Eskaera zk.: HZ.08/2021-0012

DEKRETUA
AGURTZANE SOLABERRIETA MESA andereak, Usurbilgo Udaleko ALKATEAK,

Toki-Jardunbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1.985ko Legeko 21.1.
atalean xedatutakoaren arabera, honako hau

IKUSIRIK
Etxebizitza Eskatzaileen Udal Erregistroa arautuko duen erregelamendua 2020ko
ekainaren 22an argitaratu zen
Bestetik, alokairu sozialean eman beharreko udal etxebizitzen errentariak onartu
eta hautatzeko oinarriak 2020ko ekainaren 26an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialeko 120. zenbakian.
Gernika ibilbidea 13 etxean, udalak etxebizitza bat dauka hutsik alokairu sozialean
uzteko. Esleipen hurrenkera honako da:

Hurrenkera
1

Etxebizitza
Gernika ibilbidea 13, 3. eskuina

Azalera

Logela
kopurua

80,00 m2

3

ESKU7fcac833-b1d9-4a89-89ce-6625946e1fe5

Etxebizitza hau esleitzeko Etxebizitza Eskatzaileen Udal Erregistroa erabiliko da.
Une honetan 26 eskaera daude indarrean.
Udal zerbitzuek, alokairu sozialean eman beharreko udal etxebizitzen errentariak
onartu eta hautatzeko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2020ko ekainaren 26an (120.
zkia.) argitaratu ziren oinarriak kontutan izanik, onartutako eskaera bakoitzari bere
lehentasunezko puntuazioa finkatu zaio.
Alokairu sozialeko etxebizitzak esleitzeko oinarrien arabera, hutsik dagoen
etxebizitza, lehentasunezko puntuazio altuena duenen artean banatu behar da.
Puntuazioa altuena duen eskabidea honako da:
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Data

Baremazio puntuak

X2020_3498

2020-12-14

18
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Beraz, oinarrien arabera, Gernika ibilbidea 13an hutsik dagoen etxebizitza honela
esleitu behar da:

1

Etxebizitza

Eskaera zenbakia

Gernika ibilbidea 13, 3. eskuina

X2020_3498

Guzti hau kontutan izanik,

ERABAKI DUT
LEHENDABIZI: Gernika kalea 13an hutsik dagoen etxebizitzaren honako behin
behingo esleipena onartzea:

1

Etxebizitza

Eskaera zenbakia

Gernika ibilbidea 13, 3. eskuina

X2020_3498

BIGARRENA: Erabakiaren berri esleipendunari ematea, hamar egun naturaleko
epea eskainiz esleipena formalki onartzeko eta adierazten den epealdian kontratua
formalizatzeko.
HIRUGARRENA: Erabaki hau udaleko web gunean argirataratzea. Hamar egun
balioduneko epea ezartzen da interesdunek erreklamazioak jar ditzaten, bai
prozeduratik baztertu izana justifikatu gabe dagoela uste dutelako, edo esleitutako
puntuazioa oinarrietan xedatutako baremoaren araberakoa ez dela irizten diotelako.
LAUGARRENA: Kontratua formalizatzen den unean, esleipendunari baja ematea
Etxebizitza Eskatzaileen Udal Erregistroa.
Honela jasota gera dadin behar diren ondorioetarako, Dekretu hau izenpetzen dut.
Nire aurrean
UDAL IDAZKARIAK
Irantzu Arrizabalaga Gainza
ALKATEAK
Agurtzane Solaberrieta Mesa
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