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Lekua: Batzar Aretoa / Lugar: Salón de PlenosLekua: Batzar Aretoa / Lugar: Salón de Plenos

Bildutakoak: / Asistentes:Bildutakoak: / Asistentes: Akta Zenbakia

00000009
Alkatea / La Alcaldesa Maider Lainez Lazcoz
Zinegotziak: / Concejales/as: Eguna

2022/07/21

EH-Bildu

Andoni Alvarez Lete
Garazi Usandizaga Zubiria
Julian López Aracama
Mª Teresa Etxeberria Arteun
Xabier Fondón Pajares

Hasiera

19:00
Amaiera

20:04

Idazkaria:

Unai Rekondo Perez

Interpretaria

Jon Unanue Lopez

PSE-EE

José Luis Verdasco Gutierrez
Ascensión Parrón Peguero
Petra Romero Pozo
Oscar Mendo González

EAJ-PNV

Maria Jose Izagirre Iturzaeta
Alexander Huitzi Alfonso
Mª Sagrario Ruiz Fernández
Imanol Goenaga Egibar

Elkarrekin Podemos Mª Teresa Santana Rubio

Ez dira bertaratu eta adierazi dute: / No asisten y se excusan:
Jon Zulueta Berastegi (EH Bildu)
Estibalitz Mujika Tolaretxipi (EH Bildu)

Gai Zerrenda:Gai Zerrenda: Orden del Día:Orden del Día:

Xedapenak Parte Dispositiva
1. 2022/06  zenbakiko  kreditu  aldaketaren

espedientea.
2. Lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena.

3. Onartzea,  hasierako  izaeraz,  Andoaingo
udalerrian  euskara  sustatzeko  jardueretarako
dirulaguntzen  emakida  araupetzen  duen
berariazko ordenantza proposamena.

4. Buruntza,  Sorabilla  eta  Leizotz  auzoetako
baserrien hiriguneko izendegiak, behin betiko
izaeraz, onartzea.

5. 2022/07/12an  EHBildu  udal  taldeak
Osakidetzako  herrietako  anbulategien
itxieraren aurkako eta osasun sistema publikoa
indartzea  eskatzeko  aurkeztutako  mozioa.
PSE-EE eta EAJ/PNV taldeek osasun sistema

1.- Expediente modificativo de crédito nº 6/2022.

2.- Propuesta  de  modificación  de  la  Relación  de
puestos de trabajo.

3.- Aprobar,  con carácter  inicial,  la  propuesta de
Ordenanza  específica  reguladora  de  la
concesión de subvenciones para actividades de
promoción  del  euskera  en  el  municipio  de
Andoain.

4.- Aprobar  con  carácter  definitivo  los
nomenclatos del núcleo urbano de los caseríos
de los barrios de Buruntza, Sorabilla y Leizotz.

5.- Moción presentada el 12/07/2022 por el grupo
municipal  de  EHBildu  contra  el  cierre  de
ambulatorios de los municipios de Osakidetza
y  para  solicitar  el  fortalecimiento  del  sistema
sanitario  público.  Moción  alternativa
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publikoa  indartzeko  aurkeztutako  mozio
alternatiboa. 

presentada  por  los  grupos  PSE-EE  y
EAJ/PNVen  relación  al  fortalecimiento  del
sistema sanitario público.

Kontrola Parte de Control
6. Ebazpenen  berri  ematea,  zehazki,  1109

zenbakidunetik 1259 zenbakidunera.
7. Galderak, eskaerak eta proposamenak.

6.- Dar cuenta de las Resoluciones comprendidas
entre la nº  1109 y la nº  1259.

7.- Ruegos, preguntas y propuestas.

Nahikoa quorum dagoenez eta lehendakaria eta idazkaria ere bertan daudenez, bilkura baliozki
eratzen da.

Alkate andreak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Arratsalde on, guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte 2022ko uztailaren 21eko udalbatzarrara.
“Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos seais al pleno del 21 de julio de 2022.
“Hasi baino lehen, ongi etorria beroena eman nahi diogu Oscar Mendo zinegotzi jaunari gurekin
dagoelako berriro.
“Antes de comenzar,.queremos dar la bienvenida al concejal D. Oscar Mendo que se incorpora y
vuelve a estar aquí con nosotros.
“Hau esanda, hasiera emango diogu gaurko udalbatzarrari.”

1. 2022/06 zenbakiko kreditu aldaketaren espedientea.
“Kreditu gehigarrien (Sarekon   2022-KALD-000008)   bidezko kreditu aldaketaren    2022/06    zenbakidun  

espedientea onartzeko proposamena”  
Besteak beste, kontuan izanda:
 Kontu-hartzaileak  2022.06.16an  emandako  txostena.  Aurrekontuaren  exekuzioari  buruzkoa

(egungo egoera, erabilitako gerakina, kreditu gabeko aplikazioak, I.kapituloari buruzko erreparo txostena,
aldaketa egiteko eskaerak erregistratutakoak SAREKO-n)
 Langileria,  Antolakuntza eta Barne Araugintza Batzorde Informatzaileak 2022.07.12ean aho

batez emandako aldeko proposamenak 
 Zerbitzuetako  Batzorde  Informatzaileak  2022.06.27an  aho  batze  emandako  aldeko

proposamena.
Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko 2022/06 zenbakiko espedientearen berri eman da, kreditu

gehigarrien modalitatekoa.
Kontuhartzaileak egindako txostenak kontuan izanik. 
Ikusirik,  Ekonomia  eta  Ogasuna  Batzorde  Informatzaileak  2022/07/12ko bileran emandako aldeko

irizpena.
Ikusirik, Alkatea eta Ekonomia, Ogasun eta Kontuen Berezien Batzorde Informatiboko presidente

andreak,  Errege  Dekretuaren  97.5  artikuluan  xedatutakoaren  babesean.  Azaroaren  28ko  2568/1986
Irizpena, Toki Erakundeen Antolaketa eta Funtzionamenduari buruzko Erregelamendua onartzen duena,
2022ko  uztailaren  12an  Ekonomia,  Ogasun  eta  Kontuei  Berezien  buruzko  Informazio  Batzordeak
2022/6 zk. kreditua aldatzeko espedientearen proposamenari buruz egindako Osoko Bilkuran aztertzeko
aurkeztu den irizpenari, Ekonomia Sustapeneko, Enpleguko eta Gazteriako presidenteak 2022.07.06ko
batzordean proposatutakoa kontuan hartuz, 2022/07/12 datan aurkeztutako  aldaketa-zuzenketa.

Alkate andreak hartu du hitza, honakoa esateko:
“Kasu honetan,  dokumentazioan jada azaltzen da baina pixkanaka joango naiz  azaltzen aurkezten

diren proposamenak.
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“Batetik,  847.656  euroko  gehigarria  sartuko  genuke  pertsonaleko  gastuetan,  batetik,  228.819  euro
izango liratezke,  urtean  zehar  jada  ikusten den alde  bat  dagoela  eta  hemendik  abendura  bitarte  hori
salbatzeko aurreikusten da gehikuntza hau egitea eta bestetik, era berean, baliospenaren onespenari eta
dagokion atzeraginari erantzuteko 618.837 euro izango liratezke.

“Decíamos que la  primera  partida  que se  propone,  un modificativo de  crédito del  remanente  de
847.656 euros, de los cuales, 228.819 euros serían para cubrir la diferencias que ya se están detectando en
las nóminas, mes a mes y de aquí hasta diciembre.

“Y,  asi  mismo,  para  dar  respuesta  a  la  aprobación  de  la  valoración  y  la  retroactividad  que  le
corresponde, que ya se aprobó en el pleno pasado, pues también serían 618.837, 60 euros.

“Bestetik, 30.000 euro gehituko genituzke baita ere, informazio prozedura ekipoentzako.
“En la partida de informática se prevée una ampliación de 30.000 euros.
“Baita ere, udaltzaintzarako garabia, 65.900 euro.
“65.900 euros para una grúa de la Polícia Municipal.
“Gurutze Gorriarekin daukagun hitzarmenarekin beste proposaturiko handitzea izango liratezke 5.166

euros.
“5.166 euros que se añadirian, se ampliaría la partida del convenio con la Cruz Roja.
“Horiek izango liratezke lehenik sartutako proposamenak eta, baita ere, azken momentuko emendakin

bat dugu eta hori Izagirre andreak aurkeztuko du.
“Tenemos una enmienda de 7.759 euros que ahora va a explicarnos la Sra. Izagirre.”
Jarraian, Izagirre andreak, EAJ/PNV udal taldeko eleduna eta Zerbitzuetako Zinegotzi  Ahaldunak,

hartu du hitza, honakoa esateko:
“Arratsalde on. Telefonoz azaldu nizuen bezala, bozeramaileei, kontu hau da sententzi juridiko bat

bete behar dugu,  kalte  ordainak ordaindu behar zaizkio langile  izandako pertsona bati eta,  diktamina
berandu bidali zen, Ogasun batzordea exekutatuta zegoen diktamina bidali zenean eta presazko gai bat da,
zeren,  ordainketa  hori  egin behar  da  eta  partida  hau ezin dugu gutxitu  eta  horregatik,  enmendakina
aurkezten da presazko izaerarekin eta txertatzen da kreditu modifikazio honetan.”

Gaia eztabaidara jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Alkate andreak proposamenari egindako
zuzenketa bozketara jarri ditu eta Osoko Udalbatzarrak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EH
Bildu, EAJ/PNV eta Elkarrekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, onartu diu.

Jarraian, Alkate andreak proposamena zuzenketa barne bozketara jarri du eta Osoko Udalbatzarrak,
aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EH Bildu, EAJ/PNV eta Elkarrekin Podemos udal taldeetako
zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:

1.- Onartzea  Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko 2022/06 espedientea, kreditu  gehigarrien
(2022-KALD-000008-00)  modalitatekoa,  proposamenean  ageri  den  partidakako  xehetasunarekin,
kapitulukako laburpen honen arabera:

KREDITU GEHIGARRIAK

Kapitu
luak

Izena Gehikuntzak

1  PERTSONAL GASTUAK 847.656,62
2 GASTUAK  ONDASUN  ARRUNT  ETA

ZERBITZUETAN
7.759,00

4  TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 5.166,66
6  INBERTSIO ERREALAK  95.900,00

KREDITU GEHIGARRIAK GUZTIRA 956.482,28

FINANTZAKETA
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Kapituluak Izena Zenbatekoa

    8 
(SARRERAK)

 FINANTZA AKTIBOAK 956.482,28

GUZTIRA  956.482,28

2. Lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena.

Lanpostuen zerrenda da Udaleko pertsonal  politikarako oinarrizko dokumentua,  hori  baita  Udalak
bere  barruko  egiturak  arrazoibideratzeko  eta  antolatzeko  erabiltzen  duen  tresna,  langileria  premiak
erabakiz,  lanpostu  bakoitza  betetzeko  beharrezkoak  diren  eskakizunak  definituz  eta  lanpostu  horiek
sailkatuz.

Horrenbestez,  lanpostuen zerrendak dinamikoa izan behar duenez eta udal  antolaketan planteatzen
diren egoera desberdinei erantzun behar dienez, proposamen honen bidez ondorengo aldaketak egingo
lirateke:

1. Destino-osagarriak, 2022ko ekainaren 30eko osoko bilkuran balorazioa onartzearen ondoriozkoak.
2.  Berariazko  osagarriak,  2022ko  ekainaren  30eko  osoko  bilkuran  balorazioa  onartzearen

ondoriozkoak.
3. Lanpostuen amortizazioa: 301, 532, 533, 534 eta 906.
Ikusirik Langileria eta Prebentzioko Administrazio Orokorreko Teknikariak 2022ko uztailaren 6ko

txostena. 
Ikusirik Udal idazkariak 2022ko uztailaren 12an emandako txostena. 
Hori guztia dela-eta, komitearen esanak entzun ondoren eta ikusirik, Langilegoa, Antolakuntza eta

Barne Eraentza Batzordeak 2022ko uztailaren 12ko bileran emandako aldeko irizpena.
Verdasco jaunak, PSE-EE udal taldeko eleduna eta Langileria, Antolakuntza eta Barne Eraentzako

Zinegotzi Ahaldunak hartu du hitza, honakoa esateko:
“Arratsalde on. Buenas tardes. La propuesta que se trae a consideración del pleno para incluir las

modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo, son las siguientes:
“Modificar  los  complementos  de  destino  según el  informe de  valoración  de  puestos  de  trabajo

aprobado por el Pleno Municipal el pasado 30 de junio.
“Modificar los complementos específicos en base al mismo informe de valoración, también aprobado

en la misma sesión plenaria y, amortizar los siguientes puestos de trabajo:
“El puesto referenciado como 301. Responsable de Personal.
“Amortizar los puestos referenciados con los códigos 532-533 y 534 correspondientes a las plazas de

limpiadores/limpiadoras  y  amortizar  el  puesto  número  906  correspondiente  a  la  plaza
Adminsitrativo/a.”

Gaia eztabaidara jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Alkate andreak proposamena bozketara
jarri du eta Osoko Udalbatzarrak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EH Bildu, EAJ/PNV eta
Elkarrekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:

Lehenengoa:  Onartzea  Lanpostuen  Zerrendaren  eta  Plantila  Organikoaren  aldaketa,  ondoren
zehazten den moduan: 
 Lanpostu-mailako osagarriak aldatzea, Giza Baliabideen Zuzendaritzak egindako eta udal osoko

bilkurak 2022ko ekainaren 30ean onartutako lanpostuen balorazio-txostenaren zentzuan. Erantsitako
dokumentuan daude aldatuta.
 Berariazko  osagarriak  aldatzea  balorazio-txostenean  lortutako  puntuazioetan  oinarrituta.

Puntuazio horiek euro bihurtu dira, 2022ko ekainaren 30eko osoko bilkuran bertan onartutako puntu-
prezioaren bidez.
 301 postua amortizatzea: Langileria arduraduna. 
 532, 533 y 534 postuak amortizatzea: Garbitzaileak. 

4

E
S
K
U
3
b
4
4
4
c
c
1
-
c
a
c
3
-
4
1
c
e
-
8
e
9
1
-
c
1
1
d
2
c
5
8
7
c
b
1



Andoaingo Udala
Akta: Akta: Osoko UdalbatzaOsoko Udalbatza

OHIKO BILKURA: 2022/07/21
Acta: Acta: Pleno MunicipalPleno Municipal
SESIÓN ORDINARIA: 21/07/2022

 906 postua amortizatzea: Administraria. 
Bigarrena: Plantila Organikoaren eta Lanpostuen Zerrendaren aldaketa argitara ematea GAOn, bat

etorriz Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 16. artikuluan xedatuarekin.

3. Onartzea,  hasierako  izaeraz,  Andoaingo  udalerrian  euskara  sustatzeko  jardueretarako
dirulaguntzen emakida araupetzen duen berariazko ordenantza proposamena.

Konstituzioko 140.  Artikuluak udalerriei  aitortzen dien autonomiaren oinarriaren gainean,  Toki
Jardunbideko Oinarriei buruzko apirilaren 2-ko 7/1985 Legeko 4.1.a) artikuluak udalerriei bere burua
antolatzeko ahalmena aitortzen die.

Ikusirik 10/1982 Legeak, azaroaren 24koak, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizkoak.
Ikusirik  Azaroaren 17ko Dirulaguntzei  buruzko 38/2003 Lege Orokorrak  eta  uztailaren 21ean,

887/2006 Errege Dekretuaz, onartutako garapen araudia.
Ikusirik 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoan, 7. artikuluan, udalei

izandatzen zaiela beren lurralde-eremuan euskararen ezagutza sustatzeko eta erabilera dinamizatzeko
eskumena, izan jarduerak zuzenean antolatuz edo beste batzuek antolaturikoak finantzatuz.

Ikusirik  179/2019 Dekretua,  azaroaren 19koa,  Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen
erabilera  instituzionala  eta  administratiboa  normalizatzeari  buruzkoaren  10.  artikuluan  zehazten da
udalek duten adextra eskumena, tartean gizarte-jarduerak finantzatzen laguntzekoa.

Ikusirik jendaurreko erakustaldian AEK euskaltegiak egindako iradokizunak.
Ikusirik, 2022ko uztailaren 1ean Euskara Teknikariak emandako txostena.
Ikusirik, Idazkariak 2022ko uztailaren 05an egindako txostena.
Ikusirik,  Euskarako  Zerbitzua  Batzorde  Irizpenemaileak  2022ko  uztailaren  11an  emandako

irizpena.
Ikusirik,  2022ko  uztailaren  21an  Euskararen  Normalkuntzarako  Batzorde  Irizpenemalearen

presidentak 2022.04.11 datako irizpenari proposaturiko zuzenketa, zeinaren bidez, honako aldaketak
jaso behar dira:

- 20. artikuluan g) letra berri bat sartzea, honako idazkera honen arabera:
g)  Diruz  lagundutako euskarrietan azaltzen diren  irudiak  eta  erabiltzen  den hizkera  ez-sexistak

izango dira. 
- 25. artikuluan f) letra berri bat sartzea, honako idazkera honen arabera:
f) Diruz lagundutako webguneak eta programa informatikoetan azaltzen diren irudiak eta erabiltzen

den hizkera ez-sexistak izango dira. 
Huitzi  jaunak, EAJ/PNV udal taldeko zinegotziak eta Euskararen Normalkuntzarako Zinegotzi

Ahaldunak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Arratsalde  on  guztioi.  Ordenantza  hau  ENBAtik  pasa  zen  eta  bertan  hitz  egin  genuen,  bere

helburuak zeintzuk ziren. Alde batetik, herritarrari prozedura guztiak sinplifikatzea, errazago izateko
akzesoa,  dirulaguntza  hauei  eta  beste  aldetik,  dirulaguntza  eskatu  zezaken  jendea,  espektro  hori
irekitzea eta jende gehiago edukitzea laguntzak dituena euskara ikasteko.

“Bueno, hortik aurrera, esan bezala ENBAtik pasa da, hilabete eta erdi eduki genuen alderdi guztiek
analizatzeko ordenantza hau eta bueno, zea, aldaketa batzuk proposatu ziren, EH Bildu udal taldeak
proposatu  zituen,  onartu  ziren  bertan  eta  aurrera  egin  dugu,  baino,  enmendakin  berri  bat  dago,
Berdintasun sailetik egin diguten aportazio batzuk, egia esan, guri pasa egin zitzaizkigun, baino, bueno,
sartu  ditugu  enmendakin  batzuk,  dira  dirulaguntza  batzuk  ez  edukitzeko  aukera  edo  dirulaguntza
batzuk edukitzeko aukera hizkuntza sexistak erabiltzen dituzten errotuloetan. Logikoa iruditu zaigu eta
hala  ere,  agian,  aldeketaren  bat  gehiago  egongo  da  Berdintasun  tekinkaria  etortzen  denean  bere
oporralditik, baina, bueno , hasiera batean, hori. Uste dut, edo Idazkari jaunak zuzenduko nau bestela,
berriro prozedimendua egin behar dugula, lehenengo enmendakinak bozkatu eta ondoren ordenantza
bere osotasun horretan bozkatu.”

Gaia  eztabaidara  jarri  da  eta  parte-hartzerik  izan  ez  denez,  andreak  proposamenari  egindako
zuzenketak bozketara jarri ditu eta Osoko Udalbatzarrak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE,
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EH Bildu, EAJ/PNV eta Elkarrekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, onartu
ditu

1.  Onestea,  hasierako  izaeraz,  Andoaingo  udalerrian  euskara  sustatzeko  jardueretarako  dirulaguntzen
emakida  araupetzen  duen  berariazko  ordenantza,  2021ABO10006  espedientean  jasotzen  den  testuaren
arabera.

2.  Administrazio-espedientea  jendaurrean  jartzea,  dagokion  iragarkia  Gipuzkoako  Aldizkari
Ofizialean, Andoaingo Udaletxeko iragarki-taulan eta  www.andoain.eus  Udal web-orrian argitaratuz,
30 eguneko epeaz,  interesdunek espedientea  aztertu  eta  egoki  iritzitako alegazio eta  iradokizunak
aurkeztu ahal izateko.

3.  Espedientea  jendaurrean dagoen bitartean alegaziorik  edo iradokizunik  aurkeztuko ez  balitz,
aipatu ordenantza behin-betiko izaeraz onetsita geratuko da.

4. Buruntza,  Sorabilla  eta  Leizotz  auzoetako  baserrien  hiriguneko  izendegiak,  behin  betiko
izaeraz, onartzea.

Ikusirik Andoaingo Udalak, 2019ko uztailaren 20ko osoko batzarraldian Buruntza auzoko etxe eta
baserrien izendegia onartu zuela  eta  2021eko urriaren 23ko osoko batzarraldian Sorabilla  eta  Leizotz
auzoetakoak onartu zituela.

Kontuan izanik 2019ko maiatzaren 24an eta 2021eko irailaren 13an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zirela baserri eta etxe izendegiaren hasierako onarpenak, lehengoan Buruntza auzokoarena eta
bigarrengoan Sorabilla eta Leizotz auzoetakoena.

Kontuak izanik, behin-behineko onarpen horiek jendaurrean egon diren bitartean, hainbat alegazio
aurztu zela, 12 guztira: 3 uruntza auzoari dagozkionak, 2 Sroabilla auzoari eta 7 Leizotz auzoari.

Ikusirik,  Euskara  lansaileko  teknikariak  2022ko  martxoaren  14an  alegazio  horiei  erantzuteko
prestutako txostena.

Ikusirik Euskaltzaindiak, bere 2022ko ekainaren 1eko jakinarazpenaren bidez adierazi duela udalaren
Euskara lansailak prestatutako erantzunak egoki eta zuzenak direla, hala ziurtatuz eta, bide batez berretsiz
alegazioa jaso zuten toponimoaren idazkera.

Ikusirik, Euskararen Normalizaziorako batzordeak 2022ko ekainaren 9ko bileran emandako aldeko
irizpena. Huitzi  jaunak,  EAJ/PNV  udal  taldeko  zinegotziak  eta  Euskararen  Normalkuntzarako
Zinegotzi Ahaldunak, hartu du hitza, honakoa esateko:

“Dakizuenez, hau, aurreko legealdian hasi zen prozedimendu bat zen. 2019an Buruntzako auzoko etxe
eta baserrien izendegiarekin, aurreko urtean, urrian, 2021eko urrian onartu genuen Sorabilla eta Leizotz
auzoetako  izendegiak  eta  hau  izango  litzateke  azkenengo,  eman  beharreko  azken  pausoa,  hau  ere,
ENBAtik, Euskarako batzordetik pasa da eta orain izendegia behin betikoz onartzea.

Gaia eztabaidara jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Alkate andreak proposamena bozketara
jarri du eta Osoko Udalbatzarrak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EH Bildu, EAJ/PNV eta
Elkarrekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:

1.- Alberto Martínez de Guereñu Villanueva jaunak aurkezturiko alegazioa AINTZAKOTZAT EZ
HARTZEA, ez baitzuen ziorik alegazioa aurkezteko, Andoaingo Udalbatzak onarturiko izena Urrillondo
izanik.

2.-  Sebastian Inchauspe Arruti,  Amalia  Saralegui de Eguilaz,  M.Jesús Carrera Otaño,  Ana María
Jauregui Alcorta, Fidel Sagarzazu Pagola, Ascensio Echeveste Ulanga eta J.Andres Lizarribar Echeverria
herritarrek aurkeztutako alegazioak EZESTEAm Eysjara kabsaukeji tejbujaruaj 2922ko martxoaren 14an
egindako txostenean jasotzen diren arrazoiak direla eta.

3.-José Angel Gaztañaga Ugartemendia, Xabier Laka Antxustegi, M. Concepción Urcola Tapia eta
Iñaki  Iurramendi  Mendizabal  herritarrek  aurkeztutako alegazioak  ONESTEA Buruntza,  Sorabilla  eta
Leizotz  auzoetako  baserrien  izendegi  proposamen  berrian  jasoz  Euskara  Zerbitzuko  teknikariaren
txostenean adierazi eta Euskaltzaindiak bere idazkariaren ziurtagirian bermatutakoaren arabera.

4.- Behin betiko onartzea Buruntza, Sorabilla eta Leizotz auzoetako baserrien izendegia.
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5.-  Espediente  osoaren  kopia  bidaltzea  hizkuntza-normalizazioaren  eskumena  duen  Eusko
Jaurlaritzako  Hizkuntza  Politikarako  Sailburuordeari,  azaroaren  19ko  Euskadiko  toki-erakundeetan
hizkuntza  ofizialen  erabilera  instituzionala  eta  administratiboa  normalizatzeari  buruzko  79/2019
DEKRETUko 45.3 artikuluari jarraiki, aipatu artikuluan adierazten diren egintza guztiak buru ditzan.

6.-  Izendegia  Euskal  Autonomi  Erkidegoko  Izendegi  Geografiko  ofizialean  idazpetzen  denetik
aurrera izango da ofiziala, 79/2019 DEKRETUAren 45.6 artikuluaren arabera.

7.- Erabakia Euskara Lansailari eta dagokien etxe eta baserrien jabe guztiei jakinaraztea, bidezkko
helegiteak zeintzuk diren azalduz.

8.-  Behin  Izendegia  Euskal  Autonomi  Erkidegoko  Izendegi  Geografiko  Ofizialean  idazpetzen
denean, dagokion iragarkia eta aipatutako izendegiaren testu osoa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta
Andoaingo  Udaletxeko  iragarki-taulan  eta  udalaren  webgunean  argitaratzea,  eta  Andoaingo  udaleko
errolda eta erregistro guztietan onarturiko toponimo ofizialduak jasotzea.

9.-  Halaber,  eta  behin  izendegia  Euskal  Autonomi  Erdikegoko  izendegi  Geografiko  Ofizialean
inskribatzen  denean,  izendegi  berriak  nolabait  eragiten  dien  erakunde  guztiei  jakinaraztea  (Jabetza
Erregistroa, Katastroa, Poste Bulegoa, Estatistikako Institutu Nazionala, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Lurralde Antolaketa Departamentua, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saila, Barne
Ministerioa,  konpainia  elektrikoak,  gasekoak,  telefoniakoak  eta  abar),  baita  dagokien  Udaleko  lansail
guztiei ere, behar diren aldaketak egin daitezen. Era berean, erabakia jakinaraztea Udaleko Hirigintza eta
Ingurumen lansailari, dagozkion seinaleztapen lanak egin ditzan eta Estatistika lansailari ere, Biztanleen
Erroldan dagozkion helbide-aldaketak egin ditzan.

5. 2022/07/12an  EHBildu  udal  taldeak  Osakidetzako  herrietako  anbulategien   itxieraren
aurkako eta osasun sistema publikoa indartzea eskatzeko aurkeztutako mozioa. PSE-EE eta
EAJ/PNV taldeek osasun sistema publikoa indartzeko aurkeztutako mozio alternatiboa.

Alvarez jaunak, EH Bildu udal taldeko eledunak, hartu du hitza, mozioa irakurtzeko, honakoa diona:
“Osakidetzako  herrietako  anbulategien  itxieraren  aurkako  eta  osasun  sistema  publikoa  indartzea

eskatzeko mozioa.
“Osasun Sistema Publikoan,  Osakidetzan gertatzen ari  dena ez  da  berria.  Azken urteotan Eusko

Jaurlaritzak hartutako erabakien ondorioa da:
“Etenik Gabeko Arreta Guneak, PAC delakoak, itxi dira, edo ordutegiak murriztu dira.
“Osasun etxeetan izugarrizko profesional gabezia dago. Eta ondorioz, profesional batek, gainerakoen

agendak  bete  behar  izaten  ditu  edo  egunerokotasunean  45  kontsulta  izaten  ditu.  Egoera  horretan
ezinezkoa da pazienteei kalitatezko arreta bermatzea.

“Hainbat eta hainbat osasun etxeetan bizitza osoan izandako zerbitzuak ixten edo murrizten ari dira.
“Kontsulta presentzialak lortzea gero eta zailagoa izaten da. Atzerapenak nabarmen aregotu dira.
“Adinekoen eta kronikoen jarraipenerakko gero eta zailtasun handiagoak.
“Osasun sustapena bertan behera geratzen joan da edo ez da behar bezala garatu.
“Hau guztia ez da pandemiaren errua, ez den pandemiarekin hasi. Murrizketak eta planifikazio eza, eta

osasun sistema  publikoa  pribatuaren  mesedetan  ahultzeko estrategia  aspaldiko  kontuak  dira.  Osasun
sistema  publikoan  eman  diren  atzerapausoak  gero  eta  nabarmenagoak  izan  dira,  bereziki  2018tik
gaurdaino. Eta guzti honen ondorioak herritarrek (pazienteek) jasaten dituzte, are gehiago herri txikietan.

“Pandemian denok ikusi dugu zein garrantzitsua den kalitatezko lehen mailako arreta izatea, baina,
sistema hori indartu beharrean, Jaurlaritza kontrakoa egiten ari da.

“Herri txikietan medikura joateko beste herri edo hiri batera joan beharko dute. Hori ez da aldaketa
kultural  bat,  oinarrizko  eskubide  baten  aurkako eraso  bat  baizik,  pertsona  guztiok  kalitatezko arreta
sanitario publikoa jasotzeko eskubidea dugulako, eta hori da orain arriskuan dagoena.

“Hori dela eta, Andoaingo udaleko udalbatzak:
“1.-  Eusko Jaurlaritzari  eskatzen dio urte osoan zehar,  uda sasoian barne,  herri  honetako osasun

sistema publikoak eskaintzen dituen zerbitzuak bermatu ditzala.
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“2.-  Eusko Jaurlaritzari  eskatzen  dio  lehentasunez  mediku  egoiliarren  kontratazio  –eredua  aldatu
dezala, kontratu egonkorrak eta lehen arretan euren garapen profesionalerako ibilbidea ahalbideratuko
dutenak bermatuz.

“Halaber,  gainerako  osasun  profesionalen  kontratazio  baldintzak  hobetzeko xedearekin,  aztertzea
Osakidetzan  kontratazio irizpideak aldatzea, beti ere egonkortasuna eta garapen profesionala sustatuz,
horrela Osakidetza erakargarriago bilakatzeko eta indartzeko.

“3.- Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Lehen Arretako eskaintzen duten mediku, erizain eta gainerako
osasun  profesional  kopurua  handitu  dezala.  Disziplina  anitzeko  lantaldeak  sortuz,  non  beste  profil
profesional batzuk txertatuko diren, hala nola geriatrak eta fisioterapeutak.”

Jarraian, Izagirre andreak, EAJ/PNV udal taldeko eledunak hartu du hitza, mozio alternatiboa 
irakurtzeko, honakoa diona:

“Osasun publikoa indartzeko mozioa.
“1.- Andoaingo udalak eskatzen dio Osasun sailari, herrialde honetako osasun-sistema publikoak urte

osoan eskaintzen duen laguntza, berma dezala, baita udaldian ere.
“2. -Andoaingo udalak eskatzen dio Osasun sailari, urtero eskain dezala egiaztatutako prestakuntza-

eskaintza  guztia,  datozen  urteetan  profesionalen  eta  Osakidetzako  profesionalen  arteko  belaunaldi-
txandari erantzun ahal izateko.

“Era  berean,  Osasun sailari  eskatzen  dio,  prestakuntza  amaitzean,  kalitatezko enpleguaren  aldeko
apustuaren parametroen barruan  lan-kontratu  bat  eskain diezaiea  Euskadiko  osasun arretako sistema
indartzen jarraitzeko beharrezkoak diren pertsona guztiei.

“3.-Andoaingo udalak Osasun sailari eskatzen dio Osakidetzako plantilla berritzeko, egonkortzeko eta
beharrezkoa  den  neurrian  handitzeko  politikarekin  jarraitzeko.  XII.  Legegintzaldirako  Gobernu
Programako  konpromisoak  betetzeko  eta,  ildo  horretan,  Lehen  Mailako  Arretari  dagokionez,  plaza
hutsen eskaintzari  eusteko eta  zabaltzeko,  estaldura  indartzeko.  Era  berean,  Lehen Mailako Arretako
Estrategian (fisioterapia, farmazia komunitarioa) aurreikuistako profil profesional berriak inplementatzen
jarraituko du, osasunaren zaintza integrala hobetzeko apustuan.

“4.- Andoaingo udalak Osasun sailari eskatzen dio amaitu ditzala jada onartuta eta deituta dauden lan-
deialdi  publikoen prozesuak,  plantillen  jarraitutasuna eta  egonkortasuna bermatzeko,  eta,  aldi  berean,
lanean jarrai dezala hurrengo urteko LEPak eta deialdiak onartzeko, behin-behinekotasuna murrizteko eta
enplegu egonkor eta kalitatezkoari laguntzeko konpromisoan.”

Alkate andreak, eztabaidarako txanda ireki du eta lehenbizi, Alvarez jaunak, EH Bildu udal taldeko
eledunak, hartu du hitza, honakoa esateko:

“Mozioa  nahiko  orokorra  zenez,  guk  Andoainera  ekarri  nahi  izan  dugu  eta  Andoaingo  osasun
zentroan zein egoeretan zeuden galdetu genien eta, esan ziguten, adibide gisa edo, orain udan 9 sendagile
daude eta hirunaka hartu ditzakete oporrak baina ordezko bat bakarra dute. Horrek zer esan nahi du? Ba,
gelditzen direnak, lanean dauden langileak, askoz ere ordu gehiago sartu behar dituztela, beraien lankideak
oporrak egin ditzaten. 

“Baita ere, esan ziguten, ordutegia murriztu egin behar izan dutela, lehen arratsaldeko zortzirak bitarte
egoten ziren eta orain arratsaldeko bostak bitarte eta, baita ere, esaten zuten, askok jartzen dugula fokoa
pandemian eta pandemian azaleratu egin dela, baina egoera hau 2018tik datorren arazoa da, murrizketa
desberdinak izan direla Osakidetzan eta ondorioz, egoera honetara iritsi gara.

“Pandemian konturatu gara arazoaz baina, Osakidetzako langileak denbora asko daramate egoera hau
salatzen.

“Andoaingo Osasun Etxearen adibidea azaldu dugu arazoa gure herri mailan azaltzeko.”
Jarraian, Santana andreak, Elkarrekin Podemos udal taldeko eledunak hartu du hitza, honakoa esateko:
“Me resulta paradógico lo de la moción alternativa y, sobre todo que el PNV defienda y ahora quiera

defender un sistema en el que estamos abocados por la política que han llevado.
“Hace poco, el 8 de junio, unas declaraciones de Gotzone Sagardui que las habrán escuchado todos,

pero las voy a decir, porque a mí me hace mucha gracia cuando entramos en postureos, de que se está
llevando una política que nos está abocando, porque, claro, el tema del ambulatorio de Andoain que es
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local viene por la política que hay en el Gobierno Vasco, no nos tenemos que olvidar, entonces, lo que
dijo, la Consejera, que ni a su socio de gobierno le gustó mucho, fué, _ nos enfrentamos al reto de
trasladar a la ciudadanía que estamos ante un cambio de cultura, de usos y costumbres en nuestra relación
con los servicios sanitarios, habrá que desplazarse con más frecuencia para determinados procesos, habrá
que consultorios que estén atendidos por servicios de enfermería o, incluso que permanezcan cerrados en
épocas como las que se avecinan, las vacaciones, recurriremos a consultas telemáticas y a herramientas de
triaje_.

“Me resulta  muy paradógico  que,  la  Consejera  diga  eso y  luego aquí,  el  PNV meta  una moción
alternativa,  instando  al  Gobierno  Vasco  a  que  se  cumpla  un  poco,  lo  contrario  de  lo  que  dice  su
Consejera.

“Esto es a lo que estamos llegando, después de muchos años, en los que nosotros también lo hemos
estado denunciando. En Sanidad estamos de pena en servicios públicos y bueno, para eso hay que bajar al
barro y a mí, por desgracia, pues me ha tocado, me ha tocado ir al ambulatorio, me ha tocado oir la queja
de los médicos de que vienen con 62 años con ganas de jubilarse,  haciendo las sustituciones de los
compañeros, con el EPI ahí tirado porque vienen de una consulta domiciliaria, todavía tiene otros 30
pacientes,  están que no pueden más,  me toca vivirlo  desde ahí,  me toca vivirlo  desde la  escuela  de
enfermería y medicina, como están los compañeros y compañeras. 

“Sabemos que esto es real, no es ahora que vamos a instar al Gobierno Vasco. Esta situación que
llevamos años sufriéndola, ahora se está viendo, como nadie, ninguno de los chavales que hace el MIR
quiere acabar de médico de familia, ninguno, por lo que está pasando, esto se sabía desde hace tiempo
que iva a pasar, incluso prefieren irse fuera, pero bueno, eso es otra historia. 

“A nosotros, cuando menos, nos resulta curioso, entonces, nosotros, quiero decir que vamos a apoyar
la  moción que presenta EH Bildu,  porque nos parece realista,  nos parece que es verdad,  la  moción
alternativa nos parece bien pero, no nos la terminamos de creer, cuando se dice una cosa y se hace lo
contrario y, bueno, es un poco también declaración de intenciones de que todo se lleve a cabo y de que
todo se resuelva y bueno, se supone que sí, se resolverá, se llevarán a cabo las OPEs. 

“Creo que ese no es el problema de este momento, el problema va a ser muy grave. En Andoain lo
venimos sufriendo desde hace muchísimo tiempo, porqué, aquí tenemos un concierto, un concierto, aquí
lo público hace tiempo que desapareció, un concierto, que por cierto, voy a decir, hace diferencia al que
va por la seguridad social y el que tiene seguro privado dentro del mismo concierto. Así que, encima,
somos ciudadanos de cuarta regional. 

“El gasto por persona, tenemos mucho más bajo que el resto, por ejemplo comparando con una
persona de Lasarte, eso ya se nos dijo hace tiempo en una reunión que tuvimos, no se ha hecho nada al
respecto, ahora se presenta una moción que, creo que tiene consistencia, la verdad es una moción que la
podíamos haber presentado nosotras tranquilamente y, se hace una moción alternativa que está muy bien,
pero, en realidad, si se quiere defender esto, creo que estándo en el gobierno tiene sitios y lugares donde
puedan  defenderlo  de  verdad  y  sobre  todo,  defender  lo  que  se  está  dando  en  Andoain,  somos
tercermundistas dentro de la provincia. Dentro de la provincia somos tercermundistas y luego, otra cosa,
en cuanto al colapso que tenemos en los ambulatorios, es increíble, es increíble y, también por desgracia
lo he tenido que sufrir la semana pasada, como está urgencias, urgencias está desbordado, te pasas todo el
día y no hay médicos sufientes, están con la lengua fuera, no llegan, y es porque, si cierras las consultas de
un municipio terminas en urgencias, por tanto, si que pido que insten, por supuesto va  a salir adelante su
moción, no hay ninguna duda, son mayoría, pero de verdad, desde nuestro grupo, cuando hemos leido las
dos mociones, por supuesto, de acuerdo, que insten a todo esto, pero de verdad, que se haga algo, que se
haga un seguimiento, que de verdad, se trata de la salud de todas y todos, que no se quede ahí.

“En cuanto al tema de la geriatría nosotros estamos totalmente de acuerdo, tiene que haber en todos
los ambulatorios debe haber el  servicio de geriatría  y  crónicos,  porque es verdad que quitan mucho
tiempo al servicio de médicos de familia y entonces, puede ser un área con médicos especializados en
geriatría que atiendan a las personas de la tercera edad e igualmente a los crónicos.”

Jarraian, Goenaga jaunak, EAJ/PNVko zinegotziak, hartu du hitza, honakoa esateko:
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“No  iba  a  intervenir,  pero,  jo…,  yo  si  que  pediría  seriedad  Sra.  Santana  y  solicitaría  que  no
empezáramos  con personalismos  de  me ha  tocado esto,  lo  he  vivido  de  cerca,  etc.  Si  entramos en
casuísticas personales, las casuísticas personales y concretas, pueden ser diversas y multiples.”

Santana andreak erantzuten du:
“Perdone,  las  casuísticas  personales  son  las  que  hay  en  estos  momentos…  ¿Ha  estado  en  el

ambulatorio, ha ido a la residencia?
Jarraitzen du Goenaga jaunak:
“Por desgracia la semana pasada he ido y obviamente, ese colapso, esa saturación, esa atención yo no

lo he tenido.”
Santana andreak dio:
“¿En el hospital de Donostia?”
Goenaga jaunak dio:
“Yo  no  lo  he  tenido.  Por  desgracia  lo  he  sufrido,  por  lo  tanto  no  puedo  generalizar  desde  mi

prespectiva y desde mi experiencia no puedo sacar conclusiones generales, sería erróneo por mi parte y de
poco rigor, por mucha buena atención o mala atención que haya recibido y lo mismo pido, tampoco
podemos generalizar por la experiencia personal, individual de cada uno, como si esto fuera el fin del
mundo.

“Nik bai, matizatu nahi dut, mozio baten eta bestearen aldean dagoen matiz bat, aditzetan dagoela, eta
aditzetan zerbait, _ el tiempo verbal_, mozioen planteamenduan, batek esaten du, que se empiece a hacer,
que se ponga en marcaha, qu ese empiece a… barkatu, aquí ya hay muchas políticas de las que se están
instando, ya se están haciendo y, efectivamente, habrá que intensificarlas, habrá que mejorarlas. 

“Sistema bat berez ez delako prefektua. Eraiki dugun sistema….urte luzeetan iraiki dugun sistema hau
izango ditu bere itzalguneak eta ez da perfektua izango, hobetu beharko da, ziur hobetu beharko dela,
baino, gaur ez gara jaio, gaur ez gara hasten. 

“Nos ha llamado hipócritas creo, cuando, joe, tu propio partido en Madrid está poniendo en Madrid
el sistema de protección social y sanitario como ejemplo a seguir en el resto del estado. No, no, si , si, en
Madrid este es el ejemplo a seguir pero aquí parece que es un sistema fracasado, obsoleto, que deja a la
gente desatendida. El sistema público en Euskadi es universal,  es mejorable, es un sistema que tiene
mucho margen de mejora, pero, jo, no nos vamos a cortar las venas y vamos a partir de un punto de
partida mejorable, pero que ha costado muchos años construirlo y hay que seguir perfeccinándolo.

“En el año 2018 empiezan a aparecer… no, no, esos sistemas estructurales, esas deficiencias vienen
desde hace mucho tiempo atrás. 

“Eta horregatik, zuzentzeko, politika publiko ezberdinak martxan jartze ari dira, baina, jo, ez gara gaur
jaio eta nik egin nahi dudan aldarria da, jarrai dezagun despolizitatzen eta osasun sistema kalitatezko bat
bermatzen, etorkizunerako baliabideak eta beharrak jartzen.

“Por  cierto.  Saca  la  estadística  de  lo  que  se  invierte  en  Andoain,  lo  que  se  invierte  en  Lasarte,
empezamos también con el baile de las cifras, pues si empezamos así cuanto se invierte aquí por ratio,
por persona, por municipio, pues seguramente….., es que, …… tendremos cifras a favor en contra…”

Santana andreak dio:
“Está privatizado.”
Goenaga jaunak dio:
“Usted lo  considera privatizado.  Yo creo que en Euskadi  no hay  una persona,  una  persona que

necesite atención sanitaria, que se le vaya a dejar en la calle, cualquier persona en Euskadi se le va a
ofrecer  un  servicio  de  salud  público.  Con  sus  pegas,  con  sus  dificultades  y  con  sus  lagunas  y,
efectivamente, un sistema de estrés como hemos vivido a raíz de una pandemia mundial. 

“Sin negarlo, sin negar las posibles mejoras que hemos podido identicar en x puntos en una moción,
pero, hoy no empieza el sistema de Euskadi.”

Santana andreak dio:
“Pues a usted tal ve le ponen la alfombra roja cuando va….”
Goenaga jaunak dio:
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“Eso no se lo tolero, eso no se lo tolero… soy tan ciudadano como usted… pero parece una sobrada
Sra. Santana, No se lo tolero, no se lo tolero, porque ya se dice cualquier chorrada aquí, lo suelta y eso es
una falta de respeto. Yo, como ciudadano que soy, voy como usted, llamó por teléfono, espero en la cola
la atención al igual que usted, pulso uno, pulso dos y cuando me dan la cita voy y, mi médico de cabecera
o su sustituto o enfermera me atiende y me dan la vez al igual que a usted, para hacerme la analítica y
tengo que esperar en las mismas listas de espera, no le tolero, al igual que usted, porque yo…que tengo de
especial..”

Santana andreak erantzuten du:
“Usted está diciendo que no es verdad….
Goenaga jaunak erantzuten du:
“No, no, benetan, Sra. Santana, punto y aparte, punto y aparte. Chin pum.”
Jarraitzen du Santana andreak:
“Bien,  pues,  punto y aparte,  chin pum. Los médicos  en urgencias  estaban colapsados.  El  martes

pasado había una lista de espera de 120 personas y lo puede consultar. Entraba a la mañana…”
Goenaga jaunak erantzuten du:
“El martes pasado, no le voy a decir donde estaba….”·
Santana andreak:
“Bien, pues yo también estaba.”
Goenaga jaunak dio:
“Está diciendo que el martes pasado estaba el sistema colapsado, lo ha afirmado. ¿Es cierto verdad?

Bien, perfecto. Pues, yo le digo que no y en primera persona le digo yo que no y se me dió la atención de
como usuario como a cualquier otro, obviamente, habrá prioridades, no es lo mismo una enfermedad
crónica, una urgencia y una urgencia grave y una urgencia leve. Entiendo que eso, como todo el sistema
sanitario, tendrá que sufrir el estrés y evidentemente estamos en verano. 

“Se dice que el ratio ha variado, obviamente, los andoaindarras también varían, en agosto no hay el
mismo nivel de andoaindarras que en julio, por tanto, jo, esos planteamientos, a usted le atenderán  y tal,
me parecen peligros y, efectivamente, si empezamos a contar experiencias individuales de cada uno, lo
que podemos es sacar conclusiones muy injustas.”

Santana andreak jarraitzen du:
“Hablado con los médicos y médicas que había allí, porque muchos son compañeros y compañeras,

eh… y estaban colapsados, ahora que usted tenía una urgencia, por supuesto hay un triaje, si usted tiene
una urgencia, no le van a dejar ahí con un accidente grave y que esté esperando allí horas.

“Vuelvo a repetir, había 120 personas…. A usted, tal vaz tenía algo grave y le han pasado. Se lo repito
Sr. Goenaga, había 120 personas y puede llamar y preguntar. Así de claro.”

Jarrian, Verdasco jaunak, PSE-EE udal taldeko eledunak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Desde el  grupo socialista  tenemos claro que es fundamental  avanzar  en la  base del  sistema del

sistema  que  es  la  atención  primaria  y,  que  ha  vivido  momentos  de  absoluto  tensionamiento  por  la
pandemia. 

“Para nosotros es una prioridad. Por eso y, como ha dicho la Sra. Santana, a nosotros también nos
llamó mucho la atención las declaraciones que realizó el otro día la Consejera de Salud, en tanto qu ese
pudiera dar a entender que se abría otro camino en sentido contrario, que en ningún caso los socialistas
íbamos a compartir.

“Nosotros ya lo hemos dicho publicamente y hoy lo volvemos a repetir, fueron una declaraciones
muy desafortunadas y así,  nuestros compañeros de partido lo trasladaron al departamento. La propia
Consejera  ha  reconocido  que  los  profesionales  han  recibido  con frustación,  sorpresa  y  enfado  esas
palabras y lo mismo ha sucedido con la ciudadanía en general. 

“Nuestra apuesta pasa por una Osakidetza que garantice los altísimos estándares de calidad, que la
sanidad pública vasca a tenido a través de su historia y por una salud más cercada al ciudadano y, eso es lo
recogemos en el acuerdo de gobierno y, de ahí no nos vamos a mover los socialistas. Desde el partido
socialista creemos que lo que hay que hacer es garantizar que Osakidetza preste una atención adecuada a
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la ciudadanía y, por supuesto, eso es incompatible con un modelo que se aparte del modelo de salud más
cercano que señala el acuerdo de gobierno.

“A partir de ahí, es evidente que, hay que hacer frente a los problemas que puedan ir apareciendo en el
camino como por ejemplo la falta de médicos en atención primaria, que es verdad que faltan. Ante esa
falta no hay que resignarse, sino poner todos los medios para contar con suficientes médicos de familia y
hacer atractivo que vengan a Euskadi.”

Jarraian, Alvarez jaunak, EH Bilduko eledunak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Argitze aldera. Ez didazue ukatutko, Goenaga jauna zuk egindako aipamen baten arira, Osakidetzak,

gaur egun, duela urte batzuk baino, herritarrenganako arreta eskasagoa ematen duela. Egia da, inor ez
duela kalean uzten, baina, lehen edozein gauzarekin 15 egunera edo hilabetera kontsulta zeneukan, egun,
lau  edo  sei  hilabetez  atzeratzen  da  eta  medikuek,  beraiek,  horren  jatorria,  ez  nik  edo  EH  Bilduk,
medikuek esaten dute 2018tik ematen ari diren murrizketei dagokiola arreta kaxkarragoa eskaintzea.

“Verdasco jauna, zuk esan duzu, _una salud más cercada al ciudadano_, hori nahi dugu guk ere eta
gure ustez,  gaur egun,  ez da hori  ematen,  askotan telefonoz egiten dira  kontsultak,  esan den bezala,
hilabete askotako atzerapenarekin ematen dira kontsulta orduak eta, gure mozioan eskatzen dugu hori
errotik  aldatu  behar  dela  eta,  errotik  aldatzeko Sagardui  Sailburuaren deklarazioak  ez  dira  izan,  esan
dezagun, oso txukunak edo ez datoz bat errotik aldatzearekin. Horixe argitu nahi dugu, andoaingo datuak
emateaz gain, hau erkidegoaren arazoa da.”

Goenaga jaunak, erantzuten du:
“Dena  den,  Sagardui  andrearen  adierazpenak,  obviamente,  izan  daitezke  hobegoak  edo

desafortunatuagoak, baina, berriro diot, igo dezagun nibelez, alegia, ez gaitezen politikakerietan erori, nik
uste dut osasun publikoaren aldeko apostua izan behar duela transbertsala eta alderdi guztien aldekoa eta,
no, no, según quién gobierna, si es Sagarduy o, si es Rafael Bengoa, no, han pasado diferentes dirigentes y
tiene que ser una apuesta conjunta, de todos y si entramos en alderdiqueris  edo, alderdikerietan sartzen
bagara, flaco favor vamos a hacer a la sanidad pública.”

Alvarez jaunak erantzuten du:
“Erabat  ados,  baino,  guk,  erantzunkizuna  orain,  orain  dagoenari  dagokio  eta  deklarazio  ez  egoki

horiek  egin  ditunari  eskatu  beharko  dizkiogu  ezta?  Ez  dizkiogu  eskatuko  aurreko  sailburuari  edo
hurrengoari edo ez dakit nori. Erantzunkizunak eskatu behar dizkiogu gaur egun sailburu denari edo sail
horri eta sail hori kudeatzen duen alderdiari. Ez gara beste ezer egiten eta berdin egingo genuke beste
alderdi bat egongo balitz, beste sailburu egongo balitz eta egoera berdina izango balitz.”

Jarraian, Izagirre andreak, EAJ/PNV udal taldeko eledunak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Erantzunkizunez jokatu behar bada, ba erantzunkizunak eskatzen du, horrelako gai batean denok bat

egitea eta denok lan egitea egoerari aurre egiteko. Gobernuan daudenak lan gehiago egin beharko dute
baina besteen aportazioak ere garrantzitsuak izango dira eta uste dut, momentu honetan eta gai honekin,
espreski, ez zaudetela lanean jarduteko gogoarekin edo erronkarekin. 

“Erantzunkizunez jokatu behar bada, bai EH Bildu alderdiari eta bai, Elkarrekin Podemos alderdiari
esaten diet dagokion estamenduan bat egitea eta lanean hastea, zeren Andoaingo udalari ez dagokio hori,
dagokion estamenduetan bat egitea eta denok batera iritsiko gara beharrezkoa den osasun zerbitzu bat
ematera, baino, hasten bagara politikakerietan eta Sagarduik esan zuena eta, esan ez zuena eta, afortunatua
edo desafortunatua  eztabaidatzen  ba  ez  dugu aurrera  egiten,  aurrera  egin  behar  da,  arazo  bat  dago,
aspaldidanik dator arazo hori eta uste dut Eusko Jaurlaritzak bere neurriak hartzen ari dela eta horretan
indarra jartzen ari dela egoerari aurre egiteko, orduan, berriro diot, erantzunkizunez goazen denok alde
batera.”

Alvarez jaunak erantzuten du:
“Guk  ezin  dugu,  ardura  dugunean  eta  erantzunkizuna  dugunea,  esatea  parekoari  edo  oposizioan

dagoenari erantzunkizunez jokatzea dela isilik egon zaitezte eta gurekin bate egin. Ez…
Izagirre andreak dio:
“Nik ez dut esan isilik egon eh… Nik esan dut aportatu eta lan egin aurrera jarraitzeko. Nik ez dut

esan isilik egoteko, inondik inora.”
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Alvarez jaunak jarraitzen du esanez:
“Eta dagokion mahaietan ari dira aportazioak egiten EH Bildukoak. Zer gertatzen da? Aportazioak ez

badira onartzen eta zuek egiteko duzuen modua gai honetan gure gustokoa ez bada eta, guk gauzak beste
modura egitea proposatzen dugu. Nik uste dut eskubidea dugula esateko.”

Parte-hartze gehiagorik izan ez denez, Alkate andreak EH Bildu udal taldeak aurkeztutako mozioa
bozketara jarri du eta Osoko Udalbatzarrak, gehiengoz, Alkate andrearen eta PSE-EE eta EAJ/PNV udal
taldeetako  zinegotzien  kontrako  botoekin  eta  EH  Bildu,  eta  Elkarrekin  Podemos  udal  taldeetako
zinegotzien aldeko botoekin, ez du onartu.

Jarraian,  Alkate  andreak,  PSE-EE  eta  EAJ/PNV  udal  taldeek  aurkeztutako  mozio  alternatiboa
bozketara jarri du eta Osoko Udalbatzarrak, gehiengoz, Alkate andrearen eta PSE-EE eta EAJ/PNV udal
taldeetako  zinegotzien  aldeko  botoekin,  EH  Bildu  udal  taldeko  zinegotzien  kontrako  botoekin  eta
Elkarrekin Podemos udal taldeko zinegotziaren abstentzioarekin, onartu du.

6. Ebazpenen berri ematea, zehazki, 1109 zenbakidunetik 1259 zenbakidunera.

Alkateak  zinegotzi  guztiei  jakinarazi  die  Alkatetzaren  ebazpenak,  nahiz  eta  edukiaren  berri  izan
Udalbatzarra aurretik, beraien esku daudela, hain zuzen ere, 1109 zenbakidunetik 1259 zenbakidunera.

Gaia eztabaidara jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Osoko Udalbatza jakinaren gainean geratu
da. 

7. Galderak, eskaerak eta proposamenak.

Alkate andreak, galderak, eskaerak eta proposamenen txanda ireki du eta lehenbizi Alvarez jaunak, EH
Bilduko eledunak, hartu du hitza, honakoa esateko:

“Aurreko  udalbatzan  ere  gaia  atera  genuen,  baina,  iruditzen  zaigu  herrian  badago  ezinegona  eta
dexenteko saltsa N1 errepidea dela eta, herritarrak urduri ikusten ditugu, badakigu herritarrak bertaratu
direla informazio eske eta teknikoki gauzak jakin nahiean. Hasiera batean, uztailaren 20 ingururako eman
zitzaien  hitzordua  baina  ondoren  deitu  zitzaien  ezetz  eta  abuztuan  10a  ingurura  atzeratu  zitzaien
hitzordua. Atzerapen horrek jendea oraindik eta gehiago urduritzen du. Gure ustez, lehenik eta behin,
alegazio epea, badakigu, atzerapena eskatu zenutela iraila 30a bitarte eta 14a bitarte onartu zela baina,
iruditzen zaigu jendea abuztuaren 10a bitarte lehenengo hitzordua ez badu izango arkitektoarekin edo
dagokion teknikariarekin eh…. Iruditzen zaigu alegazioak egiteko epea motza dela eta handitu beharko
litzatekeela eta bestetik, guk gai horren inguruan, hasiera-hasieratik  mahai bat eskatu izan dugu, mahai
bat herri bezala erantzuteko Andoaingo etorkizunean hain garrantzitsua den gai honi erantzuteko.

“Mahai hori ez da eratu, ezetz esan zen eta uste dut orain, mahai horren hutsunea nabari dugu. Jendea
galduta dago, jende bat haserre dago, beste batzuk agian pozik egongo dira baina ez dago herri ikuspegia
gai honen inguruan eta, badakigu ez dela egongo denontzat onuragarria izango den soluzio bat, baina,
eztabaida bat ematen bada, iruditzen zaigu jendeak beste modu batera hartzen ditu gauza hauek.

“Bestela  arriskua  dago,  bai  Etxeberrieta  eta  Gure  Atsegina  Buruntzakoarekin  gertatu  zen  bezala,
berriro gertatzea eta udala eta herritarren artean geroz eta distantzi gehiago egoteko eta, horrekin batera,
baita  ere,  iruditzen  zaigu,  guk  alderdiok,  eztabaidatu  eta  hitz  egin  beharko  dugula.  Uztailaren  7an
argitaratu  zen  ibilbide  proiektu  hau  eta  geroztik  ez  da  Hirigintza  batzorderik  deitu,  abuztua  dator,
badakigu abuztuan ez direla batzorde asko deitzen eta uste dugu, udal bezala honi buruz erantzun bat
eman behar dugula, adostasunera iritsi edo ez, baino, erantzun bat eman behar dugu eta gainera gustatuko
litzaiguke ibilbide proiektu honen inguruan alderdi bakoitzak duen iritzia jakitea eta gainera zuzenean
Lainez andrea, herriko Alkate bezala, gustatuko litzaiguke jakitea zer iritzi duzun ibilbide proiektu honen
inguruan eta eskatzen duguna da, bai alegazio epea zabaltzea eta bestetik, mahai bat osatzea honi erantzun
bat emateko, adostasuna lortuko dugu edo ez baino hitz egin gabe gauzak ez dira adosten.”

Jarraian, Verdasco jaunak, PSE-EE udal taldeko eleduna eta Hirigintza, Obra, Ingurumen eta Landa
Guneko Zinegotzi Ahaldunak, hartu du hitza, honakoa esateko:

“Desde el día 7, desde que fuimos conocedores de que el proyecto ya estaba en exposición pública, el
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arquitecto municipal ya está trabajando en ello, analizándolo para redactar un informe, pero si que es
cierto que durante este tiempo, por motivos de salud, no ha podido dedicarle todo el tiempo que requiere
el proyecto, es más, a día de hoy, se encuentra de baja, desconocemos cual es el plazo de la baja y, en
todo caso, dependiendo del ese plazo de baja tendremos que buscar alguna otra solución. En cuanto
tengamos el informe del arquitecto lo pondremos sobre la mesa, a todos los partidos.”

Alvarez jaunak erantzuten du:
“Gauza bat, Verdasco jauna. Nik uste dut bat etorriko garela esanez egitasmo hau dela Andoainen

etorkizunean dagoen egitasmo garrantzitsuenetako bat, garrantzitsuena ez bada eta, ezin dugu ez guk eta
ezin ditugu herritarrak eduki arkitektoaren osasunaren arabera, honek eskatzen du beste lidergo mota bat,
beste kudeaketa mota bat. 

“Demagun, irailaren 14a bitarte arkitektoa bajan badago? Zer esango diogu herritarrei? Arkitektoa
bajan  egon  da  eta  alegazioak  egiteko  epea  pasa  da  eta,  aizue…  jendea  urduri  dago,  jendeari  bere
etxebizitza botatzen zaio, beste bati,  ez dakit zer…, jendea egoera horretan dago.  Gure ustez egoera
honek beste kudeaketa mota bat eskatzen du eta beste lidergo mota bat eta, guk, alderdi bezala eskatzen
dugu eztabaidatzeko aukera  izatea  eta  gure  posizioak  eta  alderdi  bakoitzaren posizioak  mahai  batean
jartzeko aukera jartzeko aukera izatea.”

Jarraian, Alkate andreak hartu du hitza, honakoa esateko:
“Como me ha apelado directamente el Sr. Alvarez, voy a tratar de explicar lo que creo que, una y otra

vez hemos repetido constantemente.
“Ahora usted indica que no podemos estar pendientes de la salud de una persona y, estamos todos de

acuerdo,  pero  es  que la  baja  es  de  hoy,  entonces,  lógicamente  las  cosas  ocurren  cuando ocurren  y
tampoco tenemos baritas mágicas para evitar que las personas se pongan enfermas.

“En ese sentido, creo que, ya el Sr. Verdasco lo ha indicado dependemos de a ver cual es la situación
de la baja y función de eso, lógicamente no nos quedaremos parados, se buscará alguna solución, se les
planteara para que vayamos todos a una, proque todos entedemos que lo mismo que se ha hablado antes
con el tema de Osakidetza este es un punto en el que deberíamos tener la mayor unanimidad posible y
trabajar todos conjuntamente porque creo que aquí lo más importante es que el municipio de Andoain,
lógicamente va a estar afectado por la N1 y por el desarrollo que se haga de la misma y como muchas
veces se ha dicho y como muchas veces yo ya he dicho en plenos anteriores que, también lo dije, en el
pleno de abril y creo que a alguna pregunta que hicieron ustedes anteriormente, la Alcaldesa siempre va a
estar para defender los intereses de Andoain, pero para eso necesitamos un documento de partida y para
eso  estaba  trabajando  el  arquitecto,  para  generar  el  primer  documento,  cuando  menos  de  forma
esquemática, no entrar en todas las frases, para poder hacer, porque estaba previsto convocar la semana
que viene la comisión de urbanismo, en la cual se puediera adelantar ese esquema, no será definitivo, pero
por lo menos decir las cosas qu ese habían detectado para poder tramitar.

“Ahora ante esta baja, no sé si seremos capaces de poder llevarlo a cabo o no y les iremos informando
al respecto.”

Alvarez jaunak erantzuten du:
“Gauza bat, bakarrik, amaitzeko. Esan duzu, _trabajar todos conjuntamente_, horretarako aukerak eta

mahaiak egon behar dute, uztailaren 21a da, uztailaren 7an argitaratu zen, esan dugun bezala, ziurrenik
guk gaur gaia ez bagenu hona ekarri, ez genuen erantzunik izango eta ez genuen mahai edo batzorde
baten berri  izango,  ez  dakit  noiz  arte.  Orduan,  denok elkarrekin  lana  egin  ahal  izateko,  horretarako
guneak egon behar dute baita ere eta, nik galdera zehatzagoa egin dizut, uste dut, baino, ibilbide proiektu
honi  buruz  arkitektoak  txostena  egin  dezan  ondo  dago,  baino,  horren  gainetik,  nire  ustez,  alderki
bakoitzak eduki dezakegu gauza txikietan sartu gabe, halako iritzi orokorra, bat gatozen ibilbide proiektu
horrekin, bai edo ez. 

“Guk esaten dugu ibilbide proiektu hori Andoaingo ikuspegitik ez dela egokia, agian, Gipuzkoako
trafikoa kopontzeko egokia izan daiteke, baina, Andoaingo herriaren garapenerako ez da egokia eta nik
uste dut hortik abitu behar dugula alderi bakoitzak bere iritzia emanez eta esan dugun bezala, alegazio
epea zabaltzea, arkitektoa, gainera, ez badakigu noiz arte egongo den, gutxienez, abuztuaren 10ean hasiko
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da herritarrak artatzen, uste dut epez larri gabiltza eta atzerapena eskatu beharko litzateke eta ondoren
esan dudan bezala mahai bat eratu beharko litzateke.”

Alkate andreak erantzuten du:
“Es importante no manipular las cosas que se dicen. Estamos diciendo que se iba a convocar una

comisión de urbanismo que, ahora mismo no sabemos, si se va a poder convocar y, eso no es a petición
suya, eso es porque ya estaba previsto. 

“Lo mismo que tampoco fué a petición suya pedir el retraso porque, también ya lo anunciamos en el
mes de abril que, si no teníamos el tiempo suficiente pediríamos ampliación del plazo.

“Siempre, parace que ustedes que, aquí se dicen las cosas y luego ustedes registran una iniciativa para
que la ciudadanía piense que ha sido inicitiva suya y, nosotros estamos trabajando todo el tiempo para
intentar hacer lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos y, desde luego, siempre, para intentar que la
ciudadanía de Andoain, se sienta atendida y se sienta referenciada.

“En ese sentido, lo hemos dicho antes, lógicamente, sin un informe técnico, nos parece que es lo
priemero  que  tenemos  que  tener  encima  de  la  mesa  para  que  todos  los  partidos  luego  se  puedan
posicionar, pero, lógicamente, primero nos tiene que asesorar la parte técnica, como se hace en este tema
y así como en el resto de temas, creo que, ningún tema viene a comisión o pleno sin un informe técnico
correspondiente.

“En este tema, siendo tan importante y tan necesario para toda la ciudadanía, me parece  que sería un
error empezar a debatir aquí cada uno lo que opina sin saber exactamente, técnicamente, que nos dicen y
como están viendo que va a afectar al municipio y, en ese sentido, insisto, primero trabajaremos para
tener  ese  informe técnico  y,  por  supuesto,  ustedes  también  pueden trasladar  sus  opiniones,  pueden
registrarlas y decir, lo mismo que cuando se entregan los presupuestos, cada uno los analiza. 

“Si ustedes han analizado ya el documento, el documento que se puso a disposición para que todos
los  grupos lo analizaran,  lo  mismo que,  también hablamos con asociaciones,  las  asociaciones que se
habían ya trasmitido la información, algún ciudadano que también había llamado, alguna empresa que
había  llamado,  con todas  ellas  hemos  estado hablando  para  que,  en  el  momento  en  el  ellos  hayan
analizado la  situación,  el documento,  el proyecto, nos hagan saber sus opiniones  y por supuesto los
grupos políticos también. 

“Si, ustedes tiene un poco su visión de como es la situación y la quieren plasmar, de que alegaciones
harían, antes de tener el informe técnico estaríamos encantados para que, lo mismo que les hemos dicho,
tanto a ciudadanos, como a empresas, como a asociaciones.

“Nuestra intención es, por supuesto, que cada uno de ellos pueda dirigirse directamente a Diputación,
para trasladarlas pero, desde luego, les hemos ofrecido los recursos del ayuntamiento para que, también,
si ellos quieren se incluyan dentro de la alegación global que pueda presentar el ayuntamiento todas las
coas que nos quieran decir y, por supuesto, sobra decir que los partidos tienen, lógimante, esa opción,
pero vamos, creo que eso ya es obvio.”

Alvarez jaunak dio:
“Alderdiok, iruditzen zait, bakoitzak bere aldetik, bere alegazioak egitea baino, aukera hori beti dago,

hurrengo pauso bat bezala, guk, egin beharko genukeena da, mahai batean eseri eta ikusi adostasunarik
egon daitekeen edo ez. Hori da eskatu duguna.

“Bestetik, eskatu dugu, ikusita egoera zein den, irailak 14a bitarte atzerapena ondo dago, baino, gure
ustez, ez da nahikoa, hori ari gara eskatzen, zeren, jada, ikusita jendeari abuztuaren 10rako ematen zaiola
lehen hitzordua eta seguraski  lehen hitzorduan ezin izango ditu egin alegazioak,  informatu eta guzti,
irailaren 14a baino epe luzeagoa eskatzea. Horixe.”

Goenaga jaunak dio:
“Hortik hasita, argitu nahiko nuke, Andoaingo udalak eskatu zuela irailaren 30 bitarte atzeratzea eta

Foru Aldundiak atzeratu duela, legez, atzeratu daitekeen maximoa, irailak 14 ez da izan kanlendarioan,
horrela, pum, jarritako fetxa bat. Legeak esaten du esposizio publikoko epearen erdia gehitu daitekeela
maximo, alegia, hilabeteko epea bada 15 egun gehitu daitezkee maximo. Lau hilabetekoa izango balitz, bi
hilabete, beraz, gelditu da ahal den maximoan, legez ezin da hau baino arautu.
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“Hori matizatzea inportantea da, porque, badirudi borondate falta izan dela, al revés, nik uste dut, udal
gobernu  honek,  eskaera  hori  bidali  duenean baiezkoa  izan  duela  inongo  zalantzarik  gabe  eta,  legez,
araututa dagoen maximora joan da. Hortikan aparte hori,  gero, arrituta geratu naiz esan duzu, jendea
larrituta dago bere etxebizitzak botatzen zaizkielako eta, ez dakit ze etxebizitzak ari zaren konkretuki?”

Alvarez jaunak erantzuten dio:
“Badakizu ezta zeintzuk diren botatzen dituzten 3 etxebizitzak? Pentsatzen badakizula.”
Goenaga jaunak dio:
“Ez dakit, esan nahi dut, jendea? Zer etxeetaz ari zara?”
Alvarez jaunak dio:
“Presagaña, Elizalde Haundi….horietaz. Elizalde Haundi batez ere, jakin izan du prentsaren bidez,

bere etxea botatzen dutela.”
Goenaga jaunak dio:
“Bueno, ikusi beharko da zer pasatzen den, alegazioak ze zentzutan dijoazten. Gogoeta egin nahi dut,

beti, azkenengo, nik uste dut lau hilabeteetan ari gara entzuten, mahai bat sortu behar dela, mahai batean
eseri behar garela,  mahaian eseri  behar dugula, nik uste dut mahaiak perfekto daude, nahi duzunean,
desde  luego,  EAJ/PNVtik  esango dut,  prest  gaude  zurekin  mahai  batean  eseritzeko,  baina,  asuntoa,
zertarako?

“Alegia,  gaur  esan duzu gauza  bat.  Gu honen kontra gaude,  hau ez da Andoainentzat  ona,  bale,
orduan, galdera da, bueltan ekarriko dizut galdera. Prest gaude ona ez den proiektua honi hobekuntzak
egiteko? Edo, pasatuko dugu alegazio epe guztia esanez hau gure, honen aurka gaudela eta kitto, gu,
desde luego, ari gara lantzen eta, obviamente, gure proposamen politiko horiek gero arlo teknikora pasatu
beharko  dute  eta  horretarako,  lantalde  teknikoan  aurkeztu  beharko  dira  eta  berretsi  beharko  dira,
deskartatu beharko dira, ikusteko haber deskabellatuak diran alegazioak diren edo bideragarriak diren
alegazioak diran, bat egiten dut, ezin du udal baten kudeaketa guztia pertsona baten osasunaren menpe
egon,  bueno,  ba,  ordezkoa etorri  beharko du,  pentsatzen dut,  arkitektoak baja  luzerako baldin badu,
ordezkoa sartu beharko da eta ordezkorik ez baldin badago, pues asistentzia teknikoa atera beharko da
kanpora kudeaketa hori egiteko, alegia, beste prozedimendu ohiko guztietan egin den bezala.

“Dena  den,  enplazatzen  det,  goazen  gure  proposamenak  egitera  eta  nik  uste  dut,  badaudela
hobekuntza proposamen nabarmenak egin daitezkeenak, trazadu guztian zehar, epe hori daukagu, epea
zabaldu da eta goazen lana horretan egitera.

“Mahaiak? Nahi dituzun guztiak, gu prest gaude, desde luego, mahai horretan eseritzeko edo beste 10
mahaietan, baina, goazen kontenidoetaz hitz egitera, nik uste dut, pasatu behar dugula hitz egitera, aizu,
hau mugitu behar da honera, hau honera ekarri daiteke, hau gorago igo daiteke, hau jeitsi daiteke, sartu
beharko dugu jada xehetasunetan.

“Nik uste dut, jendea, udal hau ez da, corre y ve y dile bat, alegia, jarri ditu bere azpiegiturak munizipal
guztiak,  polideportiboa,  Bastero,  buruz  ari  naiz,  ez  dakit  zenbat  gehiago,  Ataria,  jendea  ikusi  dut
kontsultak egiten, fotokopiak ateratzen, alegia, internetetik deskargatzen ez dakien jendea ere interesatu
da, joan da, galdetu du, niri etorri zaizkit informazioa eskatzera eta nik Hirigintza sailera bideratzen ditut,
obviamente, eta Hirigintza sailak, nos consta, atenditzen ari da jende hori. Efectivamente, osasun arazo
bat badil badago, kudeatu beharko da orain hori, arazo hori, baina, nik uste dut, jo, udala hau, laguntzaile
edo behintzat, bideratzaile izaten ari da.

“Hortik aurrera, pues bueno, nahi duzuena, mahaiean eseri gaitezke baina mahaiean eseritzea elkarri
begira  egoteko alferrik  da.  Guk  proposatzen  dugu,  goazen mahaietan  eseritzea,  zuen proposamenak
entzun, gure proposamenak entzun eta aberastu dezagun proiektu hau. Margena dauka? Seguru.”

Alvarez jaunak dio:
“Batetik, guregana ere herritar asko hurbiltzen ari da eta guri herritar horiek esaten digutena da, joan

naiz, eman dizkidate plano batzuk, azalpena eman didanak esan dit ez dela teknikaria eta, orduan ezin
didala gauza gehiagorik esan eta, nahi badut gauza zehatzagoetak hitz egin, hasiera batean uztailak 22 zen
eta, orain abuztuaren 10ean da. Hori da guri esan digutena.

“Orduan,  abuztuak  10a  bitarte  herritarrak  daude  ez  jakinean  eta,  ari  gara  hitz  egiten,  zuzenean
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afektatuak dauden herritar, enpresa eta beste zenbaitetaz.
“Bestetik,  guk,  legealdi  hasieratik,  hasiera-hasieratik,  iazko  uztailean  hemen  egitasmoa  aurkeztu

aurretik, ari gara esanez, gure ustez 2010eko egitasmoaren gainean egin behar dira ekarpenak, gure ustez,
filosofia izan behar du N1a herrigunetik ateratzea.”

Goenaga jaunak dio:
“Joe Alvarez jauna, hori da _politica ficción_, nik uste dut hori superatu dela, orduan, beraz, EH Bildu

dago bariantearen alde eta kitto. Ez du onartuko orduan alternatiba berririk. Orduan argi eta garbi esan.
Gu honen kontra gaude eta punto. Orduan ez esan mahietara… _instamos a todo el mundo a sentarnos
en una mesa para hablar del tema, pero sigo sin reconocer el proyecto que tengo encima de la mesa.”

Alvarez jaunak dio:
“Orain arte erantzun zaiguna da, zuek hasiera batetik ez, baino orain arte erantzun zaigu, guk ez dugu

iritzia emango, ez dakigu, goazen itxarotera aurkeztu bitarte eta, hasiera batean zen, ekonomikoki bat
kostatzen zela  25 miloi  euro eta  bestea  100 miloi.  Orain badakigu,  lehengoan,  aurkeztu  zen ibilbide
proiektu hori 75 miloiekin abiatzen da eta bertan, besteak beste, ez daude kontutan hartuta Mimendi
parean egongo den, ez dakit nola esan, ez da tunela, estalpea ez da kontutan hartu eta 75 miloi baino
gehiago izango da. 

“Orain arte, bariantea ezeztatzeko, bi arrazoi ziren. Bat, ekonomikoa, bat 25 milioi inguru eta bestea
100 miloi inguru…”

Goenaga jaunak dio:
“150 milioi izan da, hasiera-hasieratik, orain dela 10 urte. Prezio igoerarekin gaur egun hori…”
Alvarez jaunak dio:
“50 milio horietan zeuden sartuta zati batzuk, horregatik kalkulatzen zen 100 milioi izango zela, zeren,

150 milioi horietan sartuta zegoen tuneletik eta, orduan, hori, 75….125 izan da ere eta, bestetik, dagoena
da, ingurumen arazoak, ba, bueno, goazen jartzera… ados bagaude guztiak….”

Goenaga jaunak dio:
“Me sorprende, orain, Bilduren preokupazioa da, que una institución supramunicipal quiera invertir en

el municipio. En cambio, el impacto medioambiental ya ha pasado a segungo…. Arritzen dit pila bat.”
Alvarez jaunak dio:
“Goazen ondo hitz egitera Goenaga jauna. _Quiere invertir en el municipio esaten duzu_, baino 75

milioi euro horiek, ez baldin badiote, gure ustez behintzat, onurarik ekartzen, gaur egun, dagoen bezala,
ibilbide proiektua, beste gauza bat ekarpena, baino, gaur egun dagoen bezala, guk egon garen guztiekin ez
daude ados. Buruntzakoak ez daude ados, Rikardo Arrregi eta Mimendikoak ez daude ados, Sorabillakoak
ez daude konforme, Belkoaingoak ez daude konforme. 

“75 milioi  kostatzen den ibilbidea  andoaindar bezala,  beste gauza bat da Gipuzkoako ikuspegitik,
baino, Andoaingo ikuspegitik, gastatuko ditugu 75 milioi euro gure herritarrak ados ez daudenean, hori da
guk dioguna.”

Goenaga jaunak dio:
“Baino, utzi didazu, esaten duzunean gure herritarrak, esan, nirekin egon diren herritarrak, ez dezagun

generalizatu, es que, daukagu mania bat egiteko, verdad absoluta bandera hori eta egongo da jendea oso
kontra  dagoena,  jendea  preokupatuta  dagoena  eta  hobekuntzak  sartu  nahi  dituena  eta  jendea  oso
zoriontsu egongo dena. Esan nahi dut, goazen, nik uste dut, larrituta dagoen jende horri erantzun bat
ematera. Politika izan behar du herritarren arazoa konpontzea eta  horretarako baliabideak jarri  behar
ditut, teknikoak eta politikoak eta uste dut, hor daukagula, herritarren arazoa konpontzea eta  ahalik eta
proiektu hoberena egitea  eta  kontra  dauden guzti  horiek  lortuko bagenu gure ekarpenekin proiektua
hobetzea eta beraien beharrak hasetzea, hor egongo da politikaren exitoa edo fracasoa.”

Alvarez jaunak erantzuten du:
“Gurekin  egon  diren  herritarrak,  bildu  direnak,  Buruntzakoak,  Rikardo  Arregi  eta  Mimendikoak,

horiek daude kontra. Hori esa dut.”
Goenaga jaunak dio:
“Esan  duzu  Sorabilakoak  honen kontra  daudela  esan  duzu  eta  Sorabillakoak  bariantearen  kontra

17

E
S
K
U
3
b
4
4
4
c
c
1
-
c
a
c
3
-
4
1
c
e
-
8
e
9
1
-
c
1
1
d
2
c
5
8
7
c
b
1



Andoaingo Udala
Akta: Akta: Osoko UdalbatzaOsoko Udalbatza

OHIKO BILKURA: 2022/07/21
Acta: Acta: Pleno MunicipalPleno Municipal
SESIÓN ORDINARIA: 21/07/2022

daude adibidez eta, zuk bariantea defendatu duzu. Interes orokorra lortu beharko dugu eta lortu behar
dugu interes orokorra horrek barne hartzea interes partikular ahalik eta gehienak eta uste dut, erakunde
publiko  garen  einean  interes  orokorretik  abiatuta  saiatu  behar  dugula  detailera  jeisten  eta  interes
indibidual guzti horiek ahalik eta ondoen jasotzen.”

Alvarez jaunak dio:
“Hori diot baino, interes orokorra nondik abiatzen dugu? Abiatzen dugu, proiektu honi ekarpenak

egitetik  edo abiatzen  dugu  2011ko proiektutik?  Hori  da  eztabaida,  hori  da  lehenengo  eztabaida  eta,
daramagu urte bete, urte eta erdi eztabaida horri uko egin nahiean eta orain jada aurkezten den proiektu
honi egin behar zaizkio ekarpena. 

“Ez,  ez.  Guk  diogu,  interes  orokorretik  goazen  eztabaidatzera.  Andoaingo  ikuspegitik,  zein  da
egokiagoa?  2011ko proiektu hura edo egun aurkeztutakoa. Hori da guk esaten duguna.”

Goenanga jaunak dio:
“Nik  uste  dut,  tamalez,  debate  hori  superatuta  dago  eta,  beste  estadio  batetan  gaude  eta,  zure

enplazamendu guzti  horiek,  eseritzeko,  hitz  egiteko,  hobetzeko,  ezerezean  geratzen  dira,  azken  esan
duzun planteamenduarekin, berriro ari gara irekitzen meloia, aurrekoa hobeagoa den..  hori superatuta
dago.  Eztabaida  zabaltzea  zertarako?  Ez  badut  errekonozitzen  proiektu  hori,  nori  egingo  dizkiot
hobekuntzak? Proiektu bat egin beharko dugu.”

Alvarez jaunak 
“Zergatik  diozu  superatua  dagoela.  Zergatik  ari  behar  dugu  beste  eszenatoki  batean,  hemen,

Andoaingo Udalbatzak, aho batez, onartuta duenean proiektu bat.”
Goenaga jaunak dio:
“Erakunde eskuduntza, eskunleak edo alegia,  eskuduntza duen erakundeak hartu dituelako erabaki

zehatz batzuk, konkretu batzuk eta, erabaki horiek, dagoeneko atzera ezinak direlako eta, erabaki horien
baitan prozedimendu legal bat dagoelako, esposizio publikoan dagoelako, esan nahi dut, jarraitu dezakegu
nahi duzuen arte, _variante si, variante no_ debate horrekin, ados, legitimoa da, baina, nik uste dut, gaur
egun eskuartean dugun debatea,  herritarrei  nik,  zintzoki  esanda,  nik esango nieki  ez  da  –variante si,
variante no_daukagu alternatiba hau eta goazen alternatiba hau hobetzera, Mimendin, goazen hobetzera
Sorabillan,  uste dut horretan sartu behar dugula, detailean, beste debatea, nire ustez, antzua, inora ez
doana.

“Jarraitu nahi badugu horretan, ados, baina nik uste dut, guk _desde luego- gure alderdia eta, uste dut
gobernu taldea ere dagoela beste predispozio batetan, herritarrei bitartekoak ematen, baina ez, denbora
alferrik galtzeko, baizik eta, lortzeko, tokian-tokiko, arazo horiek konpontzea eta bakoitzak dituen, bere
prespektiban  dituen,  puntu  ilun  horiek  edo  hobetu  daitezkeen puntu  horiek  hobetzeko  eta  sinesten
dugulako bai,  teknikoki eta politikoki hobetu daitekeela oraindik ere proiektu hori,  bestela ez genuke
egingo.”

Alvarez jaunak erantzuten du:
“Orain arte zen, ikusiko dugu, ikusiko dugu, goazen itxarotera, aurkeztu dezaten eta, orain, atzera

ezina da. Ekarpenak egin daitezke baino hau da proiketua. Orain arte zen, ikusiko da, lasai, aurkezten
dutenean hitz egingo dugu eta orain atzera ezina da jada. Orain arte hori da jaso dugun erantzuna eta jada
atzera ezina da.

“Herritarrei bitartekoak jartzearena oso ondo dago, baino jarri egin behar dira eta, esan dut jendea
etorri zen uztailaren 10ean eta abuztuaren 10a biarte ez du izango lehen bilera eta irailaren 14an bukatzn
da alegazioak aurkezteko epea, orduan, jarri behar dira benetan. 

“Guk orain arte jaso dugun erantzuna izan da proiektua aurkeztu bitarte, lasai, orduan emango dugu
iritzia, orduan hasiko gara eztabaidatzen eta orain, atzera ezina da, orain egin daitezke ekaren puntualak,
atzera ezina den proiektuari.

“Hori, horrela, orain arte ez da esan.”
Alkate andreak hartu du hitza eta honakoa esan du:
“Bukatutzak emango dugu gaurko udalbatzarra. Kontuan izanda uztailean gaudela eta,  dakizuenez

abuztuan udalbatzarrarik ez da izango, alde horretatik opor onak izan.
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“Teniendo en cuenta que estamos en el pleno del mes de julio, en agosto como ustedes saben no
habrá pleno, desearles a todos que tengan unas felices vacaciones.

“Irailean elkar ikusiko gara berriro.”

Eta beste aztergairik ezean, lehendakariak amaitutzat eman du ohiko batzarraldia, 20:04 minutu zirenean.
Idazkariak  batzarraldiari  dagokion agiri  hau idatzi  eta  Alkateak  irakurri  eta  ontzat  eman ondoren,  biek
izenpetu dute,  bat  etorriz  Toki Erakundeen Antolamendu,  Jardunbide eta  Araubideari  buruz indarrean
dagoen Erregelamenduaren 110.2 artikuluan agindutakoarekin.  Eta horren guztiaren fede, nik,  Idazkaria
naizen honek, ematen dut.

O.E. 

Alkatea Idazkaria 
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