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Udalbatzarraren
ezohiko bilkura
EGUNA: 2018ko otsailaren 21a, asteazkena
TOKIA: Udalbatzarraren aretoa, udaletxean
DEIALDIA: Lehena
HASTEKO ORDUA: 20:15

BUKATZEKO ORDUA: 22:00

BERTARATUAK:
Alkatea
Jose Angel Zaldua Iparraguirre
Zinegotziak
Lourdes Salsamendi Goñi, Aitziber Campos Morey, Eugenio Cotado Iturain, Elixabete
Bello Martija, Emeterio Iribar Sorazu, Bixente Lasa Karrikaburu, Gotzon Igoa
Agirrezabal, Aizpea Ubegun Manterola, Jose Angel Iparragirre Alberdi, Iñigo Arruti
Agirre eta Ana Priede Merchan.
Idazkari–kontu-hartzailea
Jon Carrera Jauregi

Angel del Hoyo Bravo zinegotziak (EAJ) adierazi du ezin zuela etorri eta, beraz, ez du
bilkuran parte hartu.
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Gai-zerrenda
1.-

Irakurri eta onartzea, egoki bada, udalbatzarrak 2017ko abenduaren 27an
egindako ohiko bilkurako aktaren zirriborroa.

2.-

Onartzea, egoki bada, Orioko Udalaren 2018ko Aurrekontu Orokorra eta
aurrekontuaren exekuzioari buruzko udal araua.

3.-

Onartzea, egoki bada, Udalaren 2018ko plantilla organikoa eta lanpostuen
zerrenda.

4.-

Onartzea, egoki bada, Orioko Sozialisten udal taldearen mozioa: Alokairuzko
etxebizitzak, gazteei lehentasuna emanez.

5.-

Eskariak eta galderak.

Esan-eginak
1.- IRAKURRI ETA ONARTZEA, EGOKI BADA, UDALBATZARRAK 2017KO
ABENDUAREN 27AN EGINDAKO OHIKO BILKURAKO AKTAREN ZIRRIBORROA.
Udalbatzarrak gaiaren berri jakiten du.
Udalbatzarra jakinaren gainean geratzen da eta, inork inolako oharrik egiten ez
duenez, gaia eztabaidatu ondoren, HONAKO HAU ERABAKITZEN DU, AHO BATEZ
[guztira HAMABI BAIEZKO BOTO; gehiengo absolutua, beraz]:
ONARTZEA Udalbatzarrak 2017ko abenduaren 27an egindako ohiko bilkurako akta.

2.- ONARTZEA, EGOKI BADA, ORIOKO UDALAREN 2018KO AURREKONTU
OROKORRA ETA AURREKONTUAREN EXEKUZIOARI BURUZKO UDAL ARAUA
Udalbatzarrak gaiaren berri jakiten du. Aurrekontuaren eta horren exekuzioari
buruzko udal arauaren berri jasotzeaz gain, udalbatzarrak beste bi dokumentu hauen
berri ere jasotzen du: idazkari–kontu-hartzaileak egindako aurrekontuegonkortasuneko, iraunkortasun ]inantzarioko eta gastuaren erregelako helburuak
betetzeari buruzko txostena, eta Orioko Udalak ematen dituen diru-laguntzen
erregimen juridikoa arautzen duen udal ordenantza.
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Udalbatzarra jakinaren gainean geratzen da eta Ogasuna, Pertsonala eta Kalitatea
batzorde informatzaileak 2018ko otsailaren 15ean emandako diktamena ikusita, gaia
eztabaidatu ondoren, HONAKO HAU ERABAKITZEN DU, BOZKETA BIDEZ [Aldeko
botoak: Zaldua (EAJ), Salsamendi (EAJ), Campos (EAJ), Cotado (EAJ) eta Bello (EAJ),
guztira BOST ALDEKO BOTO; gehiengo sinplea, beraz. Abstentzioak: Iribar (EH Bildu),
Lasa (EH Bildu), Igoa (EH Bildu), Ubegun (EH Bildu) eta Priede (PSE-EE-PSOE), guztira
BOST ABSTENTZIO. Kontrako botoak: Iparragirre (ORAIN) eta Arruti (ORAIN);
guztira, BI KONTRAKO BOTO]:
1.- LEHEN ONARPENA EMATEA Orioko Udalaren 2018ko Aurrekontu Orokorrari;
aurrekontuaren laburpena, kapituluka, honako hau da:
ORIOKO UDALAREN AURREKONTU PROPIOA
Sarreren egoera
Kapituluak
1

Izendapena
Zerga zuzenak

Euroak
1.289. 300

2

Zeharkako zergak

70.000

3

Tasak eta bestelako sarrerak

1.699.715

4

Transferentzia arruntak

4.105.517

5

Ondarezko diru-sarrerak

6

Inbertsio errealen besterentzea

7

Kapital transferentziak

8

Finantza aktiboak

0

9

Finantza pasiboak
GUZTIRA

0
7.787.102

129.446
0
493.124

Gastuen egoera
Kapituluak
1

Izendapena
Pertsonaleko gastuak

Euroak
3.044.272

2

Gastuak ondasun eta zerbitzuetan

2.292.735

3

Finantzaketa gastuak

4

Transferentzia arruntak

5

Kreditu globala

6

Inbertsio errealak

7

Kapital transferentziak

8

Finantza aktiboak

0

9

Finantza pasiboak
GUZTIRA

0
7.787.102
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2.- ONARTZEA Udalaren aurrekontu propioa exekutatzeko udal araua, 2018. urteari
dagokiona, Udalak ematen dituen diru-laguntzen erregimen juridikoa arautzen duen
ordenantza orokorrari buruzko eranskinarekin.
3.- JENDAURREAN JARTZEA Orioko Udaleko 2018ko aurrekontu orokorra,
aurrekontu propioa biltzen duena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 112.3 artikuluan eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 15.1
artikuluan ezarritakoa betez; jendaurrean jartzea honako arauen arabera egiten da:
a) Ikusgai dagoen tokia: Udaleko Idazkaritza-Kontu hartzailetzan.
b) Espedientea aztertzeko eta, hala badagokio, erreklamazioak aurkezteko epea:
Hamabost lanegun, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari O]izialean argitaratu eta
hurrengo lanegunetik kontatzen hasita (iragarkia jarriko da, baita ere, iragarki taulan
eta udaletxeko ohiko tokietan).
c) Erreklamazioak aurkezteko aukera dutenak: Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 17.1
artikuluak zerrendatzen dituen interesatuak.
d) Inpugnatzeko arrazoiak: Abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 17.2
artikuluak zehazten dituenak.
e) Aurkezteko bulegoa: Udaletxeko sarrera
Astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:30era.

erregistroa,

bulego

orduetan.

f) Zein organoren aurrean: Udalbatzarra.
Jendaurrean erakusteko epea igarotzen bada inolako erreklamazio edo oharrik jaso
gabe, aipatutako Aurrekontu Orokorra onartutzat joko da behin betiko, beste
erabakirik hartu behar izan gabe.
Emandako botoa azaltzeko, Aizpea Ubegun zinegotziak hartzen du hitza, EH BILDUren
izenean, eta idatzi bat irakurtzen du bere taldearen abstentzio-botoaren arrazoiak
azaltzeko. Honela dio idatziak, hitzez hitz:
2018ko aurrekontuaren prozesua baloratzerakoan, EAJk gidatzen duen udal
gobernuak erakutsi duen anbizio eta herri-proiektu falta nabarmendu nahi dugu.
Udal gobernuak izan ez duen anbizio hori oposizioan gauden alderdiok jarri behar
izan dugu; eta horrela lortu dugu, diru-sarreren sabaia igo eta hainbat gastu
jaitsita, hainbat partida handitzea ongizate departamenturako, mantentze-lanak
egiteko eta inbertsiotarako.
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Udal gobernutik kanpo gauden alderdien artean egindako lanaren ondorioz,
EAJren aurrekontu-proposamena nabarmen aldatu da. Esan dezakegu oposiziotik
eraikitakoak izan direla aurrekontu hauek.
EAJren aurrekontuak izan balira:
•

Ez ziren 25.000 euro gehiago egongo ongizaterako. Diru hori honetarako
erabiliko da: emergentzia energetikoa bizi duten familiei laguntzeko, etxez
etxeko zerbitzua indartzeko eta beste beharretarako.

•

15.000 euro gutxiago egongo ziren hain egoera kaskarrean dauden Benta
eta Erretzabalerako bideak konpontzeko.

•

Ez ziren 4.000 euro egongo Musika Eskolatik eskatutako inbertsioak
egiteko.

•

Ez ziren 20.000 euro egongo udal kanpinean beharrezkoa den biltegia
egiteko.

•

Ez ziren 25.250 euro egongo hondartzako kontzesiozko eraikinetan behar
diren konponketak egiteko.

Horrez gain, oposiziotik egindako ekarpenak aipatu nahi ditugu:
•

42.000 euro egongo dira, behingoz Arraunetxen museo bat egin eta hango
areto handia egokitzeko.

•

12.000 euro egongo dira helduek ariketa Jisikoa egiteko parke berria
egiteko.

•

25.000 euro egongo dira auto-karabanentzako gune egokitu bat
prestatzeko.

•

21.000 euro egongo dira Musika Eskolan berogailu sistema berria jartzeko.

•

7.000 euro egongo dira anbulatorioko sarrerako atea aldatzeko.

•

5.900 euro egongo dira Oriotarren galbahetik egitasmoa gauzatzeko.

Bestalde, Mugiment egitasmoa martxan jartzea proposatzen dugu, herritarren
artean jarduera Jisikoa sustatzeko eta sedentarismo-tasa murrizteko, pertsona
inaktiboak aktibo bihurtzeko neurriei lehentasuna emanez. Goizetan libre
dagoenez, futbol zelaiko gimnasioa leku egokia iruditzen zaigu horretarako eta,
giza baliabideen aldetik, badugu ekimen hau bideratu ahal izateko pertsona
egokia.
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Poztuko ginateke aurrekontu hauek, guk egindako hobekuntzekin, bere
osotasunean exekutatuko balira. Paperean hain egokiak ikusten ditugun
aurrekontuen exekuzioak, ordea, nahitaez eskatzen du plangintza, gestioa eta
hartutako konpromisoak betetzea. Ikusita 2016ko eta 2017ko aurrekontuekin
gertatu dena, konJiantza guztia galduta daukagu EAJrekin eta, bereziki,
alkatearekin.
2017an aho batez onartu genuen talde guztiek udal aurrekontua eta,
onartzearekin batera, hainbat konpromiso hartu zituen EAJk, gero bete ez
dituenak: lurrazpiko edukiontzi-guneak, adibidez, ez dira oraindik egokitu eta
horrek arazoak sortu ditu; herriko egoera sozialaren diagnosia egiteko dago;
HAPOa atzeratu egin da; pertsonalaren gaiari ez zaio behar bezala heldu…
Horren aurrean ezin dugu geratu bestaldera begira eta behartuta gaude arduraz
jokatzera.
Horregatik, bete ez diren iazko konpromiso horiek jarri nahi ditugu mahai gainean,
guztion bistan, horiek direlako gure gaurko ABSTENTZIOAren arrazoi nagusia.
Jose Angel Iparragirre zinegotziak hartzen du hitza, ORAIN taldearen izenean, eta
honako arrazoiak ematen ditu, bere taldeak emandako kontrako botoa azaltzeko:
•

ORAIN taldeak aldeko botoa eman zion 2016ko udal aurrekontuari, beren
programako zortzi puntu jasotzen zituelako. Zortzi puntu haietatik zazpi bete
gabe geratu ziren: Motondoren etorkizuna erabakitzeko bilera; Arrantzaleen
Kofradiako eraikina birgaitzeko proiektua aurkeztea; espigoiaren bigarren
faseari ekitea; kontu-hartzaile plazaren deialdia bideratzea; pertsonaleko gaiak
aztertzeko bilkura monogra]iko bat egitea; gaztetxearen plan estrategikoa
]inkatzea; eta arrisku-guneen gaia lantzea.

•

Hori ikusita, 2017ko udal aurrekontuaren eztabaidan, ORAIN taldeak kontrako
botoa ematea beste aukerarik ez zuen aurreikusten; baina, kontuan hartuta
beren taldeak modu eraikitzailean ulertzen duela oposizio-lana, eta ez beti
kontrako botoa emanez, proposamenak egin zituen akordiotara iristeko. Hori
bai, 2016ko aurrekaria kontuan hartuta, Ogasuneko batzorde informatzailean
aho batez diktaminatu zen Udalak hartutako konpromisoen kronograma bat,
gero bete ez dena.

•

Aurreko bi urteetan gertatutakoaren argitan, ORAINek estrategia aldatu du
2018ko udal aurrekontuen eztabaidan eta, horrela, oposizioan dauden talde
politikoek honako hau adostu dute: 182.264 eurotan handitzea diru-sarrerak,
zenbait inbertsio egin ahal izateko eta zenbait ondasun eta zerbitzu erosi ahal
izateko.
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•

2018ko aurrekontu hauek onak iruditu arren, bere talde politikoak kontrako
botoa eman dio aurrekontua onartzeari, uste duelako udal gobernuak,
hirugarren aldiz jarraian, ez dituela beteko bertan jasotako konpromisoak.

Ana Priede zinegotziak hartzen du hitza, PSE-EE-PSOEren izenean, eta adierazten du
bere talde politikoak abstentzio botoa eman duela honako arrazoiengatik:
•

Udal gobernuak ez ditu bete 2016ko eta 2017ko udal aurrekontuetan hartutako
konpromisoak.

•

Errealitatea egoskorra da eta, udal aurrekontuak exekutatzeko, egin behar dena
da erregulartasunez egin batzorde informatzaileetako bilkurak eta ondo
koordinatu batzuen eta besteen lanak; eguneroko lana behar da eta EAJko
zinegotzien arteko antolamendua eta komunikazioa. Bestela, gertatzen da
HAPOaren tramitazioarekin bezala, atzeratu egiten dela; edota kanpoko
enpresen lanak kontratatu behar direla (SIADECO, LKS…), gaien tramitazioa
atzeratuz edo, kasurik txarrenetan, egin gabe utziz, anbulatorioaren atealdaketarekin gertatu den bezala.

Aipatua izan delako, alkateak hartzen du hitza, EAJren izenean, EH BILDU taldeak
esandakoaren kontra agertzeko. Adierazten du EAJk aurkeztu zituen lehen
aurrekontuak onartu diren hauek baino hobeak zirela, zeren eta, besteak beste, gaur
onartutako aurrekontuetan kendu egin baita 33.000 euroko partida bat, Kosta
tailerrean igogailua instalatzeko eta beste bat musika eskolaren berogailu-sistema
hobetzeko. Aipatzekoa da, nolanahi ere, aurrekontuari aurkeztutako zuzenketa
gehienak talde guztien aldeko botoarekin diktaminatu direla.
Alkateak kontra egiten dio, baita ere, ORAIN taldeak adierazitakoari eta esaten du
2016ko aurrekontua %95etik gorako portzentajean exekutatu zela. Emeterio Iribarrek
(EH BILDU) erantzuten dio esanez 2016ko udal aurrekontuaren inbertsio-atala %58ko
portzentajean exekutatu zela eta, hori esateko, udal idazkaritzak egindako txostenean
oinarritzen dela.
Segidan, Ana Priede zinegotziak hartzen du hitza eta honako hau adierazten du:
•

10.000 euroko partida bat onartu dela irisgarritasunerako, eta partida hori
diru-laguntzak emateko dela Kosta tailerrean, Salatxo aretoan eta abarretan
irisgarritasuna hobetzeko jarduerak sustatzeko.

•

Mugiment programarako partida kendu bada, izan da Udalak baduelako kirol
teknikari bat, lansaio osoan eta, beraz, ez dagoelako zertan kanpora atera
zerbitzu hori, 15.000 euro ordainduz.

•

Kultur etxeko atzeko aldea erreformatzea ez da lehentasunezkoa; lehentasun
gehiago du musika eskolako eraikineko berogailu-sistema hobetzeak.
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•

2018ko aurrekontu-proiektua prestatzerakoan, arazoak izan dira udal
arkitektoaren jokabidearekin: inbertsiotako partidako hainbat aurrekontutan
kopuru desberdinak aurkeztu dizkio alkateari eta berari.

Emeterio Iribar zinegotziak hartzen du hitza eta adierazten du 2018ko udal
aurrekontuaren lehen zirriborroa 2017ko abenduaren 1ean aurkeztu zuela alkateak
eta, ordutik gaur arteko tramitazioan, inbertsio asko sartu direla, udal oposizioa
osatzen duten taldeen ahaleginari esker. Nabarmentzekoa da udal aurrekontuan
exekutatu gabe geratzen diren inbertsioak altxortegiko gerakinera joaten direla.

3.- ONARTZEA, EGOKI BADA, UDALAREN 2018KO PLANTILLA ORGANIKOA ETA
LANPOSTUEN ZERRENDA.
Udalbatzarrak gaiaren berri jakiten du.
Udalbatzarra jakinaren gainean geratzen da eta Ogasuna, Pertsonala eta Kalitatea
batzorde informatzaileak 2018ko otsailaren 6an emandako diktamena ikusita, gaia
eztabaidatu ondoren, HONAKO HAU ERABAKITZEN DU, BOZKETA BIDEZ [Aldeko
botoak: Zaldua (EAJ), Salsamendi (EAJ), Campos (EAJ), Cotado (EAJ) eta Bello (EAJ),
guztira BOST ALDEKO BOTO; gehiengo sinplea, beraz. Abstentzioak: Iribar (EH Bildu),
Lasa (EH Bildu), Igoa (EH Bildu), Ubegun (EH Bildu), Iparragirre (ORAIN), Arruti
(ORAIN) eta Priede (PSE-EE-PSOE), guztira ZAZPI ABSTENTZIO]:
1.- ONARTZEA Orioko Udalaren 2018ko plantilla organikoa eta lanpostu-zerrenda.
2.- ARGITARATZEA plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda Gipuzkoako Aldizkari
O]izialean, jendeak jakin dezan, Toki Araubidearen alorrean indarrean dauden legexedapenen testu bategina onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Errege Lege
Dekretuaren 127. artikuluan eta Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989
Eusko Legebiltzarreko Legearen 16. artikuluan ezarritakoa betez.

4.- ONARTZEA, EGOKI BADA, ORIOKO SOZIALISTEN UDAL TALDEAREN MOZIOA:
ALOKAIRUZKO ETXEBIZITZAK, GAZTEEI LEHENTASUNA EMANEZ.
Udalbatzarrak gaiaren berri jasotzen du. Mozioak honela dio, hitzez hitz:
ORIOKO UDALEKO SOZIALISTEN UDAL TALDEAREN MOZIOA: ALOKAIRUZKO
ETXEBIZITZAK, GAZTEEI LEHENTASUNA EMANEZ
Arrazoien azalpena
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Aspaldikoa da Orioko alderdi sozialistaren kezka oriotarrei etxebizitza duinerako
irispidea errazteko. Udalean egiten dugun lanean, bestalde, gure lehentasunetako
bat izan da gazteei laguntzea, beren bizitza-proiektua Orion bertan hasi eta garatu
ahal izan dezaten. Gazteak etorkizuna direla esan ohi da eta, beraz, Oriok
etorkizuna izatea nahi badugu, ezin ditugu gure gazteak ahaztu eta erraztasunak
eman behar dizkiegu Udaletik, aukera izan dezaten alokairuzko etxebizitza
eskuratzeko.
Orioko Udalak aukera ona dauka aspalditik horretarako: MUNTOko partzela
Udalarena da eta, egin behar diren gestioak eginez, lortu dezakegu Eusko
Jaurlaritzak etxebizitzak eraikitzea, alokairuzko erregimenean, eta gure gazteei
lehentasuna ematea etxebizitza horiek eskuratzeko.
Alokairuzko etxebizitzen eskaera gero eta handiagoa da independizatu nahi duten
gazteen artean, eta Orion ez dago babeseko etxebizitzen edo etxebizitza sozialen
eskaintzarik kolektibo horrentzat. Udalean ardurak dauzkagunok ezin dugu
pasatzen utzi alor horretan esku-hartzeko aukera hau, eta lortu behar dugu Eusko
Jaurlaritza ere inplikatzea, Orion babes oJizialeko etxebizitzen arloari bultzada
emateko.
Aurreko guztia dela-eta, Orioko Udaleko Sozialisten Udal Taldeak honako mozioa
onartzeko eskaera egiten dio udalbatzarrari:
MOZIOA
1.-

Eusko Jaurlaritzari eskatzea babeseko etxebizitzak egitea Orion, alokairuzko
erregimenean eta gazteei lehentasuna emanez horiek eskuratzeko. Helburu
hori lortzeko, Udalak behar diren bilera eta gestioak egingo ditu 2018ko lehen
seihilabetekoan.

2.-

Eusko Jaurlaritzari doan lagatzea MUNTOko udal partzela (etxebizitzarako
izaera duena eta babeseko etxebizitzak egiteko erabili behar dena), bertan
babeseko etxebizitzak egin ditzan, alokairuzko erregimenean eta gazteei
lehentasuna emanez horiek eskuratzeko.

3.-

Orioko Udalak aurreko puntuan aipatzen den lagapena gauzatzeko behar
diren txosten eta azterketak egingo ditu.

4.-

Orioko Udalak behar diren gestio guztiak egingo ditu akordio hau gauzatzeko,
eta erabaki honen berri emango dio Eusko Jaurlaritzari.

Alkateak hartzen du hitza eta idatzi bat irakurtzen du, beren taldearen abstentzioa
arrazoitzeko. Idatziak honela dio, hitzez hitz:
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El grupo municipal de EAJ-PNV no entiende los motivos de presentación de una
moción para el Pleno del 21 de febrero de 2018 sobre la parcela municipal de
Munto. Como bien sabe la representante del PSOE de Orio, el Ayuntamiento está
manteniendo conversaciones con el Departamento de Vivienda y Medio Ambiente
del Gobierno Vasco desde Jinales de 2016. A esa primera reunión acudieron el
concejal de urbanismo, la arquitecta municipal y la propia representante del PSOE
de Orio. Desde esa fecha, el Ayuntamiento de Orio ha mantenido distintas
conversaciones y la última reunión que mantuvimos con el director de Vivienda del
Gobierno Vasco, D. Pablo García Astrain fue el 13 de diciembre de 2017. La
representante del PSOE de Orio está perfectamente informada de los asuntos
tratados, tanto por el Director de Vivienda como por el Concejal de Urbanismo, por
lo que no entendemos la presentación de la moción. Se nos conmina en prensa a que
iniciemos contactos con el departamento de vivienda cuando sabe perfectamente
que esas conversaciones se iniciaron hace tiempo.
La moción hace mención a la cesión "gratuita" de la parcela municipal de Munto al
Gobierno Vasco. Indicar que nosotros estamos tratando de adoptar las posibles
modalidades de Viviendas de Protección que la ley ampara y den solución a las
necesidades de los Oriotarras y no sólo y únicamente las de régimen de alquiler. El
Departamento de Vivienda tiene la información de las necesidades que tiene el
pueblo de Orio en relación con las viviendas de protección y de acuerdo a esa
información y a una gestión justa y transparente se cederá la parcela de Munto al
Gobierno Vasco de una manera gratuita u onerosa. Junto a la parcela de Munto, el
Ayto. está tratando con el Departamento de Vivienda, la cesión gratuita de los
locales que tiene en Anibarko Portua para la transformación de los mismos en
apartamentos dotacionales para los jóvenes de Orio y que se gestionen a través de
Alokabide.
El Grupo Municipal de EAJ-PNV no encuentra ningún motivo de peso para votar en
contra de la moción pero tampoco encontramos ningún motivo para votar a favor
del mismo pues lo vemos carente de contenido. Por todos los motivos expresados
anteriormente el Grupo Municipal de EAJ-PNV se va a abstener en la votación de la
moción.
Ana Priede zinegotziak (PSE-EE-PSOE) hartzen du hitza eta adierazten du bilera batean
parte hartu zuela Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Ingurumen Saileko ordezkari
politikoekin, honako gaiak aztertzeko:
•

Motondoko itxituraren etorkizuna.

•

Anibarko Portuko etxebizitza babestuetako garajeetako ]iltrazioak.

•

Anibarko Portuko etxebizitza sozialetako etxabeak apartamentu dotazionalak
egiteko uzteko aukera.
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Adierazten du, bestalde, jakin duela geroztik udal gobernuak egin dituela bilerak Eusko
Jaurlaritzako Etxebizitza zuzendariarekin eta inoiz ez diola horren berri eman udal
oposizioari. Hori, bere ustez, lotsagarria da. Esaten du, baita ere, eskubide osoa duela
nahi dituen proposamen edo mozioak aurkezteko eta ez duela ulertzen EAJ taldearen
abstentzioa.
Alkateak hartzen du hitza eta adierazten du ez dakiela Munto inguruan alokairuzko 48
etxebizitza gehiegi izan daitezkeen edo ez, eta beharrezkoa ikusten duela gaiari
buruzko azterketa sakona egitea.
21:30ak direla, Bixente Lasa zinegotziak (EH BILDU) bilkura uzten du.
Emeterio Iribar zinegotziak hartzen du hitza (EH BILDU) eta salatu egiten du EAJ talde
politikoaren gardentasun-falta; bestalde, zorionak ematen dizkio udal talde sozialistari
aurkeztu duen mozioagatik, ondo landuta dagoelako.
Jose Angel Iparragirre zinegotziak (ORAIN) hartzen du hitza eta galdera egiten dio Ana
Priede zinegotziari, mozioaren erabaki-zatiko bigarren atalaren edukiari buruz:
«Eusko Jaurlaritzari doan lagatzea MUNTOko udal partzela (etxebizitzarako izaera
duena eta babeseko etxebizitzak egiteko erabili behar dena), bertan babeseko
etxebizitzak egin ditzan, alokairuzko erregimenean eta gazteei lehentasuna emanez
horiek eskuratzeko.» dioenean, zer esan nahi du? Alokairuzko etxebizitzak Orioko
gazteentzat izango direla? Ana Priedek erantzuten dio esanez hori dela bere asmoa;
hau da, alokairuzko etxebizitzak, lehentasunez, Orioko gazteentzat izatea. Horretarako,
ordea, nahitaezkoa da Orioko Udaleko eta Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Saileko
ordezkari politikoen artean gaia aldez aurretik negoziatzea.
Udalbatzarra jakinaren gainean geratzen da eta, gaia eztabaidatu ondoren, HONAKO
HAU ERABAKITZEN DU, BOZKETA BIDEZ [Aldeko botoak: Iribar (EH Bildu), Igoa
(EH Bildu), Ubegun (EH Bildu), Iparragirre (ORAIN), Arruti (ORAIN) eta Priede (PSEEE-PSOE), guztira SEI ALDEKO BOTO; gehiengo sinplea, beraz. Abstentzioak: Zaldua
(EAJ), Salsamendi (EAJ), Campos (EAJ), Cotado (EAJ) eta Bello (EAJ), guztira BOST
ABSTENTZIO]:
ONARTZEA Orioko Sozialisten udal taldearen mozioa («Alokairuzko etxebizitzak,
gazteei lehentasuna emanez») goian jasota dagoen bezalaxe.

5.- ESKARIAK ETA GALDERAK.
Emeterio Iribar zinegotziak hartzen du hitza, EH BILDUren izenean, eta gogorarazten
dio alkateari aurreko udalbatzarreko bilkuran esan zuela gaurko bilkuran erantzungo
ziola Tokiko Gobernu Batzarrari buruz egindako galderari. Alkateak, erantzuna
emateko, hitza ematen dio udal idazkariari eta idazkariak honako hau adierazten du:
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•

Tokiko Gobernu Batzarrak ez dauka eskuduntza propiorik eta, beraz, dauzkan
eskuduntzak alkateak edo, hala badagokio, udalbatzarrak delegatutakoak dira

•

Alkatetzak ez du inolako dekreturik sinatu, Tokiko Gobernu Batzarrari
eskuduntzen delegaziorik egiteko.

•

Tokiko Gobernu Batzarrak bi edo hiru bilkura bakarrik egin ditu, agintaldiaren
hasieran, eta informazio emateko bilkurak izan ziren erabat. Gai-zerrendako
gaiak hauek izaten ziren: alkateak hartutako erabakien berri ematea eta
hurrengo udalbatzarreko gai-zerrendaren berri ematea.

•

Tokiko Gobernu Batzarra honakoek osatzen zuten: alkateak, Angel del Hoyo
zinegotziak (EAJ), Lourdes Salsamendi zinegotziak (EAJ) eta Ana Priede
zinegotziak (PSE-EE-PSOE). Ana Priede zinegotziak uko egin zion gero Tokiko
Gobernu Batzarreko kide izateari eta kargu hori hutsik dago gaur egun, alkateak
ez duelako ordezkorik izendatu. Gaur egun, beraz, Tokiko Gobernu Batzarra
hiru kidek osatzen dute, gutxieneko kopurua.

Ez zen eskari eta galdera gehiagorik izan.
Horrenbestez, udalbatzarrera bertaratutako pertsonetako batzuek hitza hartu eta gero,
alkate-presidenteak bilkurari amaiera ematen dio eta eskerrak ematen dizkie han izan
diren guztiei. Erabakitakoa jasota gera dadin, nik, idazkaria naizenez, akta hau egiten
dut alkatearen ontzat emanarekin.
ALKATE-PRESIDENTEA,
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