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Getxo txukun 

EMAITZEN TXOSTENA
 

AURKEZPENA 

Txosten honetan “Getxo txukun. Auzoz Auzo, kalez kale. Barrio a barrio, calle a calle” ekimenaren 
esparruan lortutako emaitzak jaso dira; ekimena ekainaren 28an egin zen, asteartea, Bidezabal 
kaleak, Ollaretxe errepideak, Salsidu etorbideak eta Domingo Iturrate Dohatsuaren kaleak 
mugatutako eremuan hobekuntza iradokizunak biltzeko asmoz.
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Ollarretxe Errepidea

Kasune Kalea

Beato Domingo Iturrate

Sarrikobaso Kalea



3

“Getxo txukun. Auzoz Auzo, kalez kale. Barrio a barrio, calle a calle” izeneko ekimena hobekuntza 
iradokizunak biltzeko garatu da; hain zuzen, Bidezabal kaleak, Ollaretxe errepideak, Salsidu 
etorbideak eta Domingo Iturrate Dohatsuaren kaleak mugatutako eremuan egin da. 

Parte hartzea errazteko hainbat kanal jarri ziren eskuragarri: 

1. Etxebizitza guztietan aldez aurretik banatutako triptikoko orri ebakigarria Sarrikobaso 
kalea eta Piñaga kalea elkartzen diren biribilgunean jarritako karpan entregatzea; karpa 
uztailaren 6an jarri zen, 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara.

2. Horretarako orriak Kasuna kalean, azoka txikiaren parean, Bidezabal kalearen eta 
Urkiola kalearen arteko bidegurutzean, eta Bidebarri kalearen eta Gaztelumendi 
kalearen arteko bidegurutzean prestatutako gutun-ontzietan jartzea. Postontziak 
ekainaren 28tik uztailaren 11ra (biak barne) jarri dira.

3. txukungetxo.net ataritik eskuragarri dagoen inprimaki digitala betetzea.  

Ekimenean, guztira, 189 pertsonak hartu zuten parte; parte hartzea honela banatu da:

ü	Karpan entregatutako 27 proposamen
ü	Gutun-ontzietan jasotako 129 ekarpen 
ü	20 pertsonak txukungetxo.net atariaren bitartez jasotako proposamenak egin zituzten
ü	13 pertsonak idatzi edo gutun baten bitartez bidali zituzten haien ekarpenak

Orotara, 423 ekarpen jaso ziren, gai hauei buruzkoak:

Irisgarritasuna: espaloiak zabaltzea eta konpontzea, barandak jartzea, arrapala mekanikoen 
mantentze-lanak, etab. Mugikortasuna: zirkulazioa, autobus markesinen kokapena, bideko 
segurtasuna eta bizikletaz mugitzea arautzea, eta aparkaleku araudiak. Hiri altzarien 
mantentze-lanak. Kaleetako garbiketa eta hondakinen edukiontziak instalatzea. Txakurren 
eginkariak jasotzea. Zona berdeak zaintzea. Segurtasuna eta polizia zaintza. Pertsona nagusiak. 
Kultura, euskara eta gazteria. Ogasuna. Turismoa eta komunikazioa. 

189 
parte-hartzaile

20

 13 

27

423 
iradokizun

129 
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1. IRISGARRITASUNA ETA MUGIKORTASUNA (65)

1.1. Eskaileren, arrapala mekanikoen edota igogailuaren mantentze-lanak. (25):

	* Bidezabalgo arrapalak lehenbailehen konpontzea matxuratzen direnean.

	* Arrapalak maizegi matxuratzen dira, eta zikin daude (2).

	* Uhal garraiatzaileek egunero martxan egoteko ahalegina egitea; izan ere, batzuetan berez 
matxuratzen dira, beste batzuetan, berriz, norbaitek eraginda, eta beste batzuetan, ostera, 
ez direlako martxan jartzen; tamalgarria da. 

	* Arrapala mekanikoak etengabe daude matxuratuta.

	* Haurrek, baita haurrak ez direnek ere, Bidezabalgo arrapala mekanikoak jolasteko erabiltzen 
dituzte. Agian ez dauka loturarik, baina askotan matxuratzen da. Pertsona nagusiei eta 
minusbaliotasunak dituzten pertsonei eragiten die, Metrora edo anbulatoriora  joan nahi 
badute. Kamerak ez dakit zerbaitetarako balio duten.

	* Eskailera mekanikoak zaintzea.

	* Bidezabalgo eskailera mekanikoek etengabeko zarata deserosoa eragiten dute, bereziki 
Metro geltokira sarbidea ematen duten eskailerek. Nire ustez, konponbidea erraza da, trakzio 
mekanikoa erabiltzea; horrek auzokide guztien egoera orokorrean hobea izatea eragingo 
luke. 

ERANTZUNA: Une honetan zaintzeko ideiak lantzen ari dira, baita kontzentziazio-kanpainak 
egitea ere, denon ondasun bat delako, eta baliabide handiak eskatzen dituela, bai instalatzeko, 
bai mantentzeko; esfortzu horretan pertsona guztientzako irisgarritasuna dituelako hiri 
bihurtzeko ahalegina egiten da.
Halaber, garbiketa lan gehigarriak ezartzea komenigarria den aztertuko da.
Telekudeaketa sistema eraginkorragoa ezarri da emaitza hobeak lortze aldera.  Gogoan 
izan behar dugu elementuok ez dutela estalperik eta, beraz, pixkanaka hondatu daitezkeela. 
Hainbat sistema dituzte eta horiek, segurtasuna dela eta, nahi ez diren etenaldiak eragiten 
dituzte. Jakinarazpen arruntei arrazoizko denboran ematen ari zaie erantzuna. Hala ere, 
aztertzen ari da nola egin daitezkeen hobekuntzak sistema osoan.  
Bestalde, zaraten eta lasaieren jarraipena hobetuko da, eta garbiketa gehigarriak ezartzea 
komeni den aztertuko da. 

	* Salsiduko arrapala mekanikoa Zirkulazioa errazten duen ispiluaren egoera eta kokapena 
zaintzea.

ERANTZUNA: Ispiluaren kokapena berrikusi da, eta egoera aztertzen jarraituko dugu.

	* Aita Domingo Iturrateko igoeran arrapala mekaniko bat jartzea, etxeei eta geltokiari 
irisgarritasun hobea emateko.

	* 82 urteko andre bat naiz, eta Bidebarri kalean eskailera mekaniko bat jartzea izugarri 
gustatuko litzaidake, azokara, egoitzara, Aldapa eta Kristo Eroslera jaitsi ahal izateko.

ERANTZUNA: Oraingoz ez da aurreikusi zonaldeko kaleetan arrapala berririk jartzea.
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1.2. Espaloiak berregitea eta asfaltatzea. (19)

	* Domingo Iturrate Dohatsuaren kaleko espaloia erabat berregitea. Espaloia tarte askotan 
hondoratuta dago, eta euria egiten duen egunetan putzu ugari sortzen dira.

	* Aita Domingo Iturrate kalea asfaltatzea eta pintaketa guztiak kentzea.

	* Aita Domingo Iturraten espaloiak konpontzea 1. zenbakiaren eta 7. zenbakiaren artean, leku 
askotan hondoratuta dago.

	* Aita Domingo Iturrate kalea berriz asfaltatzea gutxienez 1. zenbakitik Bidezabalera.

ERANTZUNA: 4., 5. eta 7. zenbakien artean egoera txarrenean dauden tarteak konpontzeko 
16.500,00 euro behar dira; kopurua bere garaian Hondakinak Kudeatu eta Kalitatea 
Kontrolatzeko atalak handitu zuen.
1. eta 4. zenbakien arteko espaloia ez da udal eskumenekoa.
Egoera dela eta, hurrengo ekitaldietan bideetako asfaltoaren mantentze-lanen planari 
gehitzea aztertuko da. Gaur egun, tarte batzuk berrikusten ari dira, zehazkiago, Piñagan 
(trenbideen paraleloan dagoen zatia).
Espaloian mailatuta dauden tarteen konpontze-lanak proiektu honen barruan jaso dira: 
Domingo Iturrate Dohatsuaren (Sarrikobaso-Piñaga) eta Kristo Eroslearen kaleetako bide-
zorua hobetzeko proiektua.  Proiektuaren zenbatekoa 46.990,35 €-koa da guztira, eta duela 
gutxi adjudikatu da. Lanak laster hasiko dira. 

	* Kasune kaleko bizilagun bat naiz, Salsidu eta Bidebarri arteko tartean. Bere garaian, duela 
ez asko, Kasune kale osoa birmoldatu zen, eta kale guztiak berri-berri utzi ziren, Salsidu eta 
Bidebarri kaleen arteko tartea salbu. Tarte horretan lanetako dispositibo guztia instalatuta 
egon zen, eta azkenean konpondu gabe geratu zen. Nire iradokizuna da tarte hori kalearen 
gaineko zatia bezala geratzea, eta zuhaitz bat landatzea, ingurua atseginagoa izan dadin.

ERANTZUNA: Espaloi hori konpontzeko 22.950,00 euro behar dira. Hondakinen Kudeaketak 
eta Kalitate Kontrolak aurreko zenbatekoa handituko dute egokia den unean. Kasune kaleko 
espaloiko zoladura konpontzea Salsidu eta Bidebarri kaleen arteko tartean. 

	* Kasune kaleko espaloiko zoladuraren konpontze-lanak proiektu honen barruan jaso dira: 
Bidebarri kaleko (Sarrikobaso-Illeta) espaloia zabaltzeko eta Kasune kalean (Salsidu etorb.-
Bidebarri) zoladura birjartzeko proiektua. Proiektuaren zenbatekoa 54.500 € da guztira, eta 
duela gutxi adjudikatu da. Lanak laster hasiko dira. 

	* Bidebarri kaleko espaloiak handitu egin behar dira, oinezkoen joan-etorriak errazteko, 
hasieratik Kasune kalera arte.

	* Espaloiak oso estuak dira Bidebarri kalean, zenbaki bakoitietan. (6. gutuna)

ERANTZUNA: Bidebarri kaleko zoladura hobetzeko eta espaloiak zabaltzeko aurrekontua 
114.200 eurokoa da. Hondakinen Kudeaketak eta Kalitate Kontrolak aurreko zenbatekoa 
handituko dute egokia den unean. Sarrikobaso eta Illeta kaleen arteko tartean irisgarritasuna 
hobetzeari ekingo zaio; 33.000 euroko inbertsioa aurreikusi da.  Hondakinen Kudeaketak eta 
Kalitate Kontrolak aurreko zenbatekoa handituko dute egokia den unean. 
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	* Metro inguruko espaloia nahiko gaizki geratu da, eta gainera putzu ugari sortzen dira.

ERANTZUNA: Ez dakigu zein espaloiri buruz ari den, baliteke Maidaganeko trenbideak lurpean 
jartzeko lanen ondorioz kaltetutakoa izatea, Domingo Iturrate kaleari dagokionez; hala bada, 
Unbe eta Urduña kaleen arteko espaloiko zoladuraren egoera ona dela uste da.

	* Ollarretxeko espaloia hobetzen eta zabaltzen amaitzea, beste tartean egin den moduan. 
Hortik haur ugari igarotzen dira, Kids & Us akademia dela medio. Eskerrik asko iradokizunak 
egiteko aukera emateagatik. Aukeraren batek balio izatea espero dut.

ERANTZUNA: Aipatutako inguruan espaloiak zabaltzeak egungo aparkalekuen antolaketa 
aldatzea dakar, hots, bateriakoak ilarako aparkaleku bihurtu, eta orain dauden bi erreiei 
eustea. Espaloiak zabaltzeko obren zenbatekoa, guztira, 135.430 €-koa da. Hondakinen 
Kudeaketak eta Kalitate Kontrolak aurreko zenbatekoa handituko dute egokia den unean, bai 
eta berritutako udal-zerbitzuren bat berritzearen ondorioz ere. Ez da aurreikusi epe ertainean 
gauzatzea.

	* Ollarretxe 41Bn bizi naiz, eta kalea konpontzeko aukera aintzat har dezazuen nahi nuke. 
Zenbait bloke gara, eta ez dugu lortzen gainerakoek aurrekontua onartzea. Fatxada eta ataria 
konpondu ditugu, besteak beste, irudi hobea emateko, baina gure kalea lotsagarria da, zuloz 
beteta eta, are gehiago, erortzeko arriskuarekin baitago. 

ERANTZUNA: Aipatutako eremua ez da udal eskumenekoa; horrenbestez, zoladura konpontzea 
kasuan kasuko jabeen erkidegoek erabaki beharko lukete.

ü	Salsidu eta Sarrikobaso arteko bidegurutzeko sarbidea oso gaizki dago gurpildun aulkian 
joateko, inklinazio maila handia delako.

ERANTZUNA: Bestalde, Salsidu etorbidearen eta Bidebitarte kalearen arteko zoladuraren 
malda ezin da aldatu; izan ere, Salsidu etorbidea eta Bidebitarte kalea elkartu izanaren 
emaitza da, beren kota desberdinen ondoriozkoa. Hala ere, aztertu da oinezkoen pasabidearen 
kokapena pixka bat aldatzeko eta eskudela jartzeko aukera. Pasabide hori aldatzea Plentzia 
hiria, Ganeta kalea, Salsidu-Bidebarri etorbidea eta Sarrikobaso-Illeta espaloiko aurrerapen 
berrantolaketa eta konponketa proiektuaren barruan kokatu da. Proiektuaren zenbatekoa 
25.571,26 €-koa da guztira, eta duela gutxi adjudikatu da. Lanak laster hasiko dira. 

	* Espaloiak konpontzea eta arteztea; ez dira okertuta eta aldapan egon behar. Ezinezkoa da 
gurpildun aulkian joatea. Ez soilik baldosak itsastea.

	* Sarrikobason espaloia zabaltzea, 7-11 zenbakien artean.

	* Espaloi estuak Sarrikobasoko etxe hondatuen aurrean. (6. gutuna)

ERANTZUNA: Sarrikobaso kaleko galtzadaren zabalerak egonkorra izaten jarraitu behar du; 
beraz, aipatutako espaloiak zabaltzeko modu bakarra 31.1 egikaritze-unitateko lurzoruaren 
zati bat baliatzea da. Horretarako, HAPOren aldaketa izapidetzen ari dira; hain zuzen, aukera 
eman dezan inguru osoa urbanizatzeko eta etxebizitza libreak zein babestutakoak eraiki ahal 
izateko. Haatik, izapideari dagokionez, behin betiko onets dezaten, gutxienez, urtebete behar 
da.
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	* Piñabeko herritar gisa, honako hau proposatzen dut: Kristo Eroslea kaleko espaloiak konpontzea. 
Proposamena aintzat hartzea espero dut, eta, horrela, auzoa ere hobetu egingo da.

ERANTZUNA: Udalak Kristo Eroslearen kaleko espaloiak konponduko ditu Sarrikobaso eta 
Gaztelumendi kaleen arteko tartean, bertan baitaude kaltetuen. Lanek 32.360,00 euroko 
kostua dute. Hondakinen Kudeaketak eta Kalitate Kontrolak aurreko zenbatekoa handituko 
dute egokia den unean. Espaloiko tarteen konpontze-lanak proiektu honen barruan jaso dira: 
Domingo Iturrate Dohatsuaren (Sarrikobaso-Piñaga) eta Kristo Eroslearen kaleetako bide-
zorua hobetzeko proiektua. Proiektuaren zenbatekoa 46.990,35 €-koa da guztira, eta duela 
gutxi adjudikatu da. Lanak laster hasiko dira. 

	* Espaloi labainkorrak Salsidu etorbidearen aldean, Kris-Kras okindegiaren parean, errepidea 
gurutzatu aurretik, hain zuzen ere biratzerakoan eta Gaztelumendi kalean ibiltzen 
hasterakoan, bereziki euria egiten duenean.

	* Gaztelumendi eta Salsidu izkinan kokatutako paperontziaren alboan, lurrean dauden azuleju 
batzuk hondatuta daude, eta labain egiten dute euria egiten duenean, edo paperontzitik 
likidoak erortzen dira. Dagoeneko pertsona batzuk erori dira. Eskerrik asko ekimenagatik. 
Eskerrik asko.

ERANTZUNA: Granailaketa egin da Salsidu etorbideko eta Gaztelumendi kaleko hainbat 
ingurutan; beraz, zoladuraren egoera hobetuko da. Lan horien zenbatekoa 650 €-koa izan zen.

	* Kaleak asfaltatzea, zuloz beteta daude. La Caixa parean, euria egiten duenean baldosak 
altxatu egiten dira, eta ur zikinak ateratzen dira. 

ERANTZUNA: Biribilgune pareko espaloiko zoladurari buruz ari bada, adierazi behar da eremu 
hori aztertu dela eta egoera onean eta baldintza zuzenetan dagoela ikusi dela; baldosa batzuk 
askatuta zeuden, baina dagoeneko konpondu dira.

1.3. Bizikleta bidezko mugikortasuna antolatzea eta kontrolatzea. (7)

	* Gazteak espaloietatik oso azkar joaten dira bizikletaz; egunen batean zerbait gertatuko da.

	* Bizikletak espaloitik ez joatea; andre bat nola botatzen zuten ere ikusi dut. Ibilgailu hori 
errepidetik ibiltzeko da. Kontuan hartu behar duzue.

	* Bizikletak ez dira oinezkoen eremuetatik ibili behar, eta, batez ere, ez dira azkarregi ibili 
behar, arriskutsua baita (adibidez, jendea harrapa dezakete).

	* Bizikletak espaloitik doaz, abiadura bizkorrean. Istripu bat gertatu arte zain ote gaude?

	* Bizikletak espaloitik ibiltzen dira, nondik sortu da moda hori? Zure gainera erortzear dauden 
arte ez zara konturatzen, eta, gainera jasan egin behar. Nondik joan behar dugu oinezkoek? 
Lebitatu egin behar dugu edo zer?

ERANTZUNA: Beste batzuetan ere komentatu da, Udaltzaingoarekin batera, araudi bat 
egitea komeni dela, komenigarritzat jotako seinaleak definitzeko, hain zuzen ere, erabiltzaile 
desberdinek erabili beharreko espazioak zuzen seinalizatzeko; izan ere, aintzat hartu da 
espazioak partekatzea dela aukerarik aproposena, kontuan hartuta gero eta gehiago eskatzen 
diren bide publikoko erabilera posible guztiak banatzeko nolako mugak dauden.
Zirkulazio Araudi Orokorra eta Bide Publikoko Erabileren Udal Ordenantza haustea 
Udaltzaingoaren eskumenak dira. Nolanahi ere, beste batzuetan adierazi bezala, beharrezkoa 
eta komenigarria da kontzientziazio-kanpainak egitea existitzen diren seinaleak errespeta 
daitezen, eta bideen erabiltzaile guztiei aukera eman ahal izateko modu bakarra espazioak 
partekatzea dela ulertu arte.
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	* Bizikletak kontrolatzea Bidezabalen

	* Bidegorria Bidezabalen jartzea, bizikletak espaloitik ez joateko. 

ERANTZUNA: Bidezabalen bidegorri bat existitzeko aukerak (a posteriori kalearen aldapa 
luzean egin ahalko den aintzat hartu gabe) aparkalekuak desagerraraztea ekarriko luke; 
horrenbestez, abiadura mugatzea aukera hobea izango litzateke, bizikletek ibilgailuekin 
espazioa partekatzeko, edo seinale aproposak jartzea, espaloia oinezkoek eta bizikletek 
partekatutako espazio bat izateko.

1.4. Kaleen peatonalizazioa (5)

	* Kasune kaleko azokako tarteko peatonalizazioa edo erdi peatonalizazioa errepikatzea; jende 
asko ibiltzen den zona bat da eta saltoki asko daude; hortaz, merkataritza eremu bihurtu da 
auzorako, baita udalerrirako ere.

ERANTZUNA: Kale batean peatonalizazioa edo erdi peatonalizazioa ezartzearen ondorioz 
eremu horretako aparkaleku batzuk edo guztiak kendu behar dira. Hala ere, eta azoka 
asteazken eta larunbatetan egiten dela aintzat hartuta, hasieran Kasune kaleko tarte horretan 
(Bidebarri eta Elorri kaleen artean) zirkulazioa egun horietan eta ordutegi horretan moztu 
ahalko litzateke. Horretarako seinale bertikal egokiak eta hesiak erabili ahal dira.

	* Iturgitxi kalea oinezkoentzako eremu izatea proposatzen dugu, eremuak ostalaritzarako 
aukera gehiago izan ditzan. 

ERANTZUNA: Iturgitxi kaleko tartean merkataritza jardun handiena izan dezakeen tartea 
Salsidu etorbidearen eta Billaondoetaren artekoa da; hala ere, ez da nahikotzat jo eremua 
peatonalizatzeko, edo oinezkoei bideratutako espazioak handitzeko; horrek aparkalekuak 
kentzea ekarriko luke.

	* Proposamenak aintzat hartzea eta denborarekin errealitate bihurtzea eskertuko genuke.

	* Oinezkoentzako eremu gehiago prestatzea, eta terrazetarako gune gutxiago. 

	* Oinezkoentzako kale gehiago proposatzen ditut, bizikleta bidez mugitzea eta garraio publikoa 
errazteko. 

	* Oinezkoen bideak.

ERANTZUNA: Urtean zehar Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana egingo da era parte-
hartzailearen bitartez.

1.5. Barandak jartzea eta mantentzea (3)

	* Piñagan, hesian mantentze-lanak egitea (maiz margotzea) eta Bidezabalen zokaloa jartzea. 

ERANTZUNA: Aipatutako hesia jabeen erkidegoarena da, urbanizazioa mugatzen duen 
murruan jarrita baitago. Hala ere, bere garaian egindako zokaloa Metro Bilbaoren eskariz 
egin zen; izan ere, zenbait elementu trenbidera erortzen ziren maiz, eta arrisku egoerak 
sortzen ziren edo sor zitezkeen. 
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	* Eskudel bat jarri Salsidu eta Bidebitarte egiten diren tokian (Bidebitarte aldetik) oso 
aldapatsua da eta.

	* Salsidu eta Bidebarri kaleen artean bihurgune bat maldan dago. Erortzea ekiditeko baranda 
bat jar daiteke?

ERANTZUNA: Zoladuraren malda ezin da aldatu; izan ere, Salsidu etorbidea eta Bidebitarte 
kalea elkartu izanaren emaitza da, beren kota desberdinen ondoriozkoa. Hala ere, aztertu da 
oinezkoen pasabidearen kokapena pixka bat aldatzeko eta eskudela jartzeko aukera. Pasabide 
horren aldaketa proiektu honen barruan jaso da: ESPALOI-AURRERAPENAK KONPONDU 
ETA BERRANTOLATZEKO PROIEKTUA PLENTZIA HIRIA KALEAN, GANETA KALEAN, SALSIDU-
BIDEBARRI ETORBIDEAN ETA SARRIKOBASO-ILLETAN. Proiektuaren zenbatekoa 25.571,26 € 
da guztira, eta duela gutxi adjudikatu da. Obrak urtarrilaren amaieratik aurrera hasiko dira. 

1.6. Bestelakoak. (3)

	* Bidezabal kalean etxe horiz osatutako urbanizazio bat dago.  Azken etxean, Aralarrekin izkina 
egiten duen etxean, hiru atarietako sarrerak konpondu dituzte, baina atzealdean, autoak 
aparkatu eta garaje bat daukaten lekuan, Aralar kaleko 2. zenbakiko atariaren beherako 
aldaparekin muga egiten duen murru bat dago ; 30 urte baino gehiago daramatza ukitu edo 
konpondu gabe. Kaleak polito eta ondo egotea nahi badugu, murru hori ere konpontzeko 
eskatzen dugu. Bigarren atariko herritarrengan eragin bisual negatiboa sorrarazten du; ezin 
dute ezer egin, aipatutako urbanizaziokoa omen da. Mesedez, udala inplikatzea eta laguntza 
ematea behar dugu.

ERANTZUNA: Gaurko egunez Udalak ez du aurreikusi jabeen erkidegoei horrelako laguntzak 
ematea.

	* Udal espaloiak inbaditzen dituzten zuhaixka partikularrak (finkak) kontrolatzea.

ERANTZUNA: Printzipioz, oinezkoei enbarazu egiten dieten puntuetan jarduten ari da Udala. 

	* Sarrikobaso eta Algortako goiko aldea batzeko pasabide bat egitea, zubira joan behar ez 
izateko.

ERANTZUNA: Ez da aurreikusi esku-hartzea, proposamenaren konplexutasuna eta existitzen 
diren kalteak aintzat hartuta.
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2. HIRI ANTOLAMENDUA (33)

2.1. Neurriak hartzea, Sarrikobaso kalean erortzeko zorian dauden eraikinei 
dagokienez (9)

	* Sarrikobaso kalean erortzeko zorian dauden eraikinak eraitsi egin beharko lirateke, eta 
espaloia konpontzea, zabalago bihurtuz.

	* Algorta erdigunean bertan, Sarrikobaso kalean, 7. eta 11. zenbakien artean, erortzear 
dauden etxeak daude; horietako batean etxerik gabeko pertsona bat hil egin zen. Urte asko 
daramatzate horrela, eta udalak ez du neurririk hartzen. Birgaitu edo eraitsi egin behar dira. 

	* Sarrikobaso kalean abandonatutako eraikinengatik oso kezkatuta nago;  Urte batzuk 
daramatzate horrela, eta Algorta erdigunean bertan daude. Ezin da aurri egoera aitortu, edo 
desjabetu, ondasun publiko gisa?

	* Sarrikobason (7. eta 11. zenbakiak) kokatutako eraikinak eraistea, aurri egoeran daudelako 
eta, horrenbestez, handik ibiltzen garen herritarrentzako arriskutsua delako. Lotsagarria 
da Getxo bezalako udalerri batean gorago aipatutako eraikinak duela dagoeneko urte asko 
horrelako egoeran egotea baimentzea eta ezer ez egitea handik ibiltzen garen herritarren 
segurtasuna bermatzeko.

	* Sarrikobasoko aurri egoeran dauden etxe zaharrak botatzea.

	* Erdi abandonatutako eraikina eraistea azkartzea; oinezkoentzako arriskutsua da, eta espaloia 
oso estua. (3. idatzia. Txostenari atxikitako irudiak)

	* Sarrikobasoko etxeak eraisteko berrogei urte daramatzagu zain; bide batez, lursail horietan 
parke bat proiektatu zen; noizko? Ez dut eginda ikusiko! (9. gutuna)

	* Kalea lotsagarria da: Eraikinak aurri egoeran, zikinkeriaz betetako orube bat, kaletik ikusten 
den txatarra, alkate jauna, industria guneetan ere; udal araudiek garbiketa eta txukuntasun 
apur bat ezartzen dute, baina badirudi hemen ez dela horrela. (9. gutuna)

	* Nolako zikinkeria, utzikeria eta zabarkeria! Zona honetan bizi garenok ere ordaintzen dugu 
zure soldata, udal taldearena eta funtzionarioena, baina ez diguzue ia arretarik eskaintzen. 
Zerbait egiteko interesa baldin badaukazu (eta horren gaineko zalantza asko ditugu), eskertu 
egingo dizugu, esker onekoak izan behar garelako, baina horrela ez bada, eskatu egingo 
dizugu.  Mesedez, erantzun iezaguzu baliabide honen bitartez, edo ez dugu jakingo zer 
pentsatu. (7. gutuna)

ERANTZUNA: Sarrikobaso kaleko galtzadaren zabalerak egonkorra izaten jarraitu behar du; 
beraz, aipatutako espaloiak zabaltzeko modu bakarra 31.1 egikaritze-unitateko lurzoruaren zati 
bat baliatzea da. Horretarako, HAPOren aldaketa izapidetzen ari dira; hain zuzen, aukera eman 
dezan inguru osoa urbanizatzeko eta etxebizitza libreak zein babestutakoak eraiki ahal izateko. 
Haatik, izapideari dagokionez, behin betiko onets dezaten, gutxienez, urtebete behar da.

2.2. Autobus markesinak lekuz aldatzea, irisgarritasuna hobetzeko (7)

	* Makaleta etorbideko 39. zenbakiko autobus markesina atzerago jartzea, pasatu ahal izateko. 
Urte asko daramatzat gauza bera aldarrikatzen ezinezkoa delako igarotzea eta are gutxiago 
haurren kotxearekin. Markesina eta edukiontzien artean ez da espaloirik geratzen, eta hor 
ikastetxeetako autobusetatik jaitsi eta igarotzen diren haur ugari metatzen dira. Egunen 
batean zerbait gertatuko da. Ez dakit zeren zain dauden. Kristo Erosleko tartea konpondu 
dute; ez zen beharrezkoa, eta lotsagarri dagoen hau, berriz, horrela utzi dute.

	* Makaleta etorbideko 93. zenbakiko markesinaren atzeraemangunea (Piruleta denda), 
oinezkoak igarotzea ahalbidetzeko eta balizko harrapaketak saihesteko, batez ere autobusaren 
zain dauden neskato eta mutikoena. Ez dakit zenbat aldiz aurkeztu den kexa bat Getxoko 
Udalean eta Bizkaiko Foru Aldundian, eta bietatik ezezko erantzuna jaso da.
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	* Getxo 1 institutu aurreko autobus geltokia kentzea, kotxeekin igarotzeko aitona-amonek eta 
gurasoek espaloitik atera eta errepidetik joan behar dugu, horrek dakarren arriskuarekin; 
izan ere, ez dago espaziorik igarotzeko, are gehiago bikien kotxeak baldin badira. Esatea ere 
ez litzateke beharrezkoa izango, egitea baizik, geltokiaren atzean nahikoa leku dagoelako.

	* Makaleta etorbideko markesina, institutu aurrean, autobus geltoki bat eta zenbait edukiontzi 
daude. Nire haurraren aulkiarekin noanean gelditu egin behar izaten dut, autobusera igoko 
direnei igarotzen uzteko, eta igo arte itxaron; jasanezina da. Bestela, gogobetetze maila: 8.

	* Bizkaiko Foru Aldundiarekin harremanetan jar gaitzakezu, Getxo 1 institutu aurrean, Makaleta 
etorbidean dagoen markesinarekin zer egin daitekeen aztertzeko? Oso gaizki dago haurren 
edo elbarrien aulkiarekin igarotzeko; pertsona batzuek errepidera ere jaitsi behar izaten 
dute, horrek dakarren arriskuarekin.

	* Makaleta etorbideko autobus geralekuan, Getxo 1 institutuko biribilgunearen alboan, lorategi 
eremua desjabetzea, espaloian dauden edukiontziak kentzeko, erabilera errazteko.

	* Ollarretxen, Tximeleta aurrean dagoen autobus markesina mugitzea, espaloi erdi okupatzen 
baitu.

ERANTZUNA: Makaleta etorbideko tartea, Salsidu etorbidearen eta Fadura biribilgunearen 
artean, Foru Aldundiaren eskumena da. Bideen Atalari dagokionez, adierazi behar da 1997. 
urtean Udalak hitzarmen bat sinatu zuela Aldundiarekin, administrazio horrek errepide tarteak 
pixkanaka Udalari laga ziezazkion, aldez aurretik itun ekonomikoa eginez laga beharreko 
kale/errepideen ezaugarri materialak eta geometrikoak konpontzeko egin beharreko obrak 
egite aldera.  Gaurko egunez aipatutako Makaleta etorbideko tartea lagatzeko negoziazio 
lanetan daude; atal horrek egindako aurreproiektu bat oinarri gisa erabiltzen ari dira, eta 
bertan egin beharreko obrak definitu dira. Aipatutako obrak eginez oinezkoen eta ibilgailuen 
zirkulaziorako espazioak berrantolatuko dira, une honetan autobus-geltokia kokatuta dagoen 
zona birmoldatzea barne.
Aurrekoa gorabehera, adierazi behar da gaurko egunez markesinaren eta murruaren artean 
dagoen lursaila ez dela udalaren jabetzakoa; horrenbestez, edozein jarduketa puntual egiteko 
kasuan kasuko jabeen erkidegoarekin ados jarriz egin beharko da. Zenbait saiakera egin 
ondoren oraindik ez da posible izan.

2.3. Kaleak eta plazak birmoldatzea. (5)

	* Bolue, Salsidu eta Billaondoeta kaleak elkartzen dituen plaza birmoldatzea, oinezkoen 
sarbideak errazte aldera.

	* Salsidu eta Billaondoeta elkartzen diren izkinan denok ezkerrera egiten dugu, errepidetik 
oinez ibiliz eta bidezidorra eginez, aurrez aurre datozen ibilgailuei begiratzen; ez dago 
espaloirik.  Zebra bide bat dago, dirudienez gaizki kokatuta dago, geltokirantz joateko 
ibilbidea ez baita hortik igarotzen. Arazoa zailagoa da haurrekin edo kotxeekin joanez gero. 
Arazoa errepikatu egiten da Metrotik bueltatzerakoan, Salsidu etorbidera sartzeko.

ERANTZUNA:  Gure ustez, jarduketa hori oso garrantzitsua da, eta lehentasunezko lan gisa 
jasoko dugu; espazioak berrantolatzeko eta oinezkoen ibilbideak hobetzeko proiektua lantzen 
ari gara; aurreikusitako aurrekontua da 128.000 eurokoa da.  Proiektua idatzi ondoren, obrak 
lizitatu eta egiteko izapideak hasiko ditugu. Hurrengo ekitaldian egitea aurreikusi dugu.

	* Kale gehiago prestatzea bizikletaz ibiltzeko, eta, horrela, Algortako goiko eta beheko aldeak 
bidegorri bitartez edo bizikletaz ibiltzeko bideekin lotuta egongo dira.

ERANTZUNA: Iturribarri 24.2. egikaritze unitatean egiten ari diren hirigintza obren bidez, 
Makaleta etorbideko bidegorria eta Arene−Itxe−Iturgitxi kaleetako inguruak lotuko dira.
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	* Espaloi estuen erdian zuhaitzak landatuko dituzten urbanizazio nahiko berriak ugaritzea 
saihestea.

	* San Nikolas plaza erabat aldatzea. Oso itsusia da, eta ez da erabilgarria.

ERANTZUNA: Programa honen jarduketa eremutik kanpo dagoen iradokizuna da. Iritzi bat da, 
eta jaso egingo dugu.

2.4.  Biribilguneen mantentze lana hobetzea (4)

	* Sarrikobasoko biribilgunean balazta sistemaren bat instalatzea, biribilgunean bueltak ematen 
autoek derrapatzea saihestuz (3).

ERANTZUNA: Bideen Atalari dagokionez, biribilgunearen ezaugarri geometrikoak aintzat 
hartuta, ibilgailuak abiadura handian ibiltzea ezinezkotzat jo da. Hala ere, gorabehera hori 
Udaltzaingoari jakinarazi beharko zitzaion.

	* Iparbide eta Billaondoeta kaleen artean funtzionatzen ari diren beste sei taberna daude, 
inguruan giroa sortzen dute (hobekuntza proiektuetan ahaztutako eremua da). Hurrengo 
biribilgunera joan beharrik gabe bidera sartzea ahalbidetuko duen biribilgune bat eraikitzea 
aztertzea proposatzen dut. Hori dena gure zonari bultzada emateko baliagarria izango 
litzateke.

ERANTZUNA: Makaleta etorbideko tartea, Salsidu etorbidearen eta Fadura biribilgunearen 
artean, Foru Aldundiaren eskumena da. Adierazi behar da Udalak hitzarmen bat sinatu zuela 
Aldundiarekin, administrazio horrek errepide tarteak pixkanaka Udalari laga ziezazkion, aldez 
aurretik itun ekonomikoa eginez laga beharreko kale/errepideen ezaugarri materialak eta 
geometrikoak konpontzeko egin beharreko obrak egite aldera.  Gaurko egunez aipatutako 
Makaleta etorbideko tartea lagatzeko negoziazio lanetan daude; Udalak egindako 
aurreproiektu bat oinarri gisa erabiltzen ari dira, eta bertan egin beharreko obrak definitu 
dira. Aipatutako obrak eginez, oinezkoen eta ibilgailuen zirkulaziora bideratutako espazioak 
berrantolatu dira, VV izeneko plaza birmoldatzea barne; zona horretan definitutako jarduketen 
artean daude, besteak beste, biribilgune bat, existitzen diren espaloiak handitzea, oinezkoen 
pasabideak egitea (pasabide goratuak izenekoak), Makaleta etorbidea zeharkatzeko eta 
azpiko pasabidea desagerrarazteko.

2.5. Metroa lurperatzea (3)

	* Ez dugu apaingarririk behar; beste zona batzuetan aintzat hartu diren konponbide errealak 
behar ditugu.  Metroa Algortako geltokitik sartu behar da lurpean. Zergatik ez da oraindik 
egin? Trenbide eta zaratekin gogaituta gaude. Konponbidea orain behar da.

	* Metroak Aita Domingo Iturrate kaleko eta inguruko kaleko bizilagunei eragiten dizkien kalteak 
saihesteko neurriak hartzea. Behin betiko konponbidea trena lurperatzea izango litzateke, 
baina beharrezko finantzaketa lortu arte neurri alternatiboak aplikatu ahal dira, esaterako 
holtz hosgabetuak. Uste dut duela urte batzuk konponbide hau osoko bilkura batean onartu 
zela, baina ez zen gauzatu.

ERANTZUNA: Egoera BGPri jakinarazi zaio, eta zenbait neurri hartu ditu egoera hobetzeko. 
Hala ere, egoera berriz ere aipatuko diogu, kontrolatzen jarraitzeko eta, behar izanez gero, 
neurri berriak ezartzeko. 
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	* Metroa lurperatzea Algorta eta Bidezabal artean auzo hobea egiteko.

ERANTZUNA: Eskaera hau ez da ekimen honetan sartzen, eta gainera Udalak ez du eskumenik 
horretan.

2.6. Zebra bideetan areken altuera igotzea (2)

	* Salsidu 39-45 inguruan zebra bideen areken altuera igotzea, eta Avenida tabernako oinezkoen 
pasabidean. 

	* Arekei altuera gehiago ematea Berango-Salsidu-Getxo I institutuko biribilguneko zebra 
bidean.

ERANTZUNA: Planteatutako eskaera komenigarria den ala ez berrikusiko da, existitzen den 
araudia aintzat hartuta.

2.7. Terrazak jartzeko baimenen emakida kudeatzea (2)

	* Iparbide eta Billaondoeta kaleen artean funtzionatzen ari diren beste sei taberna daude, 
inguruan giroa sortzen dute (hobekuntza proiektuetan ahaztutako eremua da). Terraza 
baimenak lortzeko erraztasunak behar ditugu, gure bezeroei zerbitzu hobea, argi hobeak 
eskaintzeko, eta aipatutako kale eta erreserbatutako zonetan mugak ezartzeko. 

	* Tabernetako terrazak sakon aztertzea, dagokien etxebizitzekin lotuta.

ERANTZUNA: Ordenantza berrikustea onartuta dago; hurrengo ekitaldian sartuko da 
indarrean, eta, gure ustez baimenak lortzea zein izapidetzeko aukerak erraztu eta argituko 
ditu. Araudi berria joan den urrian onartu zen Udaleko Osoko Bilkuran.

2.8. Bestelakoak. (3)

	* Herriko urbanizazioari dagokionez, plan adostu bat egitea, eta eremu urbanizaezinak 
errespetatzea, hau da, interesatzen zaizuenean ez aldatu. “Delitu ekologiko” gehiagorik 
ez, Sopelmarren modukoa, eta ahal den neurrian gaizki urbanizatutako zonak hobetzea, 
aipatutakoa bezala. Gaizki egindako oro gure belaunaldietarako geratuko da, eta ez da atzera 
bueltarik egongo. Urbanizazioak adostasun handia lortu beharko luke, eta dagoeneko eginda 
dagoena eginda dago. 

	* Etxe bakar bat gehiago ere ez eraikitzea proposatzen dut.

	* Mikrobus zerbitzua sortzea, udalerria zeharkatuko duena, herritar guztiak herriko txoko 
guztietara eramateko.

ERANTZUNA: Datorren urtean Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Plana egingo da, modu parte-
hartzailean, eta proposamen hori aztertu egingo da, bideragarria den jakiteko.
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3. HIRI ALTZARIAK (13)

3.1. Bankuak jartzea eta mantentzea (4)

	* Salsidu 35ean eserlekuak jartzea. Salsidura igoera bikaina da arrapala mekanikoak jartzeko, 
baina kalea jaisterakoan oso luzea da, adineko jendeari asko kostatzen zaigu.

ERANTZUNA: Bankua jarri da inguru horretan, adierazitako higiezinetik hurbil zegoen 
espaloiaren zati zabalago batean.

	* Kasune kalean ez dago adineko jendearentzako eserlekurik.

ERANTZUNA: Kasune kaleko espaloietako ezaugarri geometrikoak direla-eta ezin da 
bankurik jarri bertan, espaloietako erabilera-eremua murrizten baitute, Sarrikobaso kaleko 
biribilgunetik gertu dagoen Kasune kaleko eremuan izan ezik. Han, 3 banku jarri dira zuhaitzen 
artean. 

	* Bankuak jarri ahal izateko lekuren bat bilatzea. Pertsona nagusientzat eta zenbait arazo fisiko 
dituzten pertsonentzat jatea baino beharrezkoagoa da. Eremu guztian ez dago bakar bat ere 
ez. Lekuren batean bankuren bat jarri ahalko da. (6. gutuna) 

ERANTZUNA: Eremu horretako kaleetako espaloien ezaugarri geometrikoak direla medio, ez 
da posible bankuak jartzea, espaloien erabilera espazioak murriztuko luketelako. Hala ere, 
azaldutakoa berrikusiko da toki zehatzen batean lehen adierazitakoak ez ezik, beste bankuren 
bat ere jarri litekeen aztertzeko.

	* Egoera txarrean dauden bankuei berniza ematea, baina ez pinturarekin, berniz egokiarekin 
baizik.

ERANTZUNA: Bidezaintzako brigadak udalerriko eremuetako bankuak konpontzen ditu, 
pixkanaka-pixkanaka baina modu jarraituan. Aurten, eta gaur egun arte, bankuak 
konpontzeari lotutako 72 jarduketa gauzatu dira udalerriko hainbat eremutan; besteak beste 
honako hauetan: Arrigunaga-Altube, Portu Zaharra-Ereaga, Kurutxagane-pergola, Gernika 
parkea, Aretxondo, Neguriko geltokia, Gaztelumendi-Ollarretxe plaza, Biotz Alai, Ibaigane, 
Jaime Morera – Telletxe, Mesedeak−El Pinar, San Isidro, Regoyos, Atxekolandeta eta Evaristo 
Txurruka kaia. 
Bestalde, erabilitako materiala egokia dela adierazi behar da; nolanahi ere, zeru azpian 
dagoen egurrezko elementu bat dela nabarmendu behar da, etengabe eguraldiaren 
eraginpean dagoena. Aurrekoa gorabehera, egurraren estetika ona ez den arren, egoera 
egokia eta zuzena da.

3.2. Auzoko zonaren batean iragarki eta informazio taula bat jartzea. (3)

	* Auzoko lekuren batean informazio horretarako zona bat taula batekin jartzea, eta informazioa 
orain bezala jartzea debekatzea. Kale argiak, seinaleak eta kanpo tutuak erabiltzen dira 
iragarkiak eta eskelak jartzeko, besteak beste. Horrek dena hondatzen du, eta itxura 
zaindugabea ematen du. 
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	* Proposamena: faroletan eta herriko hormetan jartzen diren iragarkiak, kendu eta debekatu. 
Iragarkiak janteko, leku apropos bat erabaki. Eskerrik asko aukera honengaitik.

	* Nire ustez, leku estrategikoetan zenbait iragarki taula jarri ahalko lirateke, bakoitzak kaleko 
argi, zuhaitz edo horrelako batean ez jartzeko.

ERANTZUNA: Ez dago aurreikusita faroletan oholik ipintzea, ezta loreontzirik ere.

3.3. Bestelakoak. (5)

	* Hiri altzariak hondatzen dituztenak behar bezala zigortzea.

	* Pasabideetan bolardoak jartzea, ez dituztelako errespetatzen eta inbaditu egiten dituzte.

ERANTZUNA: Garajeen sarbidea gauzatzea, espaloiari dagokionez, kasuan kasuko jabeen 
erkidegoaren kargura egin behar da, aurretik baimena jasoz.

	* Sarrikobaso ingurutik posta gutun-ontziren bat eta komun publikoak jartzea.

ERANTZUNA: Posta gutun-ontzi bat jartzea ez dagokio Udalari. Halaber, komun publikoak 
inguru horretan jartzea ez dago aurreikusita; izan ere, ezartzea eta ondoren mantentze-lanak 
egitea oso garestia da.

	* Illeta eta Bidebarri kaleak elkartzen diren puntuko zuhaitz txorkoa kentzea, albaitarien 
klinikaren aurrean. Arrazoiren bat tarteko, zuhaitzak alferrik galtzen dira txorko horretan 
denbora gutxian.

ERANTZUNA: Izkina horretako txorkoa kentzea eta inguruko beste leku batean jartzea 
aurreikusi da, zeinean ibilgailuek ez duten joko.

	* BBK-ko haurtzaindegiaren eta Gaztelumendiko 21 A eta B atarien artean kokatutako 
lorategiko arku babesgarriak birkokatzea, udal titulartasuneko lorategian aparkatzen duten 
autoek lekutik atera baitituzte.

ERANTZUNA: Urkilak duela urte batzuk instalatu ziren, eta ibilgailuek jotzen dituztenez, agian 
komenigarria izango litzateke Lorezaintza Atalak inguru horretan zuhaixkak edo harriak 
jartzea, ibilgailuek aparkatzea saihesteko. Gai hori aztertzeari laster ekingo zaio.

	* Ollarretxen kokatutako ping-pong mahaia erreta dago, eta ez dago leku egoki batean; porroak 
erretzen ibiltzen dira bertan.

ERANTZUNA: Ikuskatze-bisita egin da, eta mahaiaren egoera ikusi da; behin betiko 
desmuntatzeko aginduak eman dira; dagoeneko egin da.
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4. GARBIKETA (117)

4.1. Kale eta espaloietako garbiketa hobetzea (31)

4. 1.1. Sarrikobaso kalea (10)

	* Sarrikobasoko zabortegia eta etxeak desagerraraztea (3)

	* Sarrikobaso kaleko bizilagun naizen aldetik, Sarrikobaso kaleko hasierako zenbaki bakoitietan 
dagoen zabortegia ikusteaz kokoteraino nago. Ez da Garbigune bat existitzen? Nola 
baimentzen da leku horretan dagoen arratoi zulo hori (izozkailuak, garbigailuak, etab.)? 
Udalari kexa honen berri eman izan diot, baina ez du kasurik egiten. Leku horretatik arratoiak 
ateratzen ere ikusi izan dira. Noiz arte jasan behar dugu? Sarrikobaso eta Illeta arteko izkinan 
egoten den txakurren kakarekin ere nazkatuta nago. Inoiz ez dut zaintzarik ikusi, eta egunero 
“pastel” berri bat dago.

	* Zure baimenarekin, alkate jauna, Sarrikobaso kaleko lehenengo metroetan ibilalditxo bat 
egiteko gonbidapena egiten dizut; neronek lagunduko dizut, ingurura apur bat begiratu 
dezazun: aurri mehatxua egiten duten eraikinak, zarama eta txatarra pilatuta orube batean, 
handik igarotzen diren oinezkoen bistara, txabola itxurako aterpeak, etab.  (11. gutuna)

	* Orubeak atontzea. Ze nazkagarria, denon bistara! Sarrikobaso kalean abandonatuta, etxe 
hondatuak eraistea bezala. Badakigu teilak erortzen ari direla. Istripuren bat gertatzen 
denean hasiko al gara lanean? (2. Idatzia)

ERANTZUNA: Lurzoru horiek 31.3 egikaritze-unitatean daude; horretarako HAPOren aldaketa 
izapidetzen ari dira, hain zuzen, aukera eman dezan inguru osoa urbanizatzeko eta etxebizitza 
libreak zein babestutakoak eraiki ahal izateko. Izapide hori garatzeko, betiere, urtebete behar 
da gutxienez.

	* Sarrikobaso 29. zenbakia ostiraletan zikinkeriaz betetzen da (garagardoak, porroak, zaratak, 
etab.)

ERANTZUNA: Larunbat goizean inguruko kale-garbitzaileak zona publikoa garbitu behar du; 
berriz ere egiaztatuko dugu.

	* Higiene eta garbiketa Sarrikobaso kalean eta arrapala mekanikoetan; oso zikin daude.

ERANTZUNA: Aipatutako kalea egunero garbitzen da, goizero, eta zerbitzuaren ondoren 
egindako bisitetan ez da ikusi garbitu gabeko eremu publikorik. Kontratuak barne hartzen 
du arrapala mekanikoen garbiketa eta bi hilabeterik behin egiten da. Hala ere, inguruaren 
jarraipen berezia egingo dugu.

	* Sarriko eta Illeta lotzen dituzten kaleak txukuntzea; partikularrenak dira, baina erabilera 
publikoak, eta, horrenbestez, hala hartu behar dituzue. Hirugarren munduko aterpeak 
kentzea, abandonatu eta zikin itxura daukate, eta, gainera, ez dira higienikoak. Har itzazue 
neurriak. Txatarra biltegia Sarrikobasoko 7. edo 9. zenbakiko orubean. Nazkagarria! Bizilagun 
eta oinezko guztien bistan dago, eta legez kanpokoa da. (6. gutuna)



17

	* Sarrikobaso eta Illeta lotzen dituzten bi kale partikularrak txukuntzea eta apaintzea; erabilera 
publikokoak dira, eta, beraz, horrela hartu behar ditugu. (2.idatzia)

ERANTZUNA: Zona partikularrak udal garbiketa-zerbitzuaren eremutik kanpo daude, 
titulartasun pribatukoak direlako.

	* Herriko merkatari naizen aldetik, Sarrikobaso eta Elorri elkartzen diren lekuan garbiketa 
gehiago egotea gustatuko litzaidake.

ERANTZUNA: Aipatutako kalea, zona publikoetan, egunero garbitzen da, goizero; ikuskatu 
egin da eta jarraipen berezia egingo zaio.

4. 1.2. Aita Domingo Iturrate kalea (4)

	* Garbiketa gehiago Aita Domingo Iturrate kalean.

	* Aita Domingo Iturrate kalean, zubi azpian, ezinezkoa da espaloian ibiltzea, txiza eta kakengatik, 
garbiketarik gabe eta egoera txarrean dagoen errepideagatik. Arratoiak eta labezomorro 
hegalariak ere badira, pintaketak, zarama poltsak eta txiza. (txostenari atxikitako argazkiak).

	* Aita Domingo Iturrate zubiaren behealdea garbitzea; lotsagarri dago. 

	* Aita Domingo Iturrate kaleko bizilaguna naiz duela 30 urte baino gehiago. Gure iradokizunak 
nahiko sinpleak dira. Duela askotik ikusi dugu udalak edo Cespak garbiketa lanak erabat utzi 
dituela, batez ere arketen kasuan, lokatzez beteta daudelako, espaloiak hondoratuta eta 
putzuekin, ertzak hondatuta eta kalean plastikoak daudela.  Hain zuzen ere kaleko 4. eta 7. 
zenbakien artean gertatu da; zaintza egoera ezin da okerragoa izan. Lokal batzuen egoera 
salatzeko modukoa da.

ERANTZUNA: Aipatutako kalean egindako zerbitzu guztiak berrikusiko dira, bertan egindako 
garbiketa-lanen kalitatea hobe daitekeen ikusteko, eta espaloi eta asfaltatuei dagokienez, 
erantzuna aurreko ataletan eman da.

4. 1.3. Bidezabalgo Metro geltokia (3)

	* Bidezabalgo Metro geltokia txarrena da alde handiarekin; itsusia, zikina, apurtua, 
erabiltzaileentzako ez du erosotasunik eta herritarrentzako gogaikarria da, gure etxeko 
egongeletaraino sartu baitigute. Ezkerraldeak ez du itsasontzi handirik, baina herritarrak eta 
herriaren estetika hobeto zaintzen dute han. 

	* Metroa goizaldeko 01:30etik aurrera garbitzen da, eta bibrazioak daude.

	* Bidezabal 9-11 sarrera (publikoa eta pribatua) gizakien txizaz beteta dago, gizakien zein 
txakurren kaka, papera eta zaborra dago.

ERANTZUNA: Bidezabalgo geltokiaren sarreran hezetasunen kanalizazioari ekingo zaio, 
parterrea txukunduko da bizikletak aparkatzeko gailu bat jartzeko, argia hobetuko da eta 
paretak margotu egingo dira, mural bat eginez. Bideen garbiketa-zerbitzuari lotuta, espazio 
hori hobetzea ekarriko du. Duela gutxi hezetasunen kanalizazio-lanak egin dira, zubiaren 
taulan biltzea posible izan den neurrian, argiak hobetu eta parterrea atondu da; bertan 
bizikletak jartzeko aparatua jarri da. Gaurko egunez murala aukeratzea izapidetzen ari gara, 
horretarako 2016ko aurrekontuaren kargura, dagokion aurrekontu hornidura baliatuz. 
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4. 1.4. Kasune kalea (2)

	* Kasune kalean bizi naiz, eta badaude hainbat gauza gustatzen ez zaizkidanak. Alde batetik, 
abandonatutako autoak, eremu partikularretan badaude ere, zikinkeria-guneak dira eta 
arratoiak erakartzen dituzte. Esate baterako, Cosman tailerretan badaude bi auto, bertan 
hainbat urte eman dituztenak. Kasunen, azoka txikia dagoen egunetan (asteazkenak eta 
larunbatak), kalea kartoiz, pertxaz, plastikoz eta botilaz beteta geratzen da, besteak beste. 
Kalearen itxurak hirugarren mundukoa ematen du. Kalea garbi liteke 15:00etatik aurrera 
asteazken eta larunbatetan?

ERANTZUNA: Harremanetan jarriko gara azoka txikiaren antolatzaileekin eta bide-garbiketako 
zerbitzuekin, gune horretako garbiketa hobetze aldera.

	* Kasune kalean, 52 eta 60 zenbakien artean, ez dago garbiketarik, eta edukiontziak ere ez dira 
pasatzen. Izan ere, Udalak esaten du eremu partikularra dela, nahiz eta guk beti esan dugun 
hori ez dela horrelakoa. Hori konpontzeko moduren bat egongo litzateke?

ERANTZUNA: Printzipioz eremu partikular gisa ageri da.

4. 1.5. Illeta kalea (2)

	* Bereziki Illeta eremuan, maskoten eginkariei lotutako zikinkeria-maila kezkagarria da. 
Puntu askotan txizaren usaina higuingarria da, eta, gainera, gorotzak zapaltzeko arriskua 
dago. Ondo legoke jabeen gizalegearen kontrako jokabideak artatu eta zehatzea eta gaiaz 
kontzientziatzea. Gorotzek ez ezik, txizek ere arazoa sorrarazten dute, baina kanpainak 
lehenengoei baino ez zaizkie lotzen. Egunero hamarka txakurrek leku berean egiten dituzten 
txizek ere arazo handia dakarte. Susta ezazue berdeguneen erabilera, maskotek beren 
eginkariak egin ditzaten.

	* Illeta kalean bizi naiz, eta espaloiak garbitzea eta arratoiak kontrolatzea proposatu nahi dut 
nire auzorako, bereziki, eta auzo guztietarako, oro har. Udalerriko espaloiek “mahuka-kolpe” 
handiak behar dituzte, txakurren txiza guztiak kentzeko. Izan ere, Getxon txakurren txiza asko 
daude, eta, horregatik, herria nazkagarri daukagu. Arratoiak ere kontrolatu beharko lirateke, 
gauez kalean agertzen baitira. 

ERANTZUNA: Kale hori mahukaz garbitzen da astero, udalerriko gainerako kaleak bezala. 
Hala ere, aztertuko dugu maiztasuna areagotzeko beharra.

4. 1.6. Ollarretxe kalea (2)

	* Ollarretxe kalean kolorez margotuta dauden zenbait eraikinetako fatxadak garbitzea.

	* Ollarretxeko parkea gutxitan garbitzen dute, nahiz eta pertsona asko  doazen hara sarritan.

ERANTZUNA: Parke horren garbiketa-maiztasuna egunerokoa da. Hala ere, aztertuko dugu 
garbiketa horien emaitza.

4. 1.7. Urduñako Mendatearen kalea (2)

	* Udalarekin hitz egin nahi dut, Urduñako Mendatearen kaleko 5 eta 7 zenbakien parean 
dagoen lursaila garbi dadin. Ez dakit publikoa ala pribatua den, baina, jabea edonor dela ere, 
lursaila garbi egoten saiatu behar da. Zoragarria izango litzateke bertan parke edo plaza bat 
eraikiko balitz. Amaitzeko, eta kaleetako garbiketari dagokionez, uste dut gero eta okerrago 



19

daudela: zoruak gero eta beltzago daude, eta erabiltzen diren makinek zikinkeria arrastatu 
besterik ez dute egiten, txakurren gorotzak barne; horiek barreiatzen dituzte, eta zorua 
lehen baino zikinago geratzen da. Eskerrak eman nahi ditut gure inguruneaz uste dudana 
adierazteko aukera emateagatik, eta, nire iritzia kontuan hartuko delakoan, hartu agur bat. 
(4. gutuna, 1. eta 3. proposamenak)

	* Bigarren aldiz egiten dizuet eskaera berdina. Urduñako Mendatearen kaleko 10 zenbakian 
badago orube bat, egoera tamalgarrian dagoena; gero eta okerrago dago. Satabiak eta sugeak 
daude, baina, unera arte, inork ez du ezer egin. Arren eskatzen dizuet zerbait egin dezazuen, 
hau gero eta okerrago dagoelako. Uste dut Udala dela zerbait egin dezakeen bakarra.

ERANTZUNA: Orube hori pribatua da. Espaloietako garbiketari dagokionez, berrikusiko dira 
horiek urez garbitu behar diren erabakitzeko.

4. 1.8. Gaztelumendi  - Salsidu (4)

	* Gaztelumendi eta Salsidu kaleen arteko eremuko garbiketa hobetzea. Lurrean zaborra dago 
beti, eta batzuetan bertan geratzen da hainbat egunetan. Kale-garbitzaileek aurrera jarraitzen 
dute, eta, horregatik, gero eta arratoi gehiago daude. 

ERANTZUNA: Garbiketa egunero egiten da, eta hori kontrolatuko da.

	* Uste dut edukiontzi gehiegi daudela. 

ERANTZUNA: Dagoeneko edukiontzien ezarpenari buruzko plan berri bat abiarazi da 
udalerrian, eta haren oinarria ekipamenduak, zerbitzuak eta herritarren parte-hartzea 
hobetzea da, gaikako bilketaren portzentajeak handitzeko.

	* Eguneko edozein ordutan altzariak eta etxetresna elektrikoak kalean uzten dituzten pertsonak 
neurri handiagoan kontrolatu behar dira. Getxo dagoeneko ez da udalerri garbienetako bat; 
hori izateari utzi dio. Eta zer esanik ez txakurren gorotzei buruz!

	* Nahiz eta orokorrean Algorta garbiago izan, udaletxeak zeozer egin behar du garbitasuna 
hobetzeko. Garbitasuna bi ikuspuntutik ikusi behar ditugu. Alde batetik, garbitzaleen lana (nik 
uste dut ondo egiten dutela) eta, bestetik, udaletzeak kanpaina egin beharko ditu herritarrak 
kontzientziatzeko herria gure dela eta txukun mantendu behar dugula. Bestalde, txakurren 
kaka, beste arazo handia da. Azken kanpaina dela eta txukunago dago baina nire ustez izunak 
jarri behar dutela. Bizi naizen kalean, Gaztelumendi, hain zuzen, paperontzi guzti daude. 

ERANTZUNA: Garbiketaren eta HHSen gaikako bilketaren zerbitzu berriaren diseinua 
iradokizunak proposatutako ildotik doa. 

4. 1.9. Beste batzuk. (4)

	* Piñabeko kaleko auzokoa naizen aldetik, honako proposamen hau egiten dut: Kristo 
Eroslearen kalea garbitzea. Gune horretan ia ez da garbiketarik egiten, eta uste dut zergak 
ordaintzen ditugula, gainerako auzokoek bezala. Espero dut proposamena kontuan hartzea 
eta, horrela, auzoa hobetzea.

ERANTZUNA: Garbiketa egunero egiten da, eta hori kontrolatuko da.
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	* Bidebarri kalea garbitzea, hasieratik Illetas kaleraino (eskuineko espaloia, beherantz 
joatekotan). 

ERANTZUNA: Garbiketa egunero egiten da, eta hori kontrolatuko da.

	* Eroskiko arkuen eremua zikin dago beti. Eskaleak daude, eta hortik ezin da pasatu, zikinkeria 
dela eta.

ERANTZUNA: Jabetza pribatuko eremua da.

	* Beste kontua gure udalerriko garbiketarik ezari lotuta dago. Krisian gaudenez, jakin badakit 
CESPA enpresak murrizketak aplikatzen dizkiela langileei. Jaun-andreok, nik jarraitzen dut 
nire zergak ordaintzen (eta benetan esaten dizuet ahalegin ekonomiko handia dela niretzat), 
eta niri ez didate ezer murriztu: eskatu egiten didate, eta nik ordaintzen dut. Hori dela eta, 
gogaitu egiten nau paperontziak gainezka eginda eta kaleak zaborrez eta zikinkeriaz beteta 
ikusteak. Jaun-andreok, udalerri garrantzitsua gara, eta irudi oso txarra ematen ari gara. 
Gainera, auzokook zergak ordaintzen ditugu, eta udalerria garbi eta behar bezala ikusi nahi 
dugu. Har itzazue neurriak bi gai horietan, mesedez. Pertsona askok nire moduan pentsatzen 
dute, kaleetan aipatzen den zerbait delako, baina ez dakit horiek zuei idazteko lana hartuko 
duten beren gain, ni egiten ari naizen bezala. Pertsona guztioi ez zaizkigu ezarri behar aske 
doazen txakurrak, haien gorotzak espaloietatik sakabanatuta daudela. Bestalde, gure kaleak 
garbitzea behar dugu. Espero dut erantzunen bat ematea eta gaiari buruzko neurriak hartzea. 
(2. gutuna, 2. proposamena)

ERANTZUNA: Lanean jarraituko dugu, zuen iritzia aldatzeko asmoz. 

4.2. Txakurren gorotzen bilketa kontrolatzea (19)

	* Txakurren gorotzak arazo handia dira. Nahiz eta hainbat kontzientziazio-kanpaina abiarazi 
diren, ez dute lortu espero zen arrakasta, eta kakak edonon aurkitzen jarraitzen dugu: 
espaloiak, parkeak, lorategiak, pasealekuak, plazak eta abar. 

	* Aukera eman didazuenez, gustatuko litzaidake zuek txakurren jabeak behartzea haien kakak 
jasotzera.

	* Txakurra daukaten pertsonak arduratsuagoak izan behar dira ingurunearekin, eta animalien 
gorotzak jasotzeko ardura hartu behar dute beren gain.

	* Alferrikakoa izan da gastatu dugun dirua gastatu izana gorotzak biltzeko kanpainan. (2. 
gutuna, 1. proposamena)

	* Udaleko dagokion arloa zoriontzea, txakurren jabeek gorotzak espaloietatik eta lorategietatik 
jasotzeko egin den kanpainagatik.

	* Kasune kalea lotsagarria da, espaloietan dauden txakurren gorotzen kopuru handia dela eta. 
Jabeentzako zehapenak gehitzea, gorotzen bilketaz ardura daitezen. Irtenbide bat behar 
dugu berehala, mesedez.

	* Kaleetan eta parkeetan txakurren kakak garbitzea: lotsagarria da. Gehiago dira txakurrak 
pertsonak baino. Ez al dago udal ordenantza bat? Beharbada horretan lan egiten hasi 
beharko gara.

	* Bidebarri kalean, gortina-denda baten aurrean, txakurren kaka egon ohi da. Oso desatsegina 
da aldapa horretatik ibiltzea, eta kontu handiz joan behar zara, batzuetan hainbat lekutan 
dauden kakak ez zapaltzeko.

	* Espaloiak garbitzea, batez ere txakurren gorotzak direla eta.
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	* Illeta eta Bidebarri kaleak zikin daude beti (bereziki, zenbaki bikoitietako espaloia –
Sarrikobasotik beheraino– eta Illeta kale osoa), txakurren kakak direla eta.

	* Espaloiak gehiago garbitzea (txakurren gorotzak kenduta) eta txakurren jabeei isun 
handiagoak ezartzea proposatuko nuke.

	* Txakurren kaketarako DNA sistema bat ezartzea, eta isun handi gehiago ezartzea, gorotzen 
bilketa bete dadin.

	* Algortako auzokoa naiz. 39 urte ditut, eta herri handi honetan jaio eta hazi naiz. Urriak iruditzen 
zaizkit txakurren gorotzak biltzeko hartu diren neurriak, jendeak kasu egiten ez baitie. Izan 
ere, inork ez du ezer egiten gorotzak biltzen ez dituzten pertsona horiei ordainarazteko. 
Hilabete batzuetatik hona, Algorta zikinkeriaren auzoa delako eta, zehatzago, Sarrikobaso 
kalea zikinkeriaren kalea delako zurrumurrua zabaldu da. Egizue zerbait gai horren gainean, 
mesedez, unera arte egiten ari denak ez baitu ezertarako balio.

	* Udalerri askotan bezala, nire proposamena da paperontzietan poltsak egotea txakurra 
daukagun eta araudia betetzen dugun pertsona guztion eskura, horrela hobeto bildu ahal 
izateko “kaka” guztiak. Horren adibide bat Bilbo da. Izan ere, paperontzi askotan poltsa 
horiek eskura ditzakegu, eta gero horietara botatzen ditugu.

	* Txakurren kaka botatzeko zakarrontxiren bat edo zeozer ipintzea txakurren jabeak errezago 
eukitzeko jasota uztea.

	* Haur parkeetan, lorategietan eta txakurren aisiarako guneetan txakurren kakak biltzeko 
poltsen euskarriak jartzea.

ERANTZUNA: Lanean jarraituko dugu, hobetze aldera. Arazo horri hainbat eremutatik heldu 
zaio.

4.3. Zabor-edukiontzien mantentze-lanak hobetzea, kokapena aldatzea eta gehiago 
instalatzea (19)

	* Sarrikobaso kalean, Urritietxe tabernaren aurrean, hain zuzen, dagoen zabor organikoko 
edukiontzia kentzea edo lekuz aldatzea, gidariei eragozten baitie zebra-bidea gurutzatu nahi 
duten oinezkoak ikustea. Dagoeneko sustoren bat egon da. Aurreko espaloian instalatzea 
nahikoa izango litzateke.

ERANTZUNA: Edukiontzi berriak berrinstalatu dira Getxon, eta posizioa aztertuko da.

	* Sarrikobaso eta Bidebarri kaleen arteko izkinan dagoen beira-edukiontzia oinezkoen 
pasabidearen ondo-ondoan dago. Pixka bat mugi liteke?

ERANTZUNA: Pixka bat mugituko da.

	* Salsidu eta Sarrikobaso kaleen arteko bidegurutzean beira-edukiontzia ez dago oso ondo 
kokatuta, eta, aldi berean, oso zikin dago.

ERANTZUNA: Hori mugitu eta garbituko da.

	* Edukiontziak aldatzea Kasune, Elorri eta Gaztelumendi kaleetan.

ERANTZUNA: Edukiontzien ezarpenari buruzko plan berri bat abiarazi da udalerrian, eta 
edukiontzi guztien ordez berriak jarriko dira.
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	* BM supermerkatuaren edukiontziek espaloia okupatzen dute.

ERANTZUNA: Abisua helaraziko da, espaloitik kanpo egon daitezen.

	* Zabor-edukiontzien kokapena aldatzea. Izan ere, zergak denok ordaintzen baditugu, zaratak, 
kiratsak eta eltxoak ere banatu beharko genituzke. Non daude Sipiri eta Demetrio? Zaborren 
hautsak baino ez zituzten biltzen. 

ERANTZUNA: Udalerriko edukiontzien ezarpenari buruzko plan berriak edukiontzi guztien 
ordez berriak jartzea ekarriko du.

	* Zabor organikoko edukiontziak jartzea, beste udalerri batzuetan egin den bezala.

ERANTZUNA: Edukiontzien ezarpenari buruzko plan berriak horiek ezartzea barne hartzen du.

	* Paper-edukiontzi gehiago jartzea Kasune kalean.

ERANTZUNA: Edukiontzien ezarpenari buruzko plan berriak horiek ezartzea barne hartzen du.

	* Paper-edukiontzi bat jartzea Ollarretxe kalean, Venancios kaleko bidegurutzerako noranzkoan, 
plastiko eta zabor organikoko edukiontzien ondoan.

ERANTZUNA: Edukiontzien ezarpenari buruzko plan berriak horiek ezartzea barne hartzen du.

	* Posiblea izango litzateke, kristalezko ontzia ipintzea beste ontxien ondoan Gaztelumendi 
kalean? Dagoena 28. zenbakiaren aurrean dago eta nik usted ut erosoagoa izango litzateke 
beste zakarrontzi baten ondoan egongo balitz.

	* Zabor-edukiontziak dauden eremuetan, produkturen bat botatzea, saltegiek beren zabor-
poltsak eta kutxak uzten dituztenean sortzen diren kiratsak, hondakinak eta arrastoak 
desagerrarazten dituena.

ERANTZUNA: Edukiontzien ezarpenari buruzko plan berriak HHSek isurtzen duten kiratsa 
hobetu behar du.

	* Sarrikobaso eta Illeta kaleen arteko edukiontzietan beti daude, edukiontzira sartu beharrean, 
lurrera bota diren kartoizko kutxak; saltegienak dira. Saltegiek izan litzakete beren 
edukiontziak, auzokoenak ez erabiltzeko?

ERANTZUNA: Saltegietarako berariazko bilketa-zerbitzua zabaldu da, horrelako egoerak 
gertatzea eragotzi behar duena. Gainean egongo gara, lortu arte.
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	* BM supermerkatuaren edukiontziak simaurtegi hutsa dira.

ERANTZUNA: Edukiontzi horien erabilera aztertuko da, printzipioz BM supermerkatuak ez 
baititu horiek erabili behar, supermerkatuetarako berariazko bilketa-zerbitzua dago eta.

	* Zaborrontziak (kontenedoreak) berriztu. “Lur azpian” daudenak ipintzea proposatzen dut. 
Bidezabalen daudenak bezalakoak, Salsidun!

	* Sarrikobaso kalean edukiontziak lurperatzea, espazioa irabazteko.

ERANTZUNA: Ez da aurreikusi puntu horretan lurperatzea. Hala ere, edukiontzien ezarpenari 
buruzko plan berriak edukiontzi guztiak ordeztea dakar.

	* Lur azpian dauden edo jardinerek mugatzen dituzten zabor-edukiontziak.

ERANTZUNA: Ez da aurreikusi horiek orokortzea, oso garestiak baitira bai ezarpena bai 
mantentze-lanak. Hala ere, edukiontzien ezarpenari buruzko plan berriak edukiontzi guztiak 
ordeztea barne hartzen du.

	* Ezkutuko bilketa-sistema garbiago baten alde egitea, edukiontziak desager daitezen eta gai 
organikoen birziklapenari lagun diezaion.

ERANTZUNA: Ezarpen-fasean dagoen HHSen sistema berria ohar horretan proposatutako 
ildotik doa. Zenbait gunetan kaleko edukiontziak desagertuko dira, baina lursail pribatuetan 
sartu behar dira. Horrez gain, gai organikoak bereiz biltzeko sistema ezarriko da. 

	* Zabor-, plastiko-, beira- eta paper-edukiontziak berritzea.

	* Zabor-edukiontziak berritzea, batzuek pedalak apurtuta baitituzte edo ez baitute ondo 
funtzionatzen. 

ERANTZUNA: Horiek berritzeari ekin zaio, edukiontzien ezarpenari buruzko plan berriaren 
arabera.

4.4. Zaborra biltzeko ordutegiak eta sistema egokitzea (8)

	* Zaborra, tresnak, birziklagaiak eta abar biltzeko ordutegi zentzuzkoagoak ezartzea, batzuk 
01:00etik aurrera egiten baitira.

	* Sarrikobaso kaleko 36 zenbakiaren parean, beira-, plastiko- eta zabor-edukiontzien bilketa 
07:00etan edo lehenago egitea, oso zaratatsuak eta gogaikarriak baitira. Beste aukera bat 
izango litzateke 08:00en ondoren egitea edo zabor-bilketarekin batera egitea 23:00etan.

	* Oraintxe bertan goizeko 07:25 dira. Zabor-edukiontziak nire etxebizitzaren azpian daude, eta 
zaborra garraiatzen duen kamioia orain abiatzen ari da, 5 minutuz zarata egin eta gero. 2 urte 
daramagu horrela. Uste dut, Sarrikobaso eta Piñaga kaleen arteko edukiontzien ordez, txikiak 
jarri beharko liratekeela, Torrenen bezala. Piñaga kaleko auzokoa naiz, eta herria ez da azken 
2 urteotan bezain zikin egon inoiz.
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	* Zabor-bilketa eguneko ordutegian egitea proposatzen dut. Batzuok edukiontzien bilduma 
daukagu etxetik kanpo, eta bilketen zaratak jasan behar ditugu goizaldeko 01:00 eta 02:00 
bitartean. Ollarretxe kalea eraiki zenean, zergatik ez ziren instalatu edukiontzi pneumatikoak?

	* Zaborra biltzen duten kamioiek eta atseden-orduetan egiten den udal garbiketak ondoez 
handia sorrarazten dute.

	* Zaborraren kamioia elektrikoa izatea edo lo-orduetan ez pasatzea.

ERANTZUNA: Erosi diren ibilgailu berrien artean, badaude zarata txikiko motorrak dituztenak. 
Halaber, edukiontzi guztiak ordeztuko dira: plastikozkoak izango dira, erabileran zarata 
txikiagoa sortzeko asmoz. Eta bildu beharreko zabor mota batzuk eguneko ordutegian biltzen 
dira. 
Eskatutakoaren ildoan, Garbiketa eta Hiri Hondakin Solidoen zerbitzua aldatzen ari dira. Bada, 
bilketa-zerbitzu asko eguneko ordutegian egiten hasi dira, edo hasiko dira; bide-garbiketako 
zerbitzuen kasuan, berriz, hasteko ordutegiak atzeratu dira eragozpenak murrizteko. Gai horri 
dagokionez, jarraipen berezia egingo dugu, eta saiatuko gara aldaketak egiten gauean zaratak 
gutxitzeko. Nolanahi ere, gogoan izan behar dugu zenbait faktorek mugatzen gaituztela, hala 
nola langileen lan-baldintzek, zirkulazioak, merkataritza-jarduerak eta abarrek.

	* Zabor-edukiontzien gaineko kontrol handiagoa edo sistema bat ezartzea, zaborra edukiontzitik 
kanpo uztea edo kanpora ateratzea eta edukiontzien inguruan zaborra egotea eragozten 
duena.

	* Gaur egun dauden edukiontziak garbi eta ondo zainduta mantentzea. Zikin eta apurtuta 
daude.

ERANTZUNA:  Guztiak berrituko dira, edukiontzien ezarpenari buruzko plan berriaren arabera.

4.5. Pintadak eta faroletan jarritako paperak garbitzea (8)

	* Pintadak eta grafitiak garbitzea. (6. gutuna, auzokoen talde batena)

	* Pintadak eta grafitiak garbitzea. Laztura eta nagikeria baino ez dituzte sorrarazten. (2. idazkia)

	* Hormetan eta faroletan jarritako paperak neurri handiagoan garbitzea.

	* Pintadak. Zaintzarik eza. Noizko auzoko poliziak? (1. idazkia)

	* Etxeei itsatsitako publizitatea. Eraikinak beharrizanak eta produktuak iragartzen dituzten 
paperez betetzea eragoztea.

	* Grafiti-egileak. Sekulako borroka eraikinetako hormak espraiz egindako sinadurek eta orban 
handiek osatutako pintadekin zikintzen dituztenen aurka. Ez dira heltzen grafiti-egileak 
izatera. Hori lortzen baduzue, zorionak! 

	* Pintadak. Jabeen erkidegook ez gara bandalismoaren errudunak. Garbiketa-lantalde bat 
kontrata liteke udalerri osorako.

	* Zer esan grafitien moduan egindako pintadei buruz? Benetan lotsagarria da zenbait 
eraikinetako hormak, fatxadak eta pertsianak ikustea. Auzoa penagarri dago. (11. gutuna)

ERANTZUNA: Pintadak garbitzeko zerbitzu bat daukagu espazio publikoak edo fatxada 
pribatuetako pintada iraingarriak garbitzeko. Zerbitzu hori bi langilek gauzatzen dute egunero. 
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4.6. Gizalegearen kontrako jardunez kontzientziatzea (7)

	* Bidezabal metro-geltokiaren inguruan txiza egiten dutenei isuna jartzea. Ez dira txakurrak!

	* Kaleetan zikinkeria (adibidez, plastikoak eta gainerakoak) uzten duten pertsonei isunak 
jartzea.

	* Leihotik ez astintzea moparik, alfonbrarik eta trapurik, besteak beste. Kalea publikoa da, eta 
ez da hondakindegi bat.

	* Getxoko auzokoen artean ohikoa da leihotik alfonbrak, erratzak, trapuak eta palak, besteak 
beste, astintzea. Ohitura hori antihigienikoa (eta zentzugabea) izateaz gain, debekatuta dago, 
hiri-garbiketako udal ordenantzan adierazten den bezala (11. artikulua). Txakurren kakez 
kontzientziatzeko kanpainak egiten diren bezala, antzeko zerbait egin beharko zenukete 
gai horren inguruan, uste baitut biztanleria ez dagoela batere kontzientziatuta. Izan ere, 
pertsona askok uste dute ez dagoela hori egiteko beste modurik.

	* Zigarro-puntak lurrera ez botatzeko sentsibilizazio-kanpainak. (Lan ona egiten ari da txakurren 
kaken inguruan).

	* Parkeetan eta, bereziki, geltokiko parkean paperontziak erabiltzeaz kontzientziatzeko familia-
tailerrak. Horrekin jolastea eta ikastea. Esate baterako, paperontzietan saskiak jartzea eta 
saskiratzea, taldeka zaborra lurretik batu eta emaitza pisatzea, paperontziak apaintzea, 
birziklapen-tailerrak egitea eta abar. Helduek eta umeek litxarrerien poltsak botatzen dituzte 
lurrera axolarik gabe. Seguru nago, tailer bat ingelesez egiten bada, familiak zoroen modura 
joango direla. Euskaraz ere bai.

	* Gaztelumendi kalean jendeak zaborra edukiontzietatik kanpo uzten ez duela zaintzea. 

	* Saltegi, taberna eta abarretan hautsontziak jartzea.

ERANTZUNA: Kontuan hartuko dugu hori, baina aipatutako hainbat gaik zerikusia dute 
heziketarekin eta bizikidetzarekin.

4.7. Kutxatilak, estoldak eta hustubideak garbitzea (6)

	* Euri-uretako kutxatilak ez dira inoiz garbitzen Aita Domingo Iturrate kalean.

ERANTZUNA: Gogoan hartuko dugu, garbiketa-zerbitzuak hori azter dezan. Hala ere, 
planifikatzen ari da nola hobetu kutxatilak eta hustubideak garbitzeko zerbitzua.

	* Gaztelumendi plazako zuhaitzen hostoek eta haziek atzealdeko etxeetako kutxatilak buxatzen 
dituzte, eta ezin dugu garbitzeko lan guztia egin.

ERANTZUNA: Zuhaitz asko izateak ondorio batzuk dauzka. Hori dela eta, arreta berezia jarri 
behar da mantentze-lanetan bai espazio publikoetan bai pribatuetan.

	* Etxeko tutuetatik datozen kiratsak desagerraraztea. Estoldak eta hustubideak?

ERANTZUNA: Etxeko tutuetako kiratsa barneko saneamendu-sarearen egoera txarraren edo 
bertan sifoirik ez egotearen ondorioz sortu ohi da.



26

	* Kristo Eroslearen eta Gaztelumendi kaleen arteko izkinan estoldak garbitzea.

ERANTZUNA: Gogoan hartuko dugu, guneko estolda-zuloei jarraipen sakonagoa egiteko.

	* Kiratsa estoldetan.

ERANTZUNA: Sifoi-hustubideak berrikusiko dira, kiratsa horietatik datorren zehazteko.

	* Ollarretxeko bulebarraren amaieran, Saneamientos San Ignacio saltegira begira dagoen 
kalezulorako sarreraren parean, kalezulora sartzeko gunearen zati bat  asfaltatu da, baina 
ahaztu egin zaie hustubideak jartzea, putzurik egon ez dadin eta busti gabe irteteko 
maniobrarik egin behar izan ez dezagun. 

ERANTZUNA: Estolda-zuloren bat instalatu beharra aztertuko dugu.

4.8.  Paperontzi gehiago instalatzea (4)

	* Ia ez dago garbiketa-zerbitzurik Aita Domingo Iturrate kalean, eta batzuetan kalean dauden 
bi paperontziak zaborrez beteta daude.

	* Gune batzuetan ez dago zakarrontzirik edo ia bat ere ez.

	* Paperontzi gehiago jartzea (2).

ERANTZUNA: Gunean paperontzi gehiago instalatzeko aukera aztertuko da.
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5. LOREZAINTZA (39) 

5.1. Zuhaitzak, landareak eta zuhaixkak landatzea (14)

	* Piñabeko kaleko auzokoa naizen aldetik, honako proposamen hau egiten dut: Berrerosle 
santuaren elizaren ondoan eraiki berri den lorategi-plazari dagokionez, gustatuko litzaidake 
zuhaitz gehiago egotea eta, horrela, itzala izatea. 

ERANTZUNA: Plaza eraiki berria da, eta dagoeneko baditu zuhaitzak. Dena den, zure iritzia 
hausnartuko dugu.

	* Aita Domingo Iturrate kalean zuhaixkak edo beste batzuk landatzea metroaren horman. 
Sarrikobaso, Kasune, Gaztelumendi eta Illeta kaleetan zuhaitz ilarak landatzea.

ERANTZUNA: Lursail horrek ez dauka urik, ezta ia zorurik ere, bertan lorezaintza-lan bat 
egiteko, soropila mantentzea izan ezik. Gainerako kaleetan, lur azpiko instalazioek zuhaitz 
ilarak landatzea eragozten dute neurri handian.

	* Arte asko landatzea, Getxon ohikoa baitzen XVI., XVII. eta XVIII. mendeetan eta desagertzen 
joan baitzen. 

ERANTZUNA: Arteak udal parkeetan landatzen diren zuhaitzetako batzuk dira.

	* Bidebarri eta Illeta kaleen arteko bidegurutzean zuhaitzak jartzea berriro.

ERANTZUNA: Urtea amaitu baino lehen egingo da. 

	* Landa itzazue zuhaitzak eta landareak, eta ez moztu bananondoak, gaixotu egiten baitira.

ERANTZUNA: Landaketak urte amaieran egin ohi dira. Arau orokor gisa ez ohi da mozketarik 
egiten, segurtasuna arriskuan dagoenean izan ezik.

	* Loreak eta landareak jartzea berriro.

ERANTZUNA: Urtea amaitu baino lehen egiten da.
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	* Uste dut kalearen bi aldeetan zuhaitzak jartzeko moduko espazioa dagoela Sarrikobaso 
kalean, Bidezabal kaleko biribilgunetik hurrengo biribilguneraino. Aurrerago, kalea estutu 
egiten da, baina tarte horretan landa liteke.

ERANTZUNA: Espazio fisiko txikia dago. Gainera, lurpean zerbitzu batzuk (gasa, argia, 
telefonia...) daude, eta horrek guztiak ez du aholkatzen zuhaitz ilarak landatzea.

	* Bidebarri eta Illeta kaleen arteko bidegurutzean zuhaitzak jartzea. Bere garaian 6 egon ziren, 
guztira; gaur egun, berriz, 3 daude. Horietako batzuk 5 aldiz landatu dira, eta 5 aldiz apurtu 
dira. Egin itzazue zuhaitz-txorkoak aparkatzeko gunetik urrunago. Kale aldapatsua da, eta, 
aparkatzean, zuhaitz-txorkoekin talka egin eta apurtu egiten dira. Sarrikobaso eta Illeta 
kaleen arteko bidegurutzean gauza bera gertatzen da. (6. gutuna)

	* Bidebarri eta Illeta kaleen arteko bidegurutzean zuhaitzak jartzea. Bere garaian bazeuden. 
Humaniza dezagun eremua pixka bat. Zuhaitzaren eguna edozein izan daiteke, ez Udalak 
finkatzen duena azkenean zaborrera botatzen den zerbait oparituta. (2. idazkia)

ERANTZUNA: Urtea amaitu baino lehen egingo da.

	* Sarrikobaso eta Illeta kaleen arteko izkinetan zuhaitzak jartzea, baita garajeetako ibietan ere. 
Zabal-zabalak dira, eta lekua badago. (2. idazkia)

ERANTZUNA: Ibi eremuetan ezin da landaketarik egin, segurtasun arazoak direla eta.

	* Zer-nolako zuhaitzak zeuden bere garaian Sarrikobaso kalean! Ezin da zerbait berreskuratu 
eta ahal den tokian landatu? (idazkia)

	* Aprobetxatu edozein zirrikitu landareak jartzeko, eta hirigintzaren aldetik hain gogorra ez 
den gunea sortzea. Herritarrek eskertuko dute. Gauza bera garajearen sarreretan. Ibiak 
oso zabalak dira, eta badago horretarako lekua. Kalea pixka bat humanizatuko litzateke. 
Sarrikobaso izenak bere garaian izan zena aipatzen du. Ilea urdindu zaigunoi gustatuko 
litzaiguke zuhaitzekin ikustea, modu atseginagoan. (6. gutuna)

ERANTZUNA: Aztertu egingo da, baina zaila da urbanizazio berri bat egin ezean, batez ere 
irisgarritasun kontuak direla eta. Eta lurpeko hobiek zuhaitz ilarak landatzea galarazten dute.

	* Zuhaitzak landatzea espaloi zabaletan edo aparkatzeko guneetan, garajeetarako sarreretako 
izkinak aprobetxatuta edo horiek sorrarazita, Santa Ana kalekoak bezalakoak, batez ere 
Sarrikobaso, Kasune, Gaztelumendi eta Piñaga kaleetan.

ERANTZUNA: Jarduketa horiek guneak urbanizatzeko lanei lotuta egin ohi dira. Horiek egiten 
dituzten guneetan kontuan hartuko dira.

	* Zuhaitz gehiago kaleetan edo jardinerak: airea ez ezik, herriaren irudia ere hobetzen dute.

	* 1.000 zuhaitz landatzea Getxon, eta Getxo Basoa deitzea.

	* Ford dendaren aurrean dagoen zuhaitza kentzea: oso arriskutsua da, haizea dabilenean (2). 

ERANTZUNA: Haren egoera aztertu ondoren, ez da antzeman egoera txarrean dagoenik. 
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5.2. Landareak zaindu eta mantentzea biribilgune eta plazetan (9)

	* Egiten ari zareten hobekuntza guztiak gozatu eta ikusten ditut, adibidez, San Nikolas plazakoa. 
Eta hobetu diren biribilguneak, besteak beste, eskertu egiten dira. Baina, zer gertatzen da 
Aita Domingo Iturrate eta Piñaga kaleen ingurunearekin? Espaloietako kanpoko lerroetan 
zuhaixkak landatzea, ingurune osoari bizia ematen baitiote. Eta Aita Domingo Iturrate 
kalearen zatian, geltokiko zuhaixkekin jarraitzea. Berdeak bizia ematen du, eta akatsak 
disimulatzen ditu.

ERANTZUNA: Lursail horrek ez dauka urik, ezta ia zorurik ere, bertan lorezaintza-lan bat  
egiteko, soropila mantentzea izan ezik. 

	* Udazkenean eta udaberrian biribilgune guztietako loreak aldatzea proposatzen dut. Gastu 
ikaragarria iruditzen zait, beharrezkoa ez delako eta, gainera, zaborrera botatzen dituztelako.

	* Sarrikobasoko biribilguneak landare oso altuak ditu. Hobeto legoke espazio txikiagoa hartzen 
duten loreak izatea.

	* Sarrikobasoko biribilgunean landareak kentzea, oso altu dagoelako eta ez delako ikusten 
ezkerretik datorren inor, Sarrikobaso kaleko 31 zenbakiko garajetik irtetean.

	* Biribilguneek loreak izatea, eta ez zuhaitzak. 

	* Piñaga eta Sarrikobaso kaleetako biribilgunea eskutik apur bat utzita dago, gainerakoen 
aldean. Uste dut zuhaitzak kendu, eta harriak eta loreak jarri beharko liratekeela, zuhaitzek 
ikusgaitasunik ken ez diezaieten gidariei.

	* Biribilguneak baso lorategiak izatea proposatzen dut, lorezaintza-kostuak merkatzeko. 
Ingalaterran, baso lorategiak oso preziatuak eta ederrak dira.

ERANTZUNA: Biribilgune bakoitzaren diseinua ezberdina da, eta loreak, agregakinak, 
zuhaixkak eta zuhaitzak erabiltzen dira. Hain zuzen, biribilguneetan hainbat landaredi-mota 
daude: batzuek loreak dituzte eta beste batzuk zuhaixka erakoak dira, zenbaitek zuhaitzak 
dituzte eta beste hainbatek, ornamentu gogorragoak. Nolanahi ere, joera da sasoiko loreak 
murriztea, horien mantentze-kostuak direla eta.

	* Biribilgunea eta zuhaixkak mantentzea.

ERANTZUNA: Lorezaintza-zerbitzuari buruzko iritzi-inkesta bat egin dugu, eta balioespena ona 
izan da.

	* Berdegune bat urbanizatu eta jendearen eskura jartzea Kasune kalearen eta Sarrikobaso 
kaleko izkinaren artean.

ERANTZUNA: Iradokizuna jaso da, nahiz eta gaur egun ez den gauzatuko, guneko baldintzak 
direla eta.

5.3. Berdeguneak zaindu eta mantentzea (8)

	* Lorezaintza neurri handiagoan zaintzea, Aita Domingo Iturrate kaleko 1 eta 7 zenbakien 
arteko tartean, behintzat . Zintarriak eta espaloia belarrez beteta daude, eta horiekin laprast 
egiteko arriskua dago.

ERANTZUNA: Udalerri osoan belarrak mozten ari dira.
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	* Hobeto zaindutako berdeguneak: garbitu eta landareren bat jartzea. Ezin da dena erabili 
biribilguneetako lorategietarako.

ERANTZUNA: Badago parke, lorategi eta berdeguneetako mantentze-lanak egiteaz arduratzen 
den zerbitzua; eta egindako inkesten arabera, zerbitzu horren balioespena positiboa da. Baina 
zure iritzia jasoko dugu.

	* Sarrikobaso kaleko BBKren aurrean dauden lorategiak txukuntzea, eta loreak eta eserlekuak 
ipintzea, besteak beste.

ERANTZUNA: Lorategi horiek jabetza pribatukoak dira.

	* Gaztelumendi eta Bidebarri kaleen arteko elkarguneko lorategiak txukundu eta mantentzea.

ERANTZUNA: Neguan landarea jarriko da berriro.

	* Gaztelumendi kaleko 3 eta 5 zenbakietan dagoen lorategia hobetzea behar dugu. Eskertuko 
genuke gure proposamenak kontuan hartzea eta, denborak aurrera egin ahala, gauzatzea.

ERANTZUNA: Neguan landarea jarriko da berriro.

	* Berdegune gehiago jartzea, Kristo Eroslearen parke berrian zementu gehiegi ikusten delako.

ERANTZUNA: Plaza eraiki berria da, eta dagoeneko baditu zuhaitzak. Dena den, zure iritzia 
hausnartuko dugu.

	* Bidebitarte kaleko oinezkoentzako gunea. Patxeko tabernaren aurrean dauden jardinerak 
konpontzea, udalarenak badira. Eskerrik asko.

ERANTZUNA: Ez dira udalarenak.

	* Lorategi gehiago.

ERANTZUNA: Baliabideak era orekatuan zuzentzen dira udalerriko auzoetara.
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5.4. Zuhaitzak moztu, saneatu eta fumigatzea (5)

	* Sarrikobaso kalearen amaierako sagarrondoak fumigatzea, baita Bidezabal kaleko farmaziaren 
ondokoak ere.

	* Urduñako Mendatearen kalean gaixorik dauden zuhaitzak moztea edo saneatzea, lizuna 
botatzen baitute, espaloian eta autoetan erortzen baita, eta likatsua, gogaikarria eta 
osasunerako kaltegarria baita. 

ERANTZUNA: Horretan lan egiten ari gara, baina egindako tratamenduek ez dute emaitzarik 
izan.

	* Gaztelumendi kaleko 21 A eta B zenbakietako atariei dagokien eremuaren gainean erortzen 
diren lorategiko zuhaitzetako adarrak moztea,  estoldak buxatzen baitituzte eta 21 A atarian 
uholdeak eragiten baitituzte.

	* Gaztelumendi plaza oso ondo dago, baina zuhaitzak urtero moztu beharko lirateke. Haien 
hostoek eta heziek atzealdeko etxeetako kutxatilak buxatzen dituzte, eta ezin dugu garbitzeko 
lan guztia egin.

	* Gaztelumendi plazako landareak moztu eta garbitzea (zahar-etxea).

ERANTZUNA: Garbiketa egunero egiten da. Gunea bisitatu ondoren, ez da beharrezkotzat 
jotzen moztea.
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6. PARKEAK ETA ELKARTZEKO ESPAZIOAK (15)

6.1. Txakurren aisiarako espazioak prestatzea (4)

	* Esparru itxi bat sortzea txakurrentzako parke gisa, hortik atera ez daitezen, txakurrak gustuko 
ez dituzten pertsonak gogai ez ditzaten eta ondo pasatu eta jolas daitezen. Izan ere, udan 
debekatuta dago hondartzara eramatea eta Algortan ez dago txakurren aisiarako gunerik. 
Gainera, esparru itxi bat hesteak eta txakurrentzako parkea sortzeak txakurrek ihes ez egiten 
eta horiek gustuko ez dituzten pertsonekin eta gunetik dabiltzan umeekin inolako arazorik 
ez egoten lagunduko luke. Txakurrentzako parkea har lezaketen lekuen adibideak: Algortako 
bi metro-sarreren arteko lorategi isolatua, María Cristina parkea, Portu Zaharreko beheko 
landa handia edo Ereagarako jaitsieran dagoen Usategiko zelaigunea. Txakurrak gustuko 
ez dituzten pertsonekiko gatazkak hobetuko genituzke, eta txakurrek korrika egin eta ondo 
pasatzeko esparru itxi bat izango lukete. (2)

	* Eguneko ordutegian txakurrak aske ibiltzeko guneak sortzea. Txakurrekin ibiltzea gustatzen 
zaigu, egun-argitan ere bai. Berangok bi berdegune handi ditu, eta ni horietara joan ohi naiz. 
Benetako arazoa da, animaliek lotuta edo etxean ematen baitute egun osoa.

	* Txakurrak aske eraman ahal izateko lekuak, aukera gutxi daukagu. Batez ere, udan, hondartza 
ezin dugu txakurrarekin erabili. Txakurrak aske egoteko leku zabalak (Hesia duen parke bat, 
adibidez).

ERANTZUNA: Eskerrik asko zure iradokizunagatik. Aztertu egingo dugu, baina esan behar 
dugu une honetan ez dela lehentasunezko akzioa.

6.2. Eserlekuen mantentze-lanak hobetzea (2)

	* Eserlekuek pintura behar dute. 

ERANTZUNA: Bidezaintzako brigadak udalerriko eremuetako bankuak konpontzen ditu, 
pixkanaka-pixkanaka baina modu jarraituan. Aurten, eta gaur egun arte, bankuak 
konpontzeari lotutako 72 jarduketa gauzatu dira udalerriko hainbat eremutan; besteak beste 
honako hauetan: Arrigunaga-Altube, Portu Zaharra-Ereaga, Kurutxagane-pergola, Gernika 
parkea, Aretxondo, Neguriko geltokia, Gaztelumendi-Ollarretxe plaza, Biotz Alai, Ibaigane, 
Jaime Morera – Telletxe, Mesedeak–El Pinar, San Isidro, Regoyos, Atxekolandeta eta Evaristo 
Txurruka kaia.

	* Adinekoentzako eserleku gehiago jartzea.

ERANTZUNA: Printzipioz 2.000 eserleku inguru ditugu espazio publikoetan, eta nahikoak omen 
dira. Hala ere, horiek ez dituzten leku zehatzei lotuta egindako eskaerei erantzuten diegu. 
Espaloietan jartzeko badira, irisgarritasunari buruzko araudia bete behar dugu. Beraz, horiek 
bakarrik instala daitezke espaloian 2 metro libre duten eremuetan.

6.3. Komun publikoak instalatzea (2)

	* Ez duzue pentsatu geltokiaren plazan komun publikorik instalatzea? Parkeko haurrek 
horretarako erabiltzen dute parkea bereizten duen zuhaixka. Haurrek oraindik ez dakite 
txizari eusten, eta komun publikoak dituzten parkeak irtenbide logikoena izango lirateke. 

ERANTZUNA: Zure eskaera jasotzen dugu, gaiari buruzko azterlana egiteko.
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6.4. Haurrentzako berdegune gehiago prestatzea (2)

	* 2 urteko neskatila baten ama naiz, eta iruditzen zait zuhaitzak eta belarra dituzten 
berdeguneak falta direla, argi eta garbi. Umeak askatasunez mugitzeko moduko lekuak. 
Zabuak eta gomazko zorua dituzten parke estaliak estresagarriak dira. Hirian espazio 
naturalak egon badaitezke, hori osasuna da.

	* Haurrak egoteko guneak falta dira.

6.5. Haurrentzako jokoak instalatzea (1)

	* Haurrentzako jokoak jartzea Los Perales parkean, Ollarretxeko Neumáticos Vizcaya 
enpresaren ondoan.

ERANTZUNA: Aipatu duzun gunea titulartasun pribatukoa da.

6.6. Beste batzuk (4)

	* Ollarretxeko parkean badago mahai-teniseko mahai bat, hondatuta dagoena: edo kentzen da 
edo berria jartzen da.

ERANTZUNA: Gaztelumendi eta Ollarretxe kaleen arteko parkean zegoen mahaia irailean 
kendu zen.

	* Gune pribatuetan landaketen hobekuntza piztea eta/edo diruz laguntzea, itxura komuna 
hobetzen baitute.

	* Kasune, Illetas eta Elorri kaleetako faroletan loreontziak jartzea, eskegita edo lurrean. 

	* Sarrikobaso kalean ez dago atzeden hartzeko lekurik ezta parkerik ere ez! Ia ezpailoirik ere 
ez! 

ERANTZUNA: Aurretik erantzunda.
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7. MANTENTZE-LAN OROKORRA. (3)
	* Udalak Domingo Iturrate Dohatsuaren kaleko lorezaintza gastuetan parte har dezala, 

eskaileren, errepidearen eta erabilera publikoko estolderiaren konponketan, bizilagunek 
udaleko tasak ordaintzen baitituzte, eta gainera, erkidegoko gastuak: lorategi, estolderia, 
espaloi eta errepidekoak eta zonalde horretarako dirurik ez dago (1).

	* Saneamenduko sareak huts egiten du normalean.

ERANTZUNA: Saneamendu-sarea berrikusi da eta, hasiera batean, egoera onean dago.

	* Edateko uraren lerro guztiak apurka-apurka hobetzea. Presioak jaistea eta diametroak 
handitzea. 

ERANTZUNA: Udalak jarraitzen du Ur Banaketako Sarea Kudeatzeko Planean jasota dauden 
lanak gauzatzen.

8. ZIRKULAZIOA. (30)

8.1. Zirkulazioa eta bide segurtasuna hobetzea. (11)

	* San Nikolas plazatik gertu bizi garenok eta autoz autobidean sartu nahi dugunok Algorta 
guztia zeharkatu behar dugu bertara iristeko. Arrigunagara jaisten den kaletik irteteaz gain, 
gero Algorta guztia zeharkatu behar da Telletxe eta Sarrikobaso lotzen dituen puntuan 
biribilgunerik ez dagoelako. Egokiena Bikainen aurrean biribilgune bat izatea izango zen 
Makaletako etorbidera jaitsi ahal izateko zuzenean, herri guztia zeharkatzeko beharrik izan 
gabe. 

	* Sarrikobaso kalerako sarreran erabilitako olioak uzteko edukiontzi bat jarri dute zabor 
edukiontziaren alboan, eta espazioa mugatua denez, zabor edukiontzia kalerako sarrera 
aldera jarri dute horrek bizilagunei eragiten dien kaltearekin.   Gainera, bilketako kamioiko 
gizonak zabor edukiontzia Sarrikobaso kale aldera aterata uzten digu marra hori batekin 
markatuta dituen mugetatik kanpo. Arazo horren irtenbidea honako hau izango zen: 
aparkalekuko partzela bakarra kentzea eta edukiontziak igotzea; hala, kalerako sarbidea 
libratuko zen. 

ERANTZUNA: Gorabehera horretarako irtenbide onena edukiontziak bere lekuan behar bezala 
jartzea da; beraz, ardura duten zerbitzuei jarraipen egoki bat egiteko eskatuko diegu berriz.

	* Bidebarriko irteeratik Olarretxe aldera autoarekin ez da askorik ikusten, eta ezkerretik 
datozen autoak ez dira ikusten.

ERANTZUNA: Aipatutako bidegurutzean ispilu bat jarrita dago gaur egun.
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	* Kristo Eroslea elizaren pareko biribilgune berriko bihurgune itxia kentzea, Kristo Eroslea kaletik 
hartuz eskuinaldera, Fadurako noranzkoan. Nire ustez, bertan topa daitezkeen 2 palmondoak 
eta lorategiko plaza soberan daude. Bihurgune hori oso arriskutsua da ibilgailuentzat. Beste 
iradokizun bat zonalde berean dagoen STOP seinalea aldatzea izango zen. Gaur egun, 
Ollarretxe kalean dago eta Kristo Eroslea kalean kokatu ahalko zen. Gidariek askoz gehiago 
ikusten dute Kristo Eroslea kaletik Ollarretxetik baino, eta arrazoi hori dela-eta, udalak ispilu 
bat jarri behar izan du. Zentzugabekeria bat da.

ERANTZUNA: Oinezkoen nahiz ibilgailuen mugimendu guztiak aztertu dira zonalde horretako 
diseinurako, oinezkoenak erraztuz eta baita haien segurtasuna ere, eta zirkulazioarena 
zailduz puntu batzuetan segurtasuna hobetze aldera, oro har. Zehazki, Kristo Eroslea kaleko 
biribilgunea baldintza onetan dagoela iritzi da, aipatzen den bira abiadura egokian egiten 
bada, ez baitu sortzen zailtasunik; bestalde, esan behar da Ollarretxe kalera biribilgunean bira 
osoa eman ostean ere hel daitekeela.
Horrez gain, aipatu behar da hasiera batean Stop seinalea Ollarretxe kalean jarri zela, puntu 
horretan Kristo Eroslea kalean baino ibilgailu gehiago ibiltzen baita; hala, alde batetik, kale 
horretako ibilgailuen sarbidea errazagoa da, eta bestetik, Ollarretxe kaletik sartzen den 
zirkulazioaren abiadura, txikiagoa. Biak ala biak bidegurutzearen baldintzetarako onak direla 
irizten da. 
Halaber, adierazi behar da tamaina handiko zuhaitzen mantentze-lanak beharrezkotzat 
jo zela, baldin eta egin nahi den urbanizazioarekin bateragarria bada, udalerri guztirako 
finkatutako irizpide orokorrari jarraiki. 

	* Sarrikobasoko bihurguneko oinezkoentzako pasabidea aldatzea eta BBKren aurrean jartzea.

ERANTZUNA: Sarrikobaso kaleak Illeta kalearekin bat egiten duen tokian dagoen 
oinezkoentzako pasabidearen kasuan, aldiz, kokapena zuzentzat eta egokitzat jo da; hala ere, 
aztertuko da oinezkoentzako beste pasabide baten kokapena (BBKren aurrean) bidegurutzea 
irisgarriagoa izan dadin. Pasabide horren aldaketa honako honen barnean sartu da: PLENTZIA 
HIRIKO, GANETA KALEKO, SALSIDU-BIDEBARRI ETORBIDEKO ETA SARRIKOBASO-ILLETAKO 
ESPALOIEN AURRERAPENAK KONPONTZEA ETA BERRIZ ANTOLATZEA, aurtengo aurrekontuaren 
kargura izapidetu beharrekoa epe laburrean. Proiektuaren zenbatekoa 25.571,26 €-koa da 
guztira, eta duela gutxi adjudikatu da. Obrak berehala hasiko dira.

	* Bidezabaletik pasatzen den errepideak auto asko dauka. Ordu batzuetan gehiegi!

	* Metro alderako Piñagako igoeran, 3. zenbakiaren parean espaloia estutu egiten da eta 
galtzadan marra hori jarraitu bat pintatuta dago. Autoek hor aparkatzen dute, gauez bereziki. 
Metro aldera igotzen diren ibilgailuek beste erreian sartzen dira eta Domingo Iturrate 
Dohatsuaren kaleko 6. eta 7. zenbakietako garajetik ateratzen diren ibilgailuei arriskua handia 
eragiten diete. Gomendagarria izango zen ere, Domingo Iturrate Dohatsuaren kaleko 6. eta 7. 
zenbakietako garajeko ibiko piboteak berriz jartzea eta konpontzea. 

ERANTZUNA: Piboteak berriz jarri dira. 

	* Urkiola kaleko bizilaguna izanik, adierazi nahiko nuke zenbaitetan arriskutsu samarra dela. 
Bi noranzko ditu, eta haiek bereizteko marrak pintatu gabe daude.  Horri bihurgune bat dela 
erantsi behar zaio eta jende asko sartzen dela bertan, Sarrikobasotik batez ere, noranzko 
bakarrekoa balitz bezala, hau da, erditik. Pintura apur bat baino ez da.

ERANTZUNA: Aztertzen ari gara zirkulazioa noranzko bakarrean jartzea kale horretan, kontuan 
izanik kale horretan ibilgailuak egon ohi direla bigarren ilaran aparkatuta.
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	* Urkiola kaleko erkidegoko garajearen irteeran eta bideo klubaren irteeran kamioiek eta 
furgonetek bigarren ilaran aparkatzen dute; hala, bertatik irtetean ikusmena eragozten dute. 
Pareko espaloian ispilu batzuk jarri ahalko ziren, Urkiola kaleko irteeran (Sarrikobasorekin bat 
egiten duen puntuan) jarrita dagoen ispiluaren antzera, Mapfre bulegoa dagoen tokian eta 
ikusmen handiagoa dagoen puntuan, eta ez garajeen irteeran gertatzen den moduan; azken 
puntu horretan, autoek bigarren ilaran aparkatzen dute eta espaloiaren barnean sartzen dira.

ERANTZUNA: Esan behar dugu, garajeko sarbide bateko baldintzak hobetzea xede duen ispilu 
bat hornitze-, jartze-, kontserbatze- eta mantentze-lana dagokion jabe erkidegoaren kontura 
geratzen dela, Udalak baimena eman ondoren.

	* Ispilua Elorriren amaieran,  Ollarretxe errepideko bidegurutzean, Kristo Eroslea kaleko 
biribilgunetik datozen ibilgailuak ez baitira ikusten.

ERANTZUNA: Bidegurutzeko ikusmen baldintzak hobetzeko ispilu bat jarriko da.

	* Venancio biribilguneko zonaldea. Sakanguneen angelua murriztea proposatzen da, hau da, 
angelu txikiagoa egokiagoa izango zen. Gure autoen esekidurek, bertako isurkiek eta gure 
zerbikalek eskertuko zuten. Autoen zirkulaziorako bilatzen den efektua egungoaren berbera 
izango zen. Proposamen hori udalerri guztira zabal daiteke. (Biribilguneen eta oinezkoentzako 
pasabideen zirriborroa txostenari erantsitako arrapalarekin).

ERANTZUNA: Hurrengo ekitaldian Getxoko udalerriko Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Plana 
egingo da, eta bertan herritarrek parte hartzeko prozesua egongo da.
HMIPren helburu orokorra Getxo udalerriko biztanleriak mugikortasunaren eta 
irisgarritasunaren aldetik dituen beharren arteko oreka bermatzea da, hain zuzen 
ingurumenaren, ekonomiaren eta gizartearen aldetik iraunkortasuna osatzeko testuinguruan, 
betiere Europar Batasuneko xedapenak eremutzat hartuta, baita garraio-sistema eragiten 
dioten hainbat erakunderen xedapenak ere.
HMIPek Getxoko udalerriarentzat egokien iritzitako Mugikortasun Iraunkorreko eredua 
proposatu eta prestatu beharko du, baita berariazko helburuak planteatu eta neurriak 
aukeratu ere, jarduketa-printzipio hauen arabera:
- Herritar guztiei garraio-aukerak eskaintzen zaizkiela bermatzea, funtsezko helmugetara eta 
zerbitzuetara iristea ahalbidetzeko, hots, irisgarritasun unibertsala bermatzea.
- Bide-babesa eta bide-segurtasuna hobetzea hiri-bilbearen multzoan, zero biktima izateko 
helburua bilatu nahian.
- Airearen eta zarataren kutsadura, berotegi-efektuko gasen isuriak eta energia-kontsumoa 
gutxitzea.
- Pertsonen eta salgaien garraioaren eraginkortasuna eta errentagarritasuna hobetzea.
- Ingurumenaren erakargarritasuna eta kalitatea hobetzen laguntzea hirigunean, herritarren, 
ekonomiaren eta oro har gizartearen onurarako.

8.2. Ordutegia egokitzea zamalanerako guneetan. (2)

	* Zamalanetarako ordutegiarekin, 07:15etik aurrera (ordutegia 08:00etatik aurrera da), 
nazkatzen hasita gaude.

ERANTZUNA: Zamalanerako guneetako ordutegiari buruzko seinaleztapenak udal ordenantzak 
xedatutakoa betetzen du (8 ordu). Nolanahi ere, zure iradokizuna jaso dugu.
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	* Zamalanetarako guneak. Illeta kalearen hasieran, farmaziaren parean, erabiltzen ez den 
zamalanetarako gune bat dago, eta hura gaur egun existitzen ez den saltoki baterako jarri zen. 
Kasune kalean gehiegizkoak iruditzen zaizkidan zamalanetarako guneak daude. Asteazken 
eta larunbatetan bakarrik izaten den azoka txikirako jarri ziren, baina guneek aste guztian 
funtzionatzen dute. Azoka ez dagoen egunetan ez zirela jarri behar uste dut, BMko gunean 
izan ezik.

ERANTZUNA: Illeta kaleko zamalanerako guneetan ikuskapen egokiak egingo dira okupazio 
maila egiaztatzeko. Horretaz gain, kontsulta egingo zaio Udaltzaingoari, eta aipatzen da 
ikusiko balitz bazen gune hori ez dela erabiltzen, kendu egingo zela. Bestalde, nabarmendu 
behar da Kasune kalean azoka txikiaren aurrean dauden zamalanetarako guneetako ordutegia 
azokari egokituta dagoela; beraz, ordutegi horretatik kanpo, gune horietan aparka daiteke.

8.3. Semaforoak jartzea eta haien funtzionamendua egokitzea. (2)

	* Bidezabal kalean (aldapan) trafiko handia dago eta askotan gurutzatzeko orduan, batez ere 
Aralar kalearekin egiten duen gurutzean tartean, susto itzelak hartu ditugu, kotxeak abiadura 
handiz jaisten baitira eta ez dute kotxea gelditzen. Behin baino gehiagotan, atzera bota 
behar izan dugu geure burua harrapatuak baina jaisten direnak abiadura handiz egiten dute. 
Gainera, bi ume txikirekin gurutzatzen dut egunero Bidezabal kalea, Aralarren kalearekin 
gurutzatzen den tarte horretan, lau aldiz baino gehiago egunero. Arrisku handiko kalea 
eta tartea dela uste dut, batez ere, ume txikientzat eta adinakoentzat. Gure proposamena 
hauxe da: semaforo bat ipini Bidezabal kalean, Aralar kalearekin topo egiten duen tartean; 
hau ezinezkoa balitz, ez dudala uste, errepidean autoak frenatzeko ipintzen diren oztopoak 
ipintzea proposatzen dut, kalearen jaitsieraneta igoeran. Zerbait egitea arren eskatzen dizuet, 
istripu larriak ekiditeko (10. gutuna).

ERANTZUNA: Berrikusi egingo da aldaketaren bat egitea egokia balitz ere.

 

	* Hesi zaharren semaforoa oso arriskutsua da. Haurrek berdea ikusten dute, baina autoek  
anbar kolorekoa eta gorrian jarri aurretik azeleratu egiten dute.  Ziur nago badagoela beste 
moduren bat zirkulazioa arinagoa eta seguruagoa izateko.

ERANTZUNA: Berrikusi egingo da aldaketaren bat egitea egokia balitz ere. Hala ere, adierazi 
beharra dago aldizkako semaforo anbarra dela, hots, arretaz ibiltzeko adierazten duela.

8.4. Oinezkoentzako pasabideak prestatu eta hobetzea. (7) 

	* Zebra-bide gehigarriak Illeta, Kasune eta Sarrikobaso kaleetan. Beste kale perpendikularren 
elkarguneetan daude soilik.

ERANTZUNA: Oro har eta salbuespenak salbu, udalerriko kale gehienetan oinezkoentzako 
pasabideak elkarguneetan daude.

	* Zebra-bide goratu bat Sarrikobason jartzea, Eroskiren parean, gune horretatik igarotzen 
diren ibilgailuen abiadura handia saihestearren. 

ERANTZUNA: Iradokizuna jasota geratzen da, eta pasabide  goratu bat proiektatuko dugu 
puntu horretan.
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	* Gabriel Ramos Uranga kalean, Lantegi Batuak tailerraren alboan, oinezkoentzako pasabide 
bat dago eta autoak oso bizkor igarotzen dira, ez dute gelditzeko denborarik. Egun batean 
ia gainera etorri zitzaizkidan. Oinezkoentzako pasabidetik ia egunero igarotzen naiz. Pinta 
dezaten proposatzen dut, eta ondo legoke semaforo bat jartzea ere.

ERANTZUNA: Landutako gunearen eremutik kanpo dago. Gabriel Ramos Uranga kalean 
oinezkoentzako pasabide goratu bat baino gehiago dago, haien helburua kale horretako 
ibilgailuen abiadura kontrolatzea da, eta pasabide horien kopurua gune horretako 
ezaugarrietarako behar bestekotzat jotzen da. Iradokizuna jasotzen dugu, baina ez da 
aurreikusten gune horretan semafororik jartzea.

	* Bidebarriko lehenengo zebra-bidea hobetzeko modua berriz pentsatzea. Aldapa du eta 
zenbait pertsonak ezin dute bertatik pasa. Adineko bat baino gehiago erori izan da bertan. 
Ume kotxeekin igarotzea ere arriskutsua da. (6. gutuna).

ERANTZUNA: Zoladuraren malda ezin da aldatu,  Salsidu etorbidea eta Bidebitarte kalea eta 
haien arteko koten aldea batu izanaren emaitza baita. Hala ere, aztertu da oinezkoentzako 
pasabidearen kokapena pixka bat aldatzeko eta eskudela jartzeko aukera. Pasabide 
horren aldaketa honako honen barnean sartu da: PLENTZIA HIRIKO, GANETA KALEKO, 
SALSIDU-BIDEBARRI ETORBIDEKO ETA SARRIKOBASO-ILLETAKO ESPALOIEN AURRERAPENAK 
KONPONTZEA ETA BERRIZ ANTOLATZEA, aurtengo aurrekontuaren kargura izapidetu 
beharrekoa epe laburrean. Proiektuaren zenbatekoa 25.571,26 €-koa da guztira, eta duela 
gutxi adjudikatu da. Obrak berehala hasiko dira.

	* Ollarretxe 41B. Oinezkoentzako pasabide bat ere eskatuko nuke. Bata bestearengatik oso 
urrun dauden biren erdian gaude.

ERANTZUNA: Aipatutako guneko espaloiak zabaltzen diren unean −bateriako aparkalekuak 
ilarakoak bihurtuz−, aurrerapen egokiak egingo dira inguru horretan oinezkoentzako 
pasabidea jartzeko. Nolanahi ere, ez dago inolako jarduerarik egiteko aurreikuspenik, harik 
eta Venancios inguruaren urbanizazioa amaitzen den arte.

	* Sarrikobaso kaleko 19. zenbakiaren pareko oinezkoentzako pasabidea oso arriskutsua da, 
bikoitietatik bakoitietara espaloia gurutzatzen duten pertsonek ezin dituzte jaisten diren 
autoak ikusi, ia beti oso bizkor doazen autoak.

	* Sarrikobasoren hasieran semaforoa duen oinezkoentzako pasabidea arrisku puntu bat 
da. Semaforoa oinezkoentzako berdea jartzen denean eta autoetarako anbar kolorekoa, 
Telletxetik datozen zenbait ibilgailuk bihurgunea abiadura handian hartzen dute, eta horrek 
arrisku handia sortzen die une horretan gurutzatzen ari diren oinezkoei.

ERANTZUNA: Sarrikobaso kaleak Illeta kalearekin bat egiten duen tokian dagoen 
oinezkoentzako pasabidearen kasuan, aldiz, kokapena zuzentzat eta egokitzat jotzen da; 
hala ere, aztertuko da oinezkoentzako beste pasabide baten kokapena (BBKren aurrean) 
bidegurutzea irisgarriagoa izan dadin.
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8.5. Sakanguneak jartzea. (1)

	* Sakangune goratuak jartzea berriz ere, lehenengoa duela urtebete Sarrikobason zegoen 
moduan (Ford-en parean), eta bigarren berri bat bazar txinatarraren parean, 100 metro 
beherago.

ERANTZUNA: Ingurua berrikusiko da haren ezarpena egokia den edo ez erabakitzeko.

8.6. Kaleen noranzkoak aldatzeko proposamenak. (5)

	* Gaztelumendi kalea noranzko bakarrekoa izan dadin proposatzen dut. Ez du zentzurik, nire 
ustez, Bidebarri eta Salsidu artean bakarrekoa izatea eta gainerakoan ez.

ERANTZUNA: Gaztelumendi kaleko zirkulazioaren noranzkoak berrikusiko dira, eta baita 
aukera horrekin aparkatzeko plaza kopurua handitzeko aukera ere.

	* Iturribide, Urduñako Mendatea eta Domingo Iturrate Dohatsuaren kaleetako helbideen 
noranzkoa berriz pentsatzea, horrek  Domingo Iturrate Dohatsuaren kalera sartzeko buelta 
asko ematera behartzen du eta beharrezkoak ez diren ibilbideak egitera.

ERANTZUNA: Inguruko zirkulazioaren noranzkoak berrikusiko dira. Nolanahi ere, ibilbide 
luzeagoak zirkulazioaren noranzko bakarra izatearen ondoriozkoak dira, baina egoera hori 
mantendu behar da kaleetako hainbat arrazoi direla eta: kaleetako ezaugarri geometrikoak, 
horietan dauden aparkalekuak eta zirkulazioaren noranzko bakarra ezartzeko joera, oinezkoen 
segurtasuna hobetzeko asmoz.

	* Urkiola kaleak noranzko bakarrekoa edo zirkulaziorik gabekoa izan beharko zuen; oso estua 
eta txikia da.

	* Urkiola kaleak noranzko bakarrekoa izan beharko zuen.

ERANTZUNA: Zirkulazioaren noranzko hori aztertuko dela aurreikusita dago, kontuan izanik 
normalean kale horretan ibilgailuak bigarren ilaran aparkatuta egoten direla.

	* Elorri kalea, osorik, noranzko bakarrekoa izan dadila. Kasunetik Ollarretxera bitarteko tartean, 
bi noranzkotakoa izatean, zirkulazio handia izan ohi da, eta horrek zarata nahiz eragozpen 
handia eragiten digu kaleko eskuinaldean bizi garon bizilagunoi.

ERANTZUNA: Elorri kalea noranzko bakarrekoa bihurtzeko aukera aztertu zen,  aldi berean 
ilarako aparkamendua bateriakoa bihurtzeaz gain; hala, berrikusi egingo da, onartuz gero 
zirkulaziorako noranzko bakar bat ezartze aldera.
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9. APARKALEKUA. (34)

9.1. Garajeetako irteerak, espaloiak edo ibiak txarto egindako aparkatzeengatik ez 
daudela okupatuta zaintzea. (13)

	* Sarrikobaso kaleko 31. zenbakiko ibia banketxeetako bezeroek okupatzen dute. Autoak ez 
dituzte baztertzen, eta autoak atera nahi ditugun bizilagunak iraintzen gaituzte, gainera.

	* BBVAren eta La Caixaren parean, Sarrikobaso kaleko 31. zenbakian,  aparkatzen duten autoak 
zaintzea, garajeetara sartzen eta irteten utzi gabe.

	* Sarrikobaso kalean BBVA eta La Caixan dirua ateratzeko txarto aparka egiten duten kotxeekin 
zeozer egitea. Ezin da garajean sartu, kontuz ibiltzen eta arriskutsua da ibiltarientzat ere.

	* Asteazken eta larunbatetan ibi pribatuak okupatzen dituzten azoka txikietako furgonetekin 
beligeranteagoak izan behar dute.

	* Domingo Iturrate Dohatsuaren kalea. Autoek ez dezatela aparkatu, ez baitute garajera 
sartzen uzten eta, gainera, iraindu egiten zaituztete.

	* Bidebitarte hasierako eskumako espaloian bolardo deritzonak edo antzeko zerbait jarr,i 
askotan kotxeak eta banatzaileak oinezkoei bidea ostopatzen diete txarto aparkatuta 
egoteagatik.

	* Bigarren ilaran aparkatzea, Urkiola kalean, batez ere.

	* Julio Caro Baroja-Getxo I institutuko aparkalekuetara ordaindu gabe sartzea.

	* Sarrikobasoko garajeko sarreran txarto aparkatutako autoak kontrolatzea.

	* Autoek ibia dute eta garajeetara sartzeko tokirik utzi gabe aparkatzen dute. Egoera horrek 
autobusen joan-etorriari eragiten dio.

	* Illeta tailerrak. Ordenantza? Permisibitate kasu nabarmena. Espaloia etengabe okupatzea 
eta bide publikoan konpontzea. Aparkalekuetan iruzur egitea. Polizia etxetik, zenbat dei jaso 
dituzten ikusirik, ezin dutela ezer egin adierazi dute. Udaltzaingoa autoz pasa baina ez da 
gelditzen. Udalak erantzun du ez dela gorabeherarik hauteman, eta horrek gutxienez esan 
nahi du idatzian aipatzen diren ikuskapenak ez direla egin. Hori ez da horrela, eguneroko 
errealitatea guztiz bestelakoa da. (1. idatzia).

	* Bidezabal eta Urkiola kalearen arteko kantoian, autoek eta bizikletek bira hori egitean 
espaloian sartzen dira, eta anbulatorio aldera maldak igotzen ditugun oinezkoengana era 
arriskutsuan gerturatzen dira. Gutxien espero dugun egunean oinezkoren bat harrapatu 
dezakete edo bizikletaren batekin kolpe bat eman; beraz, kontuan har dezazuen eskatzen 
dizuet eta inguru hori behar bezala babes dezazuela.

ERANTZUNA: Aipatutako  bidegurutzeko espaloiko aurrerapenak udalerriko beste bidegurutze 
askotan daudenen oso antzekoak dira, eta ez da arazorik egon behar, baldin eta ibilgailuek 
bira abiadura egokian eta zuzen egiten badute. 

9.2. Aparkaleku publikoko plaza edo gune berriak prestatzea. (10)

	* Domingo Iturrate Dohatsuaren eta Iturribide arteko puntuan aparkaleku arazo larria dugu. Ez 
zen hain konplikatua eta garestia izango parkearen alboko orubea garbitzea eta legarra duen 
pare bat kamioi ekartzea; horrenbestez, euria egite duen bakoitzean gure autoak lokatzez 
zikindu gabe utzi ahalko genituzke bertan.

ERANTZUNA: Aipatutako gunea 31.1. Egikaritze Unitatearen barnean dago, eta haren 
urbanizazioa 2017an hasiko dela aurreikusten da. Horretarako, babestutako etxebizitza ere 
hartuko duen lurzoru guztia erostea izapidetzen ari dira.
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	* Gaztelumendi kalean aparkatzeko plazak bateriakoak izan daitezen proposatzen dut, auto 
gehiago sar daitezen, eta autoa garajetik ateratzean alde batera begiratzeko beharrik ez 
dezagula izan, kale horretatik autoak oso bizkor baitoaz.

ERANTZUNA: Gaztelumendi kaleko zirkulazioaren noranzkoak berrikusiko dira, eta baita 
aukera horrekin aparkatzeko plazen kopurua handitzeko aukera ere.

	* Aparkalekuko arazoari irtenbide bat ematea. Lurpeko aparkalekua, gertu?

ERANTZUNA: Hura eraikitzea, Manuel Gainza parkean, izapidetze-bidean dago. 

	* Gaztelumendi kaleko desgaituentzat gordetako bi kentzea  (11-A eta 20), erabiltzaileetako 
bat duela hiru urte hil baitzen eta besteak txartel faltsu bat erabiltzen baitzuen. Inguruan 
aparkatzeko leku gutxi dago, are gutxiago azoka dagoenean.

ERANTZUNA: Plazen okupazioari buruzko zaintza egingo da. Gaur egun eta ikuskapena egin 
ostean, aipatzen ziren gordetako aparkatzeko bi plazak kendu dira. 

	* Motorren aparkalekuren bat jartzea Bidebarri-Illeta eta Bidebarri-Salsidu kaleen 
bidegurutzeetan. Eskerrik asko.

ERANTZUNA: Illeta kalean eta Bidebarri kalearen inguruan motorrak aparkatzeko gordetako 
gune bat seinaleztatu da. Bidebarri kalean ez da gune hori seinaleztatu hark luzetara duen 
maldagatik.

	* Aparkaleku bat sortzea Sarrikobason, Villamonterako sarreran, eta beste lekuren batean ere 
egin daiteke.

ERANTZUNA: Bere garaian aztertu zen azken egokitasunak nahiz bere bideragarritasunak 
beste aukera batzuk aztertzera behartu zuten. Hura eraikitzea, Manuel Gainza parkean, 
izapidetze-bidean dago. 

	* Inguruko aparkalekuari irtenbidea ematea, Getxo guztikoa dena. (2)

	* Udalerri guztiek (Bizkaikoek) aparkaleku publiko libreak prestatu dituzte. Getxok bat bera ere 
ez. (2).

	* Aparkaleku edo gune gehigarri bat prestatzea Iturribide kalean (jaitsiera), haur parketik gertu; 
izan ere, normalean inguru horretan aparkatzeko lekurik ez da izaten eta ahal dugun tokian 
egiten dugu lurrean, lokatzetan eta modu txarrean. Inbertsio handirik gabe egin daiteke. 

ERANTZUNA: Aipatzen den gunea 31.1 Egikaritze Unitatearen barnean dago, eta haren 
urbanizazioa datorren urtean hasiko dela aurreikusten da. Horretarako, babestutako 
etxebizitza ere hartuko duen lurzoru guztiaren erosketa izapidetzen ari dira.
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9.3. Bigarren ilaran aparkatutako ibilgailuak kontrolatzea. (4)

	* Bigarren hilaran dauden autoak kontrolatzea gustatuko litzaidake. 

Erantzuna: Udaltzaingoak inguruan zaintzak egiten ditu eta zirkulazio-arautegia betetzen ez 
dutenak salatu egiten ditu

9.4. TAO sistema auzoan ezartzea. (4)

	* TAO eskatzen dugu sistema hori ez dagoen kaleetan. (1. idatzia)

	* TAO sistema gune guztian ezartzea. Librea izatean, “txatarretarako” diren autoak topatzen 
ditugu bertan hilabetetan mugitu gabe, eta haietakoren bat abandonatuta egon daiteke.  
Arrazoi beragatik, egoiliarrak ez direnen autoak aparkatzen dituzte eta, beraz, ingurukook 
aparkatzeko lekurik ez dugu izaten. Eskatutako zerbait gauza dadin eska dezakegu? (6. gutuna)

	* Ezinbestekoa TAO gune guztian ezartzea, adibidez, Bidebarri, Sarrikobaso eta Illeta kaleetan, 
besteak beste.

	* TAO sistema jadanik inguruko kaleetan ezartzea. Ezinezkoa da aparkatzea, guk ere zergak 
ordaintzen ditugu. (2. idatzia)

ERANTZUNA: Gaur egun, TAO ezartzearen helburua saltoki- eta zerbitzu-guneetan erabil 
daitezkeen aparkaleku urriak hobeto aprobetxatzea da. Udalak arautze hori ezarriko du 
gune horietan dagoen espazioa optimizatzeko erarik onena dela irizten duelako, eta horrek 
zenbait jarduketaren alde egiten du eta beste batzuk zaildu; hala, ezinezkoa da udalerrian 
erroldatutako ibilgailu guztiei doako espazio publikoa ematea bizilekutik gertu. Zerbitzu hori 
Udalak araututako aparkaleku-zerbitzuaren ordenantzak arautzen du; ordenantza gehiengoak 
onetsi zuen, 2004-09-30ean Osoko Bilkurak hartutako erabakiaren bidez. Osoko Bilkurak 1997-
10-31n eta 1998-05-29an hartutako erabakien bidez, ordenantza horren artikuluak aldatu 
ziren eta, azkenik, Osoko Bilkuraren 2006-11-24ko erabakiaren bidez, 6. eta 8. artikuluak 
aldatzea onetsi zen; haien idazketa berria abenduaren 18ko 239. BAOn argitaratu zen.
Aurreko guztia kontuan hartuta, indarrean dagoen ordenantza datorren urtean aztertu eta 
berrikustea espero da; hala ere,  sor daitezkeen aldaketen irismena ezin da finkatu, baina 
ziurtatu daiteke ekarpen horiek aztertuko direla.

9.5. Ibilgailuak gelditzeko espazio ezari irtenbidea ematea. (2)

	* Andra Mariko egoitzan, ezin baititugu adinekoak utzi eta jaso, eta berehala isuna jartzen 
digute. 

ERANTZUNA: Jarduera esparrutik kanpo dago. Nolanahi ere, Andra Mari egoitzarako sarbidea 
oinezkoentzako gune batean dago, eta bertan, bide publikoko erabileren udal ordenantza 
betez, une batez aparka daiteke eta denbora jakin baterako mugikortasun murritzeko 
pertsonak bertan utzi. 

	* Domingo Iturrate Dohatsuaren kaleko 14. zenbakian ez dago aldi berean aparkatzeko eta 
zamalanetarako lekurik, eta gelditu beharra daukagu zirkulazio moztuz. 

ERANTZUNA: Udalak espazioa interes orokorrari erantzuteko erabileren eta beharren arabera 
banatzen du, horrek egoera batzuei mesede egiten die eta beste batzuk zaildu egiten ditu; 
hortaz, ezin da espazio publiko bat izan eskaera partikularrari erantzunez. 
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10. ARGIZTAPENA. (13)
	* Urduñako Mendatearen kalean, argi gutxi duen parke bat dago, eta arriskutsua da.  

Segurtasuna gutxitu da lapurreta eta erasoen ondorioz.

	* Argi gehiago Kasune, Elorri eta Gaztelumendi kaleetan, kale batzuetatik bestera alde handia 
dago.

	* Sarrikobaso eta Gaztelumendi kaleetan argi gehiago eta hobea.

	* Sarrikobaso eta Illeta lotzen dituen bi kale partikularrak argitzea. Erabilera publikokoak dira 
eta, beraz, era horretan trata ditzagun. (2)

	* Kasune kalean, 52 eta 60 zenbakien artean, ez dago argirik. Dagoen argia partikularra da eta 
inguru horretan bizi garenok ordaindutakoa.

	* ERANTZUNA: Gune partikularretan argiztapena jartzea eta kontserbatzea ez da udalaren 
eskumena, espazio horietako titularrena baizik.

	* Illeta kaleko argiztapena hobetzea. Etxeetako hegalek eta farolen kokapen desegokiak itzal 
eta argi gutxiko guneak egotea eragiten dute. (2. idatzia)

ERANTZUNA: Inguru hori berrikusiko dugu, eta gomendatutako gutxieneko indizeen azpitik 
badago, bertako argiztapena areagotuko da.

	* Farolak LED bihurtzea. Argitasuna hobetzen du eta epe luzera kontsumoa aurrezten.

ERANTZUNA: LED luminarien instalazioa 2009. urtetik burutzen ari da Getxon ohiko moduan, 
eta instalazio berriak edo dagoeneko dauden instalazioetan berrikuntzak burutzeko unean 
oinarrizko irizpidetzat hartu da. Horren ondorioz, LED luminarien ezarpena % 9,5era iritsi da 
gaur egun.  Eraginkortasun gutxien duten argiak aldatzeko plan bat daukagu gaur egun.

	* Domingo Iturrate Dohatsuaren kalea. Argi gehiago, dagoena urri samarra baita.

	* Gauean dagoen argia handitu, metrotik etortzen Domingo Iturrate Dohatsuaren kalean ia 
ilunpean egoten da.

	* Oinezkoentzako argiztapen egokia Sarrikobaso kalean, bikoitietako espaloietan bereziki, leku 
horretatik ibiltzen baita jende gehien. Dauden argi urriak errepide motakoak dira, altuegiak, 
biribilgunearen erdialdekoa, adibidez.

	* Bidebarri eta Salsidu kaleetako argiztapena hobetzea.

	* Argi gehiago Salsiduko 41, 43, 45 eta 47 zenbakietan.

ERANTZUNA: Eskura dagoen informazioaren arabera, aipatutako ingurua titulartasun 
pribatukoa da, eta titular horiei dagokie, ez Udalari, argiztapena jartzea eta kontserbatzea.

	* Bidezabal kaleko 1. eta 3. zenbakietan farola batzuk behar ditugu zenbaki horien fatxaden 
alboan. Aurrez, kableen baldintzak jadanik sartu zituzten; beraz, eskatzen ditugun farola 
berriei konektatzea baino ez zaie geratzen. 

ERANTZUNA: Gaur egun, Makaleta etorbidearen oinezkoentzako pasabideetan dagoen 
argiztapena sendotzeko proiektuan zehaztutako obrak lizitazioan daude. Proiektuan, halaber, 
Erribitarte, Santa Eugenia, Bidezabal, Sarri, Jata eta Mugarra kaleetan argiztapen publikoa 
instalatzea edo dagoena hobetzea aztertzen da.                                    
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11. ZARATA. (11)
	* Bidezabalgo ingurua, zaratatsua. Alboko ertz metalikoetatik eta zuloetatik eskailera 

mekanikoek sortzen duten zarataz gain, jendeak egunez eta gauez egiten du korrika eta ez du 
atsedenik hartzen. Irtenbide bat bilatu behar da berehala. 

	* Zaratak gauean Sarrikobasoko 5. zenbakian. 

	* Sarrikobaso 29. Zarata handia ostiraletan. 

	* Zaratak. 30 metro koadroko radio batean gazteen 3 lonja eta 4 txoko daude.

	* Zarata gutxiago Bidezabalen: alboko eskaileren ordez harria edo adreilua jarri; gauez kontrol 
handiagoa metro irteeran, asteburuetan eta dantzaldietan; garbiketarako autoak zaratatsuak 
dira goizeko 06:30ean.

	* Taberna eta motorren zaratak kontrolatu; auzoa zaratatsua da oso. 

	* Gauez gazteak dauden lonjak zaindu daitezela. Ordu jakin batzuetan zarata eta usain txarra 
dago. 

	* Kasune kaleko bizilaguna naiz, eta nire proposamenak gure herriko kutsadura akustikoa 
ahal den neurrian murrizteko aukerarekin du zerikusia, eta nire kasuan zehazki, azokatxoa 
dagoen egunetan gure kalean klaxona gehiegi erabiltzen dela salatu nahi dut. Asteazken eta 
larunbatetan zamalanak direla-eta kaleak bete egiten direlako gailu hori kexatzeko erabiltzea 
(nire ustez debekatuta dagoena) arazo handi bat da auzokoentzat (zarata 07:00etan hasi eta 
15:00ak pasa arte ez da amaitzen). Nik uste dut honako hau nahikoa izango zela: kalearen 
hasieran seinale batzuk jartzea kalea zamalanetarako soilik erabil dadin ohartaraziz eta 
bizilagunek garajeak erabiltzea azoka txikiaren egunetan, bai eta hirigunean klaxonaren 
erabilera debekatzeko seinale bat jartzea ere. Inguru horretan zirkulazioaren antolamendua 
nola dagoen kontuan hartuta, Kasune kalea arazorik gabe ingura daitekeela uste dut.

	* Kaleetatik zirkulatzen eta zarata ateratzen duten motorrak zaindu daitezela, eta bertako 
gidariei isuna jar diezaietela.

	* Kontrol handiagoa zarata ateratzeko orduan, motorrekin, bereziki.

ERANTZUNAK: Arrapala mekanikoek sortutako zaratari dagokionez, aurrez erantzun da 
dagoeneko.
Tabernetako zaratei dagokienez: 15 ikuskapen egin dira, eta haietan 4 akta bideratu dira. 
Haietatik, bik ixteko ordutegiaren arazoa aipatzen dute, batek ate irekiena eta azkenak soinu-
iturriak zigilatzea. 
Gazteek erabilitako lonjetatik sortutako zaratei dagokienez, 23 intzidentzia izan dira, eta 14 
ikuskapen-akta egin dira Gazteria Sailari igortzeko. Gogora ekarri behar da, lonjetan esku 
hartzeko programa bat dagoela, eta haren bitartez, haien eta bizilagunen arteko elkarbizitza 
erraztu nahi dela. Programaren esparruan lonjen erabileraren alderdi orokorrak lantzen dira 
eta, zehazki, zaraten eta usainen gaia. Programa hori aktibatzen da kexaren bat dagoenean 
edo ofizioz prebentziozko lana egiten denean.
Gainera, bi jarduera emaitza aipagarririk gabe egin dira bide publikoko zaratengatiko kexak 
direla-eta.
Kasuneko azokatxoari dagokionez, Getxoko Udaltzaingoak zeregin bat erregistratuta du 
asteazken eta larunbat guztietarako; egun horietan bi udaltzainek osatutako patruila batek 
zaintza-lanak egiten ditu zirkulazioari lotutako gaietan eta baita gainerako araudietan ere. 
Gure sistema eragilean instituzionalizatuta dago. 
Motorren eta ziklomotorren zaratei dagokienez, zirkulazioari lotutako 253 jardueretatik, 
2016an ez zaigu ageri ibilgailu horien zaratei buruzkorik.
Nolanahi ere, udaltzainek beraien eguneroko eginkizunean ibilgailuen zirkulazio-baimena 
atzeman dituzte, baldin eta haien ezaugarriengatik araudiaren kontra egiten badute 
erreforma garrantzitsuak egitean edo haien erabileretatik arriskuren bat sortzen bada eta 
“hodia libre” izanik zirkulatzen bada.
Sarrikobaso kaleko 5. zenbakiko gaueko zaratei dagokienez, metroagatik izan daiteke, 
eraikin hori Algortako geltokiko irteeran baitago. Horregatik bada, Udalak gai horri buruzko 
eskumena du.
Garbiketako ibilgailuei dagokienez, jarduera hasteko ordutegia 06:00etatik 13:00era da, 
bestela ezingo baitzen udalerri guztia garbitu. 
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12. SEGURTASUNA / POLIZIAREN ZAINTZA. (22)

12.1. Zirkulazio eta aparkalekuetako udal zaintza handitzea. (3)

	* Sarrikobaso kaleko 31. zenbakian, BBK eta La Caixaren parean aparkatzen duten autoak 
zaintzea; garajeetara sartzen eta handik irteten eragozten dute, espaloian sartzen dira 
gainera, bere garaian estua zena, eta aparkalekuak kendu egin zituzten espaloia zabaltzeko 
eta oinezkoek erabiltzeko; orain gainean aparkatzen dute.

	* Zaintzeko kamerak jartzea Salsidutik igo eta Telletxe aldera jotzen duten autoen igoerarako 
eta, aldi berean, Telletxetik jaitsi eta Sarrikobaso nahiz Salsidu aldera joaten diren autoetarako, 
guztientzako puntu arriskutsua baita. 

	* Kasunen ijitoak dauden egunetan, azoka txikiaren egunean, zirkulazioa kontrolatzeko 
udaltzain gehiago izatea.

ERANTZUNA: Zaintzak egingo dira Urkiola kalean eta Sarrikobaso kalearen 31. zenbakian 
dagoen biribilgunean, bigarren ilaran aparkatzea eta gainerako arau-hausteak saihesteko.
 Halaber, Kasune kalean asteazken eta larunbatean egiten den azoka txikian bertan oinezko 
zerbitzu ematea programatu da; arreta berezia emango zaio kale horri, baita zirkulazioagatik 
eragina izan dezaketen inguruko kaleei ere: Elorri, Gaztelumendi, Sarrikobaso, eta beste 
zenbait.

12.2. Zaintza handiagoa jabeek beraien maskoten kakak kaleetatik eta parkeetatik 
jaso ditzaten, eta txakurrak aske egon ez daitezen. (16) 

	* Bizilagunok kalean ia egunero topatzen ditugun txakur kaken gainean zaintza handiagoa 
egitea eta neurriak hartzea. Ia beti jende bera da, eta gutxieneko zaintza batekin, bizilagunok 
asko irabaziko genuke.

	* Beraien txakur kakak jasotzen ez dituzten txakurren jabeak gehiago kontrolatzea (2).

	* Seme-alaba txikiak ditugunontzat arazo bat da parkeak erabiltzea, haietan lotu gabeko txakur 
dezente baitago, Gaztelumendi kalean, batez ere, Telefónicaren eta BBK-ko haurtzaindegiaren 
parean.  Apur bat gehiago zaintzea ondo etorriko zen.

	* Domingo Iturrate Dohatsuaren kalea. Poliziaren zaintza handiagoa. Batzuen ustez, txakurrek 
zikinkeria dezente uzten dute jabeek ez dutelako kasu handirik egiten.

	* Gaztelumendi aldetik udaltzainak patruilan aritzea txakur kakak jaso gabe gera ez daitezen.

	* Txakur kakak, isunak jarri behar dira. Txakur kaken kontrola. Lotsagarria da behin eta berriro 
txakurren kakaz beterik kale guztiak ikustea. Txakurren jabeek ez dute kasurik egingo isunak 
jasotzen ez duten bitartean.

	* Txakur kaka arazo izaten jarraitzen du, eta isunak ez direla eraginkorrak uste dut.

	* Txakurren zikinkeria dela-eta, gogor jokatu behar da jabeekin.

	* Neurri eraginkorragoak abian jarri beharko ziren, bizilagunen patrikak isunen bidez ukitzea, 
esaterako; izan ere, zoritxarrez, hori da erreakzionatzeko modua.

	* Txakur kakak Illetan eta Sarrikobason. Zaintza handiagoa eta araudia betetzea disuasio isunak 
jarriz. 

	* Isuna handitzea txakur kakak ez jasotzeagatik.

	* Kakak jasotzen ez dituzten txakur jabeentzako isunak handitzeko proposatzen dut.

	* Garbiketa zerbitzuaren eta udaltzaingoaren arteko lankidetza iradokitzen dut kaleetan txakur 
kakei buruzko araudia bete dadin.
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	* Gaztelumendi aldean udaltzainak patruilan aritzea arriskutsutzat jotako arrazako txakurrak 
aske egon ez daitezen eta BBK-ko haurtzaindegiko lorategian ibil ez daitezen jabeen kontrolik 
gabe eta uhalik gabe.

	* Domingo Iturrate Dohatsuaren kalea. Poliziaren zaintza handiagoa. Batzuen iritziz, txakurrek 
beldurra ematen dute eta jabe askok ez dituzte lotuta eramaten.

	* Denerako urbanizazio pribatuak errespetatzea, eta gainera, txakurrak ikustea atarian.

Erantzuna: Domingo Iturrate Dohatsuaren kalean nahiz horren ingurukoetan, Gaztelumendi 
kaleko parkean eta Ollaretxe errepidean, bertan oinezko zerbitzuak edo “korrikak” egongo 
dira, aske dauden txakurrak eta haien eginkarien bilketa kontrolatzeko helburuarekin. 

12.3. Poliziaren presentzia handitzea auzoko segurtasuna areagotzeko. (11)

	* Beharrezkoa da Algortan gero eta gehiago dagoen droga trafikoaren aurka egitea poliziaren 
pasibotasuna ikusirik, nahiz eta droga saltzeko puntuak bistakoak  eta soberan ezagutzen 
diren. Honako hauek dira: Erotatxo akeita (Kasune taberna verdea), kokaina eta haxixa; 
Castro Castro (ijitoen lonja, haxixa eskala handian); Alvarito Sierra (Alangos plazako lonja), 
estasia eta marihuana; Oliver el Hage (potoki), denetarik; Pika (Algortako gasolindegiko 
lonja, fruta denda parean), haxixa. 

	* Segurtasuna hobetzea. Etxebizitzetan lapurreta gutxiago izatea.

	* Lapurren bila aritzea. 83 urteko emakume bati katea eta domina kalean bertan kendu 
zizkioten. 

	* Pertsonalki, udalerria asko gustatzen zait, oso ederra eta garbia dela iruditzen zait. Honako 
hau iradokitzen dut: udaltzainek zaintza handiagoa egin dezatela herritarrak seguruago senti 
daitezen, etxeren batean sustoren bat izan baita.

	* Zaintza handiagoa Sarrikobaso 29 kalean; segurtasun gutxi dago, eta beldurra.

	* Poliziaren zaintza handiagoa Kasune, Elorri eta Gaztelumendi kaleetan.

	* Polizia gehiago Domingo Iturrate Dohatsuaren kalean.

	* Zaintza handiagoa inguru horretan goizaldean bizilagunok jasaten ditugun eragozpenak 
ekiditeko, gazte kuadrillak egoten baitira berandu arte Ollarretxe 41eko parkean. Hurrengo 
egunean lanera joan ahal izateko behar adina atseden hartzeko eskubidea dugula uste dut. 
Gaueko 22:00etatik eta 23:00etatik aurrera, gazteen oihuak eta musika galarazi beharko 
ziren eta  baita txakurren zaunkak ere. Ez dira guri eragozpenak sortzera etortzeko orduak, ez 
batzuk eta ez besteak.

	* Ollarretxe eta Kristo Eroslea kaleetatik patruilatzea, besteak beste, 22:30etik aurrera.

	* Udaltzainek auzoan zaintza lanak egitea. Azoka txikia dagoenean bakarrik etortzen dira.

	* Kaleetan polizia gehiago, ez merkatu txikia dagoenean soilik.

Erantzuna: Programatuta dauden asteko “korriken” lanen barruan, agenteek jarraitu 
beharreko ondorengo lan-ildoak ezarriko dira: oinez ibilbidea egitea, herritarrenganako 
gertutasuna lortze aldera; horrenbestez, auzoa hobetzeko dauzkaten beharrak, iradokizunak 
edo informazioak ezagutu ahal izango ditugu zuzenean. Horrez gain, zaintza egingo da 
zirkulazioari lotutako arau-hausteak saiheste aldera (izaera orokorrekoak, abandonatutako 
ibilgailuenak, etab.), baita herritarren segurtasunaren alorrean ere, delitu egintzak ekidin 
edo horiei aurre egiteko, hala nola etxebizitzetako lapurretak, “elkartasunezko besarkadaren” 
modus operandi delakoaren bidez egindako ebasketak, gure saltoki nahiz establezimenduetan 
egindako ebasketak, eta abar.
Gainera, hainbat eginbide judizial ireki dira Kasune kalean dagoen ostalaritzako 
establezimendu batean, droga trafikoaren delitu bat dela eta. Halaber, Ikerketa Unitateko 
agenteek zaintza batzuk ezarri dituzte berriz ere inguru horretako hainbat lokaletan, 
substantzia estupefazienteen trafikoari dagokionez.
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12.4. Eskaletasuna kontrolatzea. (3)

	* Eskaletasuna debekatzea. Supermerkatu bakoitzaren sarreran eskale bat dago. Zenbaitetan 
txandakatu egiten dira, batzuk goizez eta beste batzuk arratsaldez, Sarrikobasoko Eroskiren 
kasuan, esaterako. Gauza bera gertatzen da aurrezki kutxetarako sarreretan. Azoka txikiaren 
egunetan, asteazken eta larunbatak, gehiago izaten dira. Bitxikeri modura, egun berean, 
Eroskitik Urduñako Mendatearen kaleraino, Sarrikobaso, Geltokiko plaza, Amesti, Telletxetik 
igo eta Bidezabaletik jaitsita, hamabi eskale ere ikusi izan ditut.

	* Kalean eskatzen ibiltzeak ez du zentzurik (Bidezabalgo geltokia, Eroski eta parrokietan).

	* Gazte pila era antolatu batean eskean? XXI. mendean egoera hori gure kaleetan ikusteak 
sozialki lotsa sorrarazten du.

ERANTZUNA: Eskekotasuna ez dago debekatuta, jarduera horretan adin gabekoak erabiltzen 
ez badira.  

12.5. Bestelakoak. (2)

	* Illetako balkoi zehatz batzuetan goitik behera arropa esekita izaten ezin da utzi. Garai hauetan 
hori egiten jarraitzea onartezina da.

	* Etxebizitzetako balkoietan bizilagunen elkargoek onartu gabeko obrak egiten ez uztea. 
Balkoietan gelak egiten dituzte eta fatxada zatartzen  dute, oso gaizki geratzen da.

ERANTZUNA: Ordenantzak betetzen direnean, Udalak lan-baimena ematen du.

13. ADINEKOAK. 

13.1. Adinekoentzako topaguneak gaitzea. (2) 

	* Gastu handirik egin gabe, udaleko edo parrokiko espazioren bat egokitzeko proposatzen 
dut; hala, gure adinekoek nora jo izango dute bertan bildu eta hitz egin dezaten, udan nahiz 
neguan egoteko leku bat izan dezaten eta bertara ilusioz joan daitezen. Nire amak ezin du 
zaharren egoitzaraino iritsi, eta telebista du ihesbide bakarra. Gero eta denbora gehiago bizi 
garela uste dut, baina gure aitona-amonentzako tokiak falta dira.

	* Noiz izango da zaharrentzako egoitza duin bat? Algortan asko diren erretiroa hartuta dauden 
pertsonak. Ez iezaguzue eman sartzen ez garen toki txiki bat, hala adinekoekiko konpromisoa 
bete duzuela pentsa dezazuen (2. idatzia).

Erantzuna: Adierazitako gidalerroen arabera, eskaera hori ez da programan sartzen; hala ere, 
ekarpena jaso da etorkizunean izan daitezkeen  instalazioetarako.
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14. KULTURA, EUSKARA ETA GAZTERIA.
	* Gazteen lonjak arautzen dituen araudia egitea. 

ERANTZUNA: Udalaren ustez, gazteen lonjen fenomenoak oso alderdi positiboak dauzka, 
betiere eragin negatiboak (hala nola, auzokoei eragindako eragozpenak edo gatazkak) 
ezeztatzen badira. Taldean egindako lanaren fenomeno bati buruz hitz egiten ari gara 
(erabakiak hartzea, funtzionamenduko arauak egitea, baliabide partekatuak kudeatzea…). 
Hori guztia interesgarria da hezkuntzaren ikuspegitik gazteekin lan egiteko esparru baten 
barnean. Horrenbestez, aintzat hartuz berez ekintza ona dela baina beharrezkoa dela bai 
auzokoekin bizikidetza izatea, bai lonjetatik hurbil bizi diren pertsonek atseden hartzeko 
daukaten eskubidea errespetatzea, lonjetan esku hartzeko programa jarri zen abian. Horren 
bidez, horiek erabiltzen dituztenekin beraien segurtasuna bermatzeko xedearekin lanean 
aritzeaz gain, auzokoekin bizikidetza ona izatearen eta balizko gatazketan bitartekotza 
egitearen alde dihardute. Udaleko zenbait alorrek hartzen dute parte programa horretan, eta 
programa hori arazoei konponbidea bilatzen saiatzen da. Lan-ildo horrek emaitzarik ematen 
ez duenean, lonja ixteko espedientea izapidetzen da, programa egongo ez balitz egingo 
litzatekeen modura.

	* Ludoteken nahiz udalekuen eskaintza handitzea. (2)

	* Udako ludoteken ordutegia barregarria da, 11:00etatik 13:00era. Zer da? Etxekoandreek 
bazkaria egin dezaten? Lan egiten dugun emakumeok nola bateratzen ditugu lana eta 
familia? Ludoteken publizitatea etxera iristen den bakoitzean irainduta sentitzen naiz.

	* Diruz lagundutako eta doako irtenbideak udan haurrentzat, umerik gabe geratzen ari baikara.  
Beste udalerri batzuek, Trapagaranek, esaterako, doako udalekuak dituzte udan.

Erantzuna: proposamena jaso da azter dadin. 

14.1. Aisialdiko eskaintza handitzea. (2)

	* Musika kontzertuak.

	* Azokak aire librean (ardoarena, sagardoa, artisaurena).

ERANTZUNA: Musikari dagokionez, adierazi beharra dago kontzertu eta jaialdien eskaintza 
zabala dagoela; besteak beste, Getxo Live ostalaritzako establezimenduetan, blues, jazz zein 
folk jaialdiak, Aste Korala, udako kontzertuak Ereaga hondartzan, Biotz Alai plazan ekainean 
nahiz uztailean, Areetako Metroko plazan irailean, eta abar.  Hala ere, egia da neguan dagoen 
kontzertu-eskaintza txikia dela, espazio egokirik ez baitago, baina hori konpontzea espero 
dugu Romo Kultur Etxea eta Getxo Antzokia funtzionamenduan hasten direnean.

	* Azokak aire librean

ERANTZUNA: Proposamena jaso da azter dadin. 

	* Inguruan liburutegi bat eraikitzea edo gaitzea.

ERANTZUNA: Ezarritako gidalerroekin bat etorriz, eskaera hori ez da sartu programan; bide 
batez, gogorarazi nahi da gune horretako herritarrek bi liburutegi dituztela hurbil (San Nikolas 
plaza eta Billamonte). Prozesu horretan sartutako  eremuak, gainera, arrapala mekanikoen bi 
gune ditu.
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14.2. Zaindariaren jaiak berritzea. (1)

	* Zaindarien jaiei buelta bat ematea. Duela urte batzuetatik, oso eskasak dira.  

ERANTZUNA: Udalerrian ospatzen diren jaiak bertako hainbat batzordek antolatzen dituzte. 

15. OGASUNA, EKONOMIA SUSTAPENA ETA GIZA 
BALIABIDEAK

	* Urbanizazio pribatuetan dauden pisuen OHZ murriztea, ez baitaukate garbiketa edo 
argiztapen publikorik.

ERANTZUNA: Urbanizazio pribatuetako pisuen OHZ murrizteko eskaerari dagokionez, adierazi 
beharra dago karga-tasa desberdina aplikatzeko kasuetan ez dela hori aztertu; horrenbestez, 
ezin daiteke karga-tasa txikiagorik aplikatu. Gogorarazi nahi da OHZ Foru Arauaren bidez 
araututako zerga dela, eta ez dagoela udalen esku murrizketak ezartzea, baldin eta horiek 
ez badira adierazitako arauan jaso. Foru Arauarekin bat etorriz, eta txikiagoa den karga-
tasa aplikatzeari dagokionez, bakarrik aztertzen da karga-tasa desberdinak ezartzeko aukera 
llanda- zein hiri-ondasunen eta ezaugarri bereziak dituzten ondasunen kasuan. Hiri-ondasunen 
barruan, zenbait tasa daude, erabilera kontuan hartuta.  Hobariei dagokienez, Foru Arauan 
ez da jaso zabor-bilketaren edo argiztapenaren zerbitzu publikorik ez daukan etxebizitza bat 
urbanizazio batean egotea.

16. TURISMOA
	* Turismo informazioko guneren bat jartzea.

ERANTZUNA: Adierazitako kaleak / guneak ez ditugu turisten pasabidetzat edo gune nagusitzat 
hartu; beraz, printzipioz ez dugu aztertuko inguru horietan turismo-informazioko behin betiko 
gune bat jartzea. Halaber, inguru horretan informazio panel bat jartzea baloratuko da; panel 
horrek udalerriko beste puntu batzuetan daudenen antzeko ezaugarriak izango ditu.

17. KOMUNIKAZIOA, HERRITARREN ARRETA, 
GARDENTASUNA ETA HERRITARREN PARTE HARTZEA.

	* Kale izendegiak postontzietan sartzea, izen batzuk aldatu egin baitira.

ERANTZUNA: 2017ko lehen hiruhilekoan, beste kale-izendegi bat argitaratzea aurreikusi da, 
HABetan nahiz beste udal zerbitzu batzuetan herritarren esku jarriko dena, hain zuzen ere.


