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Bozkatzera joan diren 250 udal-
tzainetatik %65,5ek onartu dute
Gasteizko Udalak egindako az-
ken proposamena. Hala amaitu
da ia lau hilabete iraun duen lan
gatazka. Iazko urriaren 31tik egin
duten arretazko greba bukatu da
aldi berean. Gabonetan ere ados-
tu zuten beste akordio bat sindi-
katu eta udal ordezkariek, baina
orduan langileen %70ek aurkako
botoa eman zuten.
Herenegun egin zien Gorka Ur-

taran alkateak azken proposame-
na sindikatuei. Besteak beste,
udaltzainen kopurua handituko
du, lan eskaintzen eta promozio-
en bitartez. Gainera, antolaketa
arazoak konpontzeko prozesu
bati ekingo diote. Era berean,
udaltzainek 600 euroko ordain-
sari gehigarri bat jasoko dute ur-
tean, lan kargagatik. Familia kon-
tziliazioa erraztu ahal izateko, jai
hartzea ezinezkoa duten egunak
hamazazpira murriztuko dizkie-
te. Txanda bakoitzean gutxieneko
zerbitzuak bermatuko dira. Lan-
gileen gehiengoak onartu duen
arren, sindikatuek ohartarazi du-
te ez direla aldarrikapen guztiak
bete, eta oraindik «xehetasu-
nak» falta direla negoziatzeko.
Urtaran «pozik» agertu da,

«azkenean» sindikatuek «zen-
tzuz» jokatu dutela iruditzen

zaiolako. Baina hilabeteotan bi al-
deen arteko harremana ozpindu-
ta egon da. Batez ere, arretazko
grebak eragin zuen alkatearen
haserrea. Aurreko urteko epe be-
rean baino sei aldiz isun gehiago
ipini dituzte lau hilabeteotan Gas-
teizko udaltzainek. Erne sindika-
tuak ukatu egin du halakorik
egon dela; 40 udaltzainen kontua
izan dela esan du. Baina alkateak
«gasteiztarrak bahituta» eduki-
tzea egotzi die behin baino gehia-
gotan. Gatazka hauspotu zuen
Errege magoen desfile egunean
edo inauterietako desfilea egin

behar zen larunbatean bat-bate-
an 30 poliziak gaixoaldi baimena
hartu izanak ere.
Oposizioak pozik hartu du gre-

ba bukatu izana. Baina alkateari
egotzi diote orain arte ezer egin ez
izana. PPko Gustavo Anteparak
lan eskaintza publiko bat behar

dela adierazi du, akordio horre-
kin arazoa «benetan» konpondu
nahi bada. EH Bilduko Miren La-
rrionek salatu du «gasteiztar guz-
tiek diruz ordaindu» dutela alka-
tearen jardun politiko falta. Eran-
tsi du espero duela udala «arazoei
aurre egiten hastea».
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Udaltzain bat isuna jartzen, Gasteizen, joan den azaroko irudi batean. DAVID AGUILAR / EFE
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Asteazkena, 2018ko otsailaren 28a

2.734
AHT-RAKO ALEGAZIOAK

Sakana Trenaren Alde eta Sustrai

Erakuntza taldeek AHTaren aurka

Sakanan bildutako 2.734 alegazio

aurkeztu zituzten atzo Espainiako

Gobernuak Iruñean duen ordezka-

ritzan. Bi taldeek AHTaren eredua

gaitzetsi dute, eta egungo azpiegi-

turak hobetzeko eskatu. Gasteizen

ere aurkeztu dituzte helegiteak.

Martxoaren 8an ez
du grebarik egingo
Eusko Jaurlaritzak

GASTEIZ bEusko Jaurlaritzak ez
du parte hartuko martxoaren
8rako iragarrita dagoen greba fe-
ministan, Josu Erkoreka bozera-
mailearen arabera. Egungo deso-
reka konpondu beharra dagoela
esan du Erkorekak, eta zehaztu
du Jaurlaritza «berdintasunare-
kin konprometituta» dagoela.

Alegazioak aurkezten, atzo. J.M. / ARP

Bi anaia atxilo, 
haur pornografia 
edukitzea egotzita

BERA bBi gizonezko atxilotu ditu
Espainiako Poliziak Beran (Nafa-
rroa), etxean haur pornografia
edukitzea egotzita. Espainiako,
AEBetako eta Hego Amerikako
beste pedofilo batzuekin harre-
mana izatea ere leporatu diete.

Hitzartuz prozesua
martxoan abiatuko
du GuraSOSek

DONOSTIA bHitzartuz prozesua
aurkeztu zuen atzo GuraSOS pla-
taformak, ELA, LAB eta CCOO
sindikatuekin batera eginiko
agerraldi batean. Hondakinen
plana kontsentsuz adostu asmo
dute, eta prozesuak bi fase izango
ditu: informazioan eta eztabai-
dan oinarritutako da bat, eta he-
rritarren parte hartzean bestea.
Eragileak bildu nahi dituzte.


