UDALBATZA OSOA
Bilkura-akta
Ohiko bilkura
Data: 2017ko otsailaren 15a, asteazkena.
2017ko martxoaren 8an akta onesteko bilkuran egindako oharrak biltzen ditu.
Oyón-Oiongo udaletxeko bilkuren aretoan, adierazitako egunaren 20:00etan, honako zinegotzi jaunandre hauek bildu dira Udalbatzaren osoko bilkura egiteko. Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV)
alkate-udalburu jauna da bilkuraren buru. Conchi Villanueva Gutiérrez (EAJ-PNV), Idoia Eslava
Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV), Luis Felipe Campos Latre
(PP), José Manuel Villanueva Gutiérrez (EhBildu Oion), Elizmendi Martínez de San Vicente
Apiñániz (EhBildu Oion) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSE-EE-PSOE).
Bertaratu ez diren zinegotziak: Agustín Hervías Salinas (PP), bertaratu ezina arrazoitu du, eta Diana
Rubio Lafuente (PP).
Alfredo S. Sastre de A. idazkari titularra da bilkurako idazkari.
Alkate-udalburu jaunak deitu du bilkura, aldez aurretik eta arauzko publizitatearekin. Honako hau
da
Eguneko aztergaien zerrenda
1. Onestea 2017ko urtarrilaren 25eko ohiko bilkurako akta.
2. Alkatetza dekretu eta ebazpenak.
3. Kultura, Turismoa, Festak, Obrak eta Zerbitzuak, eta Nekazaritza Batzordea.
4. Gazteria, Hezkuntza eta Kirolak Batzordea.
5. Gizarte Ongizatea, Euskara eta Osasuna Batzordea.
5.1. Arabako Foru Aldundiaren erabakiarekin, gizarte zerbitzuen prestazioa behin behinean
mantentzearekin, ados egotea.
6. Ekonomia, Ogasuna eta Enplegua, eta Hirigintza Batzordea
6.1. Hasiera batean onestea 2017 ekitaldiko aurrekontu orokor arrunta.
6.2. Eh Bildu taldearen mozioa, Garoñako zentral nuklearra berriz irekitzeari buruzkoa, eta
EAJ-PNV taldearen zuzenketa.
6.3. Eh Bildu taldearen mozioa, Armentia-2 gas putzuari buruzkoa, eta EAJ-PNV taldearen
zuzenketa.
6.4. “Eraikin urdinaren” erabilera lagatzea Fondo Formación Euskadi SLL enpresari,
profesionaltasun ziurtagiria lortzeko ikastaroak emateko.
Azken puntua) Galderak eta eskeak
Bilkuraren izaerarekin eta eguneko aztergaien zerrendarekin bat etorriz, eta gaiak jorratu eta
bozkatu ostean, honako erabaki hauek hartu dira:
1. Onestea 2017ko urtarrilaren 25eko ohiko bilkurako akta.
Alkate-udalburu jaunak aktari oharrik egin nahi dioten galdetu die zinegotzi jaun-andreei.
Ez da oharrik egin.
Hau erabaki da:
1) Onestea 2017ko urtarrilaren 25eko ohiko bilkurako akta.
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Aldeko botoak: 7 (zazpi); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV), José
Manuel Villanueva Gutiérrez (EhBildu Oion), Elizmendi Martínez de San Vicente Apiñániz
(EhBildu Oion) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSE-EE-PSOE).
Abstentzioak: 1 (bat); Luis Felipe Campos Latre (PP).
2. Alkatetza dekretu eta ebazpenak.
Idazkari jaunak, alkate-udalburu jaunak hala eskatuta, Alkatetzaren dekretu eta ebazpenen berri
eman du, zehazki, aurreko ohiko bilkuratik aurrera emandakoenak: 2017ko 7/17tik 25/17era
bitartekoak.
Bertaratuak jakinaren gainean gelditu dira.
3. Kultura, Turismoa, Festak, Obrak eta Zerbitzuak, eta Nekazaritza Batzordea.
4. Gazteria, Hezkuntza eta Kirolak Batzordea.
5. Gizarte Ongizatea, Euskara eta Osasuna Batzordea.
5.1.
Arabako Foru Aldundiaren erabakiarekin ados egotea, gizarte zerbitzuen prestazioa
behin behinean mantentzeari dagokionez.
Aurrekariak:
1. Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen (abenduaren 5eko 12/2008 Legea; aurrerantzean,
GZL) 42. artikuluak ezartzen duen moduan, Udalari dagokio funtzio hauek gauzatzea:
a. 29. artikuluan zehazturik datozen oinarrizko gizarte-zerbitzuak sortzea,
antolatzea eta kudeatzea.
b. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen
Katalogoko lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuak eskaintzea,
telelaguntza-zerbitzua izan ezik. Lehen arretako gizarte-zerbitzu horiek
22. artikuluko 1. paragrafoan daude arauturik.
2. GZLaren 2. artikuluak gizarte-zerbitzuak jasotzeko eskubide subjektiboa ezartzen du, eta
hori 2016ko abenduaren 26an perfekzionatuko da.
3. Araudi-eskakizun horiek berehala aplikatu behar dira eta, horrenbestez, hau jakinarazten du
Oyón-Oiongo Udalak:
a) GZLaren 42. artikuluak, eta Legean jasotako beste araudi-erreferentzia batzuek, bereizi
egiten dituzte udal-eskumena eta zerbitzuaren prestazio eraginkorra.
b) GZLaren helburu argi eta zehatza da udal-eskumeneko gizarte-zerbitzuak hainbat udal
elkartuta eman ahal izatea (GZLaren 28.2 eta 29.4 artikuluak). Helburu hori beharrezkoa da
Arabako Lurralde Historikoan; izan ere, Gasteizek izan ezik, udalerri batek ere ez du
gainditzen 20.000 biztanleko muga. Oyón-Oion ere ez da muga horretara iristen, bertako
biztanleria 3.000 pertsonatik beherakoa baita.
c) Prestazio partekatu hori jasota dago, halaber, GZLaren 36.5 artikuluan; izan ere, bertan
ezartzen da Gizarte Zerbitzuen Mapak, aplikatu ahal izateko, foru- eta toki-administrazioek
zehazten dituzten banaketa geografikoak hartuko dituela aintzat. Bere garaian onetsi zen
Arabako Lurralde Historikoko Zerbitzuen Mapa, baina une honetan zehazteko dago udalmugapetik haragoko lurralde-esparruan eman behar diren gizarte-zerbitzuak emateko
modua.
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d) Udal honek ezin ditu, bere tamainarengatik eta Lurralde Historikoko Mapara egokitzeko
ezintasunagatik, gizarte-zerbitzu horiek bere kabuz eman.
e) Oraindik ez da adostu kudeaketa partekaturako formula egoki bat, elkartuta edo beste bide
instituzional batetik, gizarte-zerbitzu horiek ematea ahalbidetuko duena.
f) Orain arte Arabako Foru Aldundiak ematen zituen udal-zerbitzuetako asko, bere kabuz eta
hitzarmenen bidez, baina ezarritakoaren arabera zerbitzu horiek udal-eskumenekoak dira.
g) GZLak berariaz aitortzen du administrazioen arteko lankidetza- eta koordinaziobetebeharra; hori berezkoa du gizarte-zerbitzuz osaturiko honelako sistema batek.
h) Era berean, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen Legearen 31.2.a) artikuluak
ezartzen du aldundien xedeetako bat dela “probintziako lurralde osoan udalerriaren
eskumeneko zerbitzuak osorik eta egoki betetzea ziurtatzea”.
4. Arabako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluaren 904/2013 zenbakiko Erabakia; horren
bidez onesten da Lurralde Historikoko udalei helaraztea 2016ko abenduaren 26tik aurrera
gizarte-zerbitzuak ematen jarraitzeko proposamena, orain arte Aldundiaren eta 20.000
biztanletik beherako Arabako Lurralde Historikoko udalerrien artean kudeatu den moduan.
Zerbitzu hori behin-behinean baino ez du emango Aldundiak, aldi batez.
5. Beharrezkotzat jotzen da udal-eskumenekoak diren zerbitzuak emateko eta Gizarte
Zerbitzuen Legean, Zorroari buruzko Dekretuan eta Plan Estrategikoan zehaztutakoa
betetze aldera lankidetzan jarraitzeko; hori guztia egungo Gizarte Zerbitzuen Euskal
Zerbitzuarekin bat datorren perspektiba teknikoa, juridikoa eta finantza-nahikotasunari
dagokiona ardatz hartuta.
6. 2016ko abenduaren 26tik aurrera bermatu egin behar da udalerri honetako herritarrek
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako prestazioak eta zerbitzuak jasotzeko duten eskubide
subjektiboa; horrenbestez, erabat bermatuta geratu behar dute, Aldundiak eta udalerri honek
orain arte eman eta kudeatu dituzten moduan.
7. Eta hori eraginkorra izan dadin, udalerri bakoitzeko eskumeneko udal-organoak erabakia
onartu eta dagokion jakinarazpena egin behar dio Arabako Foru Aldundiari, ziurtagiri
bidez.
Hau erabaki da:
1. Oyón-Oiongo Udala Diputatuen Kontseiluaren 904/2016 Erabakiarekin bat datorrela
adieraztea; horren arabera, Aldundiak gizarte-zerbitzuak ematen jarraituko du 2016ko
abenduaren 26tik aurrera, Aldundiak eta 20.000 biztanletik beherako Arabako Lurralde
Historikoko udalerriek orain arte elkarrekin kudeatu duten modu berean. Zerbitzu hori
behin-behinean emango du Aldundiak, 24 hilabeteko aldi batez; aldi horretan, Mapa egiteko
eratutako erakundearteko mahaiak gizarte-zerbitzu guztiak emateko behar diren baliabide
tekniko, ekonomiko eta juridikoak proposatuko ditu, bakoitzari dagokion eskumenesparruan. Mapa pixkanaka ezarriko da adierazitako aldian.
2. Alkateari erabaki honetan zehazten den guztia garatzeko eta kudeatzeko ahalmena ematea.
3. Erabaki honen berri ematea Arabako Foru Aldundiari, Diputatuen Kontseiluaren erabaki
horretako bigarren puntuan jasotako ondoreetarako.
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Aldeko botoak: 8 (zortzi); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV), Luis
Felipe Campos Latre (PP), José Manuel Villanueva Gutiérrez (EhBildu Oion), Elizmendi Martínez
de San Vicente Apiñániz (EhBildu Oion) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSE-EE-PSOE).
6. Ekonomia, Ogasuna eta Enplegua, eta Hirigintza Batzordea
6.1. Hasiera batean onestea 2017 ekitaldiko aurrekontu orokor arrunta.
Alkate jauna: 2017 ekitaldiko aurrekontu orokor arruntaren proiektua igorri zitzaten talde
politiko guztiei 2017ko urtarrilaren 26an. Horretarako irekitako epean, Eh Bildu Oion
taldeak zuzenketa bat aurkeztu zuen, eta aurrekontuaren proiektuaren arduradun politikoa
den gobernu taldeak zuzenketa hori onartu zuen.
Otsailaren 8ko kontuen batzorde bereziak proposatu zuen 2017 ekitaldiko aurrekontu
orokor arruntaren, aurrekontua betetzeko udal arauaren eta lanpostuen zerrendaren behin
behineko onespenaren aldeko txostena idaztea.
Gamarra jauna: Inbertsioak egiteko tartea txikia da, eta agian aurreko legegintzaldietan
inbertsioak egiteko gaitasuna oztopatu duen azkar ustekoren baten errua izan da.
Zaharkituta dauden hainbat azpiegitura daude, hala nola erretiratuen etxea edo osasunzentroa. Inbertsioak egiteko, eta elkarte zein taldeei zuzendutako dirua faltan botatzen
dugu; baina programazio batekin, ez bakoitzak diru hori nahi duen bezala erabiltzeko.
Hurrengo urteetan hori zuzentzea espero dut...
Villanueva jauna: Aurrekontua aztertu dugu, eta 2017 ekitaldirako aurkeztu diren
aurrekontuak grisak direla esan dezakegu; ez dute askorik eskaintzen.
Ez dira asmo handiko aurrekontuak; nabarmanetzekoak dira hainbat partida berri, eta nik
ordezkatzen dudan taldea, Eh Bildu Oion, ez dago guztiz ados horiekin.
Eztabaida urardotua izango da; izan ere, Oiongo PP taldearen arduragabekeriak, hau da,
bilkuretara ez joateak, EAJ taldeari gehiengo absolutua ematen dio hemen hartzen diren
erabakietan. Dena esan behar da, eta eskertzen dugu aurrekontuak aurkeztean gure taldea
kontuan hartu izana eta egin dugun zuzenketa txiki bat onartu izana.
Sortu diren partida berriak landa bideenak dira, 44.000 euroko hornidurarekin, eta ez diogu
zentzurik ikusten. Lur-jabeek traktoreekin hondatzen dituzte errepideak; eta guk, orain,
Oiongo herritar guztien artean bide horien konponketa ordainduko diegu, Jada gehien
dutenek gutxi ordaintzen dute, eta orain guztion artean errepideen konponketak ordaindu
behar dizkiegu. Ez dugu hitz egiteagatik hitz egiten, eta beste proposamen batzuk aurkeztu
ditugu; adibidez, landako OHZ igotzea, eta igoera hori erabiltzea errepideak konpondu eta
egokitzeko.
Beste partida bat bideratu da Arroyo I pilotalekuko komunak egokitu eta konpontzeko,
126.812 euroko hornidurarekin. Diru horrekin ezinduentzako komunak egokituko dira, eta
oso ongi iruditzen zaigu, baina galdera bat daukagu: komunak konpondu ondoren, eta
partidu baten aurretik komunak erabili ondoren, nondik ikusiko dute, ezin badira
eserlekuetara igo? Ez al da hau etxea goitik behera egiten hastea?
Zuzenketa bat onartu da, hain zuzen ere udalerriko oztopo arkitektonikoak kentzeko partida
bat sortzeari buruzkoa. Aspalditik daude oztopo asko, eta beste batzuk berriki eraiki dira,
Udalaren kudeaketa desegokiaren erruz. Alkateak partida ireki bat gaitzeko konpromisoa
hartu du, eta eskatzen diogu partida hori euroarekin hastea eta ekitaldi honen
superabitarekin elikatzea; 100.000 euro inguru oztopo horiek botatzeko. Joan den
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legegintzaldian eraiki zen Plaza Nagusitik Los Chorros kalera doan eskailera hori kentzeko
interesa daukagu. Badakigu zeregin zaila dela, kotak direla eta. Konponbide bat aurkitu
behar dugu, adinekoek eskailera horiek igo eta jaitsi behar ez ditzaten. Gainera, gogorarazi
nahi dugu haur-kotxeekin ere ezin dituztela eskailera horiek igo.
Campos jauna: Aurrekontuen inguruan dudan esperientzia eskasa aintzat hartuta, taldeari
igorri nion proiektua, eta ez dute oztoporik jarri. Ados. Abstenitu egingo naiz.
Alkate jauna: Esan dudan bezala, Oiongo irisgarritasunari buruzko plan bat dagoela jakin
dut, ONCErekin sinatutako hitzarmen baten bitartez egina, Gizarte Ongizaterako Foru
Erakundearen eskutik. Bestetik, azpimarratu nahi dut Bildu eta EAJ taldeen artean arkodio
bat dagoela; bertan nagusitzen da oztopoak kentzeko asmoa, legegintzaldiaren hasieratik,
obra guztietan. Ezinbesteko baldintza da oztopo guztiak kentzea. Are gehiago, irisgarritasun
oztopo horiek kentzeko beharra aintzat hartuta egiten diren obrak daude, Arroyo I
kiroldegiko pilotalekuko aldagelen zaharberritzearekin gertatu den bezala.
Aurrekontu partidei dagokienez, zatirik handiena, % 85a, gastu orokorretara zuzenduta
dago, eta gastu horiek murrizten saiatzen ari gara, bereziki, kontsumo elektrikoari
dagokionean. I. kapituluan, langileen gastuak izenekoan, soldaten % 1eko igoera
aurreikusten da. Harrigarria da talde popularreko zinegotziari proiektua egokia iruditzea, eta
hala ere abstenitzea.
Aurrekariak
1. 2017 ekitaldiko Aurrekontu Orokor Arruntaren proiektua talde politikoei igorri zitzaien
2017ko urtarrilaren 26an.
2. Horretarako irekitako epean, Eh Bildu Oion taldeak zuzenketa bat aurkeztu zuen, eta
aurrekontuaren proiektuaren arduradun politikoa den gobernu taldeak onartu egin zuen.
Zuzenketa 2017 ekitaldiko Aurrekontu Arrunt Orokorrean jaso da, eta aurrekontuberdinketa mantentzen du.
3. 2017ko otsailaren 8ko kontuen batzorde berezian idatzi zen aurrekontuaren behin behineko
onespenaren aldeko txostena.
4. Otsailaren 9ko 3/2004 Foru Araua, Arabako lurralde historikoko toki erakundeek
aurrekontuei buruzkoa, aintzat hartu da.
5. Halaber, aplikatzekoa da 7/85 Legearen 47.1 artikulua: aurrekontua behin-behinean
onesteko ez da gehiengo absolutua behar.
6. Kontu-hartzailearen txostena dago.
Hau erabaki da:
1. Hasiera batean onestea 2017 ekitaldiko aurrekontu orokor arrunta.
2. Onestea Aurrekontu Exekuziorako Udal Araua.
3. Onestea lanpostuen zerrenda.
4. Espedientea jendaurrean ikusgai jartzea otsailaren 9ko 3/2004 Arauan (Arabako lurralde
historikoko toki erakundeetako aurrekontuei buruzkoa) zehaztutako epean.
5. Behin-behineko erabaki hau behin-betiko egitea alegaziorik aurkezten ez bada. Alegazioak
aurkezten badira, hilabeteko (1) epean ebatzi beharko dira.
6. Behin betiko argitaratzea, eta espedientearen berri ematea Arabako Foru Aldundiari.
Aldeko botoak: 7 (zazpi); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV), José
Pleno del Ayuntamiento; Acta de sesión 15 - II – 2017;
5

Manuel Villanueva Gutiérrez (EhBildu Oion), Elizmendi Martínez de San Vicente Apiñániz
(EhBildu Oion) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSE-EE-PSOE).
Abstentzioak: 1 (bat); Luis Felipe Campos Latre (PP).
6.2. Eh Bildu taldearen mozioa, Garoñako zentral nuklearra berriz irekitzeari buruzkoa,
eta EAJ-PNV taldearen zuzenketa.
Villanueva jaunak Eh Bildu taldearen mozioa irakurri du. EAJren zuzenketak ez du ia xehetasunik
eskaintzen. Edukia Bilduren mozioaren antzekoa da. Ea ados jartzen garen...
Mozio hau, zoritxarrez, guztion ahotan dago; izan ere, badirudi zentrala berriz irekiko dela, horrek
dakartzan arrisku guztiekin. Guk zentrala guztiz desegiteko eskatzen dugu. Eh Bildu Oion taldeak
egiazko gertakariak eta jarrera argiak eskatzen ditu. Fernando Martín Sharfhausen jauna egoteak ez
du aukera hori bermatzen, eta bere eginkizunetan agertu duen opakutasuna dela eta, haren dimisioa
eskatzera behartuta gaude; zuek, EAJ taldeak, Arabako beste udalerri eta erakundeetan egin duzuen
bezala. Agurainen, Aramaion eta Gasteizen, edo Batzar Nagusietan gizon horren dimisioa eskatzen
dela ikustea gustatzen zaigu. Koherentzia eskatzen dugu, eta dimisioa eskatzeko erabakia
mantentzea.
Alkate jauna: udal bakoitzak bere erabakiak hartzen ditu, eta horregatik aurkeztu dugu zuzenketa.
Batzordeetan aipatu nizun bezala, ez dugu testu bat idazteko asmorik.
Villanueva jaunak eskatu du gaia mahai gainean uztea, hurrengo saioan testu bat adoste aldera.
Eh Bilduren mozioa eta EAJ-PNVren zuzenketa mahai gainean uzteko proposamena bozkatu da.
Aldeko botoak: 6 (sei); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez (EAJPNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV), José
Manuel Villanueva Gutiérrez (EhBildu Oion) eta Elizmendi Martínez de San Vicente Apiñániz
(EhBildu Oion)
Abstentzioak: 2 (bi) Luis Felipe Campos Latre (PP) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSE-EEPSOE).
Gaia mahai gainean uztea erabaki da, hurrengo saioan testu bat adoste aldera.
6.3. Eh Bildu taldearen mozioa, Armentia-2 gas putzuari buruzkoa, eta EAJ-PNV
taldearen zuzenketa.
Villanueva jauna: Eh Bildu taldearen mozioa irakurri du. Honela dio hitzez hitz:
Eh Bildu taldearen mozioa, Armentia-2 gas putzuari buruzkoa
Euskal Energia Erakundearen (EEE) menpe dagoen “Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi SA”
(SHESA) enpresa publikoak, 2016ko ekainean, Industria Ministerioan gasa esploratzeko Armentia2 izeneko proiektua aurkeztu zuen, hidrokarburoak ikertzeko eta esploratzeko Enara baimenaren
baitan.
Armentia-2 gasa esploratzeko putzua fracking-a egin nahi zen leku berdinean dago, eta haitz geruza
berdinera iritsita atera nahi du gasa (Valmaseda Formazioa), baina jendarteari ez zaio inolako
azalpen edo justifikaziorik eman.
Armentia-2 putzuak izapidetze sinplifikatua duenez, Prozedura Arruntean bete behar diren
informazio publikoa eta alegazio epeak ez dira burutuko eta proiektuaren ingurumen tramitazioa
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datozen asteetan amaitu daiteke. Hori horrela balitz, udaletxe hau, edo udal honetako herritarrak,
gaiaren inguruan ezer esan edo proposatzeko aukerarik gabe geldituko lirateke.
Kontutan izanik gizartean erantzun handia izan duten proiektuez ari garela, eta ,hasteko 27 M€-ko
inbertsioa eskatuko duen proiektu batez ari bagara ere, emaitza onargarriak izanez gero ehunka edo
milaka putzu zulatu beharko direla Valmaseda haitz geruza osoa ustiatzeko, Arabako udalerri
gehienetan eragina izanik, ezinbestekoa iruditzen zaigu herriz herri eztabaida hau ematea.
Eztabaida hau izateko, kontutan izan behar da, besteak beste, Gasteizko udaletxean zein Arabako
Foru Aldundian eginiko txostenetan, proiektu honek duda asko uzten dituela mahai gainean, bai
ingurumen inpaktuei begira, bai apustu energetiko gisa. Energiari begiratzen badiogu, gero eta
argiagoa da energia berriztagarriak bultzatzeko premia, klima aldaketaren aurka borrokatu nahi
baldin badugu. Ingurumenari begiratuz gero eta adibide bakar bat ematearren, argi utzi behar da
Euskal Erkidego Autonomikoko akuiferorik handiena zulatzea eta produktu kimikoekin behin eta
berriro zeharkatzea ez dela inondik inora ideia on bat.
Hori horrela izanda, EH Bildu Udal Taldeak honako akordiorako puntuak aurkezten ditu, Osoko
Bilkuran eztabaidatu eta onartuak izan daitezen:
1.-Oyón-Oiongo Udalak eskatzen die SHESAri eta Jaurlaritzari Armentia-2 gas putzua esploratu eta
ustiatzeko asmoa bertan behera utzi dezatela.
2.-Oyón-Oiongo Udalak Jaurlaritzari eskatzen dio dituen baliabide tekniko eta ekonomikoak
energia berriztagarrien inguruko proiektuak garatzera bideratu ditzala, beharrezkoa den trantsizio
energetikoa bultzatuz, hidrokarburoak sustatzeko proiektuetan diru publikoa erabiltzea ekidinez.
3.-Oyón-Oiongo Udalak mozio honetan adosturikoa Euskal Autonomia Erkidegoko Jaurlaritza eta
Legebiltzarrari, Arabako Foru Aldundi eta Batzar Nagusiei eta Arabako Toki Erakunde guztiei
helaraziko die.
Villanueva jauna: Mozio honetan eskatzen dena da putzuaren ustiapena etetea, eta energia
berriztagarrien aldeko apustua egitea; izan ere, zalantzarik gabe, hori da aztertu eta erabili behar
duguna, oso urrun ez dagoen etorkizun batean gehiago kaltetu ez dezagun bizi garen lurra. Euskal
Herrian egiten diren miaketak dira, eta Amerikako multinazionalek egiten dituzte. Oiongo EAJ
taldeari berriz koherentzia eskatzen diogu ematen dituen pausoetan. Fracking-aren aurka bagaude,
ez da nahikoa udaletxean bandera bat jartzea. Zuen zuzenketan eskatzen duzute zulatzea, baina
kontu handiz, kutsatu gabe; eta kutsatzen bada, gutxi izan dadila. Hau da, soilik pixka bat.
Alkate jauna: Ez nahastu gauzak: Armentia 2 putzuaren ustiapena ez da fracking bidez egiten, eta
EH Bilduk nahiz beste taldeek era badakite; ni aurka fracking-aren aurka nagoela, baita nire taldea
ere.
Alkateak EAJ-PNV taldearen zuzenketa irakurri du, Eh Bilduk Armentia-2 gas putzuari buruzko
mozioarena.
Gaur egungo premia energetikoak hiru talde handitan sailka daitezke: energia elektrikoa, energia
termikoa eta garraioa. Horietako bakoitzak pisu espezifikoa du eta pisurik handiena duena,
nagusiena, bero premia da.
Petrolioaren eratorriekiko eta gasarekiko menpekotasun desagerrarazte aldera, guztiz berdea den
energia trantsizioa hasita dagoen honetan, erronka garrantzitsuak ditugu aurretik gure gizarteak
deskarbonizazioan aurrera egiten duela bermatzeko, beti ere gure ongizatea eta ekonomia-garapena
arriskuan jarri gabe.
“Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi SA" (Shesa) enpresa publikoak esleituta dituen eskumenen
artean honako hau dago: giza eta ingurumen baloreekiko begirunerik handienarekin baliabide
propioen azterketa eta aprobetxamendua sustatzea, modu horretan kanpotik datorren energiarekiko
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dugun menpekotasuna murrizteko eta ingurumen inpaktuak murrizteko, lehengai horien garraioa eta
horri loturiko prozesuak saihesten diren heinean.
Hamarkadak dira lur azpian gasa dagoela badakigula, eta aurretiaz egindako lanetan ez da inoiz
ingurumen arazorik txikiena planteatu. Teknikak izandako aurrerapenari esker, gure ingurumenondarearen kontserbazioa mantenduz azterketa proiektu bat era daiteke, eta horrek gure lur azpiaren
aukeren ezagutza argi eta zehatza eskain diezaguke.
Gobernu ororen ardura da bere baliabideak ezagutzea. Horregatik, Armentia-2 azterketa proiektua
informazioa jasotzeko helburu nagusia duen putzu bakarrak osatzen du.
Hori dela eta, EAJ-PNV udal taldeak honako zuzenketa hau aurkezten du:
1.
Oyón-Oiongo Udalak Shesari eskatzen dio honako hauek lortzeko lan egiten jarrai dezala:
Euskadiren menpekotasun energetikoa ahalik eta gehien murriztea; ingurumen inpaktu globalak
murriztuz energia subiranotasuna sustatzea; tokian tokiko enpleguen sorrera sustatzea; kanpo
balantza hobetzea.
2.
Oyón-Oiongo Udalak Shesari eskatzen dio edozein lan egiteko orduan kontrol, gardentasun
eta zorroztasun arloetan gorengo neurriak har ditzala, beharrezkoak diren ingurumen izapide
positibo guztiak kontuan hartuta.
3.
3.-Oyón-Oiongo Udalak akordio honen berri emango dio Eusko Jaurlaritzari, Eusko
Legebiltzarrari, Arabako Foru Aldundiari eta Arabako Batzar Nagusiei.
Lehenik, EAJ-PNV taldeak Eh Bilduk Armentia-2 gas putzuari buruz aurkeztutako mozioari
egindako zuzenketa bozkatu da.
Aldeko botoak: 4 (lau); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez (EAJPNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV) y José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV).
Aurkako botoak: 2 (bi) José Manuel Villanueva Gutiérrez (EhBildu Oion) eta Elizmendi Martínez
de San Vicente Apiñániz (EhBildu Oion).
Abstentzioak: 2 (bi) Luis Felipe Campos Latre (PP) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSE-EEPSOE).
Zuzenketa onetsi da; hortaz, mozioa ez da bozkatu.
6.4. “Eraikin urdinaren” erabilera lagatzea Fondo Formación Euskadi SLL enpresari,
profesionaltasun ziurtagiria lortzeko ikastaroak emateko.
Alkate jauna: proposamen hau “Eraikin urdinean” hainbat profesionaltasun ziurtagiri lortzeko
ikastaroak eskaintzeko interesetik sortu da; izan ere, Oiongo herritarrek lana lortzeko duten
aukerak hobetuko dira.
Aurrekariak:
1. Oyón-Oiongo Udalak 1999ko urriaren 29an erabaki zuen Arabako Errioxako Kuadrillari
lagatzea “Eraikin urdinaren” erabilera, Lanbide Heziketa Okupazionalaren Zentroa dagoen
solairuetan (erabilera partekatuko beheko solairua eta horretarako soilik erabiltzeko
erdisotoa)
2. Oyón-Oiongo Udalari “Eraikin urdinean” hainbat profesionaltasun ziurtagiri lortzeko
ikastaroak eskaintzea interesgarria iruditzen zaio; izan ere, Oiongo herritarrek lana lortzeko
duten aukerak hobetuko dira.
3. Urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuak arautzen dituen profesionaltasun ziurtagiriak
estatuko katalogoko gaitasun profesionalak ofizialki ziurtatzeko tresna bat dira, lanadministrazioaren esparruan. Lan-jarduera garatzea ahalbidetzen duten lan-gaitasunak
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ziurtatzen dituzte, eta ekoizpen sisteman identifikatu daitezke, lan-jarduera arautu beharrik
gabe. Espainiako Estatuko lurralde osoan ofizialak izango dira eta Estatuko Enpleguaren
Zerbitzu Publikoak (EEZP) eta Autonomia Erkidegoetako organo eskudunek arautzen
dituzte.
4. Fondo Formación Euskadi SLL Lanbideren ziurtagiria duen prestakuntza zentro bat; bertan,
zehazten diren profesionaltasun ziurtagairiak eskaintzen dira, baina ezinbestekoa da
ikastaroa ematen den tokia Lanbidek baimendutakoa izatea. Ikastaroak Eraikin Urdinean
eman ahal izateko, ezinbestekoa da instalazioen erabilera lagatzea Fondo Formación
Euskadi SLL enpresari, homologatutako prestakuntza zentro gisa.
5. Honako hauek dira eskaini ahalko diren profesionaltasun ziurtagiriak:
a. Sare elektrikoak muntatzeko jarduera osagarriak (uztailaren 17ko 1214/2099 Errege
Dekretua)
b. Tentsio baxuko instalazio elektrikoak muntatzea eta mantentzea (maiatzaren 13ko
683/2011 Errege Dekretua)
c. Nazioarteko marketinga eta salerosketa (urriaren 31ko 1522/2011 Errege Dekretua)
d. Merkataritza arloko jarduera osagarriak (azaroaren 18ko 1694/2011 Errege
Dekretua)
e. Gizarte erakundeetan mendekotasuna duten pertsonei arreta soziosanitarioa ematea
(abuztuaren 2ko 625/2013 Errege Dekretua)
6. Lanbidek ikastaro horiek homologatzeko, Lanbideko teknikariak bertaratu beharko dira
instalazioetara, eta beharrezkoa da Oyón-Oiongo Udalak Eraikin Urdinaren erabilera
lagatzea Fondo Formación Euskadi SLL enpresari, gutxienez 3 urterako. Eraikin Urdina
homologatu ahalko da.
7. Administrazio Publikoen Ondareari buruzko azaroaren 4ko 33/2003 Legearen 89.
artikuluak, administrazio eraikinak okupatzeari dagokionez, honako hau dio: administrazio
zerbitzuetarako beharrezkoak ez diren esparruak ustiatu daitezke, Udaleko Enplegu Sailak
berak sustatutako hezkuntza eta prestakuntza beharretara zuzendutakoak, eta, gainera,
herritarrentzat mesedegarriak izango dira enplegua bilatzerakoan.
8. Ekonomia eta Ogasuna Batzordean egindako proposamena
Hau erabaki da:
1. Fondo Formación Euskadi SLL enpresari baimena ematea Eraikin Urdina erabiltzeko, hain
zuzen ere Lanbide Hezkuntza Okupazionaleko Zentroa (Foru kalea) dagoen solairua
(erabilera partekatuko beheko solairuan eta berak bakarrik erabiltzeko erdisotoan),
gutxienez 3 urtez. Helburua da aipatzen diren profesionaltasun ziurtagiriak eskaintzea eta
Lanbidek dagokion titulazioak homologatzea.
2. Erabileraren lagapen hau profesionaltasun ziurtagiriak eskaintzeko eta Lanbidek dagokion
titulazioak homologatzeko egiten da. Lagapen honek lagapen-hartzaileari baimena ematen
dio Oyón-Oiongo Udalak antolatutako bestelako prestakuntza jarduerak egiteko, Fondo
Formación Euskadi SLL enpresa esleipenduna den kasuetan.
3. Erabileraren lagapena bateragarria izan beharko da Oyón-Oiongo Udalak emandako beste
erabilera batzuekin edo etorkizunean adostu ditzakeenekin, lagapenak beraien artean
bateratuz.
4. Fondo Formación Euskadi SLL enpresak ezingo du bestelako jardueraik egin Oyón-Oiongo
Udalaren baimenik gabe; hori betetzen ez badu, erabaki hau bertan behera utziko da,
kontraprestaziorik gabe.
5. Erabaki hau jakinaraztea Fondo Formación Euskadi SLL enpresari, Lanbideri eta Arabako
Errioxako Kuadrillari.
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Aldeko botoak: 8 (zortzi); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV), Luis
Felipe Campos Latre (PP), José Manuel Villanueva Gutiérrez (EhBildu Oion), Elizmendi Martínez
de San Vicente Apiñániz (EhBildu Oion) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSE-EE-PSOE).
Jorratzeko gai gehiagorik ez dagoenez, udalburu jaunak amaitutzat eman du bilkura 21:54an
(bilkura 20:00etan hasi zen), eta nik, idazkariak, guztiaren fede ematen dut.
Oionen, 2017ko otsailaren 1ean
Udaleko idazkaria:
Presidenteak OE:
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