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2015eko apirila

2011n topatu genuena
Gobernua jendeari lepoa emanda

Orozkoren etorkizunerako funtsezko erabakiak har tzen 
zituzten herriari galdetu eta informatu barik ( parke eolikoa, 
pisu kopuru handi tze nabarmena...).

Herritarrok ez genuen parte har tzen ez eta udal kontuen 
informaziorik jaso tzen (gastuak, kontratazioak...).

Zubiaur Eraikun tzak euren azpijokoetarako erabil tzen zu-
ten: geren tzia nahierara kontratatua soldata neurribakoagaz, 
hirigin tza-espekulazioa...

Zubiaur Eraikun tzak-en zorra: 5 milioi euro.

Jaramon egiten ez zi tzaion Udala eta gestio txarra
Alkateak bere enpresan egiten zuen lan, ez udaletxean.
Hainbat txosten topatu genituen 18 urtez zabalik egondakoak.
Udalak likidezia problemak zituen kobra tzeko zain zeuden zorrengatik. 

Guztira 930.000 euro.
Udalaren zor bizia 489.000 eurokoa zen (2010/12/31).
Euskal Herriko Kontu Auzitegiak frogatu du zerbi tzuak lehiaketara eroan 

barik eta enpresekin kontratua egin barik ordain tzen zirela.
Orozko zen, 2.000 biztanletik gorako Euskadiko udalerrien artean, etxebi-

zi tza huts gehien zeukana (eta Estatuko 30.a). Hala ere, Udalak ia 400 etxe-
bizi tza gehiago proiektatu zituen bakarrik Hegoalden.

Hegoaldeko 2. fasea ordain tzeko 1.648.378,25 €ko mailegua eskatu zuten 
1. fasea saldu aurretik eta eraiki tzeko aurreikuspen barik.

Irregulartasunak eta diskriminazioak
Kontu Auzitegiaren arabera, Hegoaldeko eraikun tza enpresaren lizitazioa eta 

kontratuaren adjudikazioa ( 7,9 milioi euro) irregularrak izan ziren.
Kontu Auzitegiaren arabera, alkateak Zubiaur Eraikun tzak-en jaso tzen zituen 

1.030 €ko hileroko dietak legez kanpokoak ziren (50.000 €tik gora lau urtean).
Oparoaldi ekonomikoan Zubiaurren hirigin tza azpiegitura handietan gastatu zuten eta hainbat 

auzotako oinarrizko beharrak bete barik i tzi zituzten.
Auzokideak ezberdin trata tzen zituzten nor ziren eta bizi ziren auzoaren arabera.
Udalak Zubiaur Eraikun tzak-i lur metro koadroa 327,78 €an saldu zion eta susta tzaile pribatuei 117 

€an. Honek Udal pisuak garestitu zituen eta gazte askok Orozkotik kanpora erosi behar izan zuten.



2015ean utziko duguna
Informazioa eta transparen tzia

Urte hasiera guztietan, Gobernu Taldeak etxe guztietara heda tzen ditu bere helburuak eta urte 
amaieran Donibane Aretora joan ohi da herritarrei egin duenaren eta bete ez duenaren berri ematera.

Web orriak Udal informazio eguneratua eskain tzen du eta 
tramiteak etxetik egitea ahalbide tzen du.

Plenoak arratsaldez egiten dira, jende gehiago joan ahal 
izateko. Graba tzen dira eta Udal web orrian ikusgai jar tzen 
dira.

Orozko Gaur buletina etxeetara zabal tzen da Udaleko gaien 
inguruan informazioa helarazteko.

Gestio garbia eta eraginkorra
Alkateak udaletxean egiten du lan, Udal gestioaren fun tzionamenduaren buru da 

eta berarekin berba egin gura duen herritarraren eskura dago.
Krisi ekonomikoan Udalak orain lau urte baino zerbi tzu gehiago eskain tzen ditu 

zorra handitu barik: Giza-Hezi tzaile zerbi tzua astean 9 orduz egotetik lanaldi osoan 
egotera pasatu da, Induma bulegoak ardurak bikoiztu ditu, zerbi tzu berriak daude 
(Auzo-taxia, pediatra errebisioak, Elikagai Bankuaren produktuen banaketa, Garbi-
gunea laudion, Umeen inskripzioa euskaraz, udako liburutegia, ospakizunetarako 
ludoteka, Ibarrako txokoa...).

Kobra tzeko zain dauden zorren kopurua 323.000 eurora jaitsi da.
Udalaren zor bizia 154.963,34 eurora jaitsi da (2014/12/31).
Lehen kontratatutako kanpo-enpresek egiten zituzten lanak orain Udalak berak 

egiten ditu.
Zubiaur Eraikun tzak likidazio prozesuan dago bere zorrak Orozko ahalik eta gu-

txien kaltetu dezan.
Orozkok probetxu handiagoa lor tzen du bere erakargarritasun turistikotik: Gor-

beiako Turismo Informazio Gunea, a tzerritar taldeen joan-etorriak eta abar.

Parte-har tzea eta jasangarritasuna
Herritarrek Udal erabakietan parte har tzen dute tresna eta parte-

har tze prozesuen bidez (aurrekontuen elaborazioa, auzoetako ba-
tzarrak, Auzoetako Udal Kontseilua, jai ba tzordea, Zubiaur plazako 
eta Santa Maria kaleko obrak, turismo foroa, Parke eolikoari buruzko 
galdeketa...).

Orozkok garapen jasangarrian eta ingurumenaren zainketan hobera 
egin du: Oinezkoen tzako plaza, Santa Maria kalean norabide baka-
rreko bidea, kontrolatu gabeko zabortegiak kendu, eraginkortasun 
energetikoa hobetu eta gastua gutxitu, espezie inbadi tzaileak errotik 
kendu, bosgarren edukion tzia ezarri...

¡¡GRACIAS POR AYUDARNOS A HACER DE OROZKO UN PUEBLO MEJOR!! ESKERRIK ASKO OROZKO HOBETZEN LAGUNTZEAGATIK!


