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Ziur nago denon abiapuntua «oinarrizko adostasun» hau lortzea dela: guztiok dakigu 

jakin Euskadiko Udal Legeak adostasunik handiena eskatzen duela. Hori da Udal 

Kontseilua biltzeko deiaren muina. Hasiera-hasieratik nahi dugu agerian jarri 

adostasun partekatu horrek mugiarazten gaituela, horixe baita bertaratutako 

erakundeetako ordezkari garenon helburua. Herrialde-helburu bat da, beraz. 

 

Gaur, baina, aurrean dugun aukera benetan da berria. Eraldaketa aro batean gaude, 

hasiera berri batean. Euskadiko erakunde-arkitekturaren behin betiko ezarpena 

lortzeko eta erakunde egituraketa osatzeko egokitzapena premiazkoa dela ados 

gaude. Nahikoa esperientzia politikoa eta kudeaketa-eskarmentua ditugu, aukeraren 

egiazkotasunaz jabetzeko. 

 

1.- PROPOSAMEN ZEHATZEN BIDEZ AURRERA EGITEA 

 

Onartu beharra dago; hainbat urtez behin eta berriz ahalegindu arren, Udal Legerik ez 

edukitzea albiste txarra da. Hori bai, behin eta berriz saiatu izana gure aldeko puntu 

bat da. 

 

Abantaila ematen digun hori, gainera, idatziz jasota dago; orain arte osatutako eta 

eztabaidatutako proiektu eta proposamen guztiak, hain zuzen. Lan-ordu asko eman 

ditu jende askok zeregin horretan. 

 

Horrela, ez dut besterik pentsatzen, Udal Legea inplizituki idatzita dago jada. Kontua 

da egindako zirriborro guztiak laburbiltzeko eta ahalik eta akordio zabalena lortzeko 

gaitasuna erakutsi behar dugula. 

 

Gobernuak horren guztiaren alde egingo du lan, gauzak errazteko helburuarekin. 

Aurretiaz egin dugun lana aurkeztuko dugu, iritziak entzuteko eta trukatzeko.  Kontseilu 

honen aholkua jaso nahi dugu. 

 

Ez gara hutsetik hasiko, ezta gutxiago ere. Lanean emandako urte hauetan osatutako 

proposamenak laburbiltzeko, orekatzeko eta perfekzionatzeko gaitasuna eduki behar 

dugu.  

Gure zeregin honi ekingo diogu artisauaren jarrerarekin, ez ekoizlearenarekin. 

 

 

2.- ERANTZUKIZUN PUBLIKOA ETA KONPROMISO POLITIKOA DUINTZEA 



 
 

 2 

 

Bildu garen guztiok ondo dakigu gizarteak zer irudi duen arduradun politikoez eta 

erakunde-arduradunez. Gizarteak ideia-truke eraikitzailea gauzatzea eskatzen digu, 

herrialdeko gai nagusietan ados jar gaitezen. 

 

Orain, ekintza publikoa eta pribatua duintzeko helburu partekatua praktikan jartzeko 

abagunea iritsi zaigu. Asko jardun gara helburu horretaz azken bi asteotan. 

 

Udal Legea herrialde-mailako auzia da. Baten batek esan dezake egiturak zutik iraun 

duela hiru hamarkadaz delako lege hori gabe. Baina behar bezain egonkorra ez den 

egitura denaz jakitun gara; luzaroan eutsiko ez diona, edo nekez eutsiko diona. 

 

Aro berri honi hasteko, gobernu honek prestasuna eta ahalegina eskaintzeko 

konpromisoa hartu du. Horrenbestez, funtsezko alderdietan adostasunak lortzeko 

konpromiso eraikitzailea eskatzera ausartuko naiz. Udal Legerik onena edukitzea 

gure elkar ulertzeko eta ados jartzeko gaitasunaren mende dago.  

 


