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ARTZINIEGAKO UDALA 
 

AKTA 
 

Saioa: Ohiko osoko bilkura 
Eguna: 2020ko otsailak 6 
Ordua: 18:00 – 19:30 
Tokia: Udaletxeko Bilkura Gela 
 

Bertaratuak: 
Joseba Mirena Vivanco Retes  
Unai Gotxi Kastrexana 
Arkaitz San Jose Martinez 
Alazne Lafragua Ureta 
Encina Castresana Astarloa 
Miren Izaskun Perez Barragan 
Jose Miguel Vadillo Ribacoba 
Joseba Elejalde Ribacoba 
 
Ez dira agertu: Zuriñe Frutos Gutierrez-Barquin, ez bertaratzearen arrazoia azaldu duena. 
 
Mª Ascension Hormazabal Meabe, Idazkari eta Kontu-hartzailea. 
 
Saioa hasita eta lehendakariak publikotzat jo ostean, 18:00etan, gai-zerrendako puntuak 

ezagutarazi dira, eta akordio hauek hartu dira: 
Alkatea: Eskerrik asko otsaileko osoko bilkurara etortzeagatik. Gaurko gai-zerrendan ditugu 

2020rako Udal Aurrekontuaren onarpena, fibrozementuzko hodiak berritzeko proiektuaren 
onarpena bere lehenengo fasean, eta EH Bilduren mozio bat, ustelkeriari aurre egiteko neurriei 
buruz. Eskerrik asko otsaileko ohiko saio honetara etortzeagatik. Gai-zerrendako lehendabiziko 
puntuarekin hasiko gara. 
 

1.- 2020ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzea. 
 

Alkateak akordio-proiektua irakurri du:  
 

“AKORDIO-PROIEKTUA 
 

Ogasun Batzorde Informatzaileak 2020ko urtarrilaren 29an egindako saioan, 2020. urterako 
Aurrekontuko espedientea aztertu ostean, Udalbatzari akordio hau har dezala proposatu dio: 
 
     1.- Udal honek 2020. ekitaldirako taxutu duen Aurrekontu Orokorra hasiera batean onartzea. 
Aurrekontuaren zenbatekoa BI MILIOI BERREHUN ETA HOGEITA BI MILA ETA ZORTZIEHUN 
ETA LAU EURO ETA HAMABOST ZENTIMIKOA (2.222.804,15 €) da, Sarreren Egoeran nahiz 
Gastuen Egoeran. Honatx aurrekontuaren laburpena kapituluka: 
 

     GASTUEN EGOERA 
 

 Kapitulua                                  Zenbatekoa 
I Pertsonal-gastuak ............................................... 824.734,80 
II Ondasun Arrunten Erosketa eta Zerbitzuak ................ 638.589,35 
III Finantza-gastuak ........................................    0,00 
IV Transferentzia Arruntak .................................. 393.152,44 
V Kreditu Orokorra eta bestelako ustekabeak 

....................... 
13.880,20 
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VI Inbertsio Errealak ...................................... ...... 346.447,36 
VIII Finantza-aktiboak .............................................. 6.000,00 
IX Finantza-pasiboak .......................................... 0,00 
 Gastuen egoera guztira 2.222.804,15 

 
     
 

     DIRU-SARREREN EGOERA 
 

 Kapitulua                             Zenbatekoa 
I Zuzeneko Zergak ............................................... 470.000,00 
II Zeharkako Zergak ...............................................  26.250,00 
III Tasak eta bestelako diru-sarrerak 

........................................ 
268.800,00 

IV Transferentzia Arruntak ..................................   1.142.787,11 
V Ondare-sarrerak .........................................  55.634,70 
VI Inbertsio Errealen Besterentzeak ...................... 0,00 
VII Kapitalaren Transferentziak ..................................... 253.332,34 
VIII Finantza-aktiboak .............................................. 6.000,00 

 Sarreren egoera guztira 2.222.804,15 
 
     
    2.- Aurrekontuaren espedientean agertzen den Aurrekontua Exekutatzeko Udal Araua 
onartzea. 
     3.- Erakunde honen lanpostuen zerrenda onartzea, aipatutako espedientean agertzen dena. 
     4.- Espediente hori jendaurrera eramatea erreklamazioak egin ahal izateko 3/2004 Foru 
Arauaren 15. artikuluan ezarritako forma eta epeak betez. 
     5.- Erreklamaziorik ez balego, akordio hau behin betikotzat hartzea. 
     6.- Erreklamazioak jarriko balira, beste akordio bat hartzea hilabeteko epean. 
     7.- Behin betiko akordioa arauz ezarritako forma eta epeak betez argitaratzea. 
     8.- Behin betiko akordioarekin batera, Erakunde honen lanpostuen zerrenda argitaratzea, 
Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 16. artikuluan ezarritakoaren arabera. 
     9.- Aldi berean, espedientearen kopia bat igortzea Arabako Foru Aldundira”. 

 

Alkatea: Arkaitzek gaur Udal Gobernuak bozkatuko duen aurrekontuaren ildoak azalduko 
ditu apur bat eta ondoren oposizioko taldeei emango diegu hitza. 

Arkaitz San Jose Martinez: Gaur Artziniegako Udaleko osokora 2020. urterako udal 
aurrekontuen proiektua dakarkigu, Josebak esan duen moduan, 2.222.804,15 eurokoa dena, 
horrek 2019ko aurrekontuan baino 53.087 euro gutxiago izatea suposatzen du. Gobernuko 
talde modura gure lehendabiziko aurrekontu-proiektua da, eta modu serioan lan egin dugu 
proiektua lehenbailehen ekarri ahal izateko. Horregatik dakarkigu otsaileko osokora. Lehenago 
taxututa izatea gustatuko litzaiguke baina gaur onartzen da, 2020. urte hau izango da azken 
urteetan aurrekontuak onartuta goizen izango dituen urtea. Horri esker berehala tokiko gobernu 
berriaren kontuak egikaritzen hasi ahalko da. Aurrekontu hau, EH-Bilduk gobernuan taxutzen 
dituen eta onartzen diren lehenak direnez, obretan inbertsioak egiterakoan zuhurtziaz jokatzeko 
ahalegina egin da, izan ere, 2020ko urte honetan zehar Udalak 2019. urterako amaituta egon 
beharko zuketen Foru Planeko hiru obrak egikaritu beharko ditu, hots, udal igerilekuen 
eraberritzea, ur hornidura sareko zuntz-zementuzko hodiak aldatzeko lehen fasea eta Gordeliz 
auzorako ur konexioa, etorkizunean Barratxiko zubira arte joango den bidearen lehen tartea ere 
barneratuko duena. Obra horiek guztiak Arabako Foru Aldundiak finantzatuta daude hein 
batean, baina Artziniegako Udalak ere diru asko xahutu beharko du, milioi erdi euro inguru. 
Zenbateko hori diru-zaintzaren soberakinetik edo udal aurrezpenetik eratorriko da. Hiru esku-
hartze horien ondorioz erabateko arretaz ibili beharko gara, hala baliabide ekonomikoei 
dagokienez nola baliabide teknikoei eta giza baliabideei dagokienez, horiek gainbegiratu eta 
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behar bezala gara daitezen. Haatik, urte osoan zehar luzatuko diren hiru obra garrantzitsu 
horiez gain, beste hainbat lan egitea proposatzen dugu, esate baterako, udaletxeko 2. eta 3. 
solairuak eraberritzea, zerbitzu tekniko ezberdinen aldetik herritarrak hobeto artatzeko, eta baita 
udaletxean bertan dauden komunak ere. Halaber, ikastetxe publikoan hainbat hobekuntza 
egitea aurreikusten da, esate baterako, eskolako jangela intsonorizatzea eta eraikinen kanpotik 
kable elektrikoak pasatzea. Era berean, hainbat erakunderen urteko diru-laguntzak 
aprobetxatzeko ahaleginean, adibidez, EEE erakundearenak, argiteria publikoa efizientzia 
energetiko handiagoko beste batzuekin aldatzeko prozesua burutzea aurreikusten da besteak 
beste udal pilotalekuan, ikastetxe publikoaren kanpoaldean, futbol-zelaian, Santegiaren 
kanpoaldean, eta egokiak izan daitezkeen beste batzuk ere bai. Esku-hartze horiei batera 
txikiagoak diren baina jendearentzat ere garrantzitsuak diren beste zenbait batuko zaizkie, 
esate baterako, hiri altzariei dagokienez dauden premiak estaltzea, paperontziak, eta abar. 
Horretarako, horri dagokionez 2019an bideratu zen diru kopurua bikoiztu egin dugu. Herriko 
auzotarrek egindako eta herrigunea gehiago edertuko duten laugarren eskultura eta azken 
eskultura diruz laguntzea. Basozaintzako azpiegiturei dagokienez hobekuntzak egitea. Bideetan 
sastrakak kendu eta garbiketa egiteko gastua hirukoiztea aurreikusten da. Udal hilerrian 
hobekuntzak egitea. Gazte talde batek eskatutako kalistenia aparatuetarako espazio bat 
prestatzea. Ez da ahantzi behar, oso garrantzitsua da, 2020. urte honetan hirigintza 
antolamendurako plan orokor berriaren idazketa lizitatu behar dugula, zeinaren bidez 
Artziniegaren hirigintza etorkizuna zehaztuko den. Era berean, Kultur Etxea, liburutegiaren 
eraikina, osorik eraberritzeko proiektuaren idazketa lizitatu behar dugu. Esku-hartze hori 2021. 
urtean Aldundiaren obretako Foru Planeko diru-laguntzen programara aurkeztea aurreikusten 
dugu eta hala espero dugu. Baina inbertsio eta obretatik harago, 2020ko udal aurrekontu honek 
hainbat apustu barneratzen ditu. Bi partida berri daude, bat klima-aldaketaren aurkako ekintzak 
txertatzera bideratua eta bestea gure udalerrian kulturartekotasuna landu eta sustatzekoa. Era 
berean, adin nagusiko pertsonei zuzendutako jardueren partida 1.000 eurotan areagotu da. 
Beste 1.000 euro berdintasunaren aldeko jardueretarako, 1.300 euro gehiago kultur 
jardueretarako, 1.500 euro gehiago euskara sustatzeko jardueretara zuzendua, 1.000 euro 
gehiago hala herriko jaietarako nola Antzinako azokarako, 600 euro gehiago auzoetako 
jaietarako, 1.400 euro gehiago Artziniegako Barratxi Gurasoen Elkartearen eskolaz kanpoko 
jardueretarako eta 200 euro gehiago Zaraobe Institutuan Artziniegako ikasleen eskolaz 
kanpoko jarduerak diruz laguntzeko. Atal honetan Udalak Euskal Eskola Publikoaren jaieguna 
babestuko du lehen aldiz 500 eurorekin, aurten Bastidan ospatuko dena. Eta gainera, egun 
horretan Arabar Errioxara joateko autobus bat ipiniko da. Eta beste bat Amurrion ospatuko den 
Araba Euskarazera joateko. Proiektu honetan sinesten dugu eta hori aurkeztu dugu, hala 
auzotarrei nola Udaleko talde politikoei. Zenbait kasutan gure ustez arreta gehiago behar zuten 
alderdietara jotzeko ahalegina egin dugu. Beste batzuetan helarazi zaizkigun eskaerak jaso 
ditugu, eta beste kasu batzuetan Udalak hobeto funtzionatzeko behar diren aurreikuspenak jaso 
baino ez ditugu egin, hori I kapituluaren edo langileen kapituluaren kasua. Baina, batez ere, eta 
azken urteotan errepikatu dugun moduan, udal aurrekontua da udalerria kudeatzeko tresna 
nagusia, eta zenbaki eta zifretatik harago, gobernuko talde honek zenbaki eta zifra horien 
kudeaketan izan nahi du bereizgarri, gauzak egiteko beste modu bat izateagatik, bidezkoagoa, 
komunitarioagoa eta parte-hartzaileagoa, eta Artziniegako herritarren eskaerei artatzeagatik 
orokorrean. Eskerrik asko. 

Alkatea: oposizioko beste talde batzuei emango diegu ahotsa. Joseba. 
Joseba Elejalde Ribacoba: arratsalde on guztioi. Alderdi Popularretik aurrekontu horien 

aurka bozkatuko dugu. Aurrekontu jarraikor batzuk direla iruditzen zaigu. Langileen gastua eta 
gastu orokorrak areagotzen jarraitzen da, eta horrek inbertsio gehiago egotea ekiditen du, 
zeintzuk azkenean egitea lortzen den, baina beste administrazio batzuen aterkipean eta beti 
administrazio horiek Artziniegarako horren beharrezkoak diren obrak egiteko diru-laguntzak 
emango dizkigutela itxaroten. Alderdi Popularrak zenbait zuzenketa aurkeztu zituen, hamar, eta 
udal taldetik bi aintzatestea erabaki zen. Jakina, horietako bat, Alderdi Popularretik ohikoa den 
moduan, Aiaraldeari partida kentzea da, Gobernuko taldetik ezets uste zuten. Alderdi 
Popularretik jarraitzen dugu defendatzen enpresa hori ez dela diru publikoz lagundu behar, eta 
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horrela errepikatzen dugu osoko honetan batzordean egin genuen bezala. 2 zenbakidun 
zuzenketa Peñalbara igotzen den udal pista bat konpontzeko partida bat sortzea zen. Mendi 
liluragarria dugu, baina egokitu gabe dagoen pista batekin eta zulo asko eta asko dituena eta 
ura bidearen erditik jariatzen da, ez dagoela arekarik, eta adar eta landarez hartuta dago dena. 
Esaten dudan moduan udal pista bat da saihesbideko zonaldera arte eta ondoren arteko 
luberrietatik jadanik Peñalba mendira arte. Pista hori ez da konpondu azken 35 edo 40 urtetan. 
3 zenbakidun zuzenketa Eguzkilore ile-apaindegitik Nales familiaren etxera arte doan espaloia 
egokitzeko proiektua abiatzeko partida bat sortzea zen. 2022. edo 2023. urteei begira aurrerago 
egiteko obretarako kontuan izango zela esan zitzaigun. 4 zenbakidun zuzenketa hiri altzariaren 
partida areagotzea zen, ez soilik Artziniegako hirigunerako, hori bai areagotzen da, baizik eta 
auzo guztietarako. Ez da lehen aldia Alderdi Popularretik osoko honetara aurrekontuak 
onartzera etorri eta mesedez eskatzen duguna auzoak aintzatetsi daitezela, izan ere, ez dut 
ulertzen zu udalerri honetako auzo batetik joatea eta ez izatea paperontzi bat platano-azal bat 
edo beste edozer gauza botatzeko. Oso ongi dago herrigunean inbertsioa egitea, herrian, 
udalerrian, baina auzoak ere hor daude eta ez dituzten zerbitzu horiek guztiak eman behar 
zaizkie horiei ere, ezta? Ondoren, 5 zenbakidun zuzenketa saihesbidearen parean Peñalbako 
pistan pasabide kanadiar bat ipintzea zen, hau bere garaian ukatu egin zen, eta Alderdi 
Popularretik gaiari berriro heltzeko eskatzen dugu eta pasabide kanadiar hori egin dadila, gure 
ustez, beharrezkoa baita mendi publikoan aske uzten den azienda Erreta Tuterara igotzen den 
errepidera sar ez dadin. 6 zenbakidun zuzenketa auzoetan eta udalerrian zaborren edukiontziak 
ipinita dauden zonak egokitzeko partida bat eskatzeko zen. Guztiok ongi dakizuen moduan 
edukiontziak, lan handia egiten ari bada ere, askotan espaloiaren gainean uzten dira, 
errepideari itsatsita edo errepidearen alboan, Bentatik igarotzen gara eta ikus daiteke sarritan 
edukiontziak errepidearen gainean daudela, eta eskatzen zena zen edukiontzi horiek ongi 
zedarritzea kamioiak egon behar duten lekuan utz ditzan eta ez egun bakoitzean metro erdi 
alde baterantz edo metro erdi beste alderantz. Bildu udal taldetik horretan ari zirela ulertu zen 
eta ez zela inbertsio gehiago egin behar une honetan egiten zenetik harago, horiek 
birkokatzekoa zena. 7 zenbakidun zuzenketari dagokionez, Udalak Garai Pasabideko Vitalaren 
lursaila berehala eskuratu egingo duela aurreikusita hura egokitze aldera, Le jardín de la Mora 
izeneko finkako jabedunei finka horretako zati bat erosteko aukera aztertzea eskatzen zen. 
Horrek, noski, lan asko eskatzen du, izan ere, finka hori SR-1 sektorearekin dago zuzenean 
lotuta, eta beno, azkenean agian arau subsidiarioak aldatu egin beharko lirateke, baina tira, 
uste dugu bide hori aztertu egin behar dela plaza zabalagoa egiteko, handiagoa, eta beno, 
udalerri honetako herritarrentzat zerbitzu gehiago izateko edo emateko. 8 zenbakidun 
zuzenketa bideak garbitzeko partida areagotzeko zen. Hori ere egin da, baina argi dago egungo 
partida, igo egin bada ere, ez dela aski une honetan bideak garbitu eta sastrakak kentzeko 
eskatzen eta behar denerako. Gure ustez, Alderdi Popularraren ustez, ez da aski, eta gehiago 
areagotzea eskatzen genuen. Azkenean une horretan 9.000 eurora arte igo zitekeela adostu 
zen, eta beno, hori aintzatetsi zirenetako bat izan zen. 10 zenbakidun zuzenketa asistentzia eta 
aholkularitza juridikoaren kontratuarekin etorri ginen berriro. Azken batean aholkularitza juridiko 
bat dugu, Ekain dena, urtez urte Udalerako lan gehiago egiten duena eta, beno, Udaletik 
ordaindu behar dugun zenbateko ekonomikoa gero eta handiagoa da, orduan lehiaketara 
ateratzeko eskatzen da, une hauetan uste dut haiekin adostuta genituen bi urteak amaitu egiten 
direla, baina tira, hitzarmenean beste bi urte daude eta Josebarekin hitz egin nuenaren arabera, 
aurrekontuari buruz hitz egiten aritu ginen egunean, esan zidan une honetan oso zaila zela 
lehiaketara ateratzea, izan ere, aholkularitza horrek urteak zeramatzan Udalerako lanean eta 
une honetan gauza asko ditu mahai gainean, eta hura da laguntzen ari zaiguna. Baina noski, 
arazo bera izango dugu bi urte barru, orduan mahai gainean dokumentazio are gehiago izango 
duelako, emango digu oraindik, azkenik kontsulta gehiago egingo dizkiogu, eta azken batean 
Demoklesen ezpatapean egongo gara. Mugitzen baldin bagara eta beste aholkularitza batera 
joaten baldin bagara deialdi publikora ateraz, bada denbora tarte bat izango dugu non 
aholkularitza horrek mugitu egin beharko duen, baldin eta prest badago, egunera dadin, edo 
Ekainekin jarraituko dugu beti erabakitzen den egunera arte. Orduan, gure ustez, partida hori 
gero eta handiagoa da eta ez dugu ulertzen murriztu ezin izatea. Eta, azkenik, 10 zenbakidun 
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zuzenketa, auzoetan jolaserako eremu bati buruzkoa. Azken batean Erreta Tuterako auzoa hor 
dago, jolaserako eremu bat duena, eta beno, ez da lehendabiziko aldia Bentatik, han bizi 
direnek, esaten diena haiek ere izan nahiko luketela zona bat. Bentako auzotarren aldetik bada 
ikerketa bat duela hiru edo lau urtekoa horrela islatzen zuena, eta Alderdi Popularrak hori jaso 
baino ez zuen egin nahi. Udaletik, gobernuko taldetik, esan zitzaigun une honetan udalerriari 
erreparatuko zaiola, eta une jakin batean auzoetara begiratu ahal bada, hala egingo dela, baina 
metro karratuko Bentako auzoan eta Gordelizen zeuden haur kopurua urria zela.  

Alkatea: Joseba amaitu duzu? Orain EAJ taldea. 
Encina Castresana Astarloa: EAJ udal taldetik aurrekontuen proiektu horri zenbait zuzenketa 

aurkeztu dizkiogu, esate baterako, genero ikuspegia barneratzen duten udal aurrekontu batzuk 
eratzea berdintasunaren mesedetan, eratzerakoan metodo parte-hartzaileago bat babestea, 
udalerriko diru-laguntza publikoetan hobekuntzak egitea, hiri altzariak berritu eta udal 
aurrekontuetan auzoek etorkizunean izan ditzaketen eskaerei erantzun ahal izateko inbertsio 
berriak gaineratzea. Horrekin guztiarekin, bakar bat ere ez da kontuan izan, 2020ko aurrekontu 
honetan udal gobernuko taldeak berak ezarritako epetik kanpo Alderdi Popularrak aurkeztutako 
zuzenketa batzuk onartu egin direlarik. Hori al da Joseba Vivancok alkate modura duen eredu 
parte-hartzaile berria? Hainbat urtez oposiziotik aldaketak eta aldaketak aldarrikatu eta zin egin 
ostean 2020ko udal aurrekontuan ez dela ezer aldatzen eta ez duela ekarpenik egiten ikusten 
dugu. Gaur hemen aurrekontu bat onartuko dugu EH-Bildu taldearen gehiengo osoz ezer 
berririk gabe, etorkizunarekiko nahiz gure herriak aurre egin behar dituen erronkekiko anbiziorik 
gabe, beraz gure botoa ezezkoa izango da. 

Alkatea: besterik gabe aipatu hala EAJ taldeak nola PP taldeak zuzenketen prozesuan 
aurkeztu dituzten zuzenketen inguruan, dagokion batzordean erantzun zitzaiela banan-banan, 
nire ustez, horiek ukatzeko argudio pisuzkoekin gure ustetan, edo kasu batzuetan zuzenketak 
ere ez ziren, edo une unetan ez onartzearen arrazoiak azaldu zitzaizkien, edo gure ustez 
zentzu handirik ez zutela. Zegozkion azalpenak eman genituen, osokoan ere ez ditugu banan-
banan azalduko eman ziren arrazoiak, baina besterik gabe bi ñabardura egin nahi nituzke: bat 
aholkularitza juridikoaren gaiarekin, kontua da bi urteko kontratua orain amaitzen dela otsailean, 
baina ezartzen denez beste bi urtez luza daiteke automatikoki baldin eta bi aldeetako batek ez 
badu kontrakoa adierazten. Kasu honetan, bai ikusten genuen, luza zitekeenez, enpresa berak 
jarraitzea oraintxe bertan Udalaren mahai gainean dauden kontu juridiko guztiak kudeatzen ari 
baita, eta ez dira ahuntzaren gauerdiko eztula, esaten den moduan. Noski, pentsatzen dut 
legez edo araudiz bi urte barru, bi urteko luzapena amaitzen denean, pentsatzen dut 
lehiaketara atera beharko dela derrigor, eta beno, ezinbestekoa izango da. Eta EAJ taldekoari 
dagokionez, besterik gabe esan hau ez dela Joseba Vivancoren aurrekontua, baizik eta EH-
Bilduren aurrekontua. Eta gure aldetik besterik ez. Beste ezer aipatzeko ez baldin badago. 

Encina Castresana Astarloa: ez, ez dut esan Joseba Vivancorena zenik, eh? Epez 
kanpokoaren kontua galdetu baino ez dizut egin, ea horrela izango den... 

Jose Miguel Vadillo Ribacoba: Zein da PP taldearen zuzenketak epez kanpo onartzearen 
arrazoia? 

Alkatea: Zein den arrazoia? Bada uste dut besterik gabe aintzatespena, uste dut aurreko 
egunean ere azaldu nuela batzordean. Nik behintzat zortzi urte daramatzat bi alkate 
ezberdinekin, Alkatesa eta Alkatea, eta uste dut, behintzat, lehendabiziko legealdiaz ez naiz 
gehiegi oroitzen, izan ere, badakizue nire memoria nahiko ahula dela, baina azkenekoaren berri 
badut, eta Joseba hemen dago, eta ziurrenera objektiboa izango da, nik uste dut beti udal 
taldeen barnean, beti aintzatetsi izan dugu araudiak esaten duenarekin irmoak ez izatearena, 
batez ere ez gurekiko baizik eta beti oso eskuzabalak izan gara alderdi horretan gobernuko 
taldearekiko, izan ere, aurreko gobernuko taldeak, edo Alkateak, gauza asko eta asko aurkeztu 
dizkigu epez kanpo, aurreko egunean eta, are, egun berean, eta hori premiazkoa bazen eta 
guztiok ikusten bagenuen guztiontzako zerbait positiboa zela eta herriarentzat inolako arazorik 
gabe onartzen genuen. Hau da, Josebak alegazioak aurkezten baldin baditu ostiralean, hori 
baitzen azken eguna, taldeei mezu bat igortzen die esanez "ez dit denborarik emango, 
astelehenean aurkeztuko dut axola ez bazaizue", nik esan nuen nire aldetik ez zegoela inolako 



 
Ayuntamiento de Artziniega  

(Alava) 

 

 
Artziniegako Udala  

(Araba) 

 

 

6 

arazorik. Batzordean ere zuzenean galdetu nizuen, badago horrekin arazorik? Eta EAJ taldea 
isildu egin zen.  

Miren Izaskun Perez Barragan: ez, isildu egin zen ez. Erantzukizuna eta erabakia zurea zen 
Alkate modura. Zu zara erabakitzen duzuna. Ez diguzu baimenik eskatu behar egin edo 
desegiteko. 

Alkatea: nire aldetik ez dago inolako arazorik aintzatespen hori izateko, izan Alderdi 
Popularrarekin, izan EAJ taldearekin. 

Miren Izaskun Perez Barragan: diozu gauzak, gauzak eta gauzak aurkeztu direla epez 
kanpo, zein gauza? Gu zuzenketez hitz egiten ari gara, zuzenketak aurkezteko epea bat ipini 
zen, ez talde politikoetarako soilik ezta? auzotarrentzat ere berdin. 

Alkatea: bai, bai, auzotarrentzat. 
Encina Castresana Astarloa: gainerako auzotarrentzat ere bai. 
Miren Izaskun Perez Barragan: orduan hau guztiau horrela izan behar bada, epe guztiak 

malguak izango dira esparru guztietan. 
Alkatea: ez da epe guztiak malguak izango direla, kontuan da zenbaitetan malgua izan dela 

orain arte egin den... ez dut ulertzen ordea. Modu batera funtzionatu da non uste dudan, 
gauden esparruaren barnean badakigu eta lan egiten dugun moduan egiten dugu lan, eta 
gauzaren bat ezin dela zentzuzkoa izan ikusten baldin badugu pentsatzen dugu izan behar 
dugula, ez eskua zabal, baizik eta esku irmoa hau kudeatzeko. Zintzoki esanda, EAJ taldeak 
zuzenketak astelehenean aurkeztu izan balitu ez litzateke inolako arazorik egongo baldin eta, 
Josebak egin zuen moduan, aldez aurretik esan izan balu, ez ziola denborarik ematen edozein 
dela kausa, ez dago inolako arazorik. Nik bederen ez dut horri dagokionez inolako arazorik 
ikusten. Ez dakit Josebak zerbait aipatu ote nahi duen. 

Joseba Elejalde Ribacoba: nik, nire izena aipatu duzuenez, jakina, izan ere, epe bat dago, 
nik ulertzen dut, eta betetzeko dago. Ondoren, nik hilaren 24an ezin nien zuzenketei sarrera 
eman ni ez nengoelako, orduan Udalean dugun WhatsApp taldetik eskatu zuen, talde guztiei ea 
arazorik zegoen. Arazoren bat zegoela esan izan balidate bada beno, gaur hemen azalduko 
nituzkeen zuzenean, asko ere ez dira aldatzen, izan ere, jakina gehiengo osoa dute eta ezer 
gutxi egin daiteke, baina beno. Azpimarratu nahi dudana da, Izaskun, zu hemen ez zarela 
berria, lau urtez egon zara gobernuko taldean. 

Miren Izaskun Perez Barragan: ez, lau urte ez, lau urtez ez, zuzendu. 
Joseba Elejalde Ribacoba: zuk niri esatea, beno, urte eta erdi, berdin zait... 
Miren Izaskun Perez Barragan: bada ez, ez da gauza bera lau urte edo bat. 
Joseba Elejalde Ribacoba: berdin da, zuk orain niri esatea, edo zure adiskide batek gauza 

bat denboraz kanpo aurkeztu dudala, ongi, baina joan den legealdiko gobernuko taldeak 
gauzak denboraz kanpo aurkeztu zituen aldiak zerrendatu egin genitzake eta denboratxo 
baterako izango genuke. Nik uste dut, Josebak ongi azaldu duen moduan, eta ez naiz askoz 
gehiago luzatuko, taldeen barnean beti egon da ulermen bat, adeitasun bat, eta horrela 
jarraitzea nahi baldin baduzue jarraituko dugu. Orain, aizkora atera eta zartadak ematen hasi 
nahi baldin baduzue, izan ere, bidezkoa ez dena da Bilduren aurrekontua eztabaidatzen aritzea 
orain eta zartakoak Alderdi Popularrera joatea. Eta oso ongi iruditzen zait, errua nirea da 
denboraz kanpo aurkezteagatik, ongi, inork ez zidan ezer esan une hartan, nik aurkeztu egin 
nituen, batzordean eztabaidatu egin ziren, eta gaur osoko honetara ekarri ditut. EAJ taldeak 
horregatik arazoren bat baldi badu sentitzen dut eta aldatzen saiatuko naiz eta leku guztietan 
garaiz eta moduz egoten saiatuko naiz. Dena den, jakin dezazuen hau guztiontzako baldin 
bada, hurrengo egunean eskua jasoko dudala eta orduan kontrako bandoa apuntatuko dut. Hau 
da, nik ostiralean galdetu nuen ea inork arazorik zuen nik zuzenketak astelehenean, hilaren 
27an, aurkeztuko nituelako. Ezetz esan zitzaidan. Kito, bikain. Gainera WhatsApp bidez eskertu 
nizuen, baina gaur bat-batean hau topatzen dut. 

Encina Castresana Astarloa: ez, ez, baina ez da zuregatik e? 
Alkatea: ez da zuregatik, lasai. 
Joseba Elejalde Ribacoba: noski, noski. Eskerrak niregatik ez den. Errua jakina ez da 

gobernuko taldearena, errua nirea da. 
Encina Castresana Astarloa: Utziko didazu azalpena ematen? Utziko didazu? 



 
Ayuntamiento de Artziniega  

(Alava) 

 

 
Artziniegako Udala  

(Araba) 

 

 

7 

Joseba Elejalde Ribacoba: errua nirea da eta niregan hartzen dut. 
Encina Castresana Astarloa: ez, ez. Nik uste dut herriko gainerako auzotarrei ere aukera 

eman behar zitzaiela. Horregatik izan da besterik gabe, beste ezer ez. Ez zuk ez duzulako, eta 
hitz egin da eta inork ez zizun ezer esan, jakina. Baina Artziniegako auzotarrek ere eskubidea 
dute hilaren 27an zuzenketak aurkeztu ahal izateko, adibidez. Adibide bat, eta besterik ez. Ez 
da zu zarelako Joseba, 

Joseba Elejalde Ribacoba: nik ez dizut ezetz esaten, Encina. Nik ez dut esaten eskubiderik 
ez dutenik, izan duen moduan... 

Encina Castresana Astarloa: epe batzuk baldin badaudeD 
Joseba Elejalde Ribacoba: Alderdi Popularrarekiko egon den ezberdintasun hori. Nik esaten 

dut joaten baldin bagara jadanik... 
Encina Castresana Astarloa: guztiontzat, ezta? Auzotarrak ere badaude. 
Miren Izaskun Perez Barragan: noski, berdintasuna baino ez dugu eskatzen eta 

aurrerantzean berdintasuna eskatzen dugu, inork ez du aizkorarik eta inor ez dator hona 
inorekin borrokatzera.  

Jose Miguel Vadillo Ribacoba: tira, ezetz, ez dela inoren aurka joatea kontua. Hemen 
gauden bakoitzak herriko jendea ordezkatzen dugu. Zergatik sartu den azaltzeko galdera bat 
da. Besterik gabe, ez da liskarra bilatzea, ez da hori asmoa izan. Besterik gabe, epeak eta abar 
baldin badaude, azal dadila zergatik. Onartu egin badugu onartu egin dugu, jakina. 

Joseba Elejalde Ribacoba: nik esan dut errua nirea izan zela, nik alde hori niregan hartzen 
dut, noski... 

Jose Miguel Vadillo Ribacoba: ezetz, Joseba, kontua ez dela errua inori egoztea, zera da... 
Joseba Elejalde Ribacoba: bai, bai, izan ere, guztiek epe batzuk bete dituzte eta Alderdi 

Popularrak ez ditu bete. Nik argi daukat, nik hori argi daukat. Niri ostiralean ez zidan denborarik 
ematen eta eskatu nuen ea arazorik zegoen astelehenean sartzen baldin banituen, ezetz esan 
zenidaten. Arazoren bat zegoela esan izan bazenidate, bada Alderdi Popularrak ez lituzke 
zuzenketak aurkeztuko, edo ez dakit egin izango nukeen, agian lasterka etorriko nintzateke edo 
egiten ari nintzen lana utzi beharko nukeen eta etorri egingo nintzateke. Ez dagoela arazorik, 
hurrengorako badakit milimetrora ibili behar dela, egunean eta orduan, garaia, baina hori 
guztirako izango da. Eta nik ulertzen dut baduzuela, edo une honetan hemen azaldu duzuela, 
izan ere, horrela guztiok badakigu zer-nola ibiliko garen legealdi honetan. Ondo dago jakitea. 

Encina Castresana Astarloa: ez, izan ere, inork ez zizun ezezkorik esan, ezta? 
Joseba Elejalde Ribacoba: ez, ez, ez, ezetz ez didazue esaten baina gaur Bilduri 

aurpegiratzen diozue Alderdi Popularraren alde bereizketa bat egin duela herritarren alde izan 
ez duenean. 

Encina Castresana Astarloa: eta ez auzotarren alde. 
Joseba Elejalde Ribacoba: eta oso ongi iruditzen zait. 
Encina Castresana Astarloa: eta gainerako auzotarren alde, agian norbaitek baten bat 

aurkez zezakeen eta. 
Joseba Elejalde Ribacoba: horregatik, bai, bikain. Eta arrazoia ematen ari natzaizu, kasu 

honetan arrazoia ematen dizut. 
Encina Castresana Astarloa: bada hori, besterik ez. 
Joseba Elejalde Ribacoba: bada besterik ez. 
Encina Castresana Astarloa: auzotarren alde egiten dugu, kito. 
Alkatea: beno, kontua da apur bat hemen gauden guztion lana erraztea. Nik gogoan dut, 

legealdi batean, legez behartu gintuztela, oposizioari legez behartu gintuzten idatziz eskatzera 
udaletxean fotokopiatu nahi genuen edozein paper. Hori, joan den legealditik ez zen egin, 
honetan ez da egingo, hau da, esan nahi dut arauak aplikatzen hasten baldin bagara, nire 
ustez, hau aurrekoan edo hau hurrengoan, bada azken batean udaletxe batean udal taldeen 
funtzionamendua konplikatua izaten da informazioa izateko, informazioa eduki eta lan egin ahal 
izateko. Orduan hortik dator malgutasun hori, eta izan den hori, gehienbat azken urteotan hala 
egin delako gutxi gorabehera ezer idatzita egon gabe. Idatzi gabeko lege antzeko bat, bada 
beno, ados. Galdera ez dut gehiegi ulertu. Hasierako aurrekontua bozkatuko dugu, orain 
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jendaurrean erakutsiko da eta ondoren behin betiko onarpena izango da alegaziorik ez baldin 
badago.  

 
Aldeko botoak:  
Joseba Vivanco Retes, Arkaitz San Jose Martinez, Unai Gotxi Kastrexana eta Alazne 

Lafragua Ureta, EHBildu alderdikoak (4);  
Kontran: 
Encina Castresana Astarloa, Jose Miguel Vadillo Ribacoba eta Miren Izaskun Perez 

Barragan, EAJ alderdikoak (3); Joseba Elejalde Ribacoba P.P. alderdikoa (1); 
Abstentzioa: 
Batere ez. 

Onartuta geratzen da, Alkatearen kalitateko botoarekin. 

 

2.- Zuntz-zementuzko hoditeriak Berritzeko Proiektua (I. fasea), eraginda 
ondare eta eskubideen zerrenda behin betikoz onartzea eta desjabetzeko 
espedientea izapidetzen jarraitzea. 
 

Alkateak 2020ko urtarrilaren 29an egindako Natura eta hiri inguruneko Informazio 
Batzordearen saioan emandako irizpena irakurri du. 

 
“2020KO URTARRILAREN 29AN EGINDAKO SAIOAN NATURA ETA HIRI 

INGURUNEKO INFORMAZIO BATZORDEAK EMANDAKO IRIZPENA.  

“GAIA: Artziniegako hornidura sarean dauden Zuntz-zementuzko hoditeriak berritzeko 

proiektuaren (1. fasea) behin betiko onarpena.  

Ikusirik Artziniegako hornidura sarean dauden Zuntz-zementuzko hoditeriak Berritzeko 
Proiektua, Pablo Torquemada Alonso Bideetako Ingeniari jaunak (C y P) idatzitakoa, 2019ko 
irailaren 11n aurkeztua (2547 sarrera), zeinaren aurrekontua, desjabetzeak barne, zazpiehun 
eta laurogei mila eta hirurogeita hamahiru euro eta berrogeita hemeretzi zentimokoa baita 
(780.073,59 €). 

Ikusirik Proiektu teknikoaren onarpenak berekin dakarrela bertan barneratzen diren obren 
erabilera publikoaren deklarazioa eta, beraz, berekin dakarrela hura egiteko beharrezkoak diren 
ondare eta eskubideak desjabetzeko baimena. 

Kontuan hartuz, 2019ko uztailaren 2an aipatu obrarako dagozkion arloko baimenak eskatu 

zitzaizkiela, Errepide Sailari (764 irteera) eta URA Uraren Euskal Agentziari (767 irteera). 

Ikusirik 2019ko urriaren 3an egindako ohiko Saioan aipatu Proiektuaren hasierako onarpena 
eman zela eta Proiektuak eragindako ondare eta eskubideen zerrenda.  Erabakia jendaurrean 
ipini zen hamabost eguneko epez 2019ko urriaren 30eko 126 zenbakidun ALAHO aldizkarian 
eta egun bereko El Correo egunkarian argitaratutako iragarki bidez, eragindako ondare eta 
eskubideetako titularrei pertsonalki jakinarazteaz gain. 

Ikusirik azaroaren 12ko 314/2019 Dekretu bidez behin betiko eraginetan hautemandako 
akats materialak konpondu zirela, eta ebazpenaren berri pertsonalki eman zitzaiela 
eragindunei. 

Ikusirik jendaurrean ipinitako denboran hurrengo alegazioak aurkeztu direla garaiz eta 
forman.  

 
1. 3063 zenbakiduna, 19-10-28koa. Mª Socorro Rivera Buigues. 
2. 3064 zenbakiduna 19-10-28koa, Guillermo Lopez Gutierrez. Arteko Aldapa 18-32 
3. 3095 zenbakiduna, 19-10-30ekoa. Izaskun Santamarina. 
4. 3106 zenbakiduna, 19-10-31koa. Tubacex. 
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5. 3109 zenbakiduna, 19-10-31koa. Gonzalo Martinez Valencia. 
6. 3209 zenbakiduna, 19-11-12koa. Carmen Diaz de Durana Respaldiza. 
7. 3190 zenbakiduna, 19-11-8koa. Jon Partera Basurco. 

Kontuan hartuz 2020ko urtarrilaren 29ko proiektuaren idazle taldearen txostenaren bidez 
(327 sarrera), Proiektua behin betikoz onartzea proposatzen dela, alegazio guztiak ezetsiz, 
uneoro jabetza pribatuei ahalik eta gutxien eragiteko ahalegina eginez, jarraian azaltzen den 
moduan. 

 

• 1. 3063 zenbakiduna, 19-10-28koa. Mª Socorro Rivera Buigues. 349C lursaila, 2. 
industrialdean. 

Azaltzen du: 

- Hala gas depositu komunitarioa nola haren instalazioa nire jabetzako lurretatik 
igarotzen da, lorategi guztia zeharkatuz, auzotar guztiak hornitzeko eta bertatik pasa nahi 
duzue ur hoditeria. 

- Nire jabetzara sartzeko atea automatikoa da. Beraz, etxebizitzaren segurtasuna 
bermatuta dago. 

- Halaber, hoditeriak pasa nahi diren gunean ehun urtetik gorako hiru zuhaitz daude, 
niretzat eta nire familiarentzat sentimendu-balioa dutenak. 

- Halaber, harri-lubetadun hesi bat dago. 

Erantzuna: 

Planteatzen den hoditeria berria, A-624 errepidearen azpitik igaro ostean, errekaren alboan 
dagoen eta etxebizitzetara doan asfaltozko bidearen azpitik lurperatzen da. Ondoren, ekialdeko 
muturrean, metalezko atearen azpitik gurutzatu ondoren hoditeriaren trazatuak lorategiko 
zonatik jarraitzen du, landatze bakar batean eragina ez duen ibilbide bat bilatuz. 

Hoditeria berria egungo asfaltozko bidearen azpitik soilik instalatuko da eta lursaileko 
ekialdeko muturreko lorategi zonaldearen azpitik landatze bakar bati eragin gabe, ibilbide 
komenigarriena bilatuz. Ez da murru indibidual bakar batean edo eraikin bakar batean eraginik 
izango. 

Egungo gas sareak lokalizatzeko frogak egingo dira eta ur hoditeria berria gurutzatzean 
araudiaren arabera hodien artean egon behar den distantzia errespetatuko da. Ondoren, 
zuloaren betelana eta lurrarena egingo da, izan asfaltoz edo zona berdez. 

Metalezko sarrera-atean ez da eragingo eta, edozein kasutan, egun duen funtzionamendua 
izan arte birjarriko da. 

Sarbideko asfalto galdatua, lorategi zona eta kaltetu daitezkeen hesi edo harri-lubetak birjarri 
egingo dira egun duten egoera izan arte.    

 

• 2. 3064 zenbakiduna 19-10-28koa, Guillermo Lopez Gutierrez. Arteko Aldapa 18-32. 
349 lursaila, 2. industrialdean. 

 Azaltzen du: 

 Tokiko teknikariak hoditeria berria berrikusi du Arteko Aldapa 18-32 zenbakietako 
jabedunen erkidegoaren gas hoditeriarekin talka egiten duelako. 

Erantzuna: 
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Egungo gas sareak lokalizatzeko frogak egingo dira eta ur hoditeria berria gurutzatzean 
araudiaren arabera hodien artean egon behar den distantzia errespetatuko da. Ondoren, 
zuloaren betelana eta lurrarena egingo da, izan asfaltoz edo zona berdez. 

 

• 3. 3095 zenbakiduna, 19-10-30ekoa. Izaskun Santamarina. 349A lursaila, 2. 
industrialdean. 

Azaltzen du: 

 Lursail horretatik euri urak kanporatzeko hoditeria bat igarotzen da, ubide berria 
kokatzeko ikerketa bat eskatuz hoditeria horren kokapena aldatzeko aukera azter dadin: 

Erantzuna: 

Obren ondorioz lokalizatzen den edozein zerbitzu kaltetu egun dagoen egoeran birjarriko da, 
kanalizazioen arteko gurutzatzea araudiaren arabera eginez. 

 

• 4. 3106 zenbakiduna, 19-10-31koa. Tubacex. 

Azaltzen du: 

 Eskatzen dugu, lan hauen ondorioz enpresako perimetro-hesian kalteak egon 
daitezkeenez, aldi baterako bat instala dadila obra egikaritzeko (obrarako metro gehiago behar 
baitira) eta behin betikoa. 

Edozein kasutan, baimenduta ez dauden pertsonentzako murriztapena eta enpresaren 
barrutira sartu behar duten langileen identifikazioa bermatu behar da. 

Erantzuna: 

 Uneoro jabetza pribatuetan ahalik eta gutxien eragiteko ahalegina egingo da. 

Perimetro-hesia zati batean kentzea beharrezkoa baldin bada, hura lanak amaitzean birjarri 
egingo da, eta obrak egikaritzen diren bitartean behin-behineko hesi bat instalatuko da, 
lursailaren itxiera bermatzekoa. 

Lursailaren barnean lanekin hasi aurretik, enpresako arduradunekin harremanak izango dira 
lursailaren barnera sartu behar diren langileak identifikatzeko sistema bat ezartze aldera. 

 

• 5. 3109 zenbakiduna, 19-10-31koa. Gonzalo Martinez Valencia. 

Azaltzen du: 

Sekula ez dadila finka ez hiritar modura deskalifikatu. 

Hoditeriaren trazadura errekastotik ahalik eta gertuen egin dadila nire lursailean eragindako 
kalteak txikitzeko xedez eta ez dadila egungo behin-behineko trazaduratik egin, nire lursaila bi 
zatitan banatzen duena, % 25 hoditeriaren alde batera eta % 75 beste aldera. 

Aldi baterako okupazioa 300 metro karratu ingurukoa izango denez, metro karratuko hilean 6 
euroko konpentsazio bat eskatzen dut, haren hasiera-data eta amaiera-data niri jakinarazteko 
betebeharrarekin. 

Igarobide-zortasunaren ondorioz, azaleraren % 25 eraikitzeko ez gai geratzen da eta Udalak 
ezarrita duen oinarri likidagarria 87.975,87 eurokoa denez, zortasun horrengatik 21.993,97 
euroko konpentsazioa eskatzen dut. 

 

Erantzuna: 
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Artziniegako Udalerriko 2. industrialdeko 348 lursaila hiritar modura kalifikatuta dago 
Arabako Foru Aldundiko datu-base katastralean eta halakotzat hartzen da. 

EAEko Erreka eta Errekastoak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren (LPS aurrerantzean) 
arabera, 6843 izenik gabeko jariatze uraren tarteak (348 lursailaren hegoaldera kokatutako 
errekastoa) ikergai diren zonetan, hirigintza osagaiarekin bat etorriz eremu garatuetako ertz eta 
landa eremuko ertz modura katalogatzen dira. Ezaugarri horiekin, LPS planeko C.4. artikuluan 
"Ibilguetatik hurbileko azpiegiturei buruzko araudia" izenekoan, lurpeko kondukzioetarako 
ezartzen denez, ibilgu kaltetuenarekiko atzerapenean landa eremurako 15 metroko atzerapena 
bete behar da gutxienez, eta distantzia horretara eraman da atzera kanalizazio berria ibilguaren 
lerrokaduratik. 

Hau balioespen tekniko bat izanik, konpentsazio ekonomikoei dagokienez, Artziniegako 
Udala izango da erantzun beharko duena. 

 

• 6. 3209 zenbakiduna, 19-11-12koa. Carmen Diaz de Durana Respaldiza. 

Azaltzen du: 

Finka horretan proiektatutako hodiaren trazadurak guri ahalik eta gutxien eragitea eskatzen 
dut etorkizuneko hirigintza-plan baten aukerari begira. 

Erantzuna: 

EAEko Erreka eta Errekastoak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren (LPS aurrerantzean) 
arabera, 6843 izenik gabeko jariatze uraren tarteak (348 lursailaren hegoaldera kokatutako 
errekastoa) ikergai diren zonetan, hirigintza osagaiarekin bat etorriz eremu garatuetako ertz eta 
landa eremuko ertz modura katalogatzen dira. Ezaugarri horiekin, LPS planeko C.4. artikuluan 
"Ibilguetatik hurbileko azpiegiturei buruzko araudia" izenekoan, lurpeko kondukzioetarako 
ezartzen denez, ibilgu kaltetuenarekiko atzerapenean landa eremurako 15 metroko atzerapena 
bete behar da gutxienez, eta distantzia horretara eraman da atzera kanalizazio berria ibilguaren 
lerrokaduratik. 

 

• 7. 3190 zenbakiduna, 19-11-08koa. Jon Partera Basurco. 

Azaltzen du: 

Hoditeria berria errekastotik ahalik eta urrunen koka dadila, hau da, goiko lursailaren 
mugaren alboan aurrerago arazoak egon daitezela ekiditeko. 

Erantzuna: 

EAEko Erreka eta Errekastoak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren (LPS aurrerantzean) 
arabera, 6843 izenik gabeko jariatze uraren tarteak (348 lursailaren hegoaldera kokatutako 
errekastoa) ikergai diren zonetan, hirigintza osagaiarekin bat etorriz eremu garatuetako ertz eta 
landa eremuko ertz modura katalogatzen dira. Ezaugarri horiekin, LPS planeko C.4. artikuluan 
"Ibilguetatik hurbileko azpiegiturei buruzko araudia" izenekoan, lurpeko kondukzioetarako 
ezartzen denez, ibilgu kaltetuenarekiko atzerapenean landa eremurako 15 metroko atzerapena 
bete behar da gutxienez, eta distantzia horretara eraman da atzera kanalizazio berria ibilguaren 
lerrokaduratik. 

Hoditeria berriaren trazadura errekastora hurbiltzea ezinezkoa dela ikusirik aurrez 
zehaztutako arrazoiarengatik eta jabeak hala eskatuta, lursailaren ezaugarriek aukera hori 
ematen dutenez, obran hodiaren behin betiko trazadura doitu egingo da haren ibilbidea ipar 
mugara ahalik eta gehien hurbilduz.  

ONDORIOA 
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 Proiektura aurkeztutako alegazioak ikertu dira, txosten honetan zehaztuak eta 
erantzundakoak, eta ikuspegi tekniko batetik, ondorioztatzen da ez dagoela horietan proiektuan 
jasotzen diren uraren kondukzioa berritzeko lanen egikaritzea eragotzi edo modu adierazgarrian 
baldintzatzen duen arrazoi edo mugarik. 

Errekastoetarako atzera eramateak, adierazi den eran, EAEko Erreka eta Errekastoak 
Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren araudiaren ondorio dira, eta ez dago azpiegituren 
trazadurak errekastora arauan adierazten denetik harago hurbiltzeko aukerarik, hau da, 15 
metro ibilguaren goiko ertzetik hasita. 

Kanalizazio berriak ez du eraginik izango eraikinetan eta azpiegituren zerbitzuak birjarri 
egingo dira, obran hoditeriaren trazaduraren gaineko aldaketa txikiak egiteko aukera izango 
delarik, jabetza eta zerbitzuetan ahalik eta eragin txikiena eragiteko moduan.     

KONTUAN IZANIK Pablo Torquemada Alonso Bideetako Ingeniari jaunak Artziniegako 
hornidura sarean dauden Zuntz-zementuzko hoditeriak Berritzeko Proiektua (1. fasea) aurkeztu 
zuela 2020ko urtarrilaren 28an, non Errepide Sailaren, URA, eskakizunak jasotzen baitira, 
zeinaren aurrekontua zortziehun eta berrogeita bat mila eta laurehun eta laurogeita hamazazpi 
euro eta hiru zentimokoa baita (841.497,03 €),   

KONTUAN IZANIK.- Tokiko Erregimen Arloan Xedapenen Testu Bategina onartzeko 
apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuko 94. artikuluan xedatzen dena. 

KONTUAN IZANIK.- Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 177. 
eta 178. artikuluetan eta harekin bat datozenetan xedatzen dena. 

KONTUAN IZANIK.- Horri dagokionez 1954ko abenduaren 16ko Behartutako Desjabetzeari 
buruzko Legean xedatzen dena; nahiz aipatu Legea garatzeko 1957ko apirilaren 26ko 
Erregelamenduan xedatzen dena. 

Udalbatzak, 2020ko otsailaren 6ko Osoko Bilkuran,  

ADOSTU DU: 
 

LEHENA.- Alegazioak ezestea eta Artziniegako hornidura sarean dauden zuntz-zementuzko 
hoditeriak berritzeko proiektua (1. fasea), Pablo Torquemada Alonso Bideetako Ingeniari 
jaunak, 2020ko urtarrilaren 28an aurkeztua (304 sarrera-erregistroa) behin betikoz onartzea, 
zeinaren aurrekontua zortziehun eta berrogeita bat mila eta laurehun eta laurogeita hamazazpi 
euro eta hiru zentimokoa baita (841.497,03 €), bertan jasotzen diren obren erabilera 
publikoaren deklarazioa eta desjabetzeko ondorioetarako eragindako lurrak okupatzeko premia 
inplizitutzat joz.   

BIGARRENA.- Obrak egikaritzeko ezinbesteko okupatzeko eragindako, eta erabaki honetan 
adierazten direnak, ondare eta eskubideen zerrenda behin betikoz onartzea, eta baita 
interesdunen izendapen nominala ere, zeintzuekin egin behar dira dagozkion izapideak. 

HIRUGARRENA.- Artziniegako hornidura sarean dauden zuntz-zementuzko hoditeriak 
berritzeko proiektuak (1. fasea) eragindako jabetza pribatuko ondare eta eskubideak 
desjabetzeko espediente administratiboarekin jarraitzea, eta berehalako okupazioa deklaratzea, 
lurrak lehenbailehen okupatzeko premia dela eta, obrak gehiago atzeratu gabe egikaritzen 
hasteko. 

  

LAUGARRENA.- Interesdunei dei egitea lurrak okupatu aurretik aktak sinatzeko.  

BOSGARRENA.- Arabako Foru Aldundi Txit Goreneko Balioespen Sailari desjabetzeak 
eragindako ondare eta eskubideak balioesteko txostena eskatzea. 

SEIGARRENA.- 2020ko martxoaren 16a eta 17a adieraztea okupazioaren aurretiko aktak 
altxatzeko egun modura. 
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Bilkura udal bulegoetan egingo da, eta aktak goizeko 10:00eta hasiko dira jasotzen. Ondare 
eta eskubideen zerrendari dagokion hurrenkera hau jarraituko da, lursail bakoitzaren 
okupazioaren aurretiko akta jasoko delarik, ordu erdiro. 

 
2020KO MARTXOAREN 16RAKO HITZORDUAK 

 
Z
en
ba
ki
a 

Katastro
aren 
datuak 

 
Aprob. 

 
Titularrak 

Behin 
betiko 
eragina 
(m2) 

Aldi 
baterako 
eragina 
M2 

Zortasun
a 3 m 

 
ORDU
A 

1 4-731 A landa 
izaerakoa 

Ayuntamiento de Artziniega 4 465 93  

2 2-349 A hiri 
izaerakoa 
etxebizitz
a 

Jonatan CAmara Revuelta eta Izaskun 
Santamarina 

0 21 9 10:00 H 

2 2-349 B hiri 
izaerakoa 
orubea 

Agustin Herrera, Socorro Rivera, 
Ignacio de la Llosa, Miguel Martin, 
Begoña Blanco, Guillermo Lopez, 
Onintze Ibarretxe, J. Maria Olanga, Iza 
Santamarina eta Jonatan Camara 

2 182 97 10:30 H 

2 2-349 C hiri 
izaerakoa 
orubea 

Arteko Aldapa, 18-32 Jabekideen 
Erkidegoa 

0 28 11 11:00 H 

3 2-348 hiri 
izaerakoa 
orubea 

Gonzalo Martinez Valencia eta Alvaro 
Martinez Valencia 

0 312 67 11:30 H 

4 2-345 hiri 
izaerakoa 
eraikin 
txikiak 

Antonio eta Marta Martin Torralba 
- Diego, Alvaro, Pedro eta Daniel 
Fernandez Martin 
-  Diego Fernandez Valdes 
- Autoentzako ordezko piezak eta 
kamioiak 

4 2660 572 12:00 H 

5 2-351 hiri 
izaerakoa 
orubea 

Mª Carmen Diaz de Durana  
 

0 182 39 12:30 H 

6 2-352 hiri 
izaerakoa 
eraikin 
txikiak 

Promociones Parque Zabalgoitia, S.L. 
 

0 479 102 13:00 H 

7 2-466 A hiri 
izaerakoa 
eraikin 
txikiak 

Maria Belen Gutierrez Fernandez 0 1018 217 13:30 H 

7 2-466 B hiri 
izaerakoa 
orubea 

Maria Belen Gutierrez Fernandez 0 105 23 14:00 H 

8 2-464 hiri 
izaerakoa 
orubea 

Maria Angeles Zugazabeitia Marquijano 
 

0 1011 215 14:30 H 

   
 

2020KO MARTXOAREN 17RAKO HITZORDUAK 

 
Z
en

Katastr
oaren 
datuak 

 
Aprob. 

 
Titularrak 

Behin 
betiko 
eragina 

Aldi 
baterako 
eragina 

Zortasu
na 3 m 

 
ORDU
A 
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ba
ki
a 

(m2) M2 

9 2-462 hiri 
izaerako
a 
orubea 

Mª Purificacion Herrero Martinez de 
Nanclares 

0 720 154 10:00 H 

10 2-461 hiri 
izaerako
a 
orubea 

Matilde Alava de la Torre 
 

0 865 189 10:30 H 

11 2-459 hiri 
izaerako
a 
orubea 

Manuel Partera Criado 
 

0 341 95 11:00 H 

12 2-532 hiri 
izaerako
a 
eraikin 
txikiak 

Francisco Parra Borrego 
 

4 569 162 11:30 H 

13 2-460 hiri 
izaerako
a 
orubea 

Matilde Alava de la Torre 
 

0 316 22 12:00 H 

14 2-400 hiri 
izaerako
a 
orubea 

Iciar Mestraitua Ruano eta Ignacio 
Mestraitua Ruano 

2 7403 161 12:30 H 

15 8-169 hiri 
izaerako
a 
fabrika 

Tubacex Taylor Accesorios, SAU 
 

2 89 4 13:00 H 

16 8-150 B hiri 
izaerako
a 
biltegia 

Juan Marcos Oyarzabal Garcia 
 

0 670 158 13:30 H 

16 8-150 C hiri 
izaerako
a 
orubea 

Cristina Corral Lizarralde, Manuel Sanchez 
Casas eta Jose Maria Casas Ahumado 

2 58 12 14:00 H 

 
Espediente honetan interesdun direnei jakinaraztea, beranduenez beren titulartasuneko 

ondare eta eskubideak okupatzeko aurretiko aktak jasotzeko egun eta ordua baino 8 egun 
natural lehenago eta, hala balegokio, egiaz okupatzea. 

Beren titulartasuna egiaztatzeko agiriak helarazi beharko dituztela jakinaraztea. 

Okupazioaren aurretiko aktak jasotzeko adierazitako egunera arte, espediente honetan 
interesdun direnek eta egiazko eskubideen edo eskubide ekonomikoen titular izanik atxikitako 
zerrenda adierazi gabe utzi ahal izan diren pertsonek dagozkion alegazioak egin ahalko 
dituztela idatziz, eta soilik eragindako ondare eta eskubideak zerrendatzean egin ahal izan 
diren akatsak zuzentzeko, behar bezala egiaztatuz. 

Interesdunei jakinaraztea okupazioaren aurretiko aktak jasotzeko unean okupazioaren 
aurretiko ordainketaren prezio-orriak taxutuko direla, eta okupazio azkarretik eratorritako 
kalteen ondorioz dagozkion kalte-ordainak kalkulatuko direla, Derrigorrezko Desjabetze Legeko 
62. artikuluko 4. eta 5. lerroaldearekin bat etorriz. 

ZAZPIGARRENA.- Desjabetzeko espediente honen eginbideak Zerga Ministerioarekin 
hedatzea, izan ere, DDL legeko 18. artikuluan aipatzen den argitalpena eginda, ez dira 
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espedientean jaso eragindako lurren titular guztiak, eta erabaki honen kopia osoaren berri 
ematea. 

ZORTZIGARRENA.- Erabaki hau jakinarazten denetik 15 egun balioduneko epe bat 
irekitzen da, DDL legeko 24. artikuluaren arabera, Administrazio esku-hartzailearen eta 
desjabetuen arteko erabaki bat erdiesten saiatzeko, azken horiei gonbidatzen zaielarik ondare 
eta eskubideen adiskidetasunezko eskurapenerako egokitzat jotzen dituzten proposamenak 
aurkez ditzaten. Izapidearen osteko edozein egoeratan bi aldeak aipatu adostasun horretara 
iristearen kalterik gabe. 

BEDERATZIGARRENA.- Alkatea gaitzen da prozedura hau izapidetzen jarraitzeko 
beharrezkoak diren egintzetarako, eta bereziki lurren gaineko eskubideen titularrekin 
adiskidetasunezko akordioa erdiesteko berehalako okupazioa eman dadin. 

HAMARGARRENA.- Erabaki hau proiektuak eragindako ondare eta eskubideen titularrei 
pertsonalki jakinaraztea eta, ALAHO aldizkarian, egunkari batean eta EAO aldizkarian 
argitaratzea. 

Eta jakinaraztea, lehendabiziko hirugarrenera arteko atalen aurrean berraztertzeko aukerako 
errekurtso bat ipini ahalko dela hilabete bateko epean Korporazio honen aurrean, edo 
administrazioarekiko auzien errekurtsora zuzenean jo dezaketela bi hilabeteko epean Gasteizko 
Administrazioekiko Auzien Epaitegian. Gainerako atalen aurka, izapide soila izanik, ezingo da 
inolako errekurtsorik jarri, egokitzat jotzen diren ekintzak kaltetu gabe”  

Alkatea: beno, zuntz-zementuzko hoditeria bere lehen fasean aldatzeko proiektuaren behin 
betiko onarpena da. Hasiera batean fase hori deposituaren zonatik doa, errekastoaren zonan, 
errepidetik gurutzatzen du Artearantz, errekastoaren zona, gasolindegiko zonara jaisteko 
azkenik, hiribilduko atearen aparkalekuan ere eragiten du, baita Saratxagureneko igoeran, 
hilerrikoan, eta beno zuntz-zementuzkoa den egungo hoditeria aldatzea da kontua eta aldatu 
egin behar da, eta orduan lehen fase hori, ikusten duzuenez zenbateko garrantzitsua da, kasu 
honetan diru-laguntza garrantzitsua dago Aldundiko Foru Planetik eta hasiera batean proiektua 
onartu eta eragindako lurzoruak desjabetzeko gaiari heltzea da, zeintzuk, gehienak, ia denak, 
ez baitira iraunkorrak. Ia guztiak dira, nolabait esatearren, ireki eta itxi. 

Ascension Hormazabal Meabe: beno, alegazioen ezespena egiten da, egiaz ez dira 
alegazioak, guztiak egitekoak dira, eta ikusten duzuenez hasierako proiektutik behin betikora 
horiek guztiak jaso dira, ez dira berez alegazioak, baina aldaketa txikiak egin dira. Ondoren 
URA agentziaren eta Errepidearen txostena ere bai, eta hori da gertatzen den igoera. Eta 
ondoren desjabetzearen izapidea egin beharrean gaude, edo akordioetara iritsi. 

Alkatea: orain hasiko dugu prozesu guztiori. Bozkatu egingo dugu orain. 
 
Aldeko botoak:  
Joseba Mirena Vivanco Retes, Unai Gotxi Kastrexana, Arkaitz San Jose Martinez eta Alazne 

Lafragua Ureta, EH Bildu taldekoak (4); Encina Castresana Astarloa, Jose Miguel Vadillo 
Ribacoba eta Miren Izaskun Perez Barragan, EAJ-PNV (3) alderdikoak; Joseba Elejalde 
Ribacoba P.P. taldekoa (1) 

Kontran: 
Batere ez. 
Abstentzioa: 
Batere ez. 

Onartuta geratu da. 
 

3.- EH Bilduren mozioa, ustelkeriaren aurka egiteko neurriei buruzkoa. 
 
Arkaitz San Jose Martinezek mozioa irakurri du: 
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“EHBILDU UDAL TALDEAK AURKEZTEN DUEN MOZIOA, USTELKERIAREN 
AURKAKO TRESNA  
INSTITUZIONAL INDEPENDIENTEAK SORTU ETA MARTXAN JARTZEARI BURUZKOA 

 
2018ko irailean, Euskal Autonomi Erkidegoko Legebiltzarrean "Praktika onen eta 

ustelkeriaren aurkako  
bulegoa sortzeko lege proposamena" erregistratu zuen EH Bilduk  

Eusko Jaurlaritzak 2018ko urriaren 23ko Gobernu Kontseiluan berau izapidetzearen aldeko 
txostena eman bazuen ere, hiru foru aldundiek –hiruak EAJk gobernatuak– Arbitraia 
Batzordearen aurrean errekurtsoa aurkeztu zuten prozedura oztopatu asmoz. Batzorde horrek 
2019ko martxoan errekurtso horiek aztertzea erabaki zuen. 

2019ko ekainean, Arbitraia Batzordeak errekurtsoak ebatzi zituen eta lege proposamena 
Eusko Legebiltzarreko Instituzio, Segurtasun eta Gobernantza Publikoko Batzordera igorri zuen, 
bertan, lege proposamenaren tramitazioari bide eman ziezaioten. Orduz gero, lege 
proposamena blokeatuta dago EAJ buru den legebiltzarreko batzorde horretan, eta ez da 
tramitaziorako inolako pausorik eman. 

Bitartean, gure inguruan azken aldian ebatzi diren epaien larritasunak gizartean kezka 
handia sortu du, adibidez, De Miguel kasuari buruzko, Arabako Probintzia Auzitegiaren 2019ko 
abenduaren 17ko sententzia. Baina hori ez da izan ustelkeria kasu bakarra, hor daude, besteak 
beste, Karrantzako Minda, Alonsotegi, Bakio...). Era berean, larria da EAEko instituzio nagusiek 
ustelkeriaren eta praktika okerren aurka arituko diren tresna instituzional independente eta 
eraginkorrak sortzeko erakusten duen borondaterik eza. Honegatik, EH Bilduko udal taldeak 
honako mozio hau aurkezten du Artziniegako Udalbatzak  
eztabaidatu eta onartu dezan:  

1.- Artziniegako Udalbatzak Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio, Praktika onen eta 
ustelkeriaren kontrako bulegoaren sorrerarako Lege Proposamenaren tramitazioa ahalik eta 
epe laburrenean bidera dezala, XI. legegintzaldia amaitu orduko onartu dadin. 

2- Artziniegako Udalbatzak eskatzen du EAEko Ustelkeriaren aurkako Fiskaltza sor dadila, 
eta Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Justizia Sailari eskatzen dio Delitu Ekonomikoen aurkako 
Fiskaltza hori beharrezko bitarteko material eta giza bitartekoez hornitu dezala, horrek 
eraginkortasunez ustelkeria kasuak iker ditzan, funtzioak hobeto egikaritu ditzan eta diru 
publikoaren bidegabeko eta legez kanpoko erabileraren kontra borroka dezan. 

3- Artziniegako Udalbatzak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio 2019ko otsailaren 28an Eusko 
Legebiltzarrean onartu bezala, Ertzaintzan ustelkeriaren kontrako unitate berezitu bat sor 
dezala, Ertzaintzak ustelkeria delituetarako dituen bitarteko material eta giza bitartekoak 
areagotu ditzala eta delitu horiek ikertzera agente gehiago bidera ditzala, beharrezko formazioa 
eta prestakuntza eskainiaz”. 

Alkatea: EAJ udal taldeak ere gaur goizean mozio bat aurkeztu du, beno, proposamen 
alternatibo bat, orduan, irakurri nahi baduzue. Beno, ez dakit, esaten dut alternatiba bat 
aurkeztu dutelako eta irakurri nahi baldin baduzue, ondoren bozkatuko dugu bata eta bestea. 

Jose Miguel Vadillo Ribacoba: gai erredundante bat dela uste dugunez, zera azaltzen dugu:  
“1.- Artziniegako Udalak hertsatuko eskatzen dio Espainiako Gobernuari eta Eusko 

Jaurlaritzako lan eta justizia sailari lanean jarrai dezaten Euskadiko fiskaltza delitu ekonomikoen 
aurkako borrokan eta bereziki ustelkeriaren aurkako borrokan adituak diren kideekin hornitzeko 
delitu ekonomikoetarako fiskal delegatu bat sortuz.  

2.- Artziniegako Udalak Eusko Jaurlaritzako lan eta justizia sailari eskatzen dio irudi hori 
sortzen den bitartean, bere eskumenen barruan, Euskadiko fiskaltza bere zereginak hobetu eta 
diru publikoa helburu pribatuekin modu desegokian eta bidegabekoan erabiltzearen aurka 
borrokatzeko egokitzat jotzen dituen bitarteko material eta giza materialekin hornitzen jarrai 
dezan.  
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3.- Artziniegako Udalak Eusko Jaurlaritza adoretzen du Ertzaintzan ustelkeria delituak 
jazartzera bideratzen den lantaldea babesten jarrai dezan, agenteei arlo horretan egiten duten 
lanaren eraginkortasunean aurrera egitea ekarriko duten prestakuntza emanez eta bitarteko 
tekniko eta materialak helaraziz”. 

Alkatea: Zerbait duzue esateko edo bozkatu egingo dugu? bi mozio ezberdin ditugunez, 
lehendabizi EH-Bildu taldearena bozkatuko dugu, eta ondoren EAJ taldearena bozkatuko dugu, 
ongi baderitzozue. 

 
Mozio nagusia bozkatu da. 
Aldeko botoak:  
Joseba Mirena Vivanco Retes, Unai Gotxi Kastrexana, Arkaitz San Jose Martinez eta Alazne 

Lafragua Ureta, EHBildu taldekoak (4);  
Kontran: 
Encina Castresana Astarloa, Jose Miguel Vadillo Ribacoba eta Miren Izaskun Perez 

Barragan, EAJ alderdikoak (3); Joseba Elejalde Ribacoba P.P. alderdikoa (1); 
Abstentzioa: 
Batere ez. 

Onartuta geratzen da, Alkatearen kalitateko botoarekin. 

 
Mozio alternatiboa bozkatu da. 
Aldeko botoak:  
Encina Castresana Astarloa, Jose Miguel Vadillo Ribacoba eta Miren Izaskun Perez 

Barragan, EAJ alderdikoak (3); Joseba Elejalde Ribacoba P.P. alderdikoa (1); 
Kontran: 
Joseba Mirena Vivanco Retes, Unai Gotxi Kastrexana, Arkaitz San Jose Martinez eta Alazne 

Lafragua Ureta, EHBildu taldekoak (4);  
Abstentzioa: 
Batere ez. 

Ez da onartzen, Alkatearen kalitateko botoarekin. 

 

4.- 2019ko laugarren hiruhilekoko “ordainketarako batez besteko 
epealdia” txostenaren berri ematea. 

 
Ascension Hormazabal Meabe: 17,92 egunez, 18 egunez, hitz egiten ari gara. 
 
Zinegotzi bertaratuak jakinaren gainean daude: Joseba Mirena Vivanco Retes, Unai Gotxi 

Kastrexana, Arkaitz San Jose Martinez eta Alazne Lafragua Ureta, EH Bildu taldekoak (4); 
Encina Castresana Astarloa, Jose Miguel Vadillo Ribacoba eta Miren Izaskun Perez Barragan, 
EAJ-PNV (3) alderdikoak; Joseba Elejalde Ribacoba P.P. taldekoa (1); 

 

5.- Udalbatzari 2019ko berankortasun-txostenaren berri ematea. 
 
Ascension Hormazabal Meabe: egun kopuru bera da, berdina da, 17,92 egun. 
 
Zinegotzi bertaratuak jakinaren gainean daude: Joseba Mirena Vivanco Retes, Unai Gotxi 

Kastrexana, Arkaitz San Jose Martinez eta Alazne Lafragua Ureta, EH Bildu taldekoak (4); 
Encina Castresana Astarloa, Jose Miguel Vadillo Ribacoba eta Miren Izaskun Perez Barragan, 
EAJ-PNV (3) alderdikoak; Joseba Elejalde Ribacoba P.P. taldekoa (1); 

 

6.- Alkatetzaren ebazpenak jakinaraztea. 
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Alkate jaunak, idazkariak lagunduta, 2019. urteko 367 zenbakidun dekretua. eta 2020. 
urteko 1-28 bitarteko dekretuak direla jakinarazi du. 

 
Zinegotzi bertaratuak jakinaren gainean daude: Joseba Mirena Vivanco Retes, Unai Gotxi 

Kastrexana, Arkaitz San Jose Martinez eta Alazne Lafragua Ureta, EH Bildu taldekoak (4); 
Encina Castresana Astarloa, Jose Miguel Vadillo Ribacoba eta Miren Izaskun Perez Barragan, 
EAJ-PNV (3) alderdikoak; Joseba Elejalde Ribacoba P.P. taldekoa (1); 
 

7.- Udal kudeaketaren kontrola. 
 

• Alkatea: hemen zuei hitza eman aurretik, azken osokoan erantzuteke zenbait gauza 
geratu zirenez, baten batek ihes egin baldin badit esadazue eta hemen esango dizuet. Josebari 
esateke geratu zitzaidan Udalak gastu judizialetara bideratu zuen zenbatekoa Udaleko udal 
langileen oinarrizko ordainsarien soldata masaren % 0,6 onartzearen gaiarekin eta Udalak 
2016an hartu zuen erabaki bat izan zena eta ondoren Estatuaren errekurtso bat egon zen eta 
azkenik 2017ko irailaren 5ean hau ezesten zuen epaia atera zen, beste udalerri batzuetan ere 
ziotenez onartuta zegoena zela, beraz udal langileek une hartan igo zitzaien % 0,6 hori itzuli 
behar izan dute. Gai juridikoa zela eta Udalak zenbatu zuen azken gastua 5.803 eurokoa izan 
zen. Hori izan zen gastua prokuradoreen minutetan, abokatuen ordainsarietan eta abar. Eta 
ondoren udal langileek kobratu zutenagatik itzuli behar izan dutena 2.939,69 euro dira, eta hori 
da orain itzuli behar izan dutena bere garaian onartu zen igoera horren aurkako epaia atera 
denean. EAJ taldeak azken osoko bilkuran planteatu zizkidan gauzen inguruan, agian baten bat 
utzi dut baina tira, hori esango didazue. Galdetu zuen, oker ez banaiz, Gabonetako argiteria 
zein egunetan ipini zen. Abenduaren 16an hasi ziren ipintzen, hori da daukagun egun zehatza, 
ipintzen hasi zirenekoa. Artekoi Gure Ama ikastetxera sartzeko aterari dagokionez, hori ere 
galdetu baitzen, bada beno urtarrilaren 29an, joan den astean, aseguruaren aldetik baimena 
jaso genuen, atea ipintzeko obra egitekoa, kamioi batek kolpatu egin baitzuen, orduan 
urtarrilaren 29an baimena jaso genuen jadanik, begiratzen aritu ginena izan zen, gorabehera 
hori aprobetxatuz ea beste ate motaren bat ipintzea zegoen, orduan orain dagoenaren ordez 
ate lerrakor bat jartzeko aukera begiratu zen, ondoren eskola-haurrentzat sarrera finko batekin. 
Eta beste kasuan lerrakor bat zaborrak biltzera, edo deskargatzera edo dena delakora sartu 
behar duen kamioia igaro dadin eta ahal den neurrian orain egon den arazoa ekiditen saia 
gaitezen. Hilaren 29an aseguruak baiezkoa eman zigun. Ez dakit bi egun beranduago izan zen, 
enpresa etorri zen, tailerra, atea hemengo Artziniegako tailer bati agindu baitzaio, etorri egin 
zen han egoteko eta bertatik bertara ikusteko ipintzea posible zen ikusteko eta nola egin 
zitekeen ikusteko, eta bertan egon eta bi egun beranduago gutxi gorabehera dagoeneko etorri 
dira, agian ikusi duzuen moduan, atea kendu zuten, ikastetxeari ohartarazi zitzaion atea 
kenduko zutela, udal langileek behin-behineko itxitura bat ipini zuten atea egin eta ipintzen den 
bitartean, eta hasiera batean familiak, kasu honetan eskola-haurrek, izan ditzaketen trabak 
konponduko lirateke. Parrokiako kantoiari dagokionez, zoruan bi txapa txikiak falta zirela esan 
zitzaigun, han zeuden hesiak kendu zirenekoak, osokoan planteatu zenuten eta hurrengo 
egunean txapak ipinita zeuden, hau da, azkar jardun zen arazorik egon ez zedin. Eta uste dut 
planteatu zenidaten IT ikuskapenen gaia soilik geratzen dela, eraikinen ikuskapen teknikoen 
gaia, oker ez banago, udal eraikinek pasa ote zuten galdetu zenidaten, bada beno, araudia 
begiratu dugu eta araudiak ez du derrigortzen udal eraikinak ikuskapen tekniko horiek 
pasatzera. Edozein kasutan Eusko Jaurlaritzaren dekretua, ikuskapen tekniko horiek egitera 
behartzen zuena, 2018ko uztailean amaitu zen, oker ez banago. Orain egiten jarraitzen dira, 
baina teorian edozein gauza 2018. urtea amaitu aurretik egin beharko zatekeen. Baina beno, 
kasu honetan Udal modura ez dugu ikuskapen tekniko horiek egiteko betebeharra. Eta ez dakit 
beste ezer uzten dudan baina beno, hasiera batean hori izango litzateke nire aldetik. Joseba 
ezer badago. 
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• Joseba Elejalde Ribacoba: gauza bakarra, aurrekoan aipatu zenuenaren harira, uste 
dut batzordean izan zela, Gotzaintzaren gaiarena, izan ere, gaur Erretan galdetu didate, bi edo 
hiru auzotarrekin egon naiz, eta gai hori zer-nola ote zegoen galdetu didate.  

Alkatea: Ermitakoa? 
Joseba Elejalde Ribacoba: esan dieta jorratuta zegoela baina une honetan... 
Alkatea: Gotzaintzatik dagoeneko bidali digute, beno hau apur bat atzetik dator, Tutera 

Erretako ermitaren egoera, Artietarantz doana, San Roke, egia esatera teilatuak denbora asko 
darama hondatuta. Nik gogoan dut hemen izan nintzen lehen legealdia eta Erretan jadanik esan 
ziguten teilatua erortzear zegoela eta uste dut hesi bat ere ipini zela orduko hartan. Baina beno, 
azkenean han ere ez da esku hartu, Gotzaintzari dagokion ondare bat da, eta hasiera batean 
Udalak bertan, guk ere ulertzen dugu, ez duela sartu behar baldin eta ez bada udal ondare bat. 
Kasu hartan jadanik, aurreko legealdia amaitu aurretik Gotzaintzari aipatu zitzaion ermita hori 
lagatzeko aukera Udalak nolabait manten zezan, edo behintzat konpontzeko ez zedin gehiago 
hondatu eta duela oso gutxi, bada agian bi aste, aste eta erdi inguru, Gotzaintzatik bidali digute, 
atzeratu egin baitziren eta eskatu egin diegu, haien aldetik nolabaiteko akordioa lagatzearekin 
lotuta... 

Ascension Hormazabal Meabe: bai, akordio bat erdietsi dute. 
Alkatea: bai, eraikina lagatzeko akordio bat erdietsi dutela, ez irudiak, barnekoa, nahiz eta 

haiek zehazten zuten ia ez zuela baliorik hark, ez du inolako baliorik, baina beno hasiera batean 
hura haiek izaten jarraituko zutela jabetzan. Orduan dagoeneko Udalari helarazi digute eta 
hemen dugu apur bat hori begiratzeko baita ere, begiratzeko baita ere... 

Ascension Hormazabal Meabe: bai, nik daukat. 
Alkatea: Dinterbentziotik, oharpen bat egin eta ondoren jadanik batzordera eramanD 
Ascension Hormazabal Meabe: hori da, eta balioespenaren arabera Alkatea edo Udalbatza 

izango da eskuduna. 
Alkatea: orduan, bada hara eraman baita ere, eta ondoren ikusi, noski, Aldundiak aterako 

du, oraindik ez du atera baina urtero diru-laguntza lerro jakin bat ateratzen du ermitetarako eta 
mota horretako elementu txikietarako. Orduan ea aprobetxa daitekeen ikusi. Halaber 
astelehenean, asteazkenean igo behar ginen baina azkenean ezinezko izan zen, baina 
astelehenean asmoa Raulekin igotzea da, aparejadorearekin, teilatua zein egoeratan dagoen 
ikusi, teilatu osoa ote den, zati bat ote den, bertatik bertara ikusi eta... 

Joseba Elejalde Ribacoba: teilatu osoa dago erabat erorita. 
Alkatea: orduan hori begiratzea, aurrekontu bat egitea era berean, izan daitekeenaren 

kalkulu bat, hau da, azkenean lagatzen baldin badizute, baldintzak direnak dira, baina aurten 
egiteko aukera izan behar da era berean, edo itxaron behar izatea, edo zer-nola heldu 
diezaiokegun ikusi. 

Joseba Elejalde Ribacoba: proiektu bat egin beharko da ziur teilatua ia erabat erorita 
baitago. 

 

• Miren Izaskun Perez Barragan: guk igerilekuko obraren inguruan galdetu nahi dizugu, 
laburpen bat egin dezazun edo apur bat azal dezazun orain zein fasetan dagoen, zein lan ari 
diren garatzenD 

Alkate: bada ikusi duzue igerilekuko obrak dagoeneko hasita daudela, ez dakit dagoeneko 
astebete pasa den, joan den astelehenean. Beno, hasiera batean ikusten duzue azken batean 
kostatu dela, izan ere erdian suertatu da, Gabonen aurretik suertatu zen kontratuaren sinadura, 
Gabonen aurretik esleitu zuten, gero sektore horretan era berean Gabonetan geldialdia egiteko 
duten hitzarmena sartzen da. Gabonetatik bueltan arintzeko saiakera egin zen, batez ere obrei 
ekiteko zuinketa-akta egin behar zelako, orduan obrako burua Galiziatik hona etorri zen, 
zuinketa-akta egin zen, eta uste dut zuinketa-akta izan bezain pronto segidan hasi zirela. 
Makinekin etorri ziren jadanik eta, egia esatera, apur bat ikusten denaren arabera, ezin izan 
naiz proiektuaren erredaktorearekin egon, aste honetan haiekin izan dena, obrako 
arduradunarekin, eta beno, badirudi erritmo egokian doazela, izan ere, azken batean haiek 
badakite erritmo onean joan behar dutela eta uste dut hori guztiok dugula buruan eta haiek argi 
dute. Orduan bada beno, hasiera batean egia da irekitzean haiek ziurrenera eraikuntzako 
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akatsak aurkituko dituztela duela 30 urtekoa ez ote den igerileku batean, edo ez dakit zenbat 
urte izango dituen igerileku horrek jadanik... 

Unai Gotxi Kastrexana: 92koa zen. 
Alkatea: hau da, haiek ere halako gauzak topatzen dituztela, baina beno. Froga da 

makinekin sartzen ari direla, Dumperrarekin ere bai, eta zorua hondoratzen ari da, izan ere, 
azpitik zegoen moduan zegoen hura ere, baina beno, hasiera batean haiek erritmo onean doaz. 
Ikusi duguna da hartu dutela nahiko, izan ere, ni aurreko egunean izan nintzen eta esan ziguten 
datorren astean igerilekuko ontziarekin sartuko zirela jadanik, behin ingurua eginda zutela 
finkatuta, eta atzo edo herenegun ikusi nuen jadanik igerilekua desmuntatzen hasiak zirela, 
beraz, hasiera batean, haiek... 

Miren Izaskun Perez Barragan: tira, kamioiak ikusten dira obra-hondakinekin, ikusten dira 
handik kamioiak ateratzen.  

Alkatea: bai ingurutik kendu eta betelana egiten aritu baitira... 
Miren Izaskun Perez Barragan: nik kamioiak ikusi ditut eta pentsatzen duzu datozela... eta 

gainera obra-hondakinak dituztela gainean. 
Alkatea: betelana egiten ari dira, beraz hasiera batean... 
Miren Izaskun Perez Barragan: Nola zen? Galitec zen. 
Alkatea: Galitec bai, Pontevedrakoak dira. 

 

• Miren Izaskun Perez Barragan: planteatu nahi dugun beste galdera bat da kirol zonako 
obrak amaitu diren edo beste esku-hartzeren bat ote dagoen. 

Alkatea: hasiera batean egin behar zena dagoeneko amaituta dago. Orain aparejadoreak 
jaitsi beharko du zer-nola geratu den ikustera, eta kentzea faltako litzateke, hori udal langileak 
egiten ari dira, aurreko hesietatik geratzen dena, aurreko egituretatik. Hau da, dagoeneko ateak 
kendu dituzte, aurreko hesiak kentzen joan dira, orduan geratzen dena da hori kendu eta esan 
dezagun dagoen moduan geratuko litzateke behin aparejadoreak onespena ematen duenean 
zer-nola geratu den. 

Miren Izaskun Perez Barragan: izan ere, orain dagoen moduan, ez duzue pentsatu autoak 
ez sartzeko zerbait ipintzea, uxatzeko zerbait...? 

Alkatea: Zelaiaren eta bestearen artean diozu? 
Miren Izaskun Perez Barragan: bai, futbol-zelaiko zona, ez daitezen futbol-zelaira sartu. 
Alkatea: bada, nik uste dut hasiera batean are noizbait aipatu zela han jartzeko, are aurreko 

legealdian uste dut, piboteren bat edo gauzaren bat ipintzeko aukera aipatu zen, sar ez zitezen. 
Begiratu daiteke, izan ere, agian, igerilekura jaitsi baldin bazarete, orain igerilekuan herrian 
zehar banatzeko adina lorontzi dauzkagu soberan. Orduan bada beno, hori ere aukera bat izan 
daiteke, begiratu dezakegu.  

Miren Izaskun Perez Barragan: guk uxatzeko zerbait ipintzea planteatzen dugu. Tira lorontzi 
moduko zerbait baldin bada hobe, pibote bat ipintzea baino estetikoagoa baita. 

Alkatea: baina beno, zer-nola geratzen den ikus daiteke, horretan ez dago inolako arazorik. 
Nik uste dut aurrez aztertu zela ipini eta kentzen diren horietako pibote bat ipintzeko aukera, 
behintzat sar daitezela ekiditeko. Egia da barruraino ez direla sartzen, baina egia da, izan ere, 
esan ere egin digute, zenbait garaitan jendea jaisten da eta bertan betetzen ditu ontziak iturrian 
aziendarentzat. Horrenbeste ezin duzu saihestu, baina beno. 

Miren Izaskun Perez Barragan: beno, uxatzeko zerbait behintzat. 
 

• Miren Izaskun Perez Barragan: beste galdera bat Lanpostuen Zerrenda balioesteko 
txostenaren inguruan. Zein fasetan dago, eratzen ari badira, zein helburu dituzue finkatuta, 
batez ere... 

Alkatea: Aurrekontuan doanaren inguruan? 
Miren Izaskun Perez Barragan: hori da. Zein fasetan dagoen, eta ondoren duzuen txosten 

horren barnean edo nola aurreikusten duzuen langileen aldetik berehala egongo diren 
erretiroen kontua. Edo apur bat bereizita doan. 

Alkatea: hasiera batean aurrekontuan jasotzen denez egingo dena da udal langileen 
lanpostuen balioespen bat agintzea. Behin aurrekontua onartzen denean horretan sartuko gara, 
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izan ere, zenbatekoa kontuan izanik nola lizitatu behar dugun ere ikusi beharko dugula 
pentsatzen dut, pentsatzen dut lizitazioa izango dela dirua baita, ez da merkea ere ez, orduan 
hortik aurrera hori da dagokiona, atera eta egitea. Egia da aurreko egunean nik planteatu niola, 
kasu honetan hitz egin genuen aholkularitzarekin, apur bat informazioa eman ziezagun 
lanpostuen balioespen hori zer den, izan ere, guk ere ez genekien ongi zeri egiten zion zehazki 
erreferentzia. Eta aurreko egunean pertsona berari eskatu nion langileekin hitz egitera etor 
zedila haiek nahi bazuten informazioa eman ziezaieten. Orduan joan den egunean etorri egin 
zen, ez dakit aurreko astean izan ote zen, eta goizean udal langileekin elkartu zen eta 
lanpostuen balioespena zer zen azaltzen aritu zitzaizkien argi izan zezaten, beren kontsultak 
egin zitzaten, beren galderak... 

Miren Izaskun Perez Barragan: Langileek ba al dute ordezkaritza sindikalik? 
Alkatea: ez, ez dute. Teorian uste dut egokitu ahal zaie, bat izango lukete, baina ez... haien 

kontua da eta ez dute halakorik nahi. Ziurrenera guretzat ere errazagoa izango litzateke 
solaskide bat identifikatuta izateko, baina kasu honetan haien kontua da eta orduan horretan ez 
gara sartuko. 

Miren Izaskun Perez Barragan: Eta erretiroei buruz? 
Alkatea: bada erretiroen kontuarekin oraindik ikusi beharrean gaude, hor baititugu aurrera 

begira, ez dakigu zehazki noizko. Hasiera batean, apur bat esan zigutena, ez langileek baizik 
eta kontsultatu genituen pertsonek, derrigorrezkoa ere ez zela, edo ez dugula zertan aurten 
bertan urtearen erdialdera erretiratzen baldin badira uste dut esan zuela, edo urrian, edo 
zegokionean, berehala atera, bestela bajak zerrendatik tiraka estal zitezkeela, eta datorren 
urtean, lana ez pilatu, eta datorren urtean dagoeneko Enplegu Publikoko Eskaintza bat edo 
dagokiona egin, izan ere, agian hiru plazaz hitz egiten ari gara, erretiroa har dezaketen hiru 
pertsonez. Horren berri eman eta jakinarazi egin behar digute. Izan ere, ez digute zehazki ezer 
esan. Bilkuran ere pertsona bakar batek aipatu du baina gainerakoek ez, orduan bada ez 
dakigu, izan ere, azken batean jarraitu egin dezakete edo erabaki dezakete aurten komeni 
zaiela eta honaino esan. Orduan hori ere guri... 

Miren Izaskun Perez Barragan: baina gutxi gorabehera zein aurreikuspen duzue, zer ari 
zarete aztertzen, legealdi honetan EPE bat ateratzea. 

Alkatea: bai atera beharko da. Plaza horiek bete egin beharko dira. 
Arkaitz San Jose Martinez: esan zigutenez, azkenean ez du zertan izan pertsona batek 

erretiroa hartzen duen unean bertan, baina epe bat ere badago, ez dut gogoan bi urte ziren edo 
halako zerbait, pertsona bat bitarteko kontratu batekin lanean baina azkeneanD 

Miren Izaskun Perez Barragan: bete egingo da orduan, plaza finko bat planteatzen zen, izan 
ere, funtzionario plaza duten erretiroez hitz egiten ari gara. 

Arkaitz San Jose Martinez: ez dugu kanpora ateratzea planteatzen, zenbaitetan zerbitzua 
kanpora bideratzea izan liteke eta, baina ez da planteatzen. 

Miren Izaskun Perez Barragan: ez, ez, kanpora ateratzea ez. Nik plaza esaten dizut, ez da 
plazarik amortizatuko... 

Arkaitz San Jose Martinez: ez, hasiera batean ez. 
Miren Izaskun Perez Barragan: eta bitarteko kontratu baterako EPE batekin estaliko da. 
Arkaitz San Jose Martinez: ez, hasiera batean plaza betetzeko lan-poltsara joko litzateke eta 

EPE finkoa prestatuko litzateke. 
Ascension Hormazabal Meabe: EPE finko bat egingo litzateke, eta deialdia egin eta 

azterketak egiten diren bitartean plaza hori bitarteko kontratu batekin betetzea litzateke kontua. 
 

• Miren Izaskun Perez Barragan: kontu gehiago, ikusi dugunez Udalaren webgunean ez 
daude osokoetako aktak, nik bederen ez ditut ikusi. Argitaratuko al dira? 

Alkatea: egia esan ez dakit zehazki nola... hau da, behin idazten direnean itzulpena egiten 
duen enpresari igortzen zaizkio, ikusi duzuenez, esate baterako, hile honetako osokoan ez da 
denborarik izan aurrekoa amaitzeko. Gainera, uste dut behin hurrengo osokora pasa eta behin 
betikoz onartzen direnean itzultzen direla, orduan bada, itzulpena egiten duen enpresari 
helarazten zaizkio itzulpena egin dezan eta ondoren gero ipini egiten da. Ez dakit zehazki 
zenbat denbora... 
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Ascension Hormazabal Meabe: ez dakit nork ipintzen duen, nik ez. 
Alkatea: azkenean hau igotzen duena Usue da, liburutegiko arduraduna, hura baita gauzak 

web-orrialdera igotzen dituena. 
Miren Izaskun Perez Barragan: ez dut bakar bat ere ikusi ekainetik. 
Alkatea: Ekainetik?  
Miren Izaskun Perez Barragan: harritu egin nauD 
Alkatea: beno, bada esan behar diot... agian badauzkagu eta ez dizkiogu berari eman.  
Ascension Hormazabal Meabe: iazkoak guztiak daude? 
Alkatea: Guztiak daude? Bada orduan apuntatu egingo dugu. 
 

• Miren Izaskun Perez Barragan: Hotelari buruz, beste obrarik ote dagoen aurreikusita, 
obrak amaitu ote dituzten eta amaitu baldin badira, jardueraren bat burutzen ote den. 

Alkatea: ez, orain zain gaude, iazko urtea amaitu genuen lehen solairuko eta bigarren 
solairuko egokitzapena eginda, elektrizitatearen kontuarekin. Orain beheko komunak egokitu 
nahi ditugu, apur bat kaltetuta baitaude. Hegoaldean zeudenak, sukaldeak eta hori guztiori 
zegoen lekuan, eta behintzat komun horiek erabilgarri izatea jendea hara joaten baldin bada 
ikastaroren batera komunak txukun izateko.  

Miren Izaskun Perez Barragan: Zein aurreikuspen dago? 
Alkatea: Komunetarako? 
Miren Izaskun Perez Barragan: beno, eta guztirako aurreikuspena baldin baduzu, egokitzeko 

eta... 
Alkatea: ez, guztirako ez. Aipatzen ari baldin bazara zertan geldituko den Dorreko eraikina 

edo bihar zer izango den ez. Kontu horretarako eseri beharrean gaude eta Dorrearekin zer 
egingo den planteatu eta zertan... 

Miren Izaskun Perez Barragan: eta epe laburrera noizko aurreikusten da hura prestatu den 
horri dagokion jarduera hastea. 

Alkatea: bada, komunak egin ahal bezain pronto. Azken batean aurrekontua, aurrekontuaren 
tresnak aukera emango digu onartu ditugun aurrekontuak kudeatzen hasteko. Aurrekontu 
horretan konponketak egiten jarraitzeko partida bat doa. Hau da, hortik hartu eta hastea... 

Miren Izaskun Perez Barragan: gutxi gorabehera. 
Alkatea: ez. 
Miren Izaskun Perez Barragan: esaten dut ekitaldi honetarako izango ote den edo hurrengo 

ekitaldirako izango den. 
Alkatea: a, tira, espero dugu, saiatuko gara komunen konponketa egiten, egia esan ez dakit 

zein kostu izan daitekeen edo zenbateko handia izan daitekeen, eta ahal bezain pronto, bada, 
komunak izan bezain pronto, erabiltzen has liteke. 

Miren Izaskun Perez Barragan: orduan zuk uste duzu, edo zuen uste duzuen, ekitaldi 
honetan, udal mailan hitz eginez ekitaldi honetan, erabili ahalko direla. 

Alkatea: bada ez dakit, baietz esan diezazuket, baina guztia komunak noiz egongo diren, 
horren baitan egongo da guztia. Ez dugu egia esan gehiegizko... esan nahi dut, ez dela 
derrigorrez egin beharreko gauza bat, orduan... Ez da igerilekuena bezala, hori derrigorrez egin 
behar baita, orduan ez da gauza bat guri...  

 

• Miren Izaskun Perez Barragan: ados, beste gauza bat eraikin publikoen EIT 
ikuskapenei dagokienez, dagoeneko erantzun diguzu baina, beste galderetako bat, galderaren 
barruan, zen Morako jabeekin eta Valleko etxeko jabeekin hitz egin duzuen dagoeneko, beren 
eraikinekin zer gertatzen den jakiteko apur bat, izan ere, haiek derrigortuta daude EIT 
ikuskapena pasatzeko berrogeita hamar baino gehiago izateagatik. Badakizue zerbait haiei 
buruz? ikusirik zer nolako eguraldia egin duen fenomeno meteorologikoak direla eta. 

Alkatea: ez, haiekin ez, izan ere, azken batean, agian tronpatu egingo naiz ez baitut araudia 
irakurri, baina azken batean ez dakit duen erantzukizuna, esan nahi dut EIT ikuskapenak 
pasatzea Eusko Jaurlaritzak egiten duen betebehar bat dela uste dut. Kasu honetan ez da 
Udala, izan ere, EIT ikuskapenak ekartzen badituzte, etxe bakoitzeko arkitektoak egiten dituen 
dokumentuak udaletxera ekartzen ditu eta Udalak Eusko Jaurlaritzara igortzen ditu. 
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Miren Izaskun Perez Barragan: ez dut esan nahi udaletxera joan eta eskatzea, baizik eta 
apur batD 

Alkatea: ez dakit, ez dakit Udala haiei zerbait esatera derrigortuta dagoen, izan ere, egongo 
dira pasa ez duten eraikinak. 

Miren Izaskun Perez Barragan: ez gara betebeharraz hitz egiten ari, baizik eta eraikinak 
dauden egoeraz, eta egon diren arazoekin, kristalak apurtu baitira, hesiak ipini behar izan 
baitira, Udaletik haiekin hitz egin daitekeen apur bat konpontzen saia daitezenD 

Alkatea: tira, Morako kasu honetan hasiera batean ez da arazorik izan. Egon zen kale horren 
ondoan dagoen etxeetako batekin, Etorri ziren eta esan nizuen leihoak zurkaiztu egin zituztela 
eta abar. Eta Valleko etxearekin egia da kristalen bat erori zela ibilgailuren baten gainean, 
adierazi zitzaien, etorri ziren, berandu, beti berandu etortzen baitira, etorri ziren eta begiratokiko 
kristal guztiak kendu zituzten berriro gerta ez zedin. Hortik aurrera, horretara iristen gara, izan 
ere, egia esan, jabedunekin, kasu honetan banku bat da oker ez banago, Valleko etxekoa, 
buruaz pareta jotzea bezala da. 

Miren Izaskun Perez Barragan: baina beno, ekinean jarraitzea bankuari esateko era berean, 
edo edozein dela jabeduna, ez dezagula zoritxarrik izan zuk esku-hartzen ez duzulako. Bankua 
diot. 

 

• Jose Miguel Vadillo Ribacoba: Dorreko gaira itzuliz, badago lege aldetik trabaren bat, 
hori agian Ascenek esan diezaguke, hor eraikinari berez dagozkionaz aparteko jardueraz 
garatzeko? 

Ascension Hormazabal Meabe: bada, eraikin horretan zehazki ez dago inolako jardunik, ez 
dago jarduera-lizentziarik izapidetuta, beraz... 

Alkatea: zegoenari baja eman zitzaion. 
Ascension Hormazabal Meabe: ez, ez zen jarduera-lizentziarik egin, nahiz eta hala egin 

behar zen. 
Alkatea: Bere garaian ere ez? 
Ascensión Hormazabal Meabe: ez zen egin. 
 

• Miren Izaskun Perez Barragan: beste galdera bat.  
Alkatea: Encina iritsi behar da alderdira e? 
Miren Izaskun Perez Barragan: lasai, agian beste inork ere..., batzuk geratzen dira oraindik. 
Alkatea: esan, esan. 
Miren Izaskun Perez Barragan: batzuk geratzen dira oraindik. 
Alkatea: bada, goazen azkar. 
Miren Izaskun Perez Barragan: Zer gertatzen da zerarekin? beno, zer gertatzen da 

galdetzeak ez du oso zuzen ematen, ikusi dugunez, dekretuz 10 eguneko luzapena eman diezu 
elkarteei diru-laguntzen kontua konpontzeko, zer gertatu ote den. Zer gertatu zaien edo zer 
gertatu zaion Udalari. 

Alkatea: Unaiek erantzungo du, bera baita aditua. Bera ari da horretan lanean. 
Unai Gotxi Kastrexana: elkarteei jakinarazi zitzaienetik haiekin elkartzen aritu gara eta 

eskaini diegu, urtarrilaren hasieran eskaini diegun moduan 2019ko diru-laguntzak justifikatzen 
laguntzeko, bada, haiekin txostena begiratzeko eskaintza egin diegu, kalkuluak zer-nola egin 
diren, eta zein gabezia egon diren aztertzeko. Guztiak ikusi ezin izan dituztenez, eta gainera 
elkarteren batek eskatu zigunez alegazioak ipintzeko epea luzatu ote zitekeen, izan ere, juxtu 
gainera aurreko eguna bat zetorren 2019ko diru-laguntzak justifikatzeko epearekin, bada, beste 
hamar egunez luzatzea erabaki dugu eta horrela denbora gehiago izan dezaten. 

Miren Izaskun Perez Barragan: baina ez da inolako arazorik egon elkarteei zerbait gertatu 
zaielako, edo ez dutelakoD 

Alkatea: ez. 
Miren Izaskun Perez Barragan: beraz, administrazio kontua izan da beste ezer baino 

gehiago. 
Alkatea: bai, azken baten alegazioak aurkeztu behar zituzten eta azken batean hala 

Unaiekin nola teknikariarekin hitz egitera etortzen ari zirenez, Yolandarekin, kontuak 
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berrikusteko, eta Unaiek esaten duen moduan 2018. urtea eta 2019. urtea elkartu ziren ixteko, 
bada azkenean ea luzatu zitekeen eskatu zuten eta jakina ez zen inolako arazorik egon. 

Miren Izaskun Parez Barragan: aprobetxatu egingo dut, eta 2020rako diru-laguntzen deialdia 
nola zoazte? esaten dut azkenean ez dadin luzapenik egon eta mundu guztiak epeak bete 
ditzanD 

Unai Gotxi Kastrexana: 2018. urtekoa amaitzeko zain gaude, 2019koa amaitzeko zain, eta 
ea datorren osokorako 2020ko oinarriak ekar ditzakegun. 

Miren Izaskun Perez Barragan: gutxi gorabehera, diru-laguntzen ordenantzarekin lan egiten 
jarraituko da, aldaketaren bat egitea pentsatzen duzue? Horrela, apur bat... 

Unai Gotxi Kastrexana: kultura teknikaria den Yolanda eta biok begiratzen ari gara, ez 
aldaketaren bat egiteko baizik eta argitze aldera. Azken batean oinarri batzuk eta ordenantza 
bat dokumentu juridiko bat dira eta mundu guztiak ez du hori ulertzen, hori administrazioetan 
dagoen arazo bat da, administraziotik ateratzen diren dokumentu guztiek hizkuntza korapilatsua 
dutela eta jendeak ez dugu ulertzen. Orduan ikusten dugu lan bat egitea beharrezkoa dela, 
batez ere, lehen esperientzia ikusita 2018koa zena, apur bat oinarrietan zer ipintzen duen 
argitze aldera, zein diren, hobe esanda, jokorako arauak. Orduan hori lantzen ari gara Yolanda 
eta biok. 

Miren Izaskun Perez Barragan: orduan gutxi gorabehera esan dezagun alde didaktiko bat 
elkarteekin, eta haiei azaltzea. Baina edukiak berez jarraituko du... 

Unai Gotxi Kastrexana: ez, ez, edukia ere bai, izan ere, oinarrietan, adibidez, ipintzen du, 
adibide argi bat "diruz lagun daitezkeen gastuak, diruz lagun daitezkeen gastuak izango direla: 
jardueraren izaerarekin ezbairik gabe bat datozen guztiak izango dira". Tira, bada oso ongi, 
baina hobeto zera ipintzea: diruz lagunduko da hau, hau, hau eta hau, eta ez da diruz 
lagunduko hau, hau, hau eta hau. Eta horrela ez dadin zalantzarik izan. Lanketa hori oraintxe 
bertan egitea oinarrietan eta horrela onartzen, ez hizkuntza tekniko batekin. 

Miren Izaskun Perez Barragan: oso teknikoa ere ez da, baina tira. 
Alkatea: asmoa da azken batean haiei argi geratzeko lanketa bat da, adibide bat 

ipintzearren, diruz lagunduta baldin badago mendi-irteera bat den jarduera bat, ez dakit, adibide 
bat jartzearren agian oker banabil ere, jakin dezazun bazkari bat egin behar baduzu azken 
batean eta zuk uste baldin baduzu bazkaria diru-laguntzan sartuko duzula, jakin dezazun bada 
agian hori ez dizutela diruz lagunduko. Eta ez dadin urte amaiera iritsi, sar dezazun eta zuri 
esatea ez, ez, hori oinarrietan ipintzen zuen. Beno, saiatzea jendeari argi gera dakion zer 
sartzen den, zer sartzen ez den eta diru-laguntzen kontua nola den. 

Ascension Hormazabal Meabe: baina gauza bat esan behar dut, argi gera dadila 2018ko 
txostenean nik, ordenantzetan eta oinarrietan kanpoan egon arren, nik ez dudala kontuan izan. 
Gertatzen dena da aurrekontu asko aurkezten dutela eta ondoren ez dutela egikaritzen, orduan 
itzuli beharrean dira, baina ez da inolako, ez dakit, gaizkiulertua nolabait.  

Alkatea: bada bai, azken batean hor ipintzen du, zuk hartu eta esaten badiozu "hemen 
aipatzen du ordea", baina badakigu... 

Unai Gotxi Kastrexana: baina kontua ez da guk ulertzea, baizik eta herritarrek modu erraz 
batean ulertu ahal izatea. 

Alkatea: hortik doa apur bat. 
 

• Miren Izaskun Perez Barragan: beste gauza bat. Erregistroaren sarreran ikusi dugu 
Aldundiko ekonomiaren garapen eta lurralde oreka sailaren eskaera bat, Arteko taberna abian 
jartzearen egoerari buruz despopulatzea ekiditeko laguntzaren onuradun modura, eskatu zen 
diru-laguntzaren inguruan. Apur bat jakin nahi dugu nondik datorren erreklamazio hori eta 
taberna zein erabilera eta egoeran dagoen. 

Alkatea: Arteko taberna konpondu egin zen bere garaian, beno, konpondu ez, uda honetan 
konpondu zen atera zen diru-laguntza bati esker, ez dakit landa despopulatzea ote zen edo ez 
dakit zehazki... 

Ascension Hormazabal Meabe: jakinarazi ziguten ez zigutelako emango, azken orduan 
baietz, emango zigutelaD 
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Alkatea: azkenean aurrera jo genuen eta egin genuen. Eta orduan orain bidaltzen digutena 
da, pentsatzen dut halako zerbait: "aizu, diru-laguntza eman nizun, nola dago?" Orduan esaten 
ari zitzaizkiguna da ea funtzionamenduan dagoen, ea zein fasetan dagoen dena delakoan, 
orduan beno baietz erantzun dugu dagoeneko, hain zuzen gainera iritsi egin zitzaigun eta 
jadanik oinarriak begiratzen ari ginen apur bat, pleguak esan dezagun, deialdia lehenbailehen 
ateratzeko. Nire asmoa, hasiera batean, zilegi bada, datorren osokora eramatea izango 
litzateke, martxokora, plegua eramaten saiatu lehenbailehen arintzeko maiatzean prest eduki 
ahal izateko eta Arteako landako taberna lizitaziora atera dadin.  

Miren Izaskun Perez Barragan: Eta orain duen erabilera? Orain itxita dago, erabiltzen ari 
dira... 

Alkatea: orain lagata dago, tabernaren gaia hasi arte tokiko musika-taldeei laga zitzaien, ez 
dakit bi ez ote dauden bertan entseguak eginez. Hasiera batean bat zegoen, izan ere, 
ikastetxetik ere esan ziguten gaiari buruz, orain arte ikastetxeko zonan entseatzen ari ziren 
orduan ikastetxetik esan ziguten haiek ere beren espazioak edo dena delakoa behar zutela, 
orduan entseatzeko lekurik gabe geratzen ziren eta apur bat aldi baterako eta uneko baliabide 
modura eta taberna funtzionamenduan ipintzen den arte hasiera batean eskatu zuen talde bati 
laga zitzaion, ongi molda zitezen lokal hartan gorde eta entseatzeko, eta ondoren beste talde 
batek eskatu digu erabili ahal izateko eta haiei ere onartu zitzaien orduan beno, momentuz, bi 
talde horiek daude han entseatzen. 
 

• Miren Izaskun Perez Barragan: ondoren, era berean, Aldundira igorri den erregistro bat 
ikusi dugu, Artziniegan landa osasun arretari dagozkion premien inguruan, Udaletik bidali dena 
zer den jakin nahi dugu apur bat, jaso diren premiak zein diren, norekin egin duzuen kontsulta 
eta apur bat zer den igorri duzuena. Igorri dena, alegia. 

Alkatea: beno, edozein modutan erregistroan duzue zehaztuta, baina esango dizuet. 
Kuadrillaren bidez Foru Aldundiak egin zuen eskaera bat helarazi zitzaigun, Osakidetzarekin 
elkartuko zela, orduan udalerri bakoitzean osasun arloan udalek zein premia hautemanda 
zituzten jakin nahi zuen, eta orduan udalerri bakoitzak zituen premiak igortzeko. Nik udal taldeei 
ere igorri nizuen informazioa proposamenen bat gaineratu nahi bazenute igor zeniezadaten, eta 
ondoren horrekin bloke bat egin eta igortzeko. Ez dakit norbaitek bere kabuz igorri duen, izan 
ere, helbide elektronikoa jasotzen zen proposamen horiek Aldundira bidaltzeko. Nire kasuan 
medikuarekin, Inmarekin, administrazio laguntzailearekin eta Marisarekin elkartu nintzen eta 
orduan haiek Artziniegan ikusten zituzten premien berri eman zidaten apur bat. Pediatria 
zerbitzuko gaia apur bat laburbiltzeko, urrunetik datorren eskaera bat baita, emaginaren 
zerbitzuaren gaia eta, ondoren bai, udaletxean jendearen arretarekin guztiok intimitateari 
dagokionez ikusten dugun arazoa, non harrera eta aretoa elkarren ondoan dauden eta mundu 
guztiak jakiten du hara zertara zoazen. Orduan uste dut apur bat horiek izan zirela hiru 
elementuak, orduan nik egin dudana da, uste dut ondoren besteren bat igorri nuela baina orain 
ez dut gogoan zer zen, eta egin dudana da Aldunditik proposamen horiek igortzeko adierazi 
zitzaigun helbide elektronikora bidaltzea, eta horiek dira igorri ditudanak. Horrez gain, nik 
aukera baliatu dut baita ere gutun bat bidaltzeko, gaur bidali dut gainera, hemengo eskualdeko, 
Aiaraldeko eskualdeko eremuko zuzendaritzara, Amurriora, berriro esanez, kasu honetan 
Udalaren aldetik hau igortzen dizut, espazioaren, lokalaren, inguruko gaiari buruz, azken batean 
obra erraza baita bertan aparte egon daitezkeen itxarote-gela bat eta harrera bat egokitzeko, 
ondoan lokalak baitituzte, biltegi bat alboan, eta obra erraza da, orduan gutun bat igorri diet 
eskatzeko mesedez eskarian errepara dezatela, honek ez duela asko eskatzen, eta jakina ez 
dela intimitaterako eskubiderik eta ezer ez errespetatzen ari. Orduan bidal dezatela. Eta 
ondoren, bestalde, atzo ere gutun bat bidali nuen, izan ere, medikuak ere esan zidan, Arabako 
Gurutze Gorrira, izan ere, bada Arabako Gurutze Gorriak ematen duen zerbitzu bat, non 
baliabiderik ez duten adin nagusiko pertsonak eramaten dituzten anbulantzietan 
espezialitateetara, kasu honetan, adibidez Zallara. Zer gertatzen da? Bizkaia dagokigu, orduan 
Arabako Gurutze Gorriko anbulantziek esaten dute ez doazela Bizkaira, eta Bizkaikoak ez datoz 
Arabara, orduan Artziniegan bada kasuren bat, bada tira, gertatzen da inork eramaten ez badu 
edo inor ez badago eramaten dionik ez duela nork eraman, beraz, nola badugun ez hitzarmen 
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bat, baina bai Gurutze Gorria diruz laguntzen dugula urtero aurrekontuan diru pixka batekin, 
bada, esan diet, begira dezatela eta mesedez, unean unekoa izaten den gauza bat izaten dela, 
bada izan dezatela begiramena Amurrio edo Laudiokoa den Gurutze Gorriko anbulantziaren 
bat, bada beno, Zallara joan ezin duen pertsonaren bat eraman behar badute eraman dezatela, 
ez baita eguneroko kontua izango... oso aldian-aldian emango da. 

Miren Izaskun Perez Barragan: Bi gutun horietakoren bati erantzun dizute? 
Alkatea: ez, ez, bidali ditut... Gurutze Gorrian erantzun zidaten jaso zutela eta esango 

didatela zerbait, eta momentuz Eskualdeetako zuzendaritzara gaur goizean igorri dut, 
gehienbat gai horietan Udalaren aldetik indar pixka bat egiteko. Eta besteetan Aldundiak 
esango digu zerbait, azken batean, informazio hori zer-nola erabiltzen duten eta kasu honetan 
Osakidetzara edo Osasunera egiten diren eskaerak noraino iristen diren. 

Miren Izaskun Perez Barragan: eskaerak gutxi gorabehera Artziniegako mediku-taldeak 
esandakoak dira. 

Alkatea: bai, eskaerak niri aipatu zizkidatenak dira apur bat, eta hasiera batean, ez dakit 
besterik gaineratu ote duten, Inmak ondoren bidali baitzidan, baina oraintxe bertan ez dut 
gogoan, uste dut beste gauza edo konturen bat. 

Miren Izaskun Perez Barragan: gehienbat medikuaren zerbitzutik diot, hau da, ez dela beste 
motako ekarpenik egonD 

Alkatea: ez, ez, ez. Nik mediku-zerbitzuarekin elkartu naiz haiek zituzten edo nabaritu 
zituzten premiak zein ziren ikusteko. Orduan horiek izan dira aipatu dizkidatenak. 

 

• Miren Izaskun Perez Barragan: eta azkena. Aurreko osokoan Axpeko argiztapenaz hitz 
egiten aritu ginen. Ez dakit badakizuen, gainera guk gaur jakin dugu era berean, etxe ugaritan 
sartu direla, lapurtu egin dute, ate bat behartu dute, beraz badirudi.... desiratzen ez ditugun 
bisitariak ditugula. 

Alkatea: bitan. 
Miren Izaskun Perez Barragan: orduan zerbait pentsatu ote duzun, Gobernuko taldetik 

Ertzaintzaren presentziarekin apur bat indartzea pentsatzen duzuen, haiekin hitz egin ote 
duzuen, hemendik gehiagotan pasako ote diren, argiztapena begiratuko dugu... Auzotarrek 
jarraitzen dute esaten haiek eskas ikusten dutela. 

Alkatea: bai, ziurrenera eskas ikusiko dute, eta normala da, izan ere, azken finean aldaketa 
agerikoa izan da, gehiegizkoa zen argiztapen batetik, araudietan adierazten den argiztapen 
batera, non EEE erakundekoa datorren, joan den egunean etorri zen bezala, luminariak ipini 
genituela ikusteko eta diru-laguntza emateko, eta azken batean gauza bera esaten zigun, 
jendeak ohitu egin behar duela argiztapen publikoa beste zerbait dela eta ez ohituta geunden 
hori. Ez hemen, baizik eta leku guztietan. Ziurrenera Estatu guztian gehiegizko argiztapena 
egongo da, haiek ere esaten dizute, Europako gainerako herrialdeetan ez dago halakorik, gai 
hauetan zuhurragoak baitira. Aldaketa handia izan dela, noski. Guk azken batean azaldu diegu, 
bidali nien postontzietara gutun bat, galdetu duenari ere eman diot azalpena, eta orain egiten 
ari garena, argiztapena zer-nola geratu den ikusi eta gero egin duguna, azken batean 
luminariak aldatzeko zegoen proiektua aplikatu baino ez baitugu egin, azken batean zegoen 
luminaria beste batekin ordezkatzea zena, hau da, ez zen ikerketa bat aztertzeko zona honetan 
halako zenbat luminaria egon behar ziren, baizik eta bat bestearekin aldatzea zen kontua. 
Behin hori egin denean, esan nuen moduan, lekuren batean behar ote den begiratu da. Kasu 
jakin honetan, Axpen, zonetako batean foku bat ipini da, eta hori froga modura erabili da, 
bakarra erosi da zer-nola funtzionatzen zuen ikusteko, eta orain dagoeneko badugu erosteko 
aurrekontua, ez dakit beste hiru ez ote diren, urbanizazioko beste leku jakin batzuetan 
ipintzeko, okerrago argiztatuta geratzen zirela ikusi genuelako. Puntu pare bat daude, hiru, hiru 
puntutan ipini behar da. Hori da ahal denean egingo dena, puntu horiek argiztatzea. Beste 
kontu bat da jendearen pertzepzioa, pentsa dezakeela, eta aipatzen dut egia delako, oraindik 
batzuek esan egiten baitigute "sarrera ez ditu argitzen ordea", eta hori ezin liteke izan, argi 
geratu behar da.  

Miren Izaskun Perez Barragan: hau da, haiek gehiago identifikatzen dutela segurtasunik 
ezarekin, eta are gehiago ikustean etxean sartzean zona ilunak daudelaD 
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Alkatea: ni ordea lapurreten gaia luminarien gaiarekin lotzearekin uzkur nago.  
Miren Izaskun Perez Barragan: ez, ez, ez, ez. 
Alkatea: Lehendabiziko lapurreta luminariak aldatu eta hurrengo egunean edo bi egunera 

gertatu zen, hau da, ezinezkoa da aldez aurretik inork jakitea bi hilabete lehenagotik juxtu egun 
horretan luminariak aldatuko zirela. Orain gertatu izana, kasu honetan Laudioko komisariako 
Nagusiak esan didanaren arabera, etxe horretako egoiliarrek egunak zeramatzaten bertan egon 
gabe eta lapurretan egin diete. Tira, hara doazenek zakurrak zer-nola zaunka egiten duen ere 
badakite. 

Joseba Elejalde Ribacoba: nik ñabardura txiki bat egingo dut apur bat gaiarekin lotuta. 
Oharpen bat besterik ez da. Agian Artziniegako herritarrek jakitea komeni da. Nik joan den 
astean dei bat jaso nuen, asko izan ditut, hartu eta inork ez dizu erantzuten, eta ez dakit 
tontolapiko bat dagoen, joan den astean hartu nuen eta esan zidan "kaixo, aupa" eta, esan nion 
"zer nahi duzu", "ez, norbait ote zegoen ikusteko zen" eta eskegi egin zuen. Hau da, esan nahi 
dizut, nire ustez, X banda bat dagoela eta zain dago noiz zoazen, noiz zatozen, noiz sartzen 
zaren, eta noiz irteten zaren. Gertatzen dena da, esan dizut, egun ugaritan gertatu zait hartu eta 
automatikoki kink, eta egun asko esaten dudanean egun asko dira, eta joan den egunean esan 
nionean "bai, esan, zer nahi zenuen" esan zidan "norbait ote zegoen ikusteko zen" eta 
berdinetan eskegi egin zidan eta ondoren esan nuen... Horregatik esaten dizut ez dakit erdi 
alua zen edo erabateko tontolapikoa zen baina beno, esan nahi dizut... kontuan izateko zerbait 
dela. 

Miren Izaskun Perez Barragan: Joseba esan nahi dizudana da, eskatu ahal badaiteke, jada 
ez luminariagatik edo luminaria falta delako edo nire etxeko atea argitzeko. Dauden lapurretak 
ikusita, eta ez hemen bakarrik, Gordexolako zonan, Enkarterrietan... 

Alkatea: Gordexolan ere izan dira. 
Miren Izaskun Perez Barragan: inguru honetan da... Areagotuko duzue edo Udaletik 

poliziaren presentzia handiagoa eskatuko duzuen, apur bat uxatzeko. 
Alkatea: horren arazoa da ikastetxeko aparkalekuarekin bezala gertatzen zaigula. Beno, etor 

daitezke lehendabiziko hiru egunetan, baina ez dira etorriko ez laugarrenean, ez bosgarrenean 
eta ez seigarrenean. Orduan, haiek egia da esan zidatela hemen komisariako Nagusia nahiz 
nagusiordea egon zirenean, etxebizitzen lapurretena areagotzen ari dela ez hemen bakarrik, 
Autonomia Erkidego mailan baizik, orduan, eta gaur goizean esan digute Gordexolan ere 
lapurtu zutela, lapurtu egin dute... orduan gai hori, haiek horretan daude dagoeneko, azken 
batean, ezin zaie esan, haiek badakite hilabeteko epean bitan lapurtu baldin badute hemen 
inguruan zerbait begiratu behar dutela eta zerbaitetan saiatu behar dira, izan ere, zaintzan 
dagoena, zaintzan dago, ez da bat-batean etorri eta sartzen, noski, etxe batera. Izango duguna, 
komisariako Nagusiarekin hitz eginez, hilaren 17an baten bat etorriko da, ez dakit agentea, 
gaian aditua den bat, orduan udaletxera etorriko da hitzaldi bat ematera etxebizitzetan 
lapurretak ekiditeko aholku eta gomendioen gaiarekin. Egingo dutena, pentsatzen dut, 
jarraibideak ematea izango dela pixka bat, etxetik joaten baldin bazara, kanpoan egon behar 
baduzu, zer egin, eta esan "kontuan izan gauza horiek". Pentsatzen dut azken batean zein 
sentsazioa sortzen den beste lapurreta bat egon delako berriro bada beno. Egia da urtarrilean 
egin behar zela, baina urtarrilerako proposatu zuten egunean hemen zerbait zegoen, eta biak 
batera ziren eta orduan eman behar zuenak ezin zuen eta orduan otsailaren 17ra pasa zen eta 
orduan etorriko dira... 

Joseba Elejalde Ribacoba: Zein ordutan? 
Alkatea: arratsaldeko zazpietan uste dut. Orduan nahi duena etorriko da, interesa duena, 

hizlari modura datorrenak aholkuak eta jarraibideak emango ditu arintzen saiatzeko, eta hortik 
aurrera... 

 
• Jose Miguel Vadillo Ribacoba: ni labur eta zehatz arituko naiz, Gordelizeko hoditeriaren 

proiektuaren egoera. 
Alkatea: teorian proiektua idatzi zuenak esan zigun bi astetan igorriko zigutela, oker ez 

baldin banago, proiektua. Hori hau baino berdeago dago, zuntz-zementukoa baino eta hori... 
orduan igorri egin behar digute, eta hortik aurrera dagokigun prozesua egin beharrean gaude, 
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berrikusten hasi... URAren gaia, errepideak, horiek ere uste dut beren ñabardura eta gauzak 
ere bidali zituztela. Noski, gertatzen dena da proiektua dutela eta URA eta errepideetara 
bidaltzen dutela, orduan noski, bakoitza nahi beste atzeratzen da igortzen eta zuri esaten "bai, 
baina hemendik ordea, eta hemendik ordea". Orduan hori bateratu egin behar dute. Ondoren 
Barratxiko bidearen lehen zatiko hasieran sartu nahi genuen gaiarekin batera doa, eta ondoren, 
noski, okupazioen gaiari ere heldu behar diogu jakina, zatiren batean desjabetzeak eta ondoren 
gainerakoa okupazioak. Azkenik hoditeria nagusiki bide publikotik doa, orduan beno, 
desjabetze iraunkorrei dagokienez, non desjabetu-desjabetu egin beharko baita, hori ere ez 
da..., batez ere errepidearen zonan, tarte hori San Antoniora arte partikularra baita, ondoren 
jadanik bide publikoa hartu eta igo egiten da. Eta zonaren bat goiko zatian, okupatu egin behar 
delako, baina metro gutxi, eta hasiera batean hori. Hori bai dago, hori hiruen artean atzeratuen 
doana da. Eta hasiera batean esan zigun bi astetan proiektua bidaliko zigula jadanik, orduan 
bada beno... Presa ere sartu beharko diogu, izan ere, azken batean, noski, epeak epe dira, eta 
urteak hamabi hilabete ditu. 

 
 
Eta jorratzeko beste gairik gabe, amaitutzat eman zen saioa, lehenago aipatu egunaren 

hemeretziak eta hogeita hamar minututan. Eta guztiorren gainean, fede ematen dut. 
 


