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EAJ-PNVk Amurriorako adostasuneko 
aurrekontuak onartzea ospatu du

• Udalaren  2021erako  kontu  orokorrak,  udalerriaren  egoera  eta  
premiekin bat datozenak, 15,4 milioi eurokoak dira, eta herritarren  
eskaerei eraginkortasunez eta kaudimenez erantzutea ahalbidetuko  
dute, ia hamar proiektu estrategiko garatzea bermatzearekin batera

Amurrioko Alderdi Jeltzalea gaur, osteguna, arratsaldean egingo da, 2021erako udal 
aurrekontuen ezohiko osoko bilkuran, jeltzaleen eta PSE-EEren aldeko botoekin eta 

EH-Bilduren  abstentzioarekin;  izan  ere,  horri  esker,  udalerriaren  udal  kudeaketari 
egonkortasuna eta bermeak emango zaizkio urtea amaitu bitartean.

Amurrioko osasun eta  ekonomia egoerak argi  eta  garbi  markatutako kontuak dira, 
15.401.948 milioi eurokoak, eta herritarrei eskaintzen zaizkien udal zerbitzu guztiak 

blindatzea ahalbidetzen dute. Horrela, aurtengo aurrekontuak hiru ardatz edo partida 
nagusitan banatzen dira: lurraldea 3.696.467,52€, erakundea 4.004.506,48€ %26 eta 

inbertsio handiena bere gain hartzen duena, herritarrak % 50, hau da, 7.700.974 €.

Auzotarren konpromisoei erantzuna

Datozen hilabeteetan indarrean egongo diren aurrekontu horiei esker, udalerriarentzat 

funtsezkoak  diren  hamar  proiektu  inguru  gauzatu  ahal  izango  dira;  izan  ere, 
inbertsioen kapitulua aurrekontuaren% 16,15era iristen da, hau da, 2.487.700 milioi 

eurora.

"EAJ-PNVrentzat oso garrantzitsua da 2021 honetan hainbat inbertsio egin ahal izatea, 

hala  nola  Larrabe  zabortegia  zigilatzea  (663.000  €);  hornikuntza-sareak  berritzea 
(542.500 €); Etxegoienbidea aparkalekua (300.000 €); ludoteka egokitzea (185.000 



€);  argiteriaren  eraginkortasuna  hobetzea  (133.000  €);  tenis-
pistak (100.000 €), 100.000 €-tik gorako inbertsioa dutenak. Proiektu horiek guztiak 

azken urteotan bizilagunekin hartu ditugun konpromisoei erantzuten diete ", adierazi 
du Txerra Molinuevo Amurrioko alkateak.

Adostasuneko aurrekontuak 

Azken asteotan,  EAJ-PNVren Gobernu-taldeak hainbat  lan-bilera  egin  ditu,  Udalean 

ordezkaritza duten gainerako alderdi politikoekin Aurrekontuen Proiektua aurkeztu eta 
adosteko.

Lan  horren  ondorioz,  alkateak  udal  talde  Sozialistaren  babesa  eta  EH-Bilduren 
abstentzioa lortu du udal kontuei argi berdea emateko. Azken hori posible izan da EAJ-

PNVk eta EH-Bilduk lan-mahai bat aktibatzeko hartutako konpromiso bati esker. Lan-
mahai  horri  esker,  onartutako aurrekontuen bilakaera eta  eraginkortasuna berrikusi 

ahal izango dira, uztailean ziurrenik, baita 2022ko kontuak diseinatu eta idatzi ahal 
izateko lan-mahaiak eratu ere, abenduan onartu ahal izateko, eta horri esker, datorren 

urtean hasi ahal izango dira dagokion ekitaldiko kontuak aktibatuta. Halaber, 2018ko 
akordio bat berrikusteko konpromisoa hartu du buruzagi jeltzaleak, eta, horri esker, 

EH-Bildu abstenitu egin zen aurrekontuen bozketan, berriro argitaratu ahal izateko.
COVID-19ren  pandemiak  eragindako  osasun-  eta  ekonomia-krisiaren  ondorioz 

udalerriak  bizi  duen  egoerak  akordio  handiak  lortzea  eskatzen  du,  udal-kudeaketa 
eraginkorra izan dadin eta gure bizilagunen beharrei eta eskaerei benetan erantzun 

diezaien.  "Eta  uste  dut  lortu  dugula,  adostasunezko  jarrerari  eta  akordio  handiak 
lortzeari esker, ia aho batez, kontu berriak onartzea", adierazi du Txerra Molinuevok. 

Amaitzeko, honako hau gogorarazi du: "Aurrekontuak tresnarik garrantzitsuena dira 
edozein  erakundetan,  normalean  urtebetez,  udal-ekonomia  eta  -finantzak 

planifikatzeko eta kudeatzeko, eta, orain, inoiz baino garrantzitsuagoa da onartutako 
eta indarrean dagoen dokumentu bat izatea, egoerei eraginkortasunez erantzuteko".


