
Udal talde politikoen iritzia
2021 AURREKONTUA

2021. urterako aurrekontuak onetsi 
ditugu. Aurrekontu horiek pande-
miak ekarritako beharrizanei ego-
kituta daude eta agenda soziala, 
ingurumenekoa eta ekonomikoa 
lehenesten dituzte. 
PSE-EEk uste du aurrekontu hauek 
direla 2021. urteak ekarriko dizki-
gun erronkei aurre egiteko funtsezko 
tresna. Gainera, azpimarratu behar 
da ezberdinen arteko akordioaren 
fruitu direla. Gobernu talde honek 
egindako esfortzuak gorabehera, 
akordioa ezin izan da hedatu oposi-
zioko taldeetara; izan ere, kritikan ga-
kotu dira eta ez dute proiektuarekin 

bat egin. Jarrera hori legitimoa da, 
baina ez zaigu arduratsua iruditzen 
gaur egungoa bezalako une batean.  
Azpimarragarria da bigarren urtez 
jarraian duela Getxok onartutako au-
rrekontua. Hori ez da batere erraza 
izan aurreko agintaldi askotan. Ge-
txok gobernu indartsua eta batua 
dauka, EAJ-PNV eta PSE-EEren 
akordioaren fruitu dena. Bada, hori 
berme handia da gure herriarentzako 
interesgarriak diren proiektuak gara-
tzen zentratu ahal izateko. Hori bai, 
PSE-EEn ez diogu uko egiten guz-
tion onerako kontsentsu zabalagoak 
bilatzeari. 

Betiko leloaren betiko leloa. Sineste-
zina bada ere, Udal Gobernuak bere 
aurrekontuak onartu ditu oposizioak 
aurkeztu dituen 104 emendakinen 
kontra bozkatu eta gero. Hau da, 
oposizioko talde politikoetatik 104 
proposamen egin dizkiogu udal au-
rrekontuari, bakoitza bere ikuspegi 
ideologikotik, eta PNVk eta PSEk guz-
tien kontra bozkatu dute. Euren erre-
zeta betikoa da: inposaketa. Pandemia 
baten erdian egon arren. Krisi ekono-
miko sakon baten erdian egon arren. 
EH Bildutik uste dugu egoera larri ho-
nen herri mailako akordioak eskatzen 
dituela. PNV eta PSE, ostera, ez dira 
iritzi berekoak.
104 ekarpen egin ditugu, eta 104 aldiz 
esan du Udal Gobernuak ez duela ne-
goziatu nahi ezer ez inorekin.

EH Bildutik 25 emendakin aurkeztu 
ditugu, erabat onargarriak izan zitez-
keenak Udal Gobernuarentzat, gure 
ustez: larrialdiko laguntza sozialak 
handitzea, Ortzadar umeentzako par-
kearen aterpea konpontzea (Geroa 
Ikastolaren aurrean), alokairua or-
daintzeko diru-laguntzen bigarren le-
rroa sortzea, San Martin eraikina beza-
lako gure ondarea babestea (Getxolan 
zaharra), Emakumeen Etxea behingoz 
sustatzea, herriko ostalaritza eta ko-
mertzioa bultzatzea "Getxoztarra" i-
delizazio-txartelaren bidez (inoiz bai-
no gehiago gure konpromisoa behar 
dutelako)... Baina proposamen guztien 
kontra egin dute PNVk eta PSEk. Udal 
Gobernuaren jarrera inposatzailearen 
gainetik ere, lanean jarraituko dugu! 
Info getxo.ehbildu.eus.

AIXERROTAKO ERROTA UTZIKERIA
ARRISKUAN

2021. URTEKO AURREKONTUAK: GETXON

KRISIA ARINTZEKO NEURRIRIK GABE

Duela gutxi jakin ahal izan dugu 
udal jabetzako eraikina den Aixe-
rrotako errotan kokatuta dagoen 
Cubita jatetxea itxi egingo dela. Izan 
ere, EAJ alderdiak orain arte eraikin 
publikoekin izandako kudeaketa 
zabarra ikusita, guztiz utzita dau-
de, esaterako, Galeako gotorlekua, 
Neguriko geltokia edo Usategi ka-
fetegia. Bada, gai honek asko ardu-

ratzen gaitu. Aixerrotako eraikinak 
ere berdin amaitzea ekiditeko, es-
katzen dugu berehala abiatzeko to-
kia berriz adjudikatzeko izapideak. 
Espero dugu udal gobernua arin 
ibiltzea eta lehenbailehen jardutea 
jatetxeak itxi ez dezan, narriatu ez 
dadin eta okupatu ez dadin. Izan 
ere, Usategi kafetegiarekin gertatu-
takoa ikusita, aukera hori badago.

Getxoko Udalak aurrekontu ona izango 
du 2021. urte honetan. Ondo, zorrotz eta 
modu oso arduratsuan banatuko da au-
rrekontu gisa onartu den 108 milioi eu-
roko zenbatekoa.
Zorroztasuna eta ardura, era berean, 
urte konplikatu honetarako aurrekon-
tua sortzean, Getxoko bizilagunen 
proiektu estrategiko konprometituei 
aurre egiteko eta beharrizanei arreta 
emateko, bai eta Getxon bizi kalitatea 
bermatzen diguten zerbitzuetarako ere. 
Eta zorroztasuna eta ardura, baita ere, 
koronabirusaren pandemia Getxon ere 
izaten ari den eraginari sozialki eta eko-
nomikoki aurre egiteko beharrezkoak 
diren aurrekontu partida bereziei dago-
kienez. 

Aurrekontu honetan luzaroan eta buru-
belarri lanean aritu da udal gobernua, 
bai Eusko Alderdi Jeltzalea, bai Alderdi 
Sozialista. Aurrekontua oposizioko tal-
deei aurkeztu zaie, ahalik eta adostasun 
eta babes handiena lortze aldera. Izan 
ere, une bereziki konplikatuak bizitzen 
ari gara, eta gehiago etorriko dira. Dena 
den, badirudi babesa eta kontsentsua ez 
direla izan lehentasunak zenbaitentzat. 

Negoziaketarako prest egon direnaren 
irudia eman nahi izan dute, baina ados-
tasunerako asmo errealik gabe, ezta go-

UDAL GOBERNUAK OPOSIZIOAREN 104 
EMENDAKINAK ATZERA BOTA DITU

ADOSTASUNETIK SORTUTAKO 
AURREKONTUAK

Getxo zonalde gorrian dago berriz 
ere. Gure ostalaritza itxita, eta mer-
kataritza egoera konplikatuan. Hala 
ere, sektore horientzako laguntza 
zuzenik barne hartzen ez dituen 
aurrekontuan onetsi ditu udal go-
bernuak. Aurrekontu horiek, gai-
nera, ez dute indartzen Udal Egoitza 
eta ez dituzte kultura eta turismoa 
erreskatatzen. Zertarako balio dute 
krisi honetatik irteteko neurriak 
aurreikusten ez dituzten kontuek? 

Elkarrekin Getxo kontu horiek ho-
betzen saiatu da 64 neurri erabil-
garrirekin, baina guztiak baztertu 
zizkiguten. Hala ere, berriz diogu 
erantzun azkarrak eta egokiak 
eman behar direla enpleguak gal-
tzea eta pertsianak jaistea ekiditeko. 
Udal gobernuak uste du gehiengo 
absolutuarekin azkarrago iritsiko 
dela, baina elkarrekin urrunago eta 
hobeto iritsiko ginateke. Harrema-
netarako: 944660290

bernuak beren zuzenketak onartzearen 
aldeko jarrera erakutsita ere.
Bik ez dute eztabaidan jarduten bietako 

batek nahi ez badu, eta ados ere ez dira 
jartzen bietako batek nahi ez badu. Eta 
hori horrela izanik ere, Getxoko udal 
gobernuak aurrekontu honen aurrean 
planteatu diren zenbait proposamen 
aintzat hartuko ditu, positiboak eta in-
teresgarriak direlako. Bada, egoera eko-
nomikoak ahalbidetzen duen neurrian, 
horiek garatuko ditugu, getxotarrei 
emandako zerbitzu publikoa hobetzeko. 
Kontu handiz ibili izan gara beti, eta oso 
arduratsuak izan gara diru publikoari 
dagokionez. Horrek ahalbidetu digu 
une konplikatuetan kontuak saneatuta 
izatea Getxon, eta ekonomia behar beza-
la antolatuta izatea parez pare agertzen 
ari zaizkigun erronkei aurre egiteko eta 
legegintzaldiko gure konpromisoak be-
tetzeko: gizarte zerbitzu aurreratuak, 
zahartze aktiboa, mugikortasuna eta ja-
sangarritasuna, horren beharrezkoa den 
jarduera ekonomikoa, etxebizitza eta 
hiri antolamendua, kirola eta kultura. 
Izan ere, arlo horietan erreferente izaten 
jarraitzen du Getxok.
2021a zaila izango da Getxon ere, baina 
ziur aurrera egingo dugula. Izan ere, 
lana, zorroztasuna eta ardura dira EAJ-
PNVren funtsezko balioak.

getxo.ehbildu.eus

