
 

 

 
AUTOBUS GELTOKIKO APARKALEKUKO PLAZAK 

EREMUKO BIZILAGUNEI DOAN ESKAINTZEKO 
KONPROMISOA HARTU DU URTARANEK 

Neurria behin-behinekoa litzateke, 20:00etatik 08:00etara bitarteko 
ordutegian, orain erabiltzen ez diren plazak betez doazen bitartean 

 
Gasteizko EAJ-PNVren alkategaiak, Gorka Urtaranek, autobus geltoki berriko 

aparkalekuko plazak inguruko bizilagunei doan eta gaueko ordutegian eskaintzeko 
konpromisoa hartu du, hiriko azpiegitura berriaren aparkalekua erabiltzen ez dela ikusita. 
Udalbatza berriak PPren aparkalekua kudeatzeko moduak utzitako zehaztasunik eza 
konpondu arteko neurria litzateke. 20:00etatik 08:00etara bitarteko doako eskaintza hori 
aparkalekuaren etorkizuneko erabileraren araberakoa litzateke.  

 
Bere garaian, Udalak autobus geltokiak bizilagunei eragingo lizkiekeen 

eragozpenak konpentsatzeko eta Lakuan aparkalekuetarako zegoen eskaerari 
erantzuteko eskaini zuen aparkalekua. Hala ere, PPk oraindik ez du zehaztu zenbat 
plaza jarriko dituen alokairuan eta zenbat salmentan, eta zein formula erabiliko duen. 
Egun 307 plazak txandakatuz doaz eta ia ez dira erabiltzen. Gainera, erabiltzaileak izan 
daitezkeen pertsonek ez dute informazio nahikoa plaza alokatzea komeni zaien edo 
Udalak salmentarako baldintzak ezarri arte itxarotea komeni zaien jakiteko.  

 
“Hurrengo udalbatzak PPren kudeaketa lardats eta inprobisatuaren ondorioz 

oinordetzan hartuko duen zehaztasunik eza konpondu bitartean, eremuko bizilagunei 
aparkalekuko plazak doan eta gaueko ordutegian eskaintzeko konpromisoa hartu dut. 
Hirian ezin dugu azpiegitura berri bat hutsik eduki eta are gutxiago eremuan 
aparkalekuko plazen falta dagoela ikusita", azaldu du Gorka Urtaranek. 

 
Bere esanetan, Udalak “bere baliabideak modu eraginkorrean kudeatu eta 

irtenbideak eskaini behar ditu, proiektuen bideragarritasun ekonomikoari garrantzia 
kendu gabe” eta adierazi du proposamen hau “Lakuako bizilagunei Marotoren eta PPren 
erabakiek ezarritako zigor bikoitza kentzeko aukera ona dela, hileroko tarifa altu bat 
ezarri nahi zutelako (udal aparkalekuenen artean garestiena), ostean EAJ-PNVk 
eskatuta jaitsi zutena, eta ez dutelako zehaztu etorkizunean zein erabilera emango zaien 
plaza horiei. PPren inprobisazioaren aurrean, kudeaketa eraginkorraren aldekoa naiz ni”. 

 



 

 

Zentzu horretan, EAJ-PNVk datorren legegintzaldian hainbat jarduketaren bidez 
gauzatu nahi duen “Guztientzako aparkalekua” programa azpimarratu du Urtaranek, 
hiriko aparkalekuen kudeaketa hobetzeko dena. Egun erdi hutsik dauden udal 
aparkalekuen eraginkortasun plana litzateke jarduketa horietako bat. Hiriaren mugetan 
disuasio-aparkaleku berriak eraikitzea, Aranan eta Alde Zaharrean lurpeko aparkalekua 
eraikitzea eta pribatuak diren edo erabiltzen ez diren aparkalekuen egoerari buruzko 
azterlana egitea dira EAJ-PNVren alkategaiaren beste proposamen batzuk.  

 
 

 
Gasteizen, 2015eko maiatzaren 17an 

 


