UDALAREN OSOKO BILKURA
Saioaren akta
Ohiko bilkura
Data: 2019ko urriaren 9a, asteazkena.
Ordua: 20:00.
2019ko azaroaren 13ko onarpen-saioko aktan dauden iruzkinak hartzen ditu.
Oyón-Oiongo udaletxeko bilkuren aretoan, Eduardo Terroba Cabezon alkate-udalburu jauna
bilkuraren buru dela, honako zinegotzi jaun-andre hauek elkartu 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), Borja
Duque Sáenz (EH Bildu Oion), Hilario Fernández Ruiz (PSE-EE PSOE), Aitor Beloqui
Unzurrunzaga (PP), Eduardo Inclán Gil (PP) eta Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Ezin izan da bertaratu: Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE).
Gai-zerrenda
1. 2019ko irailaren 11ko ohiko bilkuraren akta onartzea.
2. Alkatearen dekretuak eta ebazpenak.
3. Kultura, Turismo, Ospakizun, Obra eta Zerbitzu Batzordea.
3.1. Udal espazioen garbiketa eta mantentze eta kontserbazio zerbitzua kudeatzeko gomendioa
luzatzea INDESA 2010 SL enpresari, 2019ko azaroa - 2020ko urria.
4. Gazteria, Hezkuntza eta Kirolerako Batzordea.
5. Gizarte Ongizateari eta Euskarari buruzko
Batzordea.
6. Ekonomia, Ogasun eta Enplegu eta Hirigintza Batzordea.
6.1. Ondasun higiezinen gaineko zergaren menpe dauden hiri higiezinen eraikuntza eta
lurzoruaren balorazioaren txostena.
6.2. Behin-behinean onartzea 2002. urteko ordenantza fiskalen aldaketa.
6.3. Daniel Salvadorren (zinegotzi ez atxikiaren) mozioa, aurrekontu parte hartzaileei
buruzkoa.
6.4. Daniel Salvadorren (zinegotzi ez atxikiaren) mozioa Herritarren Partaidetzarako
Erregelamendua idazteko.
Azken puntua: galderak eta eskeak.
Saioaren izaera eta bere gai zerrenda kontuan hartuta, jarraian adierazten dira hartutako erabakien
deliberazioa eta bozketa.
1. 2019ko irailaren 11ko ohiko bilkuraren akta onartzea.
Alkate jaunak zinegotziei aktaren zirriborroari oharrak egiteko eskatu die.
Hau erabaki da:
1) Onartzea 2019ko irailaren 11ko ohiko saioaren akta, aurkeztutako zirriborroaren arabera.
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Aldeko botoak 10 (hamar); 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), Borja Duque Sáenz (EH Bildu Oion), Hilario
Fernández Ruiz (PSE-EE PSOE), Aitor Beloqui Unzurrunzaga (PP), Eduardo Inclán Gil (PP) eta
Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
2. Alkatearen dekretuak eta ebazpenak.
Idazkariak, alkate udalburuaren esanetan, alkateak aurreko ohiko saioan emandako dekretuen eta
ebazpenen berri ematen du; 2019ko 19/2116 eta 19/229 bitartekoak dira.
3. Kultura, Turismo, Ospakizun, Obra eta Zerbitzu Batzordea.
3.1. Udal espazioen garbiketa eta mantentze eta kontserbazio zerbitzua kudeatzeko
gomendioa luzatzea INDESA 2010 SL enpresari, 2019ko azaroa - 2020ko urria.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Gehiegizko gehikuntza dela uste dugu. Ez da
aurrekontu globalik eskatu SERECO enpresak gaur egun egiten duen gainerako garbiketa
zerbitzurako?
Alkate jauna: INDESAk ezgaitasuna duten langileak erabiltzen ditu. Eskatuz gero, berriro eskatuko
dugu zerbitzuen eskaintza eta informazioa eskatuko dugu subrogatutako langileei buruz. Aldundiak
ezin du dirua galdu INDESArekin, eta, antza denez, urte askoan galdu du. Foru ogasun sailak
adierazi du ez duela galerarik bere gain hartuko INDESAn. INDESAko zuzendaritza batzordeari
emandako datuen arabera, gutxi gorabehera ehuneko seiko igoera fakturatuko da. Gainerako
instalazioetan zerbitzua emateko arazoa subrogazioa da; izan ere, INDESA SERECOko langileetan
subrogatu behar da. Eta gogoratu behar dugu agindu bat denez, enpresak BEZik gabe fakturatzen
duela.
Aurrekariak:
1) Udal espazioak garbitzeko eta mantentzeko eta kontserbatzeko hornidura kudeatzeko
eginkizuna biltzen duen hitzarmenaren zirriborroa.
2) Aplikagarria da Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen
11. artikulua.
3) Informazio batzordearen saio batean egindako proposamena.
Hau erabaki da:
1) Onartzea INDESA 2010 SL enpresarekin egindako hitzarmenaren luzapena; enpresak
udal espazioen garbiketa eta mantentze eta zaintza zerbitzua kudeatzeko zeregina
gauzatu, eta besteak beste, jarraian aipatutako baldintzak bete beharko ditu. Aginduaren
prezioa 113.866,72 euro izango da eta hilero fakturatuko da urteko guztizko
zenbatekoaren hamabigarren zati batengatik, eta horrek ez du BEZik eragingo, ez
delako horren menpe dagoen operazioa. Kontratuaren iraupena gehienez urtebetekoa
(1) izango da. Agindua luzatu ahalko da. Luzapenak bi aldeen berariazko erabaki
adostua izan beharko du eta gutxienez kontratua amaitu baino 2 (bi) hilabete lehenago
egin beharko da.
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2) Onartzea udal teknikariek gainbegiratzeko agindutako zereginen baldintzak, alderdi
teknikoak eta maiztasunak; horiek gomendioaren eranskinean erantsi dira.
3) Eduardo Terroba Cabezón alkate-udalburua ahalduntzea akordioa modu egokian
formalizatzeko.
4) ALHAOn iragarkia jartzea.
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),
Hilario Fernández Ruiz (PSE-EE PSOE), Aitor Beloqui Unzurrunzaga (PP), Eduardo Inclán Gil
(PP).
Aurkako botoak 3 (hiru); José Manuel Villanueva Gutiérrez (EH Bildu Oion), Borja Duque Sáenz (EH
Bildu Oion) eta Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
4. Gazteria, Hezkuntza eta Kirolerako Batzordea.
5. Gizarte Ongizateari eta Euskarari buruzko
Batzordea.
6. Ekonomia, Ogasun eta Enplegu eta Hirigintza Batzordea.
6.1. Ondasun higiezinen gaineko zergaren menpe dauden hiri higiezinen eraikuntza eta
lurzoruaren balorazioaren txostena.
2017ko urriaren 11ko Oiongo udalerriko udalbatzak adostu zuen Arabako Foru Aldundiari eskatzea
organo eskudunak Oiongo udalerrian kokatutako higiezinen katastroaren balioa berrikusteko
prozedura hasteko, ondasun higiezinen gaineko zergari buruzko uztailaren 19ko 42/89 Foru Arauko
11.8. eta 12.1. artikuluetan xedatutakoarekin bat eginda.
Idazkari jaunak, alkate jaunaren aginduz, honako hau adierazi du: Arabako Foru Aldundiak Balore
Txostenak prestatu ditu eta bertan katastroko balioak gauzatzeko irizpideak, balorazio taulak eta
bestelako elementu zehatzak jasoko dira. Hiri izaerako ondasun higiezinen baloreen ezarpena
katastroen ezarpena lurraren eta eraikuntzen balioaz osatuko da. Lurraren balioa kalkulatzeko, horri
eragiten duten hiri inguruabarrak aintzat hartuko dira. 3.- Eraikuntzen balioa kalkulatzeko,
hirigintza eraikuntza baldintzez gain, haien izaera historiko-artistikoa, erabilera edo helmuga,
kalitatea eta adina eta eragina izan dezakeen beste edozein faktore kontuan hartuko da.
Alkate jauna: Txostena prestatzeko ardura duten Ogasun Saileko teknikariek informazio saioa
egingo dute korporazioarekin txostena aurkezteko. Txostenak higiezinen balioan aldaketak eragingo
ditu eta higiezin motaren gaineko erabakia hartzera behartzen gaitu, higiezinen gaineko kuota egon
dadin.
OHZ
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Txostena aztertzen dugunean, berriz aztertuko dugu
diru sarrera txikiak dituzten familientzako hobariei buruzko ekimena.
6.2. Behin-behinean onartzea 2020. urteko ordenantza fiskalen aldaketa.
Ez da proposamenik aurkeztu zerga ordenantzak aldatzeko OHZrako (hirigintzarako) xedapenak
salbu eta baloreak aurkeztean lortutako emaitzaren arabera.
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Zinegotziak jakinaren gainean geratu dira.
6.3. Daniel Salvadorren (zinegotzi ez atxikiaren) mozioa, aurrekontu parte hartzaileei
buruzkoa.
Salvador Adán jauna (zinegotzi ez atxikia): Udalak mozio hau onartzea nahi dut parte hartzea
sustatzeko urratsak egin behar direla uste dudalako. Adibide estua dugu Araban, Iruña Okan; herri
horrek Oionen antzeko biztanleria du eta hirurogei mila euro bideratzen ditu aurrekontu parte
hartzailera.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Gure taldea parte-hartze aurrekontu neurrien aldekoa
da. Baina kasu honetan mozio bat bozkatzeari buruz ari gara eta emandako idatzian arrazoiak
adierazten dira, baina ez dago bozkatzeko proposamenik. Hau ez da mozio bat.
Alkate jauna: EH Bildu Oiongo ordezkariak aurrea hartu dit. Mozioak ez du barne hartzen hartu
beharreko erabakirik duen proposamenik. Bestetik, ez dut eredua partekatzen, demokrazia hau
adierazgarria da. Erabakiak batzar eta parte hartze prozesuetan hartu behar badira, zertarako gaude
zinegotziak? Uste dut aukeratutakoek bizilagunek bidaltzen dizkiguten ekimenak biltzen ditugula
eta aurrekontuan sartzen ditugula. Zein da Iruña Okako aurrekontua? Gasteizen egiten den moduan
egiten badugu, hau da, % 0,34 bideratzen badugu, Oionen 12.900 euro izango lirateke.
Daniel Salvadorren (zinegotzi ez atxikiaren) mozioa, aurrekontu parte-hartzaileei buruzkoa.
Aldeko botoak 1 (bat); Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Aurkako botoak 4 (lau): Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez (EAJPNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV) eta José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV).
Abstentzioak: 5 (bost); José Manuel Villanueva Gutiérrez (EH Bildu Oion), Borja Duque Sáenz
(EH Bildu Oion), Hilario Fernández Ruiz (PSE-EE PSOE), Aitor Beloqui Unzurrunzaga (PP) eta
Eduardo Inclán Gil (PP).
Mozioa ez da onartu.
6.4. Daniel Salvadorren (atxiki gabeko zinegotziaren)
Partaidetzarako Erregelamendua idazteko.

mozioa

Herritarren

Salvador Adán jauna (zinegotzi ez atxikia): Aurreko saioan herritarren parte-hartze araudia
onartzeko mozioa aurkeztu genuen eta, besteak beste, EH Bilduk esan zigun horrela egitea ez zela
egokia. Bidea txosten bat edo batzorde bat sortzea omen da; horregatik aurkeztuko dugu mozio hau.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Mozio honek proposamen bat du, baina esan ez
ditudan hitzak ez jartzeko eskatuko dizut. Esan nuen ez genuela zuk egindako parte hartze
araudiaren alde bozkatuko. EH Bildu Oionek ere bere araudia zuen.
Alkate jauna: Araudiaren inguruko mozioa atzera bota zen, besteak beste, ez zelako prozedura
egokia. Eta uztaileko antolaketa saioan dagoeneko legegintzaldirako antolaketa arauak finkatu
genituelako. Ulertzen dugu AJAko 7/1985 Legearen 228. artikuluak eta Euskadiko Toki
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Erakundeen Legearen 70. artikuluaren arabera, parte hartzea bermatzeko mekanismo bat dagoela eta
proposatutako arautegiak baldintza ezberdinak ezartzen dituela.
AJAren 228. artikuluak aukera ematen du udalbatzaren aurrean aurkezpen bat egin nahi duten
elkarteek, interesdun gisa aurreko tratamendua izan duen gai-zerrendako edozein gairen inguruan,
alkateari eskatu behar diotela saioa hasi aurretik. Azken horren baimenarekin eta ordezkari
bakarraren bidez, bere iritzia adierazi ahal izango du alkateak adierazitako denboran, gai-zerrendan
jasotako proposamena irakurri, eztabaidatu eta bozkatu aurretik.
7/85 Legearen 70 bis artikuluak onartzen die herri ekimena gauzatzeko eskubidea udal
hauteskundeetan bozkatzeko eskubidea duten herritarrei, hitzarmen edo ekintzetarako
proposamenak aurkezteko edo araudi zirriborroa udal eskumeneko gaietan aurkezteko eskubidea
bermatzeko. Ekimenak ehuneko 20an izenpetuak egon beharko dira, gutxienez Oionen kasuan.
Ekimen horiek eztabaidatu eta bozkatzeko osoko bilkuran aurkeztu beharko dira, gaia dela eta
organo eskudunak ebatziko baditu ere. Nolanahi ere, udaleko idazkariaren aurretiazko
legezkotasunaren txostena beharko da, baita esku-hartzailearen txostena ere, ekimenak udalak
dituen eduki ekonomikoen eskubide eta betebeharretan eragina duenean. Halako ekimenek tokiko
herri-kontsultarako proposamena izan dezakete, kasu horretan, prozedurak izapidetuko du eta 71.
artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko ditu. Eta herri kontsultarako, alkateek, aldez aurretik
udalbatzaren gehiengo osoaren akordioa eta Nazioko Gobernuaren baimena izanda, herri
kontsultara jar ditzakete herritarrentzat interes berezikoak diren udal eta toki eskumeneko gaiak,
tokiko ogasunari dagozkion gaiak izan ezik.
Eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 78. artikuluak ordenantzak eta arauak sustatu,
landu eta onartzeko ekimena ere arautzen du.
Horregatik, ez du zentzurik gure taldean herritarren parte-hartzeari buruzko araudia sortzeak 7/1985
Legean eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean bermatuta dagoelako.
Bozkatu da Daniel Salvadorren (atxiki gabeko zinegotziaren) mozioa Herritarren Partaidetzarako
Erregelamendua idazteko.
Aldeko botoak 3 (hiru); José Manuel Villanueva Gutiérrez (EH Bildu Oion), Borja Duque Sáenz
(EH Bildu Oion) eta Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Aurkako botoak 4 (lau): Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez (EAJPNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV) eta José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV).
Abstentzioak: 3 (hiru); Hilario Fernández Ruiz (PSE-EE PSOE), Aitor Beloqui Unzurrunzaga (PP)
eta Eduardo Inclán Gil (PP).
Mozioa ez da onartu.
Behin gai zerrendan sartutako gaien azterketa amaituta eta eskaerak eta galderak egin aurretik,
Villanueva Gutierrez zinegotzi jaunak (EH Bildu Oion) eskatu du premiazko prozedurei buruzko
gaia sartzea, Euskal Eskola Publikoa plataformaren eskaerei dagokiona.
Alkate jauna: Sailburuordetzaren komunikazioa urriaren 8an iritsi zen; uste dut komenigarria dela
dokumentua taldeei eta plataformari bidaltzea eta batzordean lantzea. Uste dut ez dela beharrezkoa
gaur erabakirik hartzea.
Villanueva Gutierrez jaunak (EH Bildu Oion) bere eskaera atzera bota du, baina hurrengo osoko
bilkuran eztabaidatzeko eskatu du.
Azken puntua: galderak eta eskeak.
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Alkateak lehenik Villanueva Gutierrez jaunak (EH Bildu Oion) egindako galderei erantzuten die
transkribatzen diren aurreko saioan:
1. galdera) Gure ondoeza adierazi nahi dugu, Oion Arenaren kudeaketa dela eta, Oyonesak
hartutako erabaki batzuengatik, eta Academia Tiki Taka enpresari egindako lagapenak dela eta,
tasen zenbatekoari buruz eta bestelako gaien inguruan. Idatzizko dokumentu bat gehitu dut, hori
bera erantzun dezazuen.
Alkate jauna: Ni ere ez nago erantzunekin konforme. Gobernu lantaldeak beste galdera batzuk
egingo ditu eta beste erantzun batzuen zain ere egongo gara.
2. galdera) Irribarria kaleko urbanizazio lanetan, zoladura obretako lanaren kalitateak okerrera egin
du. Lan hauek egitea adostu genuen oztopoak kentzeko eta uste dugu aparkalekua oztopo bat izan
daitekeela.
Alkate jauna: Data iristean, obra ez dago entregatuta eta dagoeneko kezka transferitu diogu
eraikuntza zuzendaritzari eta kontratistari. Aparkalekua ez da berrurbanizazio lanen zatia,
independentea da eta, beraz, Florida kaleko eta kale berriko aparkalekua proiektuaren kanpoko lana
da. Eta horrek ez du irisgarritasun araurik urratzen. Eras kaleko aparkalekua ere irisgarria da eta ez
da zertan bi aparkalekuen arteko loturarik behar. Bi aparkalekuen arteko konexioa eskailera baten
bidez ahalbidetzen da eta arrapala exekutatzeko aukera baztertu egin zen maldara egokitzeko behar
zuen tamainagatik, ezabatutako plaza kopuruagatik eta prekarioki emandako lursail batean
exekutatzen den bakoitzean dagoen kostuagatik.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Ez da arrapala bat egiten, baina eskailera bat bai...
Inclán Gil jaunak (PP) arrapalaren inguruko txostena bidaltzeko eskatu du.
3. galdera) Herriaren garbitasuna dela eta kexa orokorra dago.
Alkate jauna: Kexa ebaluatu dugu eta zenbait alderdi zehatzi egin diezaieke erreferentzia.
Alkate jauna: Bozeramailearen whatsapp taldeari buruzko laugarren galderari saioan bertan
erantzun zaio.
Alkate jaunak erantzun ditu Salvador Adán jaunak (atxiki gabeko zinegotzia) saioaren aurretik
idatzitako galderak:
Galdera: Zein egoeratan dagoen Urkidetza (Arabako Errioxako Urkidetza) enpresa izatera igarotzea
eta zein den gaur egun Oiongo udaletxearen jarrera.
Alkate jauna: Oyón-Oion Arabako Errioxako Urkidetzako ordezkaria den, José Antonio Tarragona
Elejalde zinegotziak egindako galdera aurkeztu zuen eta eskatu zuen horri erantzuteko zinegotzi
jaunak osoko bilkuran bertaratutakoak informatu ahal izatea. Alkate jaunak ez du Urkidetzako
presidentearen erantzuna irakurri, oraindik ez delako erantzunik bidali. Oyón-Oiongo udalerriaren
jarrerari dagokionez, 2017ko irailaren 13ko, 2018ko urriaren 10eko eta 2018ko abenduaren 18ko
saioetan hartutako akordioak irakurri ditu eta hemen transkribaturik daude:
2017ko irailaren 13ko saioa
4.1.
Arabako Errioxako Urkidetzak gaur egun eskaintzen dituen edateko ur hornidura eta
hornidura zerbitzuak eskaintzeko tokiko merkataritza-sozietatea sortzeko aukera.
Alkate jauna: Arabako Errioxako Urkidetzak 2017ko uztailaren 31n proposatutako lau aukeren
artean akordio bat onartzea eskatu zuen. Dirudienez, erregularizazioa partzuergoen legezko
eskakizuna da.
Gamarra jauna: Alderdiarekin harremanetan jarri naiz eta gaia mahai gainean uztea proposatzen dut.
Villanueva jauna: EH Bildu Oionek jadanik batzordean eskatu zuen gai hori udalbatzak ez lantzeko
gertatuko denaren konparazio bat egiten duen txosten bat izan arte, funtzionamenduari dagokionez,
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baita arlo juridikoari dagokionez ere, Urkidetzak udalari bidali zion komunikazioan planteatzen
ziren aukera bakoitzarena. Orain arte, ez dugu txostenik jaso. Merkataritzako enpresa bat sortzea
aukerarik okerrena dela iruditzen zaigu, kapital osoa publikoa izan arren eta nolabaiteko
kontrolpean egon arren, zuzenbide pribatuaren menpe dagoen merkataritzako enpresa delako.
Aukera honen aplikazioarekin atzo baino gertuago gaude gure eskualdean uraren kudeaketa
pribatizatzeko.
EH Bilduk uste du aukerarik onena zerbitzuen ermandade bat sortzea dela; Urkidetzak proposatzen
duen aukeren artean onena da, baina ez da bozkatzeko proposatu. Arabako Errioxako uraren
kudeaketa integrala egiteko legezko gaitasun osoa duen eta nortasun handia duen tokiko entitatea
da; guztiz publikoa bere osotasunean, eta, beraz, baliabidearen interes publikoa eta kudeaketa
bermatzen ditu. Eta horren antolaketak funtzionatzen du motak eraginkortasun, eraginkortasun,
deszentralizazio, deskontzentrazio eta koordinazio printzipioen arabera. Urkidetzaren gutunak
esaten du tokiko merkataritza-sozietatearen proposamena erabaki zela Urkidetza osatzen duten toki
entitateen uztailaren 19ko bileran, baina ez dago bilera horren aktarik ez figura juridikoren bat edo
beste onartzen duten agiririk edo txostenik. Beraz, EH Bildu Oionen proposamena da gaia alde
batera uztea.
Campos Latre jauna: Gaia gai-zerrendatik kentzeko ere eskatzen dut, erabakitzen lagunduko diguten
txostenak emateko.
Alkate jauna: Urkidetzak hitzarmena onartzea eskatzen du; gainera, proposamenei dagokienez,
gogoan izan behar da beste toki entitate batera atxikitzea ezinezkoa dela, izan ere, egokiena den
Laguardia udalerria ez dago prest. Zerbitzuen ermandade bat sortzea bideraezina da formula
juridiko horretan ezin baitu Aldundiak parte hartu. Eta etorkizuneko Arabako Ur Patzuergoari bat
egiteak ez du zentzurik gaur egun ez delako existitzen. Proposamenen artean, irtenbide onena
tokiko merkataritza-sozietatea sortzea dela iruditzen zaigu. Agian ez da gaia ongi azaldu, agian ez
da ulertu, baina gaur egun Ekainen txostena aztertu ez duten alkateak daude. Guk ere gaia alde
batera uztea proposatuko dugu.
Aurrekariak:
1) Udal taldeen bozeramaileen proposamena gaia eguneko gai-zerrendatik kentzeko, gaian
erabakia onar dezaketen dokumentuak edo txostenak sartzeko.
2) Aplikagarria da Toki erakundeen antolaketa, jarduera eta araubide juridikoaren araudia
onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 92. artikulua.
Hau erabaki da:
1)
Honako gai hau eguneko gai-zerrendatik kentzea: Arabako Errioxako Urkidetzak
gaur egun eskaintzen dituen edateko ur hornidura eta hornidura zerbitzuak eskaintzeko
tokiko merkataritza-sozietatea sortzeko aukera, udal taldeen bozeramaileek eskatuta.
Aldeko botoak: 8 (zortzi); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJPNV), 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).
2018ko urriaren 10eko saioa.
3.1. Gaur egun Arabako Errioxako Urkidetzak eskaintzen dituen zerbitzuak eskaintzeko kapital
publikoko merkataritza-sozietatearen eransketari buruzko akordioa.
Alkate jauna: Arabako Errioxako Urkidetzaren komunikazio batek jakinarazi du asmoa dela
Urkidetzaren batzar orokor bat egitea, horren desegitea proposatzeko eta, ondoren, merkataritzasozietate bat eratzea adosteko. Merkataritza-sozietatearen osaera estatutu ereduak biltzen dituen
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txostenean oinarrituko litzateke. Urkidetzako presidentetzaren komunikazioak esaten du azaroaren
8ra arteko epean ekarpenak egiteko. Arabako Errioxako Urkidetza bihurketa sortzen da
Partzuergoa administrazio publiko bati esleitzeko betebeharragatik eta hura osatzen duten
administrazioetako bat ere ez dago Urkidetza merkataritza-sozietate batean adskribatzeko prest.
Gure akordio-proposamenaren helburua da erabaki politikoa, intentzio-adierazpen bat egotea.
Alkate jauna: Hamahiru herrik egin dute merkataritza-sozietatearen alde. Litekeena da Oyón-Oion
udalerria sozietatearen formulan parte hartzetik aldentzean, herritarren uraren prezioa ehuneko
hogeita hamar igotzea.
Gamarra López-Brea jauna (PSE-EE-PSOE): Nahiago dut beste talde batzuek hitz egitea.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Gure taldearen proposamena da eskualdeko ura
kudeatzea zerbitzuen ermandade baten bidez. Oionen ez da eztabaidarik egon, bere garaian gaia
atzeratu zen eta ez da eztabaidatzeko aukerarik egon. Merkataritza-sozietateak uraren kudeaketa 4
edo 5 pertsonarengan erortzea eragin dezake... ez dago likidazio txostenik edo banaketa
proposamenik. Uste dugu ez dela momentua, ez dagoela ongi planteatuta. Zergatik ez zitzaion
eskatu udalari merkataritza-sozietatearen gaineko erabakirik hartzeko?
Horren alde egin duten hamahiru herriak EAJkoak izango dira...
EH Bilduk alegazioak egingo dizkie merkataritza-sozietatearen estatutuetan.
Alkate jauna: EAJkoa ez ezik, PSEkoa ere bada... Aldundia Arabako lurralde osorako Urkidetza
baten aldekoa da, baina ulertzen dugu eskualdeko formulak funtzionatzen duela eta horregatik
Arabako Errioxaren aldeko apustua egiten dugula.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Estatutuak ezagutu gabe ez dugu atxikitzea onartzen.
Agian indarrez atxiki beharko dugu. Hori uda aurretik eztabaidatu eta konpondu zitekeen eta orain
presaka gabiltza.
Campos Latre jauna (PP): Alderdi Popularraren jarrera ofiziala abstentzioa da. Denbora gehiago
beharko nuke erabakia ongi pentsatzeko. Erabakia atzeratzeko eskatuko nuke.
Alkate jauna: Udalbatzaren iritzia jakin behar dugu. Urkidetzan udal ordezkariak nola utziko du
merkataritza-sozietateari buruzko erabakia parte hartzeko erabakia hartu ez bada? Merkataritzasozietatean parte ez hartzea erabakitzen badugu, zergatik egingo dizkiogu ekarpenak prozesu
horri?
Gamarra López-Brea jauna (PSE-EE-PSOE): Batasunak indartsu egingo gaitu. Intentzioadierazpena eskatzen zaigu, gure taldea kudeaketa publikoaren aldekoa da eta bertan entitate
gehienek parte hartzearen aldekoa. Adierazpenaren alde egingo dugu.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Intentzio-adierazpena bada bozkatu behar delako,
talde bakoitzak dagoeneko adierazi du bere asmoa...
Alkate jauna: Urkidetza sustatzen duen merkataritza-sozietatera atxikitzeko udalbatzaren
gehiengoa dagoen ala ez jakin nahi da.
Honako hau bozkatu da:
1) Guztiz publikoa den kapital soziala duen merkataritza-sozietate baten eraketan parte
hartzeko asmoa adieraztea. Sozietate horren helburu soziala uraren zikloaren kudeaketa
integrala da eta bere jarduera-eremua Arabako Errioxako eskualdea da.
2) Arabako Errioxako Urkidetzak ekarpenak egitea, azaroaren 8ra artekoa den epean.
Aldeko botoak: 6 (sei); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez (EAJPNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV), Luis
Felipe Campos Latre (PP) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSE-EE-PSOE).
Aurkako botoak 2 (bi); José Manuel Villanueva Gutiérrez (EhBildu Oion) eta Elizmendi Martínez
de San Vicente Apiñániz (EhBilduOion)
Intentzio-adierazpena onartu da.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Intentzio-adierazpenaren aurka bozkatzen dugu, ez
baitakigu gizartea nola egokituko den eta prozesuak zalantza ugari sortzen dizkigulako.
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2018ko abenduaren 18ko saioa
3.1. Gaur egun Arabako Errioxako Urkidetzak eskaintzen dituen zerbitzuak eskaintzeko kapital
publikoko merkataritza-sozietatearen sorrera txostenak eta estatutuak.
Adierazi da gaur egun Arabako Errioxako Urkidetzak eskaintzen dituen zerbitzuak eskaintzeko
kapital publikoko merkataritza-sozietatearen sorrera txostenak eta estatutuak eman direla. OyónOion udalak parte-hartzeari buruzko hitzarmena onartu baino lehen, Arabako Errioxako Urkidetzak
egindako proposamena erakusketa publikoan jarriko da; proposamena merkataritza-sozietate
publiko bat sortzeari buruzkoa da, eta sozietate horrek gaur egun Urkidetzak ematen duen zerbitzua
emango luke. Proposamenarekin batera, jarduera ekonomikoaren alderdi sozialak, juridikoak,
teknikoak eta finantzarioak, merkataritza sozietatearen estatutuak eta zerbitzuen prezioen
proiektuaren inguruko txostena jasotzen dira.
ALHAOn iragarkia jarri eta hurrengo hogeita hamar egun naturaleko epea izango duen jendaurreko
esposizioan, pertsona edo entitateek behaketak egin ditzakete.
Ez da gaiaren inguruko inongo akordiorik hartuAlkate jauna: Oyón-Oion Udalaren gaur egungo jarrera udalbatzak erabakitakoa izango
da.
Galdera: Zer egoeratan dago jaietako kontseilu sektoriala eta azken urtean zenbat aldiz bildu den.
Alkate jauna: Alderdien kontseilu sektoriala 2011-2015 legegintzaldian sortu zen eta aurrekoan
Kontseiluari jarraitutasuna ematea erabaki zen. 2019ko uztaileko antolaketa saioan ez zen
jarraitutasuna ematea erabaki eta horregatik iraungiko da korporazioaren agintaldia amaitutakoan.
Parte-hartzea oso baxua izan da, azken saioetan 32 kideetako 6 edo 7 lagunek parte hartu dute.
Salvador Adán jauna (zinegotzi ez atxikia): Ba al duzu festetako gastuen xehakapena?
Alkate jauna: Daukagunean bidaliko dizut.
Inclán jauna (PP): Aurrekontua tramitatzeko daten aurreikuspena dago.
Alkate jauna: finkatu ez diren bi partida oso garrantzitsu daude: hiriko OHZ zenbatekoak,
oraindik ez baita balioen txostena behin betikoa eta Foru Planaren erabakiaren zain gauden
inbertsio plana Foru Planari buruz Obrak eta Zerbitzuak inbertsio horien gastuak eta dirusarrerak konpontzeko. Uste dut badakizula azken urteetan ohiko jardutea izan dela
urtarrilean edo otsailean aurrekontuak onartzea.
Villanueva Gutierrez jaunak (EH Bildu Oion) erreklamazioa egin du Ramiro de Maeztu Herri
Eskolako atezainari buruzko kasuari dagokionez.
Jorratzeko gai gehiagorik ez dagoenez, udalburu jaunak amaitutzat eman du bilkura 21:55ean
(bilkura 20:00etan hasi da), eta nik, idazkariak, guztiaren fede ematen dut.
Oyón-Oion 2019ko urriaren 22an.
Udaleko idazkaria:
O E. Alkatea.
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