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Aiarako Kuadrillak, eskualdeko herritarrei eta 

udalei zerbitzurik onena eskaintzeko, bere 

jarduera areagotu du alarma-egoeran 

 

• Osasun-krisia hasi zenetik, hogei dekretu baino gehiago onartu dira 

Kuadrillak eskaintzen dituen zerbitzuak bermatzeko hondakinen bilketaren 

eta kudeaketaren arloan, COVID-19k desinfekzio-lanetan, turismoaren 

arloko laguntzen eskaeran eta, adibidez, frakzio organikoaren bilketa 

ezartzeko diru-laguntzetan, baita udalentzako hirigintza-aholkularitzako 

indargarriak ere 

 

• Alarma-egoera osoan zerbitzu eraginkorra eta kalitatezkoa ematen 

jarraitu da, kuadrillako langileek beren lana telematikoki egin ahal izateko 

erosi diren ekipo informatikoen bidez 

 
 

Arespalditza, 2020ko ekainaren 11, osteguna. Azken hilabeteetan, COVID-19ren 

pandemiak eragindako osasun-krisiaren ondorioz, nazio-, autonomia-, eskualde- eta toki-

mailako erakundeek aurrekaririk ez duten ezohiko neurriak hartu behar izan dituzte. Aiarako 

Kuadrilla ez da egoera horretatik salbuetsita edo isolatuta geratu, eta, era berean, neurri 

sendoak, presakoak eta salbuespenezkoak hartu behar izan ditu bere zerbitzuari eta 

herritarren arretari eusteko, osasun-agintariek langileen osasuna bermatzeko ezarritako 

gomendioak betetzen zituen bitartean. 

 Hala, martxoaren 18an, asteazkenean, alerta-egoera ikusita, eta Gobernu zentralak 

Alarmaren egoerari buruz egindako adierazpenean jasotako prebentzio-jarraibideei jarraituz, 

Aiarako Kuadrillak, esleituta dituen eskumenetan oinarrituta, eskumenak Lehendakaritzaren 

esku uztea erabaki zuen, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Euskal Osasun Zerbitzuak, 

Osakidetzak, ezarritako prebentzio-neurriekin bilerak egitea ezinezkoa zelako, Egoera hori 

2020ko maiatzaren 12ra arte egon da indarrean. 
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Era berean, Kuadrillako langileak prebenitzeko eta zaintzeko osasun-neurriak zorrotz 

betetzeko, erakundeak une oro erraztu ditu tresna profesionalak, langileek beren lana 

normaltasunez egin ahal izan dezaten, telelanaren modalitatean, horri buruzko beste 

jakinarazpen bat egin arte. Horretarako, txanda-egutegi bat ezarri zen, koadrilan aurrez 

aurreko pertsona bat egon zedin beti. 

Prebentzio-neurri gisa eta modu iragankorrean, Eskualdeko Enplegu Planean (PECO) 

kontratatutako langileek behin-behinean utzi zuten beren jarduera, ezin izan baitzuten beren 

segurtasuna bermatu ezarritako osasun-neurriengatik. Beren zereginak egoera berriak 

eskatzen duen segurtasunarekin egiteko neurriak ezarri ahal izan zirenean, lanei berrekin 

zitzaien. 

 

Indargarriak garbiketa- eta desinfekzio-lanetan 

 

Bestalde, Kuadrillak hondakinen bilketarekin eta kudeaketarekin duen konpromisoaren 

barruan, bai eta osasun-erakundeek aurkeztutako koronabirusei aurrea hartzeko eta eusteko 

planekin ere, hainbat erabaki hartu dira, hala nola edukiontzien garbiketak zazpi astez 

indartzea, langile bat gehiagoren eta bigarren kamioi hidro garbitzaile baten laguntzarekin, bi 

motxila fumigatzailez gain, eskuzko irekierako edukiontziak azpimarratuz. Hondakinen bilketa 

ere indartu egin da zenbait puntutan, gainerakoen edukiontziak jarriz, gainezkatzeen aurkako 

prebentzio-neurri gisa, hondakinen sorreraren bolumena handitu egin baita. 

Era berean, norbera babesteko ekipamenduak (NBE) eman zaizkie hondakinak bildu eta 

tratatzeko zerbitzuko langileei, hondakinak kudeatzeko eta biltzeko funtsezko zerbitzuak 

segurtasunez egin ahal izan ditzaten. Kontzientziazio-kanpaina bat egin da, eta herritarrei 

eskatu zaie tamaina handiko hondakinak ez uzteko eta Garbigunera ez joateko. Gainera, 

informazio-kartelak jarri dira, Covid-19k kutsatutako hondakinak ezarritako segurtasun-

neurriekin eta hondakinen edukiontzian jar zitezen. Neurri horiek guztiak premiaz hartu dira, 

osasun-erakundeek COVID-19ri aurrea hartzeko eta eusteko ezarritako jarraibideak 

betetzeko. 

Ondoren, eta koronabirusak eragin duen ezohiko egoera dela eta, aurrez aurre egin behar 

ziren jarduera batzuk baliogabetu egin behar izan dira, hala nola Adinekoen Eskualdeko 

Topaketa. Hala ere, gehienak modu birtualean egokitu dira eta egiten ari dira, eta gainerakoak 

beharrezko segurtasun- eta osasun-baldintzak betetzeko zain daude. 

Bestalde, Alarmaren Estatuko Dekretuaren eta jarduera asko aldi baterako nahitaez ixtearen 

ondoren, Arabako Foru Aldundiak lankidetza eskatu zien kuadrilla guztiei, Arabako enpresek 

eta autonomoek eskura zituzten laguntza eta finantzazio ezberdinen berri emateko.  
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Horretarako, www.ayudasarabacovid19.eus webgune bat sortu zen, eta Aiarako Kuadrillak 

laguntza handia eman du eta hura eguneratzen eta mantentzen ari da, bai eta ayalesek web-

orriaren bidez edo zuzenean teknikariei planteatu dizkieten zalantzei erantzuten ere. 

Ildo beretik, Arabako ekonomia suspertzen lagunduko duten hainbat proiektu lantzen 

jarraitzen da, eskualde bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuta. Lan hori bera egiten ari da 

eskualdean bertan, Kuadrillaren eta toki-garapeneko agentzien parte-hartzearekin, 

Aiaraldearen behar espezifikoak kontuan hartzeko. 

 Turismoaren arloan, eskualdeko enpresei laguntzen, protokoloen eta hainbat araudiren berri 

eman zaie, argitaratu diren heinean. Aparejadore eta arkitektoen kasuan, ordea, epai 

judizialek eragindako egoeraren ondorioz, beharrezkoa izan da alorraren azterketa sakon bat 

egitea, eta Laudioko eta Amurrioko udalei zerbitzu osagarria eskaintzeko premia dela eta, 

Hurrengoa  

 

Eskerrak Kuadrillako langileei 

  

Encina Castresana Aiarako Kuadrillako presidenteak adierazi duenez, "Ekintza horiek guztiak 

ez lirateke posible izango Kuadrillan lan egiten duten teknikari guztien inplikaziorik eta lanik 

gabe, ohiko lana telematikoki egiten jarraitu baitute", eta zehaztu duenez, "Aste hauetan 

kultura- eta berdintasun-ikastaro eta -lantegietarako kudeaketak egin dira, pleguak idatzi dira, 

oinarriak idatzi dira eta diru-laguntzak izapidetu dira, plangintza eta antolaketa 

Jarduerak, txostenak eta memoriak idaztea, espedienteak berrikustea, itzulpenak eta 

hizkuntza-normalizazioaren arloko jardueren kudeaketa, gizarte-larrialdietarako eta 

bazterketa-arriskuan daudenei eta mendekotasun-egoeran daudenei arreta emateko 

laguntzak eskatzea, enpresentzako, autonomoentzako eta merkataritzarentzako laguntzei 

buruzko informazioa eta aholkularitza ematea beste toki-erakunde batzuekin lankidetzan eta 

Lan-arlo guztiak errendimendu osoz aritu dira lanean, telefonoz edo posta elektronikoz, eta 

bideokonferentziak antolatzen eta parte hartzen aritu dira, eskura dituzten baliabide 

guztiekin, Aiarako Kuadrilla osatzen duten udalei eta haien alkateei laguntza eman ahal 

izateko; izan ere, etengabe kontsultatu dira, egin diren urrats guztiak adosteko. 
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Horrela, "Aiarako Kuadrilla lanean aritu da, eta hala egiten jarraituko du zerbitzu 

mankomunatuak kalitatezkoak izan daitezen, eta gure bizilagunen ongizatean eragin dezaten, 

nahiz eta erakunde guztiek COVID-19ren krisiaren ondorioz izan dituzten diru-sarreren 

murrizketen ondorioz zailtasunak izan", azaldu du presidenteak. 

Hemendik aurrera, Kuadrillako Batzarreko kideen segurtasuna bermatu ahal denean, tokiko 

gobernu-batzarrari itzuli zaizkio botereak, eta informazio-batzordeak, gobernu-batzarrak eta 

osoko bilkurak egingo dira berriro. "Osasun arloko babes-agintariek ezarritako jarraibideak 

betez garatuko dira beti, eta gardentasunez eta parte-hartzearekin lan egitea ahalbidetuko 

duten baliabideak egokituz edo hobetuz. Langileen eta Kuadrillako egunerokoan parte hartzen 

duten pertsonen segurtasuna zainduz, ez baitugu ezer ezkutatzeko, baina bai lan asko egiteko, 

eta hori da gure lehentasuna, berrikuntza eta lana Aiara zerbitzuetan punta-puntako 

eskualdea izan dadin ", amaitu du Encina Castresanak. 
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2020ko martxoaren 17tik maiatzaren 12ra arte onartutako dekretuen zerrenda 

 

(Kuadrillako lehendakariari legez dagozkion eskumenak bereganatzeko aldia, baina 

presidenteak erabaki zuena Tokiko Gobernu Batzarrari eskuordetzea, erakundearentzat 

nahitaezkoa ez den organo bat). 

 

1. Lehendakaritzaren 20/2020 Dekretua, martxoaren 17koa, Lehendakaritzak Kuadrillako Tokiko Gobernu 

Batzarrari urriaren 31ko 56/2019 Dekretuaren bidez eskuordetutako eskumenak onartzea. 

 

2. Lehendakaritzaren 21/2020 Dekretua, martxoaren 17koa, Elkarkidetzarako atxikipena 

finantzatzekoa. 

 

3. Lehendakaritzaren 22/2020 Dekretua, martxoaren 17koa, 2/2020 kreditu-gaikuntza (Elkarkidetza). 

 

4. Lehendakaritzaren 23/2020 Dekretua, martxoaren 17koa, kredituak transferitzeari buruzkoa 

(ontziak biltzea). 

 

5. Lehendakaritzaren 24/2020 Dekretua, martxoaren 17koa, Arabak 2020rako berebiziko garrantzia 

duena: Vital Fundazioari ikuskizun bat eskatzea onartzea, Kuadrillako Adinekoen 2020ko topaketan 

sartzeko. 

 

6. Lehendakaritzaren 25/2020 Dekretua, martxoaren 18koa, 4/2020 kreditu-gaikuntza (ekipo 

informatikoak). 

 

7. Lehendakaritzaren 26/2020 Dekretua, martxoaren 23koa, Garbigunearen Oinarriaren 

egokitzapena esleitzekoa (Aldundiak eskatuta egiten da, Ertzaintzak kamioiak har ditzan). 

 

8. Lehendakaritzaren 27/2020 Dekretua, martxoaren 26koa, Cespari esleitzen diona COVID-19ren 

ondorioz edukiontziak desinfektatzeko kontratua luzatzeko. 

 

9. Lehendakaritzaren 28/2020 Dekretua, martxoaren 26koa, 5/2020 kreditua gaitzen duena 

(edukiontzien desinfekzioa). 

 

10. Lehendakaritzaren 29/2020 Dekretua, martxoaren 27koa, Garbiguneko etxola desegitea 

esleitzekoa. 

 

11. Lehendakaritzaren 30/2020 Dekretua, martxoaren 27koa, Garbiguneko bideozaintza-sistemaren 

konponketa esleitzekoa. 

 

12. Lehendakaritzaren 31/2020 Dekretua, martxoaren 30ekoa, Informatikako Materiala Eskuratzeari 

buruzkoa. 

 

13. Lehendakaritzaren 32/2020 Dekretua, apirilaren 1ekoa, G.G.ren eta Zerbitzuen behin-behineko 

eskabidea, bigarren hiruhilekoa. 
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14. Lehendakaritzaren 33/2020 Dekretua, apirilaren 1ekoa, Hondakinak Kudeatzeko Zerbitzuak 

egindako udal ekarpenen eskaera, 2020ko 1. eta 2. hiruhilekoak. 

 

15. Lehendakaritzaren 34/2020 Dekretua, apirilaren 2koa, Cespa S.A. enpresari interesdunari 

entzuteko izapidea onesten duena. 

 

16. Lehendakaritzaren 35/2020 Dekretua, apirilaren 2koa, 6/2020 kreditua gaitzen duena (Turismoa): 

turismo-gastua 3.722,55 €handitzea aurrekontu-aurreikuspenaren gainean 

 

17. Lehendakaritzaren 36/2020 Dekretua, apirilaren 8koa, paperezko salmenta-kredituari buruzkoa. 

 

18. Lehendakaritzaren 37/2020 Dekretua, apirilaren 8koa, 7/2020 kreditu-gaikuntza (paperezko 

salmenta). 

 

19. Lehendakaritzaren 38/2020 Dekretua, apirilaren 21ekoa, 2020ko apirileko nomina ordaintzeko 

baimena, betebeharra aitortzea eta agintzea 

 

20. Lehendakaritzaren 39/2020 Dekretua, maiatzaren 4koa, Cespa S.A. enpresari 2019ko fakturak 

ordaintzea onartzen duena. 

 

21. Lehendakaritzaren 40/2020 Dekretua, maiatzaren 6koa, turismo-sektoreko inbertsioetarako 

laguntzen eskabidea. 

 

22. Lehendakaritzaren 41/2020 Dekretua, maiatzaren 7koa, Amurrioko Udalaren hirigintza-

aholkularitza indartzeko kontratazioa, FOFFELek bakarrik finantzatua. 

 

23. Lehendakaritzaren 42/2020 Dekretua, maiatzaren 8koa, 07-05-20koa, zati organikoaren bilketa eta 

kudeaketa ezartzea sustatzeko foru-diru-laguntzaren eskaera. 

 
24. Lehendakaritzaren 43/2020 Dekretua, maiatzaren 12koa, Lehendakaritzaren eskumenak tokiko 

gobernu-batzarrari eskuordetzan ematea  


