UDALBATZA OSOA
Bilkura-akta
2018ko maiatzaren 9an akta onesteko bilkuran egindako oharrak biltzen ditu.
Ohiko bilkura
Eguna: 2018ko apirilaren 18a, asteazkena.
Oyón-Oiongo udaletxeko bilkuren aretoan, adierazitako egunaren hogeietan, Eduardo Terroba
Cabezón (EAJ-PNV) alkate udalburu jauna buru dutela, honako zinegotzi jaun-andre hauek
bildu dira Udalbatzaren osoko bilkura egiteko: Conchi Villanueva Gutiérrez (EAJ-PNV), Idoia
Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV), José Manuel
Villanueva Gutiérrez (EH Bildu Oion), Elizmendi Martínez de San Vicente Apiñániz (EH Bildu
Oion) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSE-EE-PSOE).
Osaeran ez zeudenak: Agustín Hervías Salinas (PP), Diana Rubio Lafuente (PP) eta Luis Felipe
Campos Latre (PP); lan-arrazoiak direla-eta ezin duela etorri adierazi du.
Legeak udalerri honi ematen dizkion hamabi aulkietatik, zinegotzien auki bat hutsik dago,
Dolores Ruiz Zuazok (PP) uko egin zionetik; 2016ko abenduaren 21ean gauzatu zen. Nahiz eta
ordutik denbora asko pasatu den, ez da ordezkatu. Legez hamaika zinegotzi egon behar dira,
baina, orain, hamar kide daude.
Alfredo S. Sastre de A. idazkari titularra da bilkurako idazkari.
Alkate-udalburu jaunak deitu du bilkura, aldez aurretik eta arauzko publizitatearekin. Honako
hau da

Aztergaien zerrenda
1. Onestea 2018ko martxoaren 14an eginiko ohiko bilkuraren akta.
2. Alkatetza dekretu eta ebazpenak.
3. Kultura, Turismoa, Festak, Obrak eta Zerbitzuak, eta Nekazaritza Batzordea.
3.1. Gauzazko laguntzen eskaerak – landa-bideen mantentzea.
4. Gazteria, Hezkuntza eta Kirolak Batzordea.
5. Gizarte Ongizatea, Euskara eta Osasuna Batzordea.
5.1. Arabako Pentsionistak Lanean elkartearen proposamenaren gaineko mozioa eta EAJPNV taldearen zuzenketa.
6. Ekonomia, Ogasuna eta Enplegua, eta Hirigintza Batzordea.
6.1. EAJ-PNV taldearen mozioa Kataluniako atxiloketen eta kartzelatzeen inguruan.
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 2018ko martxoaren 14an eginiko ohiko bilkuraren akta.
Alkate-udalburu jaunak aktari oharrik egin nahi dioten galdetu die zinegotzi jaun-andreei.
Ez da oharrik egin.
Hau erabaki da:
1) 2018ko martxoaren 14ko ohiko bilkuraren akta onestea bidalitako zirriborroa aintzat hartuta.
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 (EH Bildu Oion), Elizmendi Martínez de San Vicente
Apiñániz (EH Bildu Oion) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSE-EE-PSOE).

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: 2018ko 54/18tik 75/18ra
bitartekoak.
Bertaratuak jakinaren gainean gelditu dira.
3. Kultura, Turismoa, Festak, Obrak eta Zerbitzuak, eta Nekazaritza Batzordea.
3.1. Gauzazko laguntzen eskaerak – landa-bideen mantentzea.
Aurrekariak:
1. 2017ko uztailaren 12ko (asteazkena), 32/2017 Foru dekretua, ekainaren 27ko Foru
Gobernuaren Batzordearena, onartzen dituena Arabako landa bideak onik zaintzeko
“Laguntzak gauzatan” eran ematen diren laguntzak arautzen dituzten oinarriak2. Arabako landa-bideak mantentzeko laguntzak gauzatan eraren oinarri arautzaileen
aldaketa, ekainaren 27ko Foru Gobernuko Batzordearen 32/2017 Foru Dekretuak
onetsitakoak, baita 2018rako deialdia ere.
Hau erabaki da:
1) Arabako Foru Aldundiaren erregistroan dauden herriko bide guztiak mantentzeko
gauzazko laguntzen deialdian parte hartzea. Laguntza eskatzea Arabako Foru
Diputazioko bideen Erregistroan dauden herriko bide guztiak mantentzeko, horretarako
laguntzen oinarri arautzaileen arabera.
2) Eskuragai jartzea aipatutako bide horiek mantentzeko beharrezkoak diren obrak egiteko
beharrezko lursailak.
3) Bideekin mugakide diren lursailen jabeei jakinaraztea haien sarbideak kendu ahal
izango direla, ez badituzte baldintza eta ezaugarri tekniko egokiak betetzen, eta
ordezkapena lursailen jabeek ordaindu beharko dutela.
4) Eduardo Terroba alkate jaunari ahalmena ematea beharrezkoak diren dokumentu
guztiak sinatzeko eta, bereziki, honako konpromiso hauek hartzen diren dokumentua:
a) a) Emandako diru-laguntza onartzea. Alde horretatik, laguntza eman delako
jakinarazpenetik 10 egun pasatuta onuradunak ez badu berariaz eta idatziz
uko egiten, onartutzat emango da.
b) Ematea, espedientea izapidetu bitartean, laguntza kudeatzen duen organoari
behar dituen informazio eta agiri guztiak zehazteko eta ziurtatzeko
beharrezko datu guztiak, ebazpen-proposamena egiteko.
c) Hartutako konpromisoak eta laguntzaren oinarri arautzaileetan eta emateko
ebazpenean ezarritako betebehar guztiak betetzea.
d) Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Ogasun sailei, Euskal Autonomia
Erkidegoko organismo ordaintzailearen organo eskudunei, Herri-Kontuen
Euskal Epaitegiari eta Europar Batasuneko organo eskudunei ematea
jasotako laguntzari dagozkion funtzioak betetzeko eskatutako informazioa.
e) Administrazioak egiten dituen ikuskaritza guztiei men egitea eta laguntzea.
f) Oinarri arautzaileetako betebeharrak ez betetzearen ondorioz, laguntza
partzialki edo osorik itzultzea.
g) Zoritxar bat dela eta inbertsioari ez eustekotan, organo kudeatzaileari
berariaz jakinaraztea eta agiri bidezko frogaz egiaztatzea, gertakaritik
hilabeteko epean.
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 (EH Bildu Oion), Elizmendi Martínez de San Vicente
Apiñániz (EH Bildu Oion) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSE-EE-PSOE).

Gamarra jauna: Ados gaude bideen inguruko araudi bat egotearekin.
Villanueva jauna: Kontu honen berri ez zuten eman batzordeetan.
Alkate jn.: Eskaera egiteko epea datorren apirilaren 26an bukatzen da…

4. Gazteria, Hezkuntza eta Kirolak Batzordea.
5. Gizarte Ongizatea, Euskara eta Osasuna Batzordea.
5.1. Arabako Pentsionistak Lanean elkartearen proposamenaren gaineko mozioa eta EAJPNV taldearen zuzenketa.
Gamarra jauna: Herritar moduan hitz egiten dut, eta merezi duguna daukagu. Estatua pertsonez
ahaztu da, baina ez da borondate kontua, diru kontua da.
Villanueva jauna: Hasteko, jakinarazi nahi dut bilkurara gonbidatzeko informazio-orriak nik
jarri ditudala, José Manuel Villanueva Gutiérrezek. Eta berriz diot ez zaidala ez zuzena eta ez
logikoa iruditzen elkarte baten mozio bat sartzea eta hura zuzentzea proposatzea. EH Bildu
Oionek Arabako Pentsionistak Lanean-en mozioa babesten du. 670.000 pertsonaren baino
gehiagoren bizi-sostenguaz ari gara. Pobrezia atalasearen azpitik (667 euro baino gutxiago
hilean) dago ia % 35, eta pentsioen laurden bat, gehienak emakumeak, ez da hilean 335 €-ra
iristen.
Pentsioak ez dira estatuaren opari bat, baizik eta lortutako eskubide bat eta langile bakoitzak
finantzatutako. Pentsioak gutako bakoitzak ordaintzen ditugu gizarte segurantzari egindako
ekarpenen bidez. Besterik gabe, gezurra da ezin direla pentsioak finantzatu. Izan sistema
espainola edo euskal sistema propioa. Ez dute nahi. Jarraituko duten eta estaltzeko gai izango
diren zalantza sartzea da kontua, sektore pribatura jo dezaten.
EH Bildu pentsioak berehala eskualdatzearen alde dago. EAJk eta Geroa Baik ere bat egiten
dute eskaera horrekin, baina ez da egiten Espainiako Gobernuak behin eta berriz ezezkoa
ematen duelako.
Erretiratzeagatiko pentsioa da autofinantzatzen den gastu sozial bakarra. Hau da, eskubide
sozial bakarra ez dena finantzatzen, edo behintzat osatzen da, aurrekontuen bidez; langileen
kotizazioekin bakarrik egiten da, eta, beraz, kapitalaren errentek edo enpresek ez dute diote
ekarpenik egiten pentsioen finantzaketari, halako oinarrizko eskubide baten finantzaketari.
Baina berriro diogu: hau ez da ekonomikoki ez delako jasangarria beste modu batera egitea,
baizik eta, esan dugun moduan, erabaki politiko bat da, helburu ekonomikoekin, pentsioen
finantzaketa pribatuaren mesedetan.
Gainera, ez dugu ahaztu behar Madrilen pentsioen itsulapikoa arpilatu dutela; milaka milioi
euro bideratu dituzte, esaterako, banku bat erreskatatzera, eta itsulapikoa ia hutsik utzi dute.
PPk itsulapikoa hustu du, pentsioak murriztu, zenbatekoa eta eguneratzea txikitu.
Lehenengo pentsioen erreforma 2011n izan zen, PSOEren eskutik; zenbatekoak izoztu eta
beharrezko kotizazio-urteak handitu zituen. Era berean, gogoratu beharra dago erreforma horrek
CCOO eta UGTren babesa izan zuela.
Gaur egun, itsulapikoa ia hutsik dago, eta Espainiako Gobernuak ez du finantzaketa-eredua
aldatu nahi. Egun, gizarte segurantzak 18.000 euro baino gehiagoko defizita du, erreserbafuntsean 8.000 euroko saldoa, eta ia 27.000 euroko zorra.
Horregatik, uste dugu gaurdanik hasi behar dela aztertzen eta oinarriak jartzen sistema propio
baterako, itsulapiko propioarekin, gure herrialdearen gaitasun ekonomikoan oinarritua, eta
langile guztien orain eta etorkizun duin bat ziurtatzeko aukera emango diguna.
Egungo aurrekontuetan, 0,25eko igoera sartzen zen; horrek pentsiodunak borrokarako prest jarri
zituen, eta EAJren babesik gabe ez zen onetsiko.
Gainera, EAJ ahalmena eta eskumena du, Eusko Jaurlaritzatik, pentsioak osatzeko, gutxieneko
pentsio duin bat ezartzetik hasita, eta horrela handitu jasotzeko kopuruak. Horregatik, uste dugu

premiazkoa dela lehenbailehen sistema propio bat izatea, gure pentsiodunei pentsio duinak
bermatuko dizkiena.
Argi dago ez dela bideragarria, ez dituela gure pentsioak bermatzen Espainiako pentsioen
sistemak.
Berriz gogorarazi beharra dago EAJk PSE Eusko Jaurlaritzan pentsiodunen elkarteek
aurkeztutako Herri Ekimen Legegileari, 85.000 sinadura baino gehiagok babesten zutena.
Hobekuntza lau urtean egitean proposatzen dugu, pentsio guztiak 1080 euro arte osatu arte,
gutxien jasotzen dutenetatik hasita. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, 900 milioi euro inguruko
inbertsioa izango litzateke. Gogorarazi beharra dago urtero EAEk 1300 milioi ordaintzen
dizkiola eskatuari Kupoaren bidez, eta Nafarroak 500 milioi baino gehiago Hitzarmenaren
bidez, euskal eta nafar herritarrek hainbeste estimatzen dituzten eta hain beharrezkoak dituzten
“zerbitzuak” ordaintzeko: monarkia, armada, Polizia Nazionala eta Guardia Zibila, besteak
beste. Horiengatik urtebetean ordaintzen dugunarekin bakarrik, adinekoen pentsioak igo ahal
izango genituzke.
Alkate jn.: Eusko Jaurlaritzak, nahiz eta ez duen eskumenik, bere gain hartu du pentsioak
hirurogei milioi eurorekin osatzea, eta eskatzen diogu jarrai dezala osagarri hori aplikatzen;
gizarte segurantzak 330 euroko pentsio minimo bat ordaintzen dionari, Eusko Jaurlaritzak 670
euro arte osatzea. Gauza bat da predikatzea, eta beste bat benetan egitea; 4 urtean mila euro
baino gehiagoko pentsioez ari zarete, eta jakinarazten dizuet mahai honetan badagoela jendea
zortziehun euroko soldata duena. Nola egiten dute bat zenbaki horiek? Zuzenketak gobernu
zentralari pentsio-sistema aski eta iraunkor bat eskatzen dio, elkartasunean oinarritua, eta
pentsio duinak izateko eskubidean. Ardura izan beharra dago pentsioen eskumena eskualdatzea
politikoki lortu arte. Batzuek EAJri egotzi zioten 2017ko Estatuko Aurrekontuak babestea; haiei
esker lortu ziren 1.400 euro kupoak likidatzetik. EH Bilduk ere baditu aulkiak Rajoyrekin
negoziatzeko…
Villanueva jauna: Inork ez du EH Bildurekin hitz egin nahi.
Arabako Pentsionistak Lanean elkartearen proposamenaren gaineko mozioa eta EAJ-PNV
taldearen zuzenketa bozkatu dira, honako testu honekin:
1. Oyón-Oiongo Udaleko osoko bilkurak estatuko gobernuari eskatzen dio berma dezala
sistema publiko aski eta iraunkorra, eta pentsio duinetarako eskubidean oinarritua,
elkartasun- eta gardentasun-esparru batean, finantzaketa-iturri ziurrak erabilita.
2. Oyón-Oiongo Udaleko osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio diru-sarrerak
bermatzeko errentaren araudi erregulatzailea aldatu bitartean jarrai dezala pentsiorik
txikienak osatzen 18/2008 Legean, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzekoa
araututakoaren arabera.
Aldeko botoak: 5 (bost): Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva
Gutiérrez (EAJPNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde
(EAJ-PNV) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSE-EE-PSOE).
Aurkako botoak 2 (bi): José Manuel Villanueva Gutiérrez (EH Bildu Oion) eta Elizmendi
Martínez de San Vicente Apiñániz (EH Bildu Oion)
Zuzenketa onartu egin da, eta beraz ez da bozkatuko Arabako Pentsionistak Lanean elkartearen
proposamenaren inguruko mozioa.
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Ekonomia, Ogasuna eta Enplegua, eta Hirigintza Batzordea.
6.1. EAJ-PNV taldearen mozioa Kataluniako atxiloketen eta kartzelatzeen
inguruan.

Alkate jaunak EAJ-PNV taldearen Kataluniako atxiloketen eta kartzelatzeen inguruko mozioa
irakurri du.

Gamarra jauna: Nire izenean hitz egingo dut. Kontu politikoak politikan ebatzi behar dira, ez
epaileek. Hala ere, ohartarazi behar da inork legea hausten duenean zigortu egin behar dela.
Uste dut ez liratekeela kartzelan egon beharko.
Villanueva jauna: Mozioa zaharkituta dago eta ez ditu jasotzen izan diren eraso guztiak…
EAJ-PNV taldeak Kataluniako atxiloketen eta kartzelatzeen inguruan aurkeztutako mozioa
bozkatu da; honelaxe dio, hitzez hitz:
1. Oyón-Oiongo Udalak kezka adierazten du eta gaitzespena Carles Puigdemont
atxilotzeagatik eta Jordi Turull, Carme Forcadell, Raul Romeva, Josep Rull eta
Dolors Bassa kartzelatzeagatik, joan den martxoaren 23an Auzitegi Nagusiak hala
aginduta. Salbuespenezko neurri hauei, gainera, Oriol Junqueras, Joaquim Forn,
Jordi Sánchez eta Jordi Cuixart jasaten ari diren behin-behineko espetxealdia; hori
ere gaitzesten dugu, oinarrizko printzipio demokratikoak urratzen dituelako.
2. Oyón-Oiongo Udalak salatzen du herritarrek aukeratutako kargudunak kartzelatzea;
beren eskubide politikoak erabiltzeko aukera kentzen ari zaie, Nazio Batuetako
Giza Eskubideen Batzordeak Jordi Sánchezen kasuan erakutsi duen moduan. Era
berean, kezka handiarekin bere egiten du Amnesty International taldeak jarduketa
judizial hauen gainean egindako balorazio kritikoa; haien ustez, inputatutako
karguak gehiegizkoak dira, baldintzarik gabeko behin-behineko espetxealdia
neurriz kanpokoa, eta haien auzipetzea ohiz kanpokoa.
3. Udalak babesa eta elkartasuna adierazten die atxilotutakoei eta kartzelatutakoei,
haien familiei, partaide diren organizazio politiko eta sozialei, baita Kataluniako
gizarte osoari ere; berehala aske uzteko eskatzen dugu.
4. Oyón-Oiongo Udalak ezinegona adierazten du Kataluniako blokeo egoeragatik eta
desadostasun politiko sakonagatik. Konstituzioaren 155. artikulua bidegabe
aplikatuta, herritar katalanei beren burua gobernatzeko eskubide zilegia kendu zaie,
eta egoera horretan, presidente bat inbestitzeko zailtasunak ez dira erraz ulertzen.
Bereziki herritarrek beren eguneroko arazoez arduratzeko ahalmen guztiak dituen
Govern bat behar dutenean.
5. Udalak berriro deitzen du elkarrizketa zintzo, inklusibo eta berehalako bat izatera,
Kataluniako agente politiko eta sozialekin, egoera hau desblokeatzeko, gatazka
txikitzeko, 155 artikuluaren aplikazioa atzera botatzeko eta normaltasun
demokratikoa leheneratzeko, Kataluniako instituzioek funtziona dezaten, joan den
abenduaren 21ean herritarrek hautestontzietan adierazitako borondatea oinarri
hartuta.
Aldeko botoak: 4 (lau): Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJPNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV) eta José Antonio Tarragona Elejalde (EAJPNV).
Abstentzioak: 3 (hiru): José Manuel Villanueva Gutiérrez (EH Bildu Oion), Elizmendi Martínez
de San Vicente Apiñániz (EH Bildu Oion) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSE-EE-PSOE).

Azken puntua) Galderak eta eskeak
Villanueva jauna: Egoera irregular batean, Udalean duela hogei urtetik baino gehiagotik
gertatu dena, esleipenak nahierara egitea eta lorategiak mantentzeko zerbitzua kontraturik gabe
egitea. Gobernu-talde honek, eta jada eginda dago, urte hauetan Udalean agintean egon diren
alderdiek egindako kudeaketa txarraren lotsak estali nahi izan ditu. Gainera, azkar eta kontuan
hartu gabe eta aztertu gabe plazak eta lorategiak mantentzeko zerbitzua tokiko erakundeak
berak egin zezakeela. Oiongo langabeez hauteskunde-kanpainetan gogoratzen gara, edo
egunkarietan Euskal Herriko langabezia-tasa handiena duen udalerritzat agertzen garenean,
baina haiengatik zerbait egin dezakegunean, joera neoliberalak datoz, eta burura pribatizatzea

eta zerbitzuak kanporatzea besterik ez zaigu bururatzen. Udal honek lan-poltsa bat sor
zezakeen bi lorezain postu ateratzeko eta egia bihurtzeko lorezaintza ikastaroak egin dituztenek
edo ingurumen-kudeaketako ikastaroak egiten ari direnek ikastaro hori egiten pasatutako
denborari irtenbide bat ikustea. Baina ez, errazagoa da enpresa pribatu eta lagun bati ordaintzea
hark eraman dezan dirua, nahiz eta horretarako diru-sarreren portzentaje bat murriztu behar.
Areto honetan esan da ezin zela egin legezko trabak zeudelako, asmatutako subrogazioak eta
kontrastatu gabeko abokatuen epaiak. Baina benetan gertatu den bakarra da zerbitzu-kontratu
bat dagoela faktura bidaltzen duen enpresa batekin, baina ez dago kontraturik, ez baldintzen
plegurik ez lehiaketarik ez ezein enpresari egindako esleipenik; beraz, ez dago
azpikontratatzeko langilerik.
Lege- eta etika-ikuspegitik begiratuta, gutxi gorabehera azken hogei urteetan izandako egoera
oso irregularra da. Erantzukizun politikoak ere eska litezke. Dena dela, horrek edukiko lukeen
ibilbide juridikoa kasua eramango lukeen pertsonaren araberakoa izango litzateke; beraz, azken
emaitza ziur gabea. Argi eta garbi irregularra den egoera honetatik, uler daiteke egungo
langileen subrogazioak irregulartasun hori finkatuko lukeela. Beraz, ez da posible eta ez da
egokia langileak subrogatzea. Aurreko guztia aintzat hartuta, ulertzen dugu egungo gobernutaldearen esku dagoela zerbitzua egoki lizitatzea hasieratik, hori lortzeko aukera-berdintasuna
ziurtatuz. Ikusten dugu gobernu-talde honek presa handia izan duela antolakuntzako nahasmahas hau konpontzen saiatzen ahal zen moduan eta lehenbailehen, baina, berriro ere, kontuan
hartu gabe Oiongo herritarren beharrak. Gure taldeak uste du aukerarik hoberena litzatekeela
lan-poltsa bat sortzea, eta gure udalerrikoak sartzea sustatzea.
Alkate jn.: Gogorarazten dut aurrekontu-egonkortasunari buruzko arauek plantilla handitzea
eragozten zigutela. Badakizu kudeaketa-aginduaren bidean saiatu ginela, eta garestiena zela.
Eta kasu honetan talde hau izan dela urte askoko egoera hau bukatu duena.
Batzuetan bizkortasuna eskatzen digute, eta oraingoan ez zaie gustatu epeka tramitatu izana.
Lizitazioa otsailaren 28an argitaratu zen; ez da korrika eta presaka egin. Lorezaintzako bi
kontratuk langabezia konponduko dute? Lan-poltsa bateko zein basek ematen dute aukera
Oiongo langabeak kontratatzeko? Ahaztu egiten zaizue zerbitzuaren kostua ez dela soilik
langileen kostua; materiala, tresnak, lanerako arropa, zuzendaritza eta abar.
Jorratzeko gai gehiagorik ez dagoenez, udalburu jaunak amaitutzat eman du bilkura 21:55ean
(bilkura 20:00etan hasi zen), eta nik, idazkariak, guztiaren fede ematen dut.
Oyón-Oionen, 2018ko apirilaren 25ean.
Udaleko idazkaria:
Presidenteak OE:

