
Eguneroko gestioaz aparte eta ohiko Udal-kon-
tuetan jarduteagaz gain, azken urte honetan Adie 
Gobernu Taldeak, besteak beste, ekin tza hauek egin 
ditu:

Bizkaitarrok jaso  tzen dugun diruaren banaketa 
zuzenagoa egiteko eskatu udalaz gaineko insti-
tuzioei. Horrela, orain jaso  tzen dugunarekin aldera-
tuta, Orozkok Aldunditik diru-sarrera altuagoak 
jaso  tzeko.

Katadio auzora ur edangarria eroateko beha-
rrezko urbanizazioa egin, gaur arte ez bai  tzeukaten.

Udalaren ondasun publiko rustiko ba  tzuen ikerke-
tak eta mugaketak egin, urteetan pribatizatuz joan 
diren udal-ondasunak errekupera  tzeko helburuz.

Auzoen mantenurako diru-partida handitu, 
ahal den neurrian, euren beharrei eta eskaerei eran-
tzuteko.

Gastu soziala handitu, hain zuzen ere, giza-la-
rrialdietarako lagun tzarako diru partida handitu eta 
beste partida bat sortu familiei lagun tza psikosozial 
zerbi tzua ezar tzeko. 

Araudia sortu eta Eusko Jaurlari tzarekin hi-
tzarmena sinatu, e txebizi tza hu tsen alokairua 
susta tzeko.

Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera eta Nerbioi-
Ibaizabal eskualdeko udalerriekin ikerketa-diag-
nostikoari hasiera eman, gazteriari bideratutako 
iniziatibak susta tzeko; esate baterako, bekak eta 
enplegu-politikak.

Anbulategi berriaren proiektua egin aurten 
obrei ekin ahal izateko.

Museoan herritarren ekarpenak jaso tzeko oina-
rrizko proiektua ikusgai ipini eta gero, Gizarte-e txe 
berriaren proiektua egin.

Paga tzandu eta Zaloako bideak konpondu, 
egoera  txarra zela eta, Bideen Konponketa-Planean 

lehene tsitakoak zirelako.

Lehendakari Agirre Plaza konpondu.

Larre publikoen ordenan tza egin, gestioa 
hobe tzeko. Honen helburua da lurzoruaren eta 
abel tzan tza sektorearen ingurumen, ekonomia eta 
giza-etekin handiena lor tzea.

Zaharren tzako herri segurtasunaren, mobilen 
erabileraren eta inteneten inguruko ikastaroak 
eskaini.

Futbol zelaiko belarra aldatu, izan ere, oso 
egoera  txarrean zegoen eta jokalariei lesioak eragite-
ko arriskua sor tzen zuen.

Lagun bi kontratatu bide-bazterrak garbi tzeko 
zerbi tzua indar tzeko.

Udal-ortuen proiektua mar txan ipini Presa txun 
eta nekazari tza ekologikoan formazioa eskaini.

Kudeaketa energetikoaren politika mar txan 
ipini, eraginkortasun energetikoan hobekun tza-
helburuak ezar tzeko, kon tsumo energetikoa gu txi-
tzeko eta baliabideak hobeto erabil tzeko helburuz.

Udal pu tzu septiko guztien kontrola eta ana-
lisia egin, horietan ekin tza-plana egiteko, errekan 
amai tzen duten hondakin-uren kalitatea hobe tzea 
ahalbidetuko duena.

Orozkon dauzkagun 5 ibilbide laburretatik 3 
homologa tzeko eskatu eta egokitu. Hauek PR ize-
narekin ezagu tzen ditugu eta 90. hamarkadan ipini 
ziren mar txan.

Museoaren web orri berria egin, diseinu berri-
tzailearekin eta dominio propioarekin, hau da, udale-
txekotik apartekoa.

Udale txe eta liburutegiko aurreko aldeetan 
megafonía finkoa ipini, plaza ingurua musikaz giro-
tzeko komeni denean.
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2011n Adiek Zubiaur Eraikun tzak-
eko presidente kargua hartu zuen 
eta aurreko presidenteak kobra-
tzen zuen soldata kobra tzeari uko 
egin zion. 2014an Euskal Kontu 
Auzitegiak  txosten batean esan 
zuen Olaguenagak 2007 eta 2011 
bitartean presidente karguagatik 
jasotako dietak legearen kontrakoak 
zirela, “kopuru finkoa eta aldizkakoa” 
zelako, hau da, soldata modukoa. 
Zubiaur Eraikun tzatik EAJri bi bider 
eskatu genion dieta horiek justifika-
tzeko, baina ez ziguten eran tzun.

 Txosten hau Madrileko Kontu 
Auzitegira joan zen eta honek ere 
dieta hauen inguruko kontu-eran-
tzukizun posiblea ikusi zuen, beraz, 
Zubiaur-i sala tzeko aukera eskaini 
zion, kaltetua bai tzen. Onartu egin 
genuen, legeak ez duelako uzten 
soldata publiko bi kobra tzea eta 
uler tzen genuelako, eta oraindik 
ere horrela uler tzen dugu, gure 
ardura zela baten batek, ustez, 
legez kontra kobratutako dirua 
Orozkoren tzako berreskura tzen 
ahalegin tzea.

Madrileko Kontu Auzitegiak Zubiau-
rren demanda onartu zuen eta horri 
Estatuko Fiskal tza ere lotu zi tzaion. 
Olaguenaga prozesatu egin zuten, 
ustez, justifikatu gabekoa kobra-
tzeagatik. Epaileak absolbi tzea 
erabaki zuen eta Zubiaur kostak 
ordain tzera kondena tzea (12.000 
bat euro), bere ustez, soldata esku-
dun-organoak ezarri ziolako, hau 
da, Ba tzar Orokorrak. Honek 1994an 
Sozietateko orduko presidentearen-
tzako soldata onartu zuen. Gainera, 
epaileak onar tzen du Olaguena-
gak lan handia zuela, Hegoaldeko 
urbanizazio-lanak zirela-eta.

Argitu behar dena da Kontu Auzi-
tegia alderdi politikoek zuzen tzen 
dutela eta ez duela azter tzen deli-
turik dagoen ala ez. Hau da, Mar-

garita Mariscal de Gante epaileak, 
José María Aznarren gobernuan 
justizia ministroa izandakoak, ez 
du aztertu Ba tzarraren akordioa 
legezkoa den edo ez (1994ko pre-
sidenteak ez zuen kobra tzen alkate 
izateagatik), ezta ere ROFeko 13. 
artikulua bete tzen den (honen ara-
bera, ezin dira soldata publiko bi 
eduki). Senten tziak ez du inon ere 
esaten Olaguenaga alkatea zela eta 
horregatik kobra tzen zuela. Bakarrik 
aipa tzen du presidentea zela, lan 
handia zuela eta soldata eskumena 
zuen organoak onartu ziola.

Era berean, inportantea da jakitea 
Olaguenagak bere burua salba-
tzeko presidentea izateagatik sol-
data zuela onartu behar izan duela, 
beti ezeztatu izan duena. Azke-
nean, behin onartuta ez zirela die-
tak, frogatuta gera tzen da bigarren 
soldata ezar tzeko orozkoar guztiak 
engaina tzen ahalegindu dela. 

2007an Zubiaurreko Administrazio 
Kon tseiluak (EAJko kideek osatua) 
presidentearen tzako dieten or-
dainketa onartu zuen, aldi berean 
alkatea zenari eta horregatiko 
soldata izanda. Zergatik ez zuen 
soldata onartu? Bigarren soldata 
kobratu ahal izateko Udalba tzak 
onartutako idazkari kontu-har-
tzailearen aldeko  txostena behar 
delako, baina hori ezinezkoa 
zen soldata bi eduki tzea legez 
kanpokoa baita. Zer egin zuten? 
Soldata zena dieta tzat mozorrotu, 
Udalba tzatik pasatu barik, Sozieta-
tearen Kon tseiluaren barruan, inor 
enteratu barik, posible zelako die-
tak ezar tzea. Hauxe da herritarren 
kontrako lehenengo engainua.

Hegoalderen urbanizazio-lana, 
Orozkon egiten den beste edozein 
urbanizazio-lan bezala, Udalak 
kudeatu behar du. Alkateari 
dagoeneko ari ginen ordain tzen 

soldata horretaz ardura tzeko, baina 
EAJk Hegoalderen kudeaketa-
lana (Udalarena zena) Zubiaurri 
eman zion eta lan hori egiteagatik 
presidenteari soldata ezarri zion, 
alkatearen lana izanda. Bigarren 
gezurra herritarrei: lan berbera egi-
teagatik bi bider kobra tzen zuen. 

Adietik EAJri ardura eskatu diogu-
netan bere ezin okerrago egindako 
kudeaketak Orozkon u tzitako 
5 milioiko zorrarengatik, ez du 
inoiz bere ardura tzat hartu, baina 
alkateak era irregularrean kobratu-
takoa i tzul tzeko eskatu genionean, 
eran tzuten zuen lan handia zuela, 
Sozietatearen kudeaketa guztia 
bere ardura zelako. Zertan gera tzen 
gara? Kudeaketaren arduraduna 
zen, bai ala ez? 

Horrela bazen eta kobratu behar 
bazuen lan horregatik, zergatik 
kontratatu zuen, Sozietatean 
zeregina egon edo ez, hilean 5.500 
euro kobratzen zituen jerentea? 
Hainbesteko dedikazioa eska tzen 
zuen Hegoalderen urbanizazio-
lanak Orozkoren tzat urtean ia 
100.000 euroko kostea izateko? 
Horrez gain, Sozietateak soldata 
eta dieta artean hainbeste diru 
gasta tzen zuen bitartean, 2010ean 
Udalari 600.000 euroko mailegua 
eskatu zion, ez zuelako dirurik. 
Hainbeste dedikazio eta hainbeste 
soldataren ostean, hori gu txi bali tz, 
5 milioi euroko zorra uzten digute?

Jarrera hauek, etika eta gardenta-
sun politikoaren ikuspuntutik, guz-
tiz lo tsagarriak eta inmoralak dira. 
Olaguenagak soldata publiko bi 
kobra tzen zituela frogatuta, modu 
irregularrean bereganatutako dirua 
herriari bueltatu diezaiola eska tzen 
diogu EAJri.

PNVri aurreko alkateak bere bigarren soldatan kobratutako 
51.000 euroak orozkoarroi bueltatzeko eskatzen diogu


