
Udal talde politikoen iritzia
PERTSONENTZAKO ZERBITZUA ETA EFIZIENTZIA

Aurreko astean ostalaritzaren egoera 
jorratu genuen osoko bilkuran. Opo-
siziotik, udal-gobernuaren geldotasu-
nari erantzuteko proposamenak aur-
keztu genituen. EAJk eta PSEk EZETZ 
esan zioten zuzeneko eta berehalako 
laguntzak emateari; EZETZ, tasak 
salbuesteko eta hobariak emateko 
proposamenari; EZETZ, sektorearen-
tzako kontsumo espeziikoko bonuei. 
Horren ordez, neurri eskas batzuk aur-

keztu zituzten, 2021. urtera arte eragin-
korrak izango ez direnak. Beste behin 
ere agerikoa da gobernu honek ez dau-
kala entzuteko eta enpatizatzeko gai-
tasunik, azkar eta eraginkortasunez 
erreakzionatzeko. Udal-aurrekontuen 
negoziazioa hasi da. Ostalaritzaren 
eta pandemiaren ondorioz kaltetutako 
gainerako sektoreen aldarrikapenak 
bertan jasotzeko lan egingo dugu. / 
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2020an gertatutako osasun-krisiaren 
ondorioz, pandemiak sortutako pre-
mietara egokitu behar izan dira eki-
taldi honetako aurrekontuak. Hala 
ere, udal-arlo guztietatik hilabeteak 
daramatzagu 2021. urterako presta-
tzen, eraginkortasunaren, eizientzia-
ren eta lehentasuntasunen irizpideak 
kontuan hartuta. Udal-gobernuak 
(EAJ/PSE-EE) aurrekontuen zirribo-
rro bat diseinatu du, ia % 3ko igoera 
duena eta hiru ardatzetan oinarrituta 
dagoena: agenda soziala, ekonomi-
koa eta ingurumenekoa. Aurrekon-
tuak 600.000 € gehiago bideratuko 
ditu gizarte-zerbitzuetara eta esku-

hartze komunitariora, betiere elkar-
teen sarearekiko, lankidetzarekiko eta 
berdintasunarekiko konpromisoa gu-
txitu gabe. Aipatzekoak da, baita ere, 
9,3 milioi euroko inbertsioa egingo 
dela udalerriko ikastetxeentzako, 
gure kirol-instalazioak birgaitzeko, 
irisgarritasuna hobetzeko, espazio 
publikoak mantentzeko, bidegorrien 
sarea handitzeko, bizikleta elektri-
koa bultzatzeko eta konpostaje-, bio-
lehortze- eta bioegonkortze-plantak 
sustatzeko, zeinen bidez hondakinak 
kudeatzeko gastua murriztuko den, 
ingurumena hobetzeaz gain. Idatzi ie-
zaguzu: Psoe@getxo.eus. 

EH Bildu Getxok saharar herriareki-
ko elkartasuna adierazi nahi du eta 
Marokoko gobernuaren legez kan-
poko okupazioa salatu. Azaroaren 
amaieran Euskal Herri osoan, baita 
Getxon ere, deitutako mobilizazioe-
tan parte hartu genuen eta Sahara-
ko autodeterminazio eskubidea de-
fendatu genuen.
Gainera, EH Bildukook ere saiatu 
ginen Udalean premiazko gaia be-
rehala lantzen, bai Bozeramaileen 
Batzordean, bai azaroko osoko bil-
kuran, baina Gobernu Taldeak uko 
egin zion, "premiazkoa" ez zela-
koan.
Joan den astean, adierazpen insti-
tuzional bat aurkeztu genuen, Ma-
rokoko Gobernuari indarkeriazko 
eskalada bertan behera uzteko eta 

sahararren eskubideak errespeta-
tzeko eskatuz. Era berean, Espai-
niako Estatuak sortutako egoera da, 
eta, horregatik, errealitate horretaz 
arduratu beharko luke. Hala ere, 
EAJren eta PSEren aburuz, Maroko-
ri indarkeriaren amaiera “exijitzea” 
"gehiegizkoa" zen, eta gure adieraz-
penaren edukia gutxitzea eta hustea 
erabaki zuten. EH Bildutik testua ez 
babestea erabaki dugu, Marokoko 
gobernuaren indarkeriaren aurrean 
epelkeriarik ez dagoelako. Sahara-
rrek denbora gehiegi daramate kon-
ponbidearen zain eta beren eskubi-
deak errespetatzeko zain.
Horregatik guztiagatik, kalean 
nahiz erakundeetan jarraituko 
dugu, garrasi handia eginez: Sahara 
hurra! Sahara askatu!

SAHARA HURRA!
EGUNGO NAGUSIEN ETXEA 

MANTENTZEA ETA BERRITZEA

ERREAKZIORIK ETA ENPATIARIK GABE: 
OSTALARITZA ARRISKUAN DA

2021ERAKO AURREKONTU IREKIA 
ETA SOZIALA

Getxoko belaunaldiarteko zen-
troaren proiektua birplanteatzeko 
unea da. Aldundiak egoitza-ere-
duen eraldaketa bat iragarri du: 
25 plaza arteko egoitza txikiagoen 
alde egin dute. Orduan, zer gerta-
tzen da Romoko proiektuarekin? 
Engainu hutsa da herritarrentzat, 
izan ere, 25 egoiliarrentzako lau 
solairu hartuko ditu, hau da, 100 
erabiltzaile izango ditu, eta ho-

riei, gainera, beste 40 gazte gehi-
tu behar dizkiegu. Getxoko PP 
alderdiak egungo Nagusien Etxea 
berritu dadin nahi dugu, berde-
guneak handitzea, gazteentzako 
zuzkidura-bizitokiak gehitzea, tu-
toretzapeko apartamentuak berriz 
irekitzea, gela zabalak sortzea eta 
gazteek eta adinekoek partekatu-
tako espazio komunitarioak eskai-
ni ahal izatea. #esnatugetxo

Udal-gobernuak 2021. urterako aurkez-
tu duen 108 milioi euroko aurrekontuak 
funtsezko bi ardatz edo gako izango ditu: 
alde batetik, proiektuen eizientzia eta, 
bestetik, herritarrei, hau da, pertsonei, 
kalitate goreneko zerbitzua eskaintzea.
Udal-kontuen proposamen honen bi-
dez, Getxoko Eusko Alderdi Jeltzaleak, 
2021ean ere —eta Covid-19aren ondo-
riozko pandemia gorabehera—, gure 
udalerriko biztanleekiko ditugun kon-
promisoak betetzen jarraitu nahi dugu: 
“Getxoren etorkizunerako proiekturik onena 
prestatu dugu, Getxoko gizarte osoari en-
tzun ostean: merkatariei, ekintzaileei, elkar-
teei, gazteei, nagusiei… 
Kate baten katebegiak gara, izan ere, gure 
alderdiak 124 urteko ibilbidea, lana, konian-
tza eta zintzotasuna eskaintzen ditu. Eusko 
Alderdi Jeltzaleko emakumeek eta gizonek 
Getxoren alde egiten dugu; hori baita Getxo 
itxaropentsu bat lortzeko gure konpromisoa 
eta zure proiektua; hartara, Getxo hazteko, 
bizitzeko, lan egiteko eta gozatzeko udalerri 
onenetako bat izan dadin”. Hori jaso ge-
nuen gure hauteskunde-programaren 
aurkezpenean, duela urte eta erdi. Eta 
horixe da EAJ-PNVk udal-kontuen oi-
narrian nabarmentzen duena.

Egungo pandemia egoerara egokitu-
tako aurrekontu-proposamen bat da, 
zentratua, eta diru publikoaren erabile-
ra zorrotza egiten duena, garrantzitsua 
den hori lehenetsiz: udal-egoitzak eta 

gizarte-zerbitzuek ahalik eta hobekien 
funtzionatu dezaten bermatzea.
Guretzat funtsezkoa da Getxoko per-
tsonei eta herritarrei alderdi guztietan 
arreta ematea, baina, batez ere, egoera 

pertsonal edo ekonomiko zailetan 
daudenei. Eta, jakina, egingo diren jar-
duera, proiektu eta ekimenen eragin-
kortasuna bermatzea ere oso garran-
tzitsua da. Eizientzia aipatu dugu, 
alde batetik, diru publikoa erabiltzeko 
guk erabiltzen dugun zorroztasuna 
eta erantzukizuna gure historiaren 
bereizgarri direlako. Eta, bestetik, 
zoritxarreko koronabirusaren aro ho-
netarako prestatu dugun aurrekontu-
proiektu honetan nahitaezkoa delako 
eizientzia muturreraino eramatea.
Amaia Agirre alkateak argi eta garbi 
adierazi du 2021eko aurrekontuaren 
aurkezpenean: “pertsonek eta pertsonen-
tzat prestatutako eta pentsatutako aurre-
kontua da. Gure gastu arrunta beharrizan 
sozial eta ekonomikoetara egokitzea eta 
bideratzea lortu dugu, bai eta pandemia-
ren hedapenaren aurkako borrokara ere”. 
Aurrekontuaren ia % 3 handitu da, 
udal-egoitza, gizarte-zerbitzuak eta 
ekonomia sustatzeko arloa ardatz gisa 
hartuta. Hori baita EAJ-PNVren kon-
promisoa Getxo hazteko, bizitzeko, 
lan egiteko eta gozatzeko toki on bat 
izan dadin, Covid-19a eta haren ondo-
rio kaltegarriak gorabehera.
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