
Egunerokoaz ganera, azkenengo 
sei hilabeteotan Adieren gobernu 
taldeak hainbat ekintza egin ditu 
Udalean:

    Haurreskolako irteera eta 
ziurtasun sistemak ikusi eta tokia 
gehiegi berotu ez dadin toldoak 
ipini. 

    Eskolan hainbat obra egin dira: 
leihoak aldatu, gas eta argindar 
sareak barriztatu, ur beroa 
produzitzeko eta biltzeko gailua 
instalatu, patioko bankuen porlana 
kendu eta egurrezkoak ipini eta 
gimnasioko aldagelak barriztatu.

    Eskolan gazteei eragiten 
dien gaien inguruko formazio 
kurtsoak antolatu, esate baterako, 
alkohola eta drogak, sexualitatea, 
bardintasuna, sare sozialak... 

    I. Gabonetako postal lehiaketa 
antolatu.

    Udalak eskaintzen dituen 
zerbitzu sozialen barri emon dogu, 
ondorioz, laguntza eskaerak gehitu 
egin dira, beraz, onuradun kopurua 
ere bai.

    2012-2014 urteetarako eskualde 
mailako Enplegu Plana egiteko 
beste 6 udalekin lan egin.

    Orozkon euskararen erabileraren 
diagnostikoa egin Euskararen 
Erabilera Plana osatzeko oraingoa 
iaz amaitu zan eta. Lehenengoz 
egin da diagnostiko hau herritarren 
laguntzagaz. 

    Umeak euskaraz erregistratu ahal 
izateko beharrezko tramiteak egin. 
Legez 2005a ezkero egin daiteke, 

baina Orozkon oraindo ez zan 
posible.

    Burrullaga, Zabale eta Ugaldeko 
zabortegi ilegalak errekuperatu.

    Urigoitiko urbanizazioa burutu.

    Herritarren parte-hartzearen alde 
egiten segitu: Udal abeltzantza 
batzordea zabaldu ganaderuak 
parte hartuteko bertan, herritarren 
parte-hartze araudia osatzeko 
auzoetan batzarrakaz parte-hartze 
prozesuari hasiera emon eta beste 
prozesu bateri aurrekontu parte-
hartzaileak egiteko. 

    Orozko Premio Bandera Verde-
Municipio Responsable sariketan 
aurkeztu. Bertan, irabazlea izan da 
aurreko gobernu taldeak egindako 
pellet-aren proiektuagatik.

2012ko aurrekontuak irailaren 11ko plenoan 
onartu ziren EAJren kontrako botoakaz eta BILDUren 
abstentzioagaz. Alde bietako hainbat hilabeteko 
boikot-aren ostean, akats teknikoak leporatuta 
(gero ez zala holan erakutsi zan), atzerapen honen 
ondorioz, Orozko 8 hilabetez egon zan aurrekontuak 
prorrogatuta, beraz, ezin izan zen inbertsiorik egin 
denbora horretan.   

2012ko balantze ekonomikoa martxoan itxiko 
da, beraz, oraindo ez daukogu datu definitiborik. 
Aurrekontuetan pentsatutakoa baino diru sarrera 
gutxiago egon da, batez ere, gaur egungo krisi egoera 
dela-eta, Udalak eraikitzeagatik eta obrengatik diru 
sarrera gitxiago euki dauelako.

Diru sarrerak gitxitzearen ondorioz, aurreikusitako 
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2012ko balantze ekonomikoa

gastu batzuk gitxitu doguz urtea defizit barik amaitu 
ahal izateko. Izan ere, gure helburua da Udalaren 
zorra ez handitzea. Holan, datu definitiboen zain, 
urtea sarreren eta gastuen arteko orekagaz amaituko 
dogulakoan gagoz. 

Hala eta guztiz ere, Aldundiak ere diru biltze 
negatiboa izan dauenez, 2012an emondako diru 
zati bat bueltatu beharko dautsogu, 65. 000 euro 
gutxi gorabehera. Kantitate hau 2009 eta 2011 urteei 
dagokienari, eta oraindo bueltatzeko dagoenari, 
gehitu behar jako. 

Era berean, pentsatzen dogu jakitekoa dala, 
2012an udaletxea zabaltze hutsagaz aurrekontuaren 
%85 gastetan dala, beraz, 2013rako gure esku oso 
gitxi dago.
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Zubiaur Eraikuntzak

Hegoaldeko lehenengo fasea 
amaitu da. 2009an hasi zan eta 4 
eraikin egin dira (54 etxebizi tza). 
Bankuari 3.100.000 euro zor jakoz 
momentu honetan, izan bere, 
44 pisu baino ez dira saldu eta 
2010ean aurreragoko faseen 
gastuak ordaindu zirelako 
(Udalari bi eraikin gehiago 
egiteagatiko lursaila ordain-
du jakon lehenengoa fasea saldu 
baino lehen eta eraiki tzen noz 
segituko zan jakin barik).

2007-2010 epean urbanizazi-
noa egin eban enpresak Zubiaur 
Eraikun tzak Elkartea demandatu 
dau urte haietan a tzerapenak eta 
proiektuan aldaketak ego tzita eta 
45.000 euro eska tzen ditu. Ganera, 
enpresa eraiki tzailegaz, akaso, bes-
te epaiketa bat eukiko dogu. Hone-
tan 2.800.000 euro eskatu ditu.

EAJk i tzi dauskun zor eta demanda 
egoera oraindo larriagoa da oposi-
zioko taldeek Elkartearen geren tzia 
kontrata tzeko lehiaketa blokea-
tu dabelako. Hau azaroa ezkero 
bakante dago.

2007an EAJk EIBEX enpresa 
kontratatu eban Zubiaur 
Eraikun tzak-eko geren tziaz 
ardura tzeko. Honengatik hi-
lean kasik 5.000 euro kobratu dau.

Kontratazio haren inguruko es-
pedienteak adierazten dau hiru 
eskain tza aurkeztu zirela:

1. EIBEX. Enpresa horren gerentea 
garai hartan Zubiaur Eraikun-
tzak-eko aholkularia zan. 15 orriko 
proiektua aurkeztu eban.

2. Garai hartako eta gaur egungo 
EIBEXeko langilea. Orri bateko 
proiektua aurkeztu eban.

3. Lursail promoziorako enpresa. 
Orri bateko proiektua aurkeztu 
eban.

Oraingo lehiaketa lehengo udan 
hasi zan. EAJk eta  BILDUk EIBEX-ek 
irabazi eban an tzeko lehiaketarako 

Barakaldoko Udalean aurkeztu zan 
pliegoaren kopia inposatu eben. 
Enpresa hau bakarrik aurkeztu ahal 
izan zan lehiaketa horretara. 

Konprobatu gendun pliegoa eukan 
Word dokumentuaren egilea eta 
Orozkon behar egin dauan EIBEX-
eko langilea bat direla.

 ADIEk eskatu eban pliegoa alda-
tzea lehiaketa zabalagoa izan 
daiten, holan, geren tzia hobea eta 
merkeagoa aukeratu ahal izateko, 
baina EAJk eta BILDUk lehengo 
gerentearen alde egin eben eta ez 
eben pliegoa aldatu.

Urrian udal zerbi tzu teknikoek 
lehiaketaren alde teknikoaren 
balorazinoa luzatu eben. Horren 
arabera, EIBEX-k lortu eban hiru-
ren arteko puntuaziorik baxuena. 
Horrez gain, berea izan zen eskain-
tzarik karuena.

Harrezkero, EAJ eta BILDU prozesua 
geldituarazoten ahalegindu dira. 
Ez dira lehiaketa aurrera eroateko 
ba tzarretara joan eta prozesua ber-
tan behera uzteko eskaera ida tzia 
aurkeztu dabe.

EAJko kontseilari biek eta BIL-
DUkoak kontratua eskain tzarik 
onenari eslei tzearen kontra bo-
zkatu dabe eta Udal teknikarien 
balorazioa ukatu dabe. Horrez gain, 
enpresa pribatu batek lehiaketa-
ra aurkeztutako dokumentazino 
guztia barriro balora tzeko eskatu 
dabe.  ADIEko kontseilari biek 
puntuazio gehien lortu dauen 
enpresa kontrata tzearen alde 
bozkatu dabe.

Irabazi dauen enpresaren ustez, 
EAJk eta BILDUk modu irregula-
rrean jokatu dabe eta helgitea 
aurkeztu dau Eusko Jaurlari tzan 

prozesuan bitartekoa izan dai-
ten eska tzeko.

Administrazio Kontseiluaren 
urtarrileko ba tzar batera EAJko 
Herriko Juntako presidentea 
eta BILDUko zuzendari nagusia 

joan ziren eta ADIEko kontseila-
riengan eragiten ahalegindu ziren 
lehiaketak aurrera egin ez dagian. 
BILDUko zuzendariaren hi tzetan, 
lehiaketa geldirik egoan. EAJko 
presidenteak esan eban bere 
alderdiak prebarikazino zan tzuak 
susma tzen dituela prozesuan eta 
arduradunak salatu egingo dituela.

ADIEn tinko sala tzen dogu EAJ eta 
BILDUren jarrera; hau da, lehiaketa 
blokeatu izana euren hautagaiak 
irabazi ez dauelako. Ondorioz, 
Zubiaur Eraikun tzak-eko jarduera 
geldi dago ez baitauko geren-
tziarik. Barriro bere, agerian geratu 
da EAJ eta BILDUren estrategia ko-
muna: jauntxokeriagaz jokatu udal 

promotoran beti egin izan 
dan moduan eta alderdiaren 
zein norbanakoen interesak 
ordezka tzen omen dituzten 
herritarrenen aurretik jarri.

ADIE lehiaketa osoan zehar albo 
baten egon da eta i tzi dau udal 
teknikoek balora dagiela eskain-
tzaileek aurkeztutakoa, horiexek 
baitira lan hau egiteko gaitasuna 
dabenak eta ez politikoak. Holan, 
herritarrakaz hartutako konpro-
mezuari eutsi dautsogu: Zubiaur 
Eraikun tzak elkarteko ezkutuko 
ekin tzak salatu eta bere fun-
tzionamendua alda tzen saiatu 
herritarren zerbi tzura egon daiten, 
hasikerako garaietan egiten eban 
moduan.

Zergatik daukie hainbesteko interesa EAJk eta BILDUk 
Zubiaur Eraikuntzak-en beste gerentziarik egon ez daiten?

EAJk eta  BILDUk EIBEX enpresak irabazi dagian 
prestatu dabe lehiaketa. 

Beste enpresa batek irabazi dauela jakin ostean, 
lehiaketa geldituarazo dabe.


