
Udal talde politikoen iritzia
LAN ASKO ETA KE GUTXI

Azken osoko bilkuran aho batez 
onartu dira Getxo Ekinez 2021 
Planean jasotako hiru ordenantza 
fiskalak, pandemiak bereziki kal-
tetutako sektoreei tasak murrizten 
dizkietenak. Terrazak instalatzea-
gatiko eta taxi-geltokiengatiko ta-
sak ordaintzetik salbuesten da, % 
95eko hobaria ematen zaio zabo-
rrak biltzeagatiko tasari, eta % 50 
murrizten da establezimenduak 
irekitzeko lizentziekin lotutako 
tasa. Hiru proposamen horien bi-
dez, Udalak duen ahalmen fiska-
laren barruan, gure merkataritza- 
eta enpresa-sare osoak jasandako 

ondorio ekonomikoak arintzen 
eta zerbitzu berriak ezartzen la-
gundu nahi da. PSE-EEk bereziki 
azpimarratu nahi ditu guztion 
adostasuna duten neurri horiek, 
bai eta udal gobernuak 2020. ur-
tean bideratu zituenak ere. Neu-
rri horien bidez ezin da hobaririk 
aplikatu foru araudiaren arabera, 
abendura arteko atzeraeragina ez 
baitzen onartu. Horrela, koalizio-
gobernuak, ostalaritza-elkar-
teekin adostuta, hobari fiskalak 
baino askoz handiagoak diren 
zuzeneko laguntza berriak mar-
txan jartzea erabaki zuen.

UR-EREMUAK DITUZTEN PARKEAK 
GETXORAKO

DUINTASUNA ETA OSASUNA

AUZO-TAXI ZERBITZUA SORTZEKO 
EH BILDUREN PROPOSAMENA

‘GETXO EKINEZ’ ZERGA-NEURRIAK

Betetzen ari diren konpromisoak, 
orain dela bi urte EAJ-PNVren 
hauteskunde-programan aurkeztu 
ziren eta Getxoko gobernuaren 
Legegintzaldi Planean jasotzen 
diren jarduerak, garatzen ari di-
ren ekimenak, nahiz eta munduko 
osasun-pandemiaren ondorioak 
pairatzen jarraitu; horiek guztiak 
emakumeen eta gizonen lanaren 
eta erantzukizunaren isla dira, es-
parru guztietatik, beren lana eta 
ahaleginak Eusko Alderdi Jeltza-
leari eskaintzen baitizkiote.
Duela bi urte, Getxoko herritarren 
konfiantza berretsi genuen berriro. 
Eta pertsonekin egin genuen, pro-
gramarekin eta EAJ-PNVren ordez-
kari publiko eta politikoen berezko 
zorroztasun- eta erantzukizun-
konpromiso argiarekin. 
Hau jartzen genuen, idatziz, gure 
proposamenean: "Kate baten ka-
tebegiak gara, 124 urteko ibilbidea 
duen alderdi bat gara, lana, kon-
fiantza eta zintzotasuna erakusten 
dituen alderdi bat alegia", eta, era 
berean, "abiaburu etikoak txerta-
tzen ditugu gure jardunean, hala 

haren errehabilitazioa bere gain 
hartu nahi duena. Getxoko Udalak 
urteak daramatza, ez bakarrik es-
pazioa itxi eta hesitu zenetik, baita 
lehenagotik ere, negoziatzen eta 
lanean, gogorki eta propagandarik 
gabe, jabeak bere erantzukizuna 
bere gain har dezan eta espazio 
hori herritarrei itzul diezaien. 
Eta errealitatea, beti, alferrikako 
keinuei, diskurtso populistei edo 
edukirik gabeko irudiei gailentzen 
zaiela erakusten duen beste adi-
bide bat: Algortako gasolindegia, 
nahiz eta ematen duen ez zaiola 
jaramonik egiten, urteak darama-
tza isilean eta zuhurtzia handiz lan 
egiten, espazio horren etorkizunari 
dagokionez aurrera egite aldera. 
Iragan egunetan ikusi dugu Rep-
solek Algortako gasolindegiak his-
torikoki izan duen espazioa erabili 
ahal izateko beharrezkoak diren 
ikerlanak abiarazi dituela. Eta en-
presa arduradunak egiten du lan 
hori, ez udal aurrekontuarekin, ba-
tzuek eskatzen zuten legez.
Zorroztasuna eta erantzukizuna, 
EAJ-PNV.

nola erantzukizuna kudeaketan, 
zorroztasuna, zintzotasuna eta 
errespetua"; horixe adierazi genuen 
ia gure konpromiso hura ixteko ge-
neukan unean.
Eta kerik saldu gabe, argazki eta 
distira publiko iraunkorrik gabe, 

lanordu eta dedikazio pertsonala-
rekin. Izan ere, etengabeko lan-pro-
zesu batean eta gure konpromisoak 
betetzeko prozesu batean egon 
gara, bagaude eta egongo gara.
Eta bi adibide garbi ditugu: Negu-
riko geltokia, orain mundu guztiak 

Eguraldi ona eta beroa gerturatzen 
ari dira, eta aurten ere Getxon aire 
zabalean freskatzeko eskaintza 
bakarra Fadurako igerilekua da, 
uda-sasoi orotan egunero bere 
instalazioak jendez gainezka iza-
ten dituena. Eskaintza handitzeko 
eta igerileku horiekiko presioa 
pixka bat arintzeko, PPk uretako 
jolasguneak sortzea proposatzen 
du. Instalazio horiek kiroldegi edo 

parkeetatik gertu egongo lirateke, 
eta txirrista, kanoi, kanpai edo ur-
zorrotadak izango lituzkete lurre-
tik. Instalazio horiek irudimena, 
trebetasunaren garapena eta mo-
trizitatea sustatzen dituzte haur eta 
gazteengan, eta horrezaz gainera, 
jolasekin ere gozatzen dute. Era ho-
rretako ekipoek, gainera, erabiltzen 
den ur guztia berreskuratzen duen 
sistema bat dute. #esnatugetxo

Apirileko osoko bilkuran EH Bildutik 
Mimenagako padura ekologikoki be-
rreskuratzea proposatu genuen. Gaur 
egun eremu hori kutsatuta eta ahaz-
tuta dago, eta gure asmoa izan da 
bertan parke publiko eta berdegune 
ireki bat sortzea. Zoritxarrez, EAJk 
eta PSEk kontra bozkatu eta atzera 
bota dute gure proiektua. Eurentzat 
hirigintza porlana, eraikuntza masi-
boa eta espekulazioa baino ez da.
Euren ezetzak jasotzen ditugun arren, 
EH Bildutik ez dugu etsiko. Maia-
tzean ere hainbat proposamen egingo 
ditugu, besteak beste, Getxoko "au-
zo-taxi" zerbitzua sortzea. Eta zertan 
datza zerbitzu hori? 70 urtetik gorako 
auzokideek eta mugikortasun-beha-
rrizanak dituzten getxoztarrek taxi 
zerbitzu berezia erabiltzeko aukera 

izango lukete, prezio baxuagoan. 
Horrela, gure herriko nagusiek osa-
sun-zentrora edota metro geltokietara 
taxiz joateko aukera izango lukete pre-
zio merkeagoetan, udalerri barruan.
Kontuan hartu behar dugu Andra 
Mari, Zubileta edota Oikosa beza-
lako auzoetan garraio publikoaren 
zerbitzua ez dela duina, eta gainera 
Getxoko biztanleen bataz besteko 
adina oso altua dela.
Hori dela eta, interesgarria ikusten 
dugu Getxon horrelako zerbitzu bat 
martxan jartzea, Bizkaiko beste hainbat 
herritan egin den bezalaxe. Orain arte 
"herri-busa" sortzea proposatu dugu-
nean Udal Gobernuaren ezetza baino ez 
dugu jaso; espero dugu "auzo-taxi"-aren 
kasuan Udal Gobernuak jarrera eraiki-
tzaileagoa izatea. Ezina ekinez egina!

Azken Osoko Bilkuran argi geratu 
da EAJ eta PSE Getxoko alokairuen 
prezioak arautzearen eta Etxebi-
zitzaren Euskal Legea ezartzeko 
eskatzearen aurka daudela. Hori 
gutxi balitz legez, gazteentzako 
alokairu-laguntzek 3 urteko atze-
rapena dute, eta ez dute inolako 
neurririk aurkezten egoera ahu-
lean eta etxebizitza duinik gabe 
dauden pertsonei laguntze aldera. 

Eta, hain zuzen ere, duintasuna 
eta osasuna nahi ditugu getxotar 
guztientzat; horregatik onez ikus-
ten dugu ikastetxeetan eta espa-
zio publikoetan CO2 neurgailuak 
instalatzeko gure proposamena 
onartu izana, aireztapen egokia 
bermatzeko eta COVID-19 ku-
tsatzea saihesteko, erabiltzaileen 
erosotasuna alde batera utzi gabe. 
elkarrekinpodemos@getxo.eus
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