UDALAREN OSOKO BILKURA
Saioaren akta
Ohiko bilkura
Data: 2019ko azaroaren 13a, asteazkena.
Ordua: 20:00.
2019ko abenduaren 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), Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE),
Hilario Fernández Ruiz (PSE-EE PSOE), Aitor Beloqui Unzurrunzaga (PP), Eduardo Inclán Gil
(PP) eta Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Bilkura osatu denean bertaratuta ez zeuden zinegotziak: Hilario Fernández Ruiz (PSE-EE PSOE)
eta Aitor Beloqui Unzurrunzaga (PP), azkeneko hori lan-arrazoiengatik ezin da etorri.
Gai-zerrenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2019ko urriaren 9ko ohiko bilkuraren akta onartzea.
2019ko urriaren 15eko ezohiko bilkuraren akta onartzea.
2019ko urriaren 30eko ezohiko bilkuraren akta onartzea.
Alkatearen dekretuak eta ebazpenak.
Kultura, Turismo, Ospakizun, Obra eta Zerbitzu Batzordea.
Gazteria, Hezkuntza eta Kirolerako Batzordea.
6.1. Euskal Eskola Publikoaren plataformaren eskaerak.
6.2. Oiongo EH Bilduk aurkeztutako mozioa, Euskal Eskola Publikoaren plataformaren
izenean.
7. Gizarte Ongizateari eta Euskarari buruzko
Batzordea.
7.1. Azaroaren 25a dela eta EUDELek bultzatutako adierazpen instituzionala.
8. Ekonomia, Ogasun eta Enplegu eta Hirigintza Batzordea.
8.1. EH Bildu Oionen adierazpen proposamena Auzitegi Gorenak Kataluniako
independentziaren buruzagien aurka egindako epaiaren aurrean.
8.2. EAJ-PNV taldearen mozioa Auzitegi Gorenak "procésaren" inguruan emandako
epaiari buruzkoa.
8.3. EH Bildu Oionek aurkeztutako mozioa Ramiro de Maeztu Eskola Publikoko
atezainaren kasuaren inguruan.
8.4. Daniel Salvador Adánek (zinegotzi ez atxikiak) aurkeztutako mozioa 2020ko
aurrekontuen izapidetze-egutegiari buruzkoa.
8.5. Hurrengo urtean onetsi beharreko arauzko ekimenei buruzko Plan Arautzailea.
Premiazko izapidea behar dutelako barne hartutako gaiak
9. Aurrekontuaren izapidetzean irizpideak onartzea.
Azken puntua) Galderak eta eskeak.
Saioaren izaera eta bere gai-zerrenda kontuan hartuta, jarraian adierazten dira hartutako
erabakien deliberazioa eta bozketa.
1. 2019ko urriaren 9ko ohiko bilkuraren akta onartzea.
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Alkate jaunak zinegotziei aktaren zirriborroari oharrak egiteko eskatu die. Ez da oharrik egin.
Hau erabaki da
1) Onartzea 2019ko urriaren 9ko ohiko saioaren akta, aurkeztutako zirriborroaren arabera.
Aldeko botoak 9 (bederatzi); 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), Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE), Eduardo Inclán Gil (PP) eta Daniel
Salvador Adán (atxiki gabeko zinegotzia).
2. 2019ko urriaren 15eko ezohiko bilkuraren akta onartzea.
Alkate jaunak zinegotziei aktaren zirriborroari oharrak egiteko eskatu die. Ez da oharrik egin.
Hau erabaki da
1) Aparteko saioaren akta onartzea, 2019ko urriaren 15ekoa, aurkeztutako zirriborroaren
arabera.
Aldeko botoak 9 (bederatzi); 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), Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE), Eduardo Inclán Gil (PP) eta Daniel
Salvador Adán (atxiki gabeko zinegotzia).
3. 2019ko urriaren 30eko ezohiko bilkuraren akta onartzea.
Alkate jaunak zinegotziei aktaren zirriborroari oharrak egiteko eskatu die. Ez da oharrik egin.
Hau erabaki da
1) Aparteko saioaren akta onartzea, 2019ko urriaren 30ekoa, aurkeztutako zirriborroaren
arabera.
Aldeko botoak 9 (bederatzi); 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), Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE), Eduardo Inclán Gil (PP) eta Daniel
Salvador Adán (atxiki gabeko zinegotzia).
4. Alkatetza dekretuak eta ebazpenak.
Idazkariak, alkate udalburuaren esanetan, alkateak aurreko ohiko saioan emandako dekretuen
eta ebazpenen berri ematen du; 2019ko 19/230 eta 19/260 bitartekoak dira.
Bertaratutakoak jakinaren gainean geratu dira.
Alkatetza dekretu eta ebazpenen irakurketan, Hilario Fernández Ruiz (PSE-EE PSOE)
zinegotzia bilerara batu da.
5. Kultura, Turismo, Ospakizun, Obra eta Zerbitzu Batzordea.
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6. Gazteria, Hezkuntza eta Kirolerako Batzordea.
6.1. Euskal Eskola Publikoaren plataformaren eskaerak.
Oiongo Euskal Eskola Publikoaren plataformak eskatuta, 2019ko ekainaren 28an aurkeztutako
idatziaren 1, 2, 3 eta 5. eskaerak eztabaidatzeko eta bozkatzeko aurkeztu dira.
1. eskaera, eskaerekin batera datorren manifestura atxikitzeko eztabaida.
Alkate jaunak lehendabizi Oiongo Euskal Eskola Publikoaren Oyón plataformaren manifestua
irakurri du.
Salvador Adán jauna (zinegotzi ez atxikia): Plataformaren eskaerekin ados dago.
Inclán Gil jauna (PP): Denok errespetatu behar ditugu legeak. Ezin dut gurasoek eskola bat
aukeratzeko eskubidea edo erlijio-hezkuntza jasotzeko eskubidearekin talka egiten duten zenbait
gaira atxiki. Gure jarrera eskaerei irekita egotea da, baina legezkotasuna errespetatuta.
Gamarra López-Brea jauna (PSE-EE PSOE): Gure jarrera atxikitzearen aldekoa da, puntu jakin
batzuk inkongruentea iruditzen zaizkigun arren. Ez dut ulertzen ghettoaz hitz egitea. Eta ez dut
ulertzen puntuak banan-banan bozkatzea eskatu izana eta hori onartu izana.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): EH Bildu Oion manifestura atxikiko da, guk
aurkeztu geniolako udalbatzari.
Alkate jauna: EH Bilduk ekarri zuen mozioak ez zuen manifestua jasotzen.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Berriz ere horrekin. EH Bildu Oionek
plataformari eskaerak eta bere manifestua aurkezteko aukera eskaini zion. Mozioaren edukietan
eta eskaeretan argi dago, alkatearentzat izan ezik, manifestua barne dagoela.
Alkate jauna: Manifestuari dagokionez, gobernu talde honek hala eskatuta, sailburuordeak
agiriaren hainbat proposamenen aurrean ere hitz egin zuen eta Hezkuntza Sailburuordearen
txostena irakurri du, Oyón-Oiongo udalak eskatuta, udal honetan Oiongo euskal eskola
publikoaren alde plataformak egindako eskaera batzuen inguruan, eta jarraian transkribatzen da:
Oyón-Oiongo Udalak uztailaren 16an emandako eskaerari dagokionez, zeina Hezkuntza Sailean
sartu zen uztailaren 22an, 606707 zenbakian, sailburuorde honek iritzi arrazoitua eman dezan
nahi zen Oyón-Oiongo Eskola Publikoaren aldeko plataformak deitutako dokumentuaren zati
batzuen edukiei buruz, eta, udal horren aurrean, honako hau adierazten du:
"6. zenbakiko proposamenak eskatzen du ikasle desgaituen kontzentrazio handia duten zentro
guztiak "ghetto" zentro gisa aitortzeko.
Hezkuntza Sailak ezin du kontzeptu hori onartu, izan ere, ghettoaren esanahia da gainerako
gizarteak baztertuta bizi den auzo edo behe-auzo bat, edo, herri, klase sozial edo pertsona talde
batek bizi duen egoera edo egoera marjinala.
Ikastetxearen edo Hezkuntza Sailaren beraren izaera islatzen ez duen esanahia, inolaz ere ez
baitu ikasle edo familia bat baztertzen.
Hezkuntza Sailak ikasle etorkinei arreta emateko II. Planean hartutako konpromisoak betez,
eskola inklusibo baten barruan eta EAEko atzerriko jatorriko ikasleen eskolatzeari buruz berriki
egindako ikerketan proposatutako ekimen osagarriak eginda, baliabideak ematen zaizkie ikasle
horien kontzentrazio handiagoa eta ISEC-en (indize sozioekonomikoaren) arabera esperotakoak
baino baxuagoak diren ikasleen emaitzak dituzten zentroei.
Udalaren osoko bilkura; 2019- XI - 13ko bilkura;
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Horretarako, Hamaika Esku programak eta hezkuntza beharren indizea (HBI) sortu ditu. Oiongo
Ramiro de Maeztu zentroak 18/19 ikasturtea are irakasle erdi bat izan du Hamaika Eskuk
emanda, eta 18/19 ikasturtean (programaren lehenengo urtea), bai 19/20 ikasturtean HBI
irakaslea egon da HBI> 20 indizeagatik (Bi programen helburua antzekoa denez, biak ez dira
metagarriak).
Kontuan izan behar da HBIk emandako kredituak A eredura soilik aipatzen duela (zentroan bizi
diren ikasleak; 19/20 ikasturtean L.H.ko 5. eta 6. mailetako 3 eta 16 ikasle baino ez dira
agertzen hurrenez hurren). B ereduari dagokionez, ez du krediturik jasotzen bere HBI > 10 eta
<15 ataletan kokatzen denean.
Matrikula eskaeraren datuen arabera, uztailaren 21etik aurrera, 19/20 ikasturtean zentroak B
ereduko bi lerro ditu Lehen Hezkuntzan eta bi lerro Haur Hezkuntzan, bata B ereduan eta
bigarrena D ereduan. Gaur egun 90 plaza libre ditu (64 B ereduan eta 26 D ereduan) maila
desberdinetan (azken onarpen prozesuan ez da beharrezkoa izan 2 urtekoen ikasgelako eskaerak
ebaluatzea, eta B ereduan leku bat geratu da bete gabe, eta D ereduan bost).
Ikasleen jatorriari dagokionez, kulturartekotasunagatik diru-kopurua emateko kalkuluak egin
ziren datan, matrikula 248 ikasle izan zen, horietako 45 atzerritarrak (% 18,14).
19/20 ikasturteko onarpen prozesuaren datuen arabera, 2 urtekoen ikasgelan, 24 ikaslek egin
zuten eskaera zeuden ikasgelan 30 lekutan sartzeko (azkenean guztiek lortu zuten leku bat beren
lehen aukeran; 14k B ereduan eta 10ek D ereduan). 24 ikasle horiek espainiar nazionalitatea
dute eta beren hizkuntza nagusia gaztelania da, hiru kasutan izan ezik: horietako biren hizkuntza
nagusia ez da agertzen eta bestean arabiera dela adierazten da. Era berean, 9k islamiar erlijio
klasea eta 5ek katolikoa eskatu dute, gainerakoek, berriz, ez dute ez bata ez bestea eskatu.
Halaber, 3 urtekoen ikasgelarako lau eskaerek lekua lortu zuten, beraien lehen aukeran ere (3k B
ereduan eta batek D ereduan).
Zentroko eskatzaileen gehiengoak D eredua aukeratzen du (% 60,7).
HBIren arabera (zentroko Hezkuntza Beharren Indizea), ezin da zentroa hezkuntza behar
bereziak dituen zentro gisa kalifikatu, izan ere, A ereduan bakarrik, maila altua baitu; B
ereduan, berriz, indizeak hezkuntza behar baxuak adierazten ditu.
7. proposamenari dagokionez, eskola kontseilua sortzeari dagokionez, kontuan izan behar da
Hezkuntza Sailaren erantzukizuna dela eskaintzaren informazioa egiaz zabaltzea, baita
matrikulazio prozesua inplementatzea eta gainbegiratzea, honako hauen arabera: 1/2018
DEKRETUA, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena
hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe
publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza,
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako
Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udaltitulartasuneko ikastetxe publikoetan ere (EHAA, 2018-01-12) eta ikasturte bakoitzerako
ezartzen den araudia. Hezkuntza Batzordeari dagokio indarreko matrikula egiten duten ikasleen
berdintasunezko banaketa (kontzeptu hori epe arruntetik kanpo egindako matrikula izendatzeko
erabiltzen da), eta, horretarako, Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza eskaintzen dituzten
herriko bi zentroen artean banaketa horren zuzentasuna bermatu beharko du. eskaintzen diren
plaza kopuruan eta plaza hutsen arabera.
8. proposamenari dagokionez, gaztelania eta euskara ezagutzeko zailtasunak dituzten ikasle
berrien integrazioa erraztuko dieten hizkuntzak indartzeko ikasgelak sortzea da; gaur egun
Sailak hizkuntza indartzeko irakasleentzako zentro publikoa eskaintzen du (HIP), Lehen
Hezkuntzako ikasleei zuzendutakoa (gutxienez hiru ikasle eta 3 ikasturtean zehar egiteko). Gaur
egun, Sailak hiru lurraldeetan eta modu pilotuan harrera gelak jarri ditu abian, ikasle etorkinek
ikaskuntza arrunt batean ikasteko aukera ematen duten beharrezko hizkuntza gaitasuna
eskuratzeko.
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Esperientzia horren emaitzen arabera, behar den neurrian zentroetara hedatuko da pixkanaka.
Nolanahi ere, ikasturte honetarako, Ramiro de Maezturen kasuan, Hezkuntza Sailak ohiko
langileria handitu du eta 3,5 irakasle gehiago jarri ditu, hezkuntzako helburuak berme osoz lortu
ahal izateko; beraz, gaur egun zentroak 38,5 irakasle ditu guztira, talde bakoitzeko 1,926
irakasle eta 8,959 ikasle daudela. San Bizente Ikastolaren kasuan, sailak hezkuntza
kontzertuaren bidez finantzatzen du, Haur Hezkuntzan talde bakoitzeko 1.185 irakasleren eta
Lehen Mailako talde bakoitzeko 1.222 irakasleren proportzioan; guztira, 19 ikasle dira
ikasturteko matrikulen datuen arabera.
Proposamena:
A puntua: Epea igaro ondoren ikasleen matrikulazioa kudeatzen duen eskola batzordeak
zuzeneko matrikularen banaketa berdina egiten duela.
Proposamen hori legezko betebeharra da dagoeneko. 2/2019 Dekretuaren 23.1. artikulua,
ikasleak eskolatzeari eta onarpenari buruzkoa. Adierazten du "familiaren lehentasunak eta
ikastetxeko eskola-lekuak libre egoteaz gain, eskola plangintzari eta banaketa orekaturi lotutako
beste faktore batzuk ere kontuan hartu behar direla zentro desberdinen artean aniztasuna
banatzean” (hala ere, printzipio hori Verónica Zorita Fernández andreak bere seme-alaben
izenean aurkeztutako errekurtsoa aintzatesten duen abenduaren 19ko Aginduan jasotako
onarpen araudiaren irizpideen arabera kalifikatu da).
Ramiro de Maeztu zentroko 18/19 ikastaroan 29 ikasle matrikulatu ziren, Eskola Batzordearen
bidez, horietatik 16 atzerritarrak. Aipatutako 29etatik 11 A ereduan zeuden (Lehen Hezkuntzako
5. eta 6. mailako ikasturteetan), 14 B ereduan eta 4 D ereduan.
Herriko beste zentroari dagokionez, San Bizente Ikastola, batzorde beraren bidez, oraingoz, D
ereduan 7 ikasle eskolatu dira, horietako 3 atzerritarrak.
Lekuen eskaintzari eta libre egoteari dagokionez, Ramiro de Maeztu zentroak 413 leku
eskaintzen ditu Haur eta Lehen Hezkuntzan, horietatik 96 libre daude (64 B ereduan eta 26 D
ereduan) eta San Bizente Ikastolak etapa berdinetan 275 leku eskaintzen ditu; horietatik D
ereduko 43 libre daude. Beraz, eskaintzaren % 62 Ramiro de Maeztu zentroak egiten du, zeinak
udalerrian leku libreen % 69 duen. Hala ere, Eskola Batzordeak zentro horretan matrikulatu
zituen epea igaro ondoren iritsitako ikasleen % 80.
Ikasleen ereduen banaketari dagokionez, bi zentroen egoera ikusita, badirudi ikasleen
eskolaratzea gertatzen dela familiek zentro eta eredu (B) jakin bat eskatzen dutelako. 2020/21
ikasturtetik aurrera, Ramiro de Maeztu zentroak A eredua eskaintzeari utziko dio eta Lehen
Hezkuntzako D eredua eskaintzen hasiko da.
B puntua: Kultur dibertsitate txikia duten itunpeko ikastetxeek ez dutela baimenduta izango
ikasturtea hastea ratioa gainditzen; izan ere, horrela "blindatu" egiten dira haur berriaren
sarreretara, eta haur horiek beste eskola batzuek hartu beharko dituzte.
Arau orokor gisa, ez da onartzen ratioaren gaineko matrikularik. Gehiegizko ratio hori bakarrik
gaindituko da bat-bateko egoeratan, premiazko eta atzeraezinetan diren egoeratan (ikasleak
matrikulatzea beharrezkoa da, haien eskubideak urratu ez daitezen).
Berandu sartuko diren ikasleei zuzendutako Haur Hezkuntzako lekuak erreserbatzeko aukerari
dagokionez, horrek ikasturtean zehar azkenean bete gabe geratu ahalko liratekeen leku batzuk
ordaintzea eragingo luke, baita gurasoak kexatzea, momentu horretan existitzen ez den haur
baten eskolatzea bermatzeko beren seme-alabei leku bat kentzen zaielako.
Nolanahi ere, badirudi eskaera hori San Bizente ikastolaren 19/20 ikasturteko 2 urteko
ikasgelari dagokion eskaintzari zuzentzen zaiola, eta zentro horretan lerroak 2 gela ditu, osotara
eta gehienez 25 ikasle, goiko mailetan baimendutako ratioa ez gainditzeko.
Sailak egindako plangintza horrek sortzen du, eskaera kopuru berdina edo handiagoa egotekotan
(aurreko onartze-prozesuan hiru geratu ziren itxaro-zerrendan), helburu praktikoetarako
gainerako mailetako ratioa estalita egotea eta eskolatze batzordeak egindako sarrerak ezingo
dutela ratioaren % 10 baino gehiago izan (eta beti kontuan izanda familiek D eredua eta zentro
hau hautatu zutela).
C puntua: Ikasle berriak iritsi ahala zentro batean egin behar diren errefortzu-irakasleak sartzea.
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Eskaera hori dagoeneko bete da. Ezarritako ratioen arabera, hizkuntza gabeziak dituzten ikasle
kopuruaren arabera, aipatutako errefortzuaren esleipena eta kontratua egiten da, Eskolako
Batzordeak behin betiko hezkuntza zentro bat esleitu bezain laster.
E puntua: Beharrezkoa da baliabide gutxiago dituzten familiek zenbait ikastetxetara sartzea
eragozten duten oztopoak ezabatzea, hala nola tasak edo eskolaz kanpoko zenbait gastu. Legeak
doako hezkuntza bermatzen du funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxe guztietan. Beraz,
familia guztiek dute zentro guztietara doan eta baldintza laikoetan sartzeko eskubidea.
Funts publikoek lagundutako zentroetara sartzeko baldintzak berdinak dira guztientzat.
Baliabide ekonomikoei dagokienez, onarpen araudiek diru-sarrera baxuak dituztenei,
baremazioa beharrezkoa den kasuetan, eta puntuazioa nahikoa dela uste denean aipatutako lekua
lortzeko.
Irakaskuntzaren doakotasunari dagokionez, itunpeko zentroetan bermatuta dago. Beste edozein
motatako jarduerei dagokienez, eskolaz kanpokoak, adibidez, aukerakoak dira, eta horien
interesaren arabera, ordutegia, prezioa eta bestelako gaiak familien irizpideen arabera gauzatuko
dira.
Azkenik, eskola laikoa aplikatzeari dagokionez, legeriak dio estatua ez-denominazionala dela
eta errespetatu behar dituela bertako herritarrek hautatutako erlijioak. Horrenbestez, itunpeko
zentro batek bere ideologia erlijioso zehatza izan dezake. Era berean, zentro publikoek familien
aukera erlijiosoa bermatu behar dute eta Administrazioa behartuta dago ikasgaia irakasteko
behar den irakaslea kontratatzera.
Interesdunak hala eskatuta hori sinatzen dut, bere ezagutza eta berak kontuan hartzeko eta, hala
badagokio, hobeto informatutako beste edozein txostenekin kontrastatzeko.
Gasteizen, 2019ko urriaren 4an."
Alkate jauna: Euskal eskola publikoak gure baldintzarik gabeko babesa badu ere, uste dugu
manifestuak ez duela eskola publikoaren egoera zintzo islatzen sailburuordearen txostenean
ageri den bezala eta ezin dugula manifestu horrekin atxiki.
Beraz, atxiki dira Euskal Eskola Publikoaren Oiongo plataformaren manifestura:
José Manuel Villanueva Gutiérrez ( EH Bildu Oion), Borja Duque Sáenz ( EH Bildu Oion),
Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE), Hilario Fernández Ruiz (PSE-EE PSOE) eta
Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Ez dira atxiki euskal eskola publikoaren Oiongo plataformaren manifestura: Eduardo Terroba
Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez (EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJPNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV) eta Eduardo Inclán Gil (PP).
2. eskaera, eskola-segregazio arazoari aurre egiteko erakundeen arteko mahai bat eratzea.
Egoeraren azterketa bat egiteko, neurri konkretuak hartzeko, ekintzen egutegia sortzeko eta
horren eraginkortasuna ebaluatzeko agindu da.
Salvador Adán jauna (zinegotzi ez atxikia): Eskaeraren alde.
Inclán Gil jauna (PP): Ados egongo ginateke mahai baten eraketan, Oionen matrikulatzen diren
ikasleak non matrikulatzen diren eta gurasoen hautatze-eskubidea errespetatzeko arazoa
konpontzeko. Ulertzen dugu ez dela beharrezkoa organo zehatzik sortzea proposatutako
funtzioekin alferrikako organoa delako.
Gamarra López-Brea jauna (PSE-EE PSOE): Ez dugu mahai bat sortzen hasi nahi, baina ez zait
gustatzen segregazio hitza. Baina zentroetako zuzendariak eta IGEak kontuan izan beharko
ditugu.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Mahaia sortzearen alde gaude. EH Bilduk mahai
bat sustatu du Hernanin eta esperientzia positiboa da.
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Alkate jauna: Pasa den urriaren 31ko kuadrillaren bilkuran, udalburuari eskatu nion erakundeen
arteko mahai bat osatzeko hezkuntza eremuan eskualde mailan, ikasleak eskualdeko zentroetara
aldatzen dituzten udalerriei ahotsa emateko.
Era berean, logikoa iruditzen zaigu lan-mahai bat sortzea udalerrian. Gure proposamena da
mahaia bi ikastetxeetako zuzendaritzek osatzea, baita bi IGE-en presidentetzak eta udaletxeko
hezkuntza zinegotziak ere. Hezkuntzako delegatua mahai horretako kide izatera gonbidatuko
genuke.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Plataformaren eskaerak ez du mahaiaren osaera
proposatzen.
Alkate jauna: Mahaiaren osaketari buruzko proposamena edo zuzenketa baztertu dut.
Bozkatu da eskola-segregazio arazoari aurre egiteko erakundeen arteko mahai bat eratzeko
eskaera. Egoeraren azterketa bat egiteko, neurri konkretuak hartzeko, ekintzen egutegia sortzeko
eta horren eraginkortasuna ebaluatzeko agindu da.
Aldeko botoak 9 (bederatzi); 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), Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE), Hilario Fernández Ruiz (PSE-EE
PSOE) eta Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Abstentzioa: 1 (bat); Eduardo Inclán Gil (PP).
Eskaera onartu da.
3. eskaera, non esaten den bidezkoa izango litzatekeela euskararekiko konpromisoaren tokiko
aurrekontuaren zati bat jasotzea Ramiro de Maeztu zentroak; izan ere, Ramiro de Maeztu
zentroak D ereduko hizkuntza irakaskuntza eskaintzen du, eta hori laguntza jasotzeko
baldintzetako bat da, ikasleen euskalduntze prozesuan laguntzen duelako. 2019ko otsailaren
13ko osoko bilkurako aktan ikusten den moduan, 2019ko ekitaldiko aurrekontu orokorren
hasierako onarpenean.
Alkate jauna: Lehenik eta behin, argitu behar da 323 481002 aurrekontua ez dela existitzen, eta
323 48100 partida bakarra dagoela. Eta gogoraraztea, gainera, San Bizente Ikastolarekin (323
481001 partidak hartzen duena) beste hitzarmen batengatik ordezkatu dela (maiatzaren 21etik
aurrera osorik onartu zen legezko baldintzak betetzeko). Euskararen aldeko konpromisoa
helduentzako laguntza-partidetan eta dokumentuen itzulpenean gauzatzen da ere.
Salvador Adán jauna (zinegotzi ez atxikia): Eskaeraren alde.
Inclán Gil jauna (PP): Proposatutako edozein laguntzak berdintasun irizpideak izan behar ditu.
Gamarra López-Brea jauna (PSE-EE PSOE): Abstenitu egingo gara. Hemendik aurrera,
programa zehatzik badago, horren finantzaketaren alde gaude.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Akats bat dago aktan, ez duzue ulertu akats bat
zela eta ez zegoela bi partidarik. Ez gara puntu horren alde egongo.
Alkate jauna: Udalerriak eskola publikoaren mantentze-lanen kostuen ehuneko ehun
finantzatzen du, baina ezin du hezkuntzaren finantzaketa generikoan parte hartu. Berriz ere
esango dut, ez dago "Euskararekiko konpromisoa" deitzen den partidarik. Plataforma gobernu
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talde honi zuzendu izan balitzaio, interpretazio akats horietako batzuk argitu ahal izango
lirateke. Baina komunikazio bakarra irailaren bilkuran eta bilkura honetan izan da.
Eskaera bozkatu da, non esaten den bidezkoa izango litzatekeela euskararekiko konpromisoaren
tokiko aurrekontuaren zati bat jasotzea Ramiro de Maeztu zentroak; izan ere, Ramiro de Maeztu
zentroak D ereduko hizkuntza irakaskuntza eskaintzen du, eta hori laguntza jasotzeko
baldintzetako bat da, ikasleen euskalduntze prozesuan laguntzen duelako. 2019ko otsailaren
13ko osoko bilkurako aktan ikusten den moduan, 2019ko ekitaldiko aurrekontu orokorren
hasierako onarpenean.
Aldeko botoak 1 (bat); Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Aurkako 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), Borja Duque Sáenz ( EH Bildu Oion) eta
Eduardo Inclán Gil (PP).
Abstentzioak: 2 (bi); Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE) eta Hilario Fernández Ruiz
(PSE-EE PSOE).
Eskaera ez da onartu.
5. eskaera, Eusko Jaurlaritzako goi mailako hezkuntzako administrazioen aurrean ikastetxe
publikoaren aldarrikatzea eta defentsa.
Salvador Adán jauna (zinegotzi ez atxikia): Bozkatzera.
Inclán Gil jauna (PP): Gure jarrera gurasoen zentroa aukeratzeko eskubidea errespetatzeko ildo
berean dago.
Gamarra López-Brea jauna (PSE-EE PSOE): Alde bozkatuko dugu.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Alde bozkatuko dugu, iraileko eta urriko osoko
bilkuran argitu genuen moduan.
Alkate jauna: Legezko betebeharra eta gobernu talde honen nahia da euskal eskola publikoaren
aldarrikapena eta defentsa egitea horren aurka doan edozein erakunderen aurrean. Gainera,
irekita gaude gure eskumenen esparruan sartzen den edozein eskaerari.
Bozkatu egin da Eusko Jaurlaritzako goi mailako hezkuntzako administrazioen aurrean ikastetxe
publikoaren aldarrikatzea eta defentsa egiteko eskaera.
Aldeko botoak 9 (bederatzi); 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) Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE), Hilario Fernández Ruiz (PSE-EE
PSOE) eta Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Abstentzioak: 1 (bat); Eduardo Inclán Gil (PP).
Eskaera onartu da.
6.2. EH Bildu Oionek aurkeztutako
plataformaren izenean.

mozioa

Euskal
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Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Gai hori osorik jasotzen da EH Bildu Oionek
Euskal Eskola Publikoaren plataformaren izenean aurkeztutako mozioa mahai gainean geratu
zelako Hezkuntza Sailaren erantzunak txertatu ziren arte;
EH Bilduk dokumentua
plataformaren izenean aurkeztea adostu zuen, eta puntuak bereizita bozkatzea komenigarria izan
litekeela ere komentatu nuen. Komisioetan adierazi nuen moduan, 1,2,3 eta 5 puntuak baino ez
ditugu mantentzen.
Taldeak ados daude eztabaida eta bozketa ez errepikatzean eta 6.1. errubrika jasota geratzean.
Euskal eskola publikoaren Oiongo plataformaren manifestura atxiki dira:
José Manuel Villanueva Gutiérrez ( EH Bildu Oion), Borja Duque Sáenz ( EH Bildu Oion),
Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE), Hilario Fernández Ruiz (PSE-EE PSOE) eta
Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Ez dira atxiki euskal eskola publikoaren Oiongo plataformaren manifestura: Eduardo Terroba
Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez (EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJPNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV) eta Eduardo Inclán Gil (PP).
Eskola-segregazio arazoari aurre egiteko erakundeen arteko mahai bat eratzeko eskaera.
Egoeraren azterketa bat egiteko, neurri konkretuak hartzeko, ekintzen egutegia sortzeko eta
horren eraginkortasuna ebaluatzeko agindu da.
Aldeko botoak 9 (bederatzi); 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), Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE), Hilario Fernández Ruiz (PSE-EE
PSOE) eta Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Abstentzioa: 1 (bat); Eduardo Inclán Gil (PP).
Eskaera onartu da.
Eskaera, non esaten den bidezkoa izango litzatekeela euskararekiko konpromisoaren tokiko
aurrekontuaren zati bat jasotzea Ramiro de Maeztu zentroak; izan ere, Ramiro de Maeztu
zentroak D ereduko hizkuntza irakaskuntza eskaintzen du, eta hori laguntza jasotzeko
baldintzetako bat da, ikasleen euskalduntze prozesuan laguntzen duelako. 2019ko otsailaren
13ko osoko bilkurako aktan ikusten den moduan, 2019ko ekitaldiko aurrekontu orokorren
hasierako onarpenean.
Aldeko botoak 1 (bat); Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Aurkako 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), Borja Duque Sáenz ( EH Bildu Oion) eta
Eduardo Inclán Gil (PP).
Abstentzioak: 2 (bi); Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE) eta Hilario Fernández Ruiz
(PSE-EE PSOE).
Eskaera ez da onartu.
Eusko Jaurlaritzako goi mailako hezkuntzako administrazioen aurrean ikastetxe publikoaren
aldarrikatzea eta defentsa egiteko eskaera.
Aldeko botoak 9 (bederatzi); 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) Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE), Hilario Fernández Ruiz (PSE-EE
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PSOE) eta Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Abstentzioak: 1 (bat); Eduardo Inclán Gil (PP).
Eskaera onartu da.
7. Gizarte Ongizateari eta Euskarari buruzko
Batzordea.
7.1 Azaroaren 25a dela eta EUDELek bultzatutako adierazpen instituzionala.
Idoia Eslava Guillerna zinegotziak (EAJ-PNV), batzordeko presidenteak, azaroaren 25ean
EUDELek sustatutako adierazpen instituzionala irakurri du, euskaraz eta gaztelaniaz
transkribatutakoa.
Bozkatu egin da azaroaren 25a dela eta EUDELek bultzatutako adierazpen instituzionala.
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) Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE), Hilario Fernández Ruiz (PSE-EE
PSOE), Eduardo Inclán Gil (PP) eta Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Oyón-Oion udaleko udalbatza azaroaren 25a dela eta EUDELek sustatutako adierazpen
instituzionalera atxikitzen da.
Testua bi hizkuntzatan transkribatu da.
Declaración institucional de 25 de noviembre, “Día Internacional Contra La Violencia Hacia
Las Mujeres” Actuaciones Locales Para La Reparación De Las Víctimas De Violencia
Machista.
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra
las mujeres, reiteramos el carácter estructural de este tipo de violencia y manifestamos nuestro
compromiso con la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres.
Asimismo, en línea con el marco jurídico internacional, reafirmamos que es necesario plantear
actuaciones en todos los planos de la intervención: prevención, detección, atención, protección,
coordinación y justicia, haciendo hincapié en la importancia de la reparación a las víctimas y
supervivientes.
El principio de reparación de las víctimas supone poner en marcha las acciones necesarias con
el fin de devolver a la víctima al estado previo a sufrir la violación de sus derechos. En el caso
de las víctimas de la violencia machista, se entiende que el fin es la mejora sustancial de las
condiciones de vida de las víctimas a partir de la reparación de sus derechos violados y
recuperación del daño causado. Así mismo, se ha de apoyar el proceso de empoderamiento que
refuerce su capacidad y autonomía para superar la situación de violencia.
Los gobiernos locales asumimos la responsabilidad y competencia reconocida en materia de
atención a las víctimas, por ser las instituciones más cercanas a las mujeres que sufren violencia
machista en nuestros pueblos y ciudades. Bajo el impulso coordinado del personal político y
técnico, la intervención local en reparación resulta clave para ayudar a la restitución de la vida
comunitaria y la reparación social y pública en el entorno más cercano de las víctimas y
supervivientes de la violencia machista.
En este sentido, el trabajo de las técnicas municipales de igualdad en Berdinsarea (Red de
Municipios Vascos por la Igualdad y contra la violencia hacia las mujeres) es fundamental y
valioso para proveer a los ayuntamientos, especialmente a los de menor tamaño, de orientación
y criterios comunes de actuación. En concreto, en el ámbito de la reparación, se trabaja en la
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elaboración de una Guía de Actuaciones Locales para la Reparación de las víctimas de
Violencia Machista, para que las entidades locales puedan llevar a la práctica y concretar el
derecho de reparación de las víctimas de violencia machista, en el ámbito de competencia
municipal.
Los gobiernos locales queremos actuar para cumplir los compromisos políticos, y con ello poder
contribuir en la erradicación de todas las formas de violencia machista,
• Poniendo los derechos de las víctimas en el centro de todo el proceso de atención,
escuchando y atendiendo sus necesidades y demandas.
• Contando con recursos y personal especializado y cualificado, desde el enfoque
reparador con perspectiva feminista
• Velando por la diligencia y celeridad en todos los procesos de intervención reparadores
y empoderadores
• Coordinándose con todas las instancias implicadas, para articular los dispositivos de
atención y reparación que garanticen la recuperación integral de las víctimas de
violencia machista y la restitución de los derechos vulnerados.
• Cooperando estrechamente con las agrupaciones feministas y asociaciones de mujeres
locales para el diseño de políticas de igualdad y actuaciones en materia de atención y
reparación de las víctimas y supervivientes de violencia machista.
• Y así mismo, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que participe
activamente en los actos de denuncia y reivindicación que se desarrollen con motivo del
25N en todos los municipios.
Azaroaren 25eko adierazpen instituzionala, “Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako
nazioarteko eguna”, Indarkeria matxistaren biktimei erreparaziorako tokiko ekintzak
Azaroaren 25a (Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Nazioarteko Eguna) dela-eta,
indarkeria mota honen egitura-izaera nabarmentzen dugu, eta gure konpromisoa agertu nahi
dugu emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko. Era berean, nazioarteko
esparru juridikoarekin bat etorrita, berresten dugu beharrezkoa dela ekintzak proposatzea eskuhartzearen alor guztietan: prebentzioa, hautematea, arreta, babesa, koordinazioa eta justizia,
arreta berezia jarrita biktimei eta bizirik atera diren pertsonei erreparazioa ematean.
Biktimei erreparazioarako printzipioak berekin dakar biktimak eskubide-urraketa bizi aurreko
egoerara lehengoratzeko beharrezkoak diren ekintzak martxan jartzea. Indarkeria matxistaren
biktimen kasuan, xedetzat hartzen da biktimaren bizi-baldintzak funtsean hobetzea, urratutako
eskubideengatik erreparazioa jasota eta eragindako minetik berrezarrita. Era berean, ahalduntzeprozesua bultzatu behar da, indarkeria-egoerari aurre egiteko gaitasuna eta autonomia indartu
dezaten.
Tokiko gobernuek biktimei arreta eskaintzeko alorrean aitortuta dugun erantzukizuna eta
eskumena gure gain hartzen dugu, gure herri eta hirietan indarkeria matxista jasaten duten
emakumeengandik hurbilen gauden erakundeak garelako. Politikarien eta teknikarien bultzada
koordinatuarekin, tokiko erakundeen esku-hartzea funtsezkoa da erreparatzeko prozesuan,
komunitateko bizitza berrezartzen laguntzeko eta biktimei erreparazio publiko eta soziala
emateko, indarkeria matxistaren biktimen eta bertatik bizirik atera diren pertsonen inguru
hurbilenean.
Horren ildotik, Berdinsareako (Berdintasunaren aldeko eta emakumeekiko indarkeriaren
aurkako Euskadiko udalen sarea) udaletako berdintasun-teknikarien lana oinarrizkoa eta balio
handikoa da, udaletan ekintzarako orientazio eta irizpide komunak eskaintzeko, batez ere, udal
txikienetan. Hain zuzen, erreparazioari dagokionez, Indarkeria matxistaren biktimei
erreparaziorako tokiko ekintzen gida bat prestatzeko lanean ari dira, tokiko erakundeek
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indarkeria matxistaren biktimek ordaina jasotzeko duten eskubidea praktikan jarri eta zehaztu
ahal izan dezaten, udal eskumenaren esparruan.
Tokiko gobernuek konpromiso politikoak betetzeko jardun nahi dugu, eta, horren bidez,
indarkeria matxistaren modu guztiak desagerrarazten lagundu, honela:
• Biktimen eskubideak arreta-prozesu osoaren erdigunean jarrita, euren beharrizan eta
eskariei entzunez eta arreta emanez.
• Langile espezializatu eta kualifikatuak edukita, erreparazioaren ikusmoldetik, ikuspegi
feministarekin.
• Erreparaziorako eta ahalduntzeko esku-hartze prozesu guztietan, kudeaketa eta
azkartasuna bermatzeko lan eginez.
• Tartean sartutako erakunde guztiekin koordinatuz, arreta eta erreparaziorako
baliabideak egituratzeko, indarkeria matxistaren biktimen egoera erabat lehengoratuko
dela eta urratutako eskubideak berrezarriko direla bermatzeko.
• Talde feministekin eta tokiko emakumeen elkarteekin modu estuan lankidetzan arituta,
berdintasun-politikak eta ekintzak diseinatzeko, biktimei eta bizirik atera diren pertsonei
arreta eta erreparazioari dagokionez.
• Era berean, dei egiten diegu herritar guztiei, udalerri guztietan A25 dela-eta antolatuko
diren salaketa- eta aldarrikapen-ekintzetan modu aktiboan parte har dezaten.
8. Ekonomia, Ogasun eta Enplegu eta Hirigintza Batzordea.
8.1 EH Bildu Oionen adierazpen proposamena Auzitegi Gorenak Kataluniako
independentziaren buruzagien aurka egindako epaiaren aurrean.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Guk uste dugu "procés" epaia "Estatuak, botere
judiziala tresna politiko huts gisa erabilita, ezarri duen prezioaren puntu gorena dela, beren
herrien autodeterminazio eskubidea defendatzen dutenentzat. Estatuaren erantzuna gerra
ekonomikoa, 155a eta kartzela dira. Oiongo herritarrei dei egiten diegu antolatutako mobilizazio
guztietan parte har dezaten Kataluniako herriarekin elkartasuna adierazteko eta baita preso
guztien askatasuna, erbesteratuen itzulera eta herrien autodeterminazio eskubidea defendatzeko
ere.
Salvador Adán jauna (zinegotzi ez atxikia): Ez dut ezer esatekorik.
Inclán Gil jauna (PP): Ez dugu adierazpenaren alde egingo, aurka bozkatuko dugu. Lekuz kanpo
dago. Oiongo udala ezin da saiatu Auzitegi Gorenari guztia zuzentzen.
Gamarra López-Brea jauna (PSE-EE PSOE): Aurka bozkatuko dugu. Zinegotzi izatea erabaki
genuenean, herri honen arazoak konpontzeko helburuarekin egin genuen, ez politika egiteko; ez
gara dinamika horretan sartuko.
Alkate jauna: Adierazpenak ez du arrakasta izango, aho batez onartu behar delako. Adierazten
dizuet aurka bozkatuko dugula. Batzorde saioan jada jakinarazi nuen gure taldearen mozioak
arrakasta izateko aukera gehiago zuela.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): PPko zinegotzi jauna, hau adierazpen proposamen
bat da, ideia guztiek baliozkoak izan behar dute. PSOEko bozeramaile jauna, gu hemen gaude
herriarentzat politika egiteko.
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Gamarra López-Brea jauna (PSE-EE PSOE): Ni ez ninduten honetarako bozkatu.
Bozkatu da EH Bildu Oionen adierazpen proposamena Auzitegi Gorenak Kataluniako
independentziaren buruzagien aurka egindako epaiaren aurrean.
Aldeko botoak: 2 (bi); José Manuel Villanueva Gutiérrez ( EH Bildu Oion) eta Borja Duque
Sáenz ( EH Bildu Oion).
Aurkako botoak: 7 (zazpi); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV),
Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE), Hilario Fernández Ruiz (PSE-EE PSOE) eta
Eduardo Inclán Gil (PP).
Abstentzioak: 1 (bat); Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Ez da onartu EH Bildu Oionen adierazpen proposamena Auzitegi Gorenak Kataluniako
independentziaren buruzagien aurka egindako epaiaren aurrean.
8.2. EAJ-PNV taldearen mozioa, Auzitegi Gorenak "procésaren" inguruan emandako
epaiari buruzkoa.
Alkateak irakurri du EAJ-PNV taldearen mozioa, Auzitegi Gorenak "procésaren" inguruan
emandako epaiari buruzkoa.
Salvador Adán jaunak (zinegotzi ez atxikia) ez du ezer esan.
Inclán Gil jauna (PP): Mozio hauekin justizia politizatu nahi da, arlo honetan erabakitzea egokia
ez den kontua da. Erantzuna behar duten ekintza oso larriak egin dira. Delituak bidegabeko
eralgitzea, desobedientzia eta sedizioa dira. Prebentziozko espetxealdia eman zen ageriko ihes
egiteko arriskuagatik. Egitateak jada epaituak izan dira.
Gamarra López-Brea jauna (PSE-EE PSOE): Ez dut ezer esango.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): EAJren mozioak ez du indarrik. Alderdi
Popularrekoek bidegabeko eralgitzearena gogoan hartu beharko lukete.
Inclán Gil jauna (PP): Guk uste dugu egiten duenak ordaindu behar duela. Ez diogu botere
judizialari ezer leporatuko.
Bozkatu da EAJ-PNV taldearen mozioa, Auzitegi Gorenak "procésaren" inguruan emandako
epaiari buruzkoa.
Aldeko botoak 4 (lau); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV),
Aurkako botoak: 6 (sei); José Manuel Villanueva Gutiérrez ( EH Bildu Oion), Borja Duque
Sáenz ( EH Bildu Oion), Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE), Hilario Fernández
Ruiz (PSE-EE PSOE), Eduardo Inclán Gil (PP) eta Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Ez da onartu EAJ-PNV taldearen mozioa, Auzitegi Gorenak "procésaren" inguruan emandako
epaiari buruzkoa.
8.3. EH Bildu Oionek aurkeztutako mozioa Ramiro de Maeztu Eskola Publikoko
atezainaren kasuaren inguruan.
Udalaren osoko bilkura; 2019- XI - 13ko bilkura;
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Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Poltsa bat ezabatu izana argitu nahi dugu eta
lanpostu bat betetzen ari zen pertsona langabezian geratu delako eta lanpostu huts hori bete ez
delako.
Alkate jauna: EH Bilduk aurreko saioan egindako eskaerari erantzunez, eskola publikoko
atezainaren poltsa prozesuaren inguruko informazioa bidali da. Dokumentazio horretan agertzen
den ia guztiarekin ados, baina gogoratu behar dugu atezain lanpostuan ordezkatzeak egiteko
poltsa 2012an egin zela eta ez zela erabili 2017ko ekainera arte. Zerbitzu-eginkizunengatik baja
bete zuen langilea poltsaren hirugarrena zen. 2019ko martxoko negoziazio mahaiak poltsa
bakarra proposatu zuen goi mailako batxilerrik eskatzen ez den eta ofizialak, obra-arduradunak
eta atezainak diren lanpostuetan.
Alkatetzaren erabakia sindikatuetako ordezkariekin negoziazio mahaiaren proposamenak
motibatzen du eta 7 urte zituen poltsa bat erabili ezinean uzten du. Erabakia apirilaren 10ean
pertsonalki jakinarazi zitzaion kargua okupatzen zuenari, nahiz eta momentu horretan
jakinarazteko legezko betebeharrik ez zegoen eta 2017/2018 eta 2018/2019 ikasturteetarako
kontratatua izan zen. LAB sindikatuak 2019ko uztailean eskatu zuen hautaketa deialdiak
balioztatzeko merituak (antzinatasuna) eta probak prestatzeko eskuratutako ezagutzak (2012an
egin ziren).
Ardurapeko kargua betetzeko barne sustapena hasiko da behin zerbitzu-eginkizunetan lanpostua
betetzen duen pertsonak bere jatorri kargura itzultzea erabakitzen duenean (atezaina) edo
arduradun lanpostura lehiatzea erabakitzen duenean. Pertsona horrek zerbitzu-eginkizuna beste
ikasturte bat luzatzeko eskatu du. Agian ez dugu ondo azaldu, espero dut argi geratzea. Ez dugu
ulertzen zergatik ekarri duen EH Bilduk gai hau bilkurara.
Salvador Adán jauna (zinegotzi ez atxikia): Mozioaren alde egingo dut. Uste dut
irregulartasunen bat bai dagoela. Nire ustez zerbait arraroa dago.
Inclán Gil jauna (PP): Proposamenean nahasmena dago, karguen hornikuntza nola garatzen den
ikusteko itxarongo dugu.
Gamarra López-Brea jauna (PSE-EE PSOE): Abstenitu egingo gara.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Uste dugu jarraitutako prozesua obskurantista izan
dela, nahiz eta ez dugun irregulartasunak atzeman. Nolanahi ere, herri honek aguazil bat behar
du, gutxienez lanaldi erdian.
Bozkatu da EH Bildu Oion taldeak aurkeztutako mozioa Ramiro de Maeztu Eskola Publikoko
atezainaren kasuaren inguruan.
Aldeko botoak: 3 (hiru); José Manuel Villanueva Gutiérrez ( EH Bildu Oion), Borja Duque
Sáenz ( EH Bildu Oion) eta Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Kontrako botoak: 5 (bost); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV)
eta Eduardo Inclán Gil (PP).
Abstentzioak: 2 (bi); Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE) eta Hilario Fernández Ruiz
(PSE-EE PSOE).
Ez da onartu EH Bildu Oion taldeak aurkeztutako mozioa Ramiro de Maeztu Eskola Publikoko
atezainaren kasuaren inguruan.
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8.4. Daniel Salvador Adánek (zinegotzi ez atxikiak) aurkeztutako mozioa 2020ko
aurrekontuen izapidetze-egutegiari buruzkoa.
Alkate jaunak Salvador Adán jaunari (zinegotzi ez atxikiari) eskatu dio aurkeztutako mozioa
irakurtzeko.
Inclán Gil jauna (PP): Epea zentzuzkoa iruditzen zaigu, ulertzen dugulako udaletxearen
funtzionamendua ez dela aldatuko.
Gamarra López-Brea jauna (PSE-EE PSOE): Taldeek 10 egunetan egin behar dutela uste dugu.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Egokia iruditzen zaigu egutegi bat egotea.
Alkate jaunak (irakurri du aurrekontuaren izapidetzeari buruzko gobernu taldearen
proposamena): proposamenak egun baliodunei buruz eta Salvador Adán jaunaren egun
baliodunei buruzko mozioari buruz hitz egiten du.
Bozkatu da Daniel Salvador Adánek (zinegotzi ez atxikiak) aurkeztutako mozioa 2020ko
aurrekontuen izapidetze-egutegiari buruzkoa.
Aldeko botoak: 4 (lau); José Manuel Villanueva Gutiérrez ( EH Bildu Oion), Borja Duque
Sáenz ( EH Bildu Oion), Eduardo Inclán Gil (PP) eta Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez
atxikia).
Aurkako botoak: 4 (lau); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV) eta José Antonio Tarragona Elejalde (EAJPNV).
Abstentzioak: 2 (bi); Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE) eta Hilario Fernández Ruiz
(PSE-EE PSOE).
Bozketaren emaitza berdinketa da eta horregatik bozketa berri hau hurrengo emaitzarekin egin
da:
Aldeko botoak: 4 (lau); José Manuel Villanueva Gutiérrez ( EH Bildu Oion), Borja Duque
Sáenz ( EH Bildu Oion), Eduardo Inclán Gil (PP) eta Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez
atxikia).
Aurkako botoak: 4 (lau); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV) eta José Antonio Tarragona Elejalde (EAJPNV).
Abstentzioak: 2 (bi); Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE) eta Hilario Fernández Ruiz
(PSE-EE PSOE).
Berdinketak irauten duenez, alkate-udalburuaren kalitatezko botoak erabakiko du. Ez da onartu
Daniel Salvador Adán jaunaren mozioa (atxikita ez dagoen zinegotzia) 2020ko aurrekontuaren
izapidetze-egutegiari buruz.
Alkate jaunak gobernu taldeak aurrekontuen izapidetzeari buruz bozkatzea proposatu du.
Villanueva Gutierrez jauna ( EH Bildu Oion): proposamena ez zen batzordeetan landu.
Alkate jauna: Arazorik ez, saiatuko gara premiazko moduan sartzen.
8.5. Hurrengo urtean onetsi beharreko arauzko ekimenei buruzko Plan Arautzailea.
Udalaren osoko bilkura; 2019- XI - 13ko bilkura;
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Aurrekariak:
1) Oyón-Oion udaleko udalbatzak 2017ko abenduaren 20ko bilkuretarako 2018ko
ekitaldirako eta 209ko ekitaldiko 2018ko azaroaren 14ko bilkuran, 2019ko ekitaldirako,
onetsi nahi ziren udal ordenantzen bi planak onartu zituen.
2) Urteko arau-plana onartzea segurtasun juridikoa eta gardentasuna eta printzipioak
bermatzeko xedapenak bermatzeko aurreikuspena da, herritarrek eta enpresek zer
espero dezaketen jakiteko.
3) Oyón-Oion udaleko plan arautzailea martxan jarri nahi diren udal ordenantzek osatzen
dute; horien lehentasuna bere ordenan islatuta dago:
I.
Konpostaje zerbitzuaren eta udal hondakinen bilketa eta tratamenduaren ordenantza
arautzaile eta fiskala.
II.
Trafikoaren eta ibien lehentasun alderantzikatua duten eremuetan bidezaintzaren
ordenantza arautzailea.
III.
Hots-kutsaduraren, zarataren eta bibrazioen inguruko ordenantza arautzailea.
IV.
Aurretiazko komunikazioarekin eta erantzukizunpeko adierazpenarekin lotutako
lanei buruzko ordenantza arautzailea.
4) I. ekimena Arabako Errioxako Kuadrillak hiri hondakin solidoak biltzeko eta tratatzeko
kudeaketari buruzkoa da.
5) II. ekimena ibi, oinezkoentzako guneak eta abar arautzeko beharraren barruan dago.
6) III. ekimenak lortu nahi du Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzko
urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren aplikagarritasuna.
7) I. ekimena 39/2015 Legearen 69. artikuluan xedatutakoa garatzeko beharraren barruan
dago.
8) Informazio batzordearen saio batean egindako proposamena.
Hau erabaki da
1) Onartzea 2019. urterako gauzatu nahi diren udal ordenantzen plan arautzailea eta
haien ordenan islatutako lehentasuna:
I.
Konpostaje zerbitzuaren eta udal hondakinen bilketa eta tratamenduaren
ordenantza arautzaile eta fiskala.
II.
Trafikoaren eta ibien lehentasun alderantzikatua duten eremuetan
bidezaintzaren ordenantza arautzailea.
III.
Hots-kutsaduraren, zarataren eta bibrazioen inguruko ordenantza arautzailea.
IV.
Aurretiazko komunikazioarekin eta erantzukizunpeko adierazpenarekin lotutako
lanei buruzko ordenantza arautzailea.
2) Urteko arau-planean sartzea aintzakotzat hartzea ezinbesteko baldintza da
ordenantzen baliozkotasunerako.
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), Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE), Hilario Fernández Ruiz (PSE-EE
PSOE), Eduardo Inclán Gil (PP) eta Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Inclán Gil jauna (PP): Badago izapidetze-egutegirik?
Alkate jauna: tramitatu daitezkeen ordenantzen aurreikuspena da.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Ongi iruditzen zaigu eskualdeko konpostaje
ordenantza sartzea. Konpostajea EH Bilduren apustu bat da.
Gai-zerrendan jasotako gaien azterketa amaitu ondoren eta eskaerak eta galderak egin aurretik,
alkateak honako gai hauetako premiazko izapidetzea sartzea eskatu du:
Udalaren osoko bilkura; 2019- XI - 13ko bilkura;
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-

Aurrekontuaren izapidetzean irizpideak onartzea.

Aplikagarriak dira Tokiko entitateen antolakuntza, funtzionamendu eta erregimen juridikoaren
araudiaren 82 eta 83. artikuluak. Jarraian adierazitako gaia premiazko izapidetzez sartzea
bozkatu da:
- Aurrekontuaren izapidetzean irizpideak onartzea.
Aldeko botoak 4 (lau); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutierrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV) eta José Antonio Tarragona Elejalde (EAJPNV);
Aurkako botoak 3 (hiru); José Manuel Villanueva Gutiérrez ( EH Bildu Oion), Borja Duque
Sáenz ( EH Bildu Oion) eta Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Abstentzioak: 3 (hiru); Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE), Hilario Fernández Ruiz
(PSE-EE PSOE) eta Eduardo Inclán Gil (PP).
Hau erabaki da
1) 9. gaia premiazko gai izateagatik sartzea. Aurrekontuaren izapidetzean irizpideak
onartzea.
Gaia premiazko prozesuaren bidez gai-zerrendan sartu da, eta horren deliberazio eta bozketaren
berri eman da.
9.

Aurrekontuaren izapidetzean irizpideak onartzea.

Alkate jauna: Aurrekontuaren tramitazioari buruzko gobernu taldeak egindako proposamena
idazkariak idatzi du alkate honek eskatuta.
Bozkatu da gobernu taldeak egindako proposamena, aurrekontuaren izapidetzean irizpideak
onartzekoa.
Aldeko botoak 4 (lau); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutierrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV) eta José Antonio Tarragona Elejalde (EAJPNV);
Aurkako botoak 3 (hiru); José Manuel Villanueva Gutiérrez ( EH Bildu Oion), Borja Duque
Sáenz ( EH Bildu Oion) eta Daniel Salvador Adán (zinegotzi ez atxikia).
Abstentzioak: 3 (hiru); Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE PSOE), Hilario Fernández Ruiz
(PSE-EE PSOE) eta Eduardo Inclán Gil (PP).
Onartu da gobernu taldeak egindako proposamena, aurrekontuaren izapidetzean irizpideak
onartzekoa, eta jarraian transkribatzen da:
•
•
•
•
•

•

Aurrekariak:
Aurrekontuen sortzeko esleipena alkateari dagokio.
Aurrekontu orokorren zirriborroak izapideak egiteko lehentasuna izango du.
Aurrekontuaren onarpenak aurkezten diren zinegotzien gehiengo soilaren adostasuna
eskatzen du.
3/2004 Foru Araua, otsailaren 9koa, Lurralde Historikoko Toki Erakundeen
aurrekontuei buruzkoa.
Tokiko Ondasunen Arau Arautzailearen testu bateratua.
Hau erabaki da
1) Onartzea jarraian aipatutako aurrekontuaren izapidetzean irizpide hauek:
Aurrekontu orokorren zirriborroa zinegotziei bidaliko zaie eta gutxienez 10 (hamar)
egun naturaleko zuzenketak bidaltzeko epea irekiko da.
Udalaren osoko bilkura; 2019- XI - 13ko bilkura;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aurrekontuaren zuzenketak egin ahal izango dira gastuen egoeretara edo errenta
egoeratara edo udal aurrekontuaren gauzatze arauaren artikuluetara.
Gastuen egoerak sortzeko edo handitzeko zuzenketak kapitulu berean zenbateko berdina
kentzea proposatzen bada bakarrik onartu daitezke.
Gastuen aitorpenak ezabatu edo murrizteko zuzenketak kapitulu berean gehikuntza
berdina baldin badute onartu ahal izango dira.
Ez dira onartuko diru-sarreren zenbatekoan igoerak dakartzaten zuzenketak.
Hasieran aurreikusitako diru-sarreren egoerak murriztea edo ezabatzea eragiten duten
zuzenketek, izapidetzeko, aurrekontu-egonkortasun eta finantza iraunkortasun
printzipioen betekizunak betetzeko ebaluazio txostena beharko dute.
Zuzenketak (dagozkien alderdietan: ekonomikoa - finantzarioa, juridikoa, hirigintzakoa,
etab.) Udal zerbitzuek jakinaraziko dituzte horiek egiteko emandako epearen barruan.
Aurrekontuen aurreproiektua eta onetsitako zuzenketak proiektuaren berri emango duen
kontuen batzorde berezian landuko dira. Eta saio berean onartu ez diren zuzenketen
berri emango da.
Alkatetzak espedientea udalbatzari bidaliko dio, onartu, aldatu edo itzultzeko.
Alkatetzak datorren ohiko bilkuraren data aldatzeko eskumena du, horretan aurrekontu
orokorra onartzeko gaia sartzeko. Data aldatzeko taldeen bozeramaileei aurretiaz
kontsultatu beharko zaie.

Azken puntua) Galderak eta eskeak.
Villanueva Gutierrez jaunak ( EH Bildu Oion) kiroldegiko emakumeen aldagelaren egoeraz
galdetu du.
Villanueva Gutierrez jauna (EH Bildu Oion): Herria zikin dago. Bideak garbitzeko zerbitzua
asko hobetu daiteke. Nafarroako etorbideko 21. zenbakian gutxi gorabehera, trapu bat dago
duela hamabost egun eta oraindik ez da bildu.
Villanueva Gutierrez andrea (EAJ-PNV): Hezkuntza batzordeko zinegotzi eta lehendakari
naizen aldetik, adierazi nahi dut eskola publikoen plataformak ez dela inolaz ere harremanetan
jarri nirekin hitz egiteko.
Jorratzeko gai gehiagorik ez dagoenez, udalburu jaunak amaitutzat eman du bilkura 22:05ean
(bilkura 20:00etan hasi da), eta nik, idazkariak, guztiaren fede ematen dut.
Oyón-Oion, 2019ko azaroaren 27a.
Udaleko idazkaria:
O E. Alkatea.
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