
Eguneroko gestioaz gain, 
Adieren gobernu taldeak azken 6 
hilabeteotan hainbat ekimen egin 
ditu:

Ur edangarria eroateko 
beharrezko obrak egin orain arte 
ur hau ez zeukan Aranguren 
auzora.

   Urte askoan oso hondatuta egon 
den Astoagarako bidea asfaltatu.

Zaloako putzu septikoa 
ordezkatu, lehengoak 
funtzionatzen ez zuelako.

   Eskola umeen eta bolondresen 
laguntzagaz, Presatxuko 
erriberan flora inbaditzailea 
kentzeko eta bertako landaretza 
errekuperatzeko proiektua 
aurrera eroan.

Elkarteentzako dirulaguntza 
kopuruari eutsi eta udal 
ordenantzak batzen dituen 

irizpideen arabera banatu, orain 
arte egiten ez zena.

Udalaren eta auzo guztien 
arteko etengabeko komunikazioa 
bermatzeko, Auzoetako Udal 
Kontseilua eratu.

Gazte, guraso, auzokide eta 
jabeekin gazteen lokalei buruzko 
prozesu parte-hartzailea 
antolatu, eguneroko bizikidetza 
eta ongizatea ahalbidetzen duten 
akordioetara heltzeko.

Donibane Aretoan proiektatuko 
diren pelikulen zein beste 
ekintzen programazioa 
aukeratuko duen taldea sortzeko 
batzarrak antolatu.

Elizaren eta Matxintxuren 
laguntzagaz, Elikagaien Bankutik 
Orozkora beharrizana duten 
familientzako produktuak ekarri.

Estatuan gordetzen den bakarra 

izanik, Udaletxeko arkupetako 
harrian grabatuta dagoen ikatz 
zakuen neurri-patroiak duen 
garrantzi historiko eta kulturala 
zabaldu.

Kanpotarrei herria bisitatzeko 
aukera emanez, nazioarteko 
turismoa internazionala 
bultzatu.

Kultura dinamizatzeko 
ahaleginetan segitu: 
Liburutegiaren erabilera 
bultzatzeko III. Jardunaldiak, 
II. Udako kale antzerkiaren 
Jardunaldiak, Pintxo mikologikoen 
III. Lehiaketa eta Perretxikoen 
konposizioaren I. Lehiaketa.

Orozkoko etxebizitza 
publikoen informazioa zabaldu 
eta etxebizitza behar dutenei 
beraien beharrak zeintzuk diren 
ezagutzeko inkesta bat egin.

Adie Barri
Egindakoa

adieorozko.com
adietaldea@gmail.com
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Udal etxebizitzak saltzeko proposamena

Orozkon ez dago prezio sozialean etxebizitza babestuen 
eskaintzarik. Hegoaldeko udal etxebizitzak Orozkon eraiki 
duten promotora pribatuetako batzuk baino karuagoak dira.

Zubiaur Eraikuntzak-en egoera ekonomikoa txarra da:
  Bankuarekin hiru milioi euroko zorra dauka.

  Urtero, interesetan, 90.000 euro ordaindu behar ditu.

  Salgai dauden 9 pisuengatik, hilero, 900 € ordaintzen ditu.

Gure ustez, sozietateak saldu barik dauden pisuen prezioa 
jaitsi egin beharko luke lehenbailehen saltzeko, horrela, zorra 
eta gastuak gutxitzeko. EAJ eta Bildu hau egiteko prest ez 
daudela ikusita, proposamen bat egin diegu Udalak salgai 
dauden pisuen prezioen zati bat diruz lagundu dezan, aur-
rez ezarritako baldintza batzuk betetzen dituzten erosleei,  
helburu bikoitzarekin: pisuen salmenta bultzatu eta errenta 
baxuagoa dutenei etxebizitza erosi ahal izateko  mesede egin. 
Diru-laguntza horretarako dirurik ez gastatzea proposatzen 
dugu, ezpada, sozietateak udalarekin duen zorra txikitzea.

Babestutako etxebizitzen prezio-igoera:

1995-2004 2004-2012 1995-2012

Bizkaia:   54,5% Bizkaia:   52,3% Bizkaia:  135,4%

Euskadi:  54,6% Euskadi:  46,1% Euskadi: 125,9%

Orozko: 37,2% Orozko: 109,2% Orozko: 186,9%



Z.E.-eko irregulartasunak zuzentzeko proiektua

Zubiaur Eraikuntzak sozietateak, 
aurreko legealdietan, eraikitako 
instalazio eta eraikuntza asko 
egoera irregularrean dau-
de. Hauetako batzuek ez dute 
garrantzi handirik (tenis zelaia, 
lonja bat, garaje partzela bi eta 
ezpaloi zati batzuk). Irregular-
tasun larrienak hiru eraikinetan 
egin ziren: Haurreskola, Gazte-
txokoa eta gaur egun brigadak 
erabiltzen duen eraikina.

Haurreskola eta Gaztetxokoa Zu-
biaur Eraikuntzak-enak dira, baina 
hauetan egiten dena Udalaren 
eskumena da. Honek esan gura du 
ez dela existitzen inolako kontra-
turik edo baldintzarik lokal hauen 
erabilerarako, beraz, ez dago ezarri-
ta  baldintzarik ezta erantzukizunik 
ere; istripu baten aurrean, kasu. 

Udal brigadak erabiltzen duen 
eraikinarekin Ogasunari iruzur egin 
zitzaion eraikin hori existentzien 
atalean agertzen delako salmen-
tan egongo balitz legez. Honek 
esan gura du Ogasunak Orozkori 
100.000€ inguru itzuli zizkio-
la B.E.Z. moduan ordaindu 
zituelako eraiki zuenean eta 
Ogasunak saldu orduan erre-
kuperatuko zuena. Problema 
da, benetan, erakin 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. Egoera 
erregulatzeko aukera batzuk 
daude: alokatu ala saldu (horrela 
erosleak edo errentariak Ogasuna-
ri B.E.Z.a ordainduko lioke) edo 
ibilgetu modura pasatu eta Sozie-
tateak B.E.Z.a ordain dezala.

Beste irregulartasun bat da eraikin 
hau Zubiaur Eraikuntzak-ena dela, 
baina eraikita dagoen zorua eta 
bere erabilpena Udalarenak. Kasu 

honetan ere ez dago bere erabilera 
erregulatzen duen kontraturik.

Hiru eraikin hauetako irregularta-
sunak zuzentzeko, tasazioak egiten 
dituen enpresa bati eskatu diogu 
Zubiaur Eraikuntzak-eko eraikin eta 
lurzoru guztien tasazioa egiteko 
eta proiektu bat egin dugu (EAJ 
eta Bilduri jakinarazi dieguna) 4 
helburu lortu guran:
1.  Ogasunari ordaindu ez zaion 
B.E.Za erregularizatu.
2.  Haurreskolaren, Gazte-
txokoaren eta brigadak erabil-
tzen duen eraikinaren erabilera-
ren egoera erregularizatu.
3.  Sozietatearen egoera ekono-
mikoa hobetu.
4.  Herriari mesede egin.

Hauxe da proiektua:

  Haurreskola: Lonja hau Uda-
lak tasazio prezioan eros dezala 
proposatzen dugu. Honela, Zubiaur 
Eraikuntzak-eko balantzea hobe-
tzen da 8.573 €tik (gaur egungo 
balorazioa) 189.751,60 €ra (salneu-
rria).

Lortzen diren helburuak: Sozieta-
tearen egoera ekonomikoa hobe-
tzea eta Haurreskolaren erabilera 
erregularizatzea.

  Gaztetxokoa: Zubiaur Eraikun-
tzak-ek lonja hau partikular bati 
saltzea proposatzen dugu eta 
lortutako diruarekin Udalarekin 
duen zorraren zati bat kitatzea.

Lortzen diren helburuak: Sozieta-
tearen egoera ekonomikoa hobe-
tzea eta Gaztetxokoaren erabilera 

erregularizatzea.

  Brigadak erabiltzen duen 
eraikina: Ezin du Udalak erosi ba-
lantzeko prezioa tasaziokoa baino 
altuagoa delako (balorazioa puztu 

egin zen), beraz, Sozietatearen 
balantzeak txarrera egingo luke. 
Proposatzen dugu:

 − Udalak alokatzea.

 − Brigada Bengoetxeko pabilioi 
baten berrezarriko litzateke:

• Udal brigadarentzako egokitu-
tako pabilioia izango litzateke, 
espazio handiagoarekin eta 
erdigunetik kanpo.

• Gaur egun brigadak erabiltzen 
dituen bi lonja hustuko lirateke; 
bat Udalarena eta bestea Zu-
biaur Eraikuntzak-ena. Hauek 
salduko balira, diru-sarrera osa-
garriak izango lirateke.

 − Zubiaur Eraikuntzak-
en eguneroko kudeaketa 

(batzarrak,administrazioa) 
Udaletxean egitera pasatuko 
litzateke, bere egoitza soziala 
horixe baita.

 − Gaztetxokoa eraikin hone-
tan egongo litzateke.

 − Eraikina herritar guztiek erabili 
ahal izateko kultur gunea izango 
litzateke. Gainera, gaztetxokoaz 
gain, liburutegia ere egon zitekeen, 
ludoteka bat, batzar gela bat… 
Erabilera herritarrek parte hartu 
ahal izango luketen prozesu baten 
bidez erabakiko litzateke.

Lortzen diren helburuak: Ogasuna-
ri ordaindu ez zaion B.E.Z.a or-
daintzea, eraikinaren erabileraren 
egoera erregularizatzea eta herrita-
rrei mesede egitea.

Brigadak erabiltzen duen eraikina 
herritar guztiek erabili ahal izateko kultur gune 

bihurtzea proposatu dugu

Zubiaur Eraikuntzak-ek eraikitako lokaletan 
dauden irregulartasun larriak zuzentzeko, 

eta bide batez herriari mezedea egiteko, 
proiektua egin dugu




