
Udal talde politikoen iritzia

GUZTION ARTEAN GETXO HOBETZERA GOAZ

Denon artean nahi dugun herria ma-
rraztuko dugu, amesten dugun Ge-
txo marraztuko dugu eta horretarako 
behar zaitugu. Otsailaren 16 eta 23an, 
Algorta eta Romo-Areetan, bi bilera 
egingo ditugu maiatzeko hauteskun-
deetara aurkeztuko dugun herri pro-
grama osatzeko. Deialdi hauen helbu-
rua zuen proposamenekin lan eremu 
ezberdinak osatzea da: kultura eta 
euskera, garapen ekonomikoa (enple-
gua, komertzio lokala, turismoa eta 

KONPROMISOA: PARTE-HARTZEA ETA GARDENTASUNA

ARRAPALA MEKANIKOAK ARRIGUNAGARAKO

ZAHARKITUTAKO PARTE-HARTZE EREDUA

HERRITARREN PARTE-
HARTZERAKO URRATSA

ETXEBIZITZA 
HUTSAK

Urtarrilean egindako udaleko 
osoko bilkuran berretsi egin zen 
udaleko funtzionamenduari eta 
antolaketari buruzko araua (Udal 
Araudi Organikoa) aldatzen duen 
akordioa. Horren helburua izan zen 
araudia udalerriko errealitate ju-
ridiko eta sozial berrira egokitzea. 
Bada, horren oinarri den akordioak 
jasotako babes handia azpimarratu 
behar da: Osoko Bilkuraren % 70. 
Etorkizuneko araudian bereziki 
garrantzitsua da sozialiston hautes-
kunde programako ardatz estrate-
gikoetako bat izan zena: herritarren 
parte-hartzea.
Hala, txertatutako neurrien artean, 
nabarmendu behar da informazio 
batzordeak eta erakunde autono-
moen zuzendaritza-batzordeak ire-
kiak izango direla aurrerantzean; 
hala, herritarrek bertaratu eta parte 
hartzeko aukera izango dute. Ho-
rrez gain, elkarteek eta herritarrek 
osoko bilkuran aurkez ditzaketen 
mozioak arautu dira, bai eta bilkura 
horietako eztabaidetan beren ekar-
penak kontuan hartzeko modua 
ere. Hori guztia aurrerapauso ga-
rrantzitsua da udal gobernua herri-
tarrengana gerturatzea lortzeko eta 
herritarrak udaleko erakunde-bizi-
tzan engaiatu ahal izatea errazteko.

Udal Araudi Organiko berriari buruz 
eztabaidatu genuen hilabete honetan. 
Araudi horrek, besteak beste, herri-
tarrek udal batzordeetan eta osoko 
bilkuretan parte-hartzeko modua 
landu beharko luke. Baina aldaketa 
PARTZIAL batekin egin dugu topo 
hiru urte baino gehiago igaro ostean. 
EAJk, PSE-EEk, PPk eta Ciudadano-
sek osatutako lantaldeak ez du jakin 
izan egoerari erantzuten, eta ez ditu 
aprobetxatu ez Euskadiko Toki Era-
kundeei buruzko Legea, ez Eudelen 
eredua bera, parte-hartzea eta beste 

Gure udalerrian desnibel handia 
duten auzo ugari daude, eta bizila-
gunek horiei aurre egin behar diete 
egunero. Gune horietako bat, zalan-
tzarik gabe, Arrigunaga ingurua da. 
Desnibel hori saihesteko, Altube ka-
lean arrapala mekaniko bat jartzea 
proposatzeko dugu PPko kideok, 
hondartzatik goiko gunera joango 
dena, Bidezabaleko metro geltokia 
dagoen tokira.
Inguru horretako bizilagunek den-
bora asko daramate aldarrikapen 
hori egiten, baina badirudi udalak 
ahaztu egin duela. Guk, Alderdi 
Popularrak, uste dugu badela he-
rritarren eskaera hori asetzeko ga-
raia.

Berriki izan genuen Getxon erabilgarri 
dauden etxebizitza hutsei buruzko da-
tuen berri. Horien arabera, 902 kudea-
garriak dira, hau da, ez daude ez ohiko 
etxebizitza edo bulego izatera bidera-
tuta, ez merkatuan salgai edo alokai-
ruan eskainita. Osoko bilkura honetan 
ASAP eta BIZIGUNE programak era-
kargarriago egiteko zenbait neurri pro-
posatu nahi ditugu. Hala, merkatuan 
txertatu ahal izango dira eta etxebizitza 
irisgarriago bihurtuko dute. Hori oso 
premiazkoa da, bereziki gazteentzat. 
Arazo larri hau leuntzeko asmoz, Eus-
kadik dituen tresnak aprobetxatzeko 
apustua egin nahi dugu. @CsGetxo.

gai ugari arautzen zituena. GUK eta EH 
Bildu taldeek lantalde horretan ez jarrai-
tzea erabaki genuen 2016an; izan ere, 
ordurako susmatzen genuen gainerako 
taldeek ez zutela begi onez ikusten gure 
parte-hartze eredua. Bada, talde horiek 
izan dira azkenean adabaki bat adostu 
dutenak 30 urte baino gehiago dituen 
araudiarentzat, indarrean sartu gabe ere 
dagoeneko zaharkituta gelditu dena. 
Parte-hartzea ez du batere zentzu posi-
tiboan arautzen: osoko bilkurara mozio 
bat eraman nahi duenak 500 sinadu-
ra inguru beharko ditu, eta onesten ez 

bada, gai bera ezingo du landu harik 
eta URTEBETE IGARO ARTE; horrez 
gain, batzorde batera bertaratu nahi 
dutenek landuko den gai bati buruz-
ko “interesa” egiaztatu behar dute, 
eta inork ere EZIN DU eztabaidatzeko 
beste gairik txertatu gai-zerrendan. Ez 
dira herritarrek parte-hartzeko proze-
suen oinarriak arautzen, ez eta udal 
aurrekontuekin lotutakoak ere, eta ez 
dira kontuan hartzen legeak jasotako 
kontsulta posibleak eta korporazio 
osoarentzako etika-kode bat izateko 
aukera. Beste lardaskeria bat.

Bai, konpromisoa gobernu onarekin, 
zorroztasunarekin eta zintzotasuna-
rekin. Horiek dira Getxoko Udalaren 
kudeaketan EAJ-PNVk dituen balio 
nagusiak. Urtarrileko osoko bilkuran 
onetsi egin zen, kideen gehiengoaren 
(% 70) babes zabalarekin, Udal Araudi 
Organikoaren aldaketa. Araudi hori 
da gure udalerriko gobernu-organoen 
funtzionamenduaren eta antolaketaren 
ardatza. Hori onestea funtsezko urratsa 
izan da, eta Getxoko bizilagunen par-
te-hartzea areagotzeko eta garatzeko 
akordioa albiste pozgarri bihurtu da 
beste behin ere.
Hala, honako konpromiso hau beteta 
dago jada: “Getxoko Udalaren kudea-
ketan zorroztasuna, erantzukizuna eta 
gobernu ona getxotarrei ematen diegun 
zerbitzuaren eta gure lanaren gakoak 

dira. Bada, berriz ere bultzatuko dugu 
Udal Araudi Organikoa (udalaren barne 
funtzionamendua arautzen duena) berri-
kusi eta eguneratzeko beharrezko proze-
sua, betiere parte-hartzean oinarritutako 
ikuspegiarekin eta gainerako udal talde 
politikoekin adostuta".
Udaleko batzorde eta osoko bilkuretako 
eztabaidak ordenatu eta arautzeko balio 
dute aipatutako akordio eta konpromiso 
horiek. Hala, herritarrek bertan egon eta 
parte hartzeko aukera izango dute; gai-
nera, parte-hartzeari esker, gardentasuna 
areagotuko da. Udal Araudi Organikoa-
ren aldaketaren beste alderdi nabarmen 
batek ekimen garrantzitsu bat du ardatz: 
parte-hartze izaerako aurrekontuak. Ho-
rietan gero eta ekarpen interesgarriagoak 
jasotzen ari dira, bai kuantitatiboki, bai 
kualitatiboki. Espazio irekia da, eta guz-

tiok aurkez ditzakegu Getxorentzako 
interesgarritzat jotzen ditugun proiek-
tu eta proposamenak.
Udalaren kudeaketa bermatzen duten 
organo guztietan parte-hartzea handi-
tzeko konpromisoa da, eta talde poli-
tikoen arteko akordio handia izan da; 
GUK Getxok eta EH Bilduk, baina, ez 
dute akordio horretan parte hartu nahi 
izan. Ezin daitezke herritarren parte-
hartzean oinarritutako taldeak izatea-
ren plantak egin eta gero parte-hartze 
hori arautzeko sortutako lantaldeeta-
tik joan; izan ere, zinegotzigoa esku-
ratzeak dakarren erantzukizuna bete 
egin behar da. Ez du balio demagogian 
oinarritutako politikagintza egitea jen-
daurrean eta ez bustitzea; are gutxiago, 
ekintza politiko errealean erantzukizu-
nik eta zorroztasunik gabe lan egitea.

lehenengo sektorea), hondakinak eta 
ingurumena, etxebizitza eta herri ere-
dua, partehartzea, politika feminista, 
kirola, kulturartekotasuna, normaliza-
zio politikoa eta politika sozialak. To-
paketa hauek irekiak dira, Getxo hobe 
bat nahi duzuen orori, bertan bizitzea 
amestu duzuen orori. Larunbata 16, 
Villamonteko Kultur Etxean itxaroten 
zaituztegu eta 23an Romoko Kultur 
Etxean. Bi deialdiak 10.00etan izango 
dira. Itxaroten zaitugu!


