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“MAROTO OKER ZEGOEN SAN ANTONIO KASUA 

HAUTESKUNDEAK BAINO LEHEN ARTXIBATUKO ZELA ESAN 

ZUENEAN ETA ORAIN FISKALAK LOTSAGARI UTZI DU” 
Urtaranek bere burua zoriondu du akusatzaile publikoak ere hiriaren 

interesaren defentsan amaieraraino heltzeko aurrerapausoa eman duelako 
 
Gasteizko Udaleko EAJ-PNVko hautagaia den Gorka Urtaran pozik agertu da 

estatuko kontuen auzitegiko Fiskaltzak San Antonio kasuan agertuko dela jakitean. 
Erabaki horrek akusatzaile publikoak ere hiriaren interesaren defentsan 
amaieraraino heldu nahi dela baieztatzen du eta hori bakarrik izango da posible 
Javier Marotok udal bulego horien kontratua sinatzean ondo jardun zuen edo 
irregulartasun bat egin zuen zehaztuko duen kontabilitate auzi bat irekiz. “Maroto 
oker dago berriz ere. Kasua hurrengo igandeko hauteskundeak baino lehen 
artxibatuko zela iragarri zuen arren, hori ez da horrela izango. Baina, gainera, 
fiskalak lotsagarri utzi du ikerketa aurrera jarrai dezan eskatu duenean” adierazi du 
Urtaranek. 

 
“Alde guztiak, Marotoren PP izan ezik, ados gaude San Antonio kasuan ez 

zela Gasteizko interesa defenditu esatean. Orain Fiskaltzak ere eskatu du 
epaiketaren irekiera. Hau da PPrentzat Gasteiz ez dagoela ororen gainean 
frogatzen duena eta, kasu honetan, lehentasuna duena Marotoren interes 
pertsonala eta bere alderdiarena dela” gaineratu du Eusko Alderdi Jeltzaleko 
alkatetzarako hautagaiak.  

 
Fiskaltza agertzeak garrantzi handia duen pausua da, fiskaltzak ere 

Gasteizko Udaleko altxor publikoa gaizki erabili izan daitekeela uste duela agerian 
uzten duelako. “Horrekin, kontratu honetan Partidu Popularraren gobernu taldearen 
jardunarekin duen desadostasuna adierazi du, oraindik horrenbeste diru kostatzen 
zaiena gasteiztarrei, eta udalbatzako alderdi guztien –PP izan ezik- eskariei batzen 
zaio ardurak zehazteko epaiketa bat irekitzeko. Lastertasuna eskatzea bakarrik 
geratzen zaigu, gasteiztar gizarteak diru-publiko hau xahutzearen arduradunak 
zeintzuk izan ziren ezagutzeko”, amaitu du. 

 
Gogorarazi beharra dugu duela hilabete eta erdi EAJ-PNVk eta PSE-EEk 

elkarrekin agertu zirela estatuko kontuen auzitegiaren aurrean kontularitza ekintza 
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publikoa burutu eta kontularitza epaiketa irekitzea eskatzeko. Momentu honetan 
nortzuk gehiago aurkeztu diren ezagutzearen zain daude prozesuak aurrera jarrai 
dadin kasuaren ikerketarekin. Azkenean epaimahai gorenak irregulartasunak egon 
zirela ondorioztatzen badu, hauek nori egokitzen zaizkion eta zigor ekonomikoa 
zein den jakitea besterik ez zen faltako. Momentuz, Alfonso Alonso alkate ohiak 
gidatutako eta Maroto Ogasun zinegotzi gisa zuen gobernu taldeak bere poltsikotik 
ordaindu behar izan du milioi erdi euroko fidantza, ustezko kontulari arduragatik. 
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