
Eguneroko gestioaz aparte, 
azken 9 hilabeteotan Adie Gobernu 
Taldeak hainbat ekin tza eraman 
ditu aurrera. Besteak beste, hauek:

Katea auzora sar tzeko zubia 
zabaldu, auzokideak urte luzez 
eskatu dutena, izan ere, kamioiek 
eta larrialdi zerbi tzuek ezin zuten 
maniobrarik egin.

Prozesu parte-har tzaile bi 
burutu jendearen iri tzia eta 
sujeren tziak jaso tzeko Zubiaur 
Plaza eta Santa Maria kaleko 
erreformen inguruan.

Enpleguaren alde egin ekin
tzaileen formaziorako programa 
baten bidez, langabetu bi 
kontratatuz zati batean Udaletxean 
lan egiteko, musika arloko auto
enplegu kurtso baten bidez eta 
orgalari eta biltegi lagun tzaile 
ikastaroa antolatuz.

Zubiaur plazan udarako 
liburutegia sortu, aireaz gozatu 
bitartean irakurzaletasuna bul tza

tzeko.

Giza-orienta tzailearen 
dedikazioa lanaldi osora 
bikoiztu giza, familia edo heziketa
zailtasunak dituzten familien eta 
gazteen eskaerari aurre egiteko.

Taxi zerbi tzu bidez auzoak 
komunika tzeko esperien tzia 
pilotua abiatu.

Kultura dinamiza tzearen 
alde egiten segitu udako III. 
Kale An tzerki Aroarekin, Pintxo 
Mikologikoen IV. Lehiaketa 
antolatuz, II. Argazki Mikologikoen 
Lehiaketaren bidez eta “Orozkon 
Euskaraz bizi nahi dut” bideo 
lehiaketaren bitartez.

Bosgarren edukion tzia ezarri 
hondakin organikoak batu eta 
birzikla tzeko.

Badenak eta ispiluak ipini 
hainbat auzotan, auzokideek 
eskatuta.

Zabalekoko bidea konpondu.

Berdintasun II. Plana osatu 
Udalak aurrera egin dezan 
berdintasun politiketan.

Pertsona ezinduei kiroldegiko 
tasan saria eman.

Auzoetako jaietan eta udan 
Ibarrako bolatokiaren ondoan 
komun mugikorrak ipini.

I. Gastronomia Topaketa 
antolatu zonaldeko produktuak 
eta elikadura osasungarria susta
tzeko.

An tzinako Ibarrako eskolan 
txokoa egin auzokideek goza
tzeko.

“Hizkun tza-eskubideen 
Behatokia”rekin Kolaborazio-
akordioa sinatu auzokideek 
eskubideen urraketak salatu ahal 
izan di tzaten.

Ezinduak zain tzeko, 
sexualitateaz, lehen lagun tza 
emateko eta gazteen lonjetako 
istiluak kudea tzeko debaldeko 
ikastaroak antolatu.

Adie Barri
Egindakoa

adieorozko.com
adietaldea@gmail.com

7. zenb.
2014ko azaroa

Ministerio fiskalak Orozkoren kontrako aurretiko eginbideak ireki ditu

Elkartearen irregulartasunen artean, larrienak, gure 
ustez, hauek dira: 

Alde batetik, 35. orrialdean, txostenak jakinarazten 
du Presidenteak Hegoaldeko eraikun tzaenpresa 
modu irregularrean kontratatu zuela, izan ere, 7,9 
milioi euroko kontratu bateko lizitazio prozesuko 
arauei muzin egin zien. “El Presidente redujo el 
número de viviendas a construir que se especificaba 
en los pliegos, modificando el objeto de la licitación 
y sin la preceptiva autorización del Consejo. Dichas 
actuaciones son contrarias a lo establecido en los 
pliegos y a la adjudicación, por lo que debió iniciarse 
un nuevo expediente”, dio Kontu Auzitegiak.

Ministerio fiskalak Orozkon esku har tzea erabaki 
du Euskal Herriko Kontu Auzitegiaren 2011ko 
ikuska tze-txostena jaso ostean (http://www.tvcp.
org/2014.htm).
Momentuz, aurretiko eginbideak ireki baino ez du 
egin, hurrengo pausua da an tzemandako irregular
tasunak iker tzen edo artxiba tzen dituzten erabaki
tzea.

Euskal Herriko Kontu Auzitegiaren aipatu txostenean 
aipa tzen da EAJk hainbat irregulartasun egin zituela 
Zubiaur Eraikun tzak Elkarte publikoaren eta Udala
ren kargu zegoenean. Hain zuzen ere, 40 irregularta
sun aipa tzen dira, 9 elkarteari lotuak eta 31 Udalari.



Txostenaren 40. orrialdean aipa
tzen da Hegoaldeko etxebizi tzak 
eraiki tzeko kontratuaren esleipen
prozesua ere modu irregularrean 
egin zela “Los factores que re
querían de juicio de valor fueron 
valorados simultáneamente con los 
que se valoraban mediante fór
mulas, cuando la normativa exige 
valorar estas últimas con posterio
ridad”. Hau da, lehiaketan EAJk aur
keztu ziren enpresen alde teknikoa 
euren eskain tza ekonomikoa eza
gutu ostean baloratu zuen, horrela, 
bazekiten zenbateko balioa eman 
behar zioten alde teknikoari eurek 
gura zuten enpresak irabaz zezan 
lehiaketa. 

Paragrafo hauetan Kontu Auzite
giak azal tzen du EAJk lehiaketa 
nahierara esleitu zuela (kideko 
enpresa bati, gainera). Ez dakigu 
horren truke zer jaso zuen.

Txostenaren 38. orrian hau jakina
razten da: “el Consejo de Adminis
tración de la Sociedad estableció 
en 2007 un abono por dietas a su 
Presidente de 1.030 euros men
suales cuya determinación, como 
cuantía fija y periódica, resulta 
contraria a la ley. Estos importes 
dejaron de abonarse en julio de 
2011”. Honek esan gura du lehengo 
Presidenteak lau urte horietan Oro
zko herriarenak ziren 50.000 euro
tik gora poltsikoratu zituela. Adie 
Elkarteak sartu zenean, 2011ko 
uztailean, dieta horiek kobra tzeari 
uko egin genion, ez geniolako 
etikoa irizten, hala ere, momentu 
hartan ez genekien dietok irregula
rrak zirela.

Udaleko gestioaz, zerbi tzuak 
lehiaketa egin barik eta zerbi
tzuok ematen zituzten enprese
kin kontraturik formalizatu gabe 
ordain tzen zirela aipa tzen da 
(gaztetxokokoa, esate baterako. 34. 
orria). Horrez gain, besteak beste, 
Udalak, obrak amaituta, jabeen 

eskutik berreskuratu behar zituen 
urbanizaziogastuak egiten zituela, 
baina ez zituela inoiz berreskuratu 
obrak amaitu ez zirelako (esate ba
terako, 124. 590€ sare elektrikoaren 
kanalizazio bategatik. 37. orria); 
zinego tzien dietak joan zein ez 
ordain tzen zirela eta ez zirela 
Ogasunean aitor tzen (38. orria); 
egiten ziren lehiaketa publikoetan 
eskain tzaileei emandako puntuak 
arrazoitu barik zeudela (39. orria); 
Udalak etengabe erabil tzen zituela 
Zubiaur Eraikun tzaken lekuak eta 
jabe tzak aloka tzekontratu barik 
(41. orria); edo Udalak ez zuela lan
gileen soldataren murrizketa ezarri, 
2010eko ekainaren 1etik aurrera 
legez derrigorra zena (34. orria).  

Pentsa tzen dugu EAJk ekin tza irre
gular hauek, eta euretako ba tzuk 
ustelak, herriari azaldu behar diz
kiola. Dagoeneko Kontu Auzitegiak 
argi u tzi du EAJko kudea tzaileek 
fun tzio eta bide publikoak erabili 
zituztela euren probetxurako. Ez 
hori bakarrik, uste dugu Orozkori 
bueltatu behar diotela modu irre
gularrean eramandako dirua.

Beste alde batetik, 38. orrian, 
adierazten da “el 36% de los gastos 
de las fiestas patronales se corres
ponden con documentos que no 
reúnen los requisitos legales de 
facturas, incumpliendo la normati
va de subvenciones y la propia or
denanza municipal”. Kasu honetan 
irregulartasuna Adiek egin zuen, 
izan ere, Udalera heldu ginenean, 
32.400€ko gastuak jasoagiriekin 
eta tiket bidez egin ziren, zegokien 
fakturak eskatu beharrean. Hori 
dela eta, Adieri dagokio or

dainketa horiek azal tzea.

Udalean kargua hartu genuenean, 
eginkizunetako bat jaiak antola
tzea izan zen, hiru hilabete baino 
gutxiago pasatuta ospatu zirenak. 
Logikoki, hain denbora laburrean 
ez genuen egiten zenarekin aldera
tuta, aldaketa askorik egin. Orduan 
ez ginen jakitun ordainketa horiek 
irregularrak zirela, horrexegatik au
rrekoek egindakora mugatu ginen, 
baina hilabete ba tzuk geroago, 
orduan bai, konturatu ginen ez zela 
zuzena ordainketak faktura jaso 
gabe egitea. Ondorioz, hurrengo 
hiru urteotan zuzen tzen joan gara, 
EAJren gestoreek egindako hainbat 
eta hainbat ekin tza irregular zuzen
du ditugun modu berean.

Edozein modutan, jaietako 
gastu guztiak erabat justifikatuta 
daude ordainketa nori egin zaion 
adierazten duten agiriekin, beraz, 
ez dago zalan tzarik nora bideratu 
den ditu hori.

Ministerio Fiskalak erabaki du hiru 
kasutan baino ez har tzea esku: Pre
sidentearen dietak, langileen solda
tak eta jaietako gastuak. Ez dakigu 
nolatan egin duten aukeraketa 
hori, izan ere, gure ustez, kontratu 
bat nahierara eslei tzea, batez ere 
hain kopuru handia izanda, ikertu 
beharko li tzateke.

Datozen hilabeteotan jakingo 
dugu iker tzea edo artxiba tzea 
erabaki tzen duen.

Artxibatuta ere, Adiek exijitu 
egingo dio EAJri Zubiaur Eraikun
tzakeko Presidente ohiak eraman 
zuen dirua buelta tzea, 2007an bere 
buruari ezarri zion “dieta” eta inork 
ezagu tzen ez zuena gu Udalera 
heldu arte. Ekin tza ustela eta guztiz 
lotsagarria etikaren eta transparen
tzia politikoaren ikuspuntutik.

Zubiaur Eraikun tzak-eko lehengo Presidenteak 
eraman zuen dirua bueltatu behar du:  

50.000 euro baino gehiago,  bere buruari 
ezarri zion “dieta” eta inork ezagu tzen 

ez zuena gu Udalera heldu arte


