ANOETAKO ESTADIOAREN
BIRMOLDATZEKO LANETAN
Prekarietateari ez!!! Iruzurrari ez!!!
Igor San Jose Izagirre
ELAko Eraikuntza eta Herri Lanen arduraduna

Iruzurraren hasiera
Kontua hasi zen Anoetako Kiroldegiak 50 milioiko aurrekontua egin zuenean
estadioa birmoldatzeko. Zenbateko guztiz irreala eta susmagarria da, zalantzarik
gabe. ELAk oso argi zeukan Anoetako estadioa birmoldatzeko kostua lehenbiziko
aurrekontuan sartutako 50 milioi euroak baino askoz ere handiagoa izango zela. Are
gehiago, kalkuluak egin ostean, egiaztatu dugu birmoldatze horren “benetako”
kostua ez dela inolaz ere 70 milioi eurotik beherekoa izango. Orduan, galdera hauek
datozkigu burura: zergatik jaitsi da?, nori egiten dio mesede?, nork ordainduko du
aldea?, praktikan, zer ondorio dakartza?

Obraren lehenbiziko aurrekontua
Obrak egiteko aurrekontua 50 milioi eurokoa zela ohartu ginenean, Eneko Goiarekin,
Donostiako alkate jaunarekin, bildu ginen berehalakoan, gure susmoen berri emateko.
Hala ere, argi dago ez dagoela nahigabeko akatsik lizitazio-prezio harrigarri horretan, eta,
bai, ordea, kudeatzaile politikoek onartu eta aurrez prestatutako zerbait.
Esaten genuen bezala, 70 milioiko zenbatekoa/balioa ez zen zoriz botatako zenbateko
bat, Donostian antzeko obretan egindako lanen aurrekontuetako prezioetan oinarritzen
baitzen zorrozki. Lan horien proiektuak, aurrekontuak eta lizitazioak Anoetako proiektu
honetan parte hartuko duen lantalde tekniko berdinak burutu ditu. ELAk jakin nahi du
Anoetaren kasuan zergatik aurreikusi zen obra horren prezio murriztuan egitea. Eta, batez
ere, zeren bizkar. Uste dugu aurrez prestatutako lizitazio bat dela, eta gestore politikoen
xede bakarra dela Errealak ahalik eta gutxiena ordaintzea, edozeren truk. Erraza da
ondorioztatzea azkenean langileen baldintza soziolaboralen eta lurraldearen diru
publikoaren kargura estaliko dela “zuloa”. Alegia, lan-ezegonkortasunaz baliatuko direla
eta diru-kutxa publikoari iruzur egingo zaiola. Guztion diruarekin iruzur planifikatua eta
onartua egiteak ez du inolako zerikusirik futbolzalea izatearekin eta taldearen koloreak
maitatzearekin. Horregatik, ELAk exijitzen du Errealak kostu hori bere gain har dezala
oso-osorik.

RESPECT…Langileei, Lurraldeari eta hitzarmenari!!!
Bestalde, onartezina iruditzen zaigu obra lurraldearentzako proiektu garrantzitsua dela
sinestarazi nahi izatea, eta, aldi berean, “lurraldearen” kontzeptu hori bera halabeharrezko
baldintza ez izatea enpresentzat, Gipuzkoako eraikuntza-hitzarmen kolektiboa
aplikatzean. Iruzurra txuri-urdinez pintatuta ere iruzurra da, eta RESPECT hitza modan
dagoela eta, horixe bera eskatzen dugu langileentzat eta diru publikoarentzat.

Prekarietatea, iruzurra, faltsifikazioa,…
Soldata kaskarrak, gehiegizko lanaldiak, iruzurra, dokumentuak faltsutzea, langileak legez
kontra lagatzea eta beste hamaika gauza. Horixe da Anoetako estadioaren birmoldatzelanetan aritu diren 200 langile baino gehiagoen errealitatea.

ELAk salatutakoak ANOETAn
ELAk makina bat salaketa jarri dizkio Anoetako estadioa birmoldatzeko lanei. Salaketa
horien arrazoiak izan dira:

1. Lan-baldintzak ez betetzea (lanaldiak, soldatak, segurtasuna…).
2. Dokumentuak faltsutzea.
3. Langileak legez kontra lagatzea.

Lan-arloan eskumena duen agintariek salaketa horietako asko egiaztatu eta ebatzi dituzte
jada*, eta ANOETA ZELAIA aldi baterako enpresa-elkarteak onartu ditu (obraren
adjudikazioduna) Lan Harremanen Kontseiluan (LHK).

ELAk salatutako enpresak Anoetaren kasuan,



















UTE ANOETA ZELAIA OBRA CIVIL
CONSTRUCCIONES REIS
CONSTRUCCIONES MAIZTZI
EPB Lda.
CELEMA CONST. Y CONT. S.L
VILARIÑO S.L
SOBER DE OBRAS S.L
VILAPLANO CONSTRUÇÓES Lda
AZUREX – HABITAT
TECOZAM ESTRUC. Y DRENAJES
TAMAFER Lda
MONTAFER S.L
HIERROS SANCHO
ERAIEDER S.L
EXCV. TRANS. MENDIHOTZ S.L
SARAM SAIFI MUHAMMAD
MOHAMMAD SAEE
ARARAT OBRAS Y REFORMAS S.L

*Lan Ikuskaritza (kolektiboa), LHK (kolektiboa) edo Epaitegian (banakakoa).

1. Lan-baldintzak ez betetzea (lanaldiak, soldatak, segurtasuna…).
Anoetako estadioa birmoldatzeko obretan parte
hartu duten eta gaur parte hartzen ari diren
langileak 10,11 eta 12 ordu bitarteko lanaldiak
dituzte, eta Gipuzkoako Hitzarmen Kolektiboan
jasotakoa baino % 60 gutxiago kobratzen dute.
Haien batez besteko soldata 5-8 €/ordua da,
kontzeptu guztiak barne hartuta, eta ez dute
paga estrak, oporrak, dietak, kalte-ordainak,
etab. jasotzeko eskubiderik. Eta are larriagoa
dena: inork egoera salatzea erabakitzen badu
edota gaixotzeagatik baja medikoa ematen
badiote…. kaleratzen dute.

…Kaleratzen

dute!!!.

ELAk azalpen asanblada ugari egin
ditu ANOETAko eraikuntzan.

Zorra: 4,5 milioi euro baino gehiago soldatetan eta kotizazioetan.
ELAk Laneko Ikuskailetzan etengabean salatu ditu Anoetako estadioa birmoldatzeko
obretan urratutako lan-baldintzak (soldatak, lanaldia…). Lan Ikuskailetza jarritako salaketa
horiei dagozkien arau-hausteen aktak idazten eta ebazten hasi da (kasu hauetan, ebazpena
aldekoa izan da: ERAIEDER, AZUREX HABITAT, VILARIÑO, etab….).

Lan Ikuskailetzaren 2018/IX/28ko akta
(482018005001856 akta-zenbakia).

Hau ezin da onartu!!!
Gehiegizko lanaldiek, neurrigabeko lan-erritmoak eta hitzarmena ez aplikatzeak modu
onartezinean urratzen dute indarreko legedia, eta sektorearen laneko ezbeharren kopurua
areagotzen dute. Hori gutxi balitz, hainbat eraikuntza-enpresak elkarrekin duten lehia
desleiala sustatzen du. Horren ondorioak ezagunak zaizkigu: legea betetzen duten
enpresa askok itxi behar dute, ezin diotelako lehia ia mafioso horri aurre egin. Ez dugu
ahaztu behar egoera horrek lurraldeko diru-kutxa publikoei iruzur egitea ere esan nahi
duela.

1. Dokumentuak faltsutzea
130 langilek baino gehiagok dokumentu faltsuak dituzte.
Anoetako obretan parte hartu duten enpresa azpikontratatu askotan, langileen
medikuntza-azterketak faltsuak dira, eta lan-arrisku eta prebentzioko ikastaroei dagozkien
dokumentuak ere gezurrezkoak dira, eraikuntzan lan egiteko nahitaezkoak direnak.
ELAk 2017ko abenduan detektatu zuen lehenbizikoz benetan larria den gertakari hori, eta
Lan Ikuskailetzari salatu zion (E/20-003877/17 salaketa). CONSTRUCCIONES MAIZTZI SL
izan zen salatutako lehen enpresa. Lan Ikuskailetzak 2018ko martxoaren 19an emandako
txostenaren arabera, enpresak 31 medikuntza-ziurtagiri faltsutu zituen guztira.
Ikuskailetzaren txostena;

Probintziako Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskailetzak 20.491 euroko zigorra ezarri
zion CONSTRUCCIONES MAIZTZI S.L enpresari.

Ez da ELAk salatu duen enpresa bakarra.
2018ko irailean, ELAk zuzenean egiaztatu zuen SARAM SAIFI MUHAMMAD
azpikontrataren langileek ez zutela lan-arriskuen eta prebentzioari buruzko ikastarorik
egin, ezta medikuntza-azterketarik ere. 2018ko irailean, egoera salatu, eta Laneko
Ordezkaritzari jakinarazi zion (E/20-002833/18 salaketa). Azaroaren 5ean, Ordezkaritzak
ELAren alde egin zuen, eta SARAM SAIFI MUHAMMAD (Referencia OS 20/0008337/18)
enpresaren kontrako bi akta idatzi zituen, lan-arriskuen prebentziorako araudian larriki
urratzeagatik.

Enpresa gehiago...
Gertakari larri horiek beste bi azpikontratatan errepikatzen zirela ikustean, ANOETA
ZELAIA OBRA CIVIL ABEEk (obraren adjudikazioduna) eta Lan Ikuskailetzak Anoetako
estadioa birmoldatzeko lanetan parte hartu duten enpresa azpikontratatu guztien
dokumentazioa egiaztatu dute.
Emaitzak argi daude; Construcciones ARARAT eta Limpiezas GARBIONDO enpresek
ere dokumentuak faltsutu dituzte. Lan Ikuskailetzak arau-hausteen gaineko aktak idatzi
ditu bi enpresa horien kontra.
Guztira, arau-hausteen gaineko sei akta idatzi ditu Ikuskailetzak ANOETAko
birmoldaketa lanetan langileen dokumentuak faltsutzeagatik.

2. Legez Kontra lagatzea
Anoetako estadioa birmoldatzeko obretan zerbitzu eman duten langile asko iruzurrezko
egoera baten pean aritu dira lanean. ELAk bost enpresa salatu ditu ustez langileak legez
kontra lagatzeagatik (E/20-002082/18 eta E/20-002311/18 salaketak).
 VILARIÑO S.L
 ERAIEDER S.L
 AZUREX – HABITAT

 TECOZAM ESTRUC. Y DRENAJES
 SOBER DE OBRAS S.L

El número de personas a las que afectaría la cesión ilegal en las obras de remodelación
del estadio de ANOETA superaría por creces la centena.

Ikuskailetzaren ebazpena
Lan Ikuskailetzak arrazoia eman digu VILARIÑO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS
SL enpresaren kontra 2018ko uztailaren 3an jarritako lehenengo salaketan (E/20-002082/18
salaketa). Izan ere, ELAk emandako dokumentu eta frogei esker, langileak legez kontra
laga zirela egiaztatu zuen.
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VILARIÑOko langileak ANOETAko eraikuntzan 2018ko abuztuaren 1ean.

Lan Ikuskailetzak ELAren salaketaren gainean erabakitakoa (2018/IRAILA/19).

Lan Ikuskailetzaren zehapen-txostenaren arabera: 25.001 €-ko isuna
VILARIÑO enpresari eta beste 25.001 €-ko isuna ANOETA ABEEri.

Segurtasuna “0”
Prezioa, irudia eta lan-epeak, segurtasunaren gainetik.
Segurtasun-arloan urratutako baldintzak eta Anoetako obretan gertatutako istripuak ez
dira kasualitatez edo halabeharrez gertatu, prezioari, epeei eta itxurari lehentasuna
ematearen ondorio izan baitira. Berriz ere, horren ezaguna eta ohikoa zaigun estrategia
hori errepikatzen da: merke eta azkar. Alabaina, estrategia horrek ondorio larriak izan ohi
ditu baldintza soziolaboraletan eta langileen eta erabiltzaileen segurtasunean.
Errealaren eta tartean zeuden erakundeen lehentasuna zen 2018ko irailaren
Anoetako estadioa kosta ala kosta partzialki inauguratzea. Horregatik, denetarik
zen: lanaldi eta lan-erritmo izugarriak, prebentzioaren eta lan-segurtasunaren
baldintzak etengabe haustea, obraren akaberak ezegonkor samarrak izatea,
prestatutako irekiera-lizentziak.

15ean
onartu
arloko
aurrez

ELAk hainbat salaketa jarri zituen Anoetako estadioa birmoldatzeko obretan gertatu ziren
istripuengatik eta segurtasun-baldintzak ez betetzeagatik (E/20-003900/17, E/20-003921/17,
E/20-001321/18, etab.). Hala ere, obrek aurrera jarraitu zuten, itxurari eta epeei lehentasuna
emanez.

70 metro luzera eta
9 metroko altuera
zuen estrukturaren
erdia behera irauli
zen langileak bertan
lanean zeudela.

Udaletxeak oraindik
baimena eman gabe,
Irailaren 13ean futbol
partida bat jokatu zen
ANOETAko estadioan

Iruzur sistematikoa
LAN IRUZURRA,
ANOETA ESTADIO BERRIKO MARKA
Dokumentatu eta egiaztatu ditugun irregulartasun eta ez-betetze larri horiek eta ELAren
landa-lanean agertzen joango direnek iruzurra dute lotura nagusitzat.
Obra honetan fikzio sinestezina sortu nahi izan dute, aurrekontu-kostuak merkatzea
justifikatzeko, eta horren ondorioz, legearen zantzu oro suntsitu, eta esku hartu duten
langileen lan-baldintzak urratu dira. Probintzia Hitzarmena ez betetzea, lanaldi
nekagarriak eta aitortu gabeak, langileak etengabe legez kontra lagatzea, dokumentuak
faltsutzea eta iruzurrez aldaketak egitea.

Iruzurrezko aldaketa
(ANOETA KIROLDEGIA 2018/VII/30ean onartutakoa)

Iruzurra egin da obraren aurrekontuak idazten diren
Datuak: 3.484.800,60 euro 84
momentu beretik, eta horrek 3.484.800 euroko
langileengatik????.
aldaketa egitera behartu du. Gainkostu hori ANOETA Emaitza: 41.485 euro langile
KIROLDEGIAk inolako eragozpenik gabe onartu du,
bakoitzeko!!!! Hilabete eta erdi
erraz atzeratu zitekeen futbol partida bat jolastearen
lan egiteagatik!!!
truke. Are gehiago, diru kopuru horren nondik
norakoak ez dira ezagutzen, azken hilabete eta erdiko bultzadarekin justifikatu nahi
badute ere. Hori hala balitz langileek 41.485 euroko soldata lukete, eta horrek ez du
zerikusirik langileek benetan dituzten lan baldintzekin. Iruzur estalia, gure iritziz, obra
esleitzen denetik datozen aurrekontuetan dauden beste gabezia batzuk ezkutatzen
dituena.
Hitz gutxitan, hasiera batean onartutako fikziozko “aurrekontu-jantzi” batean
oinarrituz, errealitate ekonomiko, sozial eta laboral desberdina eraiki dute, eta
horren ondorioa pertsonei eta altxortegi publikoari etengabeko iruzurra egitea izan
da.

ELAren agerraldiak
ELA Eusko Jaurlaritzara eta Gipuzkoako Batzar Nagusietara bertaratu da, Anoetako
estadioa birmoldatzeko obretan gertatzen eta onartzen ari diren iruzurrezko eta
ezegonkortasunezko lan-baldintzak salatzera.

Gipuzkoako Batzar Orokorrak
2018ko urtarrilaren 17a.

Eusko Legebiltzarra
2018ko maiatzaren 16a

Prentsa

Noticias de Gipuzkoa
2017ko ekainak 26

