
Udal talde politikoen iritzia
2021, ERRONKEN ETA ITXAROPENAREN URTEA

Gizarte Zerbitzuetako Zuzendari eta 
Kudeatzaileen Estatuko Elkarteak ar-
gitaratutako azterlan batean, Getxo 
dago bikainen kategoriaren barruan, 
gizarte-zerbitzuetarako biztanle ba-
koitzeko diru gehien bideratzen dute-
nen zerrendan, alegia. EAEn aipamen 
hori jaso duten hiru udalerrien artean, 
Getxo da lehenengoa. Agintaldi honen 
hasieran, gizarte-politiketan inber-
titzeko konpromisoa hartu genuen, 
erdietsi nahi dugun hiria eraikitzeko 
proiektuan funtsezko elementua dela 
uste baitugu. Azterlan hori da apustu 
horren bermea. Azterlanean, 2019. 
urtean biztanle bakoitzeko egindako 

gastua aztertzeaz gain, betekizun gisa 
ezarri da 2020. urtean gizarte-alorreko 
aurrekontua handitu izana, eta, hain 
zuzen ere, hala egin dugu Getxoko 
familia ugariren kasuan pandemia-
gatik izandako kalteak arintzeko. 
Getxo da Estatu osoan per capita 
errentarik altuena duen udalerrietako 
bat; beraz, derrigorrez egin behar du 
berdintasun ezak arintzeko ahalegin 
handiagoa. Oso harro gaude urtea al-
biste honekin amaitu izanaz; izan ere, 
udalerri bikainen zerrendan gaude 
gizarte-zerbitzuen inbertsioaren alo-
rrean. Orain, bide horretatik jarraitu 
behar dugu.

EH Bildutik 25 emendakin aurkeztu 
dizkiogu Getxoko udal aurrekontuari, 
euren eduki soziala handitzeko asmoz. 
Laguntza sozialei eman diegu lehenta-
suna, uste dugulako gaur egungo tes-
tuinguruan inoiz baino beharrezkoagoa 
dela larrialdi sozialeko laguntzak handi-
tzea, txirotasun energetikoari aurre egi-
tea (are gehiago elektrizitatearen faktura 
handitu digutenetik) edota alokairua or-
daintzeko diru-laguntzen bigarren lerro 
bat sortzea. Laguntza hauek ordaintze-
ko, politikari eta aholkularien soldatak 
jeistea proposatzen dugu (70.000 eurotik 
gorakoak baitira).
Horrez gain, hirigintzarekin lotuta, San 
Martin eraikina eraberritzea proposa-
tu dugu (Getxolan zaharra), Alangoko 
gasolindegi zaharrari erabilera berriak 
bilatzea, Romoko Nagusien Etxea zahar-

berritzea euren nortasuna errespetatuz... 
Umeentzako azpiegiturei dagokionez, 
honakoa proposatu dugu: Txikigune 
bat eraikitzea, Geroa Ikastola aurrean 
dagoen Ortzadar parkeko aterpea ho-
betzea edo Zubileta ikastetxeko itoginak 
behingoz konpontzea.
EH Bildurentzat ere lehentasunezkoa 
izan da dendari txikiak sustatzea ("Ge-
txoztarra" txartela sortzea), gure ondarea 
zaintzea (Galeako gotorlekua, malaka-
teak...), mugikortasun jasangarria bultza-
tzea (herri-busa sortzea Andra Mari edo 
Oikosa bezalako auzoentzat, Sarrikoba-
son bidegorria egitea...), kirol ikastaroak 
indartzea... Azkenik, EH Bildutik ere 
ezinbestekoa iruditzen zaigu Emaku-
meen Etxea sortzeko proiektuari bultza-
da ematea, mugimendu feministarekin 
batera. Info: www.getxo.ehbildu.eus

2021EKO AURREKONTUAK 
HOBETZEKO PROPOSAMENAK

2021. URTEKO AURREKONTUAK: 64 ZUZENKETA,

COVID-ARI AURRE EGITEKO 5,2 MILIOI

Osoko zuzenketa bat aurkeztu 
dugu; izan ere, PNV-PSEren kon-
tuetan ez dira beharrezkoak ez 
diren gastuak murriztu, eta, gai-
nera, ez da ezer berririk gehitu. 
Aurrekontu hori hobetzeko mo-
duak daude, gure proposamenekin, 
esaterako. Honako hauek, besteak 
beste: metroa lurperatzea Areeta 
eta Bidezabal artean; Neguriko 
geltokia, Galeako Gotorlekua eta 
Algortako gasolindegia zaharbe-

rritzea, eta edukiontzietan pedala 
jartzea. Bestalde, beste aparkaleku 
bat eskatzen dugu Areetan, baita 
ere hiri barruko mikrobusen li-
nea bat eta arrapala mekanikoak 
Arrigunagan. Ingurumenari dago-
kionez, pasealeku bat behar dugu 
itsasadarraren alboan, eta pasabide 
bat Portu Zaharretik Arrigunagara. 
Gure webgunean ikusi ditzakezu 
gure proposamen guztiak: https://
ppgetxo.net/ #esnatuGetxo

Aurreko urtea amaitu genuen bezala 
hasi dugu 2021. urtea ere, hau da, ko-
ronabirusari aurre egiteko neurriak 
mantentzea aldarrikatuz: maskara, 
eskuak eta distantzia. Alabaina, nola-
baiteko itxaropena dugu, eta hasi be-
rri dugun urte honetan, txertoak iris-
tearekin batera, Euskadin, Bizkaian 
eta Getxon gure herritarrentzat lan 
egiteko planteatutako erronketan au-
rrera egiten jarraitu ahal izatea espero 
dugu.
Aurten ere, EAJ-PNV taldeak, COVID 
pandemiak sortutako aparteko pre-
miei aurre egiteaz gain, Getxoko herri-
tarren bizitza egunero hobetzen duten 
proiektu estrategikoak eta ekintzak jo-
rratu beharko ditu Getxoko Udalean.
Laster, 2021eko aurrekontuak oneste-
ko bilkura egingo da, eta orduan iku-
siko dugu zein neurritan betetzen den 
denon ongizaterako eta herritarren 
zerbitzurako alor guztietan egindako 
lan hori: gizartea, ekonomia, kultu-
ra, kirola, hirigintza, irisgarritasuna 
eta mugikortasuna... Izan ere, aurre-
kontua eta udal-gobernuak Getxo eta 
getxotarren garapen eta hobekuntzan 
inbertitu nahi dituen 108 milioi eu-

roak proposatzen direnean, erretra-
tua egin beharko da. 2021. urteko 
aurrekontuen zirriborroaren aurkez-
penean, Amaia Agirre alkateak au-
rrekontuaren gako batzuk zehaztu 
zituen, hala nola proiektuen eragin-
kortasuna eta kalitate gorena herri-
tarrei, pertsonei, zerbitzuak emateko 
orduan.
EAJ-PNVk, gure gobernu-progra-
maren erronkei eta 2021. urtearen 
itxaropenari erreparatuta, Getxoga-
tik eta Getxorentzat egingo du lan. 
Eta horri dagokionez, berriz ere az-
pimarratu nahi dugu guztion eran-
tzukizuna oso garrantzitsua dela 
COVIDari aurre egin ahal izateko, 
bai eta Getxon gizarte- eta ekono-
mia-jarduera bultzatzeko ere, gure 
udalerriko merkataritzarekin, osta-
laritzarekin, kultura- zein gizarte-
eskaintzarekin edo kirol-eskaintza-
rekin, zeinak, jasangarritasunarekin 
batera, gure eguneroko bizitzaren 
erreferentzia izango diren. Getxon 
hazi, bizi, lan egin eta gozatu; horie-
xek dira gure erronkak, eta osasun 
nahiz erantzukizunarekin 2021. urte 
hobeagoa izateko itxaropena dugu.

25 EMENDAKIN AURREKONTUEN
EDUKI SOZIALA HANDITZEKO

GIZARTE ZERBITZUEN
BIKAINTASUNA AITORTZEA

PNV/PSEk 2021. urteko aurrekontuen 
proiektua aurkeztu zutenetik, kontu 
horiek hobetzeko ideiak bildu geni-
tuen. Guztira, 64 zuzenketa aurkeztu 
ditugu, 5,2 milioiko balioarekin; ber-
tan pandemiagatik kaltetuen izan 
diren sektoreentzako laguntzak eta 
zeharkako askotariko proposamenak 
jaso dira, besteak beste, gai hauen 
ingurukoak: berdintasuna, gizarte-
kohesioa, hezkuntza, gazteria, ondare 
historikoaren babesa, gizarte-kolek-

tibo zein udal-langileen babesa, ingu-
rumena eta garbiketa, mugikortasun 
jasangarria eta etxebizitza. Argi utzi 
nahi dugu kulturaren garrantzia az-
pimarratu beharra dagoela, bai eta 
herritarren aurrez aurreko arretari eta 
gardentasunari eutsi ere. Salbuespen-
egoera batean gaude, eta elkarrizketa 
da bidea, erantzukizunarekin eta 
akordio zabalekin. Eta horretarako 
prest gaudela adierazi nahi dugu.
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