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Ordizian, 2017ko martxoaren 9an UDALBATZARRAK Ohiko bilkura egin du udaletxe honetako 
bilkura aretoan. Hona hemen bertaratuak: 
 
 
BERTARATUTAKOAK: 
 
LEHENDAKARIA:  
 
  

José Miguel Santamaría Ezeiza Jn. 
 

 
 
BERTAN DAUDEN ZINEGOTZIAK:  
 
 

Bittor Bolinaga Alzelai  EAJ/PNV 
Jose Ignacio Iturrioz Gotor  EAJ/PNV 
Arantxa Fernandez Alvaredo EAJ/PNV 
Joseba Aranburu EAJ/PNV 
Igor Eguren Izagirre Ordiziako E.H. Bildu 
Belen Maiza Urrestarazu Ordiziako E.H. Bildu 
Adur Ezenarro Agirre Ordiziako E.H. Bildu 
Izaro Intsausti Zinkunegi  Ordiziako E.H. Bildu 
Jon Ander Caballero Zubelzu Ordiziako E.H. Bildu 
Iñaki Dubreuil Churruca Euskal Sozialistak-Socialistas vascos 
Miren Alazne Sukia Galparsoro Ordizia Orain  
Maria Jesus Soto De Los Santos Ordizia Orain 

 
 
 
IZAN EZ DIREN ZINEGOTZIAK: 
 
 
IDAZKARIA:  
 

Ana Urkizu Kerejeta andrea 
 
KONTU-HARTZAILEA: 
 

Mikel Zubizarreta Elicegui jauna 
 
 
 BERANDUAGOKO SARTZEAK 
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AZTERTUTAKO GAIAK 
 
EGUNEKO GAI-ZERRENDAKO GAIAK: 
 

1. 2017ko urtarrilaren 26an egindako osoko bilkurako akta onartzea.  
2. Urtarrileko eta otsaileko Alkatetza Dekretuen berri ematea.  
3. 0091/2017 zenbakidun dekretuaren kontu ematea: delegazioetako aldaketa 

eta Zinegotzi-Delegatuen izendapena             
4. 218/2017 zenbakidun dekretuaren kontu ematea: Tokiko Gobernu Batzordeko 

kidea izendatzeko 
5. 227/2017 zenbakidun dekretuaren kontu ematea: Berdintasun arloko 

Zinegotzi-Delegatua izendatzeko 
6. Ordezkarien izendapena, Udaleko erakunde eta menpeko erakundeetan 
7. Gipuzkoako herritarren partaidetzarako Erakunde arteko Espaziora atxikitzeko 

erabakia 
8. 2017ko Aurrekontuen hasierako onarpena 
9. 2017ko Plantilla Organikoaren hasierako onarpena  
10. 2017ko lanpostu zerrendaren hasierako onarpena 
11. Ordiziako Udaleko hizkuntza irizpide orokorren onarpena 
12. Etxe kaleratzeak Stop Goierri 
13. Etxe-gabetzeak – EH BILDU 
14. Martxoaren 8ko adierazpena (EUDEL) 
15. Martxoaren 8ko adierazpena – EH BILDU 
16. Emakumearen egun Internazionala martxoak 8 – ORDIZIA ORAIN 
17. Elkartasuna alkate kurduekin – EH BILDU 
18. “Guernica” Gernikara – EH BILDU 
19. Enirioko gatazka konpontzeko erabakia  
20. Enirion erabaki demokratikoak hartzearen mozioa– EH BILDU 
21. Oidui txabolaren eta elkarbizitzaren aldeko mozioa – EH BILDU 
22. Galderak eta eskaerak  

 

 
 
ORDUTEGIA 

 
HASIERA: 19:00etan    AMAIERA: 22:00an. 
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1.- 2017ko urtarrilaren 26 egindako osoko bilkurako akta onartzea. 

 
Proposamena 

 
2017ko urtarrilaren 26ko ohiko Osoko bilkurako akta onartzea 
 

Eztabaida:  
 

Alkate jaunak eztabaidarako txanda zabaldu duenean jarraian jasotako ekarpenak egin dituzte.   
 

- Gaztelaniazko bertsioko 13. orrialdean, 10. puntuan ("Galde-eskeak"), 2011-2015 
legealdian onartutako hirigintza-dokumentuak direla-eta alkateak egindako esku-
hartzean 2007-2011 legealdia idatzi behar da.  

 
- Gaztelaniazko bertsioko 13. orrialdean, 10. puntuan ("Galde-eskeak"), Eguren jaunaren 

esku-hartzean alkateak 300.000 €-ei buruz emandako argibideak eskertzen dituela 
esaten den lekuan honela agertu behar du: "alkateari eskertzen dio argitu izana 
hirigintza-eskubideengatik UPABIk kobratu beharreko 300.000 €-ak ez direla urtero 
kobratzekoak; behin baino ez dira kobratuko". 

 
Zuzenketa egin da. 
 
Idazkariak zehaztutako zuzenketak egin ditu.  

 
Bozketa 

 
Bozketa egin gero, ondorengo emaitzak izan dira: 
 
Aldeko botoak: 13 (EAJ/PNV 5, EHBildu 5, Ordizia Orain 2, PSEE-PSOE 1) 
Kontrako botoak: 0 
Abstentzioa: 0 
 
Ondorioz Alkate jaunak akta onartutzat eman du. 
 

 
 
2.- Urtarrila eta Otsaileko Alkatetza Dekretuen berri ematea. 

 

Osoko bilkura jakinaren gainean dago.  

 
 
3.- 0091/2017 zenbakidun dekretuaren kontu ematea: delegazioetako aldaketa eta 
Zinegotzi-Delegatuen izendapena             
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Osoko bilkura jakinaren gainean dago.  
 

 

 

 
4.- 218/2017 zenbakidun dekretuaren kontu ematea: Tokiko Gobernu Batzordeko kidea 
izendatzeko 
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Osoko bilkura jakinaren gainean dago.  
 
 
 

 

 
 
5.- 227/2017 zenbakidun dekretuaren kontu ematea: Berdintasun arloko Zinegotzi-
Delegatua izendatzeko 
 
 

0227. DEKRETUA 

 

HONAKO HAU IKUSIRIK: 

 

- 2015eko uztailaren 14ko 693 zenbakidun 

Alkatetza Dekretua, horren bitartez aginpideen 

delegazio erregimena bideratzen zaie 

udalbatzako kideei udal jarduerari azkartasun 

eta eraginkortasun handiagoa emateko.  

 

-2017ko urtarrilaren 30eko 91. zenbakidun 

Alkatetza Dekretua, horren bidez sailetako 

zinegotzi delegatuen eskuduntza 

araubidearen aldaketa egin zen.  

 

-PSE-EE (PSOE) taldeko zinegotzia den Iñaki 

Dubreuil Churrucak Berdintasun delegatu gisa 

zuen karguari uko egin dio.   

 

 

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 

apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.3 eta 23.4 

artikuluek, Udalaren Araudi Organikoaren 12. 

artikuluak eta Toki Erakundeen Antolakuntza, 

Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoaren 

Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 

DECRETO Nº 0227 

 

A LA VISTA DE: 

 

- El Decreto de Alcaldía nº 693 de fecha 14 de 

julio de 2015, por el que se procedía al 

régimen de delegaciones de atribuciones en 

favor de los miembros de la Corporación al 

objeto de dotar de una mayor celeridad y 

eficacia en la actuación municipal.  

 

- El Decreto de Alcaldía nº 91 de fecha 30 de 

enero de 2017, por el que se procedía a la 

modificación del régimen de  atribuciones de 

los concejales delegados por áreas.  

 

- La renuncia del concejal del grupo PSE-EE 

(PSOE) Dn. Iñaki Dubreuil Churruca como 

delegado de Igualdad.  

 

Las atribuciones que me confieren los 

artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, el art. 12 del Reglamento Orgánico 

Municipal y los arts. 43.3 y 43.5 b) del Real 

Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de 
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2568/86 Errege-dekretuko 43.3. eta 43.5 b) 

atalek ematen dizkidaten aginpideak.  

 

HONAKO HAU ERABAKI DUT: 

 

Lehena: Berdintasun sailaren delegatu Jose 

Miguel Santamaria Ezeiza jauna izendatzea.  

 

Bigarrena: Dekretu hau jakinaraztea 

Udalaren sail ezberdinetako eta Udalaren 

menpeko erakundeen arduradunei; 

udalbatzarrari egingo duen lehendabiziko 

osoko bilkuran berri ematea eta laburpena 

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren 

web orrian argitaratzea. 

 

 

Hirugarrena: Dekretu hau Alkatetzaren 

dekretu-liburuan kopiatu beharko da hitzez 

hitz, eta behean ageri den dataren hurrengo 

egunean sartuko da indarrean.  

 

Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales. 

 

TENGO A BIEN:  

 

Primero: Designar como delegado del área 

de Igualdad a Dn. José Miguel Santamaría 

Ezeiza.  

 

Segundo: Comunicar este decreto  a los 

responsables de los diferentes Departamentos 

municipales y entes dependientes del 

Ayuntamiento, dar cuenta del mismo al 

Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que 

celebre y publicarlo, en extracto, en el Boletín 

Oficial de Gipuzkoa y la página web municipal. 

 

Tercero: El presente decreto debe 

transcribirse en el libro de decretos y tendrá 

efectividad a partir del día siguiente al de su 

fecha.  

 

 
 
 
 
Osoko bilkura jakinaren gainean dago.  
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Jarraian, Alkate jaunak hurrengo puntuari heldu dio. 
 
6.- Ordezkarien izendapena, Udaleko erakunde eta menpeko erakundeetan 

 
 

Proposamena 
 
 
ERAKUNDE AUTONOMO ETA MENPEKO ERAKUNDEETAN ORDEZKARIAK 

IZENDATZEKO PROPOSAMENA 

2015eko urriaren 8ko osoko bilkuran, Udaleko hainbat erakunde autónomo eta menpeko 
erakundeetan ordezkariak izendatu ziren. 

Horien artean, Jose Ignacion Iturrioz Gotor izendatzea onartu zen Oinguren Institutoan, 
Urdaneta Ikastetxean eta Hizkuntza Eskola Ofizialean; eta Arantxa Fernandez Alvaredo, Herri 
Antzokia erakunde autonomoan. 

Urtarrilak 30eko 91/2017 zenbakidun Alkate Dekretu bitartez, delegazio eta Zinegotzi 
Delegatuaen izendapenak aldatu dira; Joseba Aranburu Ganzaraini Kultura eta Hezkuntzako 
delegazioa egokitu zaio. 

Ondorioz, beraz, zentzuzkoa da, Joseba Aranburu Ganzarain zinegotziak, Hezkuntzako 
delegatu denez,  Udala ordezkatzea Oinguren Institutoan, Urdaneta Ikastetxean eta Hizkuntza 
Eskola Ofizialean. 

Halaber, Joseba Aranburu Kulturako Zinegotzi delegatua izendatua izan da eta ondorioz, Herri 
Antzokia Erakunde Autonomoko ordezkari ere izendatu da, Arantxa Fernandez Alvaredo 
ordezkatuz. 

Asimismo, el Sr. Joseba Aranburu ha sido designado como Concejal delegado del área de 
Cultura y en consecuencia precedería nombrar al mismo como representante, en sustitución de 
la Sra. Arantxa Fernández Alvaredo, en el Organismo Autónomo Herri Antzokia.  
 
 
Guzti hau ikusirik, honakoa proposatzen da: 
 
AKORDIO PROIEKTUA: 
 
Joseba Aranburu Ganzarain izendatzea Udalaren ordezkari gisa, Oianguren Institutuan, 
Urdaneta Ikastetxeko Eskola Kontseiluan, Hizkuntza Eskola Ofizialean, baita Herri Antzokia 
Erakunde Autonomoko ordezkari ere. 
 
 
 

Eztabaida:  
 

Idazkari andreak azaldu du Hernandez andreak Herri Antzokian ordezkari gisa jarraitzen duela.   
 
Beraz, akordio proposamena jarraian dagoen moduan idatzita geratzen da:  
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2015eko urriaren 8ko osoko bilkuran, Udaleko hainbat erakunde autonomo eta menpeko 

erakundeetan ordezkariak izendatu ziren. 

Horien artean, Jose Ignacio Iturrioz Gotor izendatzea onartu zen Oinguren Institutuan, Urdaneta 

Ikastetxean eta Hizkuntza Eskola Ofizialean 

Urtarrilaren 30eko 91/2017 zenbakidun Alkate Dekretu bitartez, delegazio eta Zinegotzi 

Delegatuen izendapenak aldatu dira; Joseba Aranburu Ganzaraini Kultura eta Hezkuntzako 

delegazioa egokitu zaio. 

Ondorioz, beraz, zentzuzkoa da, Joseba Aranburu Ganzarain zinegotziak, Hezkuntzako 

delegatu denez,  Udala ordezkatzea Oinguren Institutuan, Urdaneta Ikastetxean eta Hizkuntza 

Eskola Ofizialean. 

2017ko martxoaren 1ko Tokiko Gobernu Batzordearen aldeko irizpenarekin 
 
Hau guztia ikusirik, honakoa proposatzen da: 
 
AKORDIO PROIEKTUA: 
 
Joseba Aranburu Ganzarain izendatzea Udalaren ordezkari gisa, Oianguren Institutuan, 
Urdaneta Ikastetxeko Eskola Kontseiluan, Hizkuntza Eskola Ofizialean. 
 
 
 

Bozketa 
 

 
Aldeko botoak: 13 (EAJ-PNV 5, EH-BILDU 5, ORDIZIA ORAIN 2 eta PSE-PSOE 1) 
Kontrako botoak: 0 
Abstentzioa: 0 

 
 
 

 
7.- Gipuzkoako herritarren partaidetzarako Erakunde arteko Espaziora atxikitzeko 
erabakia 
 

 
Proposamena 

 
 

ORDIZIAKO UDALAK GIPUZKOAKO 

LURRALDE HISTORIKOKO 

HERRITARREN PARTAIDETZARAKO 

ERAKUNDE ARTEKO ESPAZIORA 

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE 

ORDIZIA DE ADHESIÓN AL ESPACIO 

INTERINSTITUCIONAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

TERRITORIO HISTÓRICO DE 
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ATXIKITZEKO ERABAKIA:  

 

 

Gipuzkoako Foru Aldundiak Lurralde 

Historikoko Herritarren partaidetzarako 

erakunde arteko espazio bat  sortzeari 

buruzko Foru Dekretua onartu du, bere 

bigarren artikuluan zehazten duen 

moduan ondorengo helburuekin:  

 

a) Sare bat edo erakunde arteko topaketa 

espazio bat eratzea Lurralde Historikoko 

maila anitzeko gobernuen ikuspegitik, 

batik bat, foru gobernuaren eta tokiko 

gobernuen ikuspegitik, eta horren 

helburua herritarren partaidetzarako 

politikak sustatzea izango da, herritarren 

eta erakundeen arteko erlazioak indartu 

daitezen. 

b) Herritarren partaidetzaren arloko 

erakundeen esperientziak eta jardunbide 

egokiak trukatzeko espazio bat ezartzea, 

alor horretako elkarrekiko ikaskuntzako 

erakunde-komunitatea eta hobekuntza 

instituzionala sustatuta. 

 

 

c) Laguntza eta lankidetza teknikorako 

bideak hedatzea Espazioan dauden 

GIPUZKOA:  

 

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha 

aprobado el Decreto Foral de creación de 

un espacio interinstitucional de 

participación Ciudadana del Territorio 

Histórico de Gipuzkoa, con los siguientes 

objetivos que se concretan en su artículo 

segundo: 

 

a) Articular una red o espacio de 

encuentro interinstitucional desde la 

perspectiva de los gobiernos multinivel 

del Territorio Histórico, especialmente del 

gobierno foral y de los gobiernos locales, 

que tenga por objeto impulsar las 

políticas de participación ciudadana y 

fortalecer así las relaciones entre la 

ciudadanía y sus instituciones. 

b) Establecer un espacio de intercambio 

de experiencias y buenas prácticas de las 

distintas instituciones que están 

presentes en el ámbito de la participación 

ciudadana, promoviendo una comunidad 

institucional de aprendizaje recíproco y la 

mejora institucional en ese ámbito. 

c) Vehicular canales de asistencia y 

cooperación técnica para el correcto 

ejercicio y cumplimiento de las 

obligaciones normativas, la aprobación 

de reglamentos, ordenanzas, así como la 
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erakundeek betebehar arauemaileak 

egikaritzeko, araudiak eta ordenantzak 

onartzeko eta herritarren partaidetzarako 

metodologiak, prozesuak eta tresnak 

martxan jartzeko. 

 

 

d) Herritarren Partaidetzako alorrean Foru 

Aldundiaren diru laguntzen politika 

zehazten laguntzeko tresna izatea. 

 

e) Prestakuntza programak eta jardunaldi 

espezializatuak sustatzea, baldin eta 

zeharkako alor honetan eskuduntzak 

dituzten kargu publiko adierazgarrien 

eskumen instituzionalak indartzen 

badituzte eta herritarren partaidetzaren 

alorreko foru eta udal zuzendari eta 

teknikarien gaitasun profesionalak 

garatzen badituzte. 

 

Udal honen nahia Espazio horren parte 

izatea izanik Osoko Batzarrari 

proposatzen zaio atxikimen adierazpen 

hau onartzea.   

Halaber, Foru Dekretuak bere Hirugarren 

Xedapen Gehigarrian zehaztu moduan, 

atxikimen honek bere gain konpromiso 

hartzea eskatzen dio.  

puesta en marcha de metodologías, 

procesos e instrumentos de participación 

ciudadana por parte de las instituciones 

presentes en el Espacio. 

d) Servir de cauce para ayudar en la 

determinación de la política de 

subvenciones de la Diputación Foral en el 

ámbito de la participación ciudadana. 

e) Promover programas formativos y 

jornadas especializadas que refuercen 

las competencias institucionales de los 

cargos públicos representativos con 

atribuciones en esta esfera transversal y 

desarrollen las competencias 

profesionales del personal directivo y 

técnico foral y local en materia de 

participación ciudadana. 

 

Siendo el deseo de este Ayuntamiento 

formar parte de ese Espacio se le 

propone al Pleno la aprobación de esta 

declaración de adhesión. 

Igualmente, como concreta el Decreto 

Foral en su Disposición Adicional 

Tercera, esta adhesión exige de la 

aceptación del compromiso. 

 

Analizada la cuestión se decide lo 

siguiente: 

1. El Ayuntamiento de Ordizia se 
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Gaia aztertuta zera erabakitzen da:  

 

1. Ordiziakoko Udala Foru Dekretuak 

sortzen duen  Gipuzkoako Lurralde 

Historikoko Herritarren 

partaidetzarako erakunde arteko 

Espazioari atxikitzea.  

2. Foru Dekretuak bere Hirugarren  

Xedapen Gehigarriaren arabera  

zehaztutako konpromisoak beregain 

hartzea. 

a) Arlo politikoan nahiz teknikoan 

modu aktiboan parte hartzea 

Espazioko organo edo egituretan 

esleitutako pertsonen bitartez. 

b) Espazioaren funtzionamendua 

sustatzea, proposamenen eta 

ekimenen bitartez. 

c) Foru Aldundiak, tokiko 

erakundeen mesedetan, sustatuko 

dituen herritarren partaidetza 

arloko diru-laguntzen lerroei 

buruzko iritziak definitzeko eta 

zehazteko prozesuetan parte 

hartzea eta eztabaidatzea, betiere 

Espazioko organo edo egitura 

eskudunen bitartez. 

d) Proposatzea partaidetzarako 

programa zehatzak, prestakuntza 

programak, topaketak, mintegiak 

adhiere al Espacio interinstitucional 

de participación ciudadana del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa 

creado por Decreto Foral. 

2. Aceptación de los compromisos 

concretados por el Decreto Foral en 

su Disposición Adicional Tercera. 

 

a) Participar activamente a través de 

las personas asignadas en los 

órganos y estructuras del Espacio, 

tanto en el ámbito político como 

técnico. 

b) Impulsar, a través de propuestas e 

iniciativas,  el funcionamiento del 

Espacio. 

c) Participar y deliberar a través de 

los órganos o estructuras 

competentes del Espacio en los 

procesos de definición y 

determinación de los criterios de 

reparto de las líneas de subvención 

en materia de participación ciudadana 

que impulse la Diputación Foral a 

favor de las entidades locales. 

d) Proponer programas concretos de 

participación, programas formativos, 

encuentros, seminarios u otras 

actividades formativas, para que sean 

debatidos y acordados por los 

órganos o estructuras competentes 

del Espacio. 
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eta prestakuntzako beste hainbat 

jarduera, Espazioko organo edo 

egitura eskudunek eztabaidatu eta 

onartu ditzaten. 

e) Gida metodologikoak eta 

herritarren partaidetzarako 

onuragarriak izango diren beste 

edozein baliabide edo tresna 

proposatzea, bereziki 

partaidetzazko aurrekontuen 

ereduak eta estrategiak 

diseinatzea. 

f) Espazioan ezartzea partaidetza 

alorreko praktika onak, bertan 

parte hartuko duten erakundeen 

ezagutza handitzeko eta 

herritarren partaidetzako foru, udal 

eta tokiko erakundeen politikak 

hobetzeko. 

 

g) Espazioaren aurrekontuak 

ezagutzea eta, behar bada, gai 

horren inguruan eztabaidatzea 

organo edo egitura eskudunen 

bitartez. 

h) Partaidetza alorrean Foru 

Aldundiak burutuko dituen 

laguntza tekniko eta lankidetzako 

prozesuetan udalei eta tokiko 

erakundeei laguntza ematea, 

arazoak edo gai irekiak behar 

bezala identifikatzeko, 

e) Proponer guías metodológicas o 

cualesquiera otros instrumentos o 

herramientas que faciliten la 

participación ciudadana, 

especialmente diseñar modelos y 

estrategias de presupuestos 

participativos. 

 

f) Aportar al Espacio todas aquellas 

buenas prácticas en materia de 

participación que puedan enriquecer 

el conocimiento de las instituciones 

que formen parte y mejorar las 

políticas forales o municipales y del 

resto de entidades locales en materia 

de participación ciudadana. 

g) Conocer y, en su caso, deliberar en 

torno a los presupuestos del Espacio 

a través de los órganos o estructuras 

competentes. 

 

h) Colaborar en los procesos de 

asistencia técnica y cooperación a los 

municipios y al resto de entidades 

locales que lleve a cabo la Diputación 

Foral en materia de participación 

ciudadana, identificando 

correctamente los problemas o 

cuestiones abiertas y promoviendo los 

reglamentos y ordenanzas-tipo, las 

guías metodológicas propuestas, así 

como cualquier otra iniciativa que se 
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erregelamendu nahiz ordenantza-

tipoak eta proposatutako gida 

metodologikoak sustatzeko, eta 

herritarren partaidetzako tokiko 

politikak hobetzera bideratutako 

Espazioaren beste edozein 

ekimen bultzatzeko. 

 

i) Espazioa dinamizatzea egungo 

egituren bidez, eta foro teknikoak 

koordinatzea, hala behar bada. 

 

3. Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Gobernantzako eta Gizartearekiko 

Komunikazioko Departamentuko 

Herritarren Partaidetzarako 

Zuzendaritzari erabaki honen berri  

ematea.  

 

impulse en tal Espacio dirigida a 

mejorar las políticas locales de 

participación ciudadana. 

i) Dinamizar el Espacio a través de las 

estructuras existentes y coordinar, en 

su caso, los foros técnicos. 

 

3. Dar cuenta de esta decisión a la 

Dirección de Participación Ciudadana 

del Departamento de Gobernanza y 

Comunicación con la Sociedad de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

  
 

Eztabaida:  
 

Alkate jn. 
 
Herritarren parte-hartzea lantzeko espazio batera atxikitzeko akordioa dela azaldu du.  
Foru Aldundiak udalen eta Aldundiaren beraren arteko sare bat sustatzeko eta sortzeko 
dekretua onartu zuen, herritarren parte-hartzea, laguntza teknikoa eta prestakuntza-programak 
bultzatzeko eta sustatzeko, eta partaidetzan elkarrekin lanean jarduteko.  
 
Sukia and.  
 
Oso ondo iruditzen zaio, baina nahiko luke ezerezean ez gelditzea. 

 
 

Bozketa 
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Aldeko botoak: 13 (EAJ-PNV 5, EH-BILDU 5, ORDIZIA ORAIN 2 y PSEE-PSOE 1) 
Kontrako botoak: 0 
Abstentzioa: 0 

 
 

8.- 2017ko Aurrekontuen hasierako onarpena 
 

Proposamena 
 

 



 
2017IOSB0001 

Kale Nagusia, 24 - 20240 ORDIZIA - Telf. 943 88 58 50 - arretabulegoa@ordizia.eus   www.ordizia.eus 18 
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Eztabaida:  

 
 
 

Alkate Jn 
 
INBERTSIOAK %184,28 EUROKO HAZKUNDEA IZANGO DU ORDIZIAN UDAL 

GOBERNUAK PRESTATU DUEN AURREKONTUAREN PROIEKTUAK  

Aurrekontua, diru-sarrerekiko, hamabi milioi eurotik gorako kopurutik abiatzen da. Kopurua 

12.513.416 eurokoa da eta 2016 urtearekiko %10,99ko gehikuntza du. Gehikuntzaren arrazoiak 

honako hauek dira: Foru Funtsaren eta zerga eta tasen %4,44ko igoera. Aparteko sarrera du 

aurten hirigintza aprobetxamenduak eta Foru Aldundiarekin hitzarmen bidez izandako 

ekarpenak, iaz egon ez zirenak eta horrek 694.000 euro gehiago suposatzen du.    

Beste alde batetik, gastu arrunta (langile gastuak, erosketak, zerbitzuak, finantza gastuak edo 

Goiekira bideratutako transferentzia arruntak, Goierri Fundazioa, Majori, San Jose Egoitza, 

Herri Antzokia....), amortizazioekin batera %2,79 igo da.   

Inbertsioa %184,28 hazi da eta 1.427.846 euro gehitzera iristen da, Ordiziarako oso gehikuntza 

garrantzitsua izanik.  

Irizpideak  

Gastu errealen eta diru-sarreren partida guztietako aldez aurreko azterketa sakona egin dugu. 

Eta gastu eta diru-sarreretan aurrekontu “errealista” bat aurkezten dugu. 

 

Udal arduradun teknikoek eta herritarren ekarpenak zein aholku batzordeen bidez jasotakoak 

ere eginikoa da.  
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Beste alderdi politikoen ekarpenak jasotzea falta da.  

Herritarren ekarpenak mugikortasun kontuetan ardaztu dira batik bat, batez ere aparkalekuei 

eta ibilgailuen trafikoari lehentasuna emanez.    

Herritarrentzako ere garrantzitsuak dira herria mantentzeko lanak.   

Bestalde, Majoriko instalazioetako inbertsioak gehien eskatutako ekarpenen artean daude.  

Horiek guztiak udal aurrekontuan islatzen dira;  

HELBURUAK 

Proposatutako aurrekontuek bat egiten dute EAJ-PNV eta PSEk osatutako Gobernu taldearen 

gobernu akordioarekin.   

“Egonkortasunean” oinarritzen dira eta hori oreka finantzarian eta jasangarrian islatzen da, 

herritarren partaidetzan oinarrituta herritarren beharrei erantzuten die.   

Berrikuntzak ere sartu ditugu, esan dute.  

Helburu nagusia Ordizia hobetzea da, zerbitzuaren maila ona mantenduz eta hobetuz.   

Hasteko, administrazioaren antolakuntza hobetuz eta modernizatuz.   

Bigarren tokian, proiektuak eta Plan Orokorra kudeatuz, ekipamenduak, mugikortasuna 

hobetzeko proiektuak, kirol instalazioak definituz, hiria hobetuz eta mantenduz.  

Hirugarren tokian, gizarte zerbitzuak bermatzea, Gizarte Zerbitzuetako Plan Estrategikoko 

ekintzak garatzea eta Gizarte Zerbitzuen Karterak zehazten dituen zerbitzu horiek ezartzea  

adinekoen eta babes gutxien dutenen babes sozialeko sistema mantentzea.  “Berrikuntzen 

artean, besteak beste, Adikzioen I. Planarekin adikzioen prebentzio lanari helduko diogu berriro, 

Osasun saila eratuz.  

Laugarren tokian, ekonomia saila sustatzea.  Ordiziarren laneratze-gizarteratzea sustatu nahi 

dutela bi ekintza-lerro nagusiren bitartez.   

Alde batetik, enpleguaren sustapena kontratazioen bitartez, enplegua bilatzeko laguntza zuzen 

eta bitartekaritzaren bidez, formazioaren bidez, merkataritza eta azokaren indarberrituz, eta 

enpleguaren sustapena inbertsio publikoaren bidez.  

Eta beste alde batetik, turismoaren eta Ordiziako azokako plan estrategikoaren ekintzekin 

ekonomia garapenaren bidez, iaz aurkeztutako merkataritzaren II. Planean oinarrituta, edota 

Goierri Berrikuntza Industria-gunean dagoen oinarri teknologikoko enpresa inkubategien bidez.  

 “Eta hau guztia ordiziarrekin eta ordiziarrentzat".  Horrela, herritarren partaidetza udal 

dinamikaren ardatz nagusia izango da aurten, zehaztutako mahai zehatzen bidez (hondakinak, 

mugikortasuna, kirol ekipamenduak, azoka,...) edo Aholku Batzordeen bidez.   Ordizia 750 

Batzordeak garrantzia handia eskuratuko du.   
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Inbertsioak eta proposamen berriak 

*Etxebizitzetarako Renove Plana (birgaitzea, irisgarritasuna eta lehenengo aldiz energia 
eraginkortasuna):  50.000 € 
*Gazteria Plana egitea:  18.000 € 
*Udal Energia Plana:  50.000 € 
*Desfibriladoreak erostea Udaltzaingorako, Babes Zibilerako eta Zuhaizti elkarterako:  10.000 € 
*Hiri Antolamendurako Plan Nagusia 143.510 € 
*San Bartolomeko berrantolamendua (1. fasea).  380.000 € 
*Aparkalekua egiteko proiektua idaztea:  100.000 € 
*Majorin inbertsioak, partida bat prestatu da, Gipuzkoako Foru Aldundiko laguntzen ebazpena 
ezagutzeke, 184.000 € 
*Irrist ez egiteko tratamenduak: 20.000 € 
*Joseba Rezola eta Arramendi kalea asfaltatzeko lanak:  136.000 € 
*Altamira kalearen berrurbanizazioa:  125.000 € 
*Obra txikiak: 30.800 € 
*Parkeak berritzea eta txakurrentzako parkea:  36.000 € 
*Kalea garbitzeko makina erostea:  160.000 € 
*Oianguren aparkalekua hobetzeko lanak:  20.000 € 
* Urdaneta Ikastetxea: 27.000 € 
Herri Antzokian eta Zuhaizti zentro sozialean inbertsioak:  47.000 € 
 
Idazkaria  
 
Alderdi politikoei galdetu die ba ote dagoen aurrekontuari egindako osoko zuzenketarik.  
Ez dago zuzenketarik aurkezteko.  
 
Dubreuil jn. 
 
Alde bozkatuko du aurrekontu-proiektuak aurrekontu- eta jasangarritasun-oreka gordetzen 
dituelako, eta parte-hartzailea delako. Berez, herritarren eskaerei erantzuteko kontu-sailak sartu 
dira. 
Errealistak eta berritzaileak dira, bereziki enplegua sustatzeari eta gizarte-zerbitzuei 
dagokienez, aurreko ekitaldiko ildoei jarraiki. 
 
Sukia and.  
 
Urteko aurrekontua da agiririk garrantzitsuena.  
Bere iritziz, proiektuak ez du foru-arauak eskatzen duen gutxieneko dokumentazioa. 
Ez dute aurrekontua onartuko. 
 

 

Eguren Jn. 

AURREKARIAK 

- Dokumentazioa plenoan bertan aurkeztu zaigu.. 
- Martxoan gaude, Otsaileko Plenoa ez da egin, eta ez dakigu dokumentazioan 

berandutzea zek ekarri duen. 
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- PNV gobernatzen ari den Udal gehienetan onartu dira aurrekontuak eta gu izango gara 
Gipuzkoako azkenetako herria (Donostia,Tolosa, Beasain, Lazkao… onartu dituzte) 

- Aurten ez dago inolako aitzakiarik (hauteskundeak…) atzeratzeko. 
 

KONFIDANTZA 2016AN 

 

1. PNV-PSOEren udal gobernuak ez du emandako hitza betetzen. 2016an 
KONFIDANTZA eman zitzaizuen eta Plenoan aho-batez onartu genituen 
aurrekontuak. Ez dugu hori gertatu zen aurreko aldia gogoratzen. Eta, aldiz, ez 
duzue adostutakoa bete: 
 

-Hileta zibiletarako aretoa. 

-Oianguren zaharberritzea. 

-Aranako lokalen erosketa. 

-San Joan-Buztuntza-Altamirako ardatz estrategikoaren azterketa. 

-Garagartzako estalkia (MBPN) 

-Herri baratzak 

-... 

Hauetako gehienak 2015eko soberakinetik gehikuntza moduan gaineratu ziren gure 
eskakizunez Aurreikusitako 1.104.000 eurotik 336.000 euro, zuek igorri dizkiguzuen 
datuen arabera. Hasieran 457.000 euroko aurreikuspena egin zenuten. 2015eko 
soberakina gehituta heldu zen kopuru osora. 

Azpimarratu nahi dugu, eskakizun hauetako gehienak, 2015ean herriko eragile eta 
herritarrekin egin zen Ordizia Zabalik prozesutik eratorritakoak zirela. Alegia, 67 
erakunde eragilek eta ehunaka herritarrek erabakitakoa. 

2. Plenoan adostutako erabakiak ez dituzue betetzen. 
 

  -Buztuntzako pasealekuaren azterketa egitea (2015 Urria) 

  -Auzo-konpostaguneak sortzea (2015 Urria) 

  -Udal antolamendua aztertu eta egokitzea (2015 Urria) 

  -Foru Aldundiaren aurrekontu parte-hartzaileei buruzkoa; Oiangu eta Kultur-
gunea  (2015 Azaroa). Ez dakigu zertan den. 

  -Kontu Irekien eta Banku Etikoaren Udal Ordenantzari buruzkoa. (2016ko 
Martxoa) 

 

GARDENTASUN EZA ETA ANTOLAMENDU ANTZUA 
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1. Aurrekontuetan islatzen dena, Udal beraren funtzionamenduaren eredua da. 
Alkateak Udaleko organo gorena den Plenoaren erabakia ez du errespetatzen. 
Enirio Aralarren kasuan ikusi dugu. Komunikabideetan entzun dugu erabaki 
demokratikoa izan dela mankomunitatean hartutakoa. Ez, ez da egia. Udal Batza 
honek gehiengoz erabakitakoaren kontra hartu da, Ordiziari dagokionez behintzat. 
PNV-PSOE ez dago gehiengoan eta alkateak eskumen guztiak berarenak bailitzan 
jokatzen ditu, oposizioa aintzat hartu gabe. 

 

2. Komunikabideen bitartez enteratzen gara udal jardueraz. 

 

-Radarra 

-Txakur-parkearen esku-orria 

-Aurrekontu parte-hartzaileak 

-Aurrekontuen zirriborroa 

 

3. Ez diguzue informazioa ahalbidetzen:  
 

2017ko Plenoen aktak webgunean jarri gabe daude. 
Langileen egoerak kezkatzen gaitu. Azken aldian ematen ari diren tentsio egoerak eta haien 
ondorioek. 
 
Proiektu inportanteen berri ez dugu: San Jose Egoitza aurtengo 2.seihilekoan F.A.ren 
eskumena izatera pasako da eta ez daukagu eskumen aldaketa honen inolako informaziorik.  

 

Munigexeko sarreraren eskaerari hilabetetan erantzun bat eman gabe. 

Zer duzue ezkutatzeko? 

 

4. Partaidetza, gardentasuna eta elkarlana izan da etengabe entzun duguna. Baina 
zertan dira prozesu horiek? 

 

4.1. Hondakinak: Partaidetza prozesu eredugarritzat hondakinen mahaiak egindakoa 
saldu duzue eta ez ahaztu prozesua EH Bilduko proposatu zuela. Hori bai, behin 
galdeketa eginda, edukiontzien kokalekua zehazterako garaian hondakinen 
mahaia alboratu egin zen eta aldebakartasunez erabaki zuen Udal gobernuak 
zer non jarri. 

 

4.2. Mugikortasuna: Iragan otsailean, hemen gauden ordezkariok sustatuta, udal 
batzak, aho batez, mugikortasun mahaia osatzea erabaki zuen.  Bederatzi 
hilabete pasa dira ordutik, inolako aurrerapausorik gabe. Hau ez da berria Udal 
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honen jardueran. Bien bitartean, udalerrian mugikortasunari eragiten dioten 
hainbat erabaki hartu ditu Udal Gobernuak, kontsentsurik gabe, udal batzaren 
gehiengoa osatzen dugun ordezkarioi iritzia eskatu gabe. Hala nola: autoen 
abiadura kontrolatzeko radarrak eta isunak jartzea, semaforoak, Malkaskoko 
errotonda… Hauek guztiak komunikabideengandik jakin ditugu guk. 

 

  Etab., etab., etab…. 

 

ONDORIOAK 

 

1. Aurrekontu hauek udal gobernu honek partaidetzaren inguruan daukan 
ikuspegiaren isla dira. Prozesu formaletatik, oso urrun dagoena, Eta adibide 
garbia, inolako plangintza gabe abiatu zen mugikortasun mahai hori inolako 
ondoriotara iritsi baino lehen ere, ia aurrekontuetan sartu duzue aparkalekuaren 
partida. 

2. Arinkeriz aritu zarete, berriz. Pentsatu izan duzue, gauzak zuek hala nahita jarrita 
berriz ere aterako zirela aurrekontuak. 

3. Gogora arazi nahi dizuegu, aurreko legegintzaldi osoan zuek ez bezala (begiratu 
hemerotekak), gu oposizio propositiboa egiten saiatzen ari garela, herritarrak 
aintzat hartzen ditugulako, denak. Eta eragotzi egiten zaigula. 

4. Aurrekontu hauei ezezkoa ematea oso ondo hausnartutako erabakia da. Oso 
ondo begiratu ditugu honek izan ditzaken ondorioak. Udala eta udalaz kanpoko 
teknikariekin aztertu dugu hau guztia. 

5. Gure jarrera eraikitzailea pleno hau burutu aurreko batzarretan adierazi dugu 
berriz ere. Egoitzako, Majoriko eta Ordizia Lantzeneko administrazio 
kontseiluetan aurrekontuak onartu daitezen egin dugu. Zalantzak izan arren.  

6. Aurrekontuaren luzapenak ez du arazorik suposatuko orain. Iaz, bost hilabetez 
aurrekontu luzatuekin aritu ginelako. Eta aurten hiru hilabetez. 

7. Horregatik, herritarrei eman behar diogun zerbitzua behar bezala bermatzeko eta 
Udalalaren funtzionamendu egokiaren muina diren udal langileekin hartutako 
konpromisoak betetzeko, gastu arruntari dagokion aldaketaren inguruan lanean 
hasteko deialdia luzatzen dizuegu gaur bertan. Baina ez dugu iaz egin genuen 
akatsa berriro burutuko, inbertsioak zuekin adostea txeke zuri bat eskaintzea 
bezala baita, gero guk proposaturikoak ez dituzuelako betetzen. Horregatik, 
inbertsioekin ere, banan-bana beharrezkoa den negoziaketa egiteko 
proposamena luzatzen dizuegu, premiazkoak direnak aurrera atera nahi 
ditugulako. 

8. Gure proposamenak bertan azalduko dizkizuegu. Proiektu bakoitza nori 
begirakoa den argi geratzeko. 

 
 
Alkate jn. 
 
Gogora ekarri du urtarriletik izan dutela gonbidapena aurrekontua iradokitzeko, horretan parte 
hartzeko eta lankidetzan jarduteko. 
 
Urtarrilaren 23tik aurrera egin ahal izan genuen lan. Udala ez da geldituko, aurrekontu luzatuak 
funtzionatzen duelako. 
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Eskua luzaturik jarraitzen du elkarrekin eseri eta dokumentua adosteko. Atzerapena dakar, eta 
ezin izango dugu xentimorik ere inbertitu.  
Ez da, herritarrei begira, funtzionatzeko modurik onena. Kritikak onartu ditu, eta eskua luzatzen 
du adostasunetara heltzeko. Jardunaldi parte-hartzaileetan ikasi zuen ez direla herritarren 
nahiak behar bezala betetzen entzuten ez bada. 
 
Dubreuil jn. 
 
Aipamenengatik, aurrekontuen inguruko eztabaida baino kudeaketari buruzko eztabaida iruditu 
zaiola esan du, nazioari buruzko eztabaida baten antzekoa. Eguren jaunak informazio ezari 
buruzko hainbat aipamen kritikatu ditu. Ordizia Oraini eta dokumentuaren agiri teknikoei 
dagokienez, beti horrela izan dela esan du; teknikariek esan beharko dute zerbait gai honi 
buruz. 
Behin eta berriro eraso zaio kudeaketari. 
Parte-hartzea gazteekin. Gazte-plana atzera bota dute. 
Gustura hartuko zituzkeen ekarpenak urtarrilean bertan. 
Mesfidantza dago eta hori ez da berehalakoan berreskuratzen, baina saiatu beharko genuke 
aurrekontu bat onartzen. 
Aurrekontu luzatua dugula esan nahi du horrek. Egin dezaketena egiten jarraituko dutela esan 
du. Kudeaketa, ez inbertsioa. 
 
Kontu-hartzailea  
 
Esan du aurrezpen garbitik datorrena inbertsioak finantzatzeko erabil daitekeela, behin betiko 
aurrekontua onartu eta osoko bilkurak inbertsioak, banan-banan, gehiengoz onartu bitartean. 
 
Eguren jn. 
 
Herritarrak aintzat hartuta, egin beharreko inbertsioetarako eta aldaketetarako akordioak 
bideratuko dituzte. 
  
Soto and. 
 
Lanerako daudela esan du. 
 
 

 

Bozketa 
 
 

Bozketa egin gero, ondorengo emaitzak izan dira: 
 
Aldeko botoak:  6 ( EAJ-PNV 5 eta PSE-PSOE 1) 
Kontrako botoak: 7 (EHBildu Ordizia 5, Ordizia Orain 2) 
Abstentzioa:  0 
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9.- 2017ko Plantilla Organikoaren hasierako onarpena 
 
Idazkari andreak esan du zintzilik geratzen dela gaia Aurrekontuarekin batera onartu behar 
delako.  
 

 
 

10.- 2017ko lanpostu zerrendaren hasierako onarpena 
 
Hau ere zintzilik geratzen da aurreko puntuan azaldutako arrazoi berberagatik.  
 

 
 
 
11.- Ordiziako Udaleko hizkuntza irizpide orokorren onarpena 
 

 
Proposamena 

 
AKORDIO PROPOSAMENA 

 
ORDIZIAKO UDALEKO HIZKUNTZA IRIZPIDE OROKORRAK ONARTZEA 

 

-Euskadiko Toki Erakundeen 2/2016 Legeak, honako hau ezartzen du:  

7. artikulua.– Toki-erakundeen eta udalen eskumenak euskararen erabilerari dagokionez.  

1.– Udalei izendatzen zaie, eskumen propio gisa, izendatuta dauzkaten arloetako zerbitzu eta 
jardueretan euskararen erabilera sustatzeko eta euskararen normalizazioa planifikatzeko esku-
mena. Eskumen hori egikaritu ahal izateko, udal bakoitzak beharrezkoak diren neurriak hartuko 
ditu eta euskararen erabilera normalizatzeko beharrezkoak diren planak onetsi eta garatuko 
ditu, kontuan izanik instituzio komunetatik eta indarrean dagoen legeriatik euskararen erabilerari 
dagokionez eratorritako planifikazio eta erregulazio-irizpideak.  

 

-Ordiziako Udalak 2013/11/28ko osoko bilkuran Udal barruan Euskararen Erabilera sustatzeko 
Plana onartu zuen V. Plangintzaldirako (2013-17). Planaren erronka nagusia honakoa  da 
hizkuntza irizpideei dagokionean (6. puntua): 

 

1.- Esparru zehatzetako (tresna informatikoak, argitalpenak, internet…) hizkuntza irizpideak 
definitzea.  

2.- Hizkuntza irizpide bateratu eta orokor batzuk sortzea eta onartzea. Sailetako irizpide zehatz 
horien aplikaziotik eta behaketatik abiatuta, eta dagoeneko esparru desberdinetan definituta 
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dauden irizpideak kontuan izanda, plangintzaldiaren amaieran Hizkuntza Ofizialak erabiltzeko 
Irizpideak osatzea eta onartzea.  

-2017/02/08an egindako ENBA Batzordeak oniritzia eman zion Ordiziako Udaleko Hizkuntza 
Irizpide Orokorren agiriari.  

 

HONAKO HAU ERABAKI DA:  

LEHENA.- Ordiziako Udaleko Hizkuntza Irizpide Orokorrak onartzea, erabaki honen eranskin 
gisa agertzen dena.   

BIGARRENA.- Erabaki honen berri ematea Ordiziako Udaleko langileei eta irizpideen 
eraginpean daudenei.     

ORDIZIAKO UDALEKO HIZKUNTZA IRIZPIDEAK 

1.-HIZKUNTZA GAITASUNA.  

1.1 Udal langileak  

Lanpostu zerrendako lanpostuak  

-Lanpostu bat sortu aurretik HPSri txostena eskatuko zaio lanpostuari zein HE jarri erabaki 
aurretik. Derrigortasun data plenoa onartzen den egunekoa izango da.  

-Lanpostu zerrendako lanpostu bat betetzerako orduan, langile horrek lanpostuak ezarrita duen 
HE egiaztatua izan beharko du.  

-Lanpostu bat betetzerako orduan, lanpostuari dagokion HE-eko azterketa egiteko aukera eman 
dezake Ordiziako Udalak, IVAPekin prozedura adostu ondoren.  

Langileen aldi baterako kontratazioak 

-Ordiziako Udalak kontratatzen duen edozein pertsonak egin behar duen lanaren araberako HE 
edo pareko maila frogatu beharko du. 

-Aldi baterako kontratazio bat egin aurretik, langile horrek egin behar dituen lanak aintzat 
hartuta zein HE dagokion galdetuz Euskara Zerbitzuari txostena eskatuko zaio eta ENBA 
Batzordeak dagokion erabakia hartuko du.  

-Aldi baterako kontratazioetarako hizkuntza maila frogatzeko azterketak egin ahal izango ditu 
Euskara Zerbitzuak.  

Udal langileen hizkuntza prestakuntza eta trebakuntza 

-Udal langileek gai izan behar dute dagokien lanpostuko zeregin guztiak euskaraz egin ahal 
izateko.  

-Ordiziako Udalak langile bat bere lanari dagokion hizkuntza trebakuntza jasotzera sustatu edo 
bultzatu ahal izango du, hala behar duela baloratzen bada.  

-Ordiziako Udalak langileak trebatuta izateko behar diren trebakuntza baliabideak eskainiko 
dizkio langileari.  
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-Ordiziako Udalak bere gain hartuko ditu Udalak bere borondatez antolatutako hizkuntza 
prestakuntza zein trebakuntza ikastaroen kostuak.  

1.2. Udal ordezkariak  

Udalak, legealdi bakoitzaren amaieran, herrian zerrendak aurkezten dituzten alderdi politikoei 
jakinaraziko die Udalak euskaraz lan egiten duela eta konpromisoa eskatuko die hautes-
zerrendetan aurkezten dituzten hautagaiak euskaldunak izateko.  

2.- AHOZKO KOMUNIKAZIOA 

2.1. Ahozko kanpo harremanak 

-Harrera, lehenengo hitza: Ahozko harreman-mota guztietan (hartzailea aurrez aurre edo 
telefonoaren beste aldean dagoenean), Udalaren izenean hizketan ari denak euskaraz egingo 
du lehenengo hitza, eta gero, solaskideak hautatzen duen hizkuntzan emango dizkio 
argibideak.  

-Hartzaile jakinik ez duten ahozko mezuak (erantzungailu automatikoz, telefono bidez edota 
bozgorailuz emandakoak) euskaraz eta gaztelaniaz emango dira, hurrenkera horretan.  

-Jendaurreko ekitaldi publikoak: prentsaurrekoak, aurkezpenak, sari-banaketak…  orokorrean 
euskaraz izango dira. Lehen agurra eta amaierakoa beti euskaraz, eta azalpenak gazteleraz ere 
eman behar direla erabakitzen denean, euskaraz esan denaren laburpena egingo da 
gazteleraz.  

-Udalak antolatutako ikastaroak, hitzaldiak, jardunaldiak: ezagutzera ematen den ekintzaren 
izaerak eta hartzaileen berezitasunek eskatzen dutenean euskaraz egingo dira, adibidez, haur 
eta gazteei zuzendutako ikastaroak. Bestela, ahaleginak egingo dira emaile elebidunak 
kontratatzeko eta izena emandakoek duten hizkuntza tipologiaren arabera, batean edo bestean 
emango da ikastaroa. Dena delakoagatik bi talde egin behar badira, hizkuntza irizpidea aintzat 
hartuko da; beraz, talde batek euskaraz eta besteak gaztelaniaz jasoko du ikastaroa.  

-Herritarrekin batera egiten diren bilerak: iraunkorrak (Aholku batzordeak), zehatzak eta 
auzoetakoak.  

-Bilerara deituak direnetatik gehiengo nabarmena euskalduna denean, bilera euskaraz 
egitea. 

-Bileran euskara ulertzeko gai ez diren herritarrak daudenean, bilera euskaraz egingo da 
eta gaztelerazko laburpenak egingo dira, beti ere aurkezpen-agurrak, azalpen nagusiak 
eta amaierako laburpena euskaraz direla.  

-Gai zehatz baten inguruko bilera bat baino gehiago antolatzen duenean Udalak bilera 
batzuk euskaraz eta beste batzuk gaztelaniaz egingo dira.  

Udalak jarraipena egingo du irizpide hau betetzen dela bermatzeko. Bestalde, Udalak dagokion 
sailaren eskura ipiniko du Euskara Zerbitzuaren ardurapean dagoen itzulpenetarako tresneria.  

2.2. Ahozko barne harremanak 

-Udalbatzaren osoko bilkuran. Euskaraz egingo dute euskaraz dakiten ordezkariek, eta 
euskaraz ulertzen ez duten kideen eskura interpretaritza zerbitzua jarriko du Euskara Sailak. 
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-Gobernu batzordeetan eta Administrazio Kontseiluetan ordezkariek euskaraz egingo dute 
bertako kide guztiek euskaraz ulertzen badute. Bileran euskaraz ulertzeko gaitasunik ez duen 
norbait balego, bileran dagoen arduradun politikoren bat arduratuko da pertsona horri euskaraz 
esan denaren itzulpena egiteaz.   

-Delegazio bilerak. Arduradun politikoak euskaraz badaki euskaraz egingo dira bilerak eta 
aktetan datu hori jasoko da.   

-Langileen arteko harremanak lanlekuan. Udalean entzuten den hizkuntza euskara izango da. 
Garrantzia handikoa da lan-ordutegiaren barruan jendaurrean dauden langileek beraien artean 
euskaraz hitz egitea, lanlekuan entzuten den hizkuntza, nolabait esateko, Udalaren irudia ere 
badelako.  

3.-IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA 

3.1. Idatzizko kanpo harremanak 

3.1.1. HERRITARREI BEGIRA 

-Hartzaile jakinik gabeko ohar, bando, jakinarazpen, gutun eta antzeko agiriak ele bietan jarriko 
dira oro har, euskarari nabarmen lehentasuna emanez. (I. eranskina) 

-Inprimakiak, euskaraz nahiz ele bitan izango ditu eskura herritarrak, eta euskara hutsezko 
inprimakien erabilera bultzatuko da ahal den guztietan. Ele bietako inprimaki bat prestatu behar 
denean, euskarazko testuaren aldeko diskriminazioa egingo da eta nabarmendu egingo da, 
letra-tamaina handiagoa emanda edota beltzez idatzita.  

-Kartelak, gidak, aldizkariak, katalogoak eta zabalkunderako argitalpenak: Herritar multzo 
euskaldunari (gazteak, haurrak, ikastetxeak…) zuzendutako argitalpenak euskaraz izango dira. 
Gainontzekoetan ele bietan, euskarari lehentasuna emanda.  

-Euskara hutsean izango dira:  

    a) Eskaera euskaraz egiten duen herritarrari.  

    b) Udalarekin harremanak euskaraz nahi dituzten erroldako herritarrei. Udalarekin 

 harremana euskara hutsean eduki nahi duten herritarren errolda biztanleen udal erroldako 
eguneroko egokitzapen bidez sistematikoki eguneratuko da, eta gutxienez bi urtez behin 18 urte 
bete berriei zuzendutako eguneraketa egingo da.   

3.1.2. BESTE ERAKUNDE PUBLIKOEKIN 

-Euskara ofiziala den lurraldeetan kokatuta dauden beste administrazio publiko nahiz erakunde 
ofizialekin, euskara hutsezko harremanak bultzatuko dira, eta horretarako beharrezko neurriak 
bultzatuko dira. 

3.1.3. FINANTZA-ERAKUNDE ETA HORNITZAILEEKIN 

-Finantza-erakunde eta hornitzaileekiko harremanetan, euskarazko idatziak erabiltzera joko du 
Udalak hartzailea euskara ofiziala den lurraldeetakoa denean; eta idatzi elebidunak egingo dira 
aipatutako lurraldeetatik kanpokoa denean.  

-Euskara ofiziala den lurraldeetako finantza-erakunde eta hornitzaileei gutuna bidaliko die 
Ordiziako Udalak euskaraz funtzionatuko duela jakinarazteko eta idatziak (fakturak, 
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aurrekontuak/eskaintzak, emate-agiriak, gordailuak…) euskaraz edo gutxienez ele bitan 
bidaltzeko eskatuko zaie. Elkarlanerako borondatea izanez gero, laguntza eskainiko zaie.  

-Hornitzaileei dagokienez, Udala hornitzaileekin harremanetan jartzen denean eta horniketa 
eskatzeko baldintzak adosten direnean euskararen baldintza zehaztuko da. 

3.2. Idatzizko barne-harremanak 

3.2.1. Langileen lan-hizkuntza (sortze-hizkuntza) 

Euskara eta gaztelania zerbitzu-hizkuntza dira herritarrekin eta euskara lan-hizkuntza Ordiziako 
Udalean. Hori betetzeko, derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta daukaten udal 
langileei bi hizkuntza ofizialetan jarduteko gaitasuna aitortzen zaie.  

- Barne-funtzionamendurako dokumentazioa (txostenak, egitasmoak, plan estrategikoak, urteko 
kudeaketa planak…) euskaraz sortuko dira. 

-    Dekretuak euskaraz egingo dira, eta dekretuen jakinarazpenak ele bietan egin behar diren 
kasuetarako (ikus idatzizko kanpo harremanen puntua) itzuliko da bakarrik.  

Irizpide orokor moduan, Ordiziako Udaleko dokumentazioa euskaraz sortuko dute horretarako 
gaitasuna duten langileek. Euskarazko testu argiak, zuzenak eta egokiak sortzen dituztela 
egiaztatzeko, Itzulpen Zerbitzura bidali ahal izango dituzte gainbegiratzeko, eta beharrezkoa 
balitz, orrazteko.  

Langileren baten barruko dokumentu horiek euskaraz egiteko zailtasunen bat balu, Euskara 
zerbitzuarekin euskaraz sortzen hasteko bidea eta epeak adostu beharko ditu. Bitartean, 
gaztelaniaz sortutako dokumentu horiek euskarara itzulita hedatuko dira.   

 

3.2.2. Lanpostuetako eta barne-funtzionamendurako dokumentazioa.  

-Langileen kudeaketari dagozkion idatzi estandarizatuak: izendapenak, lan-kontratuak, 
nominak, egiaztagiriak, telefono zerrendak eta antzekoak euskaraz sortu eta zabalduko dira; 
jasotzaileak hala eskatuz gero, ele bitan.  

-Langileari (banaka) dagozkion inprimakiak:euskaraz egingo dira; jasotzaileak hala eskatuz 
gero, ele bitan.  

-Udal langileei orokorrean zuzendutako komunikazio administratiboak: barne-zirkularrak, e-
jakinarazpenak (langile berriak, bajak…), lan-ordutegi eta egutegiak, oharrak eta antzekoak 
euskaraz sortu eta bidaliko dira, jasotzaileak hala eskatuz gero, ele bitan.  

3.2.3. Aginte organoetarako dokumentazioa.  

-Bileretako dei guztiak euskaraz egingo zaizkie euskaraz badakiten hautetsiei eta ele bietako 
bertsioa euskaraz ulertzen ez dutenei baino ez zaie emango.  

-Euskaraz sortuko dira:  

 ● Osoko bilkurako aktak eta  dokumentazioa.  

             ● Tokiko Gobernu Batzarreko aktak eta dokumentazioa.  

             ● Delegazio bileretako eta Aholku Batzordeetako aktak.  
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             ● Akordio proposamenak euskaraz sortuko dira.  

Zinegotziren batek aginte organoetako eta gainontzeko aktak edo dokumentazioa gazteleraz 
izan nahi badu itzulpen zerbitzua arduratuko da itzulpenaz. Hala ere, legeldi bakoitzaren 
hasieran dagozkion neurriak hartuko dira gaztelerara jo behar ez izateko. 

4. ITZULPEN POLITIKA 

Ordiziako Udalean martxan dugu udal barruko erabilera plana, eta horrek esan nahi du, besteak 
beste, gure helburua dela euskaraz lan egitea. Ondorioz, beharrezkoak diren itzulpenetara jo 
aurretik langileek dokumentua euskaraz sortzea lehenetsiko da (ikus idatzizko komunikazioa 
puntua). Hori oinarri hartuta, ondorengo irizpideak izango ditugu itzulpenetarako:  

3.1. Euskaratik gaztelaniara itzultzeko, itzulpen zerbitzua erabili ahal izango da, 
dokumentu hori gaztelerara itzultzea beharrezkoa denean eta ahozko edo idatzizko 
laburpena egitea ezinezkoa denean.  Hortik aurrera Euskara Zerbitzua arduratuko da 
itzulpenak kanpora bidaltzeaz edo Zerbitzuan bertan egiteaz.  

3.2. Testu laburrak departamentuan bertan moldatu edo itzuli behar dira. 

3.3. Helburua langileok euskaraz egitea denez, arrazoituak egon beharko dute 
gaztelaniaz sortutako edo pasatutako testuak. 

3.4. Txosten, jakinarazpen, baldintzen agiri eta antzekoak egiterakoan txantiloiak edo 
zuzeneko bertsioak erabiliko ditugu langileok.  

Itzulpen Zerbitzua erabili behar denean, honako jarraibideak jarraitu behar dira:  

-Lana jasotzeko epea zein den adieraztea, betiere gutxieneko epeak errespetatuz (48 ordu). 

- Dokumentuak  behin betikoa izan behar du, aurrez egin beharreko aldaketak eginda. 

- Itzulgaiari lotutako material, erreferentzia eta informazio iturriak, behar diren guztietan, 
itzultzailearen esku jartzea. 

- Itzulpen zerbitzuak ez du dokumentuaren kalitatearen gaineko erantzukizunik.  

Edozein unetan Euskara Zerbitzuak aholkularitza lanak egingo ditu, zalantzak argitzen eta 
sortutako testuak gainbegiratzen edo zuzentzen.  

5.-LANGILEEN PRESTAKUNTZA OROKORRA 

-Udalak langileentzat antolatzen duen prestakuntza oro euskaraz izango da, eta hala adieraziko 
dio Udalak prestakuntza emateko kontratatuko duen norbanako, elkarte, erakunde edo 
enpresari.   

-Ikastaroa eskainiko duten hizlariez gain, bertan banatuko den idatzizko materiala 
(aurkezpenak, laguntza gidaliburua, asetasun-inkesta…) euskaraz izan dadin eskaera egingo 
du beti Udalak.  

-Eman nahi den prestakuntza euskaraz emateko inor aurkitzeko arazorik badago, Euskara 
Zerbitzuari jakinaraziko zaio, eta azken horrek euskarazko emailerik ez dagoela konfirmatu 
beharko du ikastaroa gaztelaniaz ematea onartu aurretik.  
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-Kanpotik Udalera datozen prestakuntza eskaintzen artean, hizkuntzaren xehetasunak 
ezagutzeko bidea jarriko du Udalak. Euskaraz edo gaztelaniaz egiteko aukera eskaintzen duten 
prestakuntza ikastaroak euskaraz egingo ditu beti langileak.  

6.- TRESNA ETA APLIKAZIO INFORMATIKOAK 

-Euskaraz erabilgarri dagoen software estandarra (programa eta aplikazio orokorrak) -sistema 
eragilea (Windows), ofimatika (Microsoft Office eta Open Office), euskarri diren erremintak 
(antibirusa)-, bai eta berariaz sortutako programa edo tresna informatikoak ere – fakturazioa, 
kontabilitatea, langile-kudeaketa, eta abarretarako aplikazioak- euskaraz instalatuko zaizkie 
langileei beti, kasuan kasuko euskarazko bertsiorik egonez gero.  

-Udal dokumentuak kudeatzeko aplikazio informatikoan dokumentuen eta espedienteen izenak 
euskaraz inskribatuko dira. Bestalde, orain artean bezala langileek esku artean duten 
dokumentuaren hizkuntza-datua bete beharko dute aplikazioan, hau da, euskaraz, ele bietan 
edota gazteleraz dagoen dokumentua.  

 

7.- INTERNET, SARE SOZIALAK ETA INTRANET SAREAK 

   ▪ Ordiziako Udaleko web orrialdea ele bietan egongo da, baina hasieran euskarazko bertsioa 
irekiko da beti. Udalaren menpeko erakundeen web orrialdeek ere Ordiziako Udalarena 
berarenak bezalako hizkuntza irizpideei jarraitu beharko diote. 

   ▪ Intranet sareen bidez izapideak egiteko aukera ematen denean, izapide horiek euskaraz eta 
ele bietan egiteko moduan egongo dira.  

   ▪  Udalak sare sozialetako edukiak gutxienez ele bietan ipiniko ditu eta hartzaile jakinak 
direnean (gazteak…) euskara hutsean.  

8.-ARGITALPENAK 

Ordiziako Udalaren argitalpenak (aldizkariak, liburuak, kultur egitarauak, gidak, DVDak eta 
zabalkunderako argitalpenak) euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan plazaratuko dira, eta ele 
bitan argitaratuz gero, euskarari emango zaio lehentasuna.  

Ele bitan egingo diren argitalpenen ezaugarriak aldez aurretik zehaztuko dira Euskara 
zerbitzuarekin.  

Euskara hutsean argitaratuko dira ezagutzera ematen den ekintzaren izaerak eta xede-taldeen 
berezitasunek hala eskatzen dutenean (bereziki sektore ezberdinak euskalduntzeko prozesuak 
bultzatzeko egitasmoetan eta haur eta gazte kultur eta aisialdi ospakizunetan). 

9.-HIZKUNTZA PAISAIA 

9.1. Erakunde barruko hizkuntza-paisaia:  

   ▪ Udal egoitzetako barrualdeko inskripzio eta errotulu finko –solairuak, gelak, irekita/itxita, 
tira/bultza, ongi-etorrizkoak, norabidezkoak (irteera, sarrera…), zerbitzuak (igogailua…), 
identifikaziozkoak (karguak, atalak, etab.) eta antzekoak-  nahiz aldakorrak  -arreta ordutegia, 
txanden itxarotea, debekua, zerbitzuen tarifak, administratuari zuzendutako oharrak…-euskara 
hutsean idatziko dira, ondorengo kasu hauetan:  
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-hitzek euskaraz eta gaztelaniaz antzeko grafia dutenean (adib.: artxiboa, 
aparejadorea…). 

-mezuak piktograma bidez lagundurik direnean eta horien bitartez ulergarriak direnean.  

-oso zabalduta daudenean (adib.: udaletxea, kultur etxea…) 

Komunikazioa bermatzeko beharrezkoa dela ikusten denean bakarrik erabiliko dira testu 
elebidunak, beti ere euskarari lehentasuna emanda.  

▪ Errotulazio txikia (armairu, apal, artxibo nahiz karpetetako etiketak, horma-irudiak, etab.) 
euskara hutsean egongo da. 

▪ Ekipamendu orokorraren funtzionamendu mezuak eta errotulazioa (fitxaketa-makina, 
fotokopiagailua, inprimagailua, faxa, janari-edarien makinak…) euskaraz egongo dira. 

▪ Zigiluak eta papeleria osatzen duten dokumentu-ereduak (aurkezpen-txartelak, orri-buruak, 
gutun-azalak, fax-orriak, poltsak…) euskara hutsean egongo dira.   

▪ Merchaindisina eta marketina: euskarriak (txiskeroak, boligrafoak…) euskaraz izango dira, 
ahal den guztietan. 

9.2. Administrazioaren eraginpeko bide-seinale, toponimia eta gainerako noizbehinkako 
oharrak.  

▪ Ordiziako udalerriko kale, bide, auzo ibai eta abarren izen-ofizialak euskaraz izango dira.  

▪  Kanpo-errotulazio fInkoa. Udal egoitzetako kanpoko aldean –eraikinetako direktorioa (biltegia, 
bisitariak, zamalanak…), norabidezkoak (irteera, sarrera…), segurtasun errotuluak (ingurumen 
planari buruzkoak)…- eta gainerako udal ondasunetan jarriko diren inskripzioak (bide-seinaleak, 
ibilgailuak, zaborrontziak…) euskaraz egongo dira euskarazko eta gaztelaniazko grafia 
antzekoa den kasu guztietan. 

Komunikazioa bermatzeko beharrezkoa dela ikusten denean bakarrik jarriko da mezua 
euskaraz eta piktogramaz (biak batera). 

Piktogramarik ez dagoenean, edota egonda ere behar bezain argia ez denean bakarrik jarriko 
da testua ele bitan, beti ere euskarari lehentasuna emanda.  

▪ Errotulazio finkoa osagai higikorretan. Autoen errotulazioa, lan arroparen errotulazioa eta 
bestelakoak euskaraz egongo dira.  

▪  Kanpo errotulazio aldakorra. Obretako seinaleei dagokienean, Udalaren obrak direnean edo 
Udalaren enkarguz beste enpresa batzuek egiten dituzten obra eta bestelako lanetan ere, 
aurrez baldintza pleguetan eta ondoren kontratuan ongi zehaztuko da herritarrei begira jarritako 
errotulu, kartel eta oharrak euskaraz edota gutxienez euskarari lehentasuna emanez idatzita 
egon behar dutela.  

9.3. Udal baimenak 

▪ Hirigintza eta obra baimenak. Ondorengo baldintzapean emango dira baimen hauek: ageriko 
hizkuntza erabileran bederen -iragarpen, errotulu, ohar, seinale eta abarretan, alegia- euskara 
erabil dezatela. Horren jarraipenaren ardura baimena eman duen Udal sailarena izango da. 
Udaltzainek hizkuntza irizpidea betetzen ez duen errotulu edo seinalerik ikusiz gero, honako 
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prozedura jarraituko dute: argazkia atera, txostena egin eta Euskara Zerbitzura eta baimena 
eman dion sailera bidali, honek errotulua aldatzeko eskaera egin dezan.  

▪ Merkatalgo-establezimenduak irekitzeko baimena emateko espedientean, errotulazioa 
euskaraz jar dezala gomendatuko dio Udalak eskatzaileari.  

Merkatalgo-establezimenduetako errotuluak nahiz irudi korporatiboa osatzen duten elementuak 
euskaraz izateko diru-laguntzak ematen ditu Udalak eta, irekitze-baimenarekin batera horren 
berri emango zaie merkatalgo-establezimendu berrietako arduradunei.  

▪  Herrian ekitaldiren bat antolatzeko lizentzia eske datorrenari, Udalaren jabegoko instalazioak 
erabiltzeko baimena behar den kasuetan, euskara erabiliko dela ziurtatzea exijituko dio Udalak, 
jendaurreko ekitaldietan batipat.  

▪ Jaietan barrakak edo postuak jarri ahal izateko derrigorrezkoa izango da prezioak, errotuluak 
eta oharrak euskaraz ere egotea. Gainera, girotzeko erabiliko den musika euskarazkoa izango 
da. Udal-baimenarekin batera horren berri emango zaie, horren jarraipena baimena eman dion 
sailak egingo du eta Euskara Zerbitzuak aholkularitza eta laguntza teknikoa eskainiko die hala 
eskatzen dutenei.  

▪ Baldintzak zehazterakoan Euskara Zerbitzuaren aholkua eta laguntza izango dute dagokien 
sailek eta antolatzaileek. Baimena ematen duen sailari dagokio hizkuntza-baldintzak betetzen 
dituztela egiaztatzeko jarraipena egitea. Pertsona edo erakunderen batek baimena jaso eta 
Udalaren hizkuntza-baldintzei jaramonik egiten ez badie, Udalak bere esku dituen kasuan 
kasuko neurriak hartuko ditu (baimen-ukapena, isuna…) hizkuntz araudia bete ez dutenen 
aurka.  

10.- IRAGARKIAK, PUBLIZITATEA ETA KANPAINAK 

▪ Iragarkiak: (lan-eskaintzak, diru-laguntzen oinarrien argitalpena edo aldaketa, batzarretara 
deiak…) euskarazko komunikabideetan euskaraz argitaratuko dira eta ele bitako edo 
gaztelaniazko komunikabideetan euskaraz edo ele bitan. Hala ere, ele bitako nahiz 
gaztelerazko komunikabideetan euskaraz egingo dira hartzailearen ezaugarriak kontuan izanda 
(18 urtetik beherako haur eta gazteei zuzendutakoak adibidez).  

▪ Prentsa oharrak: Euskarazko prentsara euskara hutsean bidaliko dira. Prentsa oharrak ele 
bietan bidaliko dira gaztelaniazko eta ele bietako prentsara. 

 ▪ Publizitate-kanpainak: euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan egingo dira. Ele bitan egingo 
diren kanpainen ezaugarriak aldez aurretik zehaztuko dira Euskara Zerbitzuarekin.  

11.- DIRU-LAGUNTZAK  

Ordiziako Udalak zainduko du diru-laguntzak banatzeko garaian Ordiziako Udalean eta 
udalerrian euskararen erabilera sustatu eta normalizatzeko Ordenantzak 20. artikuluan dioena.  

Horren arabera, kultura, kirol, aisialdi zein bestelako elkarteei diru-laguntzak emateko 
hizkuntzaren irizpidea ere kontuan izango da. Elkarte hauetako ahozko jardunak 
(bozgorailuak…) eta idatziz sortzen denak (kartel, ohar…) euskaraz edo ele bietan izan behar 
du, azken kasu horretan euskarari lehentasuna emanda. Ekintzaren izaerak eta hartzaileen 
berezitasunek eskatzen dutenean euskaraz.   

Diru-laguntza eskuratzeko baldintzetariko bat da eta subentzio hartzaileek derrigorrez bete 
beharko dute, bestela, ez da diru-laguntzarik emango.  
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12.-KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOAK 

Kontratazio-arloan erabiliko diren neurriek udalak berak bete behar lituzkeen antzeko hizkuntz 
baldintzak bermatzeko helburua izango dute: oro har, hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren 
araubidea betearaziko da, baina, Kontratuaren xede den prestazioaren berezko ezaugarriek 
hala eskatzen badute, hainbat kontratu euskaraz gauzatzeko neurriak ezarriko dira (berezko 
ezaugarriak hauek izan daitezke: zerbitzuaren jardueraren gaia; xede taldea; Administrazioaren 
hizkuntza-araudia, Zuzenbide araudiarekin bat datorrena). 

Hizkuntza baldintzak kontratazio modu eta mota guztietan jasoko dira: kontratu irekietan, 
prozedura negoziatuetan eta kontratu txikietan, bai obra kontratuetan, herri-lanen emakidetan, 
zerbitzu-kontratuetan, zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuetan eta hornidura kontratuetan. 
Halaber, baldintza agiri guztietan; baldintza agiri administratiboetan eta teknikoetan.  

Edozein kontratazio egin aurretik eta ondoren, ziurtatu egin beharko da delako enpresa edo 
norbanakoa gai dela eman behar duen zerbitzua euskaraz emateko.  

XEDAPEN GEHIGARRIA 

Lehenengoa.  

Ordiziako Udalak sortu edota bultzatzen dituen programa guztietan hizkuntza normalizazioaren 
ikuspegia kontuan hartuko da, araudi honek Udala bere osotasunean ukitzen baitu. Ondorioz, 
ezinbestekoa da Udalak eta bere organo guztiek (osoko bilkurak, Alkatetzak, Tokiko Gobernu 
Batzordeak, zinegotziek, batzorde informatzaileek, departamentuek eta langileek) Udalaren 
hizkuntza irizpideak beren eginbehartzat hartzea.  

Erabakiak hartzen diren gune guztietan egon behar du euskararen erreferentziak.  

Bigarrena 

ENBA Batzordea eta Euskara Zerbitzua izango dira araudi honen ildotik Udaleko zerbitzu eta 
departamentu guztien egitekoa orientatu eta planifikatuko dutenak, baina hizkuntza 
normalkuntza guztion eta bakoitzaren ekimena eta betebeharra izango da.  

Hirugarrena 

Hizkuntza irizpide hauek malguak eta biziak izango dira, hau da, behar berriak sortzen diren 
heinean, egokitzapenak izango dituztenak. Behar horiek antzemateko, Udalak jarraipen zuzena 
egingo die.  

     ERANSKINAK 

Idatzizko nahiz ahozko kanporako komunikazio elebidunetan euskara nabarmentzeko 
neurriak 

Ahozko nahiz idatzizko testuetan, honela emango diogu euskarazko mezuari lehentasuna, 
modu orokorrean :  

Testu idatziak:  

▪ Euskarazkoa nabarmendu, letra handiagoa eta lodia erabiliz.  

▪ Euskarazko testua goiko aldean edo ezkerraldean idatziz.  
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▪ Beste modu batzuk:  

 -Osagai batzuk euskara hutsean emanez: kopuruak, toki-izenak, datak… 

 -Testua osorik euskaraz eta laburpena gaztelaniaz emanez.  

 -… 

Ahozko azalpenak: 

▪ Lehenengo euskaraz emanez. 

▪ Azalpenak osorik euskaraz eta laburpena gaztelaniaz eginez.  

▪ Beste modu batzuk:  

-Azalpena osorik euskaraz eta idatzizko euskarri informatikoan informazioa gaztelaniaz 
emanez. 

 -… 

Eztabaida:  
 

Alkate jn. 
 
Labur azaldu du zertan den eta zertarako onartzen diren hizkuntza-irizpideak. 
 
Maiza and. 
 
Bere iritziz dokumentuak eduki asko dauka eta garrantzitsua da idaztea, baina idatzitakoa 
betetzea idaztea bezain garrantzitsua edo garrantzitsuagoa da, baita helburuak lortzeko egutegi 
bat planifikatzea edo ezartzea ere. Horixe ez du aurkitu agirian. 
Gogora ekarri du langileek profilak oso garrantzitsuak direla, batez ere langile teknikari 
kualifikatuari dagokionez.  Langile batzuek oraindik ez dute profila lortu. Datak luzatzea, baina 
profilak betetzea eskatu du.  
 

Bozketa 
 

Bozketa egin gero, ondorengo emaitzak izan dira: 
 
Aldeko botoak:  13 (EAJ-PNV 5, EH-BILDU 5, ORDIZIA ORAIN 2 eta PSEE-PSOE 1) 
Kontrako botoak: 0 
Abstentzioa:  0 
 
Ondorioz Alkate jaunak proposamena onartutzat eman du. 

 
 

12.- Stop Kaleratzeak Goierriren mozioa.  
 

Proposamena 
 

2017ko otsailaren 7a 
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ORDIZIAKO UDALEKO ALDERDI POLITIKOEI 
 

GOIERRIKO KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS plataforma, sortu zenetik hona, gure 

eskualdeko pertsona eta familia gehiegiri egiten ari zaie arreta, krisiak eta BANKU 

JARDUERA DESEGOKIEK kaltetutako pertsonei eta familiei, hain zuzen ere. 

Horrenbestez, premiazkotzat jotzen dugu Ordiziako Udalak kezka hori bere egitea, eta 

hurrengo osoko bilkuran MOZIO honetan egiten diren proposamenak eztabaidatzea. 

ARRAZOIAK 

1. - Goierriko KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS plataformak antzeman eta kezkaturik 

ikusten ari gara gure herrietan dauden banku-erakunde asko beren bezeroen erreklamazio 

ugari jasotzen ari direla, eta gehienetan epaitegien zigorra jasotzen dutela. Epai horien arabera, 

finantza-erakunde horiek informazioa ez-osoa ematen dute, edo, interpretatzen zail diren 

formula nahasgarrien bitartez, informazioa ezkutatu egiten dute; ondorioz, kontsumitzaileek 

egokiak ez diren banku-produktuak, abusuzko klausulak, eta bestelakoak sinatzen dituzte. 

2. - Badakigu, jakin ere, bankuetako zenbait langilek beren zuzendarien "aginduak" jasotzen 

dituztela bezeroaren intereserako zalantzazkoa diren produktuak merkatura ditzaten. Langile 

horiek bestelako jarrerak eskatzen hasiak dira, oharturik kontsumitzaileak finantza-erakundeek 

eskaintzen dituzten ondasunen eta zerbitzuen kalitatean jardun etikoagoa exijitzen dutela. 

3. - Halaber, hipoteka-maileguetan ere herritar kaltetuek beren larritasuna helarazi digute, batik 

bat krisiaz geroztik lanpostua galdu dutenean, edo diru-sarrerak jaitsi zaizkienean. Ezin izan 

diete kuotei aurre egin, eta etxegabetuak izan dira. Ondorioz, etxebizitza galduaz gain, 

ordaintzerik ez duten zorra gehitu behar zaio; ondorioz, aurrerantzean izan dezaketen edozein 

diru-sarrera edo edozein jabetza bahiturik izango dute, hau da, bizitza osorako gizarte-

bazterketa pairatu beharko dute. 

4.- Zenbait kasutan, bereziki mingarritan, jokabide-patroi bat errepikatzen da. Berriki iritsi den 

familia etorkina, askotan hizkuntza bera ere ia ezagutzen ez duena; etxe zaharra prezio 

zentzugabean, tasazioak katastro-balioa lau, bost edo sei bider, edo gehiago, biderkatzen 

du, beharrezkoa litzatekeen mailegua kontratatzeko. Askotan, hori guztiari mailegu 

pertsonalak gehitu behar zaizkio. Areago, salerosketa kontratua sinatu da, eta jarraian 

salmenta prezioaren halako biko prezioko hipoteka-mailegua sinatu da. 

Hortaz, prozesu horrek izen-abizenak dituzten "biktimak" ekarri ditu eta ekartzen ari da. 
Horregatik: 

5. - ORDIZIAKO UDALARI ESKATZEN DIOGU 
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Ahal duen neurrian, familia kaltetu horien egoera arintzeko beharrezkoak diren lege-baliabideak 

kudeatzeko, eta erabilgarri dauden dokumentazioan eta datu-erregistroan oinarrituta, 

familia horiek galdu dituzten eskubideak berreskuratzeko konpromisoa har dezala, eragin 

zaien iruzurra justifikatuz, eta, batez ere, gure iritziz iruzur hutsa diren kasuak berriro gertatzea 

saihestea. 

6. - Familia kaltetu horiekiko hurbilen dagoen agintaritza izanik, ahal duen neurrian kalte hori 

eragin dieten erakundeen aurrean bitartekaritza egin dezala pertsona horiei irtenbide duin bat 

ematen ahalegintzeko. 

7. - Udalak, Goierriko Kaleratzeak Stop Desahucios plataformak egiten duen moduan, 

portaera horiek gaitzets ditzala, eta egoera horrek ezin duela hola izan eta ez duela hola izan 

behar aldarrika dezala. Eta ez duela hola izan behar, legeen eta arauen gainetik horren 

zantarrak diren jarduerei aurre egiteko eta jarduera horiek birbideratzeko gai izango den 

etika dagoelako. 
 

HERRITARREN ETIKA BATERAKO KONPROMISOA 

8. - Udalak, herritarrekiko hurbilen dauden agintaritza publikoa diren aldetik, balio horiek 

indartzearen alde egiten eta horiengatik kezkatzen interes handien erakutsi behar duten 

erakundeak dira. Eta haien sinesgarritasuna alderdi askoren baitan dago, baina funtsean, gure 

herrietako herritarrei sortuko diegun konfiantzaren baitan. 

 

Bultzatu giza baliabideekiko eta pertsonen duintasunarekiko gure konpromisoa! 
 
 

OINARRIZKO BANKU KODEA 

9.- Horregatik, Ordiziako Udalak, KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS plataformak 

aurkeztutako agirian jasotako ARRAZOIETAN oinarrituta, honakoa eskatzen dio finantza-

erakundeari: 
BALIO LOTESLEEI ETA FUNTSEZKO JARRERA MORALEI BURUZKO "OINARRIZKO" 
KONPROMISOA HARTZEA. 
 

Diruaren erabileran oinarrizko printzipioak (lehen xedea) guztion onura, arlo guztietan, 

bilatzea izan behar du, eta ez espekulazioa, diruzalekeria eta mozkinik gorena. 

APLIKAZIO DEKALOGOA 

1- Banku-zerbitzuaren bermea bankuek eta zerbitzu horren eskaintzak 

planteatutako teknologia, plan eta proiektuekiko sinesgarri tasunean oinarr itu 

behar da, zintzotasunez eta gardentasunez.  

2.- Enplegatuak eskaintzen duen produktuarekiko edo bezeroei ezartzen 
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zaizkien baldintzekiko erantzukizun, zintzotasun, s inesgarr itasun eta 

gardentasun printzipio hor iei heldu behar die.  

3.-Arretako pertsonalak bezeroen nahietara moldatzen jakin behar du, eta 

sor daitezkeen arr isku edo zalantza guztietan lagundu eta arr isku hor iek 

azaleratu behar ditu banku-baldintzak sinatu aurret ik.  

4.- Bankuetako langi leek bezeroarekiko adeitasuna eduki,  eta eman behar 

diote, eta haren kexuak entzun arreta-zerbitzua ematen den bitartean.  

5.  Banku-erakundeko kide guzt iek laneko portaerako kode et iko hau ezagutu, 

errespetatu, bete eta betearazi beharko lukete banku -zerbitzuak ematean, eta 

zerbitzu hor ien kal itatea areagotu beharko lukete b ezeroar i arreta ezin hobea 

emanda.  

Azkenik, eskatu nahi dugu aurretiaz aipatu ditugun kasu bereziki lazgarri horietan finantza-

erakundeak konpromisoa hartzea malgutasunez jokatzeko, eta bere gain hartzea, bezeroek 

egin behar duten modura, gutxienez zalantzagarriak diren mailegu horietan duten 

erantzukizunaren partea, eta irtenbidea ematea ahalbidetuko digun akordioa erraztea. 

Zorraren parte bat barkatzeaz ari gara, kapitala ordaintzeaz, ordainean emateaz, edo erdietsi 

dezakegun edozein soluzio duin eta logikoaz. 
 

Bukatzeko, bizitza sozial adiskidetzaileago baten alde gure elkarrekiko konfiantza eta elkar-

ulertzea bermatuko dituen etika sozial baten mesedetan izango den kontzientzia instituzional 

eta kolektiboa defendatzen dugu GUZTIOK. 

 

Eztabaida:  
 

Publikotik Stop Etxe Kaleratzeak plataformako kide batek mozioaren helburuak azaldu ditu: 
 
1.- Dei bat egin nahi dute bankuek herritarrekiko portaera alda dezaten. Etxe-kaleratzeak 
gertatzen ari dira Ordizian eta Goierrin, eta halakorik ez daiteke gerta. 
2.- Ordiziako zenbat familia benetako arazoak dituzte, eta plataformaren iritziz udalaren 
laguntza funtsezkoa da arazo horietako batzuk konpontzeko. 
Espero dute lankidetzatik egoera zailean dauden pertsonei eta familiei lagunduko dieten 
jarduera-ildoak eta -programak sortzea. 
Haren iritziz nahitaezkoak dira finantza-erakundeen jarduera onak. 
Eskerrak eman dizkio udalari jasotako tratuagatik. 
 
Alkate jn. 
 
Esan du plataformarekin lankidetzan jardun direla haiek eskatu duten guztietan, eta bere iritziz 
komenigarria litzateke lankidetza-bide guztiak lantzea mahai baten inguruan. 

 
Bozketa 
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Bozketa egin gero, ondorengo emaitzak izan dira: 
 
Aldeko botoak:  13 (EAJ-PNV 5, EH-BILDU 5, ORDIZIA ORAIN 2 eta PSEE-PSOE 1) 
Kontrako botoak: 0 
Abstentzioa:  0 
 
Ondorioz Alkate jaunak proposamena onartutzat eman du. 
 

 
 
13.- Etxe-gabetzeak – EH BILDU 
 

Proposamena 
 
 Etxegabetzeak ekiditzeko Gizarte Laguntzen aurrean, finantza erakundeek duten jarrera 

salatzeko 

MOZIOA 

Azkenaldian etxe kaleratzeen alorrean herritarren babeserako neurriak hartu diren arren, hauek 

gehienetan, kaltetuek epaitegietan egindako bidearen ondorio izan dira, eta ez instituzioek 

kontsumitzaileak babesteko edo finantza erakundeek bezeroen eskubideak errespetatzeko 

nahikoa borondate izan dutelako. 

Ondorioz, ordaindu ezinda etxea galtzeko arriskuan dauden pertsona asko daude oraindik, 

baita etxea ez galtzeko gizarte laguntzetara jo behar dutenak ere. 

Epaitegietan kaleratzeen aurka ari diren elkarteek eta kaltetuen babesean lanean ari diren 

abokatuek egindako urratsek, derrigortu egin dute Madrilgo Gobernua legean egokitzapenak 

egitera, eta oraindik bide luzea badago ere, urrats positiboak izan diren neurrian, garrantzitsua 

da hauek betetzen direla ziurtatu eta herritarren eskubideen zaintza areagotzea.  

Espainiako Gobernuak emandako urratsetako bat 6/2012 Erret Dekretua izan zen: Bitartekorik 

ez duten mailegudunak babesteko premiazko neurriak ezartzen dituena.  

Guindos dekretu modura ezagutzen den honek, praktika onen kode bat ezartzen du, bere 

borondatez izena eman eta atxikitzen diren finantza erakundeei. Eta berau baliatuz, baldintza 

jakin batzuk betetzen dituzten bezeroek, mailegua ordaintzeko zailtasunak badituzte, zor duten 

dirua ordaintzeko 5 urteko etenaldi bat izateko aukera dute. Epe horretan soilik interesa 

ordaindu beharko dute, Euribor+0,25. Neurri honen helburua, denbora bitarte horretan mailegua 

ordaintzeko arazoak dituenaren egoera hobetu eta ordainketari aurre egiteko erraztasuna 

ematea da, bitartean etxea galdu gabe. Aipatzen dugun Arau honek, Praktika Bankario Egokien 

Kodeak alegia, atxikitako entitateak, familiaren batek mailegua ordaintzeko arazorik duela jakin 

bezain laister, Kode honen aplikaziorako beharrezkoa den informazioa eskuragarri jatzera 

behartzen ditu. 
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Aipatutako kode horretara, Euskal Herrian maileguak ematen dituzten finantza erakunde 

nagusiak batu ziren arren, kaleratzeen aurka lanean diharduten elkarteek arabera, finantza 

erakunde hauek egoera horretan dagoen jendeari ez dio aukera hau eskaintzen. Beraien 

egoera arintzeko lagungarri izan daitekeen formulazioa eskaini ordez, gain zorpetuko dituen 

beste mailegu bat eskaintzen diote edota abalista modura aritutakoari zorraren ordainketa 

eskatu.  

Hainbat kasutan, egoerari aurre egin ezinda etxea galtzeko arriskuan egon daiteke jendea, 

aipatu kodea aplikatuz gero, ekidin ahal izango lukeena; era berean, jende askok gizarte 

laguntzetara jotzen dute, bizi duten une zailari aurre egiteko babes bila. Egoera honen aurrean 

finantza erakundeek hartutako konpromisoari eutsiko baliote, gizarte laguntza horiek beste 

behar batzuk asetzeko erabili ahal izango lirateke.  

Egoera hau zuzendu, finantza erakundeek hartutako konpromisoak bete eta gizarte laguntza 

hauek beste behar batzuetarako erabilgarri izan daitezen, honako mozioa hau tarterako dugu 

Ordiziako Osoko Udal Batzarraren aurrean, bertan eztabaidatu eta onartu dadin: 

1.- Udal honek, finantza erakundeen aldetik, mailegua eskatu eta ordaindu ezinean dauden 

bezeroekiko dagoen jokabidea irmoki salatzen du. 

2.- Udal honek, herrian bulegoa duten finantza erakundeekin harremanetan jarri eta  beraien 

jarduna nolakoa den ezagutzeko konpromisoa hartzen du; era berean, Praktika Onen Kodean 

izena eman zuten jakin eta hartutako konpromisoak bete ditzaten eskatzeko ardura ere bere 

gain hartzen du Udalak. 

3.- Udal honek, Praktika Onen Kodeak derrigortzen dituen moduan, bere bezeroen artean 

aukera honen berri zabaltzeko neurriak har ditzatela esijitzen die herrian bulegoa duten finantza 

erakundeei. 

4.- Udal honek, Praktika Onen Kodeari zabalkundea emateko informazio kanpaina bat 

garatzeko konpromisoa hartzen du. Bide batez, Gizarte Zerbitzuetara laguntza eske hurbiltzen 

diren herritarrei gaiaren inguruan informazio zehatza emateko baliabideak jarriko ditu udalak. 

 

Euskal Herrian, 2017ko otsailean 

EH BILDU 

Eztabaida 
 
 

Eguren jn.  
 
Esan du aurreko puntuan Stop Etxe Kaleratzeak plataformaren mozioa aho batez onartuta, bere 
taldeak mozioa bertan behera uzten duela.  
 
Hortaz, puntua erretiratu egin da. 
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14.- Martxoaren 8ko adierazpena (EUDEL) 
 

Proposamena 
 

Udalerri eta Eskualdeetako Gobernuek bat egin dute Emakumeen eta Gizonen arteko 

Berdintasunaren alde, Europan eta Munduan 

 

Europako Udalerri eta Eskualdeen Kontseiluko (CCRE-CEMR) Gizonen eta Emakumeen arteko 

Berdintasuna Tokiko Bizitzan Sustatzeko Batzorde Iraunkorrak adierazi du emakumeen eta 

gizonen arteko berdintasuna funtsezko eskubidea eta oinarrizko balioa dela demokraziarentzat. 

Tokiko eta eskualdeetako gobernuak herritarrengandik gertuen dauden esferak dira, eta, hortaz, 

esku-hartzerako maila garrantzitsuak dira oraindik ere dirauten desberdintasunei aurre egiteko 

eta emakumeen eskubideak Europan eta mundu osoan sustatzeko. 

 

Emakumeen Nazioarteko Egun honetan, 2016ko martxoaren 8an, tokiko eta 

eskualdeetako gobernuen ordezkariak helburu hauen inguruan elkartu dira: 

 

- Gogoratzea demokrazia ezin eraiki daitekeela emakumerik gabe, eta, horrenbestez, 
beharrezkoak diren neurriak hartu behar direla, maila guztietan –tokikoa, eskualdekoa, 
estatukoa eta Europakoa-, emakumeek eta gizonek parte-hartze berdina izan dezaten 
erabakiak hartzeko prozesuetan; 

 

- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna gure balioen eta europar gizarteen 
oinarrizko elementua dela bermatu dezatela eskatzea estatuetako gobernuei eta 
Europako instituzioei; beraz, elementu horrek agenda politikoaren erdigunean egon 
behar du, eta politika eta lege garrantzitsu guztietan txertatu behar da; 

 

- Berdintasunaren aldeko konpromiso formal bat hartu dezatela eskatzea Europako hiri 
eta eskualde guztiei, CCRE-CEMRk 2006an plazaratu eta dagoeneko 1.500 hiri eta 
eskualdek baino gehiagok sinatu duten Tokiko Bizitzan Emakumeen eta Gizonen arteko 
Berdintasuna Lortzeko Europako Gutuna sinatzearen bidez;   

 

- Berdintasuna eskualde eta toki mailan sustatzeko neurri politiko konkretuak hartu 
ditzatela eskatzea Gutunaren sinatzaileei, CCRE-CEMRk Behatoki1  honen bidez eskura 
jartzen dituen tresnak erabiliz, estatu bakoitzean tokiko eta eskualdeetako gobernuei 
ematen zaizkien botereen arabera; eta horren inplementaziorako beharrezkoak diren 
finantza eta giza baliabideak eskaini ditzatela.  
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- Emakumeek XXI. mendean pairatzen jarraitzen duten indarkeria salatzea: bizitza 
pribatuan zein publikoan emakumeen aurka zuzentzen den indarkeria forma guztiei 
aurre egin behar zaie eta ezabatu egin behar dira, honako forma hauek barne sartuta: 
emakumeen trafikoa, sexu-esplotazioa, etxeko indarkeria eta giza eskubideak urratzen 
dituzten gainerako ekintza guztiak; 

 

- Genero-indarkeria prebenitzeko eta horren biktimak babesteko eta laguntzeko politika 
eta lege bateratuak sortu ditzatela eskatzea estatuetako gobernuei eta EBko instituzioei. 
Emakumeen aurkako indarkeria eta etxeko indarkeria prebenitzeari eta haren aurka 
borrokatzeari buruzko Europako Kontseiluaren Hitzarmena (Istanbulgo Hitzarmena) 
berretsi dezatela eskatzea gobernu nazionalei; 

 

- Kontuan hartzea gerra eta jazarpenetik ihes eginda gure hiri eta udalerrietara iristen 
diren errefuxiatuen artean dauden emakume eta haurren behar espezifikoak; 
beharrezko harrera eta arreta ziurtatzea, eta era guztietako indarkeria eta diskriminazioa 
eragoztea; 

 

- Maila globalean elkarlaneean aritzeko borondatea erakutsi dezatela, Nazio Batuen 
Erakundearen 2030eko Agendaren 5 Helburuak lortzeari begira, horrek xedetzat hartzen 
baitu emakumeen aurkako diskriminazio forma guztiak ezabatzea. 

 

Era berean, 

1.- Ordiziako Osoko Bilkurak, konpromisoa hartzen du legegintzaldian murrizketarik ez 

burutzeko herritarrei zuzendutako zerbitzu publikoetan, bereziki emakumeengan eragingon 

duten zerbitzuei dagokionean. 

2.- Ordiziako Osoko Bilkurak, konpromisoa hartzen du berdintasun partidak igotzeko 2017tik 

2019ko aurrekontuei dagokionean. 

3.- Ordiziako Osoko Bilkurak, konpromisoa hartzen du murrizketek emakumeengan eragin 

dituzten ondorio kaltegarriak ikusarazteko jendarteratze lanari eutsiko diola. 

4.-. Ordiziako Osoko Bilkurak, konpromisoa hartzen du emakumeen partaidetza soziopolitikoa 

bultzatzeko neurriak hartuko dituela, emakume talde nahiz mugimendu feministekin hartu-

emana bultzatu duela, egindako lana aitortu eta ikusgarri izaten lagunduko duela. 

Eta, 

Datorren martxoaren 8an, Emakumeen Nazioarteko egunean, herrialde askok emakumeen 

nazioarteko lanuzte bat antolatu dute. 2016 urtea oso urte gogorra izan da guretzat eta 2017a 

ere estatu espainiarrean ere egoera ez da gehiegi aldatu. Etxe Zurira presidente misogino bat 

iritsi da, Polonian abortua debekatzen saiatu dira, Rusian genero indarkeria ez zigortzea, 

Hegoamerikan eta munduan zehar feminizidioak eta bortxaketak…Horrek guztiak eragin du 

"NosotrasParamos" ekimena sortzea. Ekimen honen bidez emakumeek martxoaren 8an greba 
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egitea sustatu nahi da. Azken finean, 3,5 milioi pertsonatik gora dira, ia munduko biztanleriaren 

erdia.   

Ia 35 herrialdek egin dute bat, oraingoz, emakumeen nazioarteko lanuzte edo geldialdi honekin.  

Horien artean, Alemania, Argentina, Australia, Belgika, Bolivia, Brasil, Txile, Hego Korea, Costa 

Rica, Txekiar Errepublika, Ekuador, Espainiar Estatua, Ingalaterra, Frantzia, Guatemala, 

Honduras, Islandia, Ipar Irlanda, Irlandako Errepublika, Israel, Italia, Mexiko, Nikaragua, Peru, 

Polonia, Portugal, Dominikar Errepublika, Errusia, Salvador, Eskozia, Suedia, Togo, Turkia, 

Uruguai eta Estatu Batuak.  

Honekin bat eginez, udalerriko emakume guztiak gonbidatzen ditugu „Nosotras Paramos‟ 

nazioarteko ekimenarekin bat egin eta graba emakumeen egitera 12:00etatik 12:30tara. 

Era berean, Udalak dei egiten du Martxoaren 8an Plaza Nagusian 12:00etan hasi eta egingo 

den 15 minutuko elkarretaratzean parte hartzeko. 

 
Eztabaida:  

 
Alkate jn. 
 
Esan du, hasiera batean, hiru mozio zeudela emakumeen nazioarteko eguna zela-eta. Udaleko 
lau alderdi politikoek testu bakarra adostu dute, eta horixe bozkatuko da. 
 
Horrenbestez, erretiratu egin dira EH BILDUk eta ORDIZIA ORAINek aurkeztutakoak. 

 
Bozketa 

 
Bozketa egin gero, ondorengo emaitzak izan dira: 
 
Aldeko botoak:  13 (EAJ-PNV 5, EH-BILDU 5, ORDIZIA ORAIN 2 eta PSEE-PSOE 1) 
Kontrako botoak: 0 
Abstentzioa:  0 
 
Ondorioz Alkate jaunak proposamena onartutzat eman du. 
 

 

15.- Martxoaren 8ko adierazpena – EH BILDU 
 
 

Proposamena 
 

2017 MARTXOAK 8 

 

MOZIOA 
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Diskurtso ofizialek krisia merkatuen errentagarritasun galeragatik sortu zela esan zigutenean, 

emakumeon eskubideak denboraz luzez zeudela krisian ekarri genuen gogora. Orain berriz, 

ustez krisitik irteten ari garenean, emakumeon eskubideak inoiz baino krisi latzagoan kokatuak 

daudela esan behar dugu. 

Esparru publikoari dagokionean, bertan gauzatu diren murrizketek bereziki eragin dute 

emakume eta gizonen arteko desoreka areagotzea: 0-3 bitarteko heziketa zentroen sarea 

handitzen ez joateak, haur-eskolak murrizteak, helduentzako eguneko zentroetan zein 

geriatrikoetan dauden itxaron-zerrendak, esparru publiko horretan burutu beharreko zaintza eta 

artapen lana esparru pribatura ekarri du, emakumeek betetzen duten ordaindu eta aitortu 

gabeko esparru pribatura. 

Honi guztiari erantsi behar zaio EPEetan dauden muga zorrotzak, ordezkapenak ez direla 

betetzen ari, hainbat lanpostu amortizatzen ari direla, 35 lanorduko asteak ez direla 

berreskuratzen ari, emakume askok lan egiten duen sektorean, administrazio publikoan, 

lanaldiko baldintzen berdintasuna urratu eta emakume langileen bizkar erortzen direlarik  

bereziki murrizketa hauek guztiak. 

Eta herritar gisa dagozkigun eskubideen jasotzaile ez garenez hainbatetan, aldian aldi eskatu 

beharreko laguntza publikoen jasotzaile bilakatzen gaituzte, uneko borondate politikoak 

ezarritako aurrekontu eta baldintzen menpeko bilakatuz emakumeak. 

 

Osasun sistema publikoan izaten ari diren murrizketek ere (ohe gutxiago, langileen murrizketak, 

osasunari begirako prebentzio zerbitzuen murrizketa, kribatuetan edota umetoki zein bularreko 

minbiziaren prebentziorako frogei eusteko adin mugaren igotzeak besteren artean), 

emakumeen osasunean eragin dute atzerako eraginarekin. 

Berdintasunaz eta indarkeria matxistaz arduratzen diren departamentuei begiratuz gero berriz, 

erakunde nagusietako aurrekontu orokorrarekin alderatuz gero, berdintasun eta indarkeriaren 

artapenerako partidak izoztu edota behera egin dutela ikusi dugu. 

Esparru pribatuan ere, aldi baterako lanaldiak, lansari eskasak, egun gutxi batzuetarako 

kontratu sistema prekarioak, bereziki emakumeei zuzenduak izan dira. 

Eta honek guztiak eragin du, emakumeak sistema produktibo prekarizatuan eta erreproduktibo 

hainkargatuan aritu behar izatea. 

Emakume eta gizonen arteko berdintasunak aurrera egiten ez badu, atzera egiten du, maldan 

gorako lana baita berdintasunari egokitzen zaiona, eta neurri horretan, aurrera egiten ez duen 

oroko egiten baitu atzera. 

Garaia da erakundeetan berdintasunaren aldeko hautua egiten dugula esatearekin batera, 

konpromiso zehatzak hartuz garatzea. 

Horregatik, 2017ko martxoak 8 dela eta, ondorengo proposamena egiten dugu,  Ordiziako 

osoko bilkurak onartu dezan. 
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EBAZPEN PROPOSAMENA 

1.- Ordiziako Osoko Bilkurak, konpromisoa hartzen du azken bi legegintzaldietan zerbitzu 

publikoetan izandako murrizketen genero-azterketa egin eta hauekin atzerta egiteko neurriak 

proposatzeko. 

2.- Ordiziako Osoko Bilkurak, konpromisoa hartzen du legegintzaldian murrizketarik ez 

burutzeko herritarrei zuzendutako zerbitzu publikoetan, bereziki emakumeengan eragingon 

duten zerbitzuei dagokionean. 

3.- Ordiziako Osoko Bilkurak, konpromisoa hartzen du berdintasun partidak igotzeko 2017tik 

2019ko aurrekontuei dagokionean. 

4.- Ordiziako Osoko Bilkurak, konpromisoa hartzen du murrizketek emakumeengan eragin 

dituzten ondorio kaltegarriak ikusarazteko jendarteratze lanari eutsiko diola. 

5.-. Ordiziako Osoko Bilkurak, konpromisoa hartzen du emakumeen partaidetza soziopolitikoa 

bultzatzeko neurriak hartuko dituela, emakume talde nahiz mugimendu feministekin hartu-

emana bultzatu duela, egindako lana aitortu eta ikusgarri izaten lagunduko duela. 

 

 

 
 

 
Eztabaida 

 
 

Eguren jn.  
 
Esan du aurreko mozioa aho batez onartuta, bere taldeak mozioa bertan behera uzten duela.  
 
Hortaz, puntua erretiratu egin da. 

 
 
16.-Emakumearen egun Internazionala martxoak 8 – ORDIZIA ORAIN 

 
Proposamena 

MARTXOAK 8, EMAKUMEEN 

NAZIOARTEKO EGUNERAKO 

ORDIZIA ORAINEN 

PROPOSAMENA  
 

Proposamenaren oinarria 
 

Datorren martxoaren 8an, Emakumeen Nazioarteko egunean, herrialde askok emakumeen 

nazioarteko lanuzte bat antolatu dute. 2016 urtea oso urte gogorra izan da guretzat eta 2017a 
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ere estatu espainiarrean ere egoera ez da gehiegi aldatu. Etxe Zurira presidente misogino bat 

iritsi da, Polonian abortua debekatzen saiatu dira, Rusian genero indarkeria ez zigortzea, 

Hegoamerikan eta munduan zehar feminizidioak eta bortxaketak…Horrek guztiak eragin du 

"NosotrasParamos" ekimena sortzea. Ekimen honen bidez emakumeek martxoaren 8an greba 

egitea sustatu nahi da. Azken finean, 3,5 milioi pertsonatik gora dira, ia munduko biztanleriaren 

erdia.   

Ia 35 herrialdek egin dute bat, oraingoz, emakumeen nazioarteko lanuzte edo geldialdi 

honekin.  Horien artean, Alemania, Argentina, Australia, Belgika, Bolivia, Brasil, Txile, Hego 

Korea, Costa Rica, Txekiar Errepublika, Ekuador, Espainiar Estatua, Ingalaterra, Frantzia, 

Guatemala, Honduras, Islandia, Ipar Irlanda, Irlandako Errepublika, Israel, Italia, Mexiko, 

Nikaragua, Peru, Polonia, Portugal, Dominikar Errepublika, Errusia, Salvador, Eskozia, Suedia, 

Togo, Turkia, Uruguai eta estate Batuak.  

Espainiar erreinuan lanuztea edo geldialdia 12:00etatik 12:30era izango da. Ordizia-Orain 

taldeak Udal honetan ordezkaritza duten beste taldeetako emakumeak gonbidatu nahi ditugu 

greban parte hartzera eta gure jarduera ordu erdiz geratzera Udal honetako atean 

kontzentrazio bat eginez.  
 

ESKAERA 

Martxoaren 8rako emakumeen nazioarteko greba deialdia egin da. Urte hasiera hau, gainera, 

oso gogor hasi da emakumeentzako eta erakundeek hilketa matxisten aurkako gaitzespena 

adierazi eta egoera salatu behar dugu.  
 

Ordizia-orain taldeak eskatzen du:  
 

*8M-ko geldialdia babestea 12.00etatik 12.30era “Nosotras paramos" lemapean  

*osoko bilkurari eskatzea, honek Alkateari eska diezaiola mozio honen edukia argitara eman 

dezala eta emakume guztiek ekimenarekin bat egin dezatela.  

 
 

Eztabaida 
 

Sukia and.  
 
Esan du aurreko mozioa aho batez onartuta, bere taldeak mozioa bertan behera uzten duela.  
 
Hortaz, puntua erretiratu egin da. 

 
 

17.- Elkartasuna alkate kurduekin – EH BILDU 

Proposamena 
 

Elkartasuna alkate kurduekin 
 
2016ko uztailaren 15ean estatu-kolpe saioa egon zen Turkian Recep Erdogan presidentearen 
gobernuaren kontra. Harez gero, eta saioa hori aitzakiatzat hartuta, Turkiako gobernuak 
lehenagotik zetorren errepresioan eta giza eskubideen urraketan sakontzeari ekin zion. 
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Errepresioaren ondorioz 2016ko uztailetik hona, 100.000  bat mila langile publikok beren lana 
galdu dute, 700 inguru unibertsitate-irakasle egotzi dira, 1.500 gizarte zibileko erakunde legez 
kanpo utzi dira eta hamarnaka batzuk komunikabide itxi dira. Halaber, ordezkari politikoak 
kartzelaratu egin dira, nagusiki, herri kurduaren ordezkariak. Ezin da ahaztu, bestalde, Turkiako 
armada Kurdistango lurretan egiten ari dituen operazio militarrak zeinetan herriak suntsitzeaz 
gain ehunka zibil dituen. 
 
Bestetik, atzen hilabete hauetan zehar, 50tik gora herri kurduetan herritarrek demokratikoki 
aukeratutako alkateak dekretuz kargugabetu ditu Turkiako gobernuak inongo prozesu judizialik 
gabe. Horietako 39 kartzelan sartu dituzte. Erdonganen AKP alderdiko kideez ordeztu ditu 
Turkiako gobernuak, muzin eginez herritarrek demokratikoki adierazitako aukerari. 
 
Oinarrizko giza eskubideak, askatasun demokratikoak eta adierazpen-askatasunak balio 
gutxiko baloreak dira gaur egun Turkian, bereziki, gobernuan dagoen AKP bezala pentsatzen ez 
duten herritarrentzat. 
 
Horren guztiaren ondorioz Ordiziako udalaren osoko bilkurak honokoa erabaki du: 
 
1. Salatzen duela azken urteotan, eta bereziki 2016ko uztailaren 15eko estatu-kolpe 
saioaren ondorioz, Turkiako gobernuak hartu duen jite autoritarioa, zeinen ondorioz herritarren 
oinarrizko giza eskubideak eta printzipio demokratikoak etengabe larriki urratzen ari baitira. 
2. Bereziki larria iruditzen zaiola herritarrek demokratikoki hautatutako ordezkariak, 
alkateak kasu, gobernuak dekretuz kargugabetu izana. 
3. Elkartasuna adierazten diela alkate horiei eta arrazoi politiko soilengatik kargugabetu 
edo kartzelaratutako ordezkari politikoei. 
4. Bat egiten duela joan den azaroaren 24an Europako Parlamentuak hartutako 
erabakiarekin non Turkiaren adhesio-prozesua izoztea eskatzen baitzen, estatu horretan  
demokraziaren oinarriak jasaten ari diren higadura arrazoitzat hartuta. 
5. Eskatu egiten diola Turkiako gobernuari errepresioarekin buka dezala, oinarrizko 
askatasun demokratiko guztiak berrezar ditzala eta lehenera diezazkiekeela errepresioa sufritu 
duten herritar eta erakunde guztiei aurretik zituzten eskubide guztiak, lanpostura itzultzekoa 
barne. 
6. Erabaki honen berri ematea Turkiako Errepublikak Madrilen duen enbaxadoreari. 
 
 
 

Euskal Herrian, 2017ko otsailean 
EUSKAL HERRIA BILDU 

 

 
Eztabaida:  

 
Intsausti andrea 
 
Mozioan aldarrikatzen dituzten puntuak irakurri ditu.  

 
Bozketa 

 
Bozketa egin gero, ondorengo emaitzak izan dira: 
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Aldeko botoak:  13 (EAJ-PNV 5, EH-BILDU 5, ORDIZIA ORAIN 2 eta PSEE-PSOE 1) 
Kontrako botoak: 0 
Abstentzioa:  0 
 
Ondorioz Alkate jaunak proposamena onartutzat eman du. 

 
 

18.- “Guernica” Gernikara – EH BILDU 

 
Proposamena 

 

“GUERNICA” GERNIKARA 
MOZIOA 

 
1937ko maiatzetik ekainera bitartean, Pablo Picasso margolari eta artistak “Guernica” 
margolana sortu zuen. Lan honek, egun batzuk lehenago, Euskal Herritarren gune kuttun eta 
esanguratsuenetakoa zen Gernikak Condor Legio naziak Francoren agindupean jasandako 
bonbardaketa eta sarraskia salatzen du. Beraz, aurten 80 urte betetzen dira, bai 
bonbardaketatik, baita honen aurkako karraxi artistikoa sortu zenetik ere. Urteurren hau, 
Gernika zein Euskal Herritarren beste eskaera eta garraxi bat zabaltzeko ere une egokia 
ikusten dugu: “Guernica” margolana Gernikan kokatu dadila behin betikoz. 
 
Margolana 1937an sortu zen eta Parisko Erakusketa Unibertsalean kokatu zuten. Harrez 
geroztik mundu guztian ezaguna bilakatu da, giza eskubideen zanpalkuntza, gerraren eta 
herritarren aurkako jazarpena ozenki salatzen duelako. 
 
Aipatutako artelanak ez du zentzurik Gernika eta bere historiari lotua ez baldin ba dago, hura 
izan bait zen margolari ezaguna gertatuaren izugarrikeria salatzera eraman zuena. Horren 
jakitun, Gernika eta Euskal Herriak behin baino gehiagotan aldarrikatu izan du, aipatutako 
margolana  Madrilgo Reina Sofia Museoan egon ordez, Gernikan bertan egotea dela egokia. 
 
Behin baina gehiagotan eskari hau luzatu arren, Madrilgo Gobernu ezberdinek, bereziki garraio 
eta mantentze arrazoi teknikoak aipatuz, “Guernica” bere etxera ekartzera ukatu egin izan dira. 
Gaur egun, garraio eta mantenurako beharrezkoak diren baldintza guztiak betetzeko arazorik ez 
dute Euskal instituzioek eta ez da sinesgarria egiten argudiategi hori mahai gaineratzea. Beste 
behin ere, Madrileko Gobernuak dituen interes ekonomiko zein politikoak daude “Guernica” 
Euskal Herrira ez ekartzeko arrazoi nagusien nagusien artean. 
 
Sufrimendu guztien aitortza egingo duen memoria historiko bat eraikitzea ezinbestekoa den 
honetan, beste behin ere, margolan honek, bonbardaketa jasan behar izan zuen Gernika 
herrian kokatuta, bere indarra eta salaketaren sakontasuna biderkatu egiten duela aldarrikatu 
nahi dugu. Eta ezinbestean “Guernica”-k Gernikan egon behar duela. Ondorioz, honako mozio 
hau aurkezten dugu Ordiziako Osoko Udal Batzarrean, bertan eztabaidatu eta onartu dadin. 
 
1.- Udal honek, Gernikako herriaren aurka 1937an egindako sarraskian oinarritutako Picasso-
ren “Guernica” margolanaren kokapenik egokiena, Gernika dela adierazten du. Gertaera 
historikoa, artelana eta herria bera uztartzea funtsezkoa dela adierazten du Udal honek. 
Ondorioz, “Guernica” Gernikara ekartzeko eskaera formala luzatzen dio Espainiko Gobernuari 
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eta Kultura Ministeritzari. 
 
2.- Udal honek, Eusko Jaurlaritzari dei egiten dio, Picassoren Guernica margolana Gernikan 
kokatu ahal izateko beharrezkoak diren urrats instituzionalak eman ditzan. Baita ere, margolan 
hori Gernikan kokatzeko beharrezkoak diren azpiegitura eta egokitzapen lanetan laguntzeko 
ere. 
 
3,- Udal honek bere egiten du Picassok margolanarekin mundu guztira zabaldu nahi izan zuen 
salaketa, alegia, herrien zein giza eskubideen aurkako zapalketa, gerra eta genozidioaren 
salaketarik ozenenarekin. 
 
4.- Udal honek, erabaki honen berri emango die, Eusko Jaurlaritzari, Espainiako Gobernua eta 
Kultura Ministeritzari. 
 
 

Euskal Herrian, 2017ko otsailean 
EUSKAL HERRIA BILDU 

Eztabaida 
 

Maiza and. 
 
Bere taldeak aurkeztutako mozioa irakurri du. 
 
Dubreuil jn. 
 
Mozioaren alde bozkatuko duela esan du, baldin eta mozio horri paragrafo bat gehitzen bazaio; 
hau da, horretan jasoko da lekualdatzea obraren osotasuna bermatzeko baldintza teknikoekin 
egingo dela nahitaez.  
 
Eguren jn. 
 
Gogora ekarri dio 'Guernica' obra Gernikara etortzea ukatzeko argudioa beti arazo teknikoa izan 
dela, eta Dubreuil jaunak dio, hain zuzen ere, onartu egiten duela baldin eta baldintza teknikoak 
betetzen badira, beti obraren osotasuna bermatuz.  
 
Maiza and. 
 
Ondo dago osoko bilkurari ukitu jostagarri bat ematea, baina Dubreuil jaunaren esku-hartzeak 
indartu baino ez ditu egiten Piccasoren obra ekartzea ukatzen duten teoriak. 
 
Eguren jn. 
 
Esan du ez duela onartuko mozioa aldatzea. 
 

 
Bozketa 

 
Bozketa egin gero, ondorengo emaitzak izan dira: 
 
Aldeko botoak:  12 (EAJ-PNV 5, EH-BILDU 5 eta ORDIZIA ORAIN 2) 
Kontrako botoak: 1 (PSEE-PSOE 1) 
Abstentzioa:  0 



 
2017IOSB0001 

Kale Nagusia, 24 - 20240 ORDIZIA - Telf. 943 88 58 50 - arretabulegoa@ordizia.eus   www.ordizia.eus 51 

 
Ondorioz Alkate jaunak proposamena onartutzat eman du. 
 

 
 

19.- Enirioko gatazka konpontzeko erabakia  

 

Proposamena 
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Eztabaida:  
Alkate jn. 
 
Mozioaren lau eskakizun zehatzak irakurri ditu. 
 
Sukia and. 
 
Esan du mozioak onartuta, errespetatu egin behar direla, eta ez aurrekoren batean egin dena 
egiteko. 
 
Sr.Alcalde 
 
Gaur gai honen inguruan dugun 3. mozioa dugu hau eta ez ditut herritarrak nekatu nahi.  
Egia da 2003an mahai gainean izan genuen eztabaida bat berriz ere mahia gainean jarri dela 
berriki. Izan ere, garaiak aldatzen dira, beharrak aldatzen dira, bizimodua aldatzen da eta gaiak 
ez dira behin eztabaidatu eta betirako ahazten, tokatzen denean berriz ere eztabaida mahai 
gainean jarri behar da. Orain urte batzuk erabakitakoa, erabakiaren aurka zeudenek errespetatu 
egin zuten eta ez zen istilurik izan. Oraingoan, berriz, erabakia onartzen ez duen gutxiengo 
batek ez du gehiengoaren erabakia errespetatu nahi, eta horrek sortzen du tentsioa, ez gaia 
bera mahai gainean jartzeak.  
Lehen sektorean lan egiten duten pertsonek, beste guztiek bezalaxe, beren eskubideak 
dituzte. Aralarko Natur balioak kontserbatzeko beharrezko agenteak dira abeltzainak eta 
historikoki beraiek  larratu izanak mantendu du Aralar dagoen bezala. Aurrerantzean Aralar 
mantendu nahi badugu, eta Natura 2000 sarean egoteko horretara behartuta gaude, larreak 
mantentzeko beharrezkoak izaten jarraituko dute. Elkarren beharra dugu, abeltzainek eta 
herritarrek oro har, eta elkarlan horretan, gure zatia betetzea gure erantzukizuna da. Ezin diegu 
abeltzainei ardura bat egotzi eta beraien lana era duinean aurrera eramateko baliabiderik ez 
jarri.  
Oso jarrera berekoia iruditzen zaigu artzainei orain 60 urte lan egiten zuten egoera berean 
lanean jarraitzeko eskatzea, prest al geundeke gainerakoak gure aiton amonek lan egiten zuten 
baldintzetan lan egiteko? Ez al ditugu aldarrikatzen  guztiontzako lan baldintza duinak? 
Abeltzainek ez al dituzte merezi? Pistarik nahi ez duzuenok zer proposatzen duzue? Larreak 
larratzeari uztea? Abeltzainak orain 60 urteko lan baldintzetan lan egitera behartzea? Gure 
iritziz naturaren zaintza eta pistak bateragarriak dira, ez hori bakarrik, Aralar behar bezala 
zaintzen jarraitzeko pistak beharrezkoak dira. 
Kasu honetan, abeltzainen lan baldintzak hobetzea, kudeaketa ardurak ditugun guztion lana da. 
Ez dakit honek betirako bermatuko duen abeltzaintzaren presentzia Aralarren, baina sinetsita 
nago, erabaki hau eta horrelako beste erabaki batzuk hartu ezean, lehen sektorea desagertuko 
litzatekela. Gure izaerarekin hain lotuta dagoen lehen sektoreak, bere gain izan du, esan 
bezala, Aralar dagoen bezala mantentzearen ardura. Abeltzaintzarik gabe, Aralar ez litzateke 
egun dena izango. 
Hau ez da bat-batean inongo azterketarik gabe hartutako erabakia, egoera aztertu eta 
errealitatea ezagututa hartutako erabakia da. Mankomunitatearen apustua, Aralarren 
abeltzainen presentzia bermatzea da, hau baita bertako balio naturalen kontserbaziorako 
aukerarik jasangarriena. Pistak ez egiteak duen kostua baloratu al duzue? Erabakiak hartzeko 
momentuan, arduratsu jokatu behar da, alderdikerietatik aldenduta eta presio politikoak 
baztertuta.  Gure erantzukizuna da Aralarren abeltzaintza desagertzeak ekarriko lukeen kaltea  
ekiditea.  
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EH Bilduren jarrera ezin dugu inola ulertu. Mozio honek eskatzen duenaren alde bozkatzeko 
bere intentzioa azaltzea ulergaitza iruditzen zaigu. Izan ere, orain hilabete batzuk ENBA eta 
ENHE sindikatuek BBNNtan aurkeztutako erabat bestelako mozio baten aurrean, ez zuten 
aurka bozkatu, abstenitu egin ziren. Mozio horrek eskatzen zuen 
 

1. Aralar bezelako natur guneak babestu eta kudeatzen dituzten abeltzain denei, 
egiten duten onura publikoa aitortzea. 

2. Ondorioz,  ,artzain eta abeltzainen lan eta bizi baldintzak hobetu asmoz, Aralarko 
Mankomunitateak onartu eta gauzatutako azpiegitura lanei babesa ematea 
etorkizunean ere, bide beretik jarraitzeko eskatzea 

3. Aralarko mendietan bizi eta lan egiten duten abeltzain eta artzainen eskakizunak 
bereganatuz Enirio- Aralarko mankomunitateak ospatutako azken zuzendaritza 
batzordean onartu duen Inbertsio Beharren Plana babestea 

4. Foru Aldundiko Sustapen Ekonomikoa, Landa Garapena eta Lurralde Orekako 
Departamentuari eskatzea aurreko puntuan babesturiko Inbertsio Beharren Plana 
etenik gabe gauzatu ahal izateko,beharrezkoak diren baliabide tekniko zein 
ekonomikoak bideratu ditzala 

5. Horretarako, 2015eko ekitaldiaren amaieran onartu zen partida bereziari jarraipena 
emanez, Inbertsio Beharren Plana osatu arte, Foru Aldundiak partida berezi hori 
urtez urte bideratu dezala eskatzea 

 
Beste behin argi geratzen zaigu EH Bilduk, bere oposizio estrategiari jarraiki, ez duela berdin 
jokatzen gai honetan Ordizian eta Gipuzkoan. Saltarriko pista zein gainerako pistak gelditzearen 
alde bozkatzen baduzue, nola ez zenuten bozkatu irakurri berri dudan mozioaren aurka? Berriz 
ere diot, politikan ez du denak balio, ezin da horrelako gai garrantzitsu bat arduragabekeriaz 
interes politikoak medio erabili. 
 
Sukia and. 
 
Bere iritziz, eztabaida faltsua sortzen ari da Aralar dela-eta. 

 
  

Bozketa 
 

Bozketa egin gero, ondorengo emaitzak izan dira: 
 
Aldeko botoak:  7 (EH-Bildu Ordizia 5, Ordizia Orain 2) 
Kontrako botoak: 6 ( EAJ-PNV 5 eta PSE-PSOE 1) 
Abstentzioa:  0 
 
Ondorioz Alkate jaunak proposamena onartutzat eman du. 
 

 
 
 
 
 

20.- Enirion erabaki demokratikoak hartzearen mozioa– EH BILDU 
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Proposamena 
 

ORDIZIAKO UDALBATZAREN ERABAKI DEMOKRATIKOAK ENIRIO-ARALAR 

MANKOMUNITATEAN ERE BETETZEKO ALDEKO MOZIOA 

Ordizia Enirio-Aralar Mankomunitateko bazkide sortzailea da. Ordiziako Udaletxea da 

Mankomunitatearen egoitza eta Ordiziako alkatea, Mankomunitateko presidentea. Historian 

lehengo aldiz, berriz, Mankomunitatean Ordiziako ordezkaria denak, Udalbatzak 

agindutakoaren kontra bozkatu du, Mankomunitatean eta herrian bertan kudeaketari buruz sortu 

den tenkaketa handituz. 

ZIOA eta/edo AURREKARIAK  

Iazko azaroaren 3an Ordiziako Osoko Bilkuran, gehiengo osoz eta PNVren aurkako 

bozkekin, Landarlanek aurkeztu zuen mozioa “Aralarren Zaintzaren alde” mozioa onartua izan 

zen.  

Aipatutako mozio horretan, bere 5. puntuan, adibidez, “Aralarko Parke Naturala eta 

Kontserbazio Bereziko Eremuaren organo kudeatzaileak Aralar mendian edozein pista berri 

onartu aurretik mendiko bide-azpiegituren plangintza orokorra planteatu dezala eskatzea, 

gizartearen parte-hartze eta eztabaida prozesu zabal batera irekiz onartu aurretik” esaten zen. 

Eniri-Aralar Mankomunitateko kidea den Ordiziako alkateak, berriz, Ordiziako Udalbatzak 

onartutakoaren kontra bozkatu eta hori gutxi balitz, hainbat hedabideetan, idatziz zein ahoz, 

elkarbizitzaren aurkako mezuak etengabe zabaldu ditu, gai honekiko erabateko kudeaketa 

alderdikoia eta arduragabea eginez. 

Enirio-Aralar Mankomunitateko hainbat herri txikitan, giroa eta elkarbizitza geroz eta 

krispatuagoa dago eta zoritzarrez, otsailak 4ean, Aralarko Parke Naturalean dagoen Enirio-

Aralar mankomunitateko Oidui txabola erabat kiskalita agertu zen. 180 bazkide dituen 

Zaldibiako Gailurrerantz Mendi Elkartearen borda da eta zantzu guztiek diote sua nahita 

eragindakoa izan dela. 

Erasoa oso larria da eta gure eskualdean areagotzen ari den tentsionamenduaren 

ondorioz dela iruditzen zaigu. Dinamika horrekin bukatu behar dugu eta Mankomunitateko 

presidentea den Ordiziako alkateak gai honekiko izan duen jarrera alderdikoiak eta interesatuak 

giro hori guztia gaiztotu baino ez duela egin pentsatzen dugu. 

EH Bilduren ustez, Mankomunitateak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak gai honekiko izan 

duten jarrera era bat desegokia izan da eta elkarrizketaren, zubigintza eta elkarbizitzaren 

aldeko lana da orain gailendu behar dena. 

Horregatik guztiagatik, Ordiziako EH Bilduk Osoko Bilkuran mozio hau aurkezten du: 

ESKAERA 

1. Ordiziako Udalbatzak Aralarko  kudeaketa berriarekin sortu den tentsionamendua 

gaitzesten du eta gai honekiko zerikusia duten erakunde guztiei arduraz jokatzea eskatzen die; 

elkarrizketan, zubigintzan eta elkarbizitzan sakonduz eta ikuspegi alderdikoiak baztertuz. 
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2. Ordiziako Udalbatzak Aralarko  aferarekin Ordiziako alkateak izan duen jarrera 

gaitzesten du eta elkarrizketa zein elkarbizitzaren aldeko jarrera irmoa har dezala eskatzen dio. 

2. Ordiziako Udalbatzak azaroaren 3ko Udalbatzak gehiengo osoz onartu zuen “Aralarren 

Zaintzaren alde”-ko mozioa alkateak bete ez izana salatzen du eta Mankomunitatean Ordiziako 

Udalbatzak onartutakoaren kontra bozkatu izana. 

3. Ordiziako Udalbatzak Oidui txabolaren erreketa azken hilabete hauetan sortu den giro 

nahasiarekin eta tentsionamenduarekin lotzen du . Era berean, Ordiziako Udalbatzak Enrio-

Aralar Mankomunitateak zein Gipuzkoako Foru Aldundiak egin duten kudeaketa traketsa 

salatzen ditu . 

4. Ordiziako Udalbatzak Enrio-Aralar Mankomunitateari zein Gipuzkoako Foru Aldundiari 

2002-2003ko akordioetara bueltatzea eskatzen die eta behar diren hobekuntza eta berrikuntza 

guztiak egin aurretik, Aralar erabiltzen duten eragile guztiekin prozesu parte-hartzaile bat abian 

jar dezatela.  

5. Ordiziako Udalbatzak Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Enirio-Aralar Mankomunitateari 

Egitamu Plana sei hilabeteko epean berritu dezatela eskatzen die, zeinak artzaintza 

jasangarria, artzainen bizi baldintza duinak eta Natura 2000ko eremu babestua den Aralar 

Parke Naturaleko ondare natural zein kulturalaren kontserbazio egokia bermatzea 

ahalbideratuko duen. Era berean, Ordiziako Udalbatzak Gipuzkoako Foru Aldundiari, prozesu 

berri honetan 2003an osatu ziren txosten zientifikoak berritzea beharrezkotzat jotzen bada, 

hauek prestigiozko eragile zientifiko bati enkargatzea eskatzen dio. 

6.  Mozio hau Enirio-Aralar Mankomunitateari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Lurraldeko 

hedabideei eta telebista eta irrati publikoei helaraziko zaie. 

 

Ordizian, 2017eko otsailean 

Eztabaida 
 

 Ezenarro jauna 
 
Lehen bozkatu den mozioan, Saltarriko proiektua geratzea eskatu da, eta kontua ez da pista 
guztien aurka egotea. Eztabaida faltsutzen ari da. 
Gehiengoz eta gutxiengoz hitz egin du, eta hain zuzen ere, gehiengoz onartu zen mozio bat 
osoko bilkuran. 
Sei puntuak eta mozioak berarekin dakartzan eskakizun zehatzak irakurri ditu. 
Puntu honetan prozesu parte-hartzaile bati heltzea eskatu du. 
 
 
 
 
 

 
Bozketa 
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Bozketa egin gero, ondorengo emaitzak izan dira: 
 
Aldeko botoak:  7 (EH-Bildu Ordizia 5, Ordizia Orain 2) 
Kontrako botoak: 6 ( EAJ-PNV 5 eta PSE-PSOE 1) 
Abstentzioa:  0 
 
Ondorioz Alkate jaunak proposamena onartutzat eman du. 
 

 

21.- Oidui txabolaren eta elkarbizitzaren aldeko mozioa – EH BILDU 

 
Proposamena 

 

OIDUI TXABOLAREN ETA ELKARBIZITZAREN ALDEKO MOZIOA 

Enirio-Aralar Natur Parkearen kudeaketa sortzen ari den tensionamendua Gipuzkoan, 

gero eta handiagoa da. Egoera honi irtenbideak bilatzeko asmoz, mozio hau aurkezten dugu 

Ordiziako Udalbatzan eztabaidan izan dadin. 

ZIOA eta/edo AURREKARIAK  

Otsailak 4, Aralarko parke naturalean Enirio-Aralar mankomunitateko lurretan dagoen 

Oidui txabola erabat erreta agertu zen. 180 bazkide dituen Zaldibiako Gailurrerantz Mendi 

Elkartearen borda da eta zantzu guztiek diote sua nahita eragindakoa izan dela. 

Erasoa oso larria da eta gure lurraldean areagotzen ari den tensionamensuaren 

ondoriozkoa dela iruditzen zaigu. Izan ere, Enirio-Aralar Natur Parkerako legealdiko kudeaketa 

planaren baitan, parke naturalaren kudeatzailea den Gipuzkoako Foru Aldundiak hainbat 

inbertsio burutzeko asmoa du. Inbertsio hauen artean 20 kilometroko pistak daude. Egitasmoa 

ez da Enirio-Aralar Natur Parkearen Patronatutik pasa, eta ez dugu ezagutzen proiektu hori 

sustengatzeko eta bultzatzeko, ez azterketa sozioekonomikorik, ez bideragarritasunik, ez eta 

natur parkea zein natura 2000 sareko eremuaren kudeaketak eskatzen duen bermerik horrelako 

proiektua aurrera eraman ahal izateko. Proiektua mankomunitatera eraman da, bertan onartu 

da eta oraindik ez dugu inpaktu- ingurumeneko azterketarik, oraindik ez dakigu proiektua 

KBErekin bateragarria den, ez baitago inongo aurre-azterketarik. Honelako kudeaketa plana 

arinkeri osoz zehaztu da eta dagoeneko burutzen hasi da. Proiektuarekin espektatiba handiak 

zabaldu dira, eremu publiko babestu batek eskatzen duen begirunea eta kudeaketa arduratsua 

baztertuz.  

Tentsio eta ezinegon handiak sortzen ari dira. EH Bilduren ustez, eraso honek, azken 

hilabeteetan bizi izan den krispazioarekin lotura zuzena du.  

ESKAERA 
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1. Ordiziako Udalbatzak Aralarko parke naturalean Enirio-Aralar mankomunitateko 

Oiduegi saroiko borda erre izana salatzen du eta elkartasuna adierazi nahi diete bai Zaldibiako 

mendizaleen elkarteko kideei bai eta Aralar bizi eta maite duten goierritar eta gipuzkoar guztiei. 

 

2. Ordiziako Udalbatzak Gipuzkoako Foru Aldundiari Enirio-Aralar mankomunitatera 

bideratuta dagoen partida erabiltzeko eskatzen dio eta behar izanez gero, handitzeko, 

lehenbailehen, erreta azaldu den Oiduegi saroiko borda konponketan eta egungo erabiltzaileen 

proiektuak berriz ere aurrera egin dezan. 

Ordizian, 2017eko otsailean 

 
Eztabaida:  

 
  
Alkate jaunak zinegotzi guztiei Gipuzkoako Batzar Nagusiek onartutako 17/2017 Ebazpenaren 
kopia banatu die OIDUI txabola erre izana salatzeko ebazpena.   
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Eztabaida:  
 
Ezenarro jauna 
 
Ia berdina dela uste du baina beraiek euren mozioa bozkatzeari eusten diote.  
 
Dubreuil jauna: 
 
Ez dute inongo arazorik Batzar Nagusietako Ebazpenarekin baina EH-BILDUren testuan 
aipamen bat azaltzen da txabolaren aurkako erasoa azkeneko hilabeteetan bizi izan diren 
tentsio eta liskarren ondorio dela dioena.  Eta ez dago ados horrekin.  
 
Sukia and.  
 
Adierazi du AUZOLANEAN lan egin daitekeela OIDUI txabola berreraikitzeko.  
 
Alkate jn.: 
 
Esan du ez daudela txabola AUZOLANEAN eraikitzearen proposamenari itxita baina beraien 
ustez beharrezkoak diren izapideak bete behar dira.  
 
Sukia andrea 
 
Berriro eskatzen du mankomunitatetik AUZOLANEAN lan egiteko gonbidapena egin dadila.  
 
Ezenarro jauna 
 
Mozioari eusten dio eta alde horretatik, mozioaren azalpena da garrantzitsuena. Azalpenaren 
bigarren paragrafoko lehenengo esaldia kentzeko prest daude.   
 
Mozio proposamena honela idatzita geratzen da:  
 
 

OIDUI TXABOLAREN ETA ELKARBIZITZAREN ALDEKO MOZIOA 

Enirio-Aralar Natur Parkearen kudeaketa sortzen ari den tensionamendua Gipuzkoan, 

gero eta handiagoa da. Egoera honi irtenbideak bilatzeko asmoz, mozio hau aurkezten dugu 

Ordiziako Udalbatzan eztabaidan izan dadin. 

 

ZIOA eta/edo AURREKARIAK  

Otsailak 4, Aralarko parke naturalean Enirio-Aralar mankomunitateko lurretan dagoen 

Oidui txabola erabat erreta agertu zen. 180 bazkide dituen Zaldibiako Gailurrerantz Mendi 

Elkartearen borda da eta zantzu guztiek diote sua nahita eragindakoa izan dela. 

Izan ere, Enirio-Aralar Natur Parkerako legealdiko kudeaketa planaren baitan, parke 

naturalaren kudeatzailea den Gipuzkoako Foru Aldundiak hainbat inbertsio burutzeko asmoa 
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du. Inbertsio hauen artean 20 kilometroko pistak daude. Egitasmoa ez da Enirio-Aralar Natur 

Parkearen Patronatutik pasa, eta ez dugu ezagutzen proiektu hori sustengatzeko eta 

bultzatzeko, ez azterketa sozioekonomikorik, ez bideragarritasunik, ez eta natur parkea zein 

natura 2000 sareko eremuaren kudeaketak eskatzen duen bermerik horrelako proiektua aurrera 

eraman ahal izateko. Proiektua mankomunitatera eraman da, bertan onartu da eta oraindik ez 

dugu inpaktu- ingurumeneko azterketarik, oraindik ez dakigu proiektua KBErekin bateragarria 

den, ez baitago inongo aurre-azterketarik. Honelako kudeaketa plana arinkeri osoz zehaztu da 

eta dagoeneko burutzen hasi da. Proiektuarekin espektatiba handiak zabaldu dira, eremu 

publiko babestu batek eskatzen duen begirunea eta kudeaketa arduratsua baztertuz.  

Tentsio eta ezinegon handiak sortzen ari dira. EH Bilduren ustez, eraso honek, azken 

hilabeteetan bizi izan den krispazioarekin lotura zuzena du.  

ESKAERA 

1. Ordiziako Udalbatzak Aralarko parke naturalean Enirio-Aralar mankomunitateko 

Oiduegi saroiko borda erre izana salatzen du eta elkartasuna adierazi nahi diete bai Zaldibiako 

mendizaleen elkarteko kideei bai eta Aralar bizi eta maite duten goierritar eta gipuzkoar guztiei. 

 

2. Ordiziako Udalbatzak Gipuzkoako Foru Aldundiari Enirio-Aralar mankomunitatera 

bideratuta dagoen partida erabiltzeko eskatzen dio eta behar izanez gero, handitzeko, 

lehenbailehen, erreta azaldu den Oiduegi saroiko borda konponketan eta egungo erabiltzaileen 

proiektuak berriz ere aurrera egin dezan. 

 
Bozketa 

 
Bozketa egin gero, ondorengo emaitzak izan dira: 
 
Aldeko botoak:  13 (EAJ-PNV 5, EH-BILDU 5, ORDIZIA ORAIN 2 eta PSEE-PSOE 1) 
Kontrako botoak: 0  
Abstentzioa:  0 
 
Ondorioz Alkate jaunak proposamena onartutzat eman du. 
 

 
 
22.- Eskaerak eta galderak. 
 
Jendartetik pertsona batek galdetu du noiz onartuko den HAPOren Aurrerapena.  
 
Alkate jaunak erantzun dio esanez datorren astean alderdi politiko guztiek bilera egingo dutela 
eta izapideekin jaraitzeko beharrezkoa den herritarren partaidetza programarekin batera gaia 
bideratzea espero dutela.  
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Duela gutxi EH BILDUK argitaratutako twit bati egin dio aipamen Alkate jaunak, bertan esaten 
da hemendik aurrera Alkateak aurrekontuak negoziatu beharko dituela oposizioarekin.  Azaldu 
du hori horrela izan dela lehen unetik.  
 
 
 

 
 
Gai gehiago ez dagoenez, Alkateak Osoko Bilkura amaitutzat eman du, eta batzordearen akta 
idatzi da, eta nik, behin-behineko idazkariak hori egiaztatzen dut.  
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