
 

 

 

Batzarlabel 

Herrigintza kudeatzeko Zuzenbide Piriniarrean  oinarritutako proposamena 

 

Sarrera 

Gaur egungo Udalaren egitura, funtzionamendua, legedia,... ente local del Estadori egokituta daude.  

Euskal Herria-Nafarroaren historian zehar borroka esplizitua eta latente izan da, herriaren eta 

estatuaren artean, herria gobernatzeko bi modu ezberdinen artean. Alde batetik herriak zeukan eta 

mantendu nahi izan dituen Batzarra-Komunala-Auzolana-Zuzenbide Piriniarra sistema. Beste aldetik, 

Estatuak eta botere ekonomikoek ezarri nahi izan eta ezarri dituztenen Alderdi Politikoak – 

Pribatizazioak – Zergak - Zuzenbide Erromatarra.  

Batzarra-Komunala-Auzolan-Zuzenbide Piriniarra… horrela esanda, kontzeptu zaharkituak dirudite 

baina kontrakoa dela esango genuke eta gaur egungo filosofiarekin bat datorrela: herria ahalduntze edo 

burujabetze behar hori; M-15 mugimendua; Catalunyako “primariesrepublica” mugimendua; zerrenda 

irekiak; erakundeen aurrekontu erdi-irekitze hori; herritarren parte-hartze bultzatzeko leloak... eta lau 

elementu horiek udal kudeaketan txertatu daitezkeela uste dugu.  

Ildo honetan herri askotan esperientzia oso aberasgarriak garatu dira eta horietan herritarrek parte 

hartze zuzena izan dute, ez zeharka, udal kudeaketaren erdigunean baizik.  

Horretarako, Batzarlabel ziurtagiriaren proiektuaren bidez elkargune, metodologia eta balidazio sistema 

sortu nahi ditugu, orain arteko parte hartze zuzena bultzatzen dutenentzat zein etorkizunean ildo 

honetatik abiatu nahi dutenei.  

Batzarlabel udal/herriko etxe, kontzeju eta herri batzarrei zabalik dago eta berau dutenek baldintzak 

ezarri, ebaluazioa egin eta elkarlanean kudeatuko dute, Biltzarreren laguntzarekin.  

Oinarriak 

Batzarlabelek 7 oinarri hauek kontuan hartzen ditu: 

1) Informazio eta gardentasuna 

2) Herritarren partaidetza  

3) Herritarren erabakimena 

4) Funtzionarioak eta langileak zerbitzari publikoak  

5) Politikariak bozeramaleak 

6) Ondasun komunen eta herritarren babesa 

7) Udaletatik haratago 

Zigiluaren mailak eta baldintzak 

Oinarri hauek ebaluatzeko lau maila bereiztu ditugu eta bakoitzak jarritako puntuazioa dauka: 1-Hobetu 

beharra, 2-Baxua, 3-Ona eta 4-Bikaina.  

Batzarlabel zigiluak hiru maila dauzka: 

- 14 puntuekin beheko maila 

- 19 puntuekin erdiko maila   

- 24 puntuekin goiko maila 

Gure ustez, goiko mailak batzarraren filosofia erabat gauzatuko luke: demokrazia osoa, zuzena eta 

parte hartzailea. 

Ondoren udalerrian duzun egoera aztertu eta hauteskundeetan aurkeztuko direnei hobekuntzak 

eskatzeko ordua da, guztietan maila bat bederen hobetzeko: 

 



 

 

Atalak eta adierazleak Ego. Hel. 

1. Informazio eta gardentasuna   

1.1. Herritarrei datu orokorrak baino ez zaizkie ematen: erakundearen organigrama 

xume bat, ordezkarien datu orokorrak, aurrekontuaren datu nagusiak… 

  

1.2. Herritarrei oinarrizko informazioa ematen zaie: batzordekideak, organigrama osoa, 

aurrekontu eta gastuen atal nagusiak, proiektuak, etab.  

  

1.3. Herritarrei informazio osatua ematen zaie zehaztapen maila ertairaino: batzorde 

eta udalbatzen deialdi eta aktak,  gastu nagusiak, hornitzaile nagusiak… Informazioa 

emateko euskarri asko erabiltzen dira: buzoietara berripapera, sare sozialak, whasapp…  

  

1.4. Herritarrei informazio guztia ematen zaie: soldata guztiak (politikariak, izendapen 

askekoak, funtzionarioak), hornitzaile eta gainerako gastu guztiak zehaztasun osoz, diru 

sarrerak, lehiaketen prozedura osoa publikoa da… Informazioa herritarrengana oso 

ondo heltzen da. Eta, herritarrek informazioa eskatzen dutenean, arazo barik ematen 

zaie.  

  

2. Herritarren partaidetza   

2.1. Herritarrek lau urterik behin hauteskundeetan parte hartu ahal dute edo 

udalbatzetan ikusle gisa egon baina ez dago parte hartzeko bestelako sistemarik 

ezarrita.  

  

2.2. Herritarrei parte hartzeko oinarrizko baliabideak eskaintzen zaizkie: proposamenak 

egin, iritziak eman, etab. Horretarako batez ere Erregistroa edo Internet erabiltzen dira.  

  

2.3. Herritarrei parte hartzeko aukera asko eskaintzen zaizkie: udalbatza-kontzejuan 

parte hartu, haien ideiak ondo jartzeko laguntza teknikoa jaso, erabakiak hartu baino 

lehen herritarren proposamen horiek gainerakoei zabaldu, etab. Proposamenak eta 

iritziak emateko foroak, sare sozialak, txatak… erabiltzen dira.  

  

2.4. Herritarrek herri, auzo eta kale batzarren bidez (herriaren tamainaren arabera) 

haiei eragiten dizkieten gaietan iritzia eman eta proposamenak egin ditzakete gainerako 

herritarrekin eta ordezkari publikoekin hartueman zuzenean. Horretarako egitura 

egokiak daude. 

  

3. Herritarren erabakimena   

3.1. Herritarrek lau urterik behin hauteskundeen bidez haiek nahi duten hautagaia 

bozkatzen dute.  

  

3.2. Herritarrek herriko gaietan erabakitzeko aukera dute, noiz edo noiz: auzoan dirua 

non gastatu, etab. Aurrekontuaren %5etik beherako kopuruei lotutako erabakiak dira. 

  

3.3. Herritarrek herriko gai askotan erabakitzeko aukera dute eta ondo sistematizatuta 

dago nola egin. Aurrekontuaren %-10-%20 bitartekoari lotutako erabakiak dira. 

  

3.4. Herritar guztiek erabaki guztietan aukera, eskubide eta betebehar berdinak dituzte, 

eta, ondorioz, urtero aurrekontuaren %100ari buruz erabakitzen dute, partida asko 

finkoak direla jakinda ere.  Urte birik behin herri galdeketak egiten dira, gai zehatzetan 

denon iritzia jasotzeko.   

  

4. Funtzionarioak eta langileak zerbitzari publikoak   

4.1. Ez da herri erakundeko funtzionarioen kopuru, produktibitate eta zerbitzuari 

buruzko informaziorik eskaintzen.  

  

4.2. Funtzionarioen kontratazioa gardentasun osoz egiten da. Funtzionarioen lanaren 

produktibitatea urtero aztertzen da herritarrek onartutako sistema baten arabera eta 

horren berri ematen da.  

  

4.3. Funtzionarioen gastuetara gehienez aurrekontuaren %25-30 bideratzen da. 

Zerbitzu garrantzitsu batzuk udaleko langileek egiten badituzte (garbiketa…) %35era igo 

daiteke. Beste lanak kanpo kontratazioen bidez egiten dira, lan publikoaren onurak 

  



hobeto banatzeko eta langile gastuek udal aurrekontua hustu ez dezaten. 

Kontratatzean enpresa sozialak eta herrikoak izatea hobesten dira. 

4.4. Lanpostu publikoak txandakatzen dira. Lanpostu batzuk (%15 gutxienez) 

funtzionarioek bete beharrean lau urterik behin herritarrei eskaintzen zaie, lan 

publikoaren onurak herritarren artean hobeto banatzeko.  

  

5. Politikariak herritarren bozeramaleak   

5.1. Herri erakundeetako ordezkari politikoek ez dute inolako beharkizunik hautatu 

duten herritarrekiko. Ez dago soldatei, izendapen askeei, dietei eta abarrei buruzko 

irizpide etikorik. 

  

5.2. Herri erakundeetako ordezkari politikoen kontrolerako irizpideak daude: soldaten 

eskala egokia (oinarrizko soldataren 2,5 gehiago goitik jota eta liberatu bat 8.000 

biztanleko gehienez), auto ofizialik ez, oinarrizko dietak (14 euroko bazkarirako eta 0,30 

€ km-rako adibidez), etab. Erabakiak hartzean herritarren iritziak kontuan hartzeko 

prozeduraren bat dago. 

  

5.3. Erabakiak hartzean ordezkari politikoek herritarren iritzia kontuan hartzen dute 

%50etik gorako gaietan. Horretarako, sistema egokiak ezarrita daude eta herritarren 

batzordeen, batzarren, online eta bestelako sistemen bidezko iritziak jasotzen dira. 

  

5.4. Kargu politikoak (zinegotziak, alkatea, batzordeburuak…), ordezkariak baino 

bozeramaleak dira  eta horregatik haien kargua une oro herriaren menpe daude, 

aukeratzeko zein kargugabetzeko. Ordezkariak aukeratzeko sistema argi bat dago. 

Horrez gain, herritarrak pozik ez badaude, %20k eskatzen badu bozketa egin daiteke eta 

konfiantza galdu badute haien karguak uzteko konpromisoa hartu dute. 

  

6. Ondasun komunen eta herritarren babesa   

6.1. Erosketen eta zerbitzuen gastuei buruz ez dago herritarren esku inolako irizpiderik.   

6.2. Ondasun eta zerbitzuen gastuak: herrian egiten diren gastuak ondo pentsatu eta 

aztertu ondoren zehazten dira. Gastu nagusiak urtero aztertzen dira eta antzeko herriek 

gastatzen dutenekin alderatzen dira: garbiketa, obrak, etab.  

  

6.3. Lan handiak egiteko, euren kostuagatik kreditua eskatu eta ordaintzeko urte asko 

behar badira, herri galdeketa egiten da. 

  

6.4. Zergen bidez bidegabeki ez da kobratzen. Herritarraren babeslea dago (arartekoa) 

eta zerga gehiegi kobra ez dadin gainbegiraletza lana egiten du, besteak beste. 

  

7. Udaletatik haratago   

7.1. Espainiako edo Frantziako udalei eta herriko etxeei dagozkien legeak besterik gabe 

betetzen dira, bestelako irtenbide edo funtzionatzeko aukerak aztertu gabe. 

  

7.2. Herrigintza antolatzeko udaletik kanpoko egitura bat gutxienez sortu da (elkartea...) 

eta horren bidez funtzio batzuk herritarren partaidetza zuzenarekin kudeatzen hasi dira, 

estatuko legetatik at eta gure antzinako batzar sistemara hurbilduz. 

  

7.3. Herrigintza antolatzeko egitura sendoagoak sortu dira (elkartea, fundazioa, 

kooperatiba…) eta horien bidez zerbitzu publikoak eskaintzen dira (mendiak 

berreskuratu, ura, musika, kultura, energia, elikadura…). Horiez gain zenbait lan 

bideratzeko auzolana erabiltzen da eta kasu batzuetan partaideek zerga arinketa dute, 

konpentsazio gisa. 

  

7.4. Legedi ofizialean hanka bat jarrita eta legedi propioan (ohituren zuzenbidea) beste 

hanka jarrita, tokian tokiko egoera bakoitzera egokitutako arauak ezartzen dira herrian. 

Hau da, gobernantza burujaberako legedi ofizialaren onurak aprobetxatu, legedi 

ofizialaren maltzurkeriak saihestu eta araudi propioa sortu da udaletik kanpo sortu 

diren egituren bidez (elkartea, fundazioa, kooperatiba…). 

  

 


