
Eguneroko gestioaz gain, azken 
sei hilabete hauetan Adie Gobernu 
Taldeak honako ekintzak egin ditu 
Udalean:

    Legez kanpoko obrak 
erregulatzeko kanpaina martxan 
jarri. Ekintza hau herritarren 
arteko ogasun arloko berdintasuna 
helburu duen Udal Gobernuaren 
politikaren barruan dago.

    Hainbat errepide eta 
kamino konpondu (Zabaleko 
industrialdea, Okeluri, Olabarri, 
Arbaitza, Orrotegi, San Migel, 
Zaloa, Arrugaeta eta San martin) 
eta Ibarrako eta Katadioko 
olgetarako tokiak egokitu.

    Udal eraikinen eta herriko 
argien energia-inbentarioa egin 
eta zerbitzu energetikoen enpresa 
baten kontratazioari ekin energia 

iraunkorragoa eta gastua gutxitzea 
lortzeko helburuarekin.

    Tokiko Agenda 21 onartu eta 
martxan ipini. Horren helburua 
hauxe da: herritarren bizi kalitatea 
hobetzea, ekonomia, gizarte eta 
ingumen-jasangarritasuna kontuan 
izanda.

    Herriko produktoreen beharra 
bultzatu I. San Juan Azoka 
antolatuz euren produktuak 
dastatzeko eta saltzeko jarrita.

    Udal igerilekuetan 
ezinduentzako kirol ekintzak 
antolatu.

    Udalekuen ohiko eskaintza 
bi astez luzatu eta Multiabentura 
udaleku barriak eskaini 12 eta 17 
urte bitartekoentzako.

    Euskara Biziberritzeko 

Plan Nagusia eta Euskararen 
Erabilera-ren Normalizaziorako 
Plana onartu eta martxan 
ipini, Erdu Euskara Taldearen eta 
herritarren laguntzagaz.

    Kirol gitxituak praktikatzen 
dituzten herritarrei omenaldia 
egin errekonozimendu ofiziala 
egiteko eta gazteen artean kirol 
hauek praktikatzea sustatzeko 
helburuagaz.

    Herritarren parte hartzea 
bultzatzen segitu eta, aldi berean, 
auzoetako batzarrak egin. Auzo 
guztietan buzoiak ipini sujerentziak 
batzeko.

    Udal Web orriko turismoa 
erakartzeko edukia sendotu 
eta Internet Sarietan aurkeztu 
Orozkoren izena sustatzeko eta 
hedatzeko.

2012 kontuek EAJ-k aurreko legealdian egin 
zituen irregulartasunak erakusten dituzte, aurreko 
urteetakoek legez. Existentziak puztuta daude 
(urbanizatutako zorua) benetako prezioa baino askoz 
handiagoarekin agertzen direlako. Eraikin batzuk 
existentzien atalean agertzen dira eta ibilgetuen 
atalean agertu beharko lirateke. Eraikin bat obra-
baimen gabe eraiki zen, ez zen “declaración de 
obra nueva” delakoa ezta “célula de habitabilidad” 
egin eta, gainera, bere balorazioa puztuta dago eta 
Ogasunari iruzur egin zaio eraikin hori existentzien 
atalean agertzen delako salmentan egongo balitz 
legez. Existentzien atalean salmentan balego 
bezala agertzeak esan gura du Ogasunak Orozkori 
100.000€ inguru itzuli ziola B.E.Z. moduan ordaindu 
zituelako eraiki zuenean eta Ogasunak saldu orduan 
errekuperatuko zuena. Problema da, benetan, erakin 
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hori ez dagoela salmentan eta erabili egiten dela 
egunero, beraz ibilgetuen atalean egon beharko 
luke. Gertatzen dena da ibilgetua bada, ezin zaiola 
Ogasunari BEZaren itzulera eskatu, EAJ-k egin zuen 
moduan.

Irregulartasun hauek ezagututa Adiek proposatu 
zuen sozietatearen irudia islatuko duten benetako 
kontuak birformulatzea, eraikin guztien eta lur-sail 
guztien tasazioa egitea eta dena legediaren barruan 
egon arte, konturik ez onartzea, baina konturatu 
ginen honek Sozietateari kalte egingo liokeela 
eta ondorioz, Udalari. Beraz, kontu kontinuistak 
planteatzea erabaki genuen, irregulartasunak 
zuzentzen joatea eta ahalik eta denbora laburrenean 
sozietatea onbideratzea. Gure itzelezko ezustekoa 
izan zen EAJ, Bildurekin batera, izatea kontuen kontra 
bozkatu zuena.
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adietaldea@gmail.com
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Zubiaur Eraikuntzak

Zubiaur Eraikuntzak-eko presi-
denteak eta idazkariak Adminis-
trazio Kontseiluko karguetan 
dimititu egin dute. Ondorioz, 
ADIE Sozietatean ordezka-
ritza barik geratu da eta EAJ 
eta Bilduren eskuetan utzi du 
honen gestioa. Erabaki hau 
hartzeko arrazoi nagusia hauxe 
da: ADIEk urte bi daroa Sozie-
tatearen funtzionamendua aldatu 
guran, baina edozein proposame-
naren aurrean oposizioko talde 
biak elkartu egiten dira kontra 
egiteko.

Gainera, duela urtebete EAJ-k eta 
Bilduk presidenteari erabakiak 
hartzeko zituen ahalmenak ken-
du zizkioten ezer egiteko aukera 
barik utzita. Hau guztia dela eta, 
praktikan, oposizioak erabakitzen 
du eta ADIEk eman behar du aur-
pegia herritarren aurrean.

Zubiaur Eraikuntzak uztean nahi 
duguna zer da: EAJ-k eta Bilduk har 
dezatela euren erabakien ardura 
jendaurrean.

Gure ustez Sozietateak, azken bi 
urte hauetan funtzionatzen 
ari den moduan, ez dauka 
inolako zentzurik, nagusiki, 
bi arrazoiengatik:

–   Herrian salgai dauden etxebi-
zitza libreen antzeko prezioan edo 
altuagoan eskaintzen dituelako 
etxebizitza tasatuak. Hori dela eta, 
sozietateko zerrendetan zeuden 
erosle askok Orozkon etxebizitza 
libreak erostea erabaki dute edo 
beste herri batzuetara emigratu 
dute. Honek agerian uzten du 
planteatutako ereduak porrot 
egin duela. Adiek duela urtebete 
etxebizitzen prezioa jaistea eta 
sozietatearen hasierako etxebizitza 
sozialen eredura itzultzea propo-
satu zuen, baina EAJ-k eta Bilduk 
baztertu egin zuten proposamena.

–   5 milioiko zorra eduki arren, 
Sozietateak urtean ia 100.000 euro 
gastatzen dituelako soldatetan 
aktibitatea eduki zein ez: 60.000 

euro inguru gerentzian, 30.000 
euro inguru administrari lanetan 
eta 6.000 euro inguru kontseila-
rien dietetan. Adiek proposatu 
zuen beste enpresa batzuei es-
kaintzak eskatzea gerentziaren 
kostea jaisteko, jakin badakigulako 
beste enpresa batzuek lan bera 
egitearren 8.000 eta 10.000 euro 
bitartean kobratzen dutela, baina 
EAJk eta Bilduk baztertu egin zuten 
proposamena. Era berean, gastuak 
jaisteko Sozietatearen gestio lana 
Udaleko teknikariek egitea eta 
kontseilarien dietak kentzea pro-
posatu zuen Adiek, baina proposa-
men hau ere baztertu egin zuten 
oposizioko bi taldeek.

Kontuen errefusatzea
Oposizioak udal promotoraren ere-
duagaz segitu gura du, baina Adie-
ren ustetan eredu honek huts egin 
du eta zahartuta dago. Hala ere, 
badago bigarren arrazoi bat gure 
kontseilariak dimisioa aurkeztera 
bultzatu dituena. Administrazio 
Kontseiluak (hiru talde politikoek 
osatua) ekainaren 25ean 2012ko 
kontuen itxiera onartu zuen eta 
bi egun geroago, Batzorde Oroko-
rrak (hau ere hiru talde politikoek 
ordezkatuta) baztertu egin zituen 
kontuok, 2011an Zubiaur 

Eraikuntzak-eko presidenteak 
kontratatutako bideragarritasun 
txostenaren bigarren fakturarekin 
desadostasuna argudiatuta. Honez 

gain, 2013an gerentziaren 
lehiaketari buruzko errekurtsoa 
ebatzi bitartean, Sozietateko 
kontabilitate lanak egiteko 
enpresa bat kontratatu zuen 
Sozietateak eta honekin ez 

zeudela ados esan zuten.

Alde batetik, guztiz ulergaitza iru-
ditzen zaigu EAJk eta Bilduk boto 
ezberdina ematea Administrazio 
Kontseiluan eta Batzorde Oroko-
rrean eta, beste alde batetik, kon-
trako botoa emateko adierazitako 
bi argudioek erabat bideraezina 
egiten dute kontuen birformula-
zioa, aipatutako bi kontratazioak 
ez direlako 2012an egin eta onartu 
behar diren kontuak urte honi 
dagozkienak direlako.

Larriena, baina, ADIE kontu horien 
kontra dagoela da ez dutelako So-
zietatearen irudi erreala erakusten, 
baina, hala ere, horien alde bozkatu 
zuen Sozietateari kalte ez egitea-

rren eta ondorioz, Udalari, 
bere abal-emailea delako. 
Kontu horien arduradunak, 
EAJ-k, baztertu egin ditu.

ADIE ez dago prest aurreko legeal-
dian EAJ-k egin izandako txantxu-
lloen erantzule izateko eta horixe 
da oposizioko talde biek egin gura 
dutena. Adie ez dago prest EAJren 
eta Bilduren txotxongiloa izateko, 
gaur aldeko botoa eta bihar kon-
trakoa ematen dutenena, Sozie-
tatea, herriaren zerbitzura ipini 
beharrean, arma politikotzat jotzen 
dutenena, helburua azken hau 
denean. Horrexegatik utzi dugu 
Zubiaur Eraikuntzak-eko Adminis-
trazio Kontseilua.

ADIE ez dago prest aurreko legealdian EAJ-k egin 
izandako txantxulloen erantzule izateko

Azken urte bietan pisuen prezioak merkatzen eta 
soldata-gastuak gutxitzen ahalegindu gara, baina 
EAJ-k eta Bilduk aldaketarako edozein proposamen 

blokeatu egiten dute.


