu Onaren Esparruan

Ba al zenekien...
Eudelek, Aldundiekin eta Emakunderekin batera, EAEko
udalerri txikietan banaka edo multzoka berdintasun-politika
integralak gara ditzaten sustatzeko estrategiak prestatzen
ditu. Gaur egun aldundiek sustatzen duten Berdinbidean
programarekin eta Berdinsareko udalerri txikietako lanprozesu bereziekin elkarlanean, irtenbide aurreratuak
aztertzen dira politika horiek udalerri txiki, mankomunitate
eta kuadrilletan ezartzeko. Bi programak EAEko udalerrien
eskura daude, berdintasuna tokiko gobernantzako funtsezko
alderdi bihurtzeko lan nekezean laguntzeko.
2012tik, Eudelek eta Emakundek emakumeen parte-hartzea
sustatzen dute tokiko politikan, Virginia Woolf Basqueskola
programen bidez; programok topatzeko, prestatzeko eta
aliantzak sortzeko gunea dira, eta emakume hautetsiak
ahalduntzeko, EAEko udalerrietako berdintasun-politiketan
eragina izateko eta beste latitude batzuetako politiken
erreferentzia izateko helburua dute.
www.virginiawoolfbasqueskola.eus/eu/

Udal araudiaren GeneroInpaktuaren ebaluazioa
Tokiko
araudiaren
inpaktuaren
aurretiko
ebaluazioa 4/2005 legeak ezarritako betekizuna
da; ondorioz, arauekin batera genero-inpaktuari
buruzko dagokion txostena egin behar da, hala
ordenantzetan
nola
administrazio-egintzetan.
Tresna horri esker, aurretiaz ebalua daiteke ea onartu
beharreko arauak eragin positiboa izango duen herrietan emakumeen
eta gizonen berdintasuna lortze aldera, edo, aitzitik, hobekuntzak beharko
dituen emakumeek eta gizonek duten ordezkaritza orekatzeko, baliabide
eta zerbitzuen sarbideari, erabakiak hartzerakoan duten parte-hartzeari edo
arauan aurreikusitako erregulazio-esparruei dagokienez.
http://www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros/evaluaciones_previas_del_impacto_en_
funcion_del_genero
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Emakumeen parte-hartzea tokiko
politikan
Agenda
demokratikoaren
zutabeetako
bat
emakumeek tokiko politikan parte hartzea da,
beren ekarpenak berdintasun-baldintzetan egin
ditzaten, tokiko bizitza publikoan erabakiak hartzeko
eta kudeatzeko guneetatik. Horretarako, Eudelek
eta Emakundek Politika Pentsatzea. Tokiko Emakume
Hautetsien Harrerarako Eskuliburua argitaratu zuten
2015ean, jarduera politikoa ezagutzen eta ulertzen lagunduko duten gakoak
emateko gida modura. Hausnarketa kritikorako fokuak ematen ditu, politika
aztertzeko eta horretan ikuspegi eraldatzaileaz jarduteko, berdintasuneko
gizarte-eredu justuagoa lortzeko.
http://www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros_electronicos/pensar_la_politica__manual_
de_acogida_para_mujeres_electas_locales_

Emakumeen aurkako indarkeria ematen
denerako jendaurreko jarduerak
Ildo horretan, 2014an Emakumeen aurkako indarkeria
ematen
denerako
jendaurreko
jarduerarako
gomendioak dokumentua sortu zen.
http://www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros_electronicos/
recomendaciones_para_las_actuaciones_publicas_ante_
casos_de_violencia_contra_las_mujeres

Berdintasunerako Udal Ordenantza
Gida honen bidez, EAEko udalerriak aurrera egiten
ari dira emakumeen eta gizonen berdintasunerako
tokiko estrategiaren egituraketan, berdintasunerako
ordenantzak onartuz; horretarako, Eudelek eta
Emakundek adituen aholkularitza eta tresnak eman
dituzte, esaterako, EAEko gizon eta emakumeen arteko
Berdintasun esparruko ordenantzen gida.
http://www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros/guia_ordenanza_marco_en_el_ambito_de_
la_igualdad_de_mujeres_y_hombres_en_la_capv

Errealitatean ikus dezakegunez, EAEko udalerri txiki gehienetan urruneko
helburua da betekizun horiek betetzea, banaka, behintzat.
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Berrikuntza,
eraldaketa digitala
eta sinplifikatze
administratiboa
Ezagutza-arloa.
Ekintza publikoaren arloa.
Informazio gehiagorako…

4>

114

Sarrera
Tokiko gobernuan aldi berri bat hastera goaz berehala,
eta, aldi honetan, betebehar juridiko batzuk daude
bai eta inguruak eskaintzen dizkigun aukera batzuk
ere. Horiek guztiak aprobetxatu behar dira, erakunde
publikoentzako hiru eraldaketa-ardatzi ekin, horiek finkatu
eta amaitzeko. Kapitulu honetan eraldaketa horiek izango
dira ardatz, ikuspegi praktikotik, baina gobernu-aldirako
ikuspegi errealista ere erabiliko dugu; ikuspegi hori balio
publikora orientatuta egongo da, eta herritarrengana eta
gizartearengana heldu dadin ahaleginak egingo ditugu,
politika publikoetan eragin handiagoa izan dezan. Ardatz
hauek tokiko gobernuen agenda politikoan egotea
iradokitzen dugu 2019-2023 aldian.

BERRIKUNTZA

SINPLIFIKATZEA

ERALDAKETA
DIGITALA

Sarrera

LEHENENGO ARDATZA: BERRIKUNTZA

Berrikuntza eta kultura berritzailea sortzea, sormena eta
pertsonen talentua oinarri hartuta; ideiak garatzeko eta
zerbitzu publikoetan hobekuntzak egiteko herritarrengan
eta gizartean eragina izanaz.
BIGARREN ARDATZA: ERALDAKETA DIGITALA

Mundu erabat digitalean administrazio publikoak
digitalak izan behar dira. Baina ez dira edozein modutan
izan behar, baizik eta eraldaketa digitala egin behar
dute eta herritarrek eta gizarteak administrazioarekiko
harremanetan dituzten eskubide digitalak bermatu behar
dituzte.
HIRUGARREN ARDATZA: SINPLIFIKATZEA

Administrazio bizkorra, aurrea hartzen duena eta
herritarrei eragozpenak eta behar ez diren gainkostuak
saihesten dizkiena harritzen duen administrazioa da.

Jarraian ardatz hauetako bakoitza garatuko dugu, edukia honela garatuz:
- Hasieran oinarrizko eta beharrezko kontzeptuak sartuko ditugu, ezagutzen
arloa izeneko atalean.
- Ondoren, ekintzak eta irizpide zehatzak proposatuko ditugu, ekintza
publikoan sartzeko.
- Amaitzeko, intereseko beste erreferentzia batzuk jasoko ditugu "Gehiago
jakiteko..." atalean.
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4.1. Lehenengo ardatza: Berrikuntza.
Lehenik, berrikuntzaren ardatza sartu dugu, lagungarria baita 2019-2023
agintaldiko eraldaketarako eta ekintza politikorako beste ardatzentzat.
Erakunde berritzaileak balio publikora bideratuta daude, eta haien ezaugarria
da ingurura eta garapen-proiektu berrietara egokitzeko duten bizkortasuna.

Ezagutza-arloa
1. ZER DA BERRIKUNTZA?
Gaur egun, mota eta sektore guztietako erreferentziazko erakundeetan dagoen
eraldaketa-palankarik garrantzitsuena eta aktiboena da berrikuntza. Izan ere,
pertsonengan begirada berria eta erakundeetan bizkortasuna sartzen ditu,
eta bi horiek mesedegarriak dira erronketara eta aldaketa-prozesu guztietara
egokitzeko, pertsona eta erakunde guztiok baitaukagu horrelakoei aurre egin
beharra.
Berrikuntzari buruzko definiziorik zabalenetako bat, eta, aldi berean,
zentzuzkoenetakoa eta iraupenik handienetakoa duena, Vignolo, Ramírez eta
Vergara (2010) egileek proposatutakoa da.

Berrikuntza prozesu bat da,
zeinaren bidez sistemek (biologikoek,
ekoizpenekoek, sozialek, politikoek edo
bestelakoek) kongruentzia mantentzen
duten sistema horiek ahalbidetzen
dituen inguruarekin.
Vignolo, Ramírez eta Vergara (2010).
Gure agenda politikoan berrikuntza sartzea iradokitzen dugu, gure erakunde
publikoko pertsonen artean aipatutako begirada eta kultura berritzaile eta
sendo hori sartzeko, eta, horri esker, aukerak aprobetxatu eta gauden inguru
hain dinamiko eta bizkorrera hobeto egokitzeko.
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Azken finean, erakunde publikoetan berrikuntza honela definitu daiteke:

Berrikuntza publikoa da zerbitzu
publikoetan eta gure erakundeetan
ideia berriak edo hobekuntza
esanguratsuak sortzeko eta ezartzeko
gaitasuna; ideia horiek erakundeen
barruko eta kanpoko pertsonen
sormenari eta talentuari esker jaiotzen
dira, eta balio publikoa eta taldeko
ongizatea sortzen dute.
Fermín Cerezo, El Consultor 8. zk. 2016.
2. BERRIKUNTZA-MOTAK
Adituek, beren doktrinaren eta ikerketen bidez, 3 berrikuntza mota adostu
dituzte, eta gomendagarria da horiek erreferentzia gisa izatea, nahiz eta gure
hasierako xede bakarra berrikuntza eginaz berrikuntzatik ikastea izan behar
den.

GEHITZAILEA

MUTURREKOA

DISRUPTIBOA

· Prozesu eta
zerbitzuen
etengabeko
hobekuntza.

· Egiteko eta
zerbitzuak
emateko modu
berriak eta erabat
desberdinak.

· Jokoaren arauak
hautsi.

· Errazena da
identifikatzen
eta praktikatzen.

BALIO PUBLIKOA

· Guztia aldatzen
du, ezer ez da
lehengo berdina.
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Berrikuntza gehitzailea da ohikoena eta identifikatzeko errazena gure erakunde
publikoetan. Berrikuntza mota honek lotura handia du jada ezagutzen ditugun
prozesuen eta zerbitzuen etengabeko hobekuntza kontzeptuekin.
- Adibideak:
· Berrikuntza gehitzailea dugu, esate baterako, antolakuntza, diseinu,
prozedura edo teknologia arloko hobekuntzak sartzen ditugunean, eta,
horiei esker, politika eta kudeaketa hobeto lerrokatu ditzakegunean,
edo zerbitzua eskaintzeko denborak murriztu, itxaroteko zerrendak
murriztu, administrazioaren erantzunetan legezko epeak bete,
proiektuen burutzapena hobetu, baliabideen esleipena hobetu edo
gure pertsonen motibazioa hobetu ditzakegunean.
Muturreko berrikuntzak zerbitzuak egin eta eskaintzeko forma berriak sartzen
ditu, erabat desberdinak dira eta balio publiko dosi handiak sortzen dituzte.
- Adibideak:
· Gure administrazio jarduera publikoan muturreko berrikuntza egiten
ariko ginateke, adibidez, ulertuko bagenu herritarrentzako izapiderik
hoberena egin behar ez duten hura dela.
Berrikuntza disruptiboa da sektore publikoan nekezen aurkitzen den
berrikuntza mota, aurrez ezarrita dauden jokoaren arauak apurtzen dituen
berrikuntza baita. Aurreko eta ondorengo egoera bat dago eta dena aldatu
egiten da berrikuntza mota hau agertu ondoren. Eskuko telefonia, airekonpainia merkeak, Internet, WhatsApp, Uber eta Wikipedia dira, besteak
beste, gure eguneroko bizitzan eragina izan duten berrikuntza disruptiboak,
eta horiek agertu aurretik gizartean zeuden ohiturak eta joko-arauak suntsitu
dituzte (edo suntsitzen ari dira).
- Adibideak:
· Disruptiboa litzateke herritarren arretarako bulegoak bat-batean
agertzea beharren arabera herritarrak dauden tokian, eta lana
amaitutakoan desagertzea.
· Disruptiboa litzateke eskola publikoetako instalazioek erabilera,
xede eta bezero desberdinak dituztela ikustea ordutegiaren eta asteko
egunaren arabera. Egungo ereduari kontrajarrita dago hau, azpiegitura
publiko anitzak baitaude, antzeko instalazioekin, geografikoki gertu
eta ordutegi eta erabiltzaile osagarriekin, eskumeneko administrazio
kudeatzailearen arabera.
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· Disruptiboa izango da laugarren industria iraultza edo Industria
4.0 kontzeptuari lotutako fenomenoek zerbitzu publikoetan izango
duten eragina. Robotika, adimen artifiziala, zerbitzu publikoak
pertsonalizatzea "denentzako neurri bakarra" eredu zaharkitua alde
batera utzita, bloke-kateen teknologia (blockchain), nanoteknologia,
konputazio kuantikoa, bioteknologia, gauzen Internet, 3D inpresio,
eta abarrek eragina izango dute gugan, eta aurrez aprobetxatu behar
ditugu, gure zerbitzu publikoen eraldaketan eta eboluzioan.
3. BERRIKUNTZAREN INGURUKO MITOAK SUNTSITZEN
Berrikuntza beste moda bat gehiago izan ez dadin, eta diskurtsoz betea baina
ekintzaz eta edukiz hutsa izatea saihesteko, garrantzitsua da berrikuntzari
buruzko okerreko pertzepzio batzuk desmitifikatzea. Berrikuntzaren mito
batzuk deskonposatuko ditugu horretarako.
1. MITOA
Berrikuntza ez da berria, beti egon da.
Erakundeak eta bertako taldeak beti ahalegindu dira horiek posible
egin dituzten ingurunearekin kongruentzia izateko. Hori ez da berria,
nahiz eta berria izan daitekeen era sistematikoan eta pertsonen
sormenaren eta talentuaren baliorik gorena lortuz egitea.
2. MITOA
Erakundearentzat izan behar du berria, ez mundu osoarentzat.
Berrikuntza tokikoa da. Ez da asmatu behar zerbait mundu osoarentzat,
baizik eta gure erakundearentzat. Guretzat berria bada eta balioa
sortzen badu, berritzen ari gara.
3. MITOA
Berrikuntza ez da ideiak edukitzea, ezpada horiek aplikatzea.
Berrikuntzari buruz asko hitz egiteak ez du esan nahi pertsona edo
erakunde berritzailea izatea. Ekintzak eta balio publikoaren ebaluazioa
berezkoak dira berrikuntzan.
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4. EUROPATIK DATOZEN AUKERAK
Europar Batasuna amaitzen ari da, Horizon Europe programaren bidez,
ikerketa eta berrikuntza arloko europar politika publikoa onartzeko prozesua;
2021-2027 aldirako izango da programa hori eta gaur egun ezagutzen dugun
H2020 (Horizon 2020) programaren ordezkoa izango da. Duela gutxi, 2019ko
apirilaren 17an, berretsi du Europako Legebiltzarrak Horizon Europe programari
buruz Europako erakundeek hartutako behin-behineko akordioa. Programa
berri hau 2021ean sartuko da indarrean, beraz, 2019-2023 gobernu aldian, eta
Europar Batasunak ikerketa eta berrikuntza arloko ahaleginak eta baliabide
ekonomikoak bideratu ditu gizarteak orain eta etorkizun hurbilean aurre egin
beharreko misio eta erronka zehatzetara, eta misio eta erronka horiek lortzeko
eragina duen alor, sektore edo teknologia oro sustatu du. Horren bidez,
herritarrek eta gizarteak, beren bizitzako alderdi zehatz eta nabarmenetan,
berrikuntzaren eragina nabari dezaten nahi da. Berrikuntza arloko Europako
politika publikoen berrorientazioa da, eta interesez jarraitu behar dugu zeregin
hori bai eta gure agenda publikoetan sartu ere.
5. ZERGATIK IZAN BEHAR DUGU ERAKUNDE BERRITZAILEA?
Hona hemen 2019-2023 aldian eraldaketarako ardatz gisa berrikuntza sartzeko
arrazoi onenetako batzuk:
- Gure erakunde publikoetan eta taldeetan kultura berritzailea sortu, aurre
egin beharreko egokitzapen-prozesu orotan behar den bizkortasuna
bermatzeko.
- Gaur egun inguruak eskaintzen dizkigun eta etorkizunean eskainiko
dizkigun alorretatik datozen aukerak aprobetxatu, batez ere,
teknologiarekin eta 4.0 industria iraultzarekin zerikusia dutenak.
- Herritarrek administrazio publikoez duten pertzepzioa hobetu.
- Balioa eman publikotasunarekin konpromisoa duten pertsonei.
- Gizartearen erronka publikoei eta herritarren gero eta espektatiba
handiagoei eraginkortasun handiagoz erantzun.
- Kostuei eutsi eta eraginkortasuna handitu.
- Zerbitzu publikoak eta politika publikoen eragina hobetu.
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Ekintza publikoaren arloa
Berrikuntza sustatzeko bektoreen eta ekintzen zerrenda labur eta errealista bat
dago ondorengo irudian eta 2019-2023 aldirako berrikuntza arloko agenda
publikoa izan daiteke.

BERRIKUNTZAN
GAITU

IDEIAK SORTU
DAITEZEN
LAGUNDU

ZUZENDUKO
DUTEN
ERRONKAK
DEFINITU

BERRIKUNTZAREN
AGENDA
PUBLIKOA

1. BERRIKUNTZARI BURUZKO PREMIAZKOTASUNA SORTU ETA
PRESTAKUNTZA-PLANETAN SARTU BERRIKUNTZA ETA HORREN PRAKTIKA.
2019-2023 aldiaren hasieran udal prestakuntza-planez informatzea eta
interesatzea iradokitzen dugu, bai eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundetik
eta EUDELetik duela urte batzuetatik berrikuntza arloan sustatzen ari diren
baliabideez eta trebakuntza-ekintzez informatzea eta interesatzea ere.
Gure pertsonen trebakuntza-planen diseinua eta eraldaketaren eta ekintza
politikoaren ardatzak lerrokatzea erabaki ona izango da gure gobernualdiaren hasieran. Trebakuntzako diseinu horretan berrikuntzak izan behar du
protagonista.
2. AGENDA POLITIKOAN SARTU ERAKUNDEAREN BARRUAN IDEIAK SORTU
AHAL IZATEKO BEHAR DIREN ALDAKETA KULTURALA ETA ANTOLAKUNTZA
ARLOKO ERALDAKETAK.
Horrek zera esan nahi du: erakunde bat berritzailea izateko, beharrezkoa
da bertako pertsonek beren sormena eta talentua sustatu beharreko ideiaproposamenen zerbitzura jartzea, nahiz eta horrek arrisku puntu arduratsua
izan eremu publikoan. Ideia hauek baliozkotu egin behar dira, eta lehentasuna
ematen zaien ideiei behar duten baliabideak eman behar zaizkie, eta ezarriko
dituzten berrikuntza-proiektuak abian jarri; zeregin horretan, lanaldiaren zati
batean ideia garatzen arituko diren pertsonen talde transbertsalak egongo
dira. Amaitzeko, lortutako ikaskuntzak, emaitzak eta eraginak balio publikoaren
terminoetan ebaluatuko dira, eta gizartean jakinaraziko dira, erakundearen
barruan nahiz kanpoan. Ondorengo ilustrazioan ideien bidaia hori dago;
barneko antolakuntza-eraldaketen inspirazio-iturri izan behar du horrek,
berritzea ez dadin izan odisea bat, baizik eta gure erakundeetako baterako
praxi bat.
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1.
Identifikatu eta
dokumentatu
_
Ideien bankua

5.
Lehenetsi,
estrategia eta
erronken arabera

Garatu eta
praktikan jarri

_

_

Antolakuntza erronkak
Erronka sozialak

Gauzatzea
arte bat da

2.

8.

Bultzatu,
arriskua
badute ere

Saritu
_

_

Saritzeko
bektore ugari

Arrisku
arduratsua

3.

7.

IDEIA
ONAK!

9.

Irekiak eta
konpartituak
dira, eskuzabaltasunez
eta zeharkakotasunez

Balio
publikoaren
irizpideen
arabera
ebaluatu

_

Antolakuntzan

Kultura berritzailea
eta irekia sortu

Hiritarren artean
eta gizartean

_

4.

6.

Berraztertu

Baliabideak
emanez babestu

_

10.
Ospatu eta
“biral bihurtu”
_
Eragin handiagoa;
sakonagoa, bai
forman eta bai
mamian

Arrisku
arduratsua

Iturria: Fermín Cerezo. MIMOS berrikuntza-eredua
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3. GIZARTE- ETA ANTOLAKUNTZA-MAILAKO ERRONKAK DEFINITU ETA
BALIABIDEEN BILAKETA ETA HORIEK LORTZEKO IDEIEN DEIALDIA BIDERATU.

HIRIEN ETA
HERRITARREN
ERRONKAK

ERRONKAK
ERAKUNDE
GISA

AUKERAK BILATU

IDEIAK BULTZATU

Oso gomendagarria litzateke, hasierako diagnostikoaren ondoren eta 20192023 aldirako agenda politikoa zehazteko prozesuan, erronka batzuen definizioa
sartzea, nola kanpoan (herritarrei eta gizarteari) hala barnean (erakundean
bertan) orientazio-marko izan daitezen: aukerak bilatzeko, itunak ezarri eta
parte hartzeko, kanpoko baliabideak hautemateko eta erakunde barneko eta
kanpoko pertsonengandik datozen ideiagintza-prozesuen deialdietarako edo
deietarako. Gobernuak baliozkotutako marko bat izango genuke berrikuntza
orientatzeko oinarri gisa, eta marko hori, ideia eta aukera berriei dagokienez,
behar bezain malgua eta iragazkorra izango litzateke.

Gehiago jakiteko…
- Sektore publikoan berrikuntza kontzeptua ezarri eta garatzeari buruz: egoera
zertan den, irismena eta ikuspegiak (Álvaro V. Ramírez-Alujas, 2011): https://
www.researchgate.net/publication/228124703_Sobre_la_Aplicacion_y_
Desarrollo_del_Concepto_de_Innovacion_en_el_Sector_Publico_Estado_
del_ Arte_ Alcances_y_Perspectivas_On_the_Implementation_and_
Development_of_the_Concept_of_Innovation_in_the_Publi
- Erakundeetan eta gizartean sormena eta ideiak sustatzeko premiazkotasunari
buruz. COTEC Fundazioa #MiEmpleoMiFuturo:
· 1. bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=htAnVeMtrr8
· 2. bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=-z5z8aGRSQ0
- Horizon Europe ikerketa eta berrikuntza arloko europar politikei buruz: https://
ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-frameworkprogramme/what-shapes-next-framework-programme_en
- EBk proposatzen dituen misioetara bideratutako berrikuntza sustatzeari buruz:
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/5b2811d116be-11e8-9253-01aa75ed71a1
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4.2. Bigarren ardatza: Eraldaketa
digitala.
Ezagutza-arloa
1. DENBORAZKO TESTUINGURUA
Eraldaketako bigarren ardatza digitala da, eta horren egungo arau-esparrua
administrazioen funtzionamenduari lotuta jasotzen da, oro har, Administrazio
publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean
eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean;
edonola ere, sektoreka, indarrean dauden beste lege eta araudi batzuekin
ere osatzen da. Aipatutako lege horiek 2020ko urrian sartuko dira erabat
indarrean, 2018. urtearen amaieran beste 2 urteko luzapen gehigarria egon
baitzen lege horien betebeharretan. Gure erakunde publikoen eraldaketa
digitalerako betebeharrei buruz arauek jasotzen dituzten bete beharreko
epe eta denboretatik harago, erabat gomendatzen dugu gai hau ez dadila
hartu epeak eta arauak betetzeko soilik (gure asmoen gutxieneko maila izan
behar du horrek); aitzitik, bere ikuspegi kontzeptualetik hartu behar da, hau
da, administrazio publikoen funtzionamendu-prozesu eta -teknologiak
modernizatzeko erabateko beharra, gizarteari zerbitzu hobea eskaintzeko.
2. ERALDAKETA DIGITALAREN IKUSPEGI GLOBALA 2019-2023 ALDIRAKO
Asko eta ongi idatzi da administrazio publikoen eraldaketa digitaleko prozesuei
heltzeko moduari buruz, Herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa
izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea (dagoeneko indargabetua)
agertu zenetik, gai honetan aurreko eta ondorengo etapa bat markatu
baitzuen. Eraldaketa digitalerako prozesuan, erabateko edo neurri bateko
arrakasta izan duten esperientzia publiko ugari ditugu, bai eta lehenengo
saioetan porrot egin duten esperientziak ere, beraz, gure gomendioak eta
gidak oso praktikoak izango dira eta ibilitako bide hori guztia eta sortutako
ikaskuntza guztiaz baliatuko gara. Bi zutabetan oinarritzea proposatzen dugu:
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- Gure erakunde publikoko talde juridiko eta teknikoan, betebehar juridikoen
eta teknologikoen arloan indarrean dagoen markoaren zirriborroa egiten
jakingo baitu, bai eta, gai horren inguruan, gure prozesuen eta gure
erakunde publikoaren egungo egoeraren zirriborroa egiten ere. Egungo
egoeraren diagnostikoak izan behar du abiapuntua.
- Gai honi buruzko erreferentziak eta esperientziak eraldaketa-ardatz
honetako "Gehiago jakiteko..." atalean daude, eta gaian behar dugun
ezagutzan sakondu ahal izango dugu.
Dena dela, eraldaketa digital horri ikuspegi globala eman nahi diogu 20192023 aldian nahitaez gaindituta izan beharko diren jarduera-lerroekin, hala,
aldi horretan, gobernuko taldeei gida hobea eskaintzeko. Ondorengo irudian
daude eraldaketa digitalerako sustapen-planean kontuan izan behar diren
lerroak.

Administrazio prozesu
osoa elektronikoa da.
Lizitazio elektronikoa.
Agirien kudeaketa
eta artxibategi elektronikoa.

ERALDAKETA
DIGITALAREN
IKUSPEGI
GLOBALA

Administrazioen artean, harreman
elektronikoa eta elkarreragingarria
Herritarrei begirako arreta, laguntza
emanez.
Datuak, metadatuak eta Big Data.
Datu pertsonalen eskubideak babestu
eta bermatzea.
Gauzen Internet eta hiri adimendunak,
balioari begira.
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1. Prozesu administratibo osoak elektronikoa izan behar du, eta
herritarrek eta gizarteak administrazioarekiko harremanetarako dituzten
eskubide digitalak izango ditu oinarrian. Eraldaketa teknologikoak sartzen
dira hemen, egoitza elektroniko oso eta eguneratutik egin ahal izateko
izapide administratiboak, horien ebazpenaren jakinarazpen elektronikoa,
espedientearen kudeaketa elektronikoa, unitate administratiboak eta bertako
gobernu-organo partaideen kudeaketa elektronikoa, agirien kudeaketa –orain
elektronikoa dena–, eta horren guztiaren trazabilitate elektronikoa. Ezin da
egon irtenbide partzialik edo erdi-elektronikorik honetan; izan ere, herritarrek
eta gizarteak eskubidea dute beren kudeaketen egoera eta edukiaren berri
elektronikoki izateko eta jarraipena egiteko.
2. Lizitazio elektronikoa bermatu eta, beraz, kontratazio-espedienteen
kudeaketa elektronikoa ere bai; hori da lortu beharreko beste zedarrietako
bat, nahiz eta horrek barneko kulturan eta aldaketa kudeaketan karga handia
sortuko duen. Administrazio publikoek betebehar hori betetzen ez badute,
krisia eta gatazka juridiko-administratibo garrantzitsuak egon daitezke lizitazioprozesuetan.

3. Agirien kudeaketak eta artxibo elektronikoak berekin dakar barne-arauak
onartzea, azpiegitura eta eduki dokumental elektronikoa kontserbatuko
dela bermatzeko. Kontua ez da 2020an agiri eta espediente elektronikoak
beren sinadura elektronikoekin sortzea, baizik eta horiek eskura egotea eta
etorkizunean eskuragarri eta balidagarri izatea, eta, hori lortzeko, zedarri hori
bermatuko duten gaur egungo inguru teknologiko eta profesionalizatuetan
egin behar da diseinu dokumentala eta artxibistikoa.
4. Harreman elektronikoa eta elkarreragingarria administrazioen artean.
2010. urtearen hasieratik, administrazio publikoan gertatu den disrupzio
teknologikorik handienetako bat elkarreragingarritasunaren kontzeptua eta
administrazioen arteko harreman elektronikoa izan dira. Funtsezko ardatza da
hau, eta, oraindik egiteko badaukagu, gure eraldaketa digitalerako bultzadan
sartu behar da, hirugarren ardatz eraldatzailerako ateak irekiko baitizkigu:
herritarrei eta gizarteari administrazioarekiko harremana sinplifikatzea eta
eragozpenak kentzea.
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5. Herritarren aurrez aurreko arretak erabateko eraldaketa izango du, eta
39/2015 Legearen sustapena aprobetxatu behar dugu, kudeaketak egitera
administraziora datozen herritarren pertzepzioan eragin handia baitu.
Herritarrentzako arreta diseinatzeko giltzarri izan behar dute administrazioarekiko
harremanetako laguntza eta zerbitzuak eskaintzeko jarrera proaktiboa direlako
kontzeptuek.
6. Eraldaketa digitalaren zati dira datuak, metadatuak eta big data.
Dokumentuan (duela gutxira arte paperean) oinarritutako gure kultura
administratiboa alde batera utzi eta datuetan eta ekintzetan oinarritutako
kultura administratibora igarotzen bagara soilik egongo gara prest lehiakorrak
izateko eta pertsonen espektatibak eta beharrak artatzeko, XXI. mendeko
zerbitzu publikoen prestazioari dagokionez. Datuak eta metadatuak (datuei
buruzko informazioa) eskura izatea ezinbestekoa izango zaigu datuen
tratamendu masiboaren (big data) onurak erabiltzeko eta aukeretan aurrera
egiteko, esaterako, beharrei aurrea hartzeko edo zerbitzuak pertsonalizatzeko.

7. 2019-2023 aldian finkatzea gomendatzen dugun eraldaketa digital osoa
diseinatzeko, herritarren datu pertsonalen erabateko babesa eta eskubideen
erabateko bermea kontuan izan behar dira. Eskubideak horrela zaintzeari ezin
zaio uko egin, ekintza publikoaren atalean iradoki bezala.

8. Erakunde publikoetako eraldaketa digitalak aldagai bat du hirian, gauzen
Internet eta hiri adimendunen proiektuak sustatzearen bidez, zeinak, duela
urte batzuk, indar handiz sartu ziren. Hemen zera gomendatzen dugu: hiriak
sentsorizatzeko proiektuetan arreta ez galtzea, hartara, saihestu egingo
baita modei jarraitzea edo erabilgarritasuna gutxitzen zaien inbertsioetan
erortzea. Hirien zuzendaritza teknologikoan eta berritzailean bada maxima
bat: teknologikoki egin ahal izateak ez du esan nahi egin behar denik. Hiri
adimendunen proiektuen arreta-guneak izan behar du aplikatutako teknologia
horiek eragiten duten balio publikoa. Hori dela eta, erabat gomendatzen dugu
hiri adimenduneko proiektuak eta horien sentsoritzea bideratzeko, galdera
hauei erantzutea: "Zertarako sentsorizatu nahi dugu? Zer balio publiko lortu
nahi dugu horrekin?" Praxi horri esker, gure hiriko proiektu teknologikoen
balioa hobeto kokatu ahal izango dugu.
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Ekintza publikoaren arloa
Zirriborratutako ikuspegi globala oinarri hartuta, eraldaketa digitalerako 3
ekintza publiko hauek gomendatzen ditugu.
1. ERALDAKETA DIGITALA SUSTATZEKO 2019-2023 PLANA
Alor juridiko eta teknologikoko udaleko taldeekin egungo egoeraren
diagnosia egin ondoren eta hala erakundean bertan nola EUDELen, IVAPen
eta dagokion Foru Aldundian sustatutako aurreko esperientziak oinarri hartuta,
erakunde publiko bakoitzak eraldaketa digitalaren arloan erabiliko duen
ibilbide-orria ezarri beharko du 2019-2023 aldirako. Eraldaketa digitalerako
erritmoak sektorean desberdinak izan direnez eta erakunde guztientzako
irtenbide bakarra ekarriko duen baterako agertokirik ez dagoenez, aztertu
egin beharko dugu, eraldaketa-prozesu honetan, hasieran gauden edo
egoera aurreratuagoa den gurea, eta, beraz, aukera izango dugun hasitako
ibilbidearekin jarraitzeko eta ebatzi beharreko atal horietan bakarrik eman
bultzada.

Hasierako agertokia:
Administrazio publikoak ez badu eraldaketa digitalerako prozesua hasi edo
prozesu hori anekdotikoa bada edo hasierako faseetan badago ibilbide-orri
definiturik gabe, eraldaketa digitala sustatzeko 2019-2023 plana egin eta
onartzea iradokitzen dugu gobernu aldi honetarako; plan horrek orain arte
heldu gabeko gaiak eta betebeharrak landuko ditu eta, aldi berean, XXI.
mendeko gure erakunde publikoen etorkizun teknologikoko zutabeak ezarri
edo indartuko ditu, herritarren esku jarriz. Hona hemen zutabe horiek:

ERALDAKETA DIGITALA
HERRITARREN
ETA GIZARTEAREN
ESKUBIDE DIGITALAK
Balio publikoa duten
zerbitzu
elektronikoak

Digitalizatu
aurretik,
sinplifikatu
eta hobetu

HERRITARREN
ARRETA INDARTZEA
PERTSONEN ARTEAN
Laguntza
ematekoa eta
proaktiboa;
pertsonak
pertsonei
laguntzen

Esperimentatzeko laborategi gisa

DATUAK AZPIEGITURA
PUBLIKOTZAT HARTZEA

Dokumentuaren
kulturatik,
datuen eta
metadatuen
kulturara

Pribatutasuneskubideak
bermatu eta
babestu
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Herritarren eta gizartearen eskubide
digitalak bermatu, honakoetan oinarrituz:
- Erabiltzeko bizkorrak, sinpleak eta errazak
izango diren zerbitzu teknologikoak sortu, eragin
handiagoa izan dezaten.
- Behar diren azpiegitura teknologikoak jarri,
ordenamendu juridikoa betetzeko eta eskubideak
eta zerbitzuak eskura egongo direla bermatzeko.

Herritarrentzako arretaren aldeko
apustua egin, herritarrek eta gizarteak
administrazioarekin duten harremanean
laguntzen eta modu proaktiboan jokatzen
duten pertsonen bidez.
Datuak gizartearen zerbitzura dagoen
azpiegitura berritzat hartu, bide publikoak,
argiteria, saneamendua... diren bezala.
"Gehiago jakiteko..." atalean jaso ditugu ekintza publikorako erreferenteak
diren erakunde publikoen eraldaketa digitala sustatzeko zenbait urtetarako
plan eta programen erreferentziak.

Agertoki aurreratua:
Administrazio publikoak eraldaketa digitalerako plana abian badu, hau
da, ibilbide-orri argia badu, onartuta badago eta burutzen ari bada, oso
gomendagarria da hori behar dituen berrorientazioekin hartzea eta
sustatzen jarraitzea, eraldaketa digitaleko prozesuak ibilbide luzekoak
baitira, aldaketa kulturala ere behar delako.
Halaber, gerta liteke eraldaketa digitalerako prozesua hasi eta lege, arau
edo araudi tekniko edo sentsorial berriak sortu edo finkatzea, eta eraldaketa
digitalaren prozesuan eragina izan dezakete. Agertoki hauetan oso
gomendagarria da eraldaketa digitalerako gure prozesua aztertzea betetzeen
eta ez-betetzeen diagnostikoaren bidez, erabakitzeko zer ekintzari
ekin behar zaien eta ekintza horiek eraldaketa digitaleko prozesuan eta
planifikazioan sartzeko.
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Eraldaketa digitalaren alorreko
betebehar berrien agertokia

Gure egoeraren diagnostikoa
· Ez betetzea
· Neurri batean betetzea

· Betetze aurreratua
· Osorik betetzea

Egokitzeko ekintzen eta proiektuen
gaineko erabakia

Eraldaketa digitala sustatzeko plana
aldizkako berrikuspenean sartzea

"Gehiago jakiteko..." atalean, Gijóngo Udalaren ariketa bikaina dator adibide
gisa; 2015ean egin zen, 39/2015 eta 40/2015 Legeak onetsi zirenean, eta,
horren ondorioz, une horretako egoeraren diagnostikoa egin, eta eraldaketa
digitaleko prozesua hobetzeko ekintzak hasi zituzten.
2. HERRITARREN ARRETA, PERTSONATIK PERTSONARA

Pertsonatik pertsonara egiten den
herritarren arretan, laguntzeak eta
proaktibo izateak erraztu egiten du
administrazioarekiko harremana (orain
elektronikoa dena), eta hori da herritarren
arretarako bulegoetara gerturatzen diren
herritarrentzat balio publikorik handiena
duen zerbitzuetako bat.

4.2. Bigarren ardatza: Eraldaketa digitala

Administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren
1eko 39/2015 Legeak pertsonatik pertsonara egindako herritarren arreta
indartzen du. Herritarrentzako balio publikoa sortzeko kontuan izan beharreko
eraldaketa-mugarri garrantzitsuenetako batzuen ondorioz –pertsonen
eskubide gisa sartu dira—, gure herritarren arreta birpentsatu beharra daukagu,
eraldaketa digitalaren testuinguruan.
- Pertsona fisikoek une oro aukeratu ahal izango dute beren eskubideak
eta betebeharrak erabiltzeko administrazio publikoekin bitarteko
elektronikoen bidez komunikatuko diren ala ez, eta aukeratutako bitartekoa
edozein unetan aldatu ahal izango dute (14.1 artikulua). Pertsona fisikoek
beti aukeratu ahal izango dute edozein administraziotako herritarren arreta
bulegoetara joatea beren izapideak eta prozedurak hasteko, horiei buruzko
informazioa jasotzeko edo jarraipena egiteko; horren ondorioz, herritarren
arreta bere zentzurik zabalenean hartu behar dugu, harremanetarako
aukeratutako bidea dena delakoa izanda ere.
- Pertsona fisikoek bitarteko elektronikoak erabiltzerakoan laguntza
jasotzeko eskubidea izango dute administrazio publikoekiko harremanetan
(13.b) argi sartuz herritarrei laguntzeko zerbitzua. Herritarren arretarako
bulegoak herritarrei laguntzeko bulego bihurtu dira.
- Interesdunek eskubidea izango dute administrazio jardulearen esku
dauden edo beste edozein administraziok egin dituen agiriak ez aurkezteko
(28.2 art.), horrek esan nahi du herritarrei eta gizarteari administrazioarekiko
harremanetan eskatutako baldintzetan eta agirietan desburokratizatze
sakona hasi behar dugula. Hirugarren eraldaketa ardatzean helduko diogu
alderdi honi: muturreko desburokratizatzea.
Hiru zedarri horiek nahikoa dira herritarren arreta kontzeptua berriz ere diseinatu
behar izateko. Gainera, aipatutako 39/2015 Legeak, artikulu guztien bidez,
erregistro-gaietan laguntzeko bulegoaren figura sartu du; bulego horiek
betebehar batzuk dituzte eta, orobat, zerbitzu batzuk eskaini behar dituzte,
eta horiek erabateko eragina dute gure herritarren arretarako ereduan.
Ondorengo irudian daude betebehar horietako batzuk, eta iradokitzen dugu
horiek herritarren arretarako eraldaketa digitalaren ardatzean sartzea.
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ERREGISTRO-GAIETAN LAGUNTZEKO BULEGOAREN
BETEBEHARRAK (39/2015 LEGEA)
6. art.

AHALORDETZEAK EMATEA

· Eskatutako ahalordetzeen erregistro elektronikoa egitea, bulegoetara
bertaratuta.
12. art.

BALIABIDE ELEKTRONIKOAK ERABILTZEN LAGUNTZEA

· Identifikazioan eta sinadura elektronikoan + Erregistro elektroniko
orokorrean eskaerak aurkezteko.
· Kopia autentikoak eskuratzeko + Hiritarren izenean izapidea egiteko.
16. art.

EDOZEIN ADMINISTRAZIO PUBLIKOTARAKO AGIRIAK
JASOTZEA ETA ORDAINKETA EGITEA

· Administrazio publikoko edozein organori zuzenduta.
· Agiriak aurkezterakoan, ordaindu beharreko kopuruak ordaintzeko aukera
ematea.
27. art.

KOPIA AUTENTIKOAK EGITEA

· Aurkeztutako agiriak digitalizatu eta originalak herritarrei itzultzea.
· Administrazioko dokumentu publikoen edo herritarrei emandako
papereko beste edozein agiriren kopia autentikoak egitea.
· Gaitutako funtzionarioen erregistro elkarreragingarria.
41. art.

JAKINARAZPENAK EGITEA

· Bertaratutakoek eskatutako jakinarazpenak egitea.
66. art.

ESKAERAK JASOTZEA

· Prozedura hasteko eskaerak jasotzea.
· Eskaerak administrazioaren zer organo, zentro edo unitaterentzat diren
identifikatzea.
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3. DATUAK: AZPIEGITURA PUBLIKO BERRIAK
2019-2023 aldirako proposatzen dugun hirugarren eta azkenengo ekintza
publikoa da datuen estrategia bati hasiera ematea, etorkizuneko ikuspegia
izango duena eta pertsonen eskubideak bermatuko dituena.

Orain datuei buruz pentsatzea eta
azpiegitura publikotzat hartzea
lagungarria izango zaigu etorkizunari
abantailazko kokalekutik aurre egiteko
eta datuen tratamendu masiboak (big
data), algoritmoek, adimen artifizialak
eta robotikak 4.0 industria iraultzaren
testuinguruan emango dizkiguten aukerez
baliatzeko.

Duela hamarkada batzuk jakin zuten garatutako gizarte osoko eragile eta
operatzaile ekonomikoek masiboki egituratutako eta biltegiratutako datuek
informazio garrantzitsua ematen dutela, eta dagokionean behar bezala aztertuz
gero, balio estrategiko, prediktibo, ekonomiko eta sozial oso handiko ezagutza
sortzen duela. Aurkikuntza horrek bere garaian azaleratu zen fenomeno bat
eragin zuen, eta gure egunetara iritsi da: korporazio handiek milioika euro
inbertitzen dituzte datuak modu masiboan hartu eta aztertzeko, joeren berri
izan dezaten eta horren bidez etorkizuneko jokabideak, modak eta gustuak
aurresan ditzaten.
Administrazio publikoan datuen arloan estrategia ona erabiliz gero:
- Gizarteko arazoak modu ulerkorragoan identifikatuko ditugu eta,
ondorioz, irtenbide bideragarriagoak eta jasangarriagoak aurkituko ditugu
ezagutzaren hainbat alorretan: ikerketan, osasunean, ingurumenean,
mugikortasunean, energian, etab.
- Zerbitzu hobeak sustatzera bideratutako politika publikoak definituko
ditugu eta horietan eragin handiagoak lortuko ditugu.
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Administrazioak ongizatearen gizarteetako zati garrantzitsuak gara, eta ezin
gara atzean geratu. Baina gure erronka konplexuagoa da, bi gizarte-behar
konbinatzen baititu:

Datuak azpiegitura publikotzat
hartzeko erronkak bi gizartebehar uztartzen ditu:
· Aukera teknologikoez baliatu
zerbitzuak eta politika publikoak
hobetzeko.
· Herritarren eskubideak bermatu,
beren datu pertsonalen babesari eta
pribatutasunari dagokienez.
Fenomeno horren aurrean, botere legegileak hamarkadak daramatza esparru
normatibo bat garatuz; marko horretan herritarren eskubideak bermatuko
dira eta pertsonak eta haien datu pertsonalak babestuko dira gizartean
agertu daitezkeen balizko gehiegikerietatik eta praktika txarretatik. Esparru
normatibo horretan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko
apirilaren 27ko 2016/679 EB Erregelamendua nabarmentzen da, hain zuzen ere,
datu pertsonalen tratamenduan pertsona fisikoak babesteari eta datu horien
zirkulazio libreari buruzkoa, eta hasieran argi eta garbi azaltzen du pertsona
fisikoak babestu egin behar direla haien datu pertsonalen tratamenduan,
funtsezko eskubidea baita. Erregelamendu hori 2018ko maiatzaren 25ean
sartu zen indarrean, eta horrek berekin dakar datuen estrategian eskubide
hauek babestea:

4.2. Bigarren ardatza: Eraldaketa digitala.

Jakiteko
eskubidea.

Arduradunari
eskatzeko eskubidea.

HERRITARREN
ESKUBIDEAK, IZAERA
PERTSONALEKO
DATUEI
DAGOKIENEZ

Datuak zuzentzeko
eskubidea.
Datuak ezabatzeko
eskubidea.
Datuen tratamenduari aurka egiteko
eskubidea.

Tratamendua
etetea.

Datuak
gordetzea.

Datuen
eramangarritasuna.

Amaitzeko, adierazi beharra dago datuen udal estrategia argi eta definitua
ezinbestekoa dela, baldin eta arrakasta, kalitate eta jasangarritasun bermeekin
argitaratu nahi badira datuen multzoak, betiere horiek gizarteari irekian
eskaintzeak zentzua eta erabilgarritasuna badu.
Ondorengo irudian daude Udalerrien eta Probintzien Espainiako Federazioak
(FEMP) tokiko erakundeei argitaratzea gomendatzen dien datu publikoak,
gizarteak erabili eta berrerabili ditzan.
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TOKIKO ERAKUNDEEK ARGITARATU
BEHARREKO DATUEN MULTZOA
Alkatetzaren eta zuzendaritzaren udal
agenda.

Udal-kartografia.

Jardueren eta ekitaldien agenda.

Trafiko istripuak.

Aparkaleku publikoak.

Birziklatzeko edukiontziak.

Abisuak, iradokizunak, kexak eta
erreklamazioak.

Elkarteen erregistroa.

Bizikleta publikoa.

Ostatuak, hotelak eta opor-etxebizitzak.

Airearen kalitatea.

Uraren kalitatea.

Udalaren kale-izendegi ofiziala.

Bidegorriak eta kale lasaiak.

Ostalaritzako lokalen, jardueren eta
terrazen errolda.

Argiteria publikoa (farolak…).

Kutsadura akustikoa.

Dirulaguntzak.

Udalaren zerbitzuen kontratazioak,
lizitazioak eta hornitzaileak.

Haurrentzako eta helduentzako guneak.

Hitzarmenak.

Zergak (obligaziodun enpresen errolda,
OHZ, ibilgailuen zerga, jarduera
ekonomikoen gaineko zerga…).

Udalaren zor publikoa.

Fakturak.

Udal-ekipamenduak.

Ibilgailuen errolda.

Trafikoa.

Hiri- eta landa-ondasunen inbentarioa.

Kirol-instalazioak (kokalekua eta
erabilera).

Parkeak eta lorategiak.

Interes turistikoko lekuak.

Lanpostuen zerrenda (LPZ).

Udal-errolda: biztanleria.

Hirigintzako eta merkataritza-lokalen
jardueren lizentziak.

Udal-aurrekontua eta betearazpena.

Hondakinen kudeaketa.

WIFI publikoko guneak.

Ura edateko iturriak.

Garraio publikoa.

Zehapenak eta isunak.

Iturria: Datu irekiak FEMP 2019: Tokiko erakundeek argitaratu beharreko datuen 40 multzo.
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Gehiago jakiteko…
- Berrikuntza publikoak harritu egin du gizartea. Berehalako aukerak
39/2015 Legetik, erabateko desburokratizatzea lortzeko. El Consultor de los
Ayuntamientos, 8. zk., Opinión atala, apirilaren 30etik maiatzaren 14rako
hamabostaldia. 2016. http://bit.ly/2UYXtvw
- Euskadi. Gobernantza eta berrikuntza publikoko 2020 plan estrategikoa
http://www.euskadi.eus/contenidos/blog_post/12_12_2017_blogpegip/es_
def/PEGIP%202020_c.pdf
- Administrazio elektronikoko eta eraldaketa digitaleko planak eta programak:
· Administrazio elektronikoaren ataria (PAE): https://administracionelectro
nica.gob.es/pae_Home/pae_Biblioteca/pae_PlanesEstrategicos.html#.
XM8h144zbD4
· Gijóngo Udala. Eraldaketa digitalerako ezohiko plan integrala. https://
sedeelectronica.gijon.es/page/16506-plan-extraordinario-e-integral-dela-transformacion-digital
· Alzirako Udala. Hobekuntzako eta berrikuntzako 2012-2015 plana.
http://www.alzira.es/alzira_vpm/contenidos/e_Ajuntament/CASTELLA/
pmi_2012_2015.pdf
- FEMP. Informazioaren Gizartearen eta Teknologia Berrien batzordea: http://
femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_y-rfpJi
XKXpM5aXrFoV5IUXyu52Ng5C0QI7BO7K1tfrMn0NIG6UWOWTynarusafwTXEo
j7ZMwyoXxlEg7V10AuUdpbjiuSQ-bsec0jRH_tDt-er_LGAXyg
- FEMP. Informazioaren Gizartearen eta Teknologia Berrien batzordea: 39
eta 40 legeak: http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/
Comision_Detalle/_y-rfpJiXKXpM5aXrFoV5ISPK8eHf07TLeDz7tQf70pJJBF8g5
1w3tPiPC5dVql9yFIM3hQ-TRT6v-rDfLpfou70C3sV9pReh90YZ_9zl9SsTWOwoz
xH7H5h6-Mdo58qPWCKAgRDlfoP5MVGJ-_UyoyEcGoEN5Mnl_8wXXtARIvb
HENy9PERD-BlVMvwM2HwRTiEtihl4BpDpPn7RCr4D9K_3944Bf36k_ltkPgtIZ6_
RupshrDrgFi4_ivcnzx35eDdDIo9ooZBQZlvzq8ng7DHp8SCtRUpMYisRcKtX
gQb8E7gLj3amtDAGB7whWpmBkod9jUb8O-Z2kb0EPWaxZONh5dr1w2_
yXW8tzxWUftpkpztjfgTAm-D5UQ3xz87uPlGhJxYmlAA
- Erregistro-arloko laguntza-bulegoetan herritarren arreta eraldatzeari buruzko
mapa mentala: arretarako bulegoak erregistro-arloko laguntza-bulego gisa.
http://bit.ly/2awqk4b
- Administrazio publikoan datuak babesteko erregelamendua (EB) ezartzea:
tokiko erakundeei erreferentzia berezia. https://rafaeljimenezasensio.files.
wordpress.com/2018/05/aplicacioicc80n-reglamentoue-dig3.pdf
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- Datu irekien gida (FEMP): http://femp.femp.es/files/3580-1617-fichero/
Gu%C3%ADa%20Datos%20Abiertos.pdf
- Datu irekiak FEMP 2019: Tokiko erakundeek argitaratu beharreko datuen 40
multzo: http://femp.femp.es/files/3580-1937-fichero/DATOS%20ABIERTOS%20
FEMP%202019.pdf

4.3. Hirugarren ardatza: Sinplifikatzea.
Ezagutza-arloa

Herritarrarentzako izapiderik onena,
egin behar ez duena.
Administrazio publikoen arloan sinplifikatze kontzeptua garatzerakoan, kontuan
har daitezkeen hainbat bektore daude: administrazio-hizkuntza sinplifikatzea;
lan-fluxuak eta administrazio-prozedurak sinplifikatzea; sinplifikatze normatiboa
eta erregulazio oneko printzipioak; balio erantsirik gabeko zereginak kentzea,
haiei buruzko balio-azterketa egokia egin ondoren; oztopo burokratikoak
kentzea; egiturak sinplifikatzea, etab. Dena dela, guk administrazioaren arloko
sinplifikatzearen eta berrikuntzaren bektore bat hartuko dugu ardatz, gizartean
eta herritarrengan eraginik handiena duena eta horiek ongien hautematen
dutena: muturreko desburokratizatzea. Hau da, eragozpenak, karga
administratiboak eta beharrezkoak ez diren ekintza ugari kentzea herritarrei
eta enpresei, administrazioarekin dituzten harremanetan. Europatik sustatu
zen better regulation ekimenaren barnean dago bektore hau, duela hamar
urte baino lehenagotik sustaturikoa.

Zer dira karga administratiboak?
Karga administratiboak dira herritarrek eta enpresek
egiten dituzten izaera administratiboko jarduerak,
administrazioarekiko harremanean araudiaren
ondoriozko betebeharrak bete ditzaten.
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39/2015 Legearen 129. artikulua erregulazio onaren printzipioei buruzkoa da:
premia, efikazia, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta
efizientzia. Efizientzia-printzipioa aplikatuz, araugintza-ekimenak saihestu egin
behar ditu karga administratibo alferrikakoak edo ezinbesteko ez direnak,
eta baliabide publikoen kudeaketa arrazionalizatu aplikatzeko orduan. Tokiko
erakundeek ez dute gaitasun legegilerik, baina badute erregelamenduak
egiteko ahala; beraz, printzipio horiek, eta zehatz esateko efizientziaren
printzipioa eta karga administratiboak saihesteko aholkua, arazorik gabe
erabili daitezke gure egoitza elektronikoan argitaratzen ditugun izapide eta
prozedura guztietan, herritarrek eta gizarteak administrazio-prozedurak has
ditzaten.

1

Premia

2

Efikazia

3

Proportzionaltasuna

4

Segurtasun
juridikoa

5

Gardentasuna

6

Efizientzia

Efizientziaren printzipioa
aplikatzean:
Karga administratiboak
saihestu
Baliabide publikoak
arrazionalizatu

Iturria: Geuk eginda 30/2015 Legeko 129. artikula oinarri hartuta.
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Ekintza publikoaren arloa.
Taula honetan daude sinplifikatzeko eta herritarrei eragozpenak kentzeko
irizpide eta ekintza nagusiak; hirugarren ardatz honetatik (sinplifikazioarena)
sartu ditzakegu, kapitulu honetan tratatutako beste bi ardatzak indartzeko:
- 1. ardatza, berrikuntzarena, herritarrei eta gizarteari begira balio publikoa
sortzeko eragin handia duten ideiak eta hobekuntzak sartzearen bidez.
- 2. ardatza, eraldaketa digitalarena, konbentzimendu honetatik:
administrazioarekiko harremana soiltzen badugu, hori bitarteko
elektronikoetara igarotzea ere erraztu egingo dugu.
Eskuineko zutabean daude muturreko desburokratizatze-ekintza hauek
zuzenean eta zeharka herritarrei eta gizarteari sortzen dizkieten aurrezkiak,
karga administratiboak kendu egiten baitira. Estatuko Administrazio Orokorrean,
administrazioa sinplifikatzeko eta kargak murrizteko gidaliburua dauden
administrazio-gastuen eredu estandarrean azaldutako taulen arabera kalkulatu
dira balioak (ikus ardatz honetako "Gehiago jakiteko..." atala). Gomendatzen
dugu ekintza eta neurri hauekin sortutako balio publikoa ebaluatzeko
ahalegina egitea, eta horri balio monetarioa ematea, gizarteak hobeto uler
dezan desburokratizatzearen ahalegin publikoa.

SINPLIFIKATU ETA HERRITARREI
ERAGOZPENAK KENDU
EKINTZA

HERRITARRENTZAKO AURREZKIA

1. NANaren fotokopia denak kendu.
Datua eta agiria bereizten ikas dezagun.
Administrazioaren espediente bat izapidetzeko, pertsonaren
NANa behar dugu (datua) baina ez dugu fotokopiarik (agiria)
behar.
Herritarren arretarako bulegoetan nortasuna ongi egiaztatuz
gero, gure izapide eta prozedura guztietatik NANaren
fotokopia guztiak kendu daitezke.

5€
Kendutako agiri
bakoitzeko
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2. Eskakizunak egiaztatzen dituzten agiriak
aurkeztea kendu, administrazioak berak
informazio-sistemen bidez egiaztatu baditzake.
Aztertu izapide guztiak eta kendu herritarrei eskatu
behar ez zaizkiela badakigun eskakizun eta agiri guztiak,
gure informazio-sistemen bidez egiaztatu baditzakegu.
Administrazio bereko bulego batetik besterako joan-etorriak
–beharrezkoak ez direnak–eta eragozpenak saihesten dira.
Adibidez:
- Errolda-ziurtagiriak eskatzeari utzi.

30 €
saihestutako
joan-etorriagatik
+

5€

kendutako agiri
bakoitzeko

- Udaleko zorrak ordainduta izatearen ziurtagiriak eskatzeari
utzi.

3. Administraziotik ematen ditugun agiriak
aurkeztea kendu.
Aztertu izapide guztiak eta kendu herritarrei eskatu behar ez
zaizkiela badakigun agiriak aurkeztea, agiri horiek geuk egiten
baititugu eta gure esku baitaude. Herritarrei eragozpenak
kentzen zaizkie, bestela toki desberdinetara joan behar
baitute agiri horiek jasotzera edo bila ibili behar baitute.
Adibidez:
- Ez eskatu zerga-ordainagirien fotokopiak.

30 €
saihestutako
joan-etorri bakoitzeko
+

5€

kendutako agiri
bakoitzeko

- Ez eskatu aurrez emandako lizentzien eta baimenen
fotokopiak.

4. Herritarrei beste administrazioetara joan
beharra saihestu.
Herritarrak gehiegitan bidaltzen ditugu beste
administrazioetara agiri bat edo ziurtagiri bat lortzera, gure
administrazioko izapide baterako beharrezkoa baita.
Elkarreragingarritasun publikoaren potentzialitate osoa
erabili eta bitartekaritza-plataformak ere bai, herritarrei
eragozpen horiek kentzeko.

30 €
saihestutako
joan-etorriagatik

Herritarrak ezustea, proaktibitatea, efikazia eta gardentasuna
hautematen ditu kudeaketa publikoan.

5€
5. Saiatu ez eskatzen arauz eskatzen ez diren
datuak edo agiriak edo aurrez aurkeztu direnak.

kendutako agiri
bakoitzeko
+

2€

eskatu ez den datu
bakoitzeko
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6. Berehalako erantzunak.
Herritarrentzako arretako kasu batzuetan, in situ ebatz
dezakegu herritarrak eskatutakoa, eta berehalako
administrazio-erantzuna eman, betiere, funtzionario publikoak
unean bertan beharrezko ekintzak edo eskakizunak egiaztatu
ondoren. Eragin positibo bikoitza lortuko dugu:
- Herritarren pertzepzioa hobetuko da.
- Erakundearen barne-zerbitzuetan kudeaketarako
gaitasuna hazten da, kudeaketa-administratibo
sinplea kentzen baitzaie, eta ahalegin konplexuagoak
edo azterketa tekniko handiagoak behar dituzten
zereginetarako erabil dezakete denbora hori.

200 €
espediente bakoitzeko
edo berehala
erantzundako eskaera
bakoitzeko

7. Automatikoki berritu.
Berritu al ditzakegu automatikoki urtero izapidetzen
diren baimenak edo onurak, hasierako betekizunetan eta
baldintzetan aldaketarik egon ez bada?

175 €
espediente edo
eskaera bakoitzeko

Aurkitu antzeko agertokiak eta ezarri berritze automatikoa.

8. Eskaeren maiztasuna murriztu.
Luza al dezakegu ofizioz familia ugarien OHZren hobaria
familia ugari titulua indarrean den bitartean, urtero eskatu
beharrean?

175 €
espediente edo
eskaera bakoitzeko

Antzeko agertokiak aurkitu eta eskaeren maiztasuna murriztu.

9. Izapidetze proaktiboa.
Pertsonen eskariak eta beharrak artatzean, funtsezko ekintzak
eta egoerak identifikatu ditzakegu, eta modu proaktiboan
eskaini interesa dakizkiokeen izapide guztiak, beharbada ez
baitu horien berri izango eta identifikatutako funtsezko ekintza
horri lotuta daude. Proaktibitatea da arrakastako faktoreetako
bat, eta horrek eragiten du gehien herritarrengan zerbitzu
publiko profesional, konfiantzazko eta garden gisa
hautematerakoan. Adibidez:
Herritarrak "Familia ugaria izateagatik OHZren hobaria"
eskatzen duenean eta izapidetzen hasten garenean, familia
ugaria izateagatik dituen eta gure izapideen katalogoan
dauden gainerako izapideak ere eskaini dakizkioke modu
proaktiboan.

100 €
Espediente bakoitzeko
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10. Gure izapideen katalogoa eskura jarri egoitza
elektronikoan.
Izapideen katalogotik beharrezkoak ez diren karga
administratiboak eta burokrazia kendu ondoren, ziurtatu egin
behar dugu katalogoko izapide guztiak (% 100) eskuragarri
egongo direla, egoitza elektronikoan elektronikoki hasi ahal
izateko.

75 €
elektronikoki hasitako
eskaera bakoitzeko

11. Herritarrengan eta gizartean duen eragina
ebaluatu.
Desburokratizatzen eta herritarrei eta gizarteari karga
administratiboak eta eragozpenak kentzen egin dugun
ahalegina ebaluatu.

Erantsitako balioa
sortu den ebaluatu eta
horren berri eman

Komunikazio-kanpaina bat hasi erakundearen barnerako eta
kanporako, ekimenak sortutako balioaren eta eraginen berri
emateko.

Gehiago jakiteko…
- Estatuko Administrazio Orokorrean, administrazioa sinplifikatzeko eta kargak
murrizteko gidaliburua: https://www.mptfp.gob.es/ca/portal/funcionpublica/
gobernanza-publica/simplificacion/manual-simplificacion.html
- Toki-esparruan karga administratiboak murrizteko gidaliburua. FEMP:
http://femp.femp.es/files/566-970-archivo/Manual_local_cargas_
administrativas_23_12_2010_con_logo.pdf
- Administrazio-prozeduren sinplifikazioa abian jartzeko gida. EUDEL.
http://www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros_electronicos/guia_para_
la_puesta_en_marcha_de_la_simplificacion_de_procedimientos_
administrativos
- Administrazioa berritzeari eta arintzeari buruzko dekalogoa EUDEL. http://
www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros_electronicos/decalogo_sobre_
innovacion_y_simplificacion_administrativa
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5.1. Tokiko kontratazio publikoaren
eredu berria.
Udal-eskumenak gauzatzeko eta zerbitzu publikoen prestazio eraginkorrerako,
sarritan, ezinbestekoa da ondasunen eta zerbitzuen hornidura, baita obrak
egitea ere, eta horretarako, kasu askotan, tokiko erakundeek kontratuak egin
behar izaten dituzte.
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeak,
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/
EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak Espainiako ordenamendu juridikora ekartzen
dituenak, ezartzen duena bete beharko dute kontratu horiek; bigarren eta
hirugarren xedapen gehigarrietan, tokiko erakundeei dagozkien berezitasunak
jasotzen ditu legeak, baita kontratazio publikorako eredu berri bat ere, Europa
2020 Estrategiari jarraituz.
Tokiko sektore publikoan egiten diren kontratuek printzipio hauek bete behar
dituzte: lizitazioetan parte hartzeko askatasunaren printzipioa, prozeduren
gardentasunaren eta publikotasunaren printzipioa eta lehiakideen arteko
diskriminaziorik ezaren eta tratu-berdintasunaren printzipioa; bestetik,
aurrekontuaren egonkortasunaren eta gastuaren kontrolaren helburuari eta
zuzentasunaren printzipioari lotuta, obrak egiteko, ondasunak eskuratzeko
eta zerbitzuak kontratatzeko diru-funtsak efizientziaz erabiliko direla ziurtatu
behar da, dauden premiak aldez aurretik definituz, lehia askea babestuz eta
ekonomiaren aldetik onuragarriena den eskaintza hautatuz. Hau da, ohiko
printzipioetan oinarrituta egoteaz gain, baliabide publikoen eraginkortasunean
eta arrazionalizazioan ere oinarritu behar du kontratazioak.
Kontratazio-eredu berri hori honako ezaugarri berezi hauek kontuan hartuta
diseinatu da:

5.1. Tokiko kontratazio publikoaren eredu berria

Estrategikoa
Kalitateprezioa

Osoa

Gardena

Berritzailea

Gizartearekiko
arduratsua

Elektronikoa

Kontratazio estrategikoa
Tokiko erakundeei aplikagarria zaien kontratazio publikoko eredu berria
indarrean dago 2018ko martxotik; eredu berri horrek politika publikoak
garatzeko eta gauzatzeko tresna estrategikotzat hartzen du kontratazioa,
helburu hauek oinarri hartuta: lehena, gardentasuna handiagotzea, eta,
bigarrena, kalitatearen eta prezioaren arteko erlazioa hobetzea.
Kontratazio publikoaren bidez gizarte hobea eraikitzeko tresna estrategiko gisa
ikusten du kontratazioa planteamendu horrek; hortik abiatua, oro har politika
publikoak eta bereziki politika sozialak gauzatzeko oinarrizko elementu gisa
ikusten du, tokiko erakundeek dituzten eskumen ugariak kontuan hartuta eta
herritarrek gertuen duten administrazioa horixe den heinean.
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Ba al zenekien...
Kontratazio publikoa Garapen Jasangarrirako Helburuekin
(GJH) lotuta dago, horiek lortzeko ezinbestekoa baita gure
gizarteek ondasunak eta zerbitzuak sortzen eta kontsumitzen
dituzten moduan funtsezko aldaketak egitea. Beraz:

“Gobernuek, nazioarteko erakundeek,
enpresa-sektoreak eta estatukoak ez diren
beste eragile eta partikular batzuek lagundu
behar dute kontsumoko eta ekoizpeneko
modalitate eutsiezinak aldatzen, baita
laguntza finantzario eta teknikoen iturri
guztiak mobilizatuz ere, garapen bidean
dauden herrialdeen gaitasun zientifikoa,
teknologikoa eta berrikuntzakoa sendotzeko,
kontsumo- eta ekoizpen-modalitate
jasangarriagoetara aurrera egin ahal
izateko”.
Kontratazio zuzena
“Gobernuen jardueren artean, kontratazio publikoa da ustelkeriarekiko
zaurgarriena”. Hitz horiekin deskribatzen du Ekonomia Lankidetza eta
Garapenerako Erakundeak (ELGE) kontratazioaren kudeaketa oker edo
desegokiak osotasun publikorako dituen arriskuak (“Zuzentasuna kontratazio
publikoan. Jardunbide egokiak, A-tik Z-ra”).
Horregatik, lehenengo aldiz, kontratazio publikoan zuzentasunaren printzipioa
jaso du araudiak, eta iruzurraren, faboritismoaren eta ustelkeriaren aurka
borrokatzeko beharrezko neurriak hartzera behartu ditu kontratazio-organo
guztiak, baita lizitazio-prozeduretan sor daitezkeen interes-gatazkak modu
eraginkorrean prebenitzeko, hautemateko eta konpontzeko neurriak hartzera
ere, konpetentziaren edozein distortsio saihesteko, eta prozeduraren
gardentasuna eta hautagai eta lizitatzaile guztiei tratu bera ematen zaiela
bermatzeko.

5.1. Tokiko kontratazio publikoaren eredu berria

Europako Batzordearen arabera, ustelkeria dela-eta
kontratu baten kostu gehigarriak % 20-25 inguru
gehitzen dira, eta kasu larrienetan % 50 ere gehi
daiteke. Beraz, ezinbestekoa da iruzurra eta ustelkeria
errotik kentzeko neurriak hartzea, eta prebentziozko
neurriak ezartzea.

Kontratazio Gardena
Kontratazio publikoan gardentasuna izatea ez da gobernu onaren legeagindu bat soilik, kalitate hobeagoko eskaintzak lortzeko lehiarako abantaila
bat ere bada. Konkurrentzia librearen eta lizitatzaileen arteko berdintasunaren
printzipioekin dago zuzenean lotuta: zenbat eta konkurrentzia handiagoa,
orduan eta eskaintza hobea. Eta, aldi berean, erabakiak hartzeko prozesuak
ezagutzeko aukera ematen du, interes orokorrera egokitzen direla egiaztatzeko.
Gainera, Gardentasun Atariaren bidez, kontratazio garaiko gardentasuna
kontratatzailearen profilaren bidez bermatzen da zehazki. Edonor sar
daitekeen tresna elektroniko bat da, eta lizitazio-prozedurei buruzko informazio
guztia ezagutzeko aukera ematen du, formatu irekian eta berrerabilgarrian.
Horrela, kontratazio publiko irekiaren oinarri-oinarrizko elementu bat ere
sustatzen da, berorren kontu-emate eraginkorra (accountability) eskaintzen
baitu.

Kontratazio Elektronikoa
Kontratazio publikoa, baita tokiko esparruan ere, baliabide elektronikoen bidez
soilik gara daiteke. Formatu elektronikoa erabiliko da kontratazio-espedienteen
barneko izapidetzeak egiteko, bai eta lizitatzaileek eskaintzak aurkezteko ere,
izan daitezkeen tasazio-kasuetarako legeak aurreikusten dituen salbuespenak
gorabehera.
Horretarako, tokiko erakundeak eredu berria garatzeko beharrezkoak diren
baliabide pertsonal eta materialak izan behar ditu, ezertan galarazi gabe
merkatuko konponbide pribatuak erabiltzeko aukera. Tokiko erakundeak
Estatuko Sektore Publikoaren Kontratazio Plataformara, edota Euskadiren
kasuan, Kontratazio Publikoa Euskadin Plataformara atxiki daitezke; beste
baliabide elektroniko batzuk ere badaude, legeak informazioari buruz
ezarritako betebeharrak bete ahal izateko.
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Revasco tresna:
Erregistro hauxe da kontratazio publikoari buruzko
informazio-sistema ofizial eta nagusia, eta, beraz,
euskarri hori erabiltzen da kontratazio publikoa
ezagutu, aztertu eta ikertzeko, kontratu publikoen
alorreko estatistikak egiteko, kontratazio publikoari
buruzko nazioko eta nazioarteko informaziobetebeharrak betetzeko eta, gardentasun-printzipioari
jarraituz, beste administrazio-organo batzuei
kontratuei buruzko datuak jakinarazteko.

Gizartearekiko arduratsua den kontratazioa
Gizartearekiko arduratsua den kontratazioaz ari garenean, honako hau adierazi
nahi dugu: zerbitzu publikoak hobetzeko eta interes orokorrerako erabiliko da
kontratazioa orokorrean; zeharkako eta aginduzko izaeraz, gizarte, ingurumen
eta berrikuntzaren esparruetako irizpideak barnean hartuko dira, uste baitugu
kontratu-prestazioan horiek barnean hartzeak kalitatearen eta prezioaren
arteko erlazio hobea emango duela, bai eta efizientzia handiagoa eta hobea
ere funts publikoen erabileran. Halaber, enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia
sozialeko enpresen kontratazio publikorako sarbidea erraztuko da.
Euskal Autonomia Erkidegoko araudiak klausula sozial zehatz batzuk txertatu
ditu kontratazio publikoaren arloan; horrela, izaera sozialeko klausula horiei
dagokienez, euskal sektore publikoa osatzen duten erakundeetako kontratazioorganoek kontratazio-prozeduran nahitaez txertatu beharreko gutxieneko
aurreikuspenak ezarri ditu.

Ba al zenekien...
Bizkaiko Foru Aldundiaren kontratazio-prozeduran
klausula sozialak, ingurumenekoak eta beste politika
publiko batzuei dagozkienak sartzeko erregelamendu
betearazlea du Bizkaiko Foru Aldundiak. Erregelamendu
horrek aukera ematen die kontratazio publikoan ari
diren eragileei klausula horiek behar bezala eta legean
ezarritakoa erabat beteta txertatzeko kontratazioprozeduran.
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Kontratazio berritzailea
Tokiko erakundeak oinarri-oinarrizko eragileak dira berrikuntza-prozesuan,
eta kontratazio publikoaren bidez berrikuntza sustatzea izan daiteke
horien jarduketa-ildoetako bat; horretarako, hainbat bide erabil ditzakete:
berrikuntzarako elkartzea, berrikuntzaren erosketa publikoa, merkatuan
aurretiazko kontsultak egitea, esleipen-irizpide berritzaileak erabiltzea eta
berrikuntzarekin lotutako exekuzio-baldintza bereziak izatea.

Ba al zenekien...
Bilboko Udalak aurretiazko kontsulta bat egin du, osoko
bilkura, prentsaurreko edo agerraldi baten edukiaren
transkripzioa bideo grabaziotik, denbora errealean eta
beste baliabiderik gabe, lortu ahal izango den jakiteko,
aurrez zehaztutako behar bati erantzungo dion irtenbide
berritzaile bat bilatuz merkatuan.

Kalitatearen eta prezioaren arteko erlazioa
Kontratazio publikoan gardentasun handiagoa lortzea du lehen helburua
Sektore Publikoko Kontratuen Legeak, eta kalitatearen eta prezioaren arteko
erlazioa hobetzea, berriz, bigarrena. Kontratazio-jardueraren garapenean
ezinbestekoak diren zuzentasunaren estandarrekin zuzen-zuzenean lotuta
dago bigarren helburu hori, eta tokiko erakundeen azken xedearekin ere bai,
hau da, interes orokorreko zerbitzu onena eskaintzearekin.
Faktore erabakigarria da enpresa txiki eta ertainak kontratazio publikoan
sartzeko, prezioak gehiegizko pisua izatean horien presentzia murriztu
egiten baita, eta baita kalitate-prezioa kontratazioaren ardatz gisa hartzearen
lege-agindua ere; kalteak dakartza horrek, kontratazioen eskasiak ahalegin
ekonomiko handiagoa eskatzen baitu, eta, beraz, transakzio-kostuak handiak
baitira.

Ba al zenekien...
Lehiaren Euskal Agintaritzak Kontratazio publikoari
eta lehiari buruzko gida egin du. Tokiko erakundeei
lizitatzaileen artean lehiaren aurkako praktikak
hautemateko aukera emango die gidak.
www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/guias_gidak/es_guias/adjuntos/
GUIA_CONTRATACION_COMPETENCIA_es.pdf
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5.2. Kontratazioaren antolamendua
udaletan: kontratatzeko eskumena.
Udal-esparruan, alkateak eta udalbatzak dute kontratatzeko eskumena,
zenbatekoaren, epearen eta izaera materialeko beste alderdi batzuen
arabera. Dena den, oro har, eskumen hori eskuordetu ahal izango zaio, bai
tokiko gobernu-batzordeari, bai udalbatzako zinegotziei, onartzeko gehiengo
osoaren botoa eskatzen duten akordioetan salbu.
Baina, biztanle asko dituzten udaletan, kontratazio-organoa, hau da,
kontratazioak egiteko eskumena duen organoa, tokiko gobernu-batzordea da;
horrek ez du galarazten eskumen hori alkateari edo tokiko udalbatzako beste
organoei eskuordetzea.

Zinegotziak izan daitezke
kontratazio-mahaiko kide?
Kontratazio-organoko edo kontratazio-organo
ordezkariko kide izateaz gain, tokiko udalbatzako
kideak dagokien erakundeko kontratazio-mahaiko kide
izan daitezke, muga batekin: mahaia osatzen duten
kideen heren bat izatea gehienez ere; baina, kontratazio
publikoaren profesionalizazioaren mesedetan,
osaketa esklusiboki teknikoa izatea gomendatzen
da, kontratazio publikoaren profesionaltasunari
buruzko 2017ko urriaren 3ko Europako Batzordearen
2017/1805 Gomendioak (EB) jasotakoa kontuan
hartuta: "Kontratazio publikoaren profesionalizaziorako
arkitektura bat eraikitzea".
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Kontratazio-zentralak
Tokiko erakundeek lan, zerbitzu eta horniduren kontratazioa zentralizatu ahal
izango dute, eta zerbitzu espezializatuei esleitu. Kontratazio-zentralek sektore
publikoko beste erakunde batzuentzako hornidurak eta zerbitzuak eskuratuko
dituzte, edo kontratuak adjudikatuko dituzte edota esparru-akordioak eta
eskuratze-sistema dinamikoak egingo dituzte, horientzako obrak, hornidurak
edo zerbitzuak egiteko.
- Gipuzkoako Foru Aldundiak Foru Kontratazioen Zentrala eta
Zerbitzu Orokorren Kontratazio Mahaia sortu ditu, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko tokiko erakundeetako, haien menpeko erakundeetako
eta foru-sektore publikoa osatzen duten erakundeetako kontratazioorganoei laguntzeko, libreki kontratazio-sistema horri atxikitzen
bazaizkio.

- Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko Foru Kontratazioen Zentrala sortu
du. Kontratazioaren Zentral horretara atxiki daitezke Foru Sektore
Publikoko erakundeak, Lurralde Historikoko Udalak eta haien menpeko
erakunde instrumentalak, mankomunitateak eta partzuergoak,
kontratazio-sistema horri borondatez atxikitzen bazaizkio.

5.3. Interes orokorrerako kontratu
motak.
Kontratazio-jarduera garatzerakoan, tokiko erakundeek askotariko kontratu
motak erabiliko dituzte kontratuaren xedearen arabera, baita askotariko
prozedurak ere, kontratuaren ezaugarrien eta dagozkien baldintzen arabera;
baina, edozein kasutan ere, kontratu bat egiteko ezinbestekoa da premia
bat izatea, arrazoitu beharreko premia bat, eta, beraz, hobeto kudeatzeko,
kontratazioaren plangintza sustatzen da.
Horrela, tokiko erakundeek beren kontratazio publikoaren kudeaketa
programatu beharko dute urtero, dauden premiei erantzuteko ezarritako
epean egin behar diren kontratuak kudeatzen direla bermatzeko, eta, horrez
gain, antolamendu-eredu bat ziurtatzeko, zehaztutako helburuak lortzeko
epeak gauza daitezen.
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Kontratu mistoei, bereziei edo ondareari dagozkienak gorabehera, hauek dira
kontratu mota ohikoenak:

Obrak

Obren
emakidak

Zerbitzuen
emakidak

Hornidurak

Zerbitzuak

Kanpo gelditzen diren jarduketak
Tokiko erakundeek, sarritan, hitzarmenak
sinatzen dituzte beste administrazio publiko
batzuekin eta eskubide publiko eta pribatuko
beste subjektu batzuekin; horiek, izaera
orokorrez eta legean ezarritakoaren arabera,
kontratuei buruzko araudiaren aplikazioeremutik kanpo daude.

5.4. Kontratazio-prozedura motak.
Noiz eta nola erabili?
Hainbat kontratazio-prozedura jasotzen ditu araudiak, baina horrek ez du
esan nahi kontratazio-organoek batzuk zein besteak euren irizpideen arabera
gara ditzaketenik. Prozedura horietako bakoitzari lotutako betebeharrek
baldintzatuko dute kontratazio-organoek prozedura bat edo beste bat
aukeratzea, eta, beste kasu batzuetan, berriz, zenbatekoaren arabera,
prozedura bat zein bestea aukeratu ahal izango da.

5.4. Kontratazio-prozedura motak. Noiz eta nola erabili?

Administrazio Kontratazioaren Eskuliburua

EUDELen eskuliburua
jaitsi:
http://www.eudel.eus/
web/pliegostipo2018/

Administrazio Kontratazioaren
Eskuliburua argitaratu du EUDELek.
Horrela, kontratuen administrazioklausula zehatzen agiriak egiteko tresna
berri eta praktiko bat eskaini die udalei.
Zeregin juridikoak eta administratiboak
sinplifikatzeko eta arintzeko ohiko
kontsulta-material gisa egituratuta dago
eskuliburua, kontratazio publikoaren
eraginkortasuna eta efizientzia sustatuz
horrela.

Erabili beharreko kontratazio-prozedura motak
PROZEDURA

Irekia

Interesa duten enpresaburu guztiek aurkez
ditzakete proposamenak, eta ezingo dira
negoziatu kontratuaren baldintzak lizitatzaileekin.

Murriztua

Edozein enpresa interesdunek aurkeztu
ahal izango du parte hartzeko eskaera bat
lizitazio-deialdi bati erantzuteko, baina
eskaera egindakoen artean, kontratazioorganoak kaudimenaren arabera hautatutako
enpresaburuek soilik aurkeztu ahal izango dituzte
proposamenak.

Negoziatua

Negoziazioa duten prozeduretan, kontratuaren
baldintzak hautagaietako batekin edo hainbatekin
negoziatu ondoren kontratazio-organoak
hautatutako lizitatzaileari adjudikatuko zaio
kontratua.

Horrek ez ditu ezertan galarazten lehia-elkarrizketa bidezko prozedura edo
berrikuntzarako elkartzeko prozedura eta beste kontratazio ildo batzuk, hala
nola esparru-akordioak edota eskuratze-sistema dinamikoak, kontratazio
publikoaren arrazionalizazioaren adierazleak baitira.
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5.4. Kontratazio-prozedura motak. Noiz eta nola erabili?

Administrazio sinplifikatua
Prozedura irekiak bi modalitate ditu: sinplifikatua
eta sinplifikatu laburtua. Bi prozedura horiek
izapidetzea errazten dute, eta administrazio-kargak
murrizten dituzte, eta, sarritan, kontratu txikien ordez
erabiltzen dira.

Kontratu txikien berezitasuna toki-esparruan
Kontratu txikiak zuzenean esleitu ahal izango zaizkio jarduteko gaitasuna eta
prestazioa gauzatzeko beharrezkoa den lanbide-gaikuntza dituen edozein
enpresabururi, araudian ezarritako baldintzak betez, betiere. Hauek dira
baldintza horiek:
KONTRATU MOTA

GEHIENEKO ZENBATEKOA (BEZ gabe)

Obrak

40.000 €

Zerbitzuak

15.000 €

Hornidurak

15.000 €

- Ezin diete egiturazko nahiz aldizkako premiei erantzun.
- Ezin dute kontratuaren xedea sortaka zatiarazi.
- Gehienez urtebeteko epea izango dute.
- Administrazio-espedientea izapidetu egin behar da.
- Kontratazioaren arau orokorren aplikazioa saihesteko ez duela
kontratuaren xedea aldatzen justifikatu beharko du.
- Kontratista bakoitzerako gehiengo bat ezarrita dago, eta ezin izango du
kontratu txikietarako ezarritako gehienezko kopuru hori gainditu.

Ba al zenekien...
Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren
Aholku Batzordeak apirilaren 11ko 1/2018 Gomendioa
argitaratu du, kontratu txikietan aplikagarriak diren
irizpideen erabilerari buruzko gomendioak emanez.

157

5.5. Prebentzio-neurriak eta
ustelkeriaren aurkako borroka, tokiko
kontratazio publikoan.
Kontratazio publikoaren ezaugarri den printzipio bat zuzentasunaren
printzipioa da, eta hori zuzen-zuzen lotuta dago ustelkeriari aurrea hartzeko
eta horren aurka borrokatzeko estrategiarekin. Protagonismo berezia hartzen
dute interes-gatazkek, toki mailan daudenek bereziki, tokiko plantaren neurria
dela-eta gatazka horiek, errealak edo itxurazkoak, sortzeko joera baitago.
Noiz gaude interes-gatazka baten aurrean? Gutxienez, kontratazio
organoarentzat lanean ari den norbaitek (are gehiago, lizitazio prozeduraren
garapenean parte hartzen badu edo haren emaitzan zeresana izan badezake)
zuzenean edo zeharka interes finantzario, ekonomiko eta pertsonalen bat
badauka, itxura batean bere inpartzialtasuna eta independentzia zalantzan jar
dezakeena lizitazio prozeduraren testuinguruan.
Baina zuzentasunaren estrategia ez da interes-gatazketara mugatzen, eta
kontratazio-organoak behartuta daude iruzurraren, faboritismoaren eta
ustelkeriaren aurka borrokatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzera,
eta baita lizitazio-prozeduretan sor daitezkeen interes-gatazkak modu
eraginkorrean prebenitzeko, hautemateko eta konpontzeko neurriak hartzera
ere, konpetentziaren edozein distortsio saihesteko, eta prozeduraren
gardentasuna eta hautagai eta lizitatzaile guztiei tratu bera ematen zaiela
bermatzeko.

Kontratatzeko bateraezintasuna
Zinegotzi izaera bateraezina da kontratuen kontratista
edo azpikontratista izaerarekin, kontratuaren
finantziazio osoa edo zati bat udalbatzaren edo
haren mendeko establezimenduen kontura denean,
hauteskunde-araubide orokorrak ezarritakoa betez.
Gogorarazi behar da ustelkeriak inbertsio eta produktibitate txikiagoa
dakarrela, eta ez dituela sustatzen ondasunen horniduren eta zerbitzu
publikoen eskaintza lehiakorrak, kalitateari dagokionez, eta instituzioekiko
mesfidantza handia sortzen duela; alderantziz, kontratazio publikoaren
zuzentasunarekiko konfiantzak lehiakortasun handiagoa sortuko du, eta,
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5.5. Prebentzio-neurriak eta ustelkeriaren aurkako borroka, tokiko kontratazio publikoan

ondorioz, eskaintzak hobeak izango dira; beraz, zuzentasuna bermatzeko
dauden askotariko tresnak eta estrategiak erabiltzea komeni da.

Ba al zenekien...
Erakundearen Zuzentasun Sistemaren barnean,
Gipuzkoako Foru Aldundiak Kontratazio publikoari
aplikatu beharreko jokabide-kodea eta zuzentasun
instituzionaleko esparrua onartu ditu, kontratazioprozeduretako inpartzialtasuna, zuzentasuna eta
gardentasunaren kultura zaintzeko helburuarekin, eta
lehiakortasun handiagoa sustatuz.
https://www.gipuzkoa.eus/eu/aldundia/zuzentasun-sistema

5.6. Kontratazio publikoaren
gobernantza Euskadin.
Euskadin, kontratazioaren antolamenduaren
beharrekoak dira honako organo hauek:

esparruan,

kontuan

hartu

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko
Errekurtsoen Administrazio Organoa
Kontratazioaren prozeduran emandako egintzen aurkako errekurtsoa jar
daiteke, kasu batzuetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko
Errekurtsoen Administrazio Organoaren aurrean. Euskal Autonomia Erkidegoko
toki-erakundeek eta horiekin lotutako sektore publikoak egindako kontratu
publikoetan sortutako gatazkak ebaztea du xede organo horrek.
Kontratazio-arloko errekurtso bereziak eta hiru foru-aldundien eta horien
mendeko sektore publikoaren kontratazio-arloko berrikuspen-araubide
bereziari atxikitako egintzen aurkako erreklamazioak salbuesten dira, forualdundi horiek kontratu-errekurtsoetarako organo administratibo bana sortu
dutelako.

5.6. Kontratazio publikoaren gobernantza Euskadin

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren
Aholku Batzordea
Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeen berariazko
organo aholku-emailea da Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea. Honako
hau du xede: aholkularitza-eginkizuna betetzea; kontratazio publikoaren
alorrean eta indarrean dagoen araudiaren arabera, jarduerak koordinatzea eta
gauzatzea, esku-hartzea eskatzen zaionean; eta enpresak sailkatzeari buruzko
eginkizunak betetzea.
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Datu pertsonalak
babesteko
gobernantzaeredu berria
Datu pertsonalak babesteko
eskubidea eta eskubide
digitalak.
Datuak kudeatzeko erakundeen
egituraketa berria.
Zinegotziek informazioa
eskuratzea.
Gardentasuna.
Informazio publikoa
berrerabiltzea.
Adimen artifiziala.
Hiri adimentsuak (Smart City).
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6.1. Datu pertsonalak babestu
beharra: Gobernantza-marko berria.
Ukaezina da teknologia berrien bilakaerak eta espazio-denboraren mugak
ezabatzeak Internet herritarron egunerokoan erabat sartzea ekarri dutela, eta,
hala, gure datu pertsonalak han-hemen agertzen dira, askotariko gailu eta
kanalen bitartez. Alabaina, ez dago bermatuta datuak behar bezala babestuta
daudenik, eta, horrenbestez, behar-beharrezkoa da arazoari ekitea eta datuak
era eraginkorrean babestea, batez ere kontuan hartuta zer aukera zabaltzen
duen datu pertsonalak kudeatzeak; ez alferrik, esan ohi da “datu pertsonalak
XXI. mendeko petrolioa direla”.
Egoera horren aurrean, 2016an, Europar Batasunak Datuak Babesteko
Erregelamendu Orokorra (DBEO) onetsi zuen –2018ko maiatzaz geroztik dago
indarrean–, eta babes-marko indartsua eskaini zion gaiari, eta administrazio
publikoek funtsezko eginkizuna dute. Bestalde, eta hura osatze aldera, 2018ko
abenduaren 5ean, 3/2018 Lege Organikoa onetsi zen, datu pertsonalak
babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa:

Erregelamenduak ondo baino hobeto definitzen du
egoera berria:

“Bilakaera teknologiko lasterrak eta
globalizazioak erronka berriak planteatzen
dituzte datu pertsonalak babesteko.
Nabarmen handitu dira datu pertsonalen
bilketa eta trukea. Teknologiaren bidez, datu
pertsonalak orain arte ez bezalako eskala
batean erabil ditzakete enpresa pribatuek
zein agintaritza publikoek. Pertsona fisikoek
gero eta informazio-bolumen handiagoa
hedatzen dute mundu-mailan.”

6.1. Datu pertsonalak babestu beharra: Gobernantza-marko berria

Espainiako Konstituzioak ere oinarrizko betebehartzat jotzen du pertsona
fisikoak babestea datu pertsonalen erabilerari dagokionez, eta aitzindaria izan
zen horretan, honako hau ezarri baitzuen: “Legeak informatikaren erabilera
mugatuko du herritarren ohorea, eta norberaren nahiz senitartekoen bizitza
pribatua, eta horien guztien eskubideen egikaritza osoa bermatzeko.”
Toki-erakundeei dagokienez, bistan da datu pertsonal asko erabili behar
dituztela beren eskumeneko jarduerak egikaritzerakoan, eta, hortaz, datuak
tratatu behar dituzte, honako oinarri hauetan justifikatuta:
- Interes publikoaren alde jardutea edo datu publikoak izatea.
- Datuen tratamenduaren arduraduna den aldetik, toki-erakundeari aplika
dakiokeen legezko obligazioa betetze aldera.
- Interesdunaren baimenaz, zeinari aurrez informatu behar zaion, eta
ondoren berak, askatasun osoz, argi eta zehatz adierazi behar duen ados
dagoela eta baiezkoa eman.

Toki-erakundeetan ohikoak diren zenbait
datu-tratamendu:
Udal-errolda, udaleko osoko bilkurak eta zinegotziak,
gardentasun-atariak, bideo-zaintza, gizarte-ongizatea,
hezkuntza, zergak, jakinarazpenak eta argitalpenak,
dirulaguntzak eta bestelako laguntzak, zehapenak,
obrak eta lizentziak, udaltzaingoa, zerga-kudeaketa,
lan-poltsak, nahitaezko diru-bilketa, dokumentuen
erregistroa, giza baliabideak, etab.

Datu-kudeaketa
Toki-administrazio eta -erakunde publikoek erantzukizuna dute kudeatzen
dituzten datu pertsonalen gainean, eta, horregatik, behar-beharrezkoa
dute datu pertsonalak kudeatzeko gobernantza-eredu egokia izatea, non
erakunde-egituraketa ezarriko den, non definituko eta programatuko diren
kasuan kasuko prozedurak eta egikaritzeak, non zehaztuko den zer helburu
duen informazioak eta zer bide baliatuko diren hura eskuratzeko; hori guztia
irizpideak izanik erantzukizun proaktiboa eta minimizazioa, eta betiere kontuan
hartuta horretarako nahitaezko baldintza dela datuak behar bezala babesteko
neurri tekniko egokiak bermatzea, ez baitago prebentzio-neurriak hartzea
baino bide eraginkorragorik.
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6.1. Datu pertsonalak babestu beharra: Gobernantza-marko berria

Datuen tratamenduak informazio kopuru handia
kudeatzea eskatzen duenean, Datuak Babesteko
Espainiako Agentziak (DBEA) gomendatzen du Big Data
proiektuetako datuak babesteko praktika egokien kodea
kontsultatzea.

6.2. Datu pertsonalak zein diren eta
nola babestu behar diren.
Zer dira datu pertsonalak? Pertsona fisiko –eta ez juridiko– identifikatu edo
identifikagarri bati buruzko informazio guztia da datu pertsonala; pertsona
fisiko identifikagarria da zuzenean edo zeharka, eta batez ere identifikatzaile
baten bitartez, identifika daitekeen pertsona oro; identifikatzaile hori izen bat
izan daiteke, identifikazio-zenbaki bat, kokapen-datu bat, online identifikatzaile
bat edo pertsona horren nortasun fisikoari, fisiologikoari, genetikoari, psikikoari,
ekonomikoari, kulturalari edo sozialari buruzko elementu bat edo gehiago.
Berdinak al dira datu pertsonal guztiak? Ez, araudiak onartzen du badela
kategoria berezi bat datu pertsonalen artean, bereziki babestu beharrekoa;
kategoria horretan sartzen dira pertsonaren jatorri etnikoari buruzko datuak,
haren iritzi politiko, erlijio-sinesmen edo pentsaerari buruzkoak, haren afiliazio
sindikalari buruzkoak, eta, oro har, pertsona bat identifikatzera zuzendutako
datu biometriko eta genetikoak, haren osasunari buruzkoak, bai eta haren
sexualitateari buruzkoak ere.

Datu pertsonalak eta merkataritza trafikoa:
Datu-meatzaritzaren ondorioz, datu pertsonalak
merkataritza trafikoan sartu dira, eta negozio-iturri
handia bilakatu. Aurre egin behar diogu negozio-bide
horri; eskubidea dugu gure datuak babestuta egon
daitezen.

6.2. Datu pertsonalak zein diren eta nola babestu behar diren

Big Data delakoa, informazio publikoaren berrerabilpena, adimen
artifizialarekin lotutako teknikak, smart cities direlakoak, teknologia berrien
bilakaera azkarra, globalizazioa…; errealitate horiek guztiek testuinguru berri
ezezagunetan kokatzen gaituzte, eta babes-neurriak hartzera premiatzen.
Cambridge Analytics eta Facebooken gaineko eskandaluak adibide bat baino
ez dira, eta ondo erakusten dute zer gerta litekeen ez direnean errespetatzen
erabiltzaileon eskubideak eta gure datuak nolanahi erabiltzen direnean.

6.3. Datu pertsonalak babesteko
eskubidea eta eskubide digitalak
zehazten.
Datu pertsonalak babesteko eskubidea pertsona orok dituen beste zenbait
eskubideren bermean oinarritzen da, eta toki-erakundeek eskubide horiek
bete daitezen begiratu behar dute, zeinak eskubide digitalekin batera agertzen
diren haien araudi organikoetan, ez eskubide-multzo bien arteko loturagatik,
baizik eta legegilearen erabakimenez.

Datu pertsonalak eraginkortasunez babesteko
eskubideak
Gaur egun, zabalagoa da datu pertsonalak eraginkortasunez babesteko
herritarrok ditugun eskubideen zerrenda; izan ere, ARCO ereduak ezartzen
zituen eskubideez gain (datu pertsonalak Eskuratzekoa, haiek Zuzentzekoa,
haiek Ezeztatzekoa, haien tratamenduari Aurka Egitekoa), beste bi eskubide
ditugu orain: Eramangarritasun-eskubidea eta Mugatzekoa. Eskubide horien
guztien artean, azpimarratzekoa da informazioa eskura izateko eskubideak
duen izaria, baina nabarmentzekoa da, halaber, beste eskubide batzuk sortu
izana, hala nola datuen eramangarritasuna eskatzeko eskubidea, edo datuak
ezabatzeko eskubidea, zeinak, Googleren gaineko epaiaren ostean, “ahaztua
izateko eskubidea” ere hartzen baitu bere baitan. Hain zuzen ere, teknologia
berrien erabilerak ezabatu egiten ditu espazio-denbora muga oro, eta egoera
honetan behar-beharrezkoa da datuen bizitza-zikloa denboran mugatzea.
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6.3. Datu pertsonalak babesteko eskubidea eta eskubide digitalak zehazten

Eskura izatea

Eramangarritasuna

Zuzentzea

Aurka egitea

Ezeztatzea
(Ahantzarazi)

Tratamendua
mugatzea

Eskubide Digitalak
Egungo gizarteak ingurune digitalean jarduten du neurri handi batean, eta,
horregatik, beharrezkoa da zenbait alderdi sartzea ordenamendu juridikoan,
araua errealitate horri egokitzeko. Ildo horretatik dator eskubide digitalak
arautu beharra; zehazki, Internet eta ingurune digitalarekin lotutako eskubide
eta askatasunak, hala nola Sarearen neutraltasuna eta eskuragarritasun
unibertsala, alfabetatze digitalerako eta sare segururako eskubideak, bai eta
Interneten ahaztua izateko, eramangarritasunerako edo testamentu digitala
egiteko eskubideak ere. Nabarmentzekoa da, orobat, deskonexio digitalerako
eskubidea aitortu izana –zeinaren bidez bermatu nahi baita pertsona orok,
lanorduetatik kanpo, intimitaterako eta atsedenerako eskubidea duela–, bai
eta adin txikikoak Interneten babesteko eskubidea ere. Azkenik, aipatzekoak
dira Sarean adierazpen-askatasuna izateko eskubidea eta komunikabide
digitaletako informazioa argitzeko eskubidea.
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6.4. Datuak kudeatzeko erakundeen
egituraketa berria.
Datu pertsonalen tratamendua dela-eta pertsona fisikoek dituzten askatasun
eta eskubideak babesteko betekizunak neurri tekniko eta antolaketaeredu egokiak eskatzen ditu, hain zuzen ere datuen gobernantza-eredu
berria betetzen dela bermatzeko. Horrekin bat datorrela erakusteko, arauak
honakoa exijitzen dio datuen tratamenduaren arduradunari: datuak babesteko
printzipioak beteko dituzten barne-politikak eta neurriak aplikatu beharko ditu.
Gobernantza-eredu berria hiru figuraren inguruan egituratzen da: arduraduna,
eragilea eta datuak babesteko ordezkaria.

Arduraduna

Pertsona fisiko edo juridikoa, agintaritza publikoa,
zerbitzua edo bestelako erakundea, bakarrik edo
beste batzuekin batera, tratamenduaren helburuak
eta bitartekoak erabakitzen dituena.

Eragilea

Pertsona fisiko edo juridikoa, agintaritza
publikoa, zerbitzua edo bestelako erakundea,
tratamenduaren arduradunaren izenean, datu
pertsonalak tratatzen dituena.

Datuak
babesteko
ordezkaria

Pertsona fisiko edo juridikoa, plantillako
langilea edo kontratupekoa, zeinak Datuak
Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO)
inguruko informazioa eta aholkularitza emango
duen eta hura betetzen dela zainduko duen,
kontrol-agintariekin lankidetzan eta haiekiko
harremanetarako gune moduan.

Hiru figura hauen arteko harremanak enplegu publikoaren barnekoak edo
kontratu-harremanen bidezkoak izan daitezke. Adibidez, tratamenduaren
eragile prototipikoa zerbitzu baten kontratatzailea izango da, eta halako
kasuetan, arduradunaren (udala) eta eragilearen arteko harremanak zuzenduko
dituen kontratu edo egintza juridikoak argi zehaztu beharko ditu zein diren
eragilearen betebeharrak datuen babesari dagokionez.

6.4. Datuak kudeatzeko erakundeen egituraketa berria

KONTRATU EDO
EGINTZA JURIDIKOA
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AH
U

NT
RO

LK

LA

O
LA
RI
TZ
A

KO

168

DBO

Datuak Babesteko Ordezkaria (aurrerantzean, Ordezkaria) figura gakoa da
gobernantza-eredu berrian, eta bi eginkizun nagusi ditu: batetik, informazioa
eta aholkularitza eskainiko du legezko betebeharren inguruan, eta, bestetik,
ikuskaritza- eta kontrol-organo gisa jardungo du. Horretaz gain, kaltetuentzako
solaskide zuzena izango da Ordezkaria, datu pertsonalen tratamenduarekin
eta eskubideekin lotutako kontu guztietan.

Ba al zenekien...
Datuak Babesteko Espainiako Agentziak (DBEA)
aukerakotzat jotzen du zenbait agintaritza edo organismo
publikok datuak babesteko Ordezkari bakarra izendatzea,
haien neurria eta antolaketaren egitura kontuan hartuta.
Ordezkariaren eginbeharrak toki-erakundeko langile batek
edo kontratu administratiboa duen kanpoko batek egin
ditzake.

169

6.5 Datuak babesteko gobernantzaeredu berriaren ezaugarriak.
Aurreko ereduan ez bezala, datuak kudeatzeak jarrera proaktiboa eskatzen du
orain: bertan behera gelditu dira orain arte indarrean egon diren fitxategiak;
haien ordez, Tratamendu Jardueren Erregistroa sortu eta kudeatu beharko
dute toki-erakundeek, eta Gardentasun Atarian argitaratu.

Toki-erakundeak datu guztiak babestuta daudela
bermatu behar du, berdin izango da datuak nola eta
nondik hartu diren; bide batekoak edo bestekoak izan –
telefono bidezkoak barne–, berdin bermatu beharko dira
interesdunen eskubideak.
Kontuan hartuta zer-nolako arriskuak dakartzaten errealitate berri hauek, eta
ikusita, bestalde, datuen kudeaketak algoritmoetan oinarritzen direla –gero
eta gehiago–, premiazkoa bihurtu da neurri eraginkorrak hartzea datuak
babesteko, segurtasunez jarduteko eta arriskuak prebenitzeko. Hori dela
eta, datu pertsonalen gobernantza-ereduaren markoan, beharrezkoa izango
da arauek aurreikusitako segurtasun-eskema hartzea. Horregatik, tokierakundeek beren kudeaketa-prozesuak eta kudeaketa osoa berrikusi behar
dituzte, eredu berrira egokitzeko.

Ba al zenekien...
Gipuzkoako Foru Aldundia, Foru Kontratazioen
Zentralaren bidez, Esparru akordio bat tramitatzen
ari da datu pertsonalen babesaren eta informaziosegurtasunaren inguruko egokitzapen-zerbitzua
kontratatzeko.
Sektore publikoaren funtzionamendu elektronikoa ezartzen duen legedia
aldatu izanak (2016) erabat markatu du hizpide dugun transformazio digitala;
besteak beste, once & only (ingelesez, behin bakarrik) printzipioaren bidezko
sinplifikazio administratiboa sustatu dute administrazio publikoek beren esku
dituzten datu pertsonalak elkarri komunikatzeari begira, betiere interesdunak
komunikazio hori ez baimentzeko duen eskubidea errespetatuta.
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Ba al zenekien...
NISAE nodoak (Euskadiko Administrazioen
Segurtasunerako eta Elkarreragintasunerako
Nodoak) bidea ematen du aplikazioek beren artean
elkarreragintasuna izan dezaten, eta, hala, posible egiten
du aplikazio ezberdinen arteko informazio-trukea, euskal
sektore publikoko erakunde eta organoen eremuan, bai eta
kanpoko beste erakunde batzuekin ere –bereziki Estatuko
Administrazio Orokorrarekin, baina baita beste autonomia
erkidego batzuekin ere–.

6.6. Zehapen-erregimenaren
berezitasunak toki-erakundeei
begira.
Baldin eta toki-erakundeetako datuak babesteko eginkizuna duten arduradun
edo eragileek datuen babesaren inguruan aurreikusitako arau-hausteetako bat
egingo balute, ez zaie zigor ekonomikorik ezarriko. Halako kasuetan, datuak
babesteko aginte eskudunak, ebazpen bidez, ohartarazpen bat egingo dio
dagokionari. Ebazpen horretan ezarriko dira, halaber, arau-haustea ekarri
duen jokabidea edo portaera desagerrarazteko neurriak, bai eta eragindako
ondorioak zuzentzeari begirakoak ere.

Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Datuak Babesteko
Espainiako Agentziaren (DBEA) eskumenak ezertan
galarazi gabe, bada kontrol-organo autonomiko
bat: Datuak Babesteko Euskal Bulegoa. Bestalde,
kontuan hartu behar da, orobat, 2/2004ko Legea,
otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza
Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal
Bulegoa Sortzeari buruzkoa.

6.6. Zehapen-erregimenaren berezitasunak toki-erakundeei begira

Hortaz, sektore pribatuko erakundeen kasuan ez bezala –DBEOk zigor
ekonomiko handiak ezartzen ditu zuzenbide pribatuko subjektuentzat–,
sektore publikokoetan zehapen-erregimena oso bestelakoa da, ohartarazpen
bat baino ez baita.

Agintari eta zuzendarien erantzukizuna:
Arau-hausteak agintariei eta zuzendariei lepora
dakizkien kasuetan, eta egiaztatzen bada badirela
behar bezala artatu ez diren edo behar bezala erantzun
ez diren gomendioak eta txosten teknikoak, orduan,
zehapena ezartzen duen ebazpenean, ohartarazpena
egingo zaio kargu erantzuleari, eta BOEn (Estatuko
Aldizkari Ofiziala) edo dagokion aldizkari autonomiko
ofizialean argitaratzeko agindua eman.

Alabaina, toki-erakundearen kontura diharduten eta, horrenbestez, datuak
tratatzen dituzten erakundeak, hala nola toki-erakundearekin kontratuharremana duten enpresak, bereziki zerbitzu-kontratuak dituztenak edo
zerbitzu publikoak kudeatzekoak, horiek bai izan litezke zigortuak, baldin eta
datuak tratatu, laga edo komunikatzen badituzte.

Toki-erakundea ezin da zigortu isun ekonomiko batez,
baina bai udal zerbitzuak eskaintzen dituzten
enpresak. Horixe gertatu zaio Donostiako garraio
publikoa kudeatzen duen enpresari: 20.000 euroko
isuna jaso zuen arau-hauste larri baten ondorioz; izan
ere, gidariaren gainean zegoen kamera baten bidez
lortutako datuak tratatu eta laga zituen.
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6.7. Zinegotzien estatus berezia
informazioa eskuratzeari eta datuak
babesteari dagokionez.
Udal-korporazioko kideek informazioa eskuratzea
Korporazioko kideek legezko gaikuntza berezi bat dute informazio publikoa
eskuratzeko, hori bete-betean sartzen baita arazo publikoetan parte hartzeko
oinarrizko eskubidearen edukian (Espainiako Konstituzioaren 23. artikulua);
nolanahi ere den, gaikuntza berezi horren irismena eta hedadura datutratamenduaren helburuaren araberakoa izango da, betiere kontuan hartuta
proportzionaltasunaren printzipioa.

DBEOk ezartzen duenez (kontuan hartzen den
4. alderdia):

“Datu pertsonalak babesteko
eskubidea ez da eskubide absolutua;
aitzitik, aintzat hartu behar
da gizartean duen funtzioaren
arabera, eta oreka mantendu behar
da beste oinarrizko eskubideekin
proportzionaltasun-printzipioari
jarraituz”.
Bestalde, Korporazioko kideek eskubidea dute udal-zerbitzuetako informazio,
aurrekari eta datuak eskuera izateko, betiere beharrezkoak badira beren jardun
publikorako. Ildo horretan, berebiziko garrantzia hartzen du konfidentzialtasunbetebeharrak, zeina Korporazioko kideek beren kargua dela-eta tratatu

6.7. Zinegotzien estatus berezia informazioa
eskuratzeari eta datuak babesteari dagokionez

dezaketen informazio orori aplikatu behar dioten, betiere, datuak eskuratzea
beharrezkoa egin duen helburua lortzeari begira soilik, seudonimizazioeta minimizazio-teknikak aplikatzeko aukerak galarazi gabe, teknika horiek
aplikatzeak erlatibizatu egiten baitu arriskua, datu pertsonalen esposizio-maila
gutxitu egiten denez.

Udal-organoen publikotasuna eta akordioak
argitaratzea
Toki-erakundeko kideek, beren eskumeneko jardueraren baitan, publikotasunerregimen bat edo beste izan dezaketen organoetan parte hartzen dute
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen arabera, zeinak honako hauek
ezartzen baititu:

- Udalaren osoko bilkurak publikoak dira, bai eta Gobernu-Batzarraren
bilkurak ere, salbu eta kontrakoa ezartzen badu osoko bilkurak –bere kideen
legezko kopuruaren gehiengo osoz–, edo ordenamendu juridikoak berak.
Salbuespen hori ez da aplikatzen gobernu-batzarrak osoko bilkuraren
ordezko jarduten duenean. Alderdi horri dagokionez, azpimarratu behar
da ezen ordenamendu juridikoaren arabera gobernu-batzarraren bilkurak
ez direla publikoak (Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen Legearen
70. artikulua).
- Organo osagarrien bilkurak –eta bereziki Batzorde Informatiboenak–
publikoak izan ahalko dira, hala erabakitzen badu udalaren osoko bilkurak
bere legezko kideen gehiengo osoaren erabakiz, edo hala aurreikusten
bada udal erregelamendu organikoan.

Datu pertsonalak babesteko araudiak ezarritakoak toki-erakundeek
publizitateari lotuta dituzten betebeharretan noraino eragiten duen aintzat
hartuta –udalaren osoko bilkuretako aktak udalaren webgunean argitaratu
behar dira, eta osoko bilkurako batzordearenak, Interneten–, argi bereizi
behar dira, batetik, udalaren osoko bilkuren publizitate-erregimena, eta,
bestetik, osoko bilkuren akordioak argitaratzearena. Bigarren kasuan, saihestu
egin behar da pertsonak identifikatzeko baliagarriak izan daitezkeen datuak
agertzea, eta, hala gertatuz gero, datu pertsonalak babesteko araudiak
ezarritakoa aplikatu ahal izango da, baldin eta datu horiek ez badira egokiak,
beharrezkoak edo gehiegizkoak badira haiek argitaratzeak duen helburuari
begira.
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6.8. Datuak babestea eta
toki-kudeaketa publikoa:
elkarreragintasuna eta berezitasunak.
Datuen tratamendu egoki baterako, kontuan hartu behar da haien
zeharkakotasuna, bai eta udalaren kudeaketa publikoko hainbat eremutan
sortu dezaketen inpaktua ere, batez ere inpaktu hori eragozpen bihur ez
dadin teknologia berriak sartzeko eta haiek sustatzeko kudeaketa publikoan,
lan burokratikoak errazte aldera, XXI. mendeko administrazio-eredu malgu,
moldaerraz eta eraginkorra helburu (administrazio “likidoa”, Zygmunt
Bauman pentsalariaren teoriari jarraikiz); hitz batean, inpaktua ez dadin izan
aurrerabidearen aurkako aitzakia.

Datuen babesa eta gardentasuna
2015. urtetik, gardentasunaren inguruko legezko betebeharrek areagotu egin
dute datutegien publikotasuna eta datuak eskuera izateko eskubidearen
eta datuak babesteko eskubidearen arteko tentsioa, eskubide horixe baita
gardentasunerako eskubideak duen mugarik handiena. Bi eskubideak –
gardentasunerakoa eta datu pertsonalak babestekoa–, oinarrizkoak dira estatu
demokratiko batean: batak zein besteak babes eta berme osoa behar dute,
eta biak uztartzeak inplikazio konplexuak dakartza.
Hori dela eta, bi eskubideen arteko gatazkak daudenean, gakoa neurritasuna
izango da, informazioa argitaratzea edo hura eskuratzeko bidea izatea ezin da
aukerakoa izan. Marko legalak baliabide eta teknika ezberdinak eskaintzen ditu,
behin gatazkan dauden interesak eta eskubideak taxuz aztertuta, informatuak
izateko eskubidea eta datu pertsonalak babesteko eskubidea behar bezala
egikaritu daitezen. Hala, anonimizazio-teknikek, datuak minimizatzeko
printzipioak edo, modu osoago eta zeharkakoago batean, DBEOtik eratorritako
"privacy by design" erako printzipio berritzaileek bi eskubideen arteko
uztarketa erraztuko dute.

Datuak babestea eta informazio publikoa berrerabiltzea
Euskadiko toki-erakundeek sustatu egin behar dituzte kudeatzen dituzten
datu publikoak zabaltzeko egintzak, datuak berrerabilgarriak izan daitezen,
betiere pribatutasunak, segurtasunak eta titulartasunak ezartzen dituzten
murrizketak errespetatuta. Xede horri begirakoak dira, hain zuzen ere, datuak
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formatu digitalean jartzea eta webgune ireki, estandarizatu eta erabilerraza
eskaintzea, zeinak egituratze argia izan behar duen, bai herritarrek bai agente
konputazionalek erraz ulertu eta erabil dezaten.
Ildo horretan, Euskadiko toki-erakundeek sustatu egin behar dute informazio
publikoa berrerabiltzeko bidea, eta, horretarako, informazio publikoak irekia
izan behar du, legeak murriztutako kasuetan izan ezik; helburua da tokiadministrazioak kudeatzen dituen datuak herritarren eskuera jartzea, eta, bide
batez, datu publikoei gizarte-balioa eranstea.

Adimen artifiziala eta datuen babesa
Kudeaketa publikoaren erronketako bat da Adimen Artifizialaren (AA) teknikak
integratzea administrazioaren jarduera burokratikoan, hain zuzen ere helburua
efikaziaz eta eraginkortasunez jardutea delako, eta, ildo horretan, AA teknikek
kudeaketa proaktiborako aukera eskaintzen dute, kontuan hartuta haien
oinarrian, askotan, datuen tratamendu masiboa dagoela.
Alabaina, AA teknikak erabiltzeak zabal ditzakeen aukerez eta izan ditzakeen
arriskuez jarduteko marko legal definiturik ezean, datuak babestu egin behar
dira; saihestu behar da konprometituta gerta daitezen, eta, ildo horretan,
neurriak ezarri behar dira algoritmoak eta machine learning erako teknikak
taxuz erabiltzeko, betiere zerbitzu publikoak optimizatzea helburu.

Adimen Artifiziala Euskadin
Eusko Jaurlaritzak ikusmen artifizialeko teknologia
instalatu du bere sareko trenbide-pasaguneetako
segurtasuna hobetzeko. Ikusmen-teknologian
eta adimen artifizialean oinarritzen den sistema
baten bidez, helburua da trenbide-pasaguneetan sor
daitezkeen arazoak goiz antzematea, bai igarobideak
trabatuta gelditzeak eragindakoak, bai trenbidepasaguneko azpiegiturako segurtasun-elementuren
baten akatsak sortutakoak.

Hiri adimentsuak (Smart City) eta datuen babesa
Hiri adimentsuen zerbitzura dauden teknologia berriek erronka planteatzen
dute datu pertsonalen tratamenduari dagokionez: batetik, informazio kopuru
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handia erabili ohi dute; bestetik, informazio-kanalak ugariak eta askotarikoak
izaten dira, eta, azkenik, aukera eskaintzen dute aurretik zehazturiko
algoritmoetan oinarritzen diren erabaki automatizatuak baliatzeko.
Mugikortasun-sistemak, sentsoreak erabiltzea, datuak non eta nola hartzen
diren, nola tratatzen, lagatzen edo komunikatzen diren…; horrek guztiak
galdera eta zalantza asko eragiten ditu: nola uztartu smart teknologiek hiridiseinurako ekarri dituzten onurak eta abantailak, batetik, eta datuak babesteko
betebeharra, bestetik? Erronka zaila da; are zailagoa kontuan hartuta mundu
hiperkonektatu batean bizi garela, eta gurekin ditugula smart gailuak, Gauzen
Internet (IoT) eta sare sozialak, besteak beste.

Ba al zenekien...
EUDELek Herrismartik Estrategia jarri du martxan,
zeinak toki-erakundeen lehentasuntzat jotzen
baitu udalerri adimenduna garatzea; horretarako,
lehenik eta behin, Euskadiko udalerrien garapenmaila identifikatzea proposatzen du, eta, ondoren,
udalerrietan zerbitzu adimendunak ezartzeko trakzioproiektuak garatzeko estrategiak definitzea.
Informazio gehiago: http://www.herrismartik.eus/eus/

Beraz, datu pertsonalak kudeatzeko eredu berri baten aurrean gaude:
lehentasunezkoa jotzen du datuak babestea, prebentziozko mekanismo
eta tresnen bidez, aurreko eredu erabat errepresiboan ez bezala, eta
horrek aldaketa sakonak eskatzen ditu administrazioaren antolaketa- eta
funtzionamendu-ereduan.
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Toki-gobernu
eraginkorrak
eta iraunkorrak
Kudeaketa ekonomikofinantzarioa.
Zerbitzuen zorroa eta kostua,
finantza-iraunkortasuna.
Plan ekonomiko-finantzarioak.
Kontratazio administratibo
eraginkorra.
Barne-kontrol finantzarioa eta
eraginkortasunari dagokiona.
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Atarikoa.
“Zuen herriko dirua administratzen duzuenean, zuena
izango balitz bezala administratu; horrela saihestuko
ditugu horrenbeste zentzugabekeria eta gehiegikeria”
(Junci, Zhou dinastiako txinatar filosofoa).
Nahasmendu handiko garai hauetan, molde ekonomikoko hainbat lege eta
arau zabaldu dira administrazio publikoaren eremu guztietara, administrazio
publikoaren osasun ekonomiko-finantzario kaskarrari txertoa emateko formula
magistralen bat aurkitu nahian; edonola ere, agerikoa da zuhurtzia eta sen ona
direla azkenaldiko legediak horrenbeste aldarrikatzen dituen eraginkortasuna
eta iraunkortasuna lortzeko arma prebentiborik onenak.
Premisa horretatik abiatuta, ezin dugu ahaztu administrazio publikoa, oro har,
eta toki-administrazioak, bereziki, guztiz lotuta daudela unean-unean aplikatu
beharreko legediari. Horregatik, ikuspegi soil eta praktikoarekin, gaur egungo
legediak ezarritako oreka eta ratio ekonomikoak neurtu eta baloratu egin
behar direla aztertuko dugu atal honetan, aurretik aditzera eman bezala, sen
ona aplikatuz. Modu berezian azpimarratuko ditugu, besteak beste, kontzeptu
hauek: aurrekontu oreka, finantza oreka, aurrekontu egonkortasunaren oreka,
zor publikoaren muga, gastuaren araua, hornitzaileei ordaintzeko batez
besteko epealdia, zerbitzuen kostua, finantza iraunkortasuna, plan ekonomiko
finantzarioak, eta aurrezki garbiaren kontzeptua ere bai. Azken kontzeptu
hori bazterturik gelditu da azken legediaren ondorioz, nahiz eta sen onak
jarriko lukeen toki-administrazioaren osasun ekonomiko-finantzarioaren lehen
mailako euskarri eta neurtzailearen lekuan.
Azkenik, kontratazio administratiboa aztertuko dugu, ekonomiaren eta
eraginkortasunaren ikuspegitik, boladan baitago Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Lege berriaren ondoren. Eta orobat barne
kontrolak, finantzaren eta eraginkortasunaren ikuspegitik, Tokiko Sektore
Publikoaren barne kontrolaren araubide juridikoaren arauketaren ondoren, bai
estatu mailako araudian bai foru araudian.
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7.1. Toki-gobernu eraginkorrak eta
iraunkorrak: kudeaketa ekonomikofinantzarioa.
Banan-banan aztertuko ditugu gaur egungo legediak eskatzen dituen
magnitude ekonomikoak, finantzarioak eta aurrekontuari dagozkionak. Aldagai
horiek ondo definitu eta aztertu ondoren, horien guztien azterketa orokorra
egingo dugu, hipotesi praktiko eta grafiko baten bitartez.

Aurrekontu oreka
Toki-erakundeen aurrekontuei buruzko hiru Foru Arauen 14.6 artikuluak –
otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauak Araban; abenduaren 2ko 10/2003 Foru
Arauak Bizkaian, eta abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak Gipuzkoan– honela
ezartzen dute: “Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontuetako bakoitza
hasierako defizitik gabe onartu beharko da”.
Oro har, diru sarreren eta gastuen aurrekontu batek nahitaez orekatuta egon
behar duela pentsatu ohi dugu, baina egia da legegileak ez duela aurrekontu
desorekatu bat onestea galarazten, baldin eta gastuen aldean diru sarreren
superabita aurkezten bada. Aitzitik, debekatuta dago diru sarrerak baino gastu
handiagoa duen aurrekontua, hau da, defizita duen aurrekontua onestea edo
luzatzea.
DIRU SARREREN AURREKONTUA

GASTUEN AURREKONTUA

I. Kapitulua: zerga zuzenak

I. Kapitulua: langile gastuak

II. Kapitulua: zeharkako zergak

II. Kapitulua: gastu arruntak eta
zerbitzuetakoak

III. Kapitulua: tasak eta bestelako diru
sarrera arruntak

III. Kapitulua: finantza gastuak

IV. Kapitulua: transferentzia arruntak

IV. Kapitulua: transferentzia arruntak

V. Kapitulua: ondareari dagozkion diru
sarrerak

V. Kapitulua: kreditu orokorra eta beste
ezusteko batzuk

VI. Kapitulua: inbertsioak besterentzea

VI. Kapitulua: benetako inbertsioak

VII. Kapitulua: kapital transferentziak

VII. Kapitulua: kapital transferentziak

VIII. Kapitulua: aktibo finantzarioak

VIII. Kapitulua: aktibo finantzarioak

IX. Kapitulua: pasibo finantzarioak

IX. Kapitulua: pasibo finantzarioak

DIRU SARRERAK GUZTIRA: A

GASTUAK GUZTIRA: B

Beraz: AURREKONTU OREKA = A > edo = B
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Aurrekontu egonkortasuna
2011ko irailaren 27ko BOEn Konstituzioaren 135. artikuluaren erreforma argitaratu
zen, eta printzipio hau azaltzen da bertan: “Toki-administrazio guztiek
egokituko dituzte beren jardunak aurrekontu egonkortasunaren printzipiora”.
Orduz geroztik onetsi diren lege eta arauek, toki-administrazioari dagozkienek,
izaera ekonomiko nabarmena izan dute, eta guztietan azpimarratzen da
aurrekontuaren egonkortasun hori arriskuan ez jartzeko premia. Horregatik
aurkezten du legegileak magnitude hori administrazio publikoak oro har eta
toki-administrazioak bereziki errespetatu beharreko oinarrizko eta ezinbesteko
baldintza gisa.
Horren ondoren, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari
buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoak zein toki-erakundeen
esparruan gai hori arautu duten hiru lurralde historikoetako foru arauek
(abenduaren 13ko 38/2013 Foru Araua Araban; ekainaren 12ko 5/2013 Foru Araua
Bizkaian, eta otsailaren 8ko 1/2013 Foru Araua Gipuzkoan) horien ebaluaziorako
irizpideak eta horiek ez betetzearen ondorioak garatu dituzte.
1. AURREKONTU EGONKORTASUNAREN KALKULUA
BATURA (DIRU SARREREI BURUZKO 1-7 KAPITULUAK) > BATURA (GASTUEI
BURUZKO 1-7 KAPITULUAK) +/- KSE Doikuntzak.
Merkatuko operadore ez diren eta Aurrekontu Orokorrean, “Administrazio
publikoak” sektorean txertatuta dauden Erakunde guztientzat bateratutako
terminoen arabera egingo da kalkulua. Aitzitik, merkatu sozietateei dagokienez,
banakakoa izango da egonkortasunaren betearazpenaren azterketa.
Egonkortasunaren printzipioa fase guztietan: onespena (bertan konparatuko
dira diru sarreren aurretiko aurreikuspenak eta gastuen hasierako kredituak),
betearazpena eta likidazioa (bertan konparatzen dira aitortutako eskubide
garbiak eta aitortutako betebehar garbiak, dagozkion KSE Doikuntzaren
ondoren). Egintza orok eduki behar du egonkortasunari erreferentzia egiten
dion informazioa. Edonola ere, betetzeko unean ez da beharrezkoa plan bat
onartzea, harik eta aurrekontua likidatu edo onartzeko unera arte. Aurreko
guztia gorabehera, aurrekontua likidatzean aurrekontuaren egonkortasuna
ez betetzeagatik sortutakoak izango dira legezko ondorio zuzenenak. Bertan
onartutako eskubide garbiak konparatuko dira onartutako betebehar garbiekin
+/- KSE Doikuntzak.
KSE Doikuntza (Nazio eta Eskualdeko Kontuen Sistema Europarra) honako
honi jarraituz egingo dira: “Toki-erakundeen defizita kalkulatzeko IGAEko
Eskuliburua”. IGAEren webgunean eskura daiteke (Estatuko Administrazioaren
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Esku-hartzailetza Nagusia: www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/
ContabilidadNacional/InformacionGeneral/Paginas/Informaciongeneral.aspx
KSE doikuntzei dagokienez, aipagarrienak baino ez ditugu aztertuko hemen,
batez ere Toki-erakunde txiki eta ertainetakoak; gainerako egokitzapenetarako,
IGAEren Eskuliburuko edukien egokitzapenetara joko dugu:
A. Diru sarreren aurrekontuko I., II. eta III. kapituluetako zergen alorreko
diru sarreretan ordaintzeko irizpidea: era horretara, egonkortasun defizit
handiagoa egongo da, baldin eta zerga bidezko diru sarrerei dagokienez
ekitaldian –bai indarrean den ekitaldian bai itxitako ekitaldian– onartutako
eskubide garbiak handiagoak badira benetan bildutako zerga bidezko
sarrerak baino. Bestela, defizita txikiagoa izango da.
B. Barne transferentziak ezabatzea eta beste administrazio publikoen
transferentzia arruntak eta kapitala ordaintzeko irizpidea egokitzea:
erakunde ordaintzailearen irizpide bera (epealdia-kontzeptua-zenbatekoa).
C. Aurrekontuari aplikatzekoak diren ekitaldiko gastuen egonkortasun
defizit handiago gisa egoztea.
Beraz, aurrekontuaren likidazioaren unean, I.-VII. kapituluetan onartutako
eskubide garbiak +/- KSE Doikuntzak eta Onartutako betebehar garbiak +/- KSE
Doikuntzak konparatuko genituzke. Modu grafikoan adierazita:
DIRU SARREREN AURREKONTUAREN
LIKIDAZIOA

GASTUEN AURREKONTUAREN
LIKIDAZIOA

I. Kapitulua: onartutako eskubide
garbiak +/- KSE doikuntza

I. Kapitulua: onartutako obligazio
garbiak +/ KSE doikuntza

II. Kapitulua: onartutako eskubide
garbiak +/- KSE doikuntza

II. Kapitulua: onartutako obligazio
garbiak +/ KSE doikuntza

III. Kapitulua: onartutako eskubide
garbiak +/- KSE doikuntza

III. Kapitulua: onartutako obligazio
garbiak +/ KSE doikuntza

IV. Kapitulua: onartutako eskubide
garbiak +/- KSE doikuntza

IV. Kapitulua: (Gastuen V. kapituluan:
kreditu orokorra ez dago aitortutako
obligaziorik)

V. Kapitulua: onartutako eskubide
garbiak +/- KSE doikuntza
VI. Kapitulua: onartutako eskubide
garbiak +/- KSE doikuntza
VII. Kapitulua: onartutako eskubide
garbiak +/- KSE doikuntza

VI. Kapitulua: onartutako obligazio
garbiak +/ KSE doikuntza
VII. Kapitulua: onartutako obligazio
garbiak +/ KSE doikuntza

VIII. Kapitulua: onartutako eskubide
garbiak +/- KSE doikuntza

VIII. Kapitulua: onartutako obligazio
garbiak +/ KSE doikuntza

IX. Kapitulua: onartutako eskubide
garbiak +/- KSE doikuntza

IX. Kapitulua: onartutako obligazio

garbiak +/ KSE doikuntza

Aurrekontu egonkortasuna = URDINA > edo = GORRIA
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2. AURREKONTU EGONKORTASUNA HIRU LURRALDE HISTORIKOETAKO
TOKI-ERAKUNDEEN AURREKONTU EGONKORTASUNARI ETA FINANTZA
IRAUNKORTASUNARI BURUZKO FORU ARAUEN BITARTEZ MALGUTZEA
Aurretik adierazitako Foru Arau horiek aukera ematen dute diruzaintzako
soberakina “zigorrik” gabe –aurrekontu egonkortasunari dagokionez–
erabiltzeko aurrekontuaren aldaketak finantzatzeko.
Aurrekontuko aldaketak diruzaintzako soberakinekin finantzatzen direnean,
handitu egiten da gastuan onartutako betebeharren bolumena, eta, aitzitik,
ez da handitzen diru sarreretan onartutako eskubideen bolumena; izan ere,
aurrekontuaren kontra indarrean den ekitaldiko eskubideak baino ezin dira
onartu (aurrekontuaren urterokotasunaren printzipioa); aldiz, diruzaintzako
soberakina aurreko ekitaldietako finantza fluxua da. Hori dela eta, diru sarreren
aurrekontuan eskubideak ez dira diruzaintzako soberakinaren kontra onartzen,
eta, hori dela eta, finantzaketa horrekin gastu onartu handiagoa edukiko
genuke diru sarrera onartu gabe ere, eta horrek, aldi berean, aurrekontuaren
egonkortasunaren defizita handituko luke.
Hala bada, aurrekontuaren egonkortasuna diruzaintzako soberakinaren
erabilera horren ondorioz betetzen ez bada, ez litzateke beharrezkoa izango
udalbatzak plan ekonomiko-finantzario bat onestea; aitzitik, organo esku
hartzailearen txosten bat beharko litzateke, egoera hori adieraziz, magnitude
hori ez betetzeagatiko ondoriorik gabe.
Azkenik, toki-erakundeen aurrekontuaren egonkortasuna arautzen duten foru
arauek nabarmen arintzen dute aurrekontuaren egonkortasuna ez betetzearen
inpaktua, praktikan aukera ematen dutelako finantza obligazioak diruzaintzako
soberakinaren bitartez egokitzeko eta erabiltzeko.
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3. AURREKONTU EGONKORTASUNA BETETZEAREN ETA EZ BETETZEAREN
ONDORIOAK.
Atal honetan, aurrekontu egonkortasunaren helburuaren atzean zer oinarri
dauden azalduko dugu:
A. Toki-erakundeek beren zorpetze garbia murriztea bilatzen da, funtsean,
aurrekontu egonkortasunaren bitartez.
B. Aurrekontu orekatu batetik abiatuta, indarrean den zorpetzearen
ondoriozko amortizaziotik eratorritako urteko gastua baino handiagoa
izango den zorpetze berri batera jotzearen ondorioz, ez da aurrekontu
egonkortasuna beteko, eta plan ekonomiko-finantzario bat onartu beharko
da, indarrean den ekitaldiaren eta hurrengoaren arteko oreka horretara
itzultzeko berriro ere.
C. Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko azken Lege onartuaren
arabera, aurrekontuaren egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren
esparruko helburuak betetzen ez badira, toki-erakundeek, enplegatu
publikoen kontratazioan, ezin dute langileen birjarpen tasaren gaineko
ehuneko jakin batetik gorako gehikuntzarik egin.
D. Aurrekontu egonkortasunaren helburuak betetzen ez badira, zorpetzera
jotzeko toki-erakundeen aukera dagokion foru aldundiaren tutoretza
organoaren baimenaren mende dago, eta murrizketa eta baldintza jakin
batzuk eskatuko dira.
E. Toki-erakundeentzako aurrekontu egonkortasunaren helburua % 0,00an
ezarri du 2018ko uztailaren 20ko Ministro Kontseiluak 2019tik 2021erako
ekitaldietarako. https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/
enlaces/071218-enlacepresupuestos.aspx
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Oreka finantzarioa
Lurralde historikoetako toki-erakundeen aurrekontuei buruzko hiru tokiarauek adierazten dutenez, “eragiketa arrunten bidezko diru sarrerak
hauen parekoak izan behar dira gutxienez: izaera bereko gastuak, gehi
zorpetzearen ondoriozko amortizazio gastuak.
Azalpen hori 1991. urtean aipatu zen lehen aldiz toki-erakundeetako
aurrekontuei buruzko foru arauetan. Garai hartan, aurrerapauso esanguratsua
izan zen aurrekontuei buruzko gainerako legeen aldean. Edonola ere, badu
akatsik, ez baita aipatzen amortizazioaren eta interesen urterokotasun
teorikoa, ezta egoeraren arabera diru sarreretan eta gastuetan egin beharreko
egokitzapenak ere.
Oinarrizko definizioa:
DIRU SARREREI BURUZKO 1.-5. KAPITULUAK > EDO = GASTUEI BURUZKO 1., 2.,
3., 4. ETA 9. KAPITULUAK
GASTUAK

DIRU SARRERAK

1. Kapitulua

1. Kapitulua

2. Kapitulua
3. Kapitulua

2. Kapitulua

GASTU
ARRUNTAK

DIRU SARRERA
ARRUNTAK

3. Kapitulua

4. Kapitulua

4. Kapitulua

5. Kapitulua

5. Kapitulua
6. Kapitulua

6. Kapitulua
7. Kapitulua

KAPITAL
GASTUAK

8. Kapitulua
9. Kapitulua

KAPITALAREN
DIRU SARRERAK

GASTU
ARRUNTAK

7. Kapitulua
8. Kapitulua
9. Kapitulua

Finantza oreka: gorria urdina baino handiagoa edo berdina
Bilakaera denboran: urdina handitzen da eta gorria txikitzen

"Administrazio publikoak" sektorekoak ez diren udal-sozietateetan, Tokiadministrazioaren Arrazionalizazioari eta Iraunkortasunari buruzko Legeak
(TAAIL) adierazten duenez, "finantza desorekatzat hartuko da" "hurrenez
hurrengo bi ekitalditan ustiapen emaitza negatiboak edukitzea". Horrez
gainera, desoreka horren ondorioek mugatu zuten hura onbideratu edo
desegiteko beharra, eta bigarren mailako sozietateen kasuan, hau da, tokierakundearen mendeko udal sozietateen mendekoen kasuan, TAAILen zehaztu
zen toki-erakundeak xurgatuko zuela edo desegingo zela, onbideratzeko
aukerarik gabe. Edonola ere, gai horri dagokionez argitu beharra dago Toki-
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administrazioaren Arrazionalizazioari eta Iraunkortasunari buruzko Legearen
ondoren malgutu egin zirela lurralde historikoetan tokiko sektore publikoa
berrantolatzeko ezarritako neurriak.

Zor publikoaren muga
Zor publikoaren helburua zor publiko finantzarioak diru sarrera ez-finantzarioen
aldean hartzen duen gehieneko ehunekoa da, Nazio eta Eskualdeko Kontuen
Sistema Europarraren arabera (KSE). 2019. urterako toki-administrazioen
zorraren muga 2,3an ezarri da, BPGd-ri buruzko ehunekoan. Iturria: https://
www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/200718-enlace.
aspx
Lurralde historiko bakoitzeko foru aldundiek toki-erakundeek hitzartu beharreko
zorpetze eragiketei buruz ematen dituzten baimenek kontuan hartuko dute
aurrekontu egonkortasunaren eta zor publikoaren helburuak betetzen dituzten
haietan.
Kritika gisa argudiatu liteke ezarritako muga toki-erakundeen diru sarrera
ez-finantzarioen multzoari buruzko ehuneko bat dela, BPGd-n duen parte
hartzearen pisuaren arabera neurtua, hau da, magnitude makroekonomiko
baten araberakoa; hau da, ez die toki erakundeen berezitasunei erreparatzen,
ezta aurrezki garbiaren adierazle zuzenari ere.
Aurretik esan bezala, aurrekontuaren egonkortasunaren azken helburua
argia da: zorpetze publikoa mugatzea eta administrazio publikoen zorpetze
garbia murriztea. Aitzitik, administrazio publikoen multzoaren barruan,
toki-administrazioa da gutxien zorpetutako administrazioa, Ogasun
eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren datuetatik ondorioztatzen
denaren arabera. Webgune honetan kontsultatu litezke datu horiek: http://
www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/
InformacionEELLs/DeudaViva.aspx
Xehetasun horien artetik toki-erakundeen zor bizia azpimarratzen dugu,
lurralde historikoen arabera, 2017/12/31n:
- Araba: 153,07 milioi euro.
- Bizkaia: 109,52 milioi euro.
- Gipuzkoa: 186,24 milioi euro.
Estatu mailan administrazio publikoaren zor biziaren guztizkoa, 2017/12/31n,
23.722 milioi eurokoa izan zen, eta kopuru horretatik laurden bat biztanleria
handieneko 5 udalek hartzen dute. Horrez gainera, 2012. urteaz geroztik gaur
egun arte, toki-administrazioaren zorpetze maila murrizten joan da, etengabe.
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1. ZORPETZE ERAGIKETEI
ERAKUNDEETAN

BAIMENA

EMATEKO

BALDINTZAK

TOKI-

Hiru lurralde historikoetako toki-ogasunen foru arauek ezartzen dituzte zein
diren foru aldundien baimena behar izateko eta lortzeko bete beharreko
baldintzak, dagokion lurralde historikoko tokiko erakundeek egin nahi dituzten
zorpetzeko eragiketetan. Horrez gainera, kontuan hartu behar dugu azken urte
hauetan lurralde historiko bakoitzaren ekitaldiko Aurrekontu Orokorra onesteko
foru arauetan bertan garatu dituztela aurrekontuko ekitaldi bakoitzerako
eskatutako baldintzak; beraz, horiek ere kontuan hartu beharko dira. Laburpen
gisa, taula hauetan deskribatzen ditugu baldintza orokor horiek:
ARABAKO LURRALDE HISTORIKOA
KASUISTIKA*

AURREZKI GARBIA

ZOR BIZIA

Positiboa (+) edo negatiboa (-),
baldin eta kasu honetan saldo
negatibo hori likidatutako
diru sarrera arrunten % 2tik
beherakoa bada

<% 75 (proiektuan
<% 60)

B

Zorpetzeko eragiketak
formalizatu ahalko dituzte,
Arabako Foru Aldundiak
baimena eman ondoren.

+

[% 75-% 110]

C

Ezingo dituzte epe
luzeko kreditu eragiketak
formalizatu.

+

>% 110

Negatiboa (-), baina saldo
negatibo hori likidatutako diru
sarrera arrunten % 2 baino
txikiagoa bada

<% 75

A

D

Epe luzerako kreditu
eragiketak hitzartu
ditzakete.

Ezingo dituzte epe
luzeko kreditu eragiketak
formalizatu.

E

Ezingo dituzte epe
luzeko kreditu eragiketak
formalizatu.

Negatiboa (-)

[% 75-% 110]

F

Ezingo dituzte epe
luzeko kreditu eragiketak
formalizatu.

Negatiboa (-)

>%110
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BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOA
KASUISTIKA*

AURREZKI
GARBIA

ZOR BIZIA

A

Epe luzerako kreditu eragiketak hitzartu ahalko
dituzte

B

Zorpetze eragiketak formalizatu ahalko
dituzte, Bizkaiko Foru Aldundiaren baimenaren
ondoren

+

[% 60-% 110]

C

Ezingo dituzte epe luzerako kreditu eragiketak
formalizatu, Foru Aldundiaren baimenarekin
izan ezik

+

>% 110

D

Ezingo dituzte epe luzerako kreditu eragiketak
formalizatu, berriro finantzatzeko ez bada

Negatiboa (-)

<% 60

E

Ezingo dituzte epe luzerako kreditu eragiketak
formalizatu, berriro finantzatzeko ez bada

Negatiboa (-)

[% 60-% 110]

F

Ezingo dituzte epe luzerako kreditu eragiketak
formalizatu, berriro finantzatzeko ez bada

Negatiboa (-)

>% 110

Positiboa (+)

<% 60

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA
KASUISTIKA*

BAIMENIK GABE

BAI

Arau orokorra.
Proiektatu den eragiketa lankidetza planetako eta
programetako obrak eta zerbitzuak finantzatzeko
bada eta urteko zama finantzarioa ez bada
likidatutako diru sarrera arrunten % 25etik
gorakoa.

BAI

Proiektatu den eragiketa lankidetza planetako eta
programetako obrak eta zerbitzuak finantzatzeko
bada eta urteko zama finantzarioa likidatutako
diru sarrera arrunten % 25etik gorakoa bada.
Proiektatu den eragiketa ez bada eragiketa arrunten
bitartez likidatutako baliabideen % 5etik gorakoa,
eta urteko zama finantzarioa ez bada likidatutako
diru sarrera arrunten % 25etik gorakoa.
Proiektatu den eragiketa ez bada eragiketa
arrunten bitartez likidatutako baliabideen % 5etik
gorakoa, eta urteko zama finantzarioa likidatutako
diru sarrera arrunten % 25etik gorakoa bada.

BAIMENAREKIN

BAI

BAI

BAI

* Gogoratu mugak eta ehunekoak lurralde historiko bakoitzeko Aurrekontu Orokorraren
onespenerako foru arauak alda ditzakeela ekitaldi bakoitzean, beraz, kontuan hartu beharko
dira, halaber, urtez urte arau horietan ezar litezkeen mugak.
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Gastuaren araua
Horren kalkuluari buruzko gida bat argitaratu zuen IGAEk 2014ko
azaroan,
webgunean:
www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/
ContabilidadNacional/InformacionGeneral/Paginas/Informaciongeneral.aspx
Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege
Organikoaren (2/2012 LO, apirilaren 27koa) 12. artikuluak gastuaren arauari
egiten dio erreferentzia, eta, horren arabera, "Administrazio Zentralaren,
autonomia-erkidegoen eta toki-erakundeen gastu konputagarriaren aldaketak
ezin izango du Espainiako ekonomiaren epe ertaineko barne produktu
gordinaren hazkundearen erreferentzia-tasa gainditu". Halaber, artikulu horrek
berak adierazten duenez, "aurreko paragrafoan aurreikusitako ondorioetarako,
honako hauek hartuko dira gastu konputagarritzat: erabilera ez-finantzakoak,
Kontuen Sistema Europarraren terminoetan definituta, zorraren interesak
kanpo utzita; langabeziagatiko prestazioetan hautazkoa ez den gastua; Europar
Batasunetik edo beste herri-administrazio batzuetatik etorritako helburu
jakin baterako funtsen bidez finantzatutako gastuaren zatia, eta autonomiaerkidegoei eta toki-erakundeei finantzaketa-sistemekin lotuta egindako
transferentziak”.
Magnitude hori errespetatzea derrigorrezkoa bada ere, oso kontuan
eduki behar dugu hori ez betetzearen ondorioak malgutu egin dituztela
toki-erakundeetako aurrekontuaren egonkortasunari eta aurrekontuaren
iraunkortasunari buruzko hiru lurralde historikoetako foru arauek. Era horretara,
hiru lurralde historikoetan egonkortasunari eta iraunkortasunari buruzko foru
arauei foru arau bidez egindako aldaketek finkatzen dute gastu araua, eta, hori
betetzen ez bada, osoko bilkurari edo organo baliokideari jakinarazi beharko
zaio, Kontu-hartzailetza organoak izenpetuta, eta bertan aztertu, ebaluatu
eta egiaztatuko da erakundearen finantza iraunkortasuna, baldin eta bete
badira aurrekontuaren egonkortasuna eta zor publikoaren helburua, eta gastu
orokorretarako aurrezki garbi positiboa eta diruzaintzako soberakin positiboa
baldin badago.
Oso kontuan hartu behar da, halaber, Finantza Arrazionalizazio eta
Iraunkortasunari buruzko Legeak ez zuela adierazten gastu araua bete behar
zenik 2015eko ekainak 30 arte behin-behineko langileekin zein erabateko
dedikazioa duten zinegotziekin jarraitu ahal izateko; horrek aditzera ematen du
derrigorrezko betebeharra izanda ere, toki-administrazioan duen eragina ez
dela administrazio publikoetan duenaren bestekoa.

7.1. Toki-gobernu eraginkorrak eta iraunkorrak: kudeaketa ekonomiko-finantzarioa

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epealdia.
Gaur egungo finantza krisiaren ondorioz eta enpresei kreditua lortzeko jarritako
mugak kontuan hartuta, arindu egin behar izan da administrazio publikoak
hornitzaileei ordaintzeko gehiegizko berandutzea, kasu jakin batzuetan. Horri
dagokionez, aldatu egin zen Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen
testu bateratua eta Berankortasunaren kontrako neurrien Legea. Azkenik,
uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretua jarri zen indarrean, zeinaren bitartez
garatzen diren administrazio publikoen hornitzaileei ordaintzeko batez
besteko aldiaren kalkulua egiteko metodologia eta finantzaketa erregimenen
baliabideak atxikitzeko prozedura, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza
Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan aurreikusia.
Honako hau da premisa: toki-erakundeek obrak eta zerbitzuak kontratatzeko
hautatzen dituzten hornitzaileei ordaintzeko legezko epea (30 egun) ez dadila
izan epe hori baino 30 egun gehiagokoa.
Webgune honetan Ogasun Ministerioak hornitzaileen batez besteko ordainketa
aldiaren kalkuluari buruz argitaratutako gida bat lor daiteke: http://www.
hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/PMP/Gu%C3%ADa%20
Informes%20PMP_Metodolog%C3%ADa%201040-2017.pdf
Hornitzaileei ordaintzeko epea foru aldundiari jakinaraziko zaio. Gainera, epe
horrek berankortasunari buruzko araudian aurreikusitako gehienezko epea
gainditzen badu, toki-erakundeak eguneratu egin beharko du bere diruzaintza
plana eta neurri zehatzak hartu beharko ditu batez besteko ordainketa epea
murrizteko, araudiak berankortasunari buruz finkatzen duen gehieneko epera
arte.

Aurrezki garbia
Aurrezki garbiaren magnitudea hiru lurralde historikoetako toki-ogasunen
foru arauetan ezarrita dago, kreditu eragiketak arautzen diren tituluan, hain
zuzen ere. Arauaren barruan titulu horretan kokatuta egotea ez da kasualitatea,
izan ere, aurrezki garbia toki-erakunde batek duen gaitasun finantzarioaren
adierazle nagusia da, eta, hori dela eta, baita zorpetze berri bati aurre egiteko
gaitasunaren adierazle nagusia ere.
Horren kalkulua formula honen bitartez adierazten da:
AURREZKI GARBIA = DIRU SARREREI BURUZKO I.-V. KAPITULUETAN
ONARTUTAKO ESKUBIDEEN BATURA (EZ ERREPIKARIAK KENDUTA) – I., II. ETA
IV. KAPITULUETAN ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK (DIRUZAINTZAKO SOBERAKIN
LIKIDOAREN BIDEZ EZ FINANTZATUAK) – AMORTIZAZIOAREN ETA INTERESEN
URTEKO KUOTA TEORIKOA (UT)
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Urteko amortizazioaren eta interesen kuota teorikoa (UT) amortizazio sistema
frantsesaren bitartez kalkulatzen da, kontuan hartu gabe gabezia urteak eta
berme hipotekario bidezko maileguak:
UTaren formula:
AT = C / [1-(1+i) ^-n] /i
Non:
C = indarrean den guztizko zor biziaren eta proiektatuaren zenbatekoa.
n = batez besteko epemuga, zorra zenbat urtean dagoen indarrean.
i = urteko interes tasa.
Aurrezki garbiaren kalkuluan aintzat hartzeko diru sarrera arruntak zein
diren mugatzeko, kapital eragiketei lotutako diru sarreren zenbatekoa eta
Diru Sarreren Aurrekontuari dagozkion I.-V. kapituluetan inputatutako beste
edonolako ohiz kanpoko diru sarreren zenbatekoa kenduko da, eraginpean
daudenez eta/edo "ez errepikariak" direnez, ez direlako diru sarrera arrunt gisa
hartzen.
Diru sarrera arrunten edo ohikoen gaineko kenkari horien zehaztapenean
sakontzen da urriaren 1eko HAP/2015/2012 Aginduan. Era horretara, honako
hauek dira balizko kenkariak:
A. Hirigintzako diru sarrerak: kenkari hau Euskal Autonomia Erkidegokoak
ez diren estatuko toki-erakundeetan baino ez da ezartzen, izan ere,
Euskadin hirigintzako diru sarrerak lurralde historiko bakoitzean onetsitako
aurrekontu egitura bidez inputatzen dira; diru sarreren aurrekontuaren VI.
kapituluan, III. kapituluan izan ordez.
B. Kontribuzio bereziak, diru sarreren aurrekontuaren III. kapituluan
inputatuak, baina inposatzearen erabakia eragin zuten lanei lotuak.
C. Ur zerbitzua hobetzeko kanonaren edo saneamendu kanonaren
bidezko diru sarrerak, sektoreko araudiaren arabera uraren zikloarekin
zerikusia duten lanei lotuta.
D. Nekazaritzako eta basogintzako ustiapenak, baso intereseko mendien
hobekuntzari lotuak.
E. Etorkizunean bateratu ezin diren beste diru sarrera batzuk:
zuhurtasunaren printzipioa aplikatuz, era horretako diru sarrerak kendu
ahalko lirateke dibidenduen banaketa gisa, udal sozietateen erreserben
kargura, ekimen jakin bati lotutako laguntzen ondoriozko diru sarreren
kargura, etab.
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Hau da, helburua da eragiketa arruntei inputatutako diru sarreretatik (I.-V.
kapituluak) beste ekitaldi batzuetan errepikatuko ez direnak, beraz, ohikoak
ez direnak, kentzea. Beste alde batetik, aurrezki garbiaren magnitude hori
zorpetze gaitasunaren adierazle gisa finkatzeko garaian, gastuen atalean,
gastuaren egokitzapen kengarriak edo gehigarriak egon litezke (kengarrien
adibideak: kalte-ordain adierazgarriak, ohikoak ez diren epai judizialak, etab.;
gehigarrien adibideak: aparteko ordainsaria etetea, urtez urte diruzaintzako
soberakinarekin finantzatutako gastu errepikariak, etab.).
Azkenik, adierazi beharra dago, aurrezki garbia egoteari buruz hitz egiten
hasteko, diru sarrera arrunten baturaren % 5etik gorakoa izan behar dela
horren zenbatekoa; atalase horretatik behera, aurrezki garbiaren zenbatekoa
hutsaltzat hartuko litzateke.
Ikusi bezala, oreka finantzarioaren magnitudetik abiatuta, magnitude hori
azaldutako egokitzapenekin garbitu dugu, "Aurrezki garbia" deiturikora iritsi
arte. Modu berezian azpimarratu dugu aurrezki garbiaren magnitudea; izan
ere, finantza iraunkortasunaren atalean ikusiko dugun moduan, hori izan da
toki-erakundeetan gehien hondatutako magnitudea azken urteetan; hala eta
guztiz ere, magnitude ekonomiko garrantzitsuena eta nabarmenena izan
behar da, hori baita toki-erakundeak inbertsio berriei, zerbitzuei edo zorpetze
berriei kaudimenez aurre egiteko duen maniobra-marjina.

7.2. Zerbitzuen zorroa eta kostua.
Finantza iraunkortasuna.
Atal honetan, zerbitzuen benetako kostua argitaratu eta batez ere neurtu
eta baloratzeko betebeharra azpimarratuko dugu, eraginkortasunaren eta
iraunkortasun finantzarioaren kontrolarekin lotuaz, zerbitzuen gutunean
definitutako eskumenen esparruan.

Zerbitzuen zorroa eta kostua
"Zerbitzuen benetako kostua" neurtzeko eta jakinarazteko, Tokiadministrazioaren Arrazionalizazioari eta Iraunkortasunari buruzko abenduaren
27ko 27/2013 Legeak ezarritako toki-erreformaren barruan, datuak argitaratzeaz
gainera, zerbitzu bakoitzaren zuzeneko zein zeharkako kostuak inputatu behar
dira toki-erakundeentzat baldintza homogeneoetan, emandako zerbitzu
bakoitza eta benetan egindako gastuak errazago lotzeko.
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Egitura funtzional berria, toki-erakundeen aurrekontu egitura aldatuz, foru
dekretu bidez onetsi da lurralde historiko bakoitzean: urriaren 21eko 54/2014
Foru Dekretua Araban; uztailaren 29ko 96/2014 Foru Dekretua Bizkaian, eta
abenduaren 16ko 44/2014 Foru Dekretua Gipuzkoan.
Egitura funtzional berria hobeto egokitzen zaio TAAIL onetsi ondorengo
udalen eskumenen sistema berriari. Gainera, kodifikazioari dagokionez,
gastuaren alorrek funtzio taldeak ordezten dituzte, gastu politikek funtzioak,
eta programa taldeek, berriz, gastuen aurrekontuko diru-partiden aurreko
egitura funtzionalaren programa funtzionalak.
Beste alde batetik, Gipuzkoako Lurralde Historikoa izan da toki-administrazioaren
Arrazionalizazioa eta Iraunkortasuna bere lurraldean garatu duen lehena, eta
haren ondoren joan dira, 2015. urtean zehar, beste bi lurralde historikoak. Gai
horri dagokionez, azaroaren 17ko 13/2014 Foru Arauak Gipuzkoan, otsailaren
3ko 2/2015 Foru Arauak Bizkaian eta otsailaren 11ko 4/2015 Foru Arauak Araban
ezartzen dute toki erakunde guztiek kalkulatu behar dutela (urtero azaroaren
1a baino lehen Araban eta Gipuzkoan), derrigorrez, ematen dituzten
zerbitzuen benetako kostua. Kalkulu irizpideak foru aginduak finkatuko
ditu, eta toki-erakundeek foru aldundiari jakinarazi beharko diote zerbitzu
bakoitzaren benetako kostua zein den.
Azkenik, zerbitzuen zorroari dagokionez, toki-erreforma dela-eta, beharrezkoa
da zerbitzuen zorro edo katalogo hori mugatzea eta hedatzea. Tresna horren
bitartez, gardentasuna bultzatzeaz gainera, berezko eskumenen eta eskumen
ordezkatuen jarduna halakotzat hartzen ez direnen aurrean ebaluatzeko
aukera ematen da, eta, horrela, sor litezkeen bikoiztasunen jarraipena egin
ahalko da, bai eta beharrezko neurriak hartu ere, plan ekonomiko-finantzario
bat onartu behar bada, baldin eta finantza iraunkortasunari buruzko legedia ez
bada betetzen.

Iraunkortasun finantzarioa
Magnitude horren azterketa egiteko, Sektore Publikoan zor komertzialaren
kontrolari buruzko abenduaren 29ko 9/2913 Lege Organikoaren 1.1 artikuluarekin
hasi behar dugu; horrek aldatu zuen Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza
Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 4. artikulua,
iraunkortasun finantzarioaren definizioa erakusten duen artikulua, hain zuzen
ere. Hala: “Finantza-iraunkortasuna hauxe dela ulertuko da: defizit eta zor
publikoaren mugen barruan oraingo eta etorkizuneko gastu-konpromisoak
finantzatzeko ahalmena, lege honetan eta Europako araudian ezarritakoaren
arabera”.
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Iraunkortasun finantzarioaren definizio makroekonomiko horrek ez dio
erantzuten, inondik ere, iraunkortasun finantzarioaren kontzeptuak edozein
toki-erakunderentzat duen esanahiari. Irizpide ekonomikoen arabera,
aurrezki garbiaren baldintzak kontuan hartuta neurtu behar da iraunkortasun
finantzarioa, hau da, ohiko diru sarreren eta gastuen arteko aldearen bitartez
neurtutako finantza gaitasunaren arabera.
Gaur egungo definizioarekin, udaletako kontu-hartzailetzako organoek
dikotomia bat izaten dute, iraunkortasun finantzarioari buruzko informazioa
legezkotasunaren arabera eman behar dutelako –hala nola egonkortasuna, zorra
eta ordaintzeko epeak betetzea–; beren kontroleko txosten ekonomikoetan,
berriz, arreta berezia jarri behar dute, toki-erakundeari benetako iraunkortasun
finantzarioa bermatuko dion aurrezki garbi nahikoa aurkeztu dezan.
Iraunkortasun finantzarioaren eta aurrekontu egonkortasunaren benetako
zentzua argitzeko, kasu praktiko eta grafiko bat aztertuko dugu; hala, ikusiko
dugu aurrekontu egonkortasuna eta iraunkortasun finantzarioa, azken
hori zor komertzialaren kontrolari buruzko Lege organikoak definitzen duen
moduan hartua, ez direla toki-administrazioaren osasun finantzario onaren
sinonimo:
Kasu praktiko eta grafiko honetan, bi toki-erakundetako (Goikoa eta Behekoa)
aurrekontu likidazioetatik abiatuko gara. Toki-erakunde bakoitzak taula bat du,
bakoitzari dagokion diru sarreren eta gastuen aurrekontu likidazioarekin, eta
biek dute aurrekontu orekatua, hau da, guztizko diru sarrerak guztizko gastuen
berdinak dira; hala ere, ez dute diru sarreren eta gastuen izaera ekonomikoaren
araberako kapituluen banaketa bera. Koloreen arabera neurtuko dugu horien
aurrekontu likidazioaren osaera:
Gorria: diru sarrera arruntak (I.-V. kapituluetan onartutako eskubide garbiak,
KSE doikuntzak zero direla kontuan hartuta).
Laranja: kapitalaren diru sarrerak (Diru sarreren VI. eta VII. kapituluetan
onartutako eskubide garbiak, KSE doikuntzak zero direla eta aktibo finantzarioen
VIII. kapitulurik ez dagoela kontuan hartuta).
Urdinxka: gastu arruntak eta indarrean diren maileguen amortizazioa, gastu
arrunt gisa hartzen direnez, gastu finkoak direlako (Gastuei buruzko I., II., III.,
IV. eta IX. kapituluetan onartutako betebeharrak, KSE doikuntzak zero direla
kontuan hartuta).
Urdin argia: kapital gastuak (Gastuei buruzko VI. eta VII. kapituluetan
onartutako betebeharrak, KSE Doikuntzak zero direla eta aktibo finantzarioen
VIII. kapitulurik ez dagoela kontuan hartuta).
Horia: mailegu berriak (Diru sarrerei buruzko IX. kapituluan onartutako
eskubide garbiak).
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TOKI-ESPARRUKO OREKEN
BENETAKO GARRANTZIA
GOIKO TOKI-ERAKUNDEA
DIRU
SARRERAK

GASTUAK

BEHEKO TOKI-ERAKUNDEA
DIRU
SARRERAK

GASTUAK

GASTUAK
GASTUAK

DIRU SARRERAK

ARRUNTA

DIRU SARRERAK

ARRUNTA

GASTUAK

ARRUNTA

ARRUNTA

INBERTSIOA
DIRU SARRERAK

DIRU SARRERAK

GASTUAK

KAPITALA

KAPITALA

INBERTSIOA

MAILEGUA

MAILEG. AMORT.

MAILEGUA
MAILEG. AMORT.

“Goiko” eta “Beheko” Toki-erakundeen aurrekontu likidazioen azterketaren
bitartez hurrengo orrialdeko taulan erakutsiko dugun balorazio ekonomikoa
lortzen dugu. Ondoriozta daitekeenez, Goiko Toki-erakundeak aurrekontuaren
egonkortasuna betetzen ez badu ere, egoera ekonomiko-finantzario askoz
osasuntsuago eta iraunkorragoa du, Beheko Toki-erakundearen aldean. Aitzitik,
Beheko Toki-erakundeak aurrekontu egonkortasuna betetzen du, baina ez du
aurrezki garbirik, ezta finantza orekarik ere; hori dela eta, ez da iraunkorra epe
ertainera eta luzera, ez baditu neurri ohiz kanpokoak eta gogorrak hartzen
egiturazko defizit egoera horretatik irten ahal izateko.
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GOIKO TOKI-ERAKUNDEA

BEHEKO TOKI-ERAKUNDEA

Ez du aurrekontu
egonkortasunaren oreka
betetzen. Beraz, Udalbatzak
Plan ekonomiko-finantzario bat
onartu behar du berriro ere
oreka berrezartzeko.

Aurrekontu egonkortasuna
betetzen du, beraz, a priori,
ez liokete eragingo TAAILen
aurreikusitako arrazionalizazio
eta iraunkortasun neurriek.

Behar adina aurrezki garbi
sortzen du, mailegu berriari
aurre egin ahal izateko (Beheko
Udalaren bikoitza). Finantza
oreka eta aurrezki garbi
positiboa ditu.

Hala eta guztiz ere, aurrezki
garbia negatiboa da, hau da,
diru sarrera arruntak ez dira
nahikoa gastu arruntak eta
indarrean diren maileguen
amortizazioa ordaintzeko ere;
hori dela eta, zorpetu egin
beharko da gastu arruntari aurre
egin ahal izateko.

Ez du onbideratzeko ohiz
kanpoko neurririk behar.
Nahikoa luke hurrengo
ekitaldian urtean amortizatzen
duenaren gainetik ez zorpetzea,
aurrekontu egonkortasunera
arazorik gabe itzultzeko.

Onbideratzeko ohiz kanpoko
neurriak beharko ditu, beraz:
zergak igotzea, gastu arrunta
murriztea, etab.

Egoera iraunkorra da alderdi
finantzariotik.

Egoera ez da iraunkorra alderdi
finantzariotik.
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Aurrekontuaren egonkortasunari eta iraunkortasun finantzarioari buruzko
estatuko legediak plan ekonomiko-finantzarioak onetsi behar direla adierazten
du, baldin eta toki-erakundeak ez baditu betetzen egonkortasun oreka,
zorraren muga edo gastu araua.
Bestalde, hiru lurralde historikoetako Foru Arauek, aurrekontu egonkortasunari
eta iraunkortasun finantzarioari dagokionez, malgutu egiten dute betebehar
hori, hainbat eratara:
A. Lehenik, diruzaintzako soberakina erabiltzeko aukera ematen du; era
horretara, hori izanez gero aurrekontuaren egonkortasunera ez iristeko
arrazoia, ez dago Udalbatzak onetsi beharreko plan baten betebehar
formalik, eta nahikoa litzateke gertaera hori egiaztatzen duen kontuhartzailetza organoaren txosten bat.
B. Gastu arauaren baldintza malgutzen du, eta, horrela, gastu muga hori
gaindituz gero, nahikoa litzateke toki-erakundeko kontu-hartzailetza
organoaren txosten batekin ordeztea plana.
"Plan ekonomiko-finantzarioa” esamoldepean bildu ditzakegu plan batean
behar bezala programatzen diren egokitzapen-neurriak, izan plan hori
ekonomiko-finantzarioa, onbideratzekoa edo ebaluazioari buruzko txostena.
Ondoren plan horien tipologia guztia azalduko dugu labur-labur:
ONBIDERATZEKO
PLANA

PLAN EKONOMIKOFINANTZARIOA

Noiz den
beharrezkoa:

Likidazioa:
diruzaintzako
soberakin negatiboa,
aurrezki garbi
negatiboa.

Aurrekontuaren
egonkortasuna ez
betetzea.

Planaren
denbora
esparrua

Hiru urte.

Urtebete edo
indarrean den urtea eta
hurrengoa.

Kalkulua

Erakunde bakoitzaren
aurrezki garbia = (I.-V.
diru sarrerak) – (I.,
II. eta IV. gastuak) –
Urterokotasun teorikoa.

Egonkortasun
bateratua = (I.-VII. Diru
sarrera bateratuak) – (I.VIII. Gastu bateratuak)
+/- Eskuliburuko
Egokitzapenak.

KONTUHARTZAILETZAREN
TXOSTENA
Gastuaren araua ez
betetzea.
Aurrekontu
egonkortasuna ez
betetzea, diruzaintzako
soberakina
erabiltzearen ondorioz.
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Azkenik, plan ekonomiko-finantzario baten edo onbideratzeko plan baten edo,
oro har, berriro oreka lortzeko plan baten edukia ez da asmo onen dosier bat
izan behar; aitzitik, programa errealista izan behar du, jarraipena eta ebaluazioa
egiteko aukera emango duena batez ere.
Gai horri dagokionez, Gipuzkoako Toki-administrazioen arrazionalizazio
eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako Lurralde Historikoan ezartzeko foru
berezitasunari buruzko azaroaren 17ko 13/2014 Foru Arauan, esate baterako,
eta otsailaren 3ko 2/2015 Foru Arauan, Bizkaian, eta otsailaren 11ko 4/2015 Foru
Arauan, Araban, honako hau ezartzen da: “Plan ekonomiko-finantzarioak
gutxienez informazio hau izango du:
A. Jasotako helburua edo, hala badagokio, gastu araua ez betetzearen
arrazoiak.
B. Sarrera eta gastuen joerari buruzko aurreikuspenak, zerga eta gastu
politikak aldatzen ez direla pentsatuta.
C. Planean jasotako neurrien deskripzioa, kuantifikazioa eta aplikazio
egutegia, haiek kontabilizatzeko erabiliko diren aurrekontu partidak edo
aurrekontuz kanpoko erregistroak adierazita.
D. Planaren abiapuntu diren ekonomia eta aurrekontu aldagaiei buruzko
aurreikuspenak; bai eta aurreikuspen horiek egiteko oinarri moduan
erabilitako kasuak ere.
E. Sentsibilitate azterketa bat, ordezko agertoki ekonomikoak kontuan
hartuta.
F. Beste eduki batzuk: neurri zuzentzaileak, erakunde egituraren
eraginkortasunaren azterketa, zorraren bilakaera, diruzaintzako soberakina,
aurrezki garbia, etab.”.
Azkenik, gogoan izan behar da lurralde historiko bakoitzeko foru arauek
garatzen dituztela planak bideratzeko epeak eta modua.

7.4. Kontratazio administratibo
eraginkorra.
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen ondoren,
kontratazio administratibo ororen helburua hau da: ziurtatzea, aurrekontu
egonkortasunaren eta gastuaren kontrolaren helburuarekin eta zuzentasunaren
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printzipioari lotuta, funtsak eraginkortasunez erabiliko direla lanak egiteko,
ondareak erosteko eta zerbitzuak kontratatzeko; hori horrela izan dadin,
aurretik definitu beharko dira zein diren ase beharreko premiak, lehia librea
babestu beharko da eta eskaintza ekonomikoki onuragarriena hautatu.
Era berean, sektore publikoko erakundeek zaindu behar dute kontratazio
publikoko prozesuak gauzatzeko hitzartutako baldintzen eraginkortasunaren
eta mantentzearen alde egingo dela. Alderdi horretatik, lizitazioko oinarrizko
aurrekontua ezartzean, kontratazio organoek zainduko dute oinarrizko
aurrekontu hori bat etorriko dela merkatuko prezioekin (Legearen 100.2
artikulua).
Era berean, kontratazioa eraginkorra izan dadin, funtsezkoa da kontratazioa
zuzen planifikatzea eta programatzea, Legearen 28.4 artikuluan adierazten
den moduan: “Sektore publikoko erakundeek kontratazio publikoaren jarduera
programatuko dute eta aurrekontu ekitaldi batean edo urte anitzeko aldietan
garatuko dute”. Plangintza zuzen horri lotuta, erregulazio harmonizatuko
kontratuetan, kontratazioari buruzko urteko plan bat osatu behar da. Plangintza
hori, aukeran eta modu egokian, gainerako kontratazio administratibora zabal
liteke; izan ere, zaila da kontratazio eraginkorra lortzea plangintza zuzena eta
horren balorazio ekonomikoa egin gabe.

7.5. Barne kontrol finantzarioa eta
eraginkortasunari dagokiona.
Estatuaren esparruan apirilaren 28ko 424/2017 Errege Dekretua onartu ondoren,
zeinaren bitartez arautzen den sektore publikoko toki erakundeen barne
kontrolerako erregimen juridikoa, eta foruaren esparruan Foru Dekretu bidez
hari egindako erantzunetan (abuztuaren 22ko 117/2018 Bizkaiko Foru Dekretua;
abenduaren 27ko 32/2018 Gipuzkoako Foru Dekretua, eta Araban argitaratzeko
dagoena dekretua) indartu egiten da kontrol finantzarioa eta eraginkortasunari
dagokion kontrola.
Gardentasunaren printzipioan irmotuta, organo kontu-hartzaileek txostenak
egingo dizkiote Osoko bilkurari egindako kontrol jardueren emaitzei
buruzkoak. Informazio hori oinarri hartuta, toki gobernuak "Ekintza Plan" bat
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egin beharko du, kontu-hartzailearen txostenean jasotako ahultasunak eta ezbetetzeak zuzentzeko neurriekin. Ekintza plan hori Osoko bilkurari jakinaraziko
zaio. Jarduera horiek indartu egingo dute Osoko bilkurek Toki Erakundeen
gobernuen gainean egiten duten kontrol lana.
Ahulgune gisa azpimarratzen dugu, kontu-ikuskaritzaren funtzioaren mende
ez dauden mendeko erakundeei dagokionez indartu egin bada ere kontrol
finantzarioa, aldarrikapen hutsean gelditu da eraginkortasunaren kontrola,
eta ez da eraginkortasunaren baloraziorako prozedura argirik zehaztea lortu.
Azken batean, efikazia eta eraginkortasuna izan beharko balute ere premisa
nagusiak toki erakundeetako eta, oro har, Administrazioko erabaki ekonomikofinantzarioak hartzeko, kontrol horiek praktikara eramateko orduan, organo
kontu-hartzaileek ez dute prozedura eta mekanismo argirik; eta hori dela eta,
eraginkortasun kontrol horiek ezartzeko ezinbestekoa da erabaki teknikoen
eta erabaki politikoen arteko sinbiosi perfektu bat, eta, gehiegitan, hori ez
da erraza izaten.

7.6. Azken balorazioa.
Gai honetan, modu praktiko eta bisualean argitu nahi izan ditugu
aurrekontuetako magnitude ekonomiko nagusiak, horietan baitatza tokierakundeen gobernu eraginkor zein iraunkorra bermatuko duen egoera
finantzarioa. Era berean, aurrekontuaren egonkortasunari eta administrazio
publikoen multzoaren ingurune makroekonomikoan esanahia hartzen duten
beste magnitudeei buruzko legezko alderdietatik haratago (zor muga, gastu
araua), nabarmendu nahi izan ditugu edozein toki-erakunderen benetako
egoera ekonomikoa markatzen duten magnitudeak, hala nola aurrezki garbia,
oreka finantzarioa eta zorpetzeko gaitasuna, eta nabarmendu dugu, halaber,
kontratazio eraginkorraren plangintza egiteko eta barne kontrola indartzeko
premia.
Etxeko ekonomian gertatzen den bezala, familiak, edo gure kasuan, tokierakundeak aurreztu dezakeen zenbatekoa izango da bere bermea,
etorkizuneko gastu eta erronka berriei aurre egiteko. Hori dela eta, garrantzi
handikoa da aurrezki garbiaren egitura bat bermatzea, aurrerantzean ere
eraginkorrak eta iraunkorrak izan daitezen.
Johann Wolfgang Goethe idazle alemanak esan zuen moduan: “Erostea gauza
ona bada ere, askoz hobea da gordetzea”.
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