UDALBATZA OSOA
Bilkura-akta
Ohiko bilkura
Eguna: 2007ko martxoaren 8a, asteazkena.
2017ko apirilaren 12an akta onesteko bilkuran egindako oharrak biltzen ditu.
Oyón-Oiongo udaletxeko bilkuren aretoan, adierazitako egunaren 20:00etan, 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), 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).
Bilkura eratu den unean bertan ez zeuden zinegotziak: Agustín Hervías Salinas (PP), ez
bertaratzeko arrazoiak eman ditu, eta Diana Rubio Lafuente (PP).
Alfredo S. Sastre de A. idazkari titularra da bilkurako idazkari.
Alkate-udalburu jaunak deitu du bilkura, aldez aurretik eta arauzko publizitatearekin. Honako
hau da
Aztergaien zerrenda
1. Onestea 2017ko otsailaren 15ean eginiko ohiko bilkuraren akta.
2. Alkatetzaren dekretuak eta ebazpenak.
3. Kultura, Turismoa, Jaiak, Obrak eta Zerbitzuak, eta Nekazaritza Batzordea.
3.1 Txakurrak edukitzea arautzen duen ordenantza hasiera batean onestea.
3.2 2017rako establezimenduen ordutegi orokorra areagotzea.
3.3 Hiri-altzariak, bideko seinaleak eta beste batzuk jartzeko prozedura.
4. Gazteria, Hezkuntza eta Kirolak Batzordea.
5. Gizarte Ongizatea, Euskara eta Osasuna Batzordea.
5.1 Martxoaren 8ko adierazpena, ordezkaritza orekatu baterako 8 printzipio.
6. Ekonomia, Ogasuna eta Enplegua, eta Hirigintza Batzordea.
6.1 Talde politikoak bitartekoz hornitzeko erregimena aldatzea.
6.2 Hainbat udal-taldek Garoñako zentral nuklearra berriz irekitzeari buruz eginiko zuzenketa.
Azken puntua) Eskaerak eta galderak.
Bilkuraren izaerarekin eta eguneko aztergaien zerrendarekin bat etorriz, eta gaiak jorratu eta
bozkatu ostean, honako erabaki hauek hartu dira:
1. Onestea 2017ko otsailaren 15ean 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) Onestea 2017ko urtarrilaren 25ean eginiko bilkuraren akta.
Aldeko botoak: 8 (zortzi): Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV),
Luis Felipe Campos Latre (PP), José Manuel Villanueva Gutiérrez (EhBildu Oion), Elizmendi
Martínez de San Vicente Apiñániz (EhBildu Oion) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSE-EEPSOE).

2. Alkatetzaren dekretuak eta ebazpenak.
Idazkari jaunak, alkate-udalburu jaunak hala eskatuta, Alkatetzaren dekretu eta ebazpenen berri
eman du, zehazki aurreko ohiko bilkuratik aurrera emandakoenak: 2017ko 26/17tik 42/17ra
bitartekoak.
Bertaratuak jakinaren gainean gelditu dira.
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3.1 Txakurrak edukitzea arautzen duen ordenantza hasiera batean onestea.
Aurrekariak:
1. Diputatuen Kontseiluaren abuztuaren 1eko 26/2013 Foru Dekretua, lurralde historiko
honetan abandonatuta dauden edo noraezean dabiltzan txakurrak jasotzeko prozedura
eta udalei kudeaketa-aginduren bitartez zerbitzua eskaintzeko hitzarmena arautzen
duena. Erreferentzia: ConvenioDFADec262013. Dekretuak esparrua eta baldintzak
planteatzen ditu Arabako udalek abandonatutako txakurrak biltzeko, zaintzeko eta
mantentzeko zerbitzuaren kudeaketa-agindua egiteko Arabako Foru Aldundiko
Nekazaritza Sailari. Betebeharren artean eskatzen da jabeen eta administrazioaren
betebeharrak arautzeko ordenantza homologatu bat onartzea.
2. Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak helarazitako ereduaren araberako
txakurrak edukitzeko araudiaren ordenantzaren testua. Txakurrak edukitzea arautzen
duen ordenantzak ezartzen ditu txakurrak dituztenen betebeharrak eta txakurrak
abandonatu edo noraezean ibiliz gero jabeek dituzten erantzukizunak. Hain zuzen,
gutxieneko hauek ezartzen dira: udalerriko txakurrak identifikatzeko eta kontrolatzeko
errolda, identifikatzeko TXIPA jartzeko betebeharra eta errondari eragiten dioten
aldaketak jakinaraztea. Halaber, hainbat ohar jasotzen ditu arriskutsuak izan daitezkeen
txakurrei buruz.
3. Espedientearen erreferentzia: OrdTenenPerrosDFA12122.
4. Honako hau aplikatu behar da: urriaren 1eko 39/2015 Legearen (Herri Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa) VI. titulua (39/2015 Legea).
Hau erabaki da:
1. Hasieran onestea txakurrak edukitzeari buruzko ordenantza arautzailea.
2. Ordenantza hori jendaurrean jartzea 30 (hogeita hamar) egunez; hala, iragarkia jarriko
da Udalaren iragarki-taulan eta ALHAOn. Jendaurrean dagoen bitartean, interesdunek
udal-bulegoetan eskuragarri dagoen espedientea aztertu ahalko dute, eta egoki deritzen
erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahalko dituzte. Erreklamaziorik jartzen ez
bada, ordura arte behin-behinekoa zen erabakia behin betiko erabaki bilakatuko da.
3. Araudiak eragiten dien jarduera-esparruko bizilagunen elkarteei banan-banan
jakinaraztea.
Aldeko botoak: 8 (zortzi); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV),
Luis Felipe Campos Latre (PP), José Manuel Villanueva Gutiérrez (EhBildu Oion), Elizmendi
Martínez de San Vicente Apiñániz (EhBildu Oion) eta Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EEPSOE).

3.2 2017rako establezimenduen ordutegi orokorra areagotzea.
Aurrekariak:
1. Establezimenduak ixteko ordutegia 2 ordu luzatzea baimentzen duen daten egutegiproposamena; jendaurrean jarriko da, iradokizunak alegazioak eta abar aurkezteko.
2. Jendaurrean jarritako aldian, Café Garai pub-ek proposamen bat aurkeztu zuen, eta
otsailaren 11ko 14/2014 Dekretuaren bitartez baieztatu da urte naturaleko 15 egun
gainditu daitezkeela (kopia erantsi da).
3. Administrazio honek ulertzen du dekretu berriak udal-administrazioa gaitzen badu ere
ordutegia gehienez ere bi ordu areagotzeko1. (urtean hamabost egun) eta 2.
(zaindariaren jaiak, Aste Santua, inauteriak, Eguberriak...) ataletan aurreikusitako
kasuan, horrek ez duela eragozten udalak urtean ordutegi luzeagoko soilik hamabost
eguneko egutegi finkatzeko.
4. Eusko Jaurlaritzako Joko eta Ikuskizunetako Zuzendaritzak eginiko proposamenaren
kopia bidali da eta txostena eskatu da udal-jarduna araudira egokitzeari eta Café Garai
pub-en proposamenari buruz.
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Hau erabaki da:
1) Onestea ordutegi luzeagoko daten egutegia. Honako hau da, hain zuzen:
urtarrilaren 20a eta 21a, San Vicente jaiak.
otsailaren 25a, Inauteriak.
apirilaren 8a, Dantzari Eguna.
apirilaren 28a eta 29a, San Prudentzio.
ekainaren 24a, San Juan.
abuztuaren 23tik 27ra, eskerrak emateko jaiak.
urriaren 28a, Arabako Errioxa Jaialdia.
abenduaren 24a, Gabon-gaua.
abenduaren 31, Gabon zahar gaua.
2) Ordutegia honako muga edo baldintza hauekin egingo da:
a) Data horietan ordutegia bi orduz luzatzeak dakar lokal guztiak ixtearen eta irekitzearen artean
sei ordu igaro beharko direla gutxienez.
b) Ordutegia luzatzeak ez dakar terrazaren funtzionamendu-ordutegia luzatzea (00:00etan
amaitzen da), eta ordutegia amaitutakoan eta gehienez ere 30 minutuko epean, bide publikotik
kendu beharko da edo higiezinak jasota geratu beharko dira, ixteko ordutik aurrera bide
publikoan inor ez jarri ahal izateko moduan higiezin horietan.
c) Luzapena orokorra da lokal guztietarako eta ezingo dira eman luzapen partikularrak.
d) Ordutegien luzapenaren berri emango zaie Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari, Joko eta
Ikuskizun Zuzendaritzari eta Guardiako Ertzaintzari.
3) Eusko Jaurlaritzako Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari kontsulta egitea, Garai tabernak
proposatutako datetan ordutegia luzatzeko aukerari buruz.
Aldeko botoak: 6 (sei): Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV),
Luis Felipe Campos Latre (PP) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSE-EE-PSOE).
Abstentzioak: 2 (bi); José Manuel Villanueva Gutiérrez (EhBildu Oion) eta Elizmendi Martínez
de San Vicente Apiñániz (EhBildu Oion).
Gamarra jauna: Beti egon izan dira arazoak horrelako gaietan. Batzuek uste dute herrietan
udalak izaten direla guztiaren arduradunak.
Villanueva Gutiérrez jauna: Ados gaude egun horiekin; tabernek, Garai tabernak izan ezik, ez
dute ezer esan; uste nuen Eusko Jaurlaritzaren erantzuna izango genuela osoko bilkurarako.
Nolanahi ere, gai hori alkatearen eskumenekoa da.
Campos Latre jauna: Nahikoa da egun horiekin... Adostu egin behar da.
Alkate jauna: Bizilagunen atsedena, besteen gozamena edo aisialdia eta tabernen negozioa
uztartu behar ditugu. Eskaera orokor bat egonez gero, azter liteke. Gogoratzen dut arazo bat
dagoela. Bilera bat izan dugu gazte talde batekin eta egoera azaltzen ahalegindu gara.

3.3 Hiri-altzariak, bideko seinaleak eta beste batzuk jartzeko prozedura.
Aurrekariak
1. 34. artikulua aplikatu behar da; horren arabera, herri-administrazioek emandako
administrazio-egintzak, izan ofizioz izan interesdunak eskatuta, organo eskudunak
egingo ditu, ezarritako betebeharrei eta prozedurari jarraituz. Egintzen edukia
ordenamendu juridikoan ezarritakoaren araberakoa izango da eta horien helburuek
zehaztuko dute eta horien helburuetara egokitutakoak izango dira.
2. Informazio Batzordearen saioan egindako proposamena.
Hau erabaki da:
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1. Hiri-altzariak, bideko seinaleak eta bide publikoan beste batzuk jartzeko prozedurari
aplikatu behar zaio urriaren 1eko 39/2015 Legearen (Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearena) IV. titulua.
2. Nolanahi ere, eta prozedura ez denez konplexua, prozeduraren izapidetze sinpletua
adostu ahal izango da eta honako izapide hauek egin beharko dira soilik:
a) Prozedura ofizioz edo interesdunak eskatuta hastea.
b) Aurkeztutako eskaera zuzentzea, bidezkoa bada.
c) Prozeduraren hasieran bost eguneko epean alegazioak egitea.
d) Entzuteko izapidea, soilik ebazpena interesdunaren kalterako izango denean.
e) Ebazpena.
Aldeko botoak: 8 (zortzi); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV),
Luis Felipe Campos Latre (PP), José Manuel Villanueva Gutiérrez (EhBildu Oion), Elizmendi
Martínez de San Vicente Apiñániz (EhBildu Oion) eta Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EEPSOE).
Alkate jauna: Prozedura sinpletua aplikatzeko ahaleginak egingo dira Mendoza kalean egiteke
dagoen edukiontzi-lekualdaketan.

4. Gazteria, Hezkuntza eta Kirolak Batzordea.
5. Gizarte Ongizatea, Euskara eta Osasuna Batzordea.
5.1 Martxoaren 8ko adierazpena, ordezkaritza orekatu baterako 8 oinarri.
Eslava andreak EUDELek adostutako emakumeen nazioarteko eguneko adierazpena irakurri du.
Izenburu hau du, hain zuzen: Martxoak 8: ordezkaritza orekatu baterako 8 printzipio.
“Emakume gutxi daude ordezkatuta udal-mailan erabakiak hartzeko guneetan, eta tokiko
politikan sartzeko eta berdintasunezko parte-hartzerako arazo espezifikoei aurre egin behar
izaten diete”. Hori jaso zuen Inger Lingek Europako Kontseiluko Toki eta Eskualdeko
Agintarien Kongresuaren 31. Saioan aurkeztutako txostenean. Kongresua urriaren 20an egin
zen, eta emakumeen tokiko eta eskualdeko parte-hartze eta ordezkaritza politikoari buruzkoa
izan zen.
Erabakiak hartzeko guneetan emakume eta gizonen arteko parte-hartze orekatua edozein gizarte
demokratikoren aurretiko baldintza da. Emakumeek eta gizonek tokian tokiko bizimoduan izan
behar duten Berdintasunerako Europako Gutunean horrelaxe baieztatzen da, eta tokiko
gobernuei honakoa eskatzen zaie: beharrezko neurriak eta estrategiak hartzea, emakume eta
gizonen ordezkaritza eta parte-hartze orekatua sustatzeko erabakiak hartzen diren tokiko esparru
guztietan.
Neurri horien artean, Eusko Legebiltzarrak onartutako Emakume eta Gizonen arteko
Berdintasunerako 4/2005 Legearen 23. artikuluak xedatzen duenez, “euskal herri-aginte guztiek,
beren zuzendaritza-organoetako eta organo kolegiatuetako kide izateko pertsonak
izendatzerakoan, izendatutakoen artean trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten
emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izan dadila sustatu behar dute. Xede horretarako,
beharrezkoak diren arauzko neurriak edo bestelakoak hartuko dituzte”. Aipatutako Lege
horretan, profesionalen, enpresaren, gizarte-ekonomiaren, sindikatuen, politikaren, kulturaren
eta bestelako arloetako elkarte eta erakundeen zuzendaritzako organoetan emakume eta gizonen
presentzia orekatuari buruz hitz egiten da. Horretarako, zuzendaritzako organoetan emakumeen
presentzia areagotzea ahalbidetzen duten neurrien arabera dagozkien diru-laguntzak egokitu
ahal izango dituzte, eta ezin izango diete inolako laguntzarik eman hautaketa-prozesuan edo lanjardunean sexua dela-eta bereizkeria eragiten duten elkarte edo erakundeei.
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Udalgintzan, EAEko udaletako % 24,7an soilik daude emakume alkateak, eta euskal herritarren
% 18,82 ordezkatzen dute. 2015ean, alderdi politikoek % 32,58an soilik aukeratu zituzten
emakumeak hauteskunde-zerrendako zerrendaburu, eta, iraunkortasunari dagokionez,
emakumeak abiadura motelagoan igo ohi dira mailaz, baita lidergoan denbora gutxiago iraun
ere.
Euskadin gehiengoa duten sindikatuen artean, batean soilik dago emakume bat idazkari nagusi;
era berean, Euskadin egoitza duten erakunde finantzarioetako batean ere ez dago emakumezko
lehendakaririk, eta erabakitzeko organo garrantzitsuenetan % 22,6 soilik dira emakumeak.
Elkarteetako emakume eta gizonen parte-hartzeari buruzko ehunekoei dagokienez, generoko
ezberdintasun nabaririk izan ez arren, tradizioz rol femeninoa duten elkarteetan gehiago dira
emakumeak: hezkuntza, erlijio, garapenerako lankidetza eta gizarte-laguntzako elkarteetan.
Kirol, politika, sindikatu, lanbide, arte eta herritarren esparruko elkarteetan, aldiz, nagusitasun
txikiagoa dute.
Bestalde, emakumeen elkarteek, oro har, aurrekontu eta eragin-gaitasun mugatua izan ohi dute
udal politiketan.
Egoera horren JAKITUN, Oyón-Oiongo Udala, aho batez, Txosten Europarreko gomendioak
eta Emakumeek eta Gizonek Tokiko Bizimoduan izan behar duten Berdintasunerako Europako
Gutunetik eratorritako konpromisoak onartzen ditu, baita emakume eta gizonen
berdintasunerako 4/2005 Legean ezarritako betebeharrak ere, honako honetarako konpromisoa
hartzeaz gain:
1. Kontsultarako eta erabakiak hartzeko organoetan emakume eta gizonen ordezkaritza
orekatua eta tokiko edozein organotarako izendapenak bermatzea, betiere, sexu batek
ere ez dezan izan % 40tik beherako ordezkaritza (emakumeen parte-hartzea sustatzeko
egitura espezifikoetan izan ezik).
2. Zenbait mekanismo ezartzea, hautatutako emakume ordezkariak eskumen-banaketa edo
funtzio-esleipen estereotipatuen edo bestelako diskriminazio- edo jazarpen-moduen
eraginpean izatea eragozteko.
3. Parte-hartzea eta bizitza pertsonal eta familiarra uztartzea ahalbidetzen duten neurriak
hartzea, ordutegien eta lan-metodoen eta herritarrei laguntzeko sistemen bidez.
4. Sexuaren arabera bereizitako estatistikak jaso, bideratu eta publiko egitea, itxura
sistematikoa emateko, tokiko esparruan emakumeen parte-hartzearen bilakaeraren
jarraipena egin eta analisi horren araberako neurri zuzentzaileak ezartzeko.
5. Emakumeen parte-hartzea indartuko duten espazioak eta sareak sendotzea, hala nola,
emakumeen etxeak, jabekuntza eskolak eta/edo udal berdintasuneko kontseiluak, eta,
besteak beste, emakume hautetsientzako Virginia Woolf Basqueskola jabekuntzaeskolako programan parte har dezaten ahalbidetzea.
6. Udalerriko emakumeen ahalduntzea eta parte-hartze soziopolitikoaren sustapena
ahalbidetzen duten ekintza espezifikoak ezartzea modu inklusiboan, batez ere,
gutxiengoen taldeko kideak diren emakumeei dagokienez.
7. Udalerrian gauzatzen diren parte-hartze prozesuek genero ikuspegia kontuan hartzen
dutela bermatzea.
8. Udaletako berdintasun sailetan eta gainerako udal sailetan neurri horiek gauzatu ahal
izateko baliabide nahikoak jartzea.
Gamarra jauna: Erabat ados nago adierazpenarekin. Kolore moreak Emakumeen nazioarteko
eguna koloreztatu ohi duen arren, ekimen honekin bat egiten dut. Izan ere, ekimenaren xedea da
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna oraindik ere erabatekoa ez izateari buruz
kontzientziatzea eta egiteko bide luzea dagoela adieraztea, baita genero-indarkeriari dagokionez
ere. Hori dela eta, beltzez jantzita etorri naiz saio honetara.
Villanueva Gutiérrez jauna: EhBildu Oion taldeak kremailera-zerrenda formatuko hautagaitza
bat aurkeztu zuen. Lotsagarria da emakume langileak egun bat behar izatea edo egun hori
ospatu behar izatea.
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Campos jauna: Ezjakin batek soilik jar dezake zalantzan emakumeen gaitasuna. Gugandik
hurbilen dagoen ingurunean hartu behar ditugu neurriak.
Alkate jauna: Agerikoa da desberdintasuna dagoela oraindik ere. Udalak ahalegin guztia egin
behar du emakumeen aurkako oztopoak eta desberdintasunak ezabatzeko.
Adierazpenari atxikitzea bozkatu da:
Aldeko botoak: 8 (zortzi); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV),
Luis Felipe Campos Latre (PP), José Manuel Villanueva Gutiérrez (EhBildu Oion), Elizmendi
Martínez de San Vicente Apiñániz (EhBildu Oion) eta Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EEPSOE).

6. Ekonomia, Ogasuna eta Enplegua, eta Hirigintza Batzordea.
6.1. Talde politikoak bitartekoz hornitzeko erregimena aldatzea.
Igorritako proposamenaren berri eman du alkateak.
Gamarra jauna: Hauek isunak dira. Badugu nahikoa karga. Pertsona bakoitzak isuna bere
erantzukizunean dauka; gainera, etortzen ez bazara, ez duzu kobratzen. Hilean zinegotzi horrek
lan bat egin du eta gastu batzuk sortzen zaizkio. Gogorarazi nahi dut amateur politikariak garela.
Sistemak ez du ez bertaratzea justifikatzeko aukerarik ematen.
Villanueva jauna: Deskontuak edo zigorrak Eh Bildu Oion taldeak proposatu zituen duela
zenbait hilabete. Popularren taldeko zinegotziek ez dute betetzen bozkatu dituztenekin hartutako
erantzukizuna. Zinegotzia izatea ez da nahitaezkoa, baina zinegotzi izatera aurkeztuz gero,
gutxienez egin beharrekoa saioetara joatea da. Bileretara ez joateagatik ordaintzen ez zaien
taldeen dirua GKE batera bideratzea proposatu nahi dut.
Campos Latre jauna: Akordio-proposamenaren zuzenketa asteartean igorri zen. Horregatik
eskatzen dut espedientea mahai gainean uzteko eta hurrengo saioan eztabaidatzeko.
Alkate jauna: Ekonomia Informazio Batzordeak eman du gai horren berri eta 2. puntuko f eta g
atalak aldatzeko proposatu du. Erabakiak hornidura bat ezartzen du taldeetarako eta zehaztu
beharreko sistema bat saioetara joateko betebeharra betez gero. Taldeek zenbateko finkoa eta
berdina jasotzen dute, eta guztientzako berdina izango da, kideak gorabehera. Gainera,
zenbateko aldagarri bat izango da, zinegotzi kopuruaren arabera. Saiora joaten den zinegotziak
25 euroko kopurua jasotzeko eskubidea du.
Mahaiaren gainean uzteko eskatzen duzuenan ez da txostenak edo dokumentuak falta direlako,
aholkularitza eskatzeko baizik.
Campos Latre jauna: Aholkularitza eskatu diot alderdiari eta oraindik ez didate erantzun.
Horregatik eskatzen du eztabaida hurrengo saiora atzeratzeko, ez dut uste hain premiazkoa
denik erabakia hartzea...
Campos Latre jaunak eskatuta, "6.1 Talde politikoak bitartekoz hornitzeko erregimena aldatzea"
puntua mahaiaren gainean uzteari buruzko bozketa egin da.
Aldeko botoak: 2 (bi); Luis Felipe Campos Latre (PP) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSEEE-PSOE).
Aurkako botoak: 6 (sei); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV),
José Manuel Villanueva Gutiérrez (EhBildu Oion) eta Elizmendi Martínez de San Vicente
Apiñániz (EhBildu Oion).
Gaia mahai gainean ez uztea erabaki dute.
Campos jauna: Erabat ados nago profesionala ez garela esatean. Niretzat denak dira kargak:
Vitoria-Gasteizera joan-etorriak ordaintzen ditut, erregaia eta aparkalekua ere bai, baita
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batzordeetako eta osoko bilkuretako saioetara joateko kostua eta mugikorreko fakturak ere. Eta
orain, zigorrak bilerara ez joateagatik.
Tarragona jauna: Deskontuak taldeari ordaintzen zaionean aplikatzen dira, eta ez zinegotziari
ordaintzen zaionean. Nola deskontatuko da, bada, zure kopurua zure kideak ez joateagatik?
Lekualdaketen, mugikorraren eta abarren gastuetarako taldearen hornidura balia daiteke.
Gamarra jauna: Legegintzaldi honetan eskatzen da taldeak IFK bat edukitzea, eta aurrekoan ez
zen hori eskatzen. Zergatik horrenbeste traba eta eskakizun?
Alkate jauna: Dirudienez, araudi edo argibide batzuen arabera, udaletako taldeen kopuruak ezin
dira zuzenean sartu alderdi politikoen kontuetan; udal-talderako banku-kontu bat ireki daiteke
soilik, eta horretarako, bankuek IFK bat eskatzen dute. Kopurua ezin da inoiz transferitu
partiduaren kontura; izan ere, legez kanpoko finantzaketatzat har daiteke.
Aurrekariak:
1) Araudia: Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legea 7/1985), 73. artikulua. Toki
Erakundeen Antolamendu, Jardunbide eta Erregimen Juridikoaren Erregelamendua, 27. eta 28.
artikuluak.
2) 2015eko uztailaren 8ko saioan hartutako erabakia.
3) Zinegotziek osoko bilkurako saioetara joateko eskubidea eta betebeharra dute, bai eta parte
hartzen duten beste kide anitzeko organo batzuen (informazio-batzordeak, bozeramaileen
batzarrak...) saioetara joatekoa ere.
4) 2017ko martxoaren 1eko informazio-batzordearen saioan eginiko proposamena, partzialki
zuzendua udal-talde batzuen eskutik eta taldeei bidalia.
Hau erabaki da:
1) Oioneko udalean eratutako talde politikoei hileroko diru-hornidura esleitzeari eustea.
Hornidura horrek zenbateko finko bat izango du guztientzat (50 euro), bai eta zenbateko aldakor
bat ere, (25 euro zinegotzi bakoitzeko, talde bakoitzak duen zinegotzi kopuruaren arabera).
Hala, talde bakoitza kontuan hartuta, hauek izango dira taldeen hornidurak:
PP udal-taldea: 50 + (25 x 4) = 150 euro hilean.
EAJ udal-taldea: 50 + (25 x 4) = 150 euro hilean.
Bildu udal-taldea: 50 + (25 x 2) = 100 euro hilean.
PSE-EE-PSOE udal-taldea: 50 + (25) = 75 euro hilean.
2) Udal-taldeen aldeko hornidura ekonomikoak honako hauen araberakoak izango dira:
a. Hornidurak taldearen jarduera edo sustapena finantzatzeko balioko dute soilik. Esleipen hori
ezingo dira erabili Udalbatzako edozein langileren ordainsariak ordaintzeko edo ondareizaerako aktibo finkoak eratu ditzaketen ondasunak eskuratzeko.
b. Udal-taldeek esleipen ekonomikoaren kontabilitate zehatza eraman beharko dute, eta
kontabilitate hori Udalbatzaren esku jarri beharko dute 2019ko apirileko lehen hogei egunetan,
aurrez eskatzeko beharrik gabe.
c. Taldearen hornidura sei hilero likidatu eta ordainduko da. Taldeen osaeran egon daitezkeen
aldaketak hurrengo seihilekoan konpentsatuko dira.
d. Esleipena bozeramaileak, idatzi bidez, adierazitako bankuko kontura ordainduko da. Kontu
horren titularra udal-taldea izango da. Halaber, taldeko bozeramaileak taldearen funtsez
arduratuko den zinegotzia izendatuko du, eta hark erantzukizun hori onartuko du. Berariazko
izendapenik ez badago, bozeramailea izango da funtsez arduratuko den zinegotzia.
e. Kontuaren titulartasunari eta funtsen arduradunaren izendapenari buruzko betebehar formalak
ez betetzearen ondorioz, ez da sortuko seihilekoko irabazia, dagokion seihilekoko hornidura
jasotzeko eskubideak galduko da eta jasotzeke zeuden aurreko seihilekoetako kredituak
iraungiko dira.
f. Talde politiko bateko kideren bat ohiko bilkurako saio batera ez joatearen ondorioz, 25 euroko
murrizketa edo isun ekonomikoa ezarriko da. Zenbateko hori, talde politikoaren izendapenetik
deskontatuko da.
g. Talde politiko bati dagozkion kideetakoren bat informazio-saio batera ez joatearen ondorioz,
25 euroko murrizketa edo isun ekonomikoa ezarriko da. Zenbateko hori, talde politikoaren
izendapenetik deskontatuko da.
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2) Hori jendaurrean jartzea; horretarako iragarkia jarriko da Udaleko iragarki-taulan, ALHAOn
eta probintzian gehien saltzen den egunkarietako batean.
3) Ordainsarien araubide hau osoko bilkuraren akordio bidez aldatu ahal izango da.
4) Akordio honen ondorioz, ez da aldatuko osoko bilkurak 2015eko uztailaren 8an egindako
saioan hartutako 13. erabakiko 1., 2., 3. eta 6. puntuetan adostutakoa. Akordio honen ondorioz,
2017ko aurrekontua exekutatzeko udal-arauaren 29. artikulua aldatuko da.
Aldeko botoak: 6 (sei); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV),
José Manuel Villanueva Gutiérrez (EhBildu Oion) eta Elizmendi Martínez de San Vicente
Apiñániz (EhBildu Oion).
Aurkako botoak: 2 (bi); Luis Felipe Campos Latre (PP) eta Manuel Gamarra López- Brea (PSEEE-PSOE).
Villanueva Gutiérrez jauna: Egia da karga bat dela zinegotzia izatea eta beste gauza batzuetatik
kendu beharreko denbora asko behar dela. Baina hiru zinegotziren eserleku hilabete askotan
hutsi egotearen errua herriak aukeratu dituen eta esertzen ez direnena da.

6.2. Hainbat udal-taldek Garoñako zentral nuklearra berriz irekitzeari buruz eginiko
zuzenketa.
Alkate jauna: EAJ-PNV, Eh Bildu Oion eta PSE-EE-PSOE taldeek egindako ekimen bat
dakarkigu osoko bilkurara.
Gamarra jauna: Ez dut ezer gehitzeko mozioko testuari.
Villanueva jauna: Garoña itxita dago eta uste dugu ez dela berriz ireki behar. Zentral zaharkitu
bat da, arazo asko eman ditzake; are gehiago hemen, lurretik bizi garen leku honetan.
Campos jauna: Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluaren irtenbidea eta irizpide teknikoa
errespetatzen ditugu. Espainian, energia-defizita dago, eta ez da energia berriztagarriekin
estaltzen; horixe da errealitatea.
Alkate jauna: Espainiako gobernuak, bereziki aurreko legegintzaldian, energia
berriztagarrietako ekimenak zigortzen aritu zen. Beste energia-politika bat egonez gero, energiadefizita bestelakoa izango zatekeen. Gañora lehertuz gero, Errioxa eta gu oso gaizki ibiliko gara.
Campos jauna zuzenketa sinatzera gonbidatu nahi dut. Campos jaunak uko egin dio
gonbidapenari.
Hainbat udal-taldek Garoñako zentral nuklearra berriz irekitzeari buruz eginiko zuzenketa
bozkatu da:
Aldeko botoak: 7 (zazpi); Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), Conchi Villanueva Gutiérrez
(EAJ-PNV), Idoia Eslava Guillerna (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV),
José Manuel Villanueva Gutiérrez (EhBildu Oion), Elizmendi Martínez de San Vicente
Apiñániz (EhBildu Oion) eta Manuel Gamarra López-Brea (PSE-EE-PSOE).
Abstentzioak: 1 (bat); Luis Felipe Campos Latre (PP).
EAJ-PNV, EhBildu Oion eta PSE-EE-PSOE udal-taldeek Garoñako zentral nuklearra berriro
irekitzeari buruz eginiko zuzenketa onartu egin da. Onartutako testu osoa txertatuta da:
1. Oyón-Oiongo Udalak berretsi egiten du udal honek onetsitako mozioetan hartutako
erabakiak eta Santa María de Garoña zentral nuklearra behin betiko ixtea eskatzen du,
bai eta zentral nuklearra erabat desegitea ere.
2. Oyón-Oiongo Udalak eskatzen du erakundeen, hala nola Segurtasun Nuklearrerako
Kontseiluaren, jarduerek herritarren segurtasuna erabateko arduraz, bermez eta
konpromisoz betetzea energia nuklearraren erabileraren ondoriozko arriskuen aurrean,
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eta inola ere ez du nahi amortizatuta dagoen eta instalazio mota hauetan erabat
zaharkituta dagoen teknologiadun zentral baten bizitza erabilgarria luzatzea.
3. Oyón-Oiongo Udalak eskatzen du Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluko presidenteak,
Fernando Martí Sharfhausen jaunak, dimisioa aurkezteko berehala, gaur egun kargua
erabateko opakutasunez betetzen duelako eta partzialtasuna begi bistakoa delako Santa
María de Garoñako zentral nuklearra berriz irekitzeko aukeraren aurrean.
4. Oyón-Oiongo Udalak akordio honen berri emango dio Arabako Foru Aldundiari,
Diputatuen Kontseiluari, Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluari, Energia-ministro
Nadal jaunari eta Espainiako Gobernuari.

Azken puntua) Eskaerak eta galderak.
Gamarra jauna: Informazio-paneletako testuak oso azkar doaz; abiadura moteldu daiteke,
pertsona batzuei testuak jarraitzea kostatu egiten baitzaie... Edukiei dagokienez, gauza
interesgarriagoak jar litezke.
Alkate jauna: Panel horiek Eosferak kudeatzen ditu, Udalaren web orria kudeatzen duen tokiko
enpresak; sareko edukiak zintzilikatzen dira. Enpresarekin hitz egingo dugu...
Villanueva jauna: San Prudencioko lorategiak (Batzar Orokorrekin egiten duen izkinan) zaborpoltsez beteta daude eta garbitu egin behar dira.
Jorratzeko gai gehiagorik ez dagoenez, udalburu jaunak amaitutzat eman du bilkura 21:54an
(bilkura 20:00etan hasi zen), eta nik, idazkariak, guztiaren fede ematen dut.
Saioa amaitu ondoren, publikoko bi pertsonekin bilera bat egin da, gainbalioaren zergari buruz.
Bileran izan dira alkatea, Eduardo Terroba Cabezón (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona
Elejalde (EAJ-PNV) eta José Manuel Villanueva Gutiérrez eta, Alfredo S. Sastre de A idazkari
titularrak lagundu du.
Oionen, 2017ko martxoaren 22an.
Udaleko idazkaria:
Presidenteak OE:

Pleno del Ayuntamiento; Acta de sesión 8 - III – 2017;
9

