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UDAL PLENOA
Bilkura arrunta

BILKURA DATUAK
EGUNA:

TOKIA

2018/05/08

Udaletxea

HASIERA ETA BUKAERA ORDUA

18:00 - 18:20

BILDUTAKOAK:
Lehendakaria:

María Ubarretxena Cid (EAJ-PNV)

Zinegotziak:

Ibon Arrupe Aldecocea (EAJ-PNV)
Juan Ramon Mendieta Garay (EAJ-PNV)
Ander Garay Zabaleta (EAJ-PNV)
Amaia Ceciaga Garmendia (EAJ-PNV)
Juan Karlos Garitano Ezkurra (EAJ-PNV)
Amaia Azpiazu Aramburu (EAJ-PNV)
Anuska Ezkurra Zubizarreta (EAJ-PNV)
Eneko Barberena Mondragon (EH BILDU)
Amaia Larrañaga Galdos (EH BILDU)
Larraitz Trojaola Berezibar (EH BILDU)
Maialen Zabaleta Madinabeitia (EH BILDU)
Jose Luis Encinas Jose (EH BILDU)
Itxaro Artola Lizarralde (EH BILDU)
Urki Larrea Ibabe (EH BILDU)
Oscar Garcia Horrillo (PSE-EE)
Victoriano Fuentes Noguera (PSE-EE)
Anabel Legaz Canflanca (PSE-EE)
Igor Urizar Murgoitio (Baleike)
Eva Abuin Bideburu (Baleike)
Juan Luis Merino Sanabria (Irabazi Arrasate)

Idazkaria:

Ana Belen Hidalgo Corral

Beste funtzionario
batzuk:
BILDU EZ DIREN
UDALKIDEAK:
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BERTARATZE
ETA IRTEERAK:

Bilkura hasi denetik bukaeraraino ez da bertaratze zein irteerarik izan.

M. UBARRETXENA (Lehendakaria): .Bueno ba arratsaldeon guztioi eta gaurko plenoari
hasiera emango diogu.

1.- AURREKO BILKURAKO AKTA IRAKURRI ETA ONARTZEA.
2018ko apirilaren 17ko bilkurako akta, aho batez, onartzen da.
2.- ALKATEAREN EBAZPENEN BERRI EMAN
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3.- GALDE ESKEAK
M. UBARRETXENA (Lehendakaria): Galde eskeak badaude? Bai publikotik uste dot galde
eskeak egon behar zirela? Galde eskeak badaude ezta, bai
KARMELE LOITI (publikotik, etxez etxeko laguntzako langilea): Ohitura falta dakat…
eske, bueno urduri pixkatxo bat nago hainbeste jende… bueno arratsaldeon denoi bueno e, bueno
Arrasateko etxez etxeko langileen ordezkaria naiz hitza hartzen dut gaurko pleno honetan gure
egoeraren berria emateko zuei.
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Hitzarmen estatal bat aplikatzen zaigu, guri usten dot batzuek badakizue. Lanaldi, partzialak
ditugu eta gure soldata lan egiten dugun orduen araberan da. Oraindik ebentualak izaten ja barkatu,
jarraitzen dugu eta hamar urtetik gora daramatzu askok bertan lanean.
Bueno UTE CLECE ZAINTZEN enpresarekin negoziazio prozesu batean gaude Udalak
negozioazio hau ekonomikoki babestua duela esan ostean. Baina CLECEk berearekin irten nahi du eta
gure hitzarmenaren eduki garrantzitsuenak bertan bertan utzi ditu negoziazioa blokeatuz.
Zerbitzu publiko baten aurrean gaude zerbitzu azpikontratatu baten aurrean. Garbi uzti utzi
nahi dugu hau ez dela gure erabakia. Zerbitzu hau arrasatear guztiontzat eta denon ongizaterako
ezinbestekoa da. Horretan Udala ardura zuzena dauka.
Gure galdera da, zer egingo du Udalak egoerari soluzio bat emateko? Eskaintza ekintzak behar
ditu, eskaintzak behar ditu. Bueno guk argi dakagu zerbitzua azpikontratatu daiteke baina arduradun
politikoak ez, arduradun politika ez, eta Udal honek ezin du beste aldera begiratu. Hori dela eta, ardura
eta erantzunkizunak eskatzen ditugu, eskatzen diegu udal gobernuari, eta udal ordezkariari. Mila esker
eta barkatu nere urduritasunagaitik, bale?
M. UBARRETXENA (Lehendakaria): Anuska
A. EZKURRA (EAJ-PNV): Bai bueno arratsaldeon guztioi lehenik eta behin. Bueno mila
esker bueno Karmele eta ikusten det komiteko ordezkariak zaudela hemen gaur gurekin
partekatzearren zuen gaia zuen ardura.
Bueno egia da orain esatera natorkizuna badakizute zuekin egon garela behin eta berriz bai
zuekin bai enpresarekin bueno egia da eta zuek ere badakizute udaletxeak daukala zuekin egiten
dezuten lan bat udal zerbitzuarena zerbitzu publiko bat dala eta horren baitan noski baietz gure
ardura eta gure nahia da baldintza duinak izan dezazutela udal langilegoak duten bezala eta zuek ere
izatea hala nahi degu.
Egia da zuek zuzenean ez zaretela udal langilegoak zeren zuek enpresaren langilegoak
zaretela eta bueno guk zuei helarazi genizuen guk ardura hori bat egiten degula zuekin. Badakizute
zuek ere CLECErekin daukagun kontratu hau bukatzen dala orain eta uztailean berriz konkurtso
publikora atara beharko zerbitzu hau. Zerbitzu honetan guk ere bat egiten degu baldintza hoiek eta
batez ere zuen errumerazio maila edo soldata maila hor duintasun bat beharrezkoa dala. Eta guk hor
argi eta garbi zuen eskaerari gainera erantzunez bai esan genizuen prest gaundela udaletxe bezala
udaletxe bezela, %35ean igoko dala zerbitzuaren lizitazioaren prezioa. Honek zer esan nahi dau?
Badakit zuek badakizula, eh, baina guztiok jakin dezagun. Honek esan nahi duena da, ba momento
honetan udalak enpresari 18,52 euro ordua ordaintzen dio hori zuek ere badakziue. Udalaren
proposamena izango da, hurrengoko kontratu horretan, hau da 25 euro orduko ordaintzea eta
gainera baita bermatu nahi deguna da, hau da, erabiltzaileak ez dezala karga hori asumitu, hau da,
erabiltzaileari gehienez hamabis hamabost euro, barkatu, orduko kobratze kobratuko zaio. Orduan,
Udaletxea prest dago gain hartzeko, sobrekostu hori zeren eta hor Aldunditik eta datorren
dirulaguntza e dirulaguntza beti da berdina baina gu prest gaude lan hau egitera errekurtso gehiago
jartzera zerbitzu honetan badakigulako benetan garrantzitsua dan zerbitzu publiko bat dala, eta guk
hor, espero nahi izan deguna da, ba bueno hor margen bat haunditzea enpresak ba, benetan onura
izan dezan zuen lan baldintza hoietan.
Guk zuei hau esan kontatu dizuegu zuekin egon gara, enpresarekin egon gara, badakigu, gure
nahia da benetan adostasun batetara zuen artean heltzea, badakit zaila izaten ari dala, guk jarraitzen
degu, bai zuekin hitz egiten, bai enpresarekin hitz egiten eta guk esaten dizueguna hurrengoko uztail
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honetarako martxan jarriko dan kontratu berri horretan baldintza berri hauen alde guztiz
borrokatuko degu eta irabaziko dun enpresa horrekin ere, ba behin eta berriz eseriko gara ba
baldintza duen batzuen alde lan egitera. Eta momentuz guk espero deguna da, eta behin eta berriz
esan dizuegu gizarte zerbitzuetatik behin eta berriz egon da bai gure zinegotzia zuekin, ba eta
enpresarekin baita ere, eta zuek ere horren jakitun zerate, ba benetan entente bat lortu behar degu,
lortu behar dezutela enpresa eta ez degu nahi ez da gure e, ez det nahi esan ez dala gure ardura ze bai
da gure ardura, zeren zuek ematen dezuten zerbitzua, udal zerbitzu bat da, baina baita ere ba bueno
ba, benetako hartu-emana hor zuek eta enpresan artekoa dala, baina noski gu hor egongo garela eta
gure baldintzak zuen alde egiteko mahai gainean jarri ditugula.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria): beste norbaitek hitza nahi du? Bai Eneko
E. BARBERAN (EH BILDU): Bueno ba, arratsaldeon danoi. Eskerrik asko zeuen egoera
hementxe azaltzearren ze, nahiz eta egon garen plazan eta hitz egin izan dogun, inportatie da, bueno
azkenien udal batza honek be zeuen eskutik jakitzia zuzenian zein dan egoera, ez? Guk itxen dogun
reflexiñua da, hemendik urte batzutara eta gure gizartian zahartzia kontuten hartuta ezinbesteko zerbitzu
bat dala eta gainera bere inportatzia igotzen jungo dala. Beste arlo batzutan hitz egin dogun moduan
azpikontrataziñuaz be hitz egin beharko degu eta nahiz eta badauen urjentzia bat konkurtsoa berritzeko
agian feminizatua eta nolabait prekarioa dan arlo honi buruz, beno ba udalak bere eskuhartziaz be,
hurrengo urtietan nolabait aztertu beharko genuke modu serio baten.
Guk gure buruai itxen oatzun pregunta e… zergatik beste herri batzutan posible izan dan
akordio bat, ze lortu dau, Arrasaten ez dan, e, eta badakigu eseri zaretela eta nolabait gure kezka bada ez,
bi aldetako batek ez badu negoziatu nahi eta ez badu hitz egin nahi hauxe zertan geratzen dan. Gul gure
aldetik ipiniko dugu ahal doguna zeuei esku bat botatzeko ze bai uste degu udalantzat eta herrixantzat
inportatia dala honi soluziño bat ematia beti ere zeuon lan eskubideak eta zuen lan baldintzak ahalik eta
onenak izanda.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria): beste galde eskaerarik? Bai publikoan beste pertsona
bat dago, ezta?
GORKA GONZALEZ (publikotik): Bueno nik euskeraz eta erderaz ingot bixak batea. Era
sobre las emisiones atmosféricas que realiza la empresa FAGOR EDERLAN en la planta de Uribarri.
Debido a que la empresa no tiene declarado todos los focos de emisión, no sabemos porqué,
bueno en su día se le olvidaría, o lo que sea, en base a eso, se hizo unas una serie de requisitos o una
serie de solicitudes al Ayuntamiento para que digamos, diese respuesta, digamos, a mi inquietud o a la
del barrio de Uribe y zona de Uribarri. Y en vista de que la falta de respuesta por parte del
Ayuntamiento y que no está por la labor digamos de, digamos de, mojarse en este tema, pues he
decidido venir aquí al Pleno y a mostrar mi inconformidad ¿no?
Primero porque la empresa sigue sin declarar los focos, uno de ellos no sabemos porque el más
grande de todos, que es un canal de aireación de 35 metros de largo por un metro de ancho, a todos los
técnicos se les olvida declararlo, es increible pero es así.
Segundo punto, cuando se ha dao, cuando se han sobrepasado los límites, el valor máximo de
emisión, el noviembre de 2016 se superó el valor máximo de emisión y digamos en un 50%, creo, pues
no sabemos porque razón, e, ninguna administración pública sancionó ni ni abrió un expediente ni
expediente sancionador ni nada, ¿no? El hecho de que digamos se infrinja la ley de emisiones
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atmosféricas el artículo 35 pues régimen sancionador de una ley se infrinja y que no se y que no se dé
respuesta digamos a ese a esa vulneración de a ese hecho pues me llama la atención, ¿no? Primero
porque la sanción mínima debía de haber sido de 20.00 euros, o sea, minimamente eso, sin entrar en
categorías es lo que estipula.
Y el tercer punto sería el las emisiones, los focos, y ya no me acuerdo. Y los focos que no están
declarados, los valores mitios que se sobrepasaron y el tercer punto, bueno, dejemos en dos puntos.
Y nada pues a ver que debe hacer el Ayuntamiento a parte de derivar el tema al Departamento
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco si va a actuar digamos, digamos para defender a los intereses
de los ciudadanos, no? En este caso, que son los que os votan cada cuatro años.
Venga eskerrik asko ta.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria): Anuska
A. EZKURRA (EAJ-PNV): bai ba beno, arratsaldeon berriz ere, lehenik eta behin ez dakit
euskeraz erantzungo dizudan erderaz… bale. Bueno, lehenik eta behin, baita eskerrak eman
partekatzearekin gurekin zure kezka.
Bueno lehenik eta behin, udaletxe honek zuk badakizu bueno erantzun bat zurekin egon gara
baita, zu ere batzordean egon zara zure kezka azaldu duzu dagokixon batzordean, baita ere gaia
daraman zinegotziarekin uste det behin eta berriz egon zarela, zuk eskatutako informazio guztia,
espedientea, e ikusi dezula, hortik eman zaizu zuk eskatutako informazio guztia eta bueno e, guk gure
eskumenaren baitan badakit agian beti ez dala e, nahikoa agian herritarrarentzat, baina gure
eskumenaren baitan zuk, zuri ere erantzun dizugu ba badakizu apirilaren 18an eta erantzun hau
suposatzen dut zuk ere izango dezula ba zuk ondo diñozun bezala ez da Jaurlaritzaren Ingurumen
Sailari pasa diogula gaia, eske eskumena ez dagokio udalari, baizik eta ingurumen sailari eta guk, zuk
egindako eskaeraren arabera, guk horrela egin degu, eta apirilaren 19an sinatuta dago, eta guk
Jaurlaritzari helarazi diogu Uribarri etorbideko 21ean kokatzen den FAGOR EDERLAN enpresaren
burdin fundizio jarduera duen atmosferara egiten ari den emisioen inguruko informazio eskaera hau eta
bueno hemen dioen, erabakiak dioen bezela, orain Jaurlaritzak 2 hilabete dauzka erantzuteko. Egia da
erantzunaren zai gaude, erantzuna jaso bezaien pronto, noski zurekin egongo gara, zuri informazio hori
helaraziko dizugu eta momentuz ba, puntualki erantzuna eman dizugun bezala, ba, informazio hau
heltzen zaigun heinean berriz ere jakinaren gainean izango zaitxugu. Momentuz hori da esan
diezazuzukeguna, barkatu.
GORKA GONZALEZ (publikotik): ia ahaztu jateke naiz hirugarrena puntue. Ze hirugarren
puntua izango litzake e, zea, bueno ikusi nauen bueno lehengotan esan biot e, kejie jarri nauela, e
uztailan e, 2017ko uztailan, erantzune berandutxo etorri da, baina bueno, zeuek seguramente beste
gauza batzuk garrantzitsuauak eukiko zenuten, eta bueno. Gero beste gauza bat, tema hau ikusitxa ba
Udaletxiak hartu dauan jarrie eta Eusko Jaurlaritza hartu dauan jarrerie judizializau in da, bueno,
juzgauetan jun zan, ez? Eta klaro arazo hau egixa esanda administraziñuek ikusitxa ze in dauen ba zeuk
tramitau dezu Eusko Jaurlaritzan, e.. el Juez digamos de Bergara el tribunal de Bergara, decidió digamos
archivar, cosa que curiosamente no se sabemos porqué el fiscal recurrió, y está ahora en judicializado,
todavía pues ahí estamos esperando a que a ver que que juzgado pone alto al asunto, pero creo que que
es un tema digamos en el que se omiten los hechos en este caso valores máximos de emisión, se omite
digamos la declaración de focos, se está judicializado y yo no se si el Ayuntamiento va a seguir tirando la
pelota al Ayuntamiento o al Departamento de Medio Ambiento o va a tomas una actitud más activa, ya
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que está judicializado pues hombre más bien más bien harían ustedes en preocuparse por por hacer
bien las cosas en este caso.
A. EZKURRA (EAJ-PNV): nik berriz diñozuna zuk esaten dozu gaia judizializatuta dagoena,
horrek ere zuk dakizun bezela bidea darama, legeak guri zerbait eskatzen digun heinean guk erantzungo
diogu, zuri erantzuten ari garen bezala eta behin eta berriz diñotzut, guk gure eskumenaren baitan eta
zuk eskatutako eskatutakoaren harira Jaurlaritzari eskatu diogu egin dezan bere lana eta orain
Jaurlaritzak dauka 2 hilabete gai hau erantzuteko. Espero degu, lehen bailehen erantzuna eman dezan
eta berriz zurekin jarriko gara kontaktuan. Benetan gaia mahai gainean dago eta guk ateak zabalik
daukazu gurekin egoteko.
GORKA GONZALEZ (publikotik): eta gero beste gauza bat, e, eskatu nauen udaletxeie, zea
solicitar al departamento de salud pública un informe digamos para saber si digamos que punto la
calidad del aire y en qué puntos puede afectar digamos el estos hechos, los episodios del 2 al 9 de
noviembre que digamos pues, están probados, como se puede digamos trasladar eso en la salud de los
ciudadanos, no? Y a ese escrito no me habéis respondido y no sé si queréis tener, si vais a tener la
dignidad de responder a un día de estos.
barkau.

A. EZKURRA (EAJ-PNV): gai konkretu horretan Ibon Arrupe zinegotziari pasako diot hitza,

I. ARRUPE (EAJ-PNV): bai arratsaldeon, ba oin momento honetan ez dekot goguan idatziz
eskatu dozunik udalak osasun sailari holako eskararik itxia egixa esan, baina ba begiratukou aber idatzi
hori nun dauen eta erantzun zan edo ez, edo zelan o zegatxik ez jatzun erantzun hala izan bazan. Bai
hori konpromiso hori hartzen dot nik.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria): beste galde eskaerarik badago?

Eta beste gairik ez dagoenez, Udal Plenoburuak, arratsaldeko 18:20ean, amaiera ematen dio
bilkurari. Eta nik Idazkariak hori guztia ziurtatzen dut akta hau jasoz.

Arrasaten, 2018ko maiatzaren 8a
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