
Eguneroko Udal gestioaz gain, 
azken 18 hilabeteotan, Adieren 
Gobernu Taldeak ekin tza hauek 
burutu ditu, besteak beste:

Herri parte-har tze udal ba-
tzordea sortu, parte-har tzearen 
inguruko gaien jarraipena egiten 
duen zinego tzigo espezifikoarekin. 

Gazteriaren artean lanari eki-
tea sustatu, honi buruzko tallerren 
bidez eta Nerbioi-Ibaizabaleko III. 
Ideia Lehiaketaren bidez. 

Santa Maria kalea birgaitu eta 
aldatu.

Zubiaur Plazako gal tzada-
harria konpondu eta plazari 
zabaltasuna eman,  txorkoak, 
bolak… kenduz eta problemak 
eragiten zituzten zuhai tzak or-
dezkatuta.

Epal tze auzorako bide-zatia 
aldatu eta konpondu.

Zaloa auzorako bidearen 
konponketa lanen lehenengo 
zatia burutu.

Santa Marinara daraman pista 
konpondu. 

Udal bideen planoa egin eta 
bertan ari tzeko ekin tza-plana 
osatu.

Argi publikoaren instalazioak 
berriztu eta hobetu ESE baten 
kontratazioaren bidez. Honek 
dauka argi publikoko eta udal 
eraikinetako energiaren faktura-
zioaren, inber tsioaren eta mante-
nuaren ardura. 

Santa Marinako lursail bat ero-
si bazkaleku egiteko eta erabilera 
publikoko mendira gehi tzeko.

Ibaiondo kaleko hondakina 
lurrera bota arriskuagatik.

Bi langabetu kontratatu sei 
hilabetez hiri-al tzariak egoki tzeko 
eta bide bazterrak garbi tzeko. 

Lan pol tsa sortu aldi baterako 
lana bete tzeko udal lanpostue-
tan; brigadako langile eta aguazil, 
lehiaketa-oposaketaren bidez. 

Asteroko enplegu zentroaren 
zerbi tzua eskaini, Induma bule-
goan.

Donibane Aretoan pelikulak 
emititu ahal izateko proiektore 
digitala ipini, izan ere aurrekoare-
kin ezinezkoa zen gaur egungo 
pelikuak gehienak erreproduzitu. 

Kiroldegiko frontoiko zorua 
ordezkatu eta plazakoarena 
konpondu.

Ibarrako ur garbi tzailearen 
egitura konpondu, hondatuta 
zegoen eta.

Legez kanpoko zabortegiak 
desagerrarazi Ugalden, Burrulla-
gan, Zaloako guru tzean eta Urigoi-
tirako errepidean.

Elikagai-burujabe tza proiek-
tua mar txan ipini, ikerketa-diag-
nostiko baten bidez.

Kiroldegian desfibriladorea 
ipini.

Neguko Jolas txoko zerbi tzua 
ipini mar txan. Hau da, Gazte-
txokoa egokitu 5 urtera arteko 
umeen tzako negu garairako. 

Igerilekuetako belarra berritu 
eta lur azpiko urezta tze sistema 
ipini. 

Belaunaldien arteko jardu-
naldia antolatu zaharrengan-
dik gazteenengana ezagu tza 
transmiti tzeko. Bertan herriko bi 
zahar eskolako lehen hezkun tzako 
1. eta 2. mailako ikasleei bizipenak 
kontatu zizkieten.

Orozkoko Gorbeialdeko tu-
rismo bulegoa Itourbask sarean 
sartu, hau da, Euskadiko turismo 
bulegoen sarea.

Museoko beheko solairuko 
erakusketako jarraituko panelak 
berritu.

Basoaren birsorkun tza bul-
tzatu mendi publikoko zati 
handi batean bertako espezieak 
errekupera tzen lagunduko duten 
landareak ipinita. 

Albaitari taldea eroan au-
zoetara  txakurren derrigorrezko 
“chip”ak ipin tzea errazteko. 

Barnetegia antolatu Gorbeian 
gazteek aisialdi egunak pasa di-
tzaten, Orozkoko historia, natura 
eta lehen sektorea ezagu tzeko eta, 
horrez gain, kirola praktika tzeko. 
Den-dena euskaraz.

Liburutegian ume 
 txikienen tzako “ txokoa” egokitu 
literaturarekin eta euren tamainako 
al tzariekin. 

Kirol gu txituen praktika susta-
tzen segitu Kirol Gu txituen III. 
Egunarekin. 

Zuztarluze 2015 eskola arte-
ko lehiaketaren finala antolatu 
Orozkon. 

Orozkora ekarri Emakume 
Pilotari Eguna, hau da, esku pilota 
eta gomazko paletako emakumeen 
 txapelketa.
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Aurreko urteetan bezala, eko-
nomia arloan gure filosofia da 
Udal zerbi tzuei eustea eta, ahal 
denean, areago tzea Udalari zorrik 
eragin barik.

Iaz 4.059.800 euroko aurrekontua 
onartu genuen. Hau egin geni-
tuen aldaketekin, soberakinaren 
zati handi bati esker,  4.530.473,32 
eurokoa bihurtu zen. Zuhur-
tziagatik ez genion soberakinaren 
zati handi bati heldu, hau da, 
200.000 euro gorde tzea erabaki 
genuen ezustekoetarako.

Gaur egun ere zuhur tziaz joka-
tzen segi tzen dugu, batez ere, 
hiru arrazoiongatik: 

- Aurrekontu-egonkortasun 
Legea dagoelako behar tzen gai-
tuena ekonomika-finan tza plana 
egitera sar tzen den baino diru 
gehiago gastatuz gero. Beraz, 
inportantea deri tzogu aurrezki 
koltxoia eduki tzeari. 

- Lege horrek behar tzen duelako 
elkarte publikoetako zorra ordain-
tzera Udalaren tzat zor horrek 
suposa tzen duen por tzentajearen 

arabera. Hori dela eta, 2015etik 
Zubiaur Eraikun tzak-eko kontuak 
Udalekoekin bateratu behar ditu-
gu. Hau da, Udal aurrekontuetan 
kontuan izan behar da elkartea-
ren zorra. 

-Elkarte publiko honek zor handia 
duelako, elkartea bera likidatu-
takoan Udalera pasatuko dena 
(likidazio epea 2017ko maia tzera 
artekoa da). 

Ez genuen saihestezinezkoa 
a tzeratu gura eta Zubiaur 
Eraikun tzak-en zorra lehenbaile-
hen kita tzeko 2015eko urtarrilean 
ordain tzen hastea erabaki ge-
nuen. Soberakinetik 200.000 euro 
ipini genituen eta hilabete ba tzuk 
pasatuta, legez zorra kita tzeko 
obligazioa heldu zi tzaigun. 

Elkartearen kontuak Udalekoekin 
bateratuta, zorra Udal aurrekon-
tuaren % 59 zenez, legeak gure 
aurrezteko ahalmeneko %50 
jar tzera behar tzen gaitu. Honek 
esan gura du zenbat eta diru 
gehiago aurreztu, orduan eta 
kopuru handiagoa erabili be-
harko dugula zorra kita tzeko. 

2016an 254.000 euroko ekarpena 
egin dugu. Honela, saldu ditugun 
ondasunei gehituta, Elkartea-
ren zorretik 302.000 euro kitatu 
ditugu. Gaur egun 3.755.000 
eurokoa da zor hori: 1.857.000 
euro bankuarekin eta 1.898.000 
euro Udalarekin.

2015eko balan tze ekonomikoa 
itxita, oraindik ere emai tzak posi-
tiboak izan dira. 386.480,55 euro 
aurreztu ditugu, soberakinean 
gorde direnak.

Aurtengo aurrekontua 4.114.600 
eurokoa da. Beti bezala, zuek ur-
terik urte era batean edo bestean 
–auzoetako ba tzarrak, sarrerak, 
ba tzordeak eta abar– eskatu 
diguzuenean oinarrituta osatu 
dugu eta guk barrutik ikusten 
ditugun beharrizanak kontuan 
hartuta ere bai. EAJ eta Bildu-
ren ekarpenak ere sartu ditugu 
bertan.

2015eko balantze ekonomikoa

Urtebete gobernuan legealdi berrian

ba tzea.

Aurrekontuei dagokienez; gure helburua da, beti 
bezala, gainerako talde politikoak bertan inplika-
tzea euren ekarpenak eginez eta elkarrekin lan 
eginda, proiekturik onenak, datozen aldetatik 
datozela, aurrekontuetan isla tzea guztiok jaso 
dezagun horien onura. 

EAJ eta Bilduri proposatu diegu hauteskunde pro-
gramen baterako berrikustea komunean ditugun 
gaiak burutu ahal izateko. Era berean, eskatu diegu 
euren tzako zein puntuk duen lehentasuna esateko 
horien bideragarritasuna azter tzeko.

Adiek orain urtebete ekin zion legealdi berriari 
Orozkoko herriak hauteston tzietan emandako 
gehiengo absolutua tarteko. Gehiengo horrek, 
baina, ez du gure fun tziona tzeko modua aldarazi, 
izan ere, gure izateko arrazoiak segi tzen du izaten 
Udala herritarren zerbi tzura jar tzea. Eta hori ez da 
guk gehiengo absolutua eduki tzearen araberakoa.  

Ostera, gehiengo horrek berma tzen duena da au-
rreko legealdian bizi izandako blokeo egoerak gaur 
egun ez direla posible, eta horrek talde politikoen 
estrategiak aldarazten ditu. Gurea lehengo berbera 
da: gure ekin tzetan ahalik eta adostasun gehien 


