
 
2022KO AURREKONTUEN PRENTSA-OHARRA 

Amurrioko Udaleko Gobernu Taldeak bilerak deitu dizkie udal talde politikoei, 2022ko aurrekontuen aurreproiektua itxi 

aurretik ekarpenak aurkeztu ahal izan ditzaten. 

Lehenengo bileran, Orain Amurriotik  azaldu genien ez genuela aurrekontua onartuko, bi udal-taldeen artean dauden 

desberdintasun programatiko nabarmenengatik: zerbitzu publikoak udaleratzea, gizarte-zerbitzuen eta energiaren 

eskumenak lagatzea, Urbidek ura kudeatzea, etab., baina gure jarrera baloratuko genukeela, oinarrizko bi premisa 

betetzen ziren. Bat, aurreko urteetako aurrekontu-partida konprometituak gauzatzea, eta bi, udal-politiketan eragin 

handia duten proposamenak onartzeko benetako borondatea erakustea. 

Bi premisa horiek onartuta, gure ustez gure herriaren errealitatea hobetzeko oso garrantzitsuak diren ekarpen batzuk 

egin ditugu, hala nola, etxebizitza izateko eskubide subjektiboa, kiroldegiaren udalekotzea aztertzea, klima-aldaketari 

aurre egiteko eta gure udalerriko biodibertsitatea babesteko ekintzak, enplegu-aukerak zabaltzea eta mugikortasun 

urriko pertsonen mugikortasuna erraztea, beste askoren artean. Jarraian, gure proposamenetako batzuk laburbilduko 

ditugu: 

Etxebizitzaren arloan 

 

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) garatzen hasteko eta ahal den guztian aurrera egiteko aurrekontu-zuzkidura, 
barnean betearazpen publikoko organo bat ezarriz. Organo horren helburua izango litzateke beharrezkoak diren 
hirigintza-espedienteak eta proiektuak garatzea, HAPO behin betiko onartzen denean babes publikoko etxebizitzak 
alokairu sozialeko erregimenean lortu ahal izateko. 
 
18 eta 35 urte bitarteko gazteentzako etxebizitzak alokatzeko laguntzetarako aurrekontu-zuzkidura. 
 

Kiroldegiaren kudeaketa propioa 

 

Kiroldegiaren egungo egoera dela eta, zerbitzuaren udalekotzea aztertzea proposatzen dugu, kudeaketa publikoa eta ez 

pribatua baloratuko duen txosten juridiko eta finantzarioa enkargatuz, urte hauetan guztietan eskatu dugun bezala. 

 

Klima-aldaketa, biodibertsitatea eta ingurumena. 

 

Garrantzi handiko gaia da, eta aspaldidanik lantzen ari garena. Orain, Amurrion Biodibertsitatea Ikertzeko eta 

Zabaltzeko Zentro bat sortzeko azterlan bat egitea planteatu dugu. Azterlanak lokalaren beharrak zehaztuko lituzke 

(gaur egun egiten ari den Udal Eraikuntzen Plan Zuzentzailearen barruan), bai eta Amurrion biodibertsitatea hobeto 

ezagutzeko garatu beharreko ikerketa-ildoak ere. Horiek ezartzeko, aurrekontu-zuzkidurak egin behar dira datozen 

urteetan, eta hitzarmenak egin beste administrazio, elkarte, unibertsitate eta abarrekin. 

 

Biztanle gehien dituzten administrazio-batzarretan mini-puntu berdeak jartzea (pilak, CDak, etab.), eta hirigunetik 

urrunen dauden biztanleei gaikako bilketa erraztea. 

 

Bizikletaren erabilera errazteko, udalerriko hainbat tokitan aparkaleku estaliak jartzea proposatzen dugu, eguraldi 

txarretik babesteko. 

 

Enplegua 

 

Amurrioko beste arazo garrantzitsuenetako bat, ditugun gaitasun eta eskumenen barruan, enplegurako partidak 

handitzea da gure beste proposamena. 



 
 

Bestelakoak 

 

Bi gurpil-aulki elektriko erostea proposatzen dugu, maileguan uzteko, mugikortasun urriko pertsonei mugikortasuna 

errazteko. 

Udal eskumeneko bide publikoan hildako animaliak biltzeko protokoloa eta jarduteko bitartekoak planteatzen ditugu. 

 

Udal-baratzeen erabiltzaileentzako instalazioak hobetzea eta parke linealaren ibilbidean leku estrategikoetan 

markesinak jartzea ere proposatzen dugu. 

 

Onartuz gero, batzorde bateratu bat sortuko da, eta aldian-aldian bildu beharko da, udal-talde bakoitzak eskatuta, 

2022an onartzen diren partiden gauzatze materiala ebaluatzeko. 

 

Urte hauetan guztietan bezala, proposamenak aurkeztu ditugu Amurrioko azpiegiturak eta zerbitzuak hobetzeko, 

iraunkortasun-printzipioetatik, udal-zerbitzu publikoen kalitatea hobetzetik eta kudeaketa publiko eraginkorrago 

batetik. Azken batean, Amurrioko herritarren ongizatea hobetzeko diru publikoa erabiltzea proposatzen dugu. 

 

Amurrion, 2021eko azaroaren 14an 

 

 


