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 ARTZINIEGAKO UDALA 
 

AKTA 
 
 
Saioa: Ohiko osoko bilkura 
Eguna: 2017ko martxoak 2  
Ordua: 19:00 – 20:20    
Lekua: Udaletxeko Bilkura Gela 
 
Bertaratutakoak: 
 
Iñigo Gomez Unzueta 
Inmaculada Vivanco Retes 
Maria Lorente Burgos 
Joseba Mirena Vivanco Retes  
Alazne Lafragua Ureta 
Arkaitz San Jose Martinez 
Unai Gotxi Kastrexana 
Joseba Elejalde Ribacoba 
 
 
Ez dira agertu: Jose Luis de Valle Duque, ez bertaratzearen arrazoia azaldu duena.  
 
Mª Ascension Hormazabal Meabe, Idazkari eta Kontu-hartzailea. 
 
Saioa hasita eta lehendakariak publikotzat jo ostean, 19:00etan, gai-zerrendako puntuak 

ezagutarazi dira, eta akordio hauek hartu dira: 
 
 
Alkatea: Gai-zerrendan jasotako puntuekin hasi aurretik, EH-Bildu alderdiak aurkeztutako 

mozio bat dago. Horrenbestez, irakurri nahi baduzue, premiaz ekingo diogu. Premia soilik 
bozkatuko dugu? 

Joseba Vivanco Retes: ez dakit zer den esan behar dudan ala ez. 
Alkatea: bai, bai, aipatu hobeto. 
Joseba Vivanco Retes: ez, besterik gabe, EH-Bildu taldetik Araban gasa erauzteko Armentia-

2 izeneko proiektuari buruzko mozio bat aurkeztu genuen, etab. Bat aurkeztu genuen, EAJ 
taldeak ere beste alternatiba bat aurkeztu zuen, eta bat premiazko izaera aurkeztea zen helburua, 
EH-Bildu taldeak eta Alderdi Popular taldeak transakzioan aurkeztutako ba t. Haren 
premiazkotasuna bozka zedin. 

Joseba Elejalde Ribacoba: atal berean, 5. puntuan, Alderdi Popularrak oinarrizko gizarte 
zerbitzuen gaia jorratzeko mozio bat sartu zuen eta Bildu taldearekin ere transakzio erako batera 
iritsi gara, eta aurkeztu berri dudana da, aurkeztuta zegoena alda dadin. 

Ascension Hormazabal Meabe: Beraz, bi dira? Bi mozio ezberdin dira, bata gasarekin 
lotutakoa eta bestea gizarte zerbitzuena. Transakzio erako gasarenari dagokionez, ados zaudete 
guztiak hura jorratzeko?  

Joseba Vivanco Retes: gu bai. 
Joseba Elejalde Ribacoba: kontua jatorrizkoa honekin aldatzea da. 
Joseba Vivanco Retes: gu bai. 
Alkatea: honek badu akatsen bat, e? Bigarren puntua... 
Ascension Hormazabal Meabe: oker kopiatu eta erantsi duzu. 
Joseba Elejalde Ribacoba: sentitzen dut. Presaren ondorioz gertatu da. 
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Ascension Hormazabal Meabe: lehenengoan guztiok bai, guztiok ados? Bai. Gasarenean 
guztiok bai.  

Alkatea: eta bigarrena, bada, zerbait esan nahi baduzue. Testu bera da edo zer aldatzen da 
aurrekoarekin alderatuz? 

Joseba Elejalde Ribacoba: gurean? gurean bi puntu barneratzen dira, bi zenbakia eta hiru 
zenbakia, zeinetan Arabako Foru Aldundiari galdegiten zaion oinarrizko gizarte zerbitzuen kostu 
osoaren % 80 finantzatzeko gutxienez, une honetan egiten dena, zerbitzu hori betetzeko 
beharrezkotzat jotzen den langile kopuru berria hartzea barne. Eta bada hiru zenbakidun puntu 
bat, hots, “Alderdi Popularrak eta Eh-Bildu taldeak galdegiten diote Arabako Foru Aldundiari 
zerbitzu hura eta bi aldeen artean adostutako udal eskumeneko gizarte zerbitzuak eman eta 
finantzatzeko beharrezkoa den estaldura juridikoa berregituratu eta berrezartzeko burutzeke 
dauden lanak bizkor ditzala. Kasu argia da MAZ zerbitzuarena, hots, Mendekotasunaren 
arretarako zerbitzuarena”. Hori da lehendabizi aurkeztutako mozioarekin alderatuz aldatzen 
dena. 

Inmaculada Vivanco Retes: edozein kasutan, hurrengoan, sinatu mozioak.  
Joseba Elejalde Ribacoba: barkatu, halaxe da, hemen sinatu gabe dago. Kopia hori ez dago... 
Ascension Hormazabal Meabe: beno, orduan bigarren hau bozkatu egingo da? 
Joseba Vivanco Retes: guk bai. 
Alkatea: bai 
Ascension Hormazabal Meabe: bai guztiok. Dagokionean jorratuko dugu? Izan ere, badago 

horri buruzko puntu bat. 
Alkatea: ados, dagokionean jorratuko dugu. 

 
1. AFA-rekin hitzarmena zerga ondorioetarako informazioa 

trukatzeko. 
 

“2017ko OTSAILAREN 22AN EGINDAKO SAIOAN ANTOLAMENDU INFORMAZIO 

BATZORDEAK EMANDAKO IRIZPENA 

Herri Administrazioen arteko harremanetan gailendu behar den lankidetzaren esparruan, Udal 

honen eta Arabako Foru Aldundiaren arabera, interesgarria da bakoitzak esleituta dituen funtzioak betetze 

aldera, bakoitzak burutzen dituen zereginen barnean informazioa trukatzeko sistema egonkor eta 

elkarrekikoa ezartzea. 

Asmoa bi instituzioen artean informazioaren aldebiko trukea arautzeko baldintzak eta prozedurak 

finkatzea da. 

Lankidetza-esparrua Ogasun Higiezinen Zergara eta Landa izaerako Lurren Balioa Areagotzeari 

buruzko Zergara hedatzen da. 

Hitzarmen honen indarraldia 2017ko abenduaren 31ra artekoa izango da, urtero automatikoki 

berrituz, baldin eta aldeetako batek ez badu salatzen indarraldia amaitu aurreko hilean zehar. 

 

IKUSIRIK Arabako Foru Aldundiaren eta Artziniegako Udalaren arteko Lankidetza-hitzarmena, 

2017ko otsailaren 22an egindako saioan Antolamendu Informazio-batzorde honek erabaki du, PP taldearen 

abstentzioarekin eta EAJ eta EH-Bilduko taldeetako kideen aldeko botoarekin, eta proposatu du, har dadila 

hurrengo AKORDIOA: 

 

LEHENA.- Arabako Foru Aldundiaren eta Artziniegako Udalaren artean zerga ondorioetarako 

informazioa trukatzeko Lankidetza-hitzarmena Arabako Foru Aldundiarekin sinatzea onartzea, ereduan 

adierazitako moduan, 471 sarrera-erregistroarekin, 2017ko otsailaren 16koa. 
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BIGARRENA.- Alkatetzari eskumena ematea akordio hau gauzatzeko beharrezkoa den 

dokumentazio oro sina dezan. 

 

 HIRUGARRENA.- Akordio honen ziurtagiria helaraztea Arabako Foru Aldundiaren Ogasun, 

Finantza eta Aurrekontu Saileko Zergari buruzko Araudi Zerbitzuari, ezagutu dezan eta dagozkion 

ondorioetarako”. 

 
Alkatea: zerbait esan nahi baduzue... bozkatu egingo dugu. 
 
Kontrako botoak: 
Batere ez. 
Abstentzioa: 
Batere ez. 
Aldeko botoak:  
Iñigo Gomez Unzueta, Inmaculada Vivanco Retes eta Maria Lorente Burgos EAJ alderditik 

(3); Joseba Vivanco Retes, Alazne Lafragua Ureta, Arkaitz San Jose Martinez eta Unai Gotxi 
Kastrexana EH-Bildu alderditik (4); Joseba Elejalde Ribacoba, PP alderdiko zinegotzia (1). 

Onartuta geratu da. 
 

2. Arabarri sozietatearen 49 akzio Arabako Foru Aldundira 
transmititzea.  

 
“2017ko OTSAILAREN 22AN EGINDAKO SAIOAN ANTOLAMENDU INFORMAZIO 

BATZORDEAK EMANDAKO IRIZPENA 
 
Arabako Foru Aldundiak Arabarri Sozietate publikoaren desegite, likidazio eta desagerpena 

jakinarazita, beharrezkoa da Artziniegako Udalak dituen akzioak Arabako Foru Aldundira transmititzea. 
 
Kontuan hartuz Artziniegako Udalak Sozietate horren 49 akzio dituela. 
 
Kontuan hartuz, Foru Aldundiaren Esku-hartze Zerbitzuak igorritako balioespen-txostenaren 

arabera, AFAk bazkide diren Udalen jabetzan dauden Arabarri sozietatearen akzioak baitaratzeko akzio 
bakoitzaren prezioa euro 1ekoa dela. 

 
 
Ikusirik, Arabarri Sozietatearen Estatutu sozialetako 9. artikuluan ezarritakoa, Antolamendu 

Informazio-batzorde honek, 2017ko otsailaren 22an egindako saioan, erabaki du guztion adostasunarekin 
eta proposatzen dio Udalbatzari har dadila hurrengo AKORDIOA: 

  
LEHENA.- ARABARRI sozietatearen administrazio-kontseiluari jakinaraztea Artziniegako Udalak 

dituen 49 akzioak Arabako Foru Aldundiari transmititzeko duen asmoa, akzioko euro 1.  
 
BIGARRENA.- Alkatetzari eskumena ematea akordio hau gauzatzeko beharrezkoa den 

dokumentazio oro sina dezan”. 
 

Alkatea: Baduzue ezer esateko? Bozkatzeari ekingo diogu. 
 

Kontrako botoak: 
Batere ez. 
Abstentzioa: 
Batere ez. 
Aldeko botoak:  
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Iñigo Gomez Unzueta, Inmaculada Vivanco Retes eta Maria Lorente Burgos EAJ alderditik 
(3); Joseba Vivanco Retes, Alazne Lafragua Ureta, Arkaitz San Jose Martinez eta Unai Gotxi 
Kastrexana EH-Bildu alderditik (4); Joseba Elejalde Ribacoba, PP alderdiko zinegotzia (1). 

Onartuta geratu da. 
 

3. Emakumeen Nazioarteko Egunaren ondoriozko Deklarazio 
instituzionala. 
 

“2017ko OTSAILAREN 22AN EGINDAKO SAIOAN HERRITARREN INFORMAZIO 

BATZORDEAK EMANDAKO IRIZPENA 

 
Ikusirik EUDEL erakundeak taxututako emakumeen nazioarteko egunaren deklarazioaren eredua, 

Herritarren Informazio-batzordeak Udalbatzari proposatzen dio, PP eta EH-Bildu taldeen abstentzioarekin 
eta EAJ taldearen aldeko botoarekin, onar dadila hurrengo Mozioa: 

 
“Martxoak 8: ordezkaritza orekatu baterako 8 printzipio 
“Emakumeak ordezkaritza baxua dute erabaki politikoak hartzerakoan udal mailan eta zailtasun 

espezifikoak gainditu behar izaten dituzte tokiko politikan sartu eta berdintasunezko egoera batean parte 
hartzeko”. Horrela ezartzen da emakumeek tokiko eta eskualde mailan duten partaidetza eta ordezkaritza 
politikoari buruz joan den urriaren 20an egin zen Europako Kontseiluaren Tokiko Agintaritzen Kongresuaren 
31. edizioan Inger Lingek aurkeztutako txostenean. 

Erabakiak hartzerakoan emakumeen eta gizonen partaidetza orekatua edozein gizarte 
demokratikok duen aurretiko baldintza bat da. Horrela baieztatzen da tokiko bizitzan emakumeen eta 
gizonen berdintasunerako Europako Gutunean eta galdegiten zaie tokiko gobernuei beharrezkoak diren 
neurriak eta estrategiak har ditzaten erabakiak hartzeko tokiko esparru guztietan emakumeen eta gizonen 
ordezkaritza eta partaidetza orekatua bultzatze aldera.  

Neurri horien artean, Eusko Legebiltzarrak onartutako Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 
4/2005 Legearen 23. artikuluan ezartzen denez “Euskal herri-aginte guztiek, beren zuzendaritza-
organoetakoeta organo kolegiatuetako kide izateko pertsonakizendatzerakoan, izendatutakoen artean 
trebakuntza,gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeeneta gizonen ordezkaritza orekatua izan 
dadilasustatu behar dute. Xede horretarako, beharrezkoak direnarauzko neurriak edo bestelakoak hartuko 
dituzte”. Lege horretan, era berean, aipatzen da, emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izan 
dadilaprofesionalen, enpresaren, gizarte-ekonomiaren,sindikatuen, politikaren, kulturaren eta bestelako 
arloetakoelkarte eta erakundeen zuzendaritzako organoetan. Horretarako, aurreikusten denez, Euskadiko 
herri-administrazioek gehitu edo egokitu ahal izango dituzteelkarte eta erakundeoi zuzendaritza-organoetan 
emakumeen presentzia areagotzearen (haien ordezkaritza baxua denean)arabera dagozkien diru-
laguntzak, eta ezingo dizkiete laguntzarik eman harrera-prozesuan edo funtzionamenduan sexuaren ziozko 
bereizkeria eragitenduten elkarte edo erakundeei. 

 
Udal eremuan, EAEko udaletxeen % 24,7an soilik dira emakumeak alkate eta horiek euskal 

biztanleriaren % 18,82 ordezkatzen dute. 2015ean soilik hauteskunde zerrenden % 32,58an jarri dituzte 
alderdi politikoek zerrendaburu modura emakumeak; eta iraunkortasunari dagokionez, emakumeek erritmo 
motelagoan egin ohi dute gora eta denbora gutxiago iraun ohi dute lidergo postuetan.   

Euskadin nagusi diren sindikatuen artean, batek bakarrik dauka emakume bat Idazkari Nagusi 
modura eta Euskadin egoitza duten lau finantza-erakundeetako bakarrak ere ez du emakumezko 
presidenterik, eta emakumeek erabaki garrantzitsuenak hartzeko organoetan duten ordezkaritza % 22,6 
eskasekoa da. 

 
Elkarteetan emakume eta gizonen partaidetza-portzentajearekin lotuta generoari dagokionez alde 

nabarmenik ez badago ere, emakumeak gehiengoa dira beren rol femenino tradizionalarekin lotutako 
elkarteetan: hezkuntza arloko elkarteak, erlijiozkoak, garapenerako kooperaziokoak eta gizarte-
laguntzakoak. Haatik, kirol arloko, politikako, sindikatu arloko, profesional mailako, arte arloko eta 
auzotarren elkarteetan haien presentzia urriagoa da. 

Emakumeen elkarteen kasuan, bestalde, aurrekontu eta eragiteko gaitasun mugatua izan ohi dute 
oro har udal politiketan.  

 
Egoera horretaz JABETUTA, Artziniegako Udalak bere egiten ditu Europako txostenean 

adierazitako gomendioak eta Tokiko Bizitzan Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Europako 
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Gutunetik eratorritako konpromisoak, eta emakume eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Legean ezarritako 
betebeharrak, eta konpromiso hauek hartzen ditu: 

 
1. Organo aholku-emaileetan eta erabakiak hartzeko organoetan emakumeen eta gizonen 

ordezkaritza orekatua bermatzea, eta baita edozein tokiko erakunderako izendapenetan ere, sexuetako 
batek % 40 baino ordezkaritza apalagoa ez izatekoa moduan (emakumeen partaidetza sustatzeko egitura 
espezifikoak salbuetsita). 

2. Hautatutako emakumezko ordezkariak konpetentzien banaketan edo eginkizunen 
esleipenean forma estereotipatuen eraginpean izatea, edo beste edozein diskriminazio edo jazarpen modu, 
ekiditeko mekanismoak ezartzea. 

3. Partaidetza bizitza pertsonalarekin eta familia-bizitzarekin partekatzea ahalbidetzeko 
neurriak hartzea, hala ordutegi bidezko sistema eta lan-metodoen bidez, nola herritarrari laguntzeko 
sistemen bidez. 

4. Estatistikak jaso, prozesatu eta argitaratzea, sexuaren arabera banakatuta, modu 
sistematikoan, emakumeek tokiko mailan duten partaidetzaren bilakaerari jarraipena emateko eta azterketa 
horren arabera neurri zuzentzaileak garatzeko. 

5. Emakumeen partaidetza sendotzeko espazio eta sareak indartzea, esate baterako, 
Emakumeen Etxeak, Ahalduntzeko Eskolak edota Berdintasunerako Udal Kontseiluak; eta programa jakin 
batzuetarako sarbidea ahalbidetzea, esate baterako, emakume hautetsientzako Virginia Woolf 
Basqueskola’ izeneko ahalduntzeko eskolarako sarbidea.  

6. Udalerriko emakumeen ahalduntzea eta eta partaidetza soziopolitikoa sustatzeko ekintza 
espezifikoak txertatzea, zehazki talde gutxiengoetako kide direnena modu inklusiboan.  

7. Udalerrian garatzen diren herritarren partaidetzarako prozesuetan genero-ikuspegia 
gaineratzen dela bermatzea. 

8. Berdintasun eremua nahiz gainerako udal eremuak beharrezkoak diren baliabidez 
hornitzea, neurri horiek gauzatzeko xedez. 

 
Emakumeen partaidetza sozial eta politikoa indartzeko helburu berarekin, dei egiten diegu alderdi 

politikoei konpromiso horiek har ditzaten eta beste eragile politiko eta sozial batzuentzat erreferentziakoak 
izango diren neurriak har ditzaten”. 

 

Alkatea: hau da EUDEL elkarteak, Euskadiko Udalen Elkarteak, proposatutako 
mozioa. Zerbait esan nahi baduzue. 

Unai Gotxi Kastrexana: bai. Irakurri egingo dut, ez nahasteko. 
“Gaur Eudel elkarteak aurkezten digun Deklarazioak esaten duen moduan, gizarte demokratiko bat 

eraiki ahal izateko garrantzitsua da ideia patriarkala jarraitzen ez duten pertsonak erabaki-organoetan 
sartzea ekiditen duten kristalezko sabaiak suntsitzea.  

Garrantzitsua da erabakiak hartzeko espazioen ikuspuntua aldatzea. Ez da eskakizun berria. 
Dagoeneko 100 urte baino gehiago igaro dira lehen emakumeak parlamentuetan sartu zirela eta arazoa hor 
dago oraindik... Badira beren parlamentuetan gizonen eta emakumeen ordezkaritza orekatzeko neurriak 
hartu dituzten herrialdeak, eta lortu egin dute. Nahiz eta hemen oraindik ez garen hori jorratzen ausartu. 

 Garrantzitsua da erabakiak hartzeko espazioetan emakumeen presentzia areagotzea, baina zer 
gertatzen da hori horrela denean? Iaz berdintasun legea onartu zuen eusko legebiltzarraren adibidea jarri 
genuen, non talde politikoetako batean kide guztiak, bat izan ezik, emakumeak ziren, eta “nekaneak” 
izendatu zituzten irain eginez. 

Horrek islatzen duenez, gure parlamentuetako errealitatea aldatzeko ahalegina egin dezakegu, baina 
gizarteko sektore batzuetan hori ez da islatzen. 

Urruneko kontua dirudi, baina gaur egun ere hori bizitzen ari gara. Katalunian CUP alderdiko 
legebiltzarkide emakumezkoei gertatu zitzaien, Uxue Barkosi gertatu zitzaion joan den astean eta atzo 
bertan Poloniako eurodiputatuaren iritzia entzun genuen...  

Garrantzitsua da txosten horretan jasotzen diren datuak ezagutzea, baina ez dugu ahantzi behar 
instituzioak gizartearen tresna baino ez direla. Edo hala izan beharko lukete, bederen.  

Joan den urtean esan genuen, instituzioak ezin dira aldaketa sozialerako borrokaren abangoardian 
egon, emakumeen askatasunaren alde borrokatzen duenari dagokio aldarrikapena egitea. 

Eta puntu horretan EH-Bildu taldean gizartea itotzen ari diren enplegu-kolokatasuna eta gizarte-
murrizketak salatu nahi ditugu. Eta zuenean kaltetuenak itotzen, emakumeak. Izan ere, ezin ditugu 
emakumearen egunaren aldarrikapenak ordezkaritza instituzionalean oinarritu, profesionalki zaintza lanetan 
aritzen diren emakumeak mespretxatu egiten direnean.  

Tamalgarria da, zuzentzen gaituzten rolen eraginez emakumeak derrigorrean zaintza lanetan aritu 
behar izateaz gain, eginkizun hori urritasun egoeran bete behar izatea.  
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Izan ere, gogorarazi behar da, gizartea oro har, gehiengo handi deritzon hori, urritasun egoeran 
badago, emakumeek, soilik emakume izateagatik, jazarpen bikoitza jasan behar izaten dutela. Batez ere 
gaur egun, non bizitakoa bizi arren, oraindik merkataritza-logikak eta zementuaren ekonomia gailentzen 
diren, berdintasunezko gizarte baten eraikuntzaren aurretik. 

Martxoak 8 aldarrikapenerako eguna da, borrokarako eguna... horixe egingo dute egoitzetako 
emakumezko langileek, egun horretan kalera irtengo dira beren eskubideak eskatzera. Horretara 
derrigorturik daude.  

Izan ere, gaurko deklarazioak adierazten duen moduan: emakumeak gehiengoa dira rol tradizional 
femeninoarekin lotutako espazioetan. Kasu honetan hori argi dago eta beren lan-eskubideen alde borroka 
egin behar izan dute derrigorrez. Martxoaren 8 honetan beste greba bat hasiko da, beste borroka bat. 

Hau ez da kasu isolatua, justu kontrakoa da. Gizarte-eskubideetan atzerapen handia ari da gertatzen, 
berdintasunezko gizarte baten eraikuntza are gehiago zailduz.  

Horregatik, garrantzia aitortu behar zaie gaur hartuko ditugun konpromisoei, izan ere, egiaz 
erakusten dugun konpromiso-maila finkatzeko neurgailuak izango dira. Horregatik, ezin dugu ekidin 
galdetzea, eta udal gobernu taldeari galdetzea, alkateari galdetzea, ea nola beteko dituen Udal honek 
Deklarazio honetako zenbait puntu, esaterako, azken 3 puntuak: 

 

6. Udalerriko emakumeen ahalduntzea eta eta partaidetza soziopolitikoa sustatzeko ekintza 
espezifikoak txertatzea, zehazki talde gutxiengoetako kide direnena modu inklusiboan. 

7. Udalerrian garatzen diren herritarren partaidetzarako prozesuetan genero-ikuspegia gaineratzen 
dela bermatzea. 

8. Berdintasun eremua nahiz gainerako udal eremuak beharrezkoak diren baliabidez hornitzea, 
neurri horiek gauzatzeko xedez. 

 

Garrantzitsua da konpromisoak hartzea, baina are garrantzitsuagoa da egiten dena ebaluatzea, 
aurrera egiteko oinarri egoki bat ezartze aldera. Horregatik galdera bat dugu gogoan, gai izango al gara, gai 
izango al da udal Gobernua deklarazioan jasotzen diren hiru puntu horiek aplikatzeko edo, aitzitik, hobe 
izango da baztertzea?  

Izan gaitezen zintzo eta leialak, egin behar bada, egin dadila; bestenaz, ez diezaiogun iruzur egin 
gure buruari, ez dezagun inor engainatu. Testigantzazko deklarazioak, konpromisorik gabeak, soberan 
dauden halako kontu serio batean”. 

 

Alkatea: bada, bete daitezen lan egingo dugu, gure gaitasunen barnean, Koadrilan 
egiten dugun baterako lanaren barnean, berdintasun-teknikariarekin, eta gainerako 
Udalekin.  

Unai Gotxi Kastrexana; ados. 
Alkatea: Ezer esateko? Bozkatzeari ekingo diogu. 
 

Kontrako botoak: 
Batere ez. 
Abstentzioa: 
Joseba Elejalde Ribacoba, PP alderdiko zinegotzia (1). 
Aldeko botoak:  
Iñigo Gomez Unzueta, Inmaculada Vivanco Retes eta Maria Lorente Burgos EAJ alderditik 

(3); Joseba Vivanco Retes, Alazne Lafragua Ureta, Arkaitz San Jose Martinez eta Unai Gotxi 
Kastrexana EH-Bildu alderditik (4);  

Onartuta geratu da. 
 

4. Aiaraldearen aldeko zenbatekoa onartzea 2016ko ekitaldirako 
akordio kontzeptuan. 
 

“2017ko OTSAILAREN 22AN EGINDAKO SAIOAN HERRITARREN INFORMAZIO 

BATZORDEAK EMANDAKO IRIZPENA 

 

IKUSIRIK INFO-AIARALDEA, Kultura eta Komunikazio Elkarteak aurkeztutako memoria, 2016ko 
urtarrilaren 29koa, Aiarako Eskualdean euskararen komunikazioa sustatzea helburu duena. 
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KONTUAN HARTUZ 2016ko abenduaren 31n Artziniegako biztanleriaren kopurua 1.831 biztanlekoa 
zela, eta ekarpena 0,60 eurokoa dela biztanleko, ondorioz: 

 
Hirugarrena: AIARALDEA.    
2016 URTEKO ekarpenak 
Zenbatekoa 0,6 x 1831 = 1.098,60 €. 
 
KONTUAN HARTUZ Alkatetzak horri dagokionez egindako proposamena, eta ikusirik Udalbatzari 

apirilaren 20ko 500/1990 Errege Dekretuko 60.2. artikuluaren arabera esleitzen zaion eskuduntza, 2017ko 
otsailaren 22an Hiritar arloko Informazio-batzordeak erabaki du, EAJ eta EH-Bildu taldeen aldeko botoarekin 
eta PP taldearen kontrako botoarekin, Udalbatzari proposatzea har dadila hurrengo  

 
AKORDIOA 
 
LEHENA. Hurrengo kredituaren aitorpena onartzea, 2016. ekitaldiari dagokiona.  
 
Hirugarrena: AIARALDEA.    
2016 URTEKO ekarpenak 
Zenbatekoa 0,6 x 1831 = 1.098,60 €. 
 
BIGARRENA. 2016ko ekitaldiaren Aurrekontuan kargatuta, dagokion kreditua aplikatzea, 

“AIRALDEA 2016ko ekarpenak” izeneko 430.227.001 aurrekontu-aplikazioaren kontura, 1.098,60 euroko 

gastuari aurre egiteko”. 
 
Alkatea: Zerbait esan nahi baduzue. 
Joseba Elejalde Ribacoba: nire aldetik, jakina, kontrako botoa emango dut, aurrekontuen 

kontrako botoa eman nuelako, eta arrazoietako bat zuzeneko diru-laguntza zen. Sinatutako 
hitzarmenik izan gabe bideratzen den zuzeneko diru-laguntza, kapital publikoa duen enpresa 
pribatu baten alde bideratzen den zuzeneko diru-laguntza, hori oso ongi dago, gustatuko 
litzaidake izatea enpresa bat osorik kapital publikoz finantzatzen dena, eta, bada, ez nago ados 
halako kapitalarekin finantzatzen diren enpresa mota horiekin. Ikusirik, adibidez, udalerri honetan 
baditugula 1.500 edo 1.800 euroko prezioa duten obrak egiteke, egiteke ditugu horiek, gure 
herritarrei horren ondorioz sorrarazten diegun kaltearekin, eta aitzitik enpresa pribatu bati diru 
kopuru esanguratsu bat ematen zaio, euskaraz hitz egiteagatik soilik, edo euskaraz bi mezu 
helarazteagatik, edo euskaraz argitalpen bat izateagatik. Uste dut sustatu daitekeela euskara, 
euskararen erabilera, gure aurrekontuetan jasota dauden beste programa batzuen bidez, eta 
horietatik abiatuta sustatu, ez enpresa pribatu sustatuz. 

Alkatea: bi konturen inguruan ñabardura egiteko soilik. Elkarte bat da, ez da enpresa bat. Eta 
gero, bada 2012ko ekitaldian onartutako hitzarmen bat, non jasotzen zen... 

Joseba Elejalde Ribacoba: ez zen sinatu. Gastua onartu egin zen, baina ez zen sinatu, izan 
ere, urte hartan Agurtzanek aipatu zuen ezin zela sinatu hurrengo urtean automatikoki berritzen 
zen gauza bat. 

Alkatea: bai, baina aipatu duguna da... 
Joseba Elejalde Ribacoba: ez esan sinatu zela, ez baitzen sinatu. Esan ditzagun gauzak argi 

jende orok uler dezan. Ez zen sinatu. 2012. urteaz geroztik sinatu gabe daude. 2013. urtean 
aurrekontuetatik kendu zen, urtebete beranduago berriro ezarri zen, eta oso ongi deritzot, ez da 
ezer sinatu. Nik esaten dudan bakarra da ez zaidala logikoa iruditzen enpresa pribatu batek, 
horrela adierazten baita eta hala helarazi baitigute haiek, kobratzen duten bi pertsonen nominak 
helarazi baitizkigute, deitu nahi duzun moduan, ados elkarte bat izango da, non bi pertsona 
dauden legalki kobratzen dutenak baina altxor publikotik finantzatzen delako, edo altxorretik 
soilik, Joseba, gaur goizean esan duzun moduan. Horrenbestez, ni ez nago ados. Beste edozein 
enpresak bezala... 

Alkatea: baina, berriro diot, 2012an hitzarmen bat sinatu zen, urtero berritzea eskatzen zuen, 
2016. urtean partida bat zegoen, nominatiboa, Aiaraldearentzat. Eta, orduan, proposamen 
horretan zenbateko hori aitortzen da, 2016ko ekitaldian kargatuta, aurrekontuan aurreikusita 
zegoena. Beste ezer esan nahi baduzue... bozkatu egingo dugu. 

Arkaitz San Jose Martinez: besterik gabe, gure ustez bai egon daitezkeela euskararen alde 
lan-ildo gehiago, baina hau oso baliozkoa iruditzen zaigu eta uste dugu garrantzitsua eta 
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ezinbestekoa dela eskualde mailan soilik euskarazkoa den hedabide bat izatea. Hizkuntza 
babestearen alde doan ildo bat iruditzen zaigu. Besterik gabe. 

Alkatea: bozka dezagun. 
 
Kontrako botoak: 
Joseba Elejalde Ribacoba, PP alderdiko zinegotzia (1). 
Abstentzioa: 
Aldeko botoak:  
Iñigo Gomez Unzueta, Inmaculada Vivanco Retes eta Maria Lorente Burgos EAJ alderditik 

(3); Joseba Vivanco Retes, Alazne Lafragua Ureta, Arkaitz San Jose Martinez eta Unai Gotxi 
Kastrexana EH-Bildu alderditik (4);  

Onartuta geratu da. 
 

5. PP eta EH-Bildu taldeen baterako mozioa, oinarrizko gizarte 
zerbitzuen inguruan. 
 
Joseba Elejalde Ribacoba: “Artziniegako Udaleko Alkate/presidenteari: Udal Talde Popularreko 
eta EH-Bildu taldeko kide diren zinegotziek, Toki Erakundeetako Antolaketa, Funtzionamendu 
eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 97. artikuluan ezarritakoaren babespean, 
aurkezten dute, eztabaidarako eta, hala badagokio, hurrengo Ohiko Bilkuran onar dadin, 
ondorengo MOZIOA: 
Arrazoiak: 
Landa-eremuko oinarrizko gizarte zerbitzuak Arabako Foru Aldundiarekin batera finantzatzen 
dira. Gizarte Zerbitzuen Zorroaren arabera, udal eskumen bat da, nahiz eta bi urteko epealdi 
iragankor batean egungo egoera mantenduko den. Herritarrentzat garrantzi handiko zerbitzu bat 
da, izan ere, gizarte zerbitzuen sistemarako sarbidea da. Azken asteotan arretan eta lehen 
hitzorduak ematerakoan atzerapen handiak izan direla jakin dugu lurralde historikoko landa-
eremuko zenbait udalerritan. 
Horregatik guztiagatik, Artziniegako Udaleko Talde Popularrak eta EH-Bildu taldeak, aurkezten 
dute hurrengo MOZIOA: 
1.- Artziniegako Udaleko Talde Popularrak eta EH-Bildu taldeak, dei egiten diote Arabako Foru 
Aldundiari bi hilabeteko epean Arabako landa-eremuan 2016. urteko oinarrizko gizarte zerbitzuen 
egoerari buruzko ikerketa-diagnosi bat aurkez dezan, erreferentzia modura hartuta, besteak 
beste, Oinarrizko Gizarte Langile bakoitzari dagozkion datu hauek: 

• Gizarte langile bakoitzaren biztanleko ratioa. 

• Gizarte langile bakoitzak izapidetutako espedienteak. 

• Gizarte langile bakoitzari esleitutako Udalak. 

• Udalerri bakoitzeko biztanleen batez besteko adina eta egoera sozioekonomikoa. 
2.- Artziniegako Udaleko Talde Popularrak eta EH-Bildu taldeak, dei egiten diote Arabako Foru 
Aldundiari, oinarrizko gizarte zerbitzuen kostu osoaren % 80 gutxienez finantza dezan, zerbitzu 
hori betetzeko beharrezkotzat jotzen den langile kopuru berria hartzea barne. 
3.- Artziniegako Udaleko Talde Popularrak eta EH-Bildu taldeak, dei egiten diote Arabako Foru 
Aldundiari, zerbitzu hura eta bi aldeen artean adostutako udal eskumeneko gizarte zerbitzuak 
(kasu argia MAZ) eman eta finantzatzeko beharrezkoa den estaldura juridikoa berregituratu eta 
berrezartzeko burutzeke dauden lanak bizkor ditzala. 

Zuetako askok dakizuen moduan, edo agian udalerri honetan jasango zenuten, egiaztatu 
eta frogatu da gehiegizko atzerapena dagoela Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako erabiltzaileen 
lehen elkarrizketa edo bisitan Artziniegako udalerrian eta Aiarako beste udalerri batzuetan. 
Atzerapen horrek, era berean, herritarren kexak eta ondoeza ekartzen ditu. Hemen bizi izan dugu 
hori, aurreko Osoko Bilkuran auzotar batek atzerapen horren inguruan galdetu zion Udal honi. 
Artziniegaren kasuan lehen bisita hori bi hilabete baino gehiagoan atzeratzen da, horrek pertsonei 
eta familiei ekartzen dien kaltearekin beren premien arabera gizarte laguntza izapidetu eta 
jasotzeko garaian. Oinarrizko gizarte zerbitzuei buruzko Arartekoaren txostena oso argia da, 
Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta 
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betebeharren gutuna onartzeko apirilaren 6ko 64/2004 Dekretuan, eta bertako 9. artikuluan 
iradokizun eta kexen inguruan ezartzen den araubidean: “Erabiltzaileek eskubidea dutenez euren 
premiakebalua diezazkieten, gizarte-zerbitzuek, eskubide horibermatzeko, esku hartzeko 
arrazoizko epeen barruanburutu beharko dute euren jarduna, eta inolaz ere ez dagaindituko 7 
egun balioduneko gehieneko epea lehenharremanaren eta gizarte-zerbitzuetako 
profesionalarekinizandako lehen elkarrizketaren artean, ezta 40 egunbalioduneko gehieneko 
epea ere, elkarrizketaren etaebaluazioaren amaieraren artean”. Argi dago Artziniegaren kasuan 
ratio horretatik oso gora gaudela eta, adibidez, Amurrio, adibide bat jartzearren, 15 egun eta 
hilabete bitartean izanik, bada gora dagoela baita. Aiara eta Okendoren datuak ez ditut, eskatu 
badizkiet ere. Alderdi Popularraren talde batzarkideak, aurkezten ari naizen honetaz gain, bi 
galdera egin zizkion gizarte zerbitzuetako Diputatuari; zein zen batez besteko itxarote-denbora 
oinarrizko gizarte zerbitzu bakoitzeko Arabako lurralde historikoan lehen hitzordurako? Hauxe 
bere erantzuna “oinarrizko gizarte zerbitzuak Udalen edo Koadrilen baitakoak direnez zuzenean, 
ez dugu informazio hori”. Ederki gaude. Zein da, batez beste, langile bakoitzaren espediente 
kopurua oinarrizko gizarte zerbitzu bakoitzeko gaur egun? Diputatu andreak zera erantzun zuen 
“arrazoi bera dela medio soilik administrazio honi izapidetu eta eratorritako espediente-
zenbakiaren datuak har ditzakegu, eta ez dugu oinarrizko gizarte zerbitzuen gainerako jardunen 
berri”. Diputatuak ezartzen zuenez, Aiarako gizarte teknikariak bezalaxe, besteak beste 
Artziniegako Udalean, Aiarako Udalen eta Okendoko Udalean bere zerbitzuak ematen dituenak, 
569 espediente jorratzen ditu pertsona bakarrarentzat. Beste teknika batzuek jorratutako 
espediente kopurutik oso gora dagoen batez bestekoa, esate baterako Gasteizen, 281ekoa da 
batez bestekoa, barkatu 218koa. Argi dago eta agerikoa da ikerketa-diagnosia behar dela, 
mozioak islatzen den gisan, Arabako landa-eremuko 2016. urteko oinarrizko gizarte zerbitzuen 
egoerari buruz. 

Alkatea: Zer edo zer esan nahi duzue? 
Inmaculada Vivanco Retes: gure taldetik kontrako botoa emango dugu, izan ere, ikerketa 

bat egiteko eskatzen da, eta gaur egun ikerketa hori burutzen ari da dagoeneko, badakizu 
gainera, horren berri baduzu, egiten ari dela jadanik. Aldundia ikerketa hori ari da egiten joan den 
abendutik, oinarrizko gizarte zerbitzuen egoerari buruzko ikerketa-diagnosia, Eguía-Careaga 
SIIS Fundazioa dokumentazio eta ikerketa zentroa ari da egiten; helarazi digutenez ikerketa 
egiteaz arduratzen den zentro hori gizarte langile guztiekin harremanetan jarri da bakoitzak 
burutzen dituen lanketak ezagutu eta balioesteko. Eta lurraldean dagoen oinarrizko gizarte 
zerbitzu bakoitzak duen lan-zamaren arabera ari dira burutzen. Bestalde, gizarte ongizateko 
batzordean Diputatua denak, Batzar Nagusietan, oinarrizko gizarte zerbitzuetako langileria aipatu 
ikerketak emandako zehaztapenaren arabera txertatzeko konpromisoa hartu zuen eta, berez, 
bada Arabako Foru Aldundiaren 2017rako aurrekontuetan partida bat oinarrizko gizarte zerbitzu 
horiek txertatzekoa. Harrigarria da orain Alderdi Popularrak, Batzar Nagusietan aurrekontuen 
negoziazioan inolako ekimenik aurkeztu gabe, eta Arabako Foru Aldundiaren aurrekontuen 
aurkako botoa emanez, oinarrizko gizarte zerbitzuen txertatze hori aurreikustea, hori oinarritzat 
hartuta, hori da pixka bat gure taldearen aurkako botoaren arrazoia. 

Alkatea: haatik, puntu bat argitu nahiko nuke, iaz jadanik Aiarako Koadrilan gizarte 
zerbitzuen langileria indartu egin zen, administrazio-laguntzailea egonkortu egin zen, lehen 
Eusko Jaurlaritzak ematen duen diru-laguntzaren arabera kontratatzen zena, eta horrenbestez 
orain bada jarraikortasun bat. Agian ez da aski izango, baina bada urrats bat. 

Joseba Elejalde Ribacoba: abenduan kontratatu zen. Abendurako kontratatu zen, hilabete 
osoan. 

El Alcalde: ez, ez ez, abenduan lanaldi osorako, baina 2016. ekitaldi osoan zehar indartu 
egin zen jadanik, urte osorako. 

Joseba Elejalde Ribacoba: abenduan indartu egin zen lanaldi osorako. Eta gaia oso argi 
dago. Nik, Artziniegako herritar modura, gizarte zerbitzuetako teknikariak har nazan bi hilabete 
itxaron behar baditut, arazo bat daukagu. Nahi duzun moduan izendatu, ni diagnosi bat ari naiz 
eskatzen besterik gabe, eta diagnosia ez dadila 24 hilabetez atzeratu, hori baitzen duela bi 
hilabete onartu genuena Eudel elkarteak aurkeztu zigun akordio-esparruarekin. Bi urte dituzte 
ikerketa egiteko, bada egin dezatela orain. Nik ez dakit hemendik bi urtera zein premia izango 
ditudan, nik Artziniegako udalerriak 2017ko martxoaren bian dituen premiak dakizkit, eta hori da 
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eskatzen dudana. 2016an oinarrizko premiak estalita egon behar dutela, eta udalerri honetako 
edozein herritar ez dadila egon bi hilabete zain lehen laguntza izateko, edo lehen bisita, eta hortik 
aurrera, ez daitezela beste bi hilabete igaro, beste hiru hilabete, ebaluazioa izan arte. Eta hortik 
aurrera, bada, bai, zerbait gehiago espero dugu, agian agurea edo atsoa, edo zerbait behar duen 
pertsona, hilik egonen da, edo desagertuta. Hori da eskatzen dudana, besterik ez. Ezin gara egon 
bi hilabete zain udalerri honetako herritar bat oinarrizko gizarte zerbitzuak artatua izan dadin. Hori 
ezin da onartu, eta nik, asko sentitzen dut, baina ez dut onartzen. Eta horregatik eskatzen diot 
Udal honi eta eskatzen diot gobernu taldeari, udalerri honetako herritarren alde gehiago begira 
dezala, Artziniegako herritarren alde gehiago begira dezala, eta ez dezala hainbeste begiratu 
Arabako Foru Aldundira, edo ez dezala hainbeste begiratu Eusko Jaurlaritzara. Defenda ditzala 
hemengo herritarrak, eta gero joango gara Aldundira, eta bakoitzak, Udal honetan duen 
erantzukizunaren arabera, gure talde batzarkideei, esan diezaiegun zer egin behar duten landa-
eremuen alde, Artziniegaren alde, eta defenda dezagun behingoz guztiok Artziniega talde 
modura, bakoitzak, baina ez bakoitzak “ez dakit nork aurkeztu zidanez, eta hori begiko ez 
dudanez, bada ez”.  Gaur ohartu gara, eta duela hilabete, borondatea dagoenean, oso ezberdinak 
diren taldeak, esate baterako, EH-Bildu eta Alderdi Popularra, borondatea dagoenean, eseri 
egiten direla eta, hara, guztion onuran, gauzak aurrera atzeratzen dituzte. Badirudi gobernu 
taldeari hori guztiori gaizki iruditzen zaiola. Bada, eser zaitezte gurekin eta ebalua ditzagun 
arrazoiak, eta egin dezagun baterako mozio bat, eta aurkez dezagun dagokion lekuan. Eta 
Artziniegan zerbitzuen kalitate hobe dezagun, eta hobe dezagun Artziniegako herritarren 
bizimodua, eta ez diezagun egunero gure zilborrari begiratu.  

Alkatea: pentsatzen dut honen antzeko eztabaidak izango direla Batzarretan, ezta? baita 
ere. 

Joseba Elejalde Ribacoba: nahi duzun lekuan, Batzar Nagusietan, bai jauna. Guztiok 
elkarrekin joan gaitezen, ez beste zenbaitetan bezala, bakoitza alde batera begira.  

Inmaculada Vivanco Retes: Gobernu taldetik Artziniegako herritarren alde lan egiten da 
beti eta modu guztietara. Eta mozio honen eta hurrengoaren kasuan, bada, guztiok batera joateari 
dagokionez, bada, begira, ez dakit, begira, Alderdi Popularrak EH-Bildu taldearekin negoziatu eta 
moldatu du, baina hemen ez du deus esan, beraz hori soberan geratzen da bi mozio hauetan. Bi 
mozio hauetan bederen. 

Alkatea: beno, besterik ez badago. 
Joseba Elejalde Ribacoba: 

 
Kontrako botoak: 
Iñigo Gomez Unzueta, Inmaculada Vivanco Retes eta Maria Lorente Burgos EAJ alderditik 

(3);  
Abstentzioa: 
Batere ez. 
Aldeko botoak:  
Joseba Vivanco Retes, Alazne Lafragua Ureta, Arkaitz San Jose Martinez eta Unai Gotxi 

Kastrexana EH Bildu alderditik (4); Joseba Elejalde Ribacoba, PP alderdiko zinegotzia (1). 
Onartuta geratu da. 

 

6. EH-Bildu eta Alderdi Popularraren baterako mozioa Armentia-
2 gas-putzuari buruz 

 

Arkaitz San Jose Martinez: Joseba Elejaldek aipatu duenaren ildotik, EH-Bildu taldetik ere 
baztertu egin dugu Armentia 2 izeneko behaketa-proiektuari buruz aurkeztu genuen berezko 
mozioa, baterako mozio bat taxutze aldera. Jarraian, mozioa nola geratzen den irakurriko dut, 
dena den, aurrekoak zuten aintzinsolasik ez duenez, besterik gabe bertaratuei azaltzeko Araban 
gas-putzuen behaketa-proiektu baten ingurukoa dela, eta badagoela Sociedad de Hidrocarburos 
de Euskadi S.A. sozietateak, EEE erakundearen baitakoak, 2016ko ekainean aurkeztu zuen 
proiektu bat eta, momentuz, helburua gasa dagoen ala ez behatzea dela, gerora erauzketa 
gauzatzeko. Hori esanda, mozioa irakurriko dut, horrela geratzen dena: “Jazoera hauen aurrean 
Udalbatzari mozioa aurkezten zaio, zeinaren arabera Artziniegako Udalak Arabako Foru 
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Aldundiari dei egiten dion Armentia 2 izeneko proiektuari buruz hainbat ingurumen-txosten egin 
ditzan.  

1. Artziniegako Udalak dei egiten dio Arabako Foru Aldundiari, ingurumen-babes 
erabatekoa ziurtatze aldera, ingurumen arloko foru teknikariek txostenean aipatzen diren 
ingurumen-txosten hauek taxutu ditzaten, Armentia 2 izeneko proiektuaren balizko inpaktuari 
buruzkoak: 

-Gasteizko Mendiak natura-parkean izan daitekeen balizko inpaktua aztertzeko txostena.  
-Zadorra ibaiaren babes bereziko eremuan izan daitekeen inpaktua aztertzeko txostena.  
-Zadorra ibaiaren babes bereziko eremuan desagertzeko arriskuan dauden hiru 

espezieren gainean izan daitekeen inpaktua aztertzeko txostena.  
-Aipatu proiektuak artzaintzaren ibilbidean izan dezakeen inpaktua aztertzeko txostena”. 
Alkatea: Ezer esateko? 
Inmaculada Vivanco Retes: EAJ alderdiak mozio bat zuen aurkeztuta, aldez aurretik 

aurkeztuta genuenaren zuzenketa zena nolabait. Horrenbestez, mozio hori baztertu egiten dugu, 
eta EH-Bildu eta PP udal taldearen aldetik aurkezten den mozio horren aurrean ere aurkako botoa 
emango dugu, izan ere, horiek ezinbestez egingo diren txostenak direla ulertzen dugu, beraz... 

Arkaitz San Jose Martinez: ados, gaineratu behar dut ez direla ezinbestez egingo diren 
txostenak, izan ere, ingurumen-inpaktuari buruzko ebaluazio sinplifikatua baino ez dute 
derrigorrez egin behar. Horrek esanahi du, ingurumen-inpaktuari buruzko ebaluazio sinplifikatua 
izan ez balitz, ez litzatekeela proiektu eta ebaluazio kopuru bera izango.  

Joseba Elejalde Ribacoba: nik, egia esan, bilkura hauetan zenbait gauzak arreta ematen 
didate nabarmen, ezta? Bada talde bat antzeko gauzen aurrean pentsamolde bera duena, iritzi 
berdina, eta bozketa berdina. EAJ taldearen gaiarekin sekula ez da jakiten zer espero, ezta? Oso 
bitxia eta harrigarria da EAJ taldea profilez jartzen dela ikustea, Euskadiko lurpean gasaren 
behaketa edo ustiapena legez debekatzean, kasu honetan Araban. Kezkagarria da nola aldatzen 
duen iritzia Garoña ixtea eskatzean, eta Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) 
sozietatearen eskutik Arabako lurpean gasa erauzi daitekeen erabaki dadila bultzatzean. 
Paradoxikoa da nola EAJ alderdiak Espainiako Gobernuari dei egiten dion ingurumenari 
dagozkionez Arabako akuiferoetan arazo larriak ekar ditzakeen behaketa-proiektu hori onar 
dezala eta, aldi berean, Espainiako Gobernuari dei egitea Garoñako zentrala itxi dezala eskatzea, 
arriskutsua eta zaharkitua delakoan. Garoñako zentrala Burgosen dagoelako izango da, 
Euskadirentzat onura ekonomikorik ekartzen ez diolarik? Auto-kontsumorako 70 urtez gasa 
izatearen onura ekonomikoak izango ote du eraginik erabaki horretan? Finean, EAJ alderdiak 
modu batera edo bestera jokatzen du bere interesen arabera, ez interes orokorren arabera. 
Interesatzen zaionean, herritarren iritzia balekoa da. Interesatzen ez zaionean, herritarren iritziak 
ez du baliorik. Egun batean “fracking ez” esaten dute eta hurrengoan gasa erauzteko proiektuak 
bultzatzen dituzte. Lehen esan dudana errepikatzen dut, nire ustez, EAJ taldeak, haizeak nondik 
jotzen duen, bada, gaur baietz esango dut eta bihar ezetz. Fracking bai, fracking ez, Garoña bai, 
Garoña ez. Bada, ez dakit, jarri zaitezte ados, eta esan herritarrei egiaz zein den zuen jarrera. 
Nik Bildurekin behintzat, ez dakit gaur ezetz esan dute, atzo ezetz esan zuten, eta etzi ezetz 
esango dute. Haiekin ados egon naiteke ala ez, baina badakit ez dudala gatazkarik izango. Orain, 
EAJ taldearen kasuan, egun batean baietz esaten didate eta hurrengo egunean kontrakoa. 
Besterik gabe. 

Alkatea: bozkatzeari ekingo diogu. 
 

Kontrako botoak: 
Iñigo Gomez Unzueta, Inmaculada Vivanco Retes eta Maria Lorente Burgos EAJ alderditik 

(3);  
Abstentzioa: 
Batere ez. 
Aldeko botoak:  
Joseba Vivanco Retes, Alazne Lafragua Ureta, Arkaitz San Jose Martinez eta Unai Gotxi 

Kastrexana EH Bildu alderditik (4); Joseba Elejalde Ribacoba, PP alderdiko zinegotzia (1). 
Onartuta geratu da. 
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7. Alkatetza-ebazpenen berri ematea 
 

Alkateak, Idazkariaren laguntzarekin, 2017ko 18 eta 35 bitarteko dekretuen berri eman du.  
Alkatea: lehenik eta behin 33. Dekretuari buruz esan behar da, bere garaian aztertuko dela, 

kontu orokorra onartzean, baina aurreko ekitaldiko diruzaintzako soberakin positiboa jasotzen du, 
870.178,09 eurokoa. 2016ko ekitaldiko gehikuntzak deskontatuz, gastu orokorretarako gutxi 
gorabehera 767.963,41 euroko soberakina geratuko da. Funtsean, baditugu diru-sarrera 
handiagoak dituzten zenbait partida, eta aipatu diru-laguntzen atalean guztira 780.817,49 euroko 
aurreikuspenak jaso direla 2016ko ekitaldian. Ez dakit Dekretuen inguruen ezer galdetu nahi 
duzuen. 

 
Joseba Vivanco Retes: nik aipatu duzun zenbatekoa azpimarratzea besterik gabe, 

767.000 euro ditugula oraintxe bertan soberakin modura Udalean. Hots, soberakina, 
inbertsioetarako dirua, obra eta inbertsioetarako. Hasiera batean, besterik gabe, argi gera dadin 
oraintxe bertan Udalak zorroan inbertsioetan xahutzeko duen dirua, 767.000 euro. Obra txikiak 
gauzatzeko proposamenak eta guztiori aurkezten direnean, jakin dezagula baita zenbat diru 
dagoen. Iruditzen zait beti diru-laguntzaren bat noiz helduko zain gaudela obrak gauzatzeko, eta 
izan daitezke, hala esan dezagun, obra txikiak, ez dutenak inolako... eta, azkenik, tira, ikusten 
dugun zorroan baditugula zazpiehun mila eta ez dakit zenbat euro gehiago xahutzeko 
inbertsioetan, ez ditugu 700.000 euro xahutuko kolpetik...  

Alkatea: bai, badugu ahalmena. 
Joseba Vivanco Retes: baina badago nahikoa diru, iruditzen zaigu obretan eskasian 

gabiltzala, eta ez dira handiak edo erraldoiak, baina obra txikietan xahutu daiteke, eta diru-
laguntzen eta ez dakit zeren zain gaude Udalak zuzenean gauza ditzakeenean. Jendeak ere jakin 
dezala zenbat diru dagoen zorroan, jendea etortzen denerako eskatzera bere espaloia 
konpontzeko, edo goraguneak jar daitezela, edo ez dakit zer konpon dadila, bada, tira, Udalak 
baduela dirua. 

Alkatea: zuhurtziaz baina, bai, badugu, badugu ahalmena. 
Joseba Vivanco Retes: 700.000 zuhurtziaz, guztia xahutzen badugu orduan bai sartuko 

gaituztela espetxean, baina “zuhurtziaz” baino zertxobait gehiago xahutu daiteke. 
Alkatea: Zerbait esan nahi duzue?  
Joseba Elejalde Ribacoba: nik bai, 18/2017 Dekretuaren inguruan, eta horrela eskatu dut, 

gaur goizean eman diot sarrera, hemen etor dadila azalpenak ematera hala korporazio honetako 
hiru taldeen aurrean nola kanpoko zerbitzu juridikoaren aurrean (Ekain), bada, azal dezala 
Hormaza Planagatik jarritako berraztertzeko errekurtsoen zergatia, zergatik ez den aurkezten 
birpartzelazio-proiektuaren testu bategina, eta nik uste dut Sabino Gutierrez Bañares jaunak oso 
argi utzi duela berraztertzeko errekurtsoan. Birpartzelazio-proiektuaren testu bategina aurkeztea, 
berez, izango litzateke zuzenean esatea zalantzazko titulartasuna duten hiru lursail daudela, eta 
horrekin ez dago adostasunik. Horrenbestez, horren inguruan nahi dut jasota gera dadila eskatu 
dudala Gutierrez Bañares jauna batzorde batera bertaratu eta birpartzelazio-proiektuaren testu 
bategina ez aurkeztearen zergatiaz mintza dadila, eta argi gera dadila “La Hormaza” Saur-1 
izenekoarekin gertatzen ari den guztia Korporazioaren aurrean, eta gero nahi badu herritarren 
aurrean. 

Alkatea: uste dut puntu horretan dagoeneko badagoela ebazpen bat, berraztertzeko 
errekurtsoari buruzkoa, eta oraintxe bertan administrazioarekiko auzialdien fasean dago. Beraz, 
dagoeneko espedientea igortzeko fasean gaude. Espedientea igorri dugu eta orain dagokion 
eskakizuna jartzeko garaia da. Horixe da oraintxe bertan prozedura horretan tokatzen dena. 

Joseba Elejalde Ribacoba: nik uste dut taldeei, talde guztiei, azalpenak ematea tokatzen 
dela, gauzak zergatik egiten diren eta zergatik egiten ez diren. Eta ni joan den egunean izan 
genuen batzordetik egiaz denetik, edo nire ustez egiaz denetik, oso bestelakoa den ideia batekin 
irten nintzen. Eta uste dut EH-Bildu taldeak ere, oker ez banago, intuizio bera izan zuela 
Josebarekin. Ni Josebarekin hitz egiten aritu nintzen ondoren telefonoz, eta horregatik esan nion 
“La Hormaza” Saur-1 izenekoaren ordezkaria den pertsonak Udalaren barnean bere bertsioa 
ematea nahi nuela.  

Alkatea: Eta zein da bertsioa? 
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Joseba Elejalde Ribacoba: berak azal diezazula. Ni esaten ari naiz testu bategina ez 
aurkeztearena, izan ere, birpartzelazioarekin testu bategina aurkezten den unean berez aitortuko 
litzateke zalantzazko titulartasuna duten hiru lursail daudela, une honetan aitortzen ez duena 
Hitzarmen Batzordeak. Horixe da. Eta hori ez zen oso argi geratu Udaleko zerbitzu juridikoekin 
izan genuen bilkuran. Hori ez zen horrela esan. Horregatik diot Hitzarmen Batzordea ordezkatzen 
duen pertsona etor dadila taldeekin hitz egitera, Udal hau ordezkatzen duen zerbitzu juridikoak 
egin zuen moduan, bada, etor dadila beste aldea eta bere... 

Alkatea: ikus dezagun, baina Udalaren zerbitzu juridikoa espedientea udalaren ikuspegitik 
zertan zegoen azaltzera etorri zen batzordera. Ez zen etorri beste aldeei Udalaren ikuspegia zein 
zen azaltzera.  

Joseba Elejalde Ribacoba: beno, bada, eman diezaiogun beste aldeari arazoa, edo 
gatazka, nola ikusten duten azaltzeko aukera, izan ere, azken finean bizpahiru 
administrazioarekiko auzi ditugu. Zergatik azal dezatela, eta udalerri honetako zinegotziei esan 
diezagutela zergatik ez den birpartzelazio-proiektu hau aurkezten, zergatik ez den hala egiten 
Hitzarmen Batzordetik.  

Alkatea: ez litzateke haien ardura hori egitea. Izan ere, nik uste dut araudia aplikatzearekin 
lotutako kasu bat dela. Eta araudia aplikatuz, horri dagokionez jasotako araudia aplikatu behar 
da. Eta, jakina, marjina ez badugu, irizpide bat ez badugu, araudia den bezalakoa bada, Ascen 
zuzen iezadazu, bada, hori da Udaletik aplikatu behar dena, gustatu zein ez gustatu, hori da 
dagoena. Besterik? 

 
Bertaratu diren korporazioko kideek jakintzat eman dute: Iñigo Gomez Unzueta, 

Inmaculada Vivanco Retes eta Maria Lorente Burgos EAJ alderditik (3); Joseba Vivanco Retes, 
Alazne Lafragua Ureta, Arkaitz San Jose Martinez eta Unai Gotxi Kastrexana EH-Bildu alderditik 
(4); Joseba Elejalde Ribacoba, PP alderdiko zinegotzia (1). 
 

8. Udal kudeaketaren kontrola 

 

• Alkatea: aurreko bilkurari buruz bi gauza esan nahi ditut. Bilkura izan nuen URA 
agentziako talde berriarekin. Bertan talde guztien artean adostu genuen testua helarazi nien, obra 
lehenbailehen gauzatzeko premiari buruzkoa, hala kolektorearena, nola konexioaren behin betiko 
irtenbidearena, Gueñeseko araztegira, edota guk Udal modura, eta URA agentziak ere bai, 
2015ean sinatutako hitzarmenean adierazi genuen moduan, etorkizun baterako zerbitzu baterako 
irtenbide egoki gisa Gueñeseko kolektorearekin konexioa egitea baita. Bada, haiek ere oraintxe 
bertan talde berriaren fasean daude murgilduta, bada egiteke dituzten proiektuak ari dira 
aztertzen, eta, jakina, hori ere esan zuten, hau Foru Aldundiarekin modu koordinatuan ere landu 
beharko da.  

• Alkatea: eta gero beste puntu bat, faktura batzuen inguruan galdetu zen, kontratu txiki 
bat, egiten ari zena. Zerbitzu juridikoei jakinarazi zaie hura emateko modua aztertzeko, baina 
noski zerbitzua eman egiten da oraindik, izan ere, ezin da garbiketa-zerbitzua eman gabe utzi. 
Eta honen ondotik hitza zuena da. 

Joseba Vivanco Retes: hain zuzen, gauzetako bat, pentsatzen nuen gai honi buruz 
aurreko bilkuran egindako galdera erantzungo zenuela, nik eskatuko nuke txosten juridikoan jaso 
dadila faktura horiek ordaindu behar ote ditugun..., kontratu hau azaroaren 31n amaitu zen, 
zaharren egoitza modura erabilitako lokalaren garbiketarako kontratua, abenduaren 31n amaitu 
zen. Idazkaritzan txosten bat taxutu zen abenduaren 2an adieraziz ezin dela adostu atzerapena, 
eta ezin dela adostu kontratu horretako prezioak berrikusteko aukera kontratu txikia delako, 
zerbitzua 2016ko azaroaren 30ean amaituta, hau da, ezin da atzeratu, ezin dira prezioak 
berrikusi, enpresa honek garbitzen jarraitu du abenduan eta urtarrilean, eta gaur ikusi dugu 
otsaileko faktura ere helarazi duela, hots, hiru faktura helarazi dira eta ez da esleipen berririk 
egon, ez ezer. Horrenbestez, gustatuko litzaiguke, ulertzen dut txosten juridiko hori eskatu egingo 
dela hori egiten jarraitzeko zein formula har daitekeen ikusteko, bada adieraz dadila ea lan hori 
egiten jarraitu daitekeen enpresa horrekin inolako kontratu-formularik egin gabe, eta gu 
helarazten ari zaizkigun faktura horiek ordaintzera derrigorturik gauden. Izan ere, zuk diozu hura 
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ezin dela garbitu gabe geratu, eta orduan garbitzen jarraitzen dute. Baina, oker ez banago, ez 
dago inolako loturarik enpresa horren eta Udalaren artean. Hau da, garbitzearren ari dira 
garbitzen. Ez dakit zeren zain. Horrenbestez, bada, hori juridikoki egin daitekeen aztertzea 
eskatzen dut. 

Alkatea: koka dezagun, era berean, zerbitzua testuinguruaren barnean. Enpresa batekin 
kontratu bat dugu Eguneko Arretarako Landa Zentroa artatzeko, goizeko 11:00etatik arratsaldeko 
17:30ak arte irekitzen dena. Kontratu horretan lokalaren garbiketa-zerbitzua ere barneratzen da. 
Zer da gertatzen dena? Bada, arratsaldeko 17:30etan Eguneko Arretarako Landa Zentrotik joan 
egiten direla eta lokala Zaharren egoitza gisa erabiltzen duten pertsonak sartzen direla eta erabili 
egiten dutela. Joan den urtean egon zen arazoren bat, lokala garbia zegoen edo ez ote zegoen, 
garbitzearen eskumena norena ote zen, Landa Zentroaren garbiketa edo Zaharren Egoitzaren 
garbiketa, ea zer gertatzen zen une hartan. Azkenik, elkartu egin ginen Zaharren Elkartearekin, 
eta erabaki bat proposatu genuen, hots, astelehenetik ostiralera garbiketa-zerbitzua Eguneko 
Arretarako Landa Zentroarena dela, eta horrenbestez kontratu horren barnean sartzen dena da, 
eta enpresa horrek egin beharra dauka ezinbestez. Zer gertatzen da? Lokala erabiltzen jarraitzen 
dela ostiraleko arratsaldeko 17:30etatik aurrera, larunbatean erabili egiten da eta baita igandean 
ere. Horrenbestez, astelehenean behar bezala hasi ahal izateko, behar bezala garbituta Eguneko 
Arretarako Landa Zentroa, bada, kontratu txiki bat egin zen, astelehen horretan bi orduko 
asteroko garbiketa egin zedin. Eta aipatzen ari garen kontzeptu hori 2.000 eurokoa da, Eguneko 
Arretarako Landa Zentroaren kontratua orotara 35.000 eurokoa denean, uste dut. Horretaz ari 
gara. Lokala astelehenetik ostiralera garbitzen da Eguneko Arretarako Landa Zentroa kudeatzeko 
kontratuaren barnean, eta eztabaidagai duguna bi ordu horiek dira, garbiketa indartzekoak, 
Zaharren Egoitzak lokala ostiral arratsaldetan, larunbatetan eta igandetan erabiltzen duelako. 
Baina berriro diot, beti lokal bera dutu aipagai. Izan ere, bi zerbitzu ditugu lokal berean, Eguneko 
Arretarako Landa Zentroa eta Zaharren Egoitza. Hori da kontua. 

Joseba Vivanco Retes: ea Iñigo, dagoeneko bi urte daramatzagu legealdian eta “Nondik 
zatoz, mendira nora” modukorik dagoeneko ez. 

Alkatea: ez, ez, ez, azalpena zen eta. 
Joseba Vivanco Retes: izan ere, galdera bat egiten dugun bakoitzean, eta hemen argi 

dago gauzak gaizki egin direla, zu zerbitzuaren inguruko azalpenak ematen hasten zara. Inork 
ez du zerbitzuari buruzko galderarik egin, inork ez du zalantzarik hura garbitu behar ote den ala 
ez. Esaten ari naizena da badela Idazkaritzaren txosten bat, non esaten zaizun, adi! kontratua 
amaitu da eta ea orain zer egingo duzun, eta bat-batean, bada ezer ez, garbitzen jarraitzen dute, 
kontratua amaitu da, azaroko faktura, abendukoa, urtarrilekoa helarazten dituzte, Osoko bilkuran 
gu pasatzen gara eta esaten dugu, “aizu, hau ordaindu egin behar da?” eta gaur otsaileko faktura 
helarazi dutela ikusten dugu. Hots, garbitzen jarraitzen dute, agian inork ez dielako esan, adi! 
agian ez duzue kobratuko eta. Bada, nik ez dakit, horregatik jakin nahi dut... ez gara esaten ari 
zerbitzua garbitu behar ez denik. Ez gara horri buruz hitz egiten ari, ez dugu hori galdetu, ez gara 
esaten ari “aizu, bada jubilatuek garbitu dezatela”. Ez gara horri buruz hitz egiten ari, gauzak 
gaizki egin direla esaten ari gara. Bada, ongi egin daitezen. 

Alkatea: horretan gabiltza. 
Joseba Vivanco Retes: tira, hilabete pasa dugu eta garbitzen jarraitzen dute ordea, eta ez 

dakit garbitzen jarraitzen duten eta ba ote dakiten, agian ez dituztela kobratuko hiru hilabete, eta 
garbitzen ari dira. Bada, tira. Ikusiko dugu datorren hilean gauza berarekin jarraitzen dugun. 
Laugarren hilea eta laugarren faktura. Hor utziko dugu, ez gara hasiko nora zoaz mendira noa, 
hor utziko dugu. Ikusiko dugu zer gertatzen den. 

 

• Joseba Vivanco Retes: beste galdera bat egin nahi nuen, hots, zer egin behar den, baina 
berehala, ea, zer den egingo dena eta noiz egingo den. Artekaleko aldapan irrist egin eta erori 
egin den beste pertsona baten berri izan dugu, Iturrialde taberna inguruan. Bada, dagoeneko 
badira batzuk. Luze doa gai hori, denbora asko darama gaiak, neurri batzuk hartzeko aukera 
aipatu zen, ez labaintzekoarekin, oker ez banago, hainbat froga egin ziren, eta dakidanez ez zuen 
funtzionatu aldapa zelako, lauan funtziona dezake ez dakit zer ematean datzan sistema horrek, 
baina beherakoan, aldapan, ez du funtzionatzen, batzordean, Osoko bilkuran, hitz egin genuen, 
“aizu, bi pertsona erori dira”. Orain ikusi dugu beste pertsona bat erori dela eta mugikorraren 
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faktura edo dena delakoarena helarazi du. Zer egingo den eta noiz egingo den jakin nahi nuke. 
Hau da, ezin da egon arazo horiek mahai gainean ditugula, beno, ea gehiago erortzen diren. 
Zerbait egin beharko da aldapa horretan jendeak irrist egin ez dezan. Ez dakit zerbait egin behar 
ote den zoruan, ez dakit, zorua zertxobait higatu behar den eror ez daitezen, behetik datorren 
baranda hormatik barna luzatu jendea barandara helduta jaitsi dadin, baina zerbait egin behar da 
lehenbailehen. 

Alkate: ez, hor arrazoi duzu, zerbait... 
Joseba Vivanco Retes: baina lehenbailehen egin behar da ordea, ezin gara zain egon 

hemendik bi astera edo hilabetera beste norbaitek irrist egin arte, eta izan daiteke pertsona gazte 
bat, baina izan daiteke era berean pertsona nagusi bat eta badakigu zer den eroriko bat pertsona 
nagusi batentzat. Agian dagoeneko zenbait urte murriztu zaizkie, ez da txantxa. Hots, badakigu 
hor arazo bat dagoela, bada, esku har dezagun. Errepikatu esku har dadila, baina lehenbailehen. 

 
Joseba Vivanco Retes: eta, gero, azken gaia, jakinaraztea gaur Batzar Nagusietan EH-

Bildu udal taldeak garapen ekonomiko eta lurralde orekarako Diputatuari zuzendutako galdera 
batzuk erregistratu dituela, Aldundiak beregain hartuko ote duen ikusteko, Artekaleko obran 
gauzatzeke dauden gabeziak eta erremateak ordaindu behar ote dituen. Luze doan gaia da. 
2009. urtean agindu zen obra bat da, Artekale kalearen zoladura. Aldundiak, dagoeneko 
desagertuta dagoen Arabako Lanak-ek, obra batzuk jaso zituzten 2011n, hiru urteko bermez jaso 
zituzten obrak, 2011n, era berean, Arabako Lanak-ek obren amaieran berri eman zion Udalari. 
2013. urtean, bi urte beranduago, Udalak “Gauzatzeke dauden erremateak eta gabeziak 
Artekaleko urbanizazio-obran” izeneko txostena igorri zion Aldundiari, gauzatzeke dauden 
erremateak eta gabeziak, udal arkitektoaren txosten batekin, 2013ko abendukoa, non obra 
horretan falta diren erremate guztiak eta gabeziak zehazten baitira. 2013. urteaz ari gara hitz 
egiten. Ordutik, nik dakidala, erregistroan bederen ez baitago ezer obra horren inguruan 
karpetan, Aldundiak ez du deus egin, Arabako Lanak, Aldundiaren baitan lan hori burutu zuen 
enpresa, desagertuta dago, deseginda. Joan den legealdira ekarri dudan gai bat da, legealdi 
honetara ekarri dut, EAJ taldetik Udalean, gobernu taldetik ez da deus ere egin, eta horrela diot 
karpetan ez dagoelako dokumenturik. Azken dokumentua 2013koa da, non Aldundiari txostena 
igortzen zaion, eta Udal honetara azken batean sarritan ekarri dut, ez da deus ere egin, 
horrenbestez gaur, Batzar Nagusietako taldeak Aldundira zenbait galdera igorri ditu, galdetuz ea 
obra horretan egiteke dauden konponketa guztiak beregain hartuko ote dituen Aldundiak. Ea 
behingoz obra ixten dugun edo ez dugun amaitutzat ematen, eta hodi guztiak kanpora daudela 
jarraitzen dugun, etab. 

Alkatea: jorratuko dugu, agian, hurrengo Osoko Bilkuran, hurrengo batzordean. Nik egin 
dut dagoeneko kudeaketaren bat Arabako Lanak enpresarekin eta hitz egingo dugu, ados? 

 

• Unai Gotxi Kastrexana: beno, nik galdera bat daukat, hainbat lekutatik kexak iritsi 
baitzaizkigu, espaloian obra bat egin zen eta egoitzako edukiontziak han kokatu dira, espaloiaren 
gainean. Orduan, edukiontzi horiek mugitu egingo dira? 

Alkatea: bai, edukiontziak mugitu egin behar dira hortik. 
Unai Gotxi Kastrexana: Nora mugituko dira? 
Alkatea: orain aurrez zeuden lekuan jarri ezin direnez, asmoa behera eramatea da. 

Egoitzan, beheran. 
Unai Gotxi Kastrexana: Eta noiz egiteko asmoa dago? 
Alkatea: bada, lehenbailehen egitea gustatuko litzaidake, lehenbailehen egitea nahiko 

nuke. Baina ezin dizut esan noiz egingo den. 
Unai Gotxi Kastrexana: Zergatik ari da atzeratzen gai hori?  
Alkatea: hobekuntza bat delako ari da atzeratzen eta Aldundiak ikusi egin behar du, 

aurrekontuak eskatu behar ditu gauzatu ahal izateko.  
Unai Gotxi Kastrexana: ados, bada edukiontziekin jarraitzen dut. Zer egingo da 

pilotalekuko edukiontziekin? Horia han mantenduko dugu oraindik, turistak jasotzen? 
Alkatea: aztertu eta kokapen onena zein den ikusiko dugu. 
Unai Gotxi Kastrexana:ta epea, gutxi gorabehera. 
Alkatea: ezin dizut esan. 
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Unai Gotxi Kastrexana: ados, jarraitzen dut. Zer gertatzen da Otsatik eta Elaxpe 
urbanizazioak bat egiten duten bidegurutzeko semaforoarekin? Noiz aurreikusten da martxan 
jartzea? 

Alkatea: joan den astean izan ziren kablea sartzen. Horrenbestez, buru bat falta da eta, 
beno, tira, Eusko Jaurlaritzako mantenua da kokatzera etorri behar duena. 

Unai Gotxi Kastrexana: eta datak? 
Alkatea: bada, joan den astean izan ziren kablea sartzen, bihar zebra-bide hau ikustera 

datoz, izan ere, zebra-bide honetan ere semaforo bat ipintzeko eskatu da, bada, galdegiteko 
aprobetxatuko dugu. 

Unai Gotxi Kastrexana: Ispilua jarriko da hemen, udaletxearen aurrean, herrigunerako 
sarreran? 

Alkatea: bai 
Unai Gotxi Kastrexana: Eta noiz jarriko da? 
Alkatea: zehazki noiz ipiniko dugun ere ezin dizut esan, baina jartzeko dagoen zerbait da. 
Unai Gotxi Kastrexana: ikusi dudanez, auzotar batek idatzi bat aurkeztu du El Palacio 

urbanizazioaren irteeran ispilua berriro kokatzeko eskatuz. Auzotarrek hori eskatzeko zain egon 
behar dugu edo guk eskatuko dugu, guk eskatuko dugu? 

Alkatea: Zer esan nahi duzu? 
Unai Gotxi Kastrexana: el Palacio urbanizazioko auzotar batek han, irteeran, zegoen 

ispilua berriro koka dadila eskatu behar izan zuela. Ea auzotarrek eskatzen diguten arte itxaron 
behar dugun ala guk egin behar dugun. 

Alkatea: esan dizut ipintzea aurreikusten dugula. 
Joseba Elejalde Ribacoba: nik aipatu nahi dizut el Palacio urbanizaziotik gauza askoz ere 

gehiago eskatzen zaizkiola Udal honi, bederen izapidea egin dadila, errepideko obrei dagokienez. 
Orain hormigoizko horma oso polita utzi digute, urbanizazio hartan, aurrez Aldundiarekin zer-nola 
geratuko zen jakiteko izan ziren lehen harremanetan, urbanizaziotik dei egin zen, izan ere, 
harrizko horma bat zenez, bertan zegoenaren antzekoa izatea nahi zuten, eta hormigoizkoa da 
oraindik. Udalak kexu horien berri badu, eta gustatuko litzaidake jakitea eta Aldundiarekin 
harremanetan jarri den, edo Aldundia beste arrazoiren bat dela medio atzeratzen ari ote den. 

Alkatea: bada, ez dut gogoan zehazki, baina uste dut Aldundiak dagoeneko erantzun diola 
el Palacioko jabekideen erkidegoak egindako eskaerari. 

Joseba Elejalde Ribacoba: Eta Udalaren bidez egin du edo zuzenean egin du...? 
Alkatea: hona iritsi da eta guk helarazi dugu. Baina, tira, hori espedientea begiratzea da, 

ez dakit ezta. 
Joseba Elejalde Ribacoba: ondo legoke arin jokatzea, izan ere, larunbatean daukagu lehen 

Batzar Nagusia, eta bada, Batzarrean jakinarazi ahal izateko. 
Unai Gotxi Kastrexana: beno, nik obrarekin jarraitzen dut. Noiz amaituko da eskolako 

zubiko barandaren instalazioa? Edo zer gertatzen zaio barandari, aste ugari baitaramatza erdi 
kokatuta? 

Alkatea: bada, ezin dizut erantzun. Oraintxe bertan ezin dizut erantzun. Zubiari 
dagokionez, nagusia ipinita dago.  

Unai Gotxi Kastrexana: urdina, errepidetik espaloira bitartekoa. 
Alkatea: Errepidetik espaloira bitartekoa? Bada, ezin dizut erantzun. 
Joseba Vivanco Retes: labur geratu zaigu edo piezaren bat falta da. 
Unai Gotxi Kastrexana: beno, eta obrarekin amaitzeko, noiz amaituko dira espaloietako 

obrak eta zergatik ari dira hainbeste atzeratzen? 
Alkatea: obretan xehetasun batzuk falta dira, hori da Aldundiak helarazi diguna, oraintxe 

bertan enpresarekin balioespena burutzen ari dira obraren azken ziurtagiria igortzeko, uste dut 
irizpide aldetiko desadostasunak daudela, Aldundiaren eta enpresaren artean, eta beno, nik 
denbora laburrean gauzatu ahal izatea espero dut. 

Unai Gotxi Kastrexana: Irizpide aldetiko desadostasunak, zein zentzutan? 
Alkatea: bada, azken ziurtagiria eratzeko orduan. 
Unai Gotxi Kastrexana: Baina zergatik dituzte desadostasunak? 
Alkatea: neurri-unitateei, egindako obrari edota obra biratuari dagokienez, puntu horietan. 
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• Arkaitz San Jose Martinez: duela gutxi jakinarazi zitzaigun, esan zitzaigun, dagoeneko 
prest zirela alde zaharreko kaleetarako eta gainerakorako plakak, bada, ea zein aurreikuspen 
dauden horiek ipintzeko eta abar. Agian, jendeak ikusi ez dituenez, egur imitazioko plaka batzuk 
dira, ez dira egurrezkoak, ez dakit sintetikoak diren, eta hori izena eta abar ipintzen du. 

Alkatea: hori udal langileek egitea aurreikusten da. Oraintxe bertan, lan-zama dela medio, 
ezin izan dute burutu. 

Arkaitz San Jose Martinez: eta, gero, azkenik, bere garaian aipatu zen Arteko zelaian 
zuhaitzetako bat nahiko egoera kaskarrean zegoela, hesituta dagoena eta abar, kakalardo 
espezie bat zuen, cerambix cerdo izenekoa, eta han bazela asmoa, izan ere, han zegoenez, eta 
oso ugaria ez den intsektu baten kolonia garrantzitsua zenez, seinaleztatzeko panelean bat eta 
abar kokatzean, bada, tira, han zuhaitza dagoenez eta abar, ezin dela kendu, bada, hori azal 
dadila modu didaktikoan. Horri buruz berririk ba ote dagoen. 

Alkatea: ez ez dago. Baina egia da interesgarria izango litzatekeela, izan ere, gainera, 
zuhaitza orain itxita horrela geratzen da, azaltzea zergatik dagoen zuhaitza horrela eta zergatik 
egon behar duen horrela. 

Alkatea: Besterik? 
 

• Joseba Elejalde Ribacoba: gauza asko dagoeneko esanda daudenez, igaroko naiz... 
duela denbora bat Udalari eskatu nion Erreta Tuteran parking-seinale bat koka zedila. Erreta 
Tuteran parking zoragarri bat daukagu 30 auto hartzeko, elizaren aldamenean, eta inork ez du 
erabiltzen. Egun jakin batzuetan, esate baterako, ibilaldiak daudenean, mendi-irteerak edo 
ibilbide erdiak edo nahi den moduan deitu, herria autoz betetzen da, ezkerretik eskuinera, edozein 
pertsonarentzat sartu eta irtetea ia ezinezko eginez, eta ez dizut esango sutea gertatzen bada 
edo anbulantzia bat sartu behar bada herritarren bat hartzea zer gertatuko den. Mesedez, 
Alkateari berriro eskatzen diot ipin dezatela parking-seinale bat auto guztientzat, izan ere, ikusirik 
Ganzorrotzek laster ibilaldia egingo duela, bada, hara doazen auto guztiek jakin dezaten parking 
zoragarri bat dutela eta erabili egin dezaketela, eta ez dezatela autoa edozein modutara utzi, 
tetrisa bailitzan. Hori alde batetik. Eta gero, tira, Alderdi Popular taldetik irtenguneen kontuarekin, 
egia esan Mateo egiten ari den lan itzelarekin, bada nahikoa kontzientziatuta gaude, eta beno, 
Bizkaiko Batzar Nagusietan hainbat galdera aurkeztu ditugu, horietako bat honakoa: “duela 
zenbait egun, ekonomia- eta lurralde-garapenaren batzordearen barnean, Pradales Diputatu 
jaunak BI-2604 errepidea hobetzeko, faseka gauzatuko zena, ikertzen ari ziren zenbait neurri 
aurkeztu zituen. Talde honen interesekoa denez, hurrengo galderei erantzutea eskatzen dugu: 
Nork ordainduko du obra hori? Bizkaiko Foru Aldundiak zati bat edo osorik ordainduko du? 
Onuraren bat ekarriz gero, zein aurrekontu-partidara bideratuko lirateke hobetzeko lan horiek?” 
Galdera horiek nire kabuz datoz, izan ere, Bizkaiko Batzar Nagusitik aurkeztu diguten txostena, 
deus adierazten ez duen txosten bat da. Hau da, jasotzen dira neurri zuzentzaileak, baina ez da 
gaineratzen plangintza, eta ez da jasotzen nork ordainduko dituen obra horiek. Horrenbestez, 
neurri hori jakiteko da, azken batean, nork hartuko dituen gastuak beregain, eta gauza daitekeen, 
jakina. Izan ere, azkenean Gordexolako Udala obra guztiaren gastuez arduratu behar bada, 
bada, uste dut, 2100. urtera joango garela eta oraindik irtenguneak hor egongo dira. Gerora beste 
ekimen bat ere egon da eta esaten denez “talde honen interesekoa denez, Bilbo 2604 
errepidearen, Gordexolako udal barrutitik igarotzen den gunean, lagatzearen kopia eskatzen 
dugu”. Zergatik hori? Denbora asko daramat esaten nire ustez, eta nire ustez diot, Joseba 
Elejalde Ribacobaren ustez, lagatzea bidegabea dela. Eta bidegabea dela uste dut arrazoi sinple 
batengatik, azken batean, Bilbo, edo Bizkaia, Sodupetik, Artziniegarekin lotzeko errepide bakarra 
2604 errepidea da. Ez dugu beste alternatibarik, ez badidazu Laudiotik bidali nahi edo ez 
badidazu bidali nahi... Baina ez dago azkarragoa den beste alternatibarik. Bere garaian, eta nire 
ustez berriro, Joseba Elejalde Ribacoba modura diot, Artziniegako PP taldeko bozeramaile 
modura, errepide hori interes-gatazka baten ondorioz lagatzen da, interes-gatazka horren 
ondorioz Bizkaiko Foru Aldundiak ez ditu irtenguneak ipini nahi ezin duelako, eta errepidea 
Udalari lagatzen dio hark jar ditzan. Ondorioz, nik nire talde batzarkideari eskatu diot Bizkaiko 
Batzar Nagusietan, gainera ditzala edo sar ditzala halako galderak Bizkaiko Foru Aldundiak 
egiazko ekimen bat har dezan, eta ez dezala txosten tekniko dotore bat bidali, azken finean horixe 
baita, txosten bat, ez du beste ezer adierazten, arriskuak daudela agerian jarri baino ez eta arrisku 
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horientzat hartzeko neurririk ez dago. Baina berriro diot, ez dago plangintzarik, eta ez da 
adierazten nork ipiniko duen neurri horietarako dirua. Horrenbestez, bada, besterik gabe 
jakinarazi nahi nizuen auzotar guztiei eta bi taldeei Alderdi Popular taldetik egiten ari garen 
ekimenak, ez Araban, izan ere, Araban azken finean ez dugu eskumenik Bizkaiko foru errepideen 
inguruan, ezta Bizkaiko udalerri baten baitakoak diren zeharbide eta kaleen inguruan ere. Baina, 
tira, hau denboran atzeratu ez dadin egiten ari diren lanak dira eta, behingoz, modu batera edo 
bestera, ken daitezela asto-bizkar horiek eta neurria betetzen ez duten guztiak, edo Bizkaiko Foru 
Aldundiak errepidea berezko modura, foruko modura, har dezala berriro, hala beharko bailuke, 
eta beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak ipin ditzala trafikoa arintzeko eta errepide horretan 
bizi diren pertsonek eguneroko bizimoduaz goza dezaten inolako arazorik gabe. Besterik ez. 

Alkatea: Zer edo zer esan nahi duzue? Beno, honen harira aipatu nahi dut talde guztiek 
Arabako Foru Aldundiarekin izan genuen bilkuran gure iritzia helarazi geniela, talde guztien iritzia. 
Uste dut adostasuna dagoela adieraztean txostena ez dela aldekoa jasotzen dituen neurriei 
dagokienez eta, zehazki, hiru faseetako egituraketan, bada batez ere bat zentzu handirik ez 
duena, eta ez du zentzurik irtenguneak kentzearekin lotuta dagoelako, hots, bi espaloi-tarte 
gauzatzea, errepidetik igarotzearen aurrean oinezko alternatiba modura. Horrenbestez, bada, 
denbora honetan Arabako Foru Aldundiak egingo du Bizkaiko Foru Aldundiak egin duen txosten 
horri buruzko azterketa sakonago bat, talde guztiek elkarrekin lan egiteko eta Bizkaiari Arabatik 
baterako erantzuna ematen saiatzeko. Horrela dago, nolabait, orain egoera. Bizkaiko Aldundiaren 
txostena atzeratu egin zen, konpromisoa 2016ko urtarrilerako baitzen, hori egia da. Beno, 
txostena hemen dago. Hiru fase aurreikusten dira, eta uste dut guri ez zaizkigula egokiak 
iruditzen. Lehendabizi, egiten duen plangintza hori, izan ere, lehenik eta behin hiru fase aipatzen 
dira eta gero, bada, gero esaten da adostasuna badago beharrezkoak diren ekintzen inguruan, 
ikusiko dela nola finantzatu, hori uste dut Bizkaiko Foru Aldundiarena dela, baina uste dut guk 
hor badugula adostasun bat, hots, Bizkaiko Foru Aldundiak egindako planteamenduarekin ez 
ginela konforme geratzen, eta gero jasotzen zituen faseei dagokienez. 

 

• Joseba Elejalde Ribacoba: badakizue pinu-beldarraren gaiak eragiten digula, mendien 
gaiak, garai horretan utzi egiten dute, ez dakit beren etxea edo nola esan, eta, beno, nik aste 
honetan zehar 40 baino gehiago ikusiko nituen. Horrenbestez, uste dut basozainari txosten bat 
eskatu behar zaiola ikusteko, ez dakit orain fumigatzea baimenduta dagoen ala ez, edo zein 
egoeratan gauden orain gai honekin, baina arazo bat da, bai animalientzat eta baita pertsonentzat 
ere, guztiontzat. Zure behietako batek, zure zaldietako batek, bertan dagoen edozein animaliak 
muturra sartzen badu beldar horien aurka, bada azkenean arazo bat sortzen da. Eta ez dizut 
esango haur batek bat-batean kalean edo errepidean ikusten badu, nik errepidean zehar ikusten 
ditut, eta jolasten hasten bada haiekin pentsatuz etxeko abere bat dela. Horrenbestez, bai, 
basozainaren txosten bat plangintza-metodorik dagoen adierazi diezagun horiek areagotuz 
joatea ekiditeko, eta bestela, bada... 

Alkatea: galdetuko dugu, baina, oker ez banago, hegazkin txiki bidez fumigatzea galarazi 
egin zuten, baina helikopteroz egitea baimenduko zuten neurri berezi modura. Hala uste dut, 
baina buruz ari naiz. 

Joseba Elejalde Ribacoba: bada, egin dezatela, bestenazJ 

 

 

Eta jorratzeko beste gairik gabe, amaitutzat eman zen saioa, lehenago aipatu egunaren 
hogeiak eta hogei minututan. Eta guztiorren gainean, fede ematen dut. 
 

 


