TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO IRAILAREN 27AN
GOIZEKO 8:30EAN EGINDAKO OHIKO BILKURAKO AKTA

BERTARATUAK:
Alkatea: Xabier Arregi Iparragirre.
Zinegotziak: Jone Urdanpilleta Urdanpilleta eta Irene Garcia Palacios.
Idazkaria: Garazi Etxeberria San Miguel.
Ezin-etorria adierazi dute: Josune Estella Arranz eta Alaitz Aizpurua Labaka.

1.- AURREKO BILKURAKO AKTAREN ONESPENA:
*2016/09/13KO OHIKO BILKURAKO AKTA.
Batzarkideek, 2016ko irailaren 13ko batzarreko akta gehiengoz onartu dute, Xabier
Arregik eta Irene Garciak aldeko botoa eman dute eta Jone Urdanpilleta abstenitu egin
da ez zelako batzordean izan.

2.- DESERROTZE ETA BAZTERTZE SOZIALEKO ARRISKUAN DAUDEN
PERTSONEN SENIDEEI ERANTZUTEKO DIRU-LAGUNTZEN OINARRIAK
ONARTZEA.
Esp.zk.: GZ.30/2016-0290
Ikusirik
Usurbilgo Udalak, erabaki judizial bat betetzearen ondorioz (barneratzea zentro
psikiatriko batean, kartzelan, drogamenpekotasun zentro batean) herritik kanpo egon
eta beraien ingurune familiarrera etorri ezin diren pertsonen senideek egiten dituzten
joan-etorrien gastuak diruz lagundu nahi ditu.
Horregatik hain zuzen ere, Usurbilgo Udalak aurrekontu partida bat ezarri du aipaturiko
egoeran dauden pertsonen senideei joan-etorri gastuak ordaintzeko diru-laguntzak
emateko.
Osasun eta Gizarte Zerbitzuen batzordeak, 2016ko irailaren 15an ospaturiko ohiko
bilkuran gaia aztertu eta bozkatu ondoren, gehiengoz (Jone Urdanpilleta Urdanpilleta,
Irene Garcia Palacios eta Fermin Orue-Echevarria Iturriren aldeko botoekin eta Josune
Urkolaren abstentzioarekin), oinarriak onartzea proposatu zion Alkatetzari.
Eta kontutan harturik
- Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, diru-laguntzak arautzen dituena
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- Diru laguntzak arautzen dituen ordenantza (GAO, 2008/07/01)
Hau guztira horrela, Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENA: Deserrotze eta baztertze sozialeko arriskuan dauden pertsonen senideek
egiten dituzten joan-etorri bidalien gastuak diruz laguntzeko oinarriak onartzea,
ebazpen-proposamen honi eransten zaizkiolarik.
BIGARRENA: Diru-laguntzaren zenbateko osoak ez du gaindituko ondorengo partidan
azaltzen den diru izendapena: 1.8000.480.231.03.03 (A 523-2016)
HIRUGARRENA: Oinarrien iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
LAUGARRENA: Oinarrien berri kontu-hartzailetzari ematea.

3.- TGBK 2013-07-16AN HARTUTAKO ERABAKIA BERTAN BEHERA UZTEA ETA
HAAS-ETAKO A-59 (UGARTONDO) EREMUARI DAGOKION URBANIZAZIO
PROIEKTUA (2015 OTSAILA) HASIERAZ ONARTZEA.
ESP. ZENBAKIA: HZ.03/2013-0030

AURREKARIAK
Tokiko Gobernu Batzarrak 2013ko uztailaren 16an, Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo) eremuko Urbanizazio Proiektua HASIERAZ
ONARTZEA erabaki zuen, baina proiektua jendaurrean jartzea baldintzatu zuen.
Hitzez hitz ondokoa erabaki zuen:
LEHENDABIZI: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59
(Ugartondo) Eremuari dagokion Urbanizazio Proiektua HASIERAZ
onartzea udal zerbitzu teknikoek beren txostenetan zehaztutako
baldintzekin.

Txosten teknikoetan ezarritako baldintzak
betetzen dituen dokumentu berria aurkeztu beharko da
jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita
hilabeteko epean.
BIGARRENA:

HIRUGARRENA: Behin dokumentu berria aurkeztu eta udal
zerbitzu teknikoek berau berriro aztertu eta dagokion txostenetan
ontzat eman ondoren, betiere aldaketek funtsezko izaera ez balute,
ekainaren 30eko 2/2006 Legeak xedatzen duenaren arabera,
espedientea jendaurrean jartzea 20 lanegunez, dagokion iragarkia
iragarki taulan, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta ohizko
egunkarietan argitaratuz, interesatuek proiektua aztertu, eta hala
badagokio, bidezko alegazioak aurkeztu ditzaten.
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Aipatu aldaketek funtsezko izaera dutela ondorioztatuko balitz,
Urbanizazio Proiektuari Tokiko Gobernu Batzordeak emandako
haserako onarpena bertan behera geratuko litzateke eta
espedientea jendaurrean jarri aurretik berriro haserako onarpena
eman beharko litzaioke Urbanizazio Proiektuari udal zerbitzu
teknikoek berriro aztertu ostean.
LAUGARRENA: Jaureguizar Promoción y Gestión Inmobiliaria
S.L.ri gogoraraztea Urbanizazio Proiektua behin betiko izaeraz
onartu eta hamabost eguneko epean 256.898 euroko zenbatekoa
ordaindu behar duela, 2005eko urtarrilaren 1etik aurrera
kontsumoen prezioen indizearekin eguneratuz, Usurbilgo
udalarekin 2005eko uztailaren 22an sinatutako hitzarmenaren
baitan.
BOSGARRENA: Jaureguizar Promoción y Gestión Inmobiliari
S.L.ri gogoraraztea obrak hasi aurretik 2005eko uztailaren 22an
sinatutako hitzarmenaren laugarren klausulan zehaztutakoak bete
beharko dituela.
SEIGARRENA: Edozein kasutan Birpartzelazio Proiektutik
sortutako partzelak Jabetza Erregistroan inskribatu arte Hirigintza
Izaerako ekintzak Jabetza Erregistroan inskribatzeari buruzko
Hipoteka Legea garatzen duen Erregelamenduaren Arau
Osagarriak onartzen dituen uztailaren 4ko 1093/1997 Errege
Dekretuak xedatutako moduan ezin izango dira urbanizazio obrak
hasi.
ZAZPIGARRENA: Erabaki honen berri lurjabeei ematea.

URBANIZAZIO PROIEKTU BERRIA
Orain berriz, JAUREGUIZAR enpresak, 2015eko otsailaren 26an, Urbanizazio
Proiektu berria aurkeztu du.
Udal arkitektoak jakinarazi duenez, Urbanizazio Proiektu berriak funtsezko
aldaketak ditu. Beraz, 2013ko uztailaren 16an Tokiko Gobernu Batzarrak
erabakitakoaren arabera, Urbanizazio Proiektuari Tokiko Gobernu Batzordeak
emandako haserako onarpena bertan behera utzi behar da eta espedientea
jendaurrean jarri aurretik berriro haserako onarpena eman beharko litzaioke udal
zerbitzu teknikoek berriro aztertu ostean.

TXOSTEN TEKNIKOAK
Udal arkitektoak, Ekhiñe Egiguren Azkune andereak, Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo) Eremuko Urbanizazio Proiektu berria aztertu
ostean, ondoko txostena eman du:

3/18

UA2016_03_03
BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkate jaunari
HIRITARTZE OBRAK
A-59 UGARTONDO EREMUKO URBANIZAZIO PROIEKTUAREN
ALDAKETARI TXOSTENA
ESKATZAILEA: Iñaki Baztarrika, JAUREGIZA S.L.-ren izenean.
ESKAERA: A-59 Ugartondo Eremuko Urbanizazio Proiektuaren ALDAKETA
izapitzea.
ESKAERA DATA: 2015-02-26
KOKAPENA: A-59 Ugartondo. Usurbil.
ERREDAKTATZAILEA: Manu Arruabarrena Florez arkitektoa, Santiago Peñalba
Garmendia arkitektoa, Pedro Mª Azkue Elosegi bide ingeniaria eta ENDARA
S.L. Ingenieritza.
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ.01/2013-0030
AURREKONDUA PEM:
Aurrekontua Urbanizaizo I fasea
Aurrekontua Urbanizazioa II fasea

1.422.577,17 EURO
709.809,64 EURO

Aurrekontua Urbanizazioa GUZTIRA

2.132.386,81 EURO

HONDAKINEN KUDEAKETARAKO AZTERLANA:
Hondakinen kudeaketa
azterlana aurrekontua

kontzeptua
Urbanizazioa I fasea
Urbanizazio I fasea
URBANIZAZIOA GUZTIRA

23.077,32 EURO
3.841,32 EURO
26.918,64 EURO

Fidantza (%120)
27.692,78 EURO
4.609,58 EURO
32.302,36 EURO

AURREKARIAK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2013ko urtarrilaren 16an JAUREGIZAR S.L.-k A-50 Ugartondo
Eremuko Urbanizazio Proiektua aurkeztu du.
2013ko ekainaren 24an udal aparejadorearen txostena.
2013ko ekainaren 21ean eta 27an ingurumen teknikariaren bi
txostenak.
2013ko ekainaren 26an Ekhiñe Egiguren udal arkitektoak txostena
idatzi zion, Urbanizaizo Proiektua ontzat emateko bete beharko
liratekeen baldintzak zehaztuz.
2013ko ekainaren 28an udal idazkariaren txostena.
2013ko uztailaren 4an udaltzaingoaren txostena.
2013ko uztailaren 16an Tokiko Gobernu Batzarraren erabakia,
Urbanizazio Proiektua hasierako onespena emanez.
2014ko uztailaren 30ean interesatuaren idatzia, Urbanizazio
Proiektuaren bertsio berria aurkeztuz.
2014ko uztailaren 30ean interesatuak A-59 Ugartondo Eremuko
Urbanizazio Proiektuaren aldaketa aurkeztu du.
2014ko azaroaren 17an Joxean Erasun udal arkitektoaren txostena
A-59 UGARTONDO eremuko URBANIZAIZO PROIEKTUAREN
ALDAKETA ontzat emateko bete beharreko baldintzak zehaztuz.
2014ko abenduaren 2an Zerbitzu eta Mantenu Saileko buruaren
txostena.
2014ko abenduaren 22an udaltzainburuaren txostena.
4/18

•

2015eko otsailaren 26an Iñaki Bazterrika jaunak, JAUREGUIZAR
S.L. enpresaren izenean A-59 UGARTONDO eremuko Urbanizazio
Proiektuaren Aldaketa aurkeztu du Udalean.
Erlazionatuak;
HZ.06/2015-528: A-59 UGARTONDO EREMUKO 8. LOKALEKO LURZOARUAREN
KALITATEAREN IKERKETA
•

•

2015eko abenduaren 18an A-59 UGARTONDO eremuari eragiten dion
Lurraren Kalitatearen Azterlana aurkeztu du Iñaki Bazterrika jaunak,
JAUREGUIZAR S.L.-ren izenean, Usurbilgo Udalean. Baita ere Eusko
Jaurlaritzaren Ingurumen Sailean aurkeztu izanaren ziurtagiria.
2016ko urtarrilaren 15ean Eusko Jaurlaritzaren jakinarazpena J.M.
Zubizarreta jaunak bertan 2015eko abenduaren 4an “Investigación
exploratorioa de la calidad del suelo en el local nº8 de Ugarte (Usurbil)”
aurkeztu duela ziurtatuz.

HZ.01/2005-0380 A-50 UGARTONDO EREMUKO PLAN BEREZIA
•

•
•
•

2006-02-03; Plan Berezia aurkeztu zen.
2006-07-192006/0825 Alkatearen Dekretua Plan Berezia haseraz onartuz.
2008-08-07: Udalbatzaren erabakia Plan Berezia behin betiko onartuz.
2009-02-24; Udal Plenoaren erabakia Plan Bereziaren Testu Bategina
behin betiko onartuz.

HZ.01/2008-0488 A-59 UGARTONDO EREMUKO PAU-URBANIZATZEKO JARDUKETA
PROGRAMA

•
•

2009-06-01: Alkatearen 2009/505 Dekretua PAU hasieraz onartuz.
2009-09-10; Alkatearen 2009-0843 Dekretua PAU behin betiko onartuz.

HZ.01/2014-0428 A-59 UGARTONDO EREMUKO PAU- URBANIZATZEKO JARDUKETA
PROGRAMAREN ALDAKETA:A
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2014-07-30: A-59 Ugartondo eremuko PAU-ren aldaketa aurkeztu da.
2014-10-06: Udal Arkitektoaren txostena.
Interesatuaren idatzia, aldaketarako dokumentuaren 2 ale paperean
aurkeztuz: 2014-12-30/4233
Interesatuaren idatzia, aldaketarako dokumentu berria aurkeztuz (1
paperean + 1 CD): 2015-02-10/404
Udal arkitektoaren txostena dokumentazio osagarria eskatuz: 2015-01-06
(2015-02-13an entregatua)
Interesatuaren idatzia, aldaketarako dokumentuaren 2 ale paperean
aurkeztuz: 2015-02-26/666
Udal arkitetkoaren ALDEKO txostena: 2015-02-04
Alkatearen 2015/0248 dekretua ALDAKETAren Haserako onespena eta
jende aurreko erakusketa: 2015-03-27 (Iragarkia GAOn -63. zenbakia:
2015-04-07)
Alkatearen 2015/0475 dekretua ALDAKETA behin betikoz onartuz:
2015-05-25

HZ.01/2009-0490 A-50 UGARTONDO EREMUKO JARDUKETA-SISTEMA ALDATZEA;
HITZARMEN SISTEMA/KONTZERTAZIO SISTEMA
•

•

2010-02-23 Plenoaren erabakia hitzarmena hasieraz onartuz eta
jendaurrean jarriz (GAO 2010-03-09).
2010-04-27; Plenoaren erabakia hitzarmena behin betikoz onartuz.

HZ.02/2010-0478 A-59 UGARTONDO KONTZERTAZIO JUNTAREN OSAKETA
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•
•

2010-11-23; Alkatearen 2010/1168 Dekretua, Kontzertazio Juntaren
eraketa eskrituran jasotako Kontzertazio Juntaren Estatutu eta
Jarduera Oinarrien Proiektua ontzat emanez.
2011-04-12: Foru Aldundiaren jakinarazpena Kontzertazio Junta inskribatu
dela adieraziz.

HZ.01/2011-0454 A-59 UGARTONDO EREMUKO BIRPARTZELAZIO PROIEKTUA
•
•
•

2011-10-09 Birpartzelazio proiektuaren haserako onespena
Kontzertazioa Juntaren bidez (iragarkai GAOn 2011-10-19).
2012-07-30 Alkatearen 2012/0710 Dekretua Birpartzelazio Proiektua
behin betiko onartuz, hura erregistratzeko baldintza batzuen betetzea
ezinbestekoa ezarriz.
Egun, Birpartzelazio Proiektua ez da erregistratu.

HZ.01/2010-0555 A-59 UGARTONDO EREMUKO URBANIZAZIO PROIEKTUA
•
•

•

2010-12-23; JAUREGUIZAR S.L.-K A-59 Ugartondo Eremuko Urbanizazio
Proiektua aurkeztu zuen.
2011-03-17: Udal aparejadoreak txostena idatzi zion.
2013-01-16an espediente hau bertan behera uzten da A-59 Ugartondo
Eremuko Urbanizazio Proiektu berria aurkeztu eta espediente berri bat
irekitzearekin batera.

TXOSTENA
Iñaki Baztarrika jaunak, JAUREGIZAR S.L. –ren izenean A-59
UGARTONDO Eremuko Urbanizazio Proiektuaren Aldaketa aurkeztu du, haren
izapidetzea egin dadin. Urbanizazio Proiektuaren Aldaketa izenpetzen dute
Manu Arruabarrena Florez arkitektoak, Santiago Peñalba Garmendia
arkitektoak, Pedro Mª Azkue Elosegi Bide Ingeniariak eta ENDARA S.L.
Ingenieritza taldeak. Urbanizazio Proiektua Elkargo Ofizialak ikus-onetsi
gabe dago. Urbanizazio Proiektua osatzen dutenak dira: Memoria eta
Eranskinak (Azterlan Geoteknikoa, Kalitatearen Kontrolerako Programa eta
Hondakinen kudeaketarako Azterlana , besteren artean ), Planuak, Segurtasun
eta Osasun Azterlana, Baldintza Plegua eta Aurrekontua. Aurrekontua bi
fasetamn bereizita dago.
Urbanizazio Proiektu honen helburua da indarrean diren Usurbilgo Arau
Subsidiarioen arabera hiri lurzoruan kokatzen den A-59 UGARTONDO eremua
osoaren urbanizazio lanen egitasmoa zehaztea. Dokumentua aztertu ostean,
honakoa esan daiteke:

•

TEKNIKARI ESKUDUNAREN AITORTZA AURKEZTEA: Orain aurkeztu den
Urbanizazio Proiektua, teknikariek izenpetua egon arren, ez dago inongo Elkargo
Ofizialek ikus-onetsia. Beraz, Proiektua izenpetu duten teknikariek eskuduntzaren
aitortza izenpetua aurkeztea eskatzen da.

•

INDARREAN DIREN AASS-ETARA EGOKITZEA: Orain aurkeztu den Urbanizazio
Proiektuaren Aldaketak indarrean diren AASS-en Testu Bateginak eremurako
ezarritako mugak betetzen ditu, beraz, zentzu horretan ontzat ematen da.

•

INDARREAN DIREN PLANEAMENDU DOKUMENTUETARA EGOKITZEA: Orain
aurkeztu den Urbanizazio Proiektua, haren 1.6. planuan ikus daitekeenez, 2015eko
martxoaren 27an 2015/0248 Alkatetza Dekretu bidez behin betiko onartu zen A-59
UGARTONDO eremuko PAU-aren Aldaketak barneratzen zituen faseak jasotzen
ditu, hala nola eremuaren muga errespetatzen ere. Fasekako banaketa
aurrekontuan bertan ere barneratu da, beraz, ez dago eragozpenik. Edonola esan
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beharra dago, aipatu planuan seinalatzen diren Olarriondoko proiektuaren eta
Pikaolako proiektuaren mugak finkatzea ez dagokiola Urbanizazio Proiektu honi,
horren inguruan dagozkion Proiektuen baitan onartzen denaren kalterik gabe.
Bestetik, Urbanizazio Proiektu honek indarrean den Plan Berezia eta Xehetasun
Azterlana orokorrean betetzen dituela ikusi da.
•

INDARREAN
DIREN
KUDEAKETA
DOKUMENTUETAN
JASOTAKO
BETEBEHARRAK: Birpartzelazioak urbanizazio kargen inguruan honakoa jasotzen
zuen besteren artean:
“2.2. Actuaciones de mejora de las instalaciones
generales de energía eléctrica del municipio:
De conformidad con lo acordado con ocasión de la
parobación definitiva del Plan Especial de Reforma
Interior del área 59-Ugartondo (resolución de 7 de
agosto de 2008), el desarrollo urbnístico proyectado en
la misma ha de contribuir al abono de la sactuaciones
de mejora de las infraestructuras e instalaciones
generales de abastecimiento de energía eléctrica del
municpio con un importe total de 111.738,98euro.
2.3. Contribución a los gastos de ejcución del nuevo
puente proyectado sobre la regata Anaerreka, de
conexión de las áreas Olarirondo y Ugartondo.
De conformidad con lo acordado con ocasión d ela
parobación definitiva dle Plan Especial de Reforma
Interior del área 59 Ugartondo (resoluci´no de 7 de
agosto de 2008), el desarrollo urbanístico proyectado
en la misma ha de contribuir al abono de los gastos de
ejecución del citado nuevo puente en una cuantía
equivalente al 20% del importe de los mismos.
A los efectos de la cuantificación de ese porcentaje en
este momento cabe indicar que, acuerdo con lo
expuesto en el Proyecto de Urbanización de
Olarriondo, el importe de los gastos de ejecución de
dicho puente se estima en un total de 892.453,73euro
(ejecución por contrata, sin IVA), lo que hace que el
citado 20%ascienda a 178.487,15euro.
En todo caso, a los efectos de cuantificar
definitivamente ese porcentaje se estará a lo que
resulte del coste real de ejcución de dicho puente,
salvo que su ejecución se demore más allá de dos
años contados a partir de la aprobación definitiva del
proyecto d eurbanización de Ugartondo, en cuyo caso
se entenderá que ese porcentaje es equivalente a la
indicada cantidad económica.”
Urbanizazio Proiektua onartzeko bete izana beharrezkoa den urbanizazio kargen
zehazte eta baieztatze aldera, idazkaritza eta kontuhartzailetza onespen/txostenera
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bideratzen da. Bertan argitu beharko da betebeharren egoera eta haren arabera,
Urbanizazio proiektua onartu daitekeen baita Birpartzelarioa inskribatu izana
baieztatu ere.

•

LUR KUTSATUAK: Aurkeztu den Urbanizazio Proiektuaren Aldaketa Behin Betiko
onartzeko ezinbestekoa izango da eremuko Lurraren Kalitatearen Aitorpena
jasotzea. Horretarako, interesatuak 2015eko abenduaren 4an aurkeztu zuen
zegokion Azterlana Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailean eta egun, izapidetzea
amaitu gabe dago. Ingurumen Sailarekin hitzeginda, ezinbestean jaso beharko da
aitorpena Urbanizazio proiektua onesteko.

•

EREMU
BARNEKO
ERAISKETAK
ETA
AURRI
INDUSTRIALAREN
AZTERLANA:Urbanizaizo lanak hasi aurretik, ezinbestean eremuko eraisketak
egikaritu beharko dira. Aurkeztu den Urbanizaizo Proiektuaren Aldaketak dioenez,
eremuko eraisketak egiteko dago(z)kion Eraisketa proiektua(k) aurkeztuko d(ir)a.
Eraisketa baimena(k) emateko aurrez, ezinbestean, dagokion Aurri Industrialaren
Azterlana izapidetu beharko da Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailean, izan ere,
112/2012 Dekretuaren 4. artikuluak honela finkatzen du:
“2. Hirigintza-lizentziarik behar ez duten obren kasuan:
(...)
b) Lurzoru poluituei buruzko araudian ezarritakoaren
arabera lurzorua polui lezakeen jardueraren bat izan
duen eraikin bat eraistea baldin badakar hondakinak
sortzen dituen jarduerak, azterketa gehigarri bat
aurkeztu behar da, dekretu honen II. Eranskinean
ezarritako edukiarekin. Erakunde akreditatuek egin ahal
izango dute azterketa hori, lurzorua ez poluitzeko eta
poluitutakoa
garbitzeko
araudian
ezarritakoaren
arabera.
Kasu horietan, azterketa gehigarri horren egokitasuna
ebaluatzeko txosten bat emango dio Autonomia
Erkidegoko ingurumen-organoak ekoizleari. Gehienez
hilabetko epean igorri behar da txosten hori, eta
aldekoa dela joko da epe hori igarotakoan txostnik
bidaltzen ez bada.
Dena de, ingurumen-organoak txostena bidaltzeko edo
ez bidaltzeko ez du salbuesten lurzoruaren kalitateadierazpena
eskuratzetik,
adierazpen
hori
derrigorrezkoa izanez gero; lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutako garbitzeko otsilaren 4ko 1/2005 Legean
xedatzen da adierazpen hori.”

•

FASEKAKO EGIKARITZA BITARTEKO LURSAILAREN EGOERA: Urbanizazio
proiektua haseraz onartu eta jendaurreko erakustaldian jartzeko, urbanizatze lanen
fasekako egikaritza bitartean, urbanizatu gabeko lursailen egoera jasotzen duen
dokumentazioa (deskribapena eta planuak, oin-ebakidurak) aurkeztu beharko dira.
Behin Udalak onartutakoan jendaurreko erakustaldian dokumentazioa osoa jarriaz.
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•

UDAL ARKITEKTOAREN AURREKO TXOSTENETAN EZARRITAKO BALDINTZEN
BETETZEA: Behean izenpetzen duen udal arkitektoak aurreko txostenetan
esandakoa berresten du. Zentzu horretan, esan daiteke, txosten honen beste
ataletan esandakoaren kalterik gabe, orohar zuzenketa eskatu zen alderdiak osatu
direla. Beraz, ez dago eragozpenik. Edonola, bete beharko dira:
✗ Irisgarritasun araudia: Irisgarritasun Legez, 68/2000 Dekretua eta Orden
VIV/561/2010.
✗ Indarrean den gainontzeko araudi aplikagarria.
✗ Udaltzaingoa, Zerbitzuetako Buruak eta Lorazainak bere txostenetan
ezarritakoak.
✗ Eremuaren mugekin jarraipena inguruko lursailekiko.
✗ lursail pribatuan erabilera publikodun urbanizazioari buruze ta azpian
aparkaleku sotoa duen urbanizazio zatiari buruz aurreko txostenetan
esandakoa.

•

HONDAKINEN KUDEAKETARAKO AZTERLANA ETA FIDANTZA: Aurkeztutako
Hondakinen Kudeaketarako Azterlanaren arabera, obralan eta eraisketa
hondakinen kudeaketaren balorazioa guztira 26.918,64€-koa da. 112/2012
Dekretuaren 5. artikuluan finkatutakoaren arabera, aurrekontuaren %120-ko
fidantza jarri beharko da obra baimena ematearekin batean (guztira
32.302,36EURO, fasekako egikaritzan Kontuhartzailetzatik fidantza ere faseka
ezartzea onartzearen kalterik gabe). Fidantza itzularazteko, obrak amaitutakoan,
haren itzultzea eskatu beharko da hondakinen kudeaketa amaiera txostena
aurkeztuz (112/2012 Dekretua 6. artikulua). Orohar, bete beharko dira RD105/2008
eta 112/2012 Dekretua, ezinbestean.

•

ZUINKETA AKTA: Behin obra baimena jaso ostean obrak hasteko beharrezko
izango da udal aparejadorearekin Zuinketa Akta izenpetzea.

•

OBRA EGIKARITZEKO EPEAK: Honakoak finkatzen dira, beti ere PAU-an
ezarritakoak epe murritzagoa ezartzen ez duen artean, kasu horretan haiek
betetzera baldintzaturik:
✗
✗
✗

Obrak hasteko gehiengo epea: 6 hilabete
Obrak geldirik egon daitezkeen gehiengo epea: 6 hilabete.
Obrak amaitzeko gehiengo epea: 2 urte (Urbanizazio Proiektuaren behin betiko
onespenetik kontatzen hasita).

(Epe hauek, egikaritza epeen inguruan txosten honen ostean Udalak interesatuaren
hitzartu ditzakeen epeen kalterik gabe).
Ohartarazten da, eremuko eraikuntzen lehen erabilera baimenak jasotzeko,
ezinbestean, eraikuntza horiei dagokien Urbanizazio lanen faseak amaituta eta
Udalak errezepzionatuta egon beharko duela.
ONDORIOAK:
Goian aipatutakoari jarraituz, A-59 UGARTONDO eremuko Urbanizazio
Proiektua ontzat emateko goian aipatu baldintzak bete beharko dira.
Hau da behean izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobe oinarritutako
besteren kalterik gabe.
Udalari jakinarazten zaiona, dagokion erabakia har dezan.
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Usurbilen, 2016ko maiatzaren 19an
UDAL ARKITEKTOA/ HIRIGINTZA, OBRAK ETA INGURUMENA SAILEKO
BURUA
Izta.: Ekhiñe Egiguren

Udal aparejadoreak, Felix Aizpurua Arzallus jaunak, Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo) Eremuko Urbanizazio Proiektu berria aztertu
ostean, mantenu eta zerbitzuak sailaren ondoko txostena helarazi digu:

MANTENU ETA ZERBITZUAK SAILAREN TXOSTENA
ESKATZAILEA: Hirigintza saila
PROIEKTUA: Ugartondo urbanizazioa
SUSTATZAILEA: Jaureguizar S.L.
KOKAPENA: A-59 Ugartondo (Kalezar)
ESP. ZENB: HZ.01/2013-0030
AURREKARIAK:
2013ko ekainaren 24an Mantenu eta Zerbitzuak saileko txostena idatzi
zen, Ugartondon eraiki behar zen urbanizazioan Zerbitzuak eta mantenua
sailari dagozkien azpiegiturak jaso behar zituenak proposatuz.
2014ko abenduaren 2an txostena idatzi zen, aurkeztutako Ugartondon
eraiki behar den urbanizazio proiektu berriaren, Zerbitzuak eta mantentua
sailari dagozkien azpiegiturak jaso behar zituenak proposatuz.
TXOSTENA:
Orain, 2015eko otsailaren 26an aurkeztutako urbanizazio proiektuaren
txosten berria igortzen da, lorazaintzako aldaketak aintzat hartu eta bete
beharreko baldintzak bete beharko direlarik.
ARGIKUNTZA:
-

Urbanizazioan instalatuko diren luminariak eta zutabeen ezaugarriak
hauek izango dira:
Errepideak
Ibilbideak

LUMINARIAK
VIALIA EVO LED
80w
CLAR LED 40w

ZUTABEAK
10 mtkoak, arrabotatu edo “zepilatutako”
aluminiozkoak SERMETO etxekoak
4.00mtkoak
arrabotatu
edo
“zepilatutako”
aluminiozkoak SERMETO etxekoak.

Luminaria guztiak erregistroko arketa eta lur-konexioko pika eramango
dute.
Instalazio guztian, 35 mmko lur konexioko kablea jarriko da eta kutxeta
guztietan lur konexioko pikarekin lotuko da.
Zutabeetako lotuneko kaxak, SERTEM CF-101 motakoak izango dira.
Aginteko koadro elektrikoa SERVITEC DOMO CUADRO izango da.
Instalazioak behar duena baino % 30eko erreserba izango du.

10/18

Argiteriako linea bakoitza berrarmatze automatikoko diferentzialekin
babestuko dira.
Urbanizazioari dagokion argi-azterketa egin beharko da instalazioa jarri
aurretik eta udalaren oniritzia jaso beharko du.
Obra amaitutakoan, instalazio elektrikoaren dokumentazioa emango zaio
udalari.
Kutxeta tapak: Fundibide etxekoak eta Usurbilgo armarria
eramango dute.
Kutxeta tapen testua: herriko argiak - Usurbilgo Udala
LORAZAINTZA:
•
•
•

•

•

Zuhaitzak mintegitik kimatu gabe ekarriko dira.
Belar sastrakak kentzen diren lur sailetan, lurra berdindu egingo da eta
harriak jaso egingo dira.
Zabaldu behar den belar haziaren ezaugarriak ondorengoak izango dira:
% 75 festuca arundinacea arid 3
% 15 ray gras ingeles chaparral
% 10 poa pratense blakstone
Zuhaitzen lerrokadurako landaketak egiteko, Askatasuna plazan erabilitako
eredua eraikiko da, hodi iragazle eta drainatzeko legarra zabalduaz .

Ingurugimen eta Nekazaritza
teknikariak
adierazitakoak kontutan edukiko dira, hots:

idatzitako

txostenean

Lorazaintzari dagokionez, urbanizazio proiektu berriak aurreko proposamen
gehienak aintzat hartu dira, bakarra izan ezik.
Etxeen fatxadaren ondoan eta teilatupean aurreikusten diren soropilak ez
dute garapen egokia izateko bermerik. Etxeen kontra egon ohi diren
lorategi txikiak, leku itzaltsuak eta etxeei hezetasun arazoak sortzen
dizkiete. Beraz, lorategiak erdiko pasabidean kokatzea proposatzen da,
etxeei hezetasun arazoak sortu gabe eta mantenimendua erraztuz.
UR SAREA:
•

•

Hodi guztiak burdinurtuzkoak izango dira eta 150 mm diametroa izango
dute.
Hartunetako hodiak polietilenozkoak izango dira, PN 16 kg/cm 2. Urahoen hartuneak polietilenozkoak izango dira, DN 45-koak.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Polietilenozko hodietan, letoizko piezak erabiliko dira lotunetan eta
edozein desbideratzetan.
-Jarriko diren arketa tapa guztiak Fundibide etxekoak izango dira eta
Usurbilgo Udalaren armarria eramango dute. Testua berriz ondokoa
izango da: Edateko ura - Usurbilgo Udala
Ur-ahoen arketa tapak kolore gorrikoak izango dira eta Fundibide
etxekoak izango dira. Usurbilgo Udalaren armarria eramango dute.
Testua berriz ondokoa izango da: Ur hartunea – Usurbilgo Udala.
Sute-ahoak: lurpekoak izango dira eta ez 1.6.9 atalean adierazitakoak.
Barcelona eratako errakorra eta 1,5’’ -ko giltza. 2 hartune 75mmkoak
izango dituzte. Arketen tapak gorriak eta Fundibide etxekoak izango dira.
Usurbilgo Udalaren armarria eramango dute. Testua berriz ondokoa
izango da: Ur hartunea - Usurbilgo Udala.
Suteen kontrako lurpeko kutxetak burdinurtuzkoak izango dira, DN 70koak, eta sute ahoak IRuA HA2.
Iturria (edateko urarena) ezinduentzako homologatua izango da.
Ur sarea herriko sarearekin lotuko da
Egungo pabilioien ur hartunea ezabatu egingo da.
Pikaolako baratzerako ur hartunea bermatzeko instalazioa prestatuko
da.
Ugarte baserrirako ur hartunea eta azpiegitura eraikiko dira, ugarte
baserriaren ur kontagailuraino.
Aranerrekako errekaraino ur sarearen azpiegitura eraikiko da, 59.
eremuko ertzeraino, eta ebaketako giltza jarriko da.

SANEAMENDUA:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

PVC zurruna motatakoa izango da,
Gutxieneko diametro minimoa 315 mm izango da.
Kutxetak hormigoizkoak izango dira
Kutxeta tapak: Fundibide etxekoak eta Usurbilgo armarria eramango
dute.
Kutxeta tapen testua:
Euri urak - Usurbilgo Udala
Ur zikinak - Usurbilgo Udala
Euri-uren hodia forjatuaren azpitik eramaten da zati batean.
Mantenimenduaren arazoak ekiditeko, hodia toki publikotik bideratzea
proposatzen da.

BESTEAK:
Espaloietako kutxeta tapak burdinurtu harikorrekoak izango dira
45x45cmkoak.
Errepideko kutxeta tapak burdinurtu harikorrekoak izango dira,
errefortzatuak eta 60cmko diametrokoak.
Eraikitako eremuaren behin betiko planoak aurkeztuko dira, UTMETRS89 koordenatuei erreferitu, sestra kurbak adierazi, gainazaleko
elementu guztiak marraztu eta plano berriek
emandako udal kartografian ordezkatuko dira.
Planoak digitalizatuak izango dira.
KALE IZENDEGI BERRIAREN PROPOSAMENA
•

Urbanizazioa eraikitzeko beharrezkoa da kale
izendegia prestatua izatea, sortzen diren guneak eta
eraikuntzak kokapen zehatza izateko. Agerreazpi
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eta Ugartondo eremuetako bertako toponimia kontutan izanik, egingo diren
kaleetarako honako izendapenak proposatzen dira:
PIKAOLA KALEA
UGARTE KALEA
ARANERREKA KALEA
ARPONARI ONDO KALEA

2016ko ekainaen 22an
Zerbitzu eta Mantenua saileko burua / Udal aparejadorea
Feix Aizpurua Arzallus

Udaltzainburuak, Pello Zubeldia Maiz jaunak, Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo) Eremuko Urbanizazio Proiektua aztertu ostean,
agertzen den seinaleztapena ontzat eman du.
Udal idazkariak, Garazi Etxeberria San Miguel andereak berriz, espedientea
aztertu ostean ondoko txostena eman du 2016ko uztailaren 7an:
LEGE-TXOSTENA
GAIA: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59
Ugartondo Eremuko Urbanizazio Proiektuaren
haserako onarpena
1.- AURREKARIAK
2013ko urtarrilaren 16an Jaureguizar Promoción y Gestión Inmobiliaria
S.L.k Usurbilgo Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 Ugartondo
Eremuko Urbanizazio Proiektua aurkeztu zuen zegokion izapidetza izan zezan.
Tokiko Gobernu Batzarrak 2013ko uztailaren 16an, Urbanizazio Proiektua
HASIERAZ ONARTZEA erabaki zuen, baina proiektua jendaurrean jartzea
baldintzatu zuen. Hitzez hitz ondokoa erabaki zuen:
LEHENDABIZI: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59
(Ugartondo) Eremuari dagokion Urbanizazio Proiektua HASIERAZ onartzea
udal zerbitzu teknikoek beren txostenetan zehaztutako baldintzekin.
BIGARRENA: Txosten teknikoetan ezarritako baldintzak betetzen dituen
dokumentu berria aurkeztu beharko da jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita hilabeteko epean.
HIRUGARRENA: Behin dokumentu berria aurkeztu eta udal zerbitzu
teknikoek berau berriro aztertu eta dagokion txostenetan ontzat eman ondoren,
betiere aldaketek funtsezko izaera ez balute, ekainaren 30eko 2/2006 Legeak
xedatzen duenaren arabera, espedientea jendaurrean jartzea 20 lanegunez,
dagokion iragarkia iragarki taulan, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta ohizko
egunkarietan argitaratuz, interesatuek proiektua aztertu, eta hala badagokio,
bidezko alegazioak aurkeztu ditzaten.
Aipatu aldaketek funtsezko izaera dutela ondorioztatuko balitz,
Urbanizazio Proiektuari Tokiko Gobernu Batzordeak emandako haserako
onarpena bertan behera geratuko litzateke eta espedientea jendaurrean jarri
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aurretik berriro haserako onarpena eman beharko litzaioke Urbanizazio
Proiektuari udal zerbitzu teknikoek berriro aztertu ostean.
LAUGARRENA: Jaureguizar Promoción y Gestión Inmobiliaria S.L.ri
gogoraraztea Urbanizazio Proiektua behin betiko izaeraz onartu eta hamabost
eguneko epean 256.898 euroko zenbatekoa ordaindu behar duela, 2005eko
urtarrilaren 1etik aurrera kontsumoen prezioen indizearekin eguneratuz,
Usurbilgo udalarekin 2005eko uztailaren 22an sinatutako hitzarmenaren baitan.
BOSGARRENA: Jaureguizar Promoción y Gestión Inmobiliari S.L.ri
gogoraraztea obrak hasi aurretik 2005eko uztailaren 22an sinatutako
hitzarmenaren laugarren klausulan zehaztutakoak bete beharko dituela.
SEIGARRENA: Edozein kasutan Birpartzelazio Proiektutik sortutako
partzelak Jabetza Erregistroan inskribatu arte Hirigintza Izaerako ekintzak
Jabetza Erregistroan inskribatzeari buruzko Hipoteka Legea garatzen duen
Erregelamenduaren Arau Osagarriak onartzen dituen uztailaren 4ko 1093/1997
Errege Dekretuak xedatutako moduan ezin izango dira urbanizazio obrak hasi.
ZAZPIGARRENA: Erabaki honen berri lurjabeei ematea.

2.- URBANIZAZIO PROIEKTO BERRIA
2015eko otsailaren 26an Jaureguizar Promoción y Gestión Inmobiliaria
S.L.k Usurbilgo Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 Ugartondo
Eremuko Urbanizazio Proiektu BERRIA aurkeztu du dagokion izapidetza izan
dezan.
Erlazionatutako espedienteen artean ondorengoak ere aintzat hartu
behar dira:
•

Usurbilgo Udalbatza Plenoak 2004ko azaroaren 12an, Usurbilgo
Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako berrazterketa proiektuko
A-59 Eremuko (Ugartondo) hirigintza ezaugarrien fitxa berria behin
behingoz onartzea erabaki zuen. Diputatuen Kontseiluak, 2005eko
maiatzaren 31n egindako bileran, Usurbilgo Hiri Antolamenduko
Araudietako A-59 (Ugartondo) Eremuko Berrikuspena behin betikoz
onartu zuen. Diputatuen Kontseiluaren erabakia, 2005eko ekainaren
14an argitaratu zen GAOko 111. zenbakian.

•

Bestalde, egun berean, 2004ko azaroaren 12an, Udalbatzak Plenoak,
Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 Eremuaren
(Ugartondo), garapena bideratzeko bertako lur jabeekin sinatu
beharreko hitzarmen urbanistikoak ontzat ematea erabaki zuen,
dagokion hitzarmenak sinatuz.

•

Azkenik, bilkura berdinean, Usurbilgo Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako A-59 Eremua eta Atalluko 6. Exekuzio Unitatea
garatzeko eta udal jabetzako ondasun eta eskubideak eskuratzeko,
Usurbilgo
Udalarekin
izenpetu
beharreko
Hitzarmen
Urbanistikoaren esleipenduna hautatzeko lehiaketa arautuko zuten
Baldintza Pleguak, juridikoak, administratiboak zein ekonomikoak
eta Preskripzio Teknikoen Orria hasieraz onartzea erabaki zuen
Udalbatza Plenoak. Jardunbide honen esleipenduna Jaureguizar
Promoción y Gestión Inmobiliaria, S.L. enpresa izan zen, 2005eko
uztailaren 22an sinatu zelarik zegokion hitzarmena udala eta aipatu
enpresaren artean. (ID.05/2004-0254)

14/18

•

A-59 Ugartondo Eremuko Plan Bereziaren inguruko espedientea.
(HZ.01/2005-0380)

•

A-59 Ugartondo Eremuko Urbanizatzeko Jarduketa Programaren
inguruko espedientea. Alkatearen 2015/0475 dekretuaren bidez
2015eko maiatzaren 25ean, Urbanizatzeko Jarduketa Programaren
Aldaketa behin betikoz onartu zen. Eremuaren garapena bi fasetan
garatzea aurreikusten da. (HZ.01/2008-0488)

•

A-59 Ugartondo Eremuko Hitzarmen Sistema/Kontzertazio
Sistemaren inguruko espedientea. (HZ.01/2009-0490)

•

A-59 Ugartondo Eremuko Kontzertazio Juntaren osaketaren
inguruko espedientea. (HZ.01/2010-0478)

•

A-59 Ugartondo Eremuko Birpartzelazio Proiektuaren inguruko
espedientea. (HZ.01/2010-0454).

•

Bestalde, birpartzelazio proiektuaren 8. planoan urbanizazio lanak
egiteko bi exekuzio fase aurreikusten dira, eta barne urbanizazioa
(A-59 egikaritze eremua eta birpartzelazio eremuarekin bat
datorrena) eta kanpo urbanizazioa, eremuarekin zerikusia ez duena
baina A-59 eremua garatu ahal izateko ezinbestean garatu
beharreko eremu zatiak jasotzen ditu, nahiz eta eremuz kanpo
aurkitu. Hauen kudeaketa nola gauzatu behar den erabaki behar
da. Zentzu horretan ikusi Nekane Azarola, Araudi S.L.ko udal
aholkulari juridikoak birpartzelazio proiektuaren azterketa gauzatu
ondoren 2012ko uztailaren 17an landutako txostenean II.1. atalean
adierazitakoa.

Urbanizazio proiektu berriak eremua bi fasetan garatzeko aukera jasotzen
du. 2013ko ekainaren 28an Udal Idazkariaren txostenean jasotzen den legez,
“juridiko egokiago da dokumentuari hasierako onespena ematea eta jendaurrean
jartzea dokumentua txostenentan
zehaztutako moduan zuzendu ondoren,
zeresanik ez garapena faseka exekutatzea aurreikusten bada (...)”. Urbanizazio
Proiektu berriak funtsezko aldaketak dituela ondorioztatzen da.
Beraz, 2013ko uztailaren 16an Tokiko Gobernu Batzarrak erabakitakoaren
arabera, Urbanizazio Proiektuari Tokiko Gobernu Batzordeak emandako haserako
onarpena bertan behera utzi behar da eta espedientea jendaurrean jarri aurretik
berriro haserako onarpena eman beharko litzaioke udal zerbitzu teknikoek berriro
aztertu ostean.
Udal zerbitzu tekniko desberdinek dagozkion txostenak egin dituzte
aurkeztu den Urbanizazio Proiektua aztertu ostean. Udal Arkitektoak 2016ko
maiatzaren 19ko txostenean Idazkaritza / Kontuhartzailetzako onespen /txostenera
bideratzen ditu zenbait puntu: Indarrean diren kudeaketa dokumentuetan jasotako
betebeharrak direla eta, birpartzelazio proiektuan jasotako urbanizazio kargei
dagokionez, aipatu lehenengoa (2.2 puntua) beteta dagoela txosten hau ematen
denerako; bigarrenari dagokionez (2.3 puntua), bere horretan dirau. Bestalde,
birpartzelazioa inskribatuta dago Jabetza Erregistroan.
Aurreko inguruabar guztiak horrela izanik, txosten honen xedea,
ikuspegi juridiko batetik, Urbanizazio Proiektua aztertzea da.
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3.- DOKUMENTUAREN OSAKETA ETA GAIAREN AZTERKETA
Lurzorua eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30ko 2/2006 Legeak,
194.1. art.k xedatzen duenaren arabera:
“Urbanizatzeko obren xehetasun teknikoak definitzen
dituzten obra-proiektuak dira, hain zuzen, urbanizazio-proiektuak.
Zehaztasunez idatziko dira, hain justu idazleak barik beste teknikari
batek zuzenduta egikaritu ahal izateko adinako zehaztasunez”.

Urbanizazio-Proiektuak honako eduki hau izan behar du ekainaren
30ko 2/2006 legearen, 194.3. art.aren arabera:
“[...] Urbanizatze-proiektuak formalizatzerakoan, gauza
hauek aztertuko dira: obren ezaugarriak deskribatzen dituen txostena,
proiektu- eta xehetasun-planoak, neurketak, aurrekontua, eta obra
eta zerbitzuen baldintzen agiria; eta, horiez gain, beharrezko diren
segurtasun- eta kalitate-azterketak, -programak eta –planak”.

Aurkeztutako dokumentuak printzipioz legediak xedatzen dituen osagarriak ditu.
4.- IZAPIDETZA
Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 194.2. eta 196.2., 3. ataletan
xedatzen da urbanizatze-proiektuak izapidetu eta onartzeko prozedura:
194.2. art “Jarduketa integratu batean edozein urbanizatzelan egiteko, urbanizatze-proiektua egin beharko da, aldez aurretik
administrazio-onespena emango zaio eta onespen hori lurraldeko
aldizkari ofizialean argitaratuko da”.
196.2. art “Urbanizatze-proiektuei hasierako onespena
eman ondoren, jendaurrean jarriko dira 20 egunez, dagokion lurralde
historikoko aldizkari ofizialean eta hedadura gehien duen egunkarian
edo egunkarietan argitaraturik, nahi duenak aztertu eta alegazioak
egin ditzan”.
196.3. art “Behin betiko onespena emateko epea bi
hilabeteko izango da, hasierako onespena eman ondoren
jendaurrean jartzeko epea bukatzen denetik kontatuta. Epe hori
ebazpenik eman gabe amaitutakoan, behin betiko onespena
administrazioaren isiltasunez eman dela iritziko zaio”.

Beraz, laburbilduz,
Proiektuaren onespena:

honako

faseetara

lotzen

da

Urbanizazio

a) Tokiko Gobernu Batzarrak 2013ko uztailaren 16an hartutako
b)

erabakiaren baitan, hasieraz onartutako Urbanizazio Proiektuaren
hasierako onarpena bertan behera utzi eta espedientea berri hasi.
Tokiko Gobernu Batzarrari dagokio hasierako onespena ematea
[apirilaren 2ko 7/85 legeak 21.1.j) atalean Alkate-Lehendakari
ematen dio urbanizazio-proiektuak onartzeko eskumena, baina
kontutan izanik 21.3 atalak, beste batzuen artean, eskumen hau
eskuordetzea baimentzen duela, ahalmen horren ondorioz
Usurbilgo Udalean 2005/1064 Alkatetzaren Dekretu bidez eta
aipatu legearen 23.2.b) atalak eta bertako erregelamendu
organikoaren 7. artikuluak xedaturikoa betez, TGBren eskuetan utzi
zen eskumen hau].
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c) Hasierako onespena eman ondoren, jendaurrean jarriko da 20
eguneko epean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta hedadura
gehien duen/dituen egunkarian/etan argitaratuaz, aztertu eta
alegazioak egin ditzan nahi duenak.
d) Jendaurrean egondako epean aurkeztutako alegazioak ikusita,
udalak behin betiko onartu beharko luke urbanizazio proiektua,
bidezko diren aldaketak egin ondoren. Aldaketak funtsezkoak
balira, urbanizazio proiektuaren testu bategin berri bat egin
beharko litzateke. Testu horri hasierako onespena eman beharko
litzaioke eta berriz ere jendaurrean jarri beharko litzateke.
e) Behin betiko onespena ematea Tokiko Gobernu Batzarrari dagokio
(hasierako onespenerako aipatu arrazoiengatik). Bi hilabeteko
epea ezartzen da horretarako, behin TGBk hasierako onespena
eman ondoren, jendaurrean jartzeko epea bukatzen denetik
kontatzen hasita.
f) Behin betiko onespenaren akordioa GAOn argitaratuko da.
Txosten hau
ohartaraztea:
•

•

•

amaitu

aurretik

garrantzitsua

da

ondorengoak

Obrak hasi aurretik 2005eko uztailaren 22an sinatutako
hitzarmenaren laugarren klausulan zehaztutakoak bete beharko
ditu interesatuak
A-59 Eremutik kanpo kokatutako bi gune horiek (Pikaola eta
Olarriondoko zatiak) kudeatu behar dira izan ere arkitektoak 2013ko
ekainaren 25ean garapena banatu ezintasunari buruzko txostena
landu du.
Udalak eta Jaureguizar Promoción y Gestión Inmobiliaria S.L.k
2005eko uztailaren 22an sinatutako hitzarmenean zehaztutakoaren
baitan, gaur egun bere osotasunean bete gabe dauden
konpromezu ekonomikoez gain, Urbanizazio Proiektuaren behin
betiko onarpenaren ondoren hamabost eguneko epean 256.898
euroko zenbatekoa ordaindu behar dio Jaureguizar Promoción y
Gestión Inmobiliaria S.L.k udalari 2005eko urtarrilaren 1etik aurrera
kontsumoen prezioen indizearekin eguneratuz. .
Usurbilen, 2016ko uztailaren 7an
Udal Idazkariak
Garazi Etxeberria San Miguel

Udal zerbitzu teknikoen txostenak irakurri ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak honako
erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: Tokiko Gobernu Batzarrak 2013ko uztailaren 16an Urbanizazio
Proiektuaren hasieraz onartuz hartutako erabakia bertan behera uztea.
BIGARRENA: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo) Eremuari
dagokion Urbanizazio Proiektua (2015 otsaila) HASIERAZ onartzea udal zerbitzu
teknikoek beren txostenetan zehaztutako baldintzekin.
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HIRUGARRENA: Urbanizazio proiektua jendaurreko erakustaldian jarri aurretik,
urbanizatze lanen fasekako egikaritza bitartean, urbanizatu gabeko lursailen egoera
jasotzen duen dokumentazioa (deskribapena eta planuak, oin-ebakidurak) aurkeztu
beharko ditu interesatuak.
LAUGARRENA: Behin dokumentazioa aurkeztu eta udal zerbitzu teknikoek ontzat
eman ondoren, ekainaren 30eko 2/2006 Legeak xedatzen duenaren arabera,
espedientea jendaurrean jartzea 20 lanegunez, dagokion iragarkia iragarki taulan,
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta ohizko egunkarietan argitaratuz, interesatuek
proiektua aztertu, eta hala badagokio, bidezko alegazioak aurkeztu ditzaten.
BOSGARRENA: Urbanizazioa bi fasetan bereizita egon arren, eremu osoari dagozkion
azpiegiturak egikaritu beharko dira lehen fasearekin batera; eginbehar honetatik
salbuetsita geratzen dira bigarren faseko eraikinei eta urbanizazioari soilik eragiten dieten
azpiegitura eta urbanizazio atalak. Lan hauek ezinbestean egin beharko dira Udalarekin
adostutako bi faseen arteko trantsizio egoeraren kalterik gabe eta modu egokian.
SEIGARRENA: Jaureguizar Promoción y Gestión Inmobiliaria S.L.ri gogoraraztea
2005eko uztailaren 22an sinatutako hitzarmenean zehaztutakoaren baitan, gaur egun
bere osotasunean bete gabe dauden konpromezu ekonomikoez gain, Urbanizazio
Proiektua behin betiko izaeraz onartu eta hamabost eguneko epean 256.898 euroko
zenbatekoa ordaindu behar duela, 2005eko urtarrilaren 1etik aurrera kontsumoen
prezioen indizearekin eguneratuz, Usurbilgo udalarekin 2005eko uztailaren 22an
sinatutako hitzarmenaren baitan.
ZAZPIGARRENA: Jaureguizar Promoción y Gestión Inmobiliari S.L.ri gogoraraztea
obrak hasi aurretik 2005eko uztailaren 22an sinatutako hitzarmenaren laugarren
klausulan zehaztutakoak bete beharko dituela.
ZORTZIGARRENA: Erabaki honen berri lurjabeei ematea.

Eta eztabaidarako gaiak amaiturik, alkateak batzarraldia bukatutzat eman du,
goizeko 9:00etan bilera agiri hau jaso da, batzordekideek izenpetuz eta nik,
idazkariak, ziurtatuz.
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