
 

Aiara, 2020ko ekainaren 19a

Aurreko  urteetan  egindako
kudeaketari  esker  aurreikusitako
zerbitzu  eta  proiektu  guztiak
bermatzen  dituzten  aurrekontuak
onartu ditu Aiarak

Kontuak  2.020.400  euro  baino  gehiagokoak  dira,  eta  toki-
erakundeen  finantzaketatik  datozen  diru-sarreren  jaitsierari  aurre
egin behar diote, diruzaintzako gerakinei esker

Udalerriko 23 administrazio-batzarrei dagozkien partidak bermatzen
dira, 163.000 euroko zenbatekoarekin

Aiarako  Udalak  onartuta  ditu  2020rako  kontuak.  Joan  den  astelehenean

egindako  osoko  bilkurak  2.220.434,53  milioi  euroko  aurrekontu  orokorrak

onartu ditu.  Arabako toki-erakundeen finantzaketa-funtsetik  (FOFEL) datozen

diru-sarrerak  295.384,29  euro  inguru  jaitsi  badira  ere,  udalerriko  oinarrizko

proiektu eta zerbitzu guztiak bermatzea ahalbidetuko duten kontuak dira.

Gentza Alamillo Aiarako alkateak adierazi duenez, "Aurreko urteetan egindako

kudeaketak milioi  erdi euro baino gehiagora (590.0000 euro zehazki) jotzeko

aukera  emango  digu,  aurten  Aiaran  egon  daitezkeen  behar  guztiei  aurre

egiteko". Horrela, Arabako Foru Aldundiak diru-bilketaren jaitsieraren ondorioz

izandako  diru-sarreren  murrizketa  ez  da  islatuko  balizko  murrizketetan  edo

proiektuak etetean.
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"2020an zehar egiteko asmoa genuen udalerrirako funtsezko proiektu guztiak

martxan jarriko ditugula bermatuko dugu", gaineratu du alkateak.

Gizarte-partidak eta funtsezko proiektuak blindatzea

Ayala  osatzen  duten  administrazio  batzordeek,  auzotarrengandik  hurbilen

dauden  erakundeek,  urteko  finantziazioa  blindatuta  ikusiko  dute,  136.000

euroko partida, alegia. Horrela, 23 kontzejuek beren eskumeneko gastuei aurre

egin  ahal  izango  diete,  hala  nola  uraren  kostuei,  bideen  mantentze-lanei,

saneamenduei eta abarri.

Halaber, "Administrazio Batzar bakoitzak 35.000 euro jasoko ditu obra txikiak

egiteko  eta  kontzejuen egunerokotasunari  aurre egiteko.  Kopuru horri  beste

35.000  euro  gehitu  behar  zaizkio,  udaletik  kontzeju  bakoitzera  bideratzen

direnak, proiektuak aurrera eramateko eta ordainsariak ordaintzeko ", adierazi

du Alamillok.

Gizarte-zerbitzuetako programak 2020. urtean zehar bermatzen dira, eta 46.000

euro bideratzen  dira  bi  urteko  gelako  laguntzaile  baten  eta  psikologo baten

zerbitzuak ordaindu ahal izateko, biak ere Udalak berak % 100ean ordaindutako

soldatak.  Bestalde,  5.000 euro bideratu  dira  udalerriko  emakume-elkarteekin

batera garatzen den "emakumeak Aiarako historiaren bidez" programa aurrera

eramateko.

Aiarako alkateak azpimarratu duenez, "Enplegua sortzea lehentasunezko gaia

izango da urte honetan, horregatik, administrarien eta langileen lan-poltsa sortu

eta eguneratuko da. Ildo beretik,  administrazio orokorreko teknikari lanpostu

bat deituko da, udalaren barne lana arintzeko".

Datozen hilabeteetan ere obrak protagonista izango dira, eta horren erakusgarri

da 10.000 euro erabiliko direla ikastolako lanak egiteko. Halaber, hainbat obra
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egingo  dira,  hala  nola  udal-igerilekuetako  aldageletako  estalkia  eraikitzea,

aurrekontu-gerakinetik  lortutako  diru-partidei  eta  Arabako  Foru  Aldundiaren

obra txikietako planetatik datozen diru-laguntzei esker. Kontu orokor hauetan

bermatzen den beste alderdi bat kultura-diru-laguntzen kapitulua eta Aiarako

elkarteekin egindako hitzarmenak dira, hala nola ASASAM Gaixotasun Mentala

duten Pertsonen eta Senideen Aiarako Elkartearekin sinatutakoa.

"Aiarako Gobernu Taldean badakigu bizi behar ez dugun ziurgabetasun-egoera

zaila  dela,  baina  esan  dezakegu,  2020ko  kontuei  eman  zaien  argi  berdeari

esker,  nahikoa  baliabide  ekonomiko  ditugula  Aiaratarren  bizi-kalitatea

bermatzeko, haien eskaerei eraginkortasunez erantzunez eta, aldi berean, udal-

zerbitzuen funtzionamendu bikaina bermatuz", amaitu du Gentza Alamillok.
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