2019KO IRAILAREN 26AN EGINDAKO
OHIKO UDALBATZAREN BILKURAKO AKTA
BERTARATUAK
Alkate-Lehendakaria
Agurtzane Solaberrieta Mesa
Zinegotziak
Beñat Larrañaga Urdanpilleta
Lur Etxeberria Gurrutxaga
Joxe Mari Iribar Zapirain
Luken Arkarazo Silva
Oskar Santamaria Pikabea
Itziar Basterrika Unanue
Josune Urkola Larrarte
Carlos Pérez Fraisoli
Andoni Atxega San Sebastian
Francisco José (Patxi) Suárez Pérez
Idazkaria: Irantzu Arrizabalaga Gainza.
Ez dira bertaratu: Aroa Etxeburua Ugartemendia eta Mirari Azurmendi Sorazu.

Arratsaldeko 18:00etan batzarrari hasiera eman zaio.
Usurbilen, 2019ko irailaren 26an arratsaldeko 18:00etan, Udaletxeko Pleno Aretoan,
Usurbilgo Udaleko ohiko Udalbatza Plenoa egiteko goian adierazten direnak lehen
deialdian bildu dira.
Bertaratuak bezala goian agertzen diren zinegotziak batzarkide direlarik, Agurtzane
Solaberrieta Mesa izan da Batzarburua.

1.- AURREKO BILKURAKO AKTAREN ONESPENA: 2019/07/23KO AKTA.
Batzarkideek, 2019ko uztailaren 23ko bilkurako akta aho batez onartu dute.

2.- ALKATETZAKO DEKRETU HAUEN BERRI EMATEA: 2019KO UZTAILAREN
15ETIK IRAILAREN 20RA (2019/0659-2019/0808).
Alkatetzak 2019ko uztailaren 15etik irailaren 20ra bitartean (2019/0659-2019/0808)
egindako dekretuen berri eman zaie bertaratutakoei.
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Zinegotziak jakinaren gainean geratu dira.

3.- 2019/718 DEKRETUAREN BERRI EMATEA.
2019/718 dekretuaren berri eman da eta zinegotziak jakinaren gainean geratu dira.

4.2019/686
DEKRETUA
BERRESTEA:
BETERRI-BURUNTZA
MANKOMUNITATEKO
BATZORDE
SUSTATZAILEKO
ORDEZKARIEN
IZENDAPENA.
Alkateak gai honi buruzko azalpenak eman ditu.
Dekretuko aurrekarietan aipatzen den moduan sei udalerriren artean lankidetza
hitzarmen bat dagoela sinatuta eta azken urteetan horren baitan lan egin dela adierazi
du. Barne hausnarketa baten ondorioz, ordea, hitzarmen horri izaera juridiko bat
ematea onetsi dela gaineratu du, izan ere Gipuzkoan gurea baita eskualde bakarra
Garapen Agentziarik ez duena.
Izaera juridiko hori emateko bidean mankomunitate izaera ematea hobetsi dela eta
momentu honetan horren sortze prozesuan dabiltzala esan du; eta horretarako
batzorde sustatzaile bat eratu dela gaineratu du.
Gaurko honetan batzorde sustatzaile horretan Usurbilgo Udaleko ordezkaria nor
izango den hautatu behar dela aipatu du.
Udal gobernu honek egiten duen proposamena da ordezkaria Beñat Larrañaga izatea.
Argitze aldera, alkateak adierazi du lankidetza hitzarmen horretan bi organo daudela,
batetik, batzorde kudeatzailea eta hor bi udal ordezkari daudela esan du alkatea bera
eta Beñat eta, bestetik, mankomunitatearen sorrerarako batzorde sustatzailea. Zehaztu
du azken horretarako egiten dela gaurko proposamena.

Batzarkideek, 2019ko uztailaren 23ko 2019/686 dekretua aztertu dute eta gehiengoz
berretsi dute, honela dio dekretuak:
“IKUSIRIK
2019ko martxoaren 28ko EZOHIKO Udalbatzan Udal honek konpromisoa hartu zuen
arestian aipaturiko xedeetarako mankomunitatearen sorreran parte hartzeko.
Beterri-Buruntza eskualdea sei udalerrik osatzen dutela azaldu du (Andoain,
Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta eta Usurbil) eta Gipuzkoan garapen
agentziarik ez dagoen eskualde bakarra dela gaineratu du, nahiz eta azken urte
hauetan ahaleginetan ibili diren eta enplegu alorrean lankidetza zabala eduki duten.
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2017an lankidetza-hitzarmen bat sinatu zela eta eskualdeko udalak hitzarmen horren
baitan lanean aritu direla esan du. Azpimarratu du 1,3 milioiko aurrekontua duela.
Lankidetza-hitzarmen horren xedeetako bat eskualde mailako egitura juridiko bat
sortzeko azterketa egitea zela adierazi du. Hori horrela, 2017tik sei udalak batzorde
kudeatzaile baten bitartez lanketa horretan aritu direla esan du.
Lanketa horretan mankomunitate baten sorrera hobetsi dela azaldu du.
Bestalde, erabaki honetan udal bakoitzak Batzorde Sustatzaileko ordezkariak ere
izendatzen dituela esan du.
Antolakuntza Batzordearen irizpena aztertu zutela eta aho batez onartu zutela, honela
dio:“Esp.zk.: ID.12/2019-0075
Beterri-Buruntza eskualdea osatzen duten udalek (Andoain, Astigarraga, Hernani,
Lasarte-Oria, Urnieta eta Usurbil) 2017ko urtarrilaren 27an elkarren arteko lankidetza
hitzarmena sinatu zuten, horren xedeetako
bat izanik tokiko garapen, sustapen
ekonomiko eta enplegu alorrean eskualde mailako egitura bat sortzeko azterketa
egitea. Hitzarmen horri esker Beterri-Buruntzako udalak lanean aritu dira eskualde
mailako garapen agentzia baten babesean elkartzeko, jarraian adierazten diren udal
eskuduntzako zerbitzu eta/edo obren exekuziorako: “tokiko garapen ekonomiko eta
soziala, enpleguko politika edo planak, tokiko merkataritzaren eta turismoaren
promozioa eta kudeaketa”.
Ikusirik Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalez gaindiko erakundeak arautzen dituen
apirilaren 10eko 6/2007 Foru arauaren 4. eta hurrengo artikuluen edukia, eta jakinik
arestian
aipaturiko herrien arteko elkarlana, azaldutako xedeei dagokienez,
onuragarria dela udal honentzat eta bertako bizilagunentzat, baliabide publikoak modu
egokiagoan kudeatzeko aukera eskainiko duelako.
2017an sinatutako udalen arteko lankidetza hitzarmenaren ondorioz sortutako
Batzorde Kudeatzaileak 2019.02.13an adostu zuen aipatutako udalei helaraztea
proposamen bat, Plenoan erabaki dezaten konpromisoa hartzea Beterri-Buruntza
eskualdeko tokiko garapen ekonomiko eta sozialerako mankomunitatearen sorreran
parte hartzeko.
KONTUAN HARTURIK
2019ko martxoaren 28ko EZHOIKO Udalbatzan Udal honek konpromisoa hartu zuen
arestian aipaturiko xedeetarako mankomunitatearen sorreran parte hartzeko.
Azaldutako guztia kontutan hartuta, legeek ematen dizkidten eeskumenak erabiliz, honako
hau:
ERABAKIA
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Lehena: Usurbilgo Udalbatza Plenoari akordio honen berri ematea, ospatzen duen
lehen bilkuran, erabaki hau berretsi dezan.
Bigarrena: Mankomunitatearen Batzorde Sustatzaileko ordezkari izendatzea jarraian
azaltzen diren kideak:
- Beñat Larrañaga Urdanpilleta Jn., Zinegotzi delegatua,
- Agurtzane Solaberrieta Mesa And., (ordezkoa).
Izendapena indarrean egongo da oraingo legealdia bukatu artean eta funtzioetan
datorren korporazioak beste pertsona izendatzen duen artean.
Hirugarrena: Akordio honen berri ematea 2017ko urtarrilaren 27an Tokiko Garapen,
Sustapen Ekonomiko edota Enplegu gaietarako lankidetza hitzarmena sinatu zuten
Beterri-Buruntza eskualdeko udalei.
Laugarrena: Akordio honen berri ematea udal mailako lansail guztiei, jakinean egon
daitezen.”
Bozketa egin denean honako emaitza izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur
Etxeberria Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Luken Arkarazo Silva, Oskar
Santamaria Pikabea, Itziar Basterrika Unanue eta Patxi Suárez Pérez.
Abstentzioa: Josune Urkola Larrarte, Carlos Pérez Fraisoli eta Andoni Atxega San
Sebastian.
Beraz, dekretua gehiengoz berretsi da.

5.- 2019KO PLANTILLA ORGANIKOAREN ALDAKETA.
Alkateak adierazi du 5. eta 6. puntuak lotuta daudela eta hasteko arrazoi orokorrak
azalduko dituela, ondoren puntuz puntu bozkatzeko.
Pertsonal batzordetik diktaminatuta datorrela dio eta Plantilla organikoaren eta
Lanpostuen zerrendaren aldaketa plenora ekartzearen arrazoia dela dio komunikazio
arduradun baten kontratazioa.
Udal gobernuak beharrezkoa ikusten duela dio beste edozein udal, erakunde edo
administraziok bezala udal honek ere komunikazio arduradun bat behar duela, bertan
sortzen den informazio guztia herritarren eskura jartzeko helburuarekin. Izan ere
herritarrek udal informazioa eskuratzeko eskubidea dutela ulertzen baidute eta, beraz,
udalari dagokiola eskubide hori bermatzea.
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Udal informazioa helarazteko udalak momentu honetan bitarteko komunikatibo
ezberdinak dituela martxan eta horren ardura hartuko lukeen udal langilerik ez
dagoenez beharrezkoa ikusi dute arduradun bat kontratatzea.
Bestalde, jada irailean daudela eta udala martxa bizian doanez beharrezkoa ikusten
dute arduradun hori berehala lanean hastea.
Era berean, Udal Legearen arabera, konfidantzazko pertsona bat kontratatzeko aukera
bazegoela ikusi dutela dio eta bide hori hartuta kontratatu dela komunikazio
arduraduna.
Alkateak argitu nahi izan du konfidantzazko kargua dela, baina horrek ez duela esan
nahi udal gobernuaren komunikazio arduraduna denik, baizik eta udalaren informazioa
modu objetibo, garden eta zuzen batean landu eta herritarrei helaraztea izango dela
bere zeregina. Beraz, azpimarratu du beraien helburua ez dela inondik inora udal
gobernuaren propaganda egitea.
Pertsona honen ardurak izango direla dio udalaren webgunea kudeatzea, sare sozialak
kudeatzea, hilean behin argitaratzen den Udalberri aldizkaria egin, maketatu eta
idaztea, gutunak, prentsaurrekoak, komunikabideekin egin behar diren harremanak,
etab.
Pertsona hori Maialen Unanue dela adierazi du, usurbildarra eta kazetaria, udal
honetan hasi aurretik Berria egunkarian lanean aritu dena.
Amaitzeko adierazi du lanpostu hau berria dela eta ze maila eta ze soldata jarri
erabakitzeko EH Bilduren taula salariala erabili dutela oinarri bezala.

Josune Urkolak adierazi du beraiek ez daudela ados, gehiegi iruditzen zaiela dio 6.000
biztanleko herri batean horretarako lanaldi osoko beste lanpostu bat sortzea. Aurreko
legealdian Agurtzane bera egon zela komunikazio arduradun bezala eta aurreko
legealditik hona ez denez aldaketarik egon, lanaldi osorako lanpostua sortzea gehiegi
iruditzen zaiela gaineratu du.

Alkateak zehaztu nahi izan du bera ere lanaldi osoan egon zela. Komunikazio
arduradunarekin egun batzuk pasatzera gonbidatu ditu ikusteko benetan ze lan egiten
duen, horrela ikusiko bailukete lanaldi oso bat behar den edo ez.

Josune Urkolak erantzun dio beraiek ez dutela hori partekatzen.

Patxi Suarezek adierazi du bera ados dagoela korporazio honekin, komunikazioa oso
garrantzitsua dela uste baitu eta, batez ere, helburua herritarrei informazioa ematea
izango delako.
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Batzarkideek, Pertsonal batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu da,
horrela dio:
“Esp.zk.: ID.06/2019-0231
2019ko Plantilla Organikoa 2018ko abenduaren 20ko ezohiko udalbatzan onartu zen.
Ondoren, erreklamaziorik egon ez zenez, behin betikoz 2019ko otsailaren 26ean
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.
Ondoren maiatzaren 23ko Udalbatzak aldaketa bat egitea onartu zuen, kiroldegiko bi
plazak funtzionarioetan sortuaz.
Orain berriz, behin-behineko izendapen bitartez jarraian adierazten den postua sortzeko
beharra ikusi da, konfiantzazkoa eta udalaren komunikazio instituzionalaren ardura
hartuko duena, komunikaziorako erabiltzen diren bitarteko guztiak erabilita.
Behin behineko langileria
Ezaugarriak:
Kopurua 1
Dedikazioa%100
Soldata gordina: 31.107,44 euro urtean
Gaia 2019ko irailaren 18an egindako Pertsonal Batzordean eztabaidatu ondoren
gehiengoz ONARTUA gelditu da, hurrengo bozkak eman direlarik:
- Aldeko botoak: Agurtzane Solabarrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta
- Abstentzioa: Carlos Perez Fraisoli
Beraz, hau guztia kontutan harturik, Udalbatzarrak honako erabakia hartu du gehiengoz:
ERABAKIA
LEHENENGO: 2019ko Plantilla Organikoan proposatutako aldaketak sartzea.
BIGARREN: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratzea.”
Bozketa egin denean honako emaitza izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur
Etxeberria Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Luken Arkarazo Silva, Oskar
Santamaria Pikabea, Itziar Basterrika Unanue eta Patxi Suárez Pérez.
Aurkako botoak: Josune Urkola Larrarte, Carlos Pérez Fraisoli eta Andoni Atxega San
Sebastian.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.
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6.- 2019KO LANPOSTUEN ZERRENDAREN ALDAKETA.
Batzarkideek, Pertsonal batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu da,
horrela dio:
“Esp.zk.: ID.06/2019-0150
2019ko Lanpostuen zerrenda 2018ko abenduaren 20ko udalbatzan onartu zen.
Ondoren, 2019ko otsailaren 26ean Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.
2019Ko maiatzaren 23ko Udalbatzak aldaketa bat egitea onartu zuen, kiroldegiko bi
plazak funtzionarioetan sortuaz.
Orain berriz, behin-behineko izendapen bitartez jarraian adierazten den postua sortzeko
beharra ikusi da, konfiantzazkoa eta Udalaren komunikazio instituzionalaren ardura
hartuko duena, komunikaziorako erabiltzen diren bitarteko guztiak erabilita.
Behin behineko langileria
Ezaugarriak:
Kopurua 1
Dedikazioa%100
Soldata gordina: 31.107,44 euro urtean
Lanpostuen zerrenda apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu Legegileak 126. eta
hurrengoetan eta uztailaren 6ko Euskal Funtzio Publikoari Buruzko 6/1989 Legeak 13.
artikulu eta hurrengoetan arautzen da. Dagokion iragarkia Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratuko da. Dena den, egintza administratiboa den heinean,
argitaratzea informazioa emateko helburuarekin egiten da eta hortaz, indarrean
egongo da, Udalbatzaren erabakitik.
Gaia 2019ko irailaren 18an egindako Pertsonal Batzordean eztabaidatu ondoren
gehiengoz ONARTUA gelditu da, hurrengo bozkak eman direlarik:
- Aldeko botoak: Agurtzane Solabarrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta
- Abstentzioa: Carlos Perez Fraisoli
Beraz, hau guztia kontutan harturik, Udalbatzarrak honako erabakia hartu du gehiengoz:
ERABAKIA
LEHENENGO: 2019ko Lanpostuen Zerrendan proposatutako aldaketak sartzea.
BIGARREN: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratzea.”

Bozketa egin denean honako emaitza izan da:
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Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur
Etxeberria Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Luken Arkarazo Silva, Oskar
Santamaria Pikabea, Itziar Basterrika Unanue eta Patxi Suárez Pérez.
Aurkako botoak: Josune Urkola Larrarte, Carlos Pérez Fraisoli eta Andoni Atxega San
Sebastian.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.

7.- HAASETAKO A-108 (ATSOBAKAR) EREMUKO HEU 108.4 ETA HEU 108.5
EXEKUZIO
UNITATEETAKO
ETA
ALBOKO
ESPAZIO
PUBLIKOAREN
ANTOLAMENDU XEHATUAREN ALDAKETA HASIERAZ ONARTZEA.
Alkateak puntu honi buruzko azalpenak eman ditu.
Aurreko legealditik datorren gai bat dela eta Hirigintza batzordeak diktaminatuta
datorrela zehaztu du.
Gaia kokatze aldera adierazi du Lasarteko Udalak Atsobakar inguruko partzeletan kirol
instalazioak eraikitzeko asmoa duela eta proiektu hori aurrera eraman ahal izateko
Udal honi eskatzen zioten Usurbilgo Arauen aldaketa bat egitea.
Gaineratu du korapilatu den gai bat izan dela eta, ondorioz, denboran ere luzatu dena,
Usurbilgo Udaleko teknikoek ulertzen zutelako Arauen aldaketa horrek hainbat txosten
eskatzen zituela, tartean, Ingurumen inpaktuko txostena, eragin linguistikoarena eta
baita genero azterketa egingo lukeen txostena ere. Aldiz, Lasarteko Udalak beste
interpretazio bat egiten zuela esan du. Azkenean, Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu
zitzaion esatea aldaketa horrek ea eskatzen zuen Ingurumen baimenik behar izatea
edo ez. Foru Aldundiko Ingurumen zuzendariak erantzun zuen ez zela txostenik behar,
baina ohar arraro batzuk egiten zituela jakinarazi du eta esaldi bat irakurri du non
Ingurumen zuzendariak esaten duen 16. orrian “azkenean aipatzea erabaki hau
Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren ezinbesteko edo lotesleko erabaki juridikotzat
ezin dela hartu eta zuzenbidean hobeto oinarritutako beste irizpideren menpean
gelditzen dela”.
Aipamen hau egin duela dio horrela hobeto ulertzen baita irizpeneko 3. puntuan egiten
den zehaztapena, “Aldaketa-espedientea tramitatzeko prozeduran edo lanak
gauzatzeko prozesuan ingurumenaren gaineko eragin esanguratsuren bat egiaztatzen
bada, Usurbilgo Udalak Lasarte-Oriako Udalari eskatuko dio ingurumen-prozedura
betetzea eta/edo beharrezko eta bidezko ikusten diren ingurumen-neurriak hartzea”.

Batzarkideek, Hirigintza Batzordearen irizpena aztertu dute eta aho batez onartu dute,
honela dio:
“Esp. Zenbakia: HZ.01/2017-0400
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AURREKARIAK
Gipuzkoako Foru Diputatuen Kontseiluak, 2011ko irailaren 6an egindako
bilkuran, Usurbilgo Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu
Bategina onartu zuen. Testu Bategina 2013ko irailaren 10ean argitaratu zen
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko 182. zenbakian.
Orain berriz, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-108 (Atsobakar)
Eremuko HEU 108.4 ETA HEU 108.5 exekuzio unitateetako eta alboko espazio
publikoaren Antolamendu Xehatuaren Aldaketarako dokumentu osatua aurkeztu du
LASARTE-ORIAKO UDALAk. Dokumentua Gaizka Perosterena Arregi arkitektoak eta
Patxi De Assas Yagües abokatuak idatzi dute.
ANTOLAMENDU
JUSTIFIKAZIOA

XEHATUAREN

ALDAKETAREN

XEDEA

ETA

LASARTE-ORIAKO UDALA sustaturik, Gaizka Perosterena Arregi arkitektoak
eta Patxi De Assas Yagües abokatuak prestatutako dokumentuan biltzen da
Aldaketaren xedea eta justifikazioa. Hitzez hitz honakoa dio memorian:
(...)
“Hori horrela, dokumentu honen helburua da eremuko aurreikuspenak
egokitzea Lasarte-Oriako Udalak izan duen ideiara. Ideia hori
gauzatzeko, hain zuzen, SESTRAk aurreproiektu bat egin du, honetan
datzana: eremuaren barruko bere jabetzako lursailak erabiltzea
homologa daitekeen atletismo pista bat jartzeko eta zerbitzu osagarrien
eraikin bat jartzeko, instalazio berriari lotua, sarbidea kontrolatzeko eta
pistaren osagarri diren jarduerak gauzatzeko erabiliko dena (aldagelak,
zerbitzuak, materialen biltegia, gune teknikoak eta administraziokoak,
foto finish-a, arbitroen eta epaileen gelak, etab.).
Hala, dokumentu honen xede nagusia da proiektu horri estaldura
juridikoa ematea, kontuan hartuta beharrezkoa dela bereziki bi
lursailetan (108.4 eta 5) egungo antolamendu xehatua
berregokitzea; izan ere, bi ekipamendu lursail horien eta
titulartasun pribatuko beste batzuen osaera aldatu egingo da
proposamen berriaren ondorioz, tokiko bide sistemaren baten zati
bat birkokatu egingo da eta, gainera, beharrezkoa da azaleraren
bat doitzea, sarbidearen zati bat egokitzeko. Hori guztia
titulartasun erabat publikoko lursailei dagokienez.
(...)
Alabaina, kontuan izan behar da, batetik, dokumentu honek bi lursaili
eta beste zati txikiagoren bati eragiten diela, eta ondorioz,
dokumentuaren edukia horretara egokituta dagoela; eta, bestetik,
eremurako antolamendu, eraikuntza eta hirigintza baldintza orokorrek
indarrean jarraitzen dutela, atletismo pista barne hartuko duen lursail
berria osatzearen ondoriozko zenbait doikuntza izan ezik.
(...)
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Hori dela eta, aldaketa honen xedea da eraginpeko lursailei
dagokien hirigintza araubidea eta antolamendu xehatua behar
besteko xehetasunez zehaztea, gainerako parametroei kalterik
egin gabe.”

UDAL ARKITEKTOEN TXOSTENAK
2018ko urriaren 2an aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean, udal
arkitektoak, Jone Miner Aginaga andereak, 2018ko urriaren 5ean honako txostena
eman zuen:
BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkate andreari
PLANEAMENDUA
USURBILGO HIRI ANTOLAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOEN
TESTU BATEGINAREN A-108 ATSOBAKAR EREMUKO
ORDENAZIO XEHAKATUAREN
ALDAKETARI BURUZKO TXOSTENA
KOKAPENA: A-108 ATSOBAKAR, Usurbil.
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ.01/2017-0400
1. AURREKARIAK
2017ko uztailaren 27an Lasarte-Oriako udalak Usurbilgo AASSTB-ren A108 Atsobakar eremuko ordenazio xehakatuaren aldaketa dokumentua
aurkeztu du.
2017ko urriaren 11ean bilera egin da Usurbilgo udalean dokumentuaren
idazleekin.
2017ko urriaren 26an Lasarte-Oriako udalak informazioa helarazi du
emailez.
2017ko urriaren 30ean Lasarte-Oriako udalak informazioa helarazi du
emailez.
2017ko apirilaren 13an
Lasarte-Oriako udalak Usurbilgo udalaren
lursailaren eta bere lursail baten balorazio txostenak helarazi ditu emailez.
2018ko uztailaren 24an udal arkitektoaren txostena.
2018ko urriaren 2an interesatuak dokumentu berria aurkeztu du.
Erlazionatutako espedientea: 2002-2003 455-01. Astesuaingo parke botanikoa:
Lasarte-Oriako Udalarekin sinatu beharreko lankidetza hitzarmena.

2. TXOSTENA
2017ko uztailaren 27an Lasarte-Oriako udalak Usurbilgo
AASSTB-ren A-108 Atsobakar eremuko ordenazio xehakatuaren
aldaketa dokumentua aurkeztu zuen eta 2018ko uztaialren 24ko udal
arkitektoaren txostenean honakoa jasotzen zen laburbilduz:
3.ONDORIOAK
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Goian esandakoari jarraiki,
proposatutako
Hiri
Antolamenduko Arau Subsidiarioen Testu Bateginaren A-108
atsobakar eremuko ordenazio xehakatuaren aldaketa hasieraz
onartu aurretik honako aldaketak aurkeztu beharko dira:
−

2002ko azaroaren 28an Lasarte-Oria eta Usurbilgo
Udalek izenpetutako lankidetza hitzarmenaren arabera,
Lasarte-Oriako Udalaren jabetzako B-1 eta B-2 partzelen
zati bana ekipamendu erabilera izatetik espazio librea
izatera
pasatzea
adostu
zenez,
antolamendu
xehakatuaren aldaketa honetan
hori barneratu egin
beharko da. Hau da, gaur egun Froilan Elexpe parkeak
hartzen duen azalera guztia hiri-parke publiko bezala
kalifikatu beharko da.

−

AASSTBeko Fitxa hartu beharko da eredutzat, bai testua
eta baita planoak ere, eta horren gainean egin aldaketak;
ondorioz, eremu osoaren planoak barneratu beharko dira,
nahiz eta aldaketak zati bati bakarrik eragin.
Proposatutako eraikinak bere perimetro osoan 4m-ko
gutxieneko atzerapena errespetatu beharko du;
dokumentuaren onespenerako parametro hau egokitu
egin beharko da.

−

Dena den, honakoak ere azpimarratu nahi dira:
−

Batetik, Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAPean eta
dagokion proiektuan aurreikusita dagoen bidegorria
lehenbailehen gauzatzea bultzatu beharko litzateke,
Lasarteko Udalak Usurbilgo lurretan eraiki nahi duen kirol
ekipamendua eta Usurbilgo herriguneko oinezko eta
bizikleten konexioa bermatze aldera. Ondo legoke
dokumentuaren memorian ekipamendua Lasarte-Oriako
herrigunearekin ez ezik, Usurbilekin ere lotuko duen
bidegorria egiteko beharra aipatzea.

−

Bestalde, beste aukerarik ikusten ez denez, Usurbilgo
Udalak aipatu 2.049m2 horiek hiri-parke publikoa izatetik
Lasarte-Oriako udalaren ekipamendu izatera pasatzea
onargarria izan daiteke, beti ere ekipamendu publiko
izaera mantentzen bada.

2018ko urriaren dokumentu berria aurkeztu du interesatuak
dagokion izapidetza emateko. Aurkeztu den dokumentua arkitektoak eta
abokatuak idatzita dago eta honakoez osatuta dago: memoria, “estudio
de directrices de organización y gestión de la ejecución”, hirigintza
araudi partikularra, agiri ekonomikoa, planoak eta laburpena.
Memorian esaten denez hauxe da aldaketa honen helburua:
“Pues bien, el objeto del presente documento es adecuar
las previsiones del Área a la idea que desde el Ayuntamiento de
Lasarte-Oria se ha venido barajando y que se ha concretado en
un anteproyecto realizado por SESTRA de utilizar las parcelas de
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su propiedad en el ámbito, para implantar una pista de atletismo
homologable, así como un edificio de servicios complementario
relacionado con la nueva instalación que sirvade control de
accesos y actividades cubiertas complementarias a la pista
(vestuarios,servicios, almacén de material, zonas técnicas y
administrativas, foto finish, salas de árbitros y jueces, etc.).
Así las cosas, este documento se presenta en la idea
de dar cobertura jurídica a dicho proyecto, teniendo en
cuenta la necesidad de reajustar la ordenación
pormenorizada actual fundamentalmente de dos parcelas
(108.4 y 5), toda vez que ambas parcelas de equipamiento,
junto con otras de titularidad privada, cambian su
configuración como consecuencia de la nueva propuesta, se
reubica parte de algún sistema local viario y además es
necesario ajustar alguna superficie con el fin de encajar
parte del viario de acceso, todo ello en el marco de parcelas
de exclusiva titularidad pública.
(...)
pero teniendo en cuenta que el alcance del documento
se refiere a dos parcelas y algún retal menor y en consecuencia
el contenido del mismo se adecua a esta circunstancia,
considerando que las condiciones generales de ordenación, de
edificación y de urbanización para el área siguen vigentes, salvo
algunos ajustes derivados de la configuración de la nueva
parcela que albergue la pista de atletismo.
(...)
De ahí que la presente modificación hace el esfuerzo
de definir con la precisión necesaria el régimen urbanístico y
la ordenación pormenorizada para las parcelas afectadas,
manteniendo el resto de parámetros sin afecciones.”

1998ko azaroaren 3an behin betiko onartu zen gaur egungo A108 Atsobakar eremuari eragiten dion 6 sektorearen Plan Partziala.
Geroztik, 2013an Usurbilgo AASSTBa onartu zen eta bertan A-108
eremuari dagokion fitxan jasotzen da eremuaren ordenazio xehakatua.
Orain aurkezten den dokumentuak antolamendu xehakatu hori aldatzea
proposatzen du.
Aurkeztu den dokumentua aurkeztu ostean, honakoa esan
daiteke:

− PROPOSATUTAKO ALDAKETAK: Proposatzen dena 108.4 eta
108.5 egikaritze unitateak unitate bakar batean elkartzea da,
horretarako, tartean dagoen parke hiritar publikoa ekipamendu
komunitarioko partzelari gehituz.
Gaur egungo antolaketa planoa
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Proposatutako antolaketa planoa
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GAUR EGUNGO EGOERA
AZALERA
(m2)
ERABILERA
PRIBATUA
JABARI
PRIBATUA

JABARI
PUBLIKOA
/PRIBATU
AZALERA (m2)

6.333 m2

PROPOSATUTAKO EGOERA (m2)

AZALERA (m2)

0 m2

JABARI
PRIBATUA

EKIPAMENDU
PRIBATUA

17.124 m2

APARKALEKU
PRIBATUA

1.159 m2

1.168 m2

895 m2

1.794 m2

ERABILERA
PUBLIKOA
JABARI
PUBLIKOA

HIRI-PARKE
PUBLIKOA

2.049 m2

5.556 m2

JABARI
PRIBATUA
21.829 m2

JABARI
PUBLIKOA
2.612 m2

GUZTIRA

20.661 m2

24.616 m2

BERDEGUNEPUB
LIKOA
ENPARANTZA

JABARI
PUBLIKOA/
PRIBATU
AZALERA (m2)

JABARI
PUBLIKOA
820 m2

8.343 m2

5.729 m2
30.172 m2

30.172 m2

Gaur egungo ordenazio xehakatua eta proposatutakoa
alderatzen diren taula honek erakusten duen moduan, jabari
publikoko guztizko azalera handitu egiten da. Dena den, aipatu
beharra dago planoetan eta fitxetan zehazten diren azaleren
artean kontraesanak daudela. Kontraesan hauek argitu egin
beharko dira behin betiko onespena ematerako.

− USURBILGO ETA LASARTE-ORIAKO UDALEN ARTEKO
LANKIDETZA HITZARMENA BETETZEA: 2002ko azaroaren
28an bi udalek Lankidetza Hitzarmena sinatu zuten Lasarte-Oriako
D-10 (Atsobakar) Arean Parke botaniko bat egiteko asmoz eta,
parke hau zabaltzeko, Usurbilgo Hiri Antolamenduko S-6
(Asteasuain) sektoreko Lasarte-Oriako Udalaren jabetzako B-1 eta
B-2 partzelako lur-zati bati erabilera bera emateko; hala, lur zati
horiek ekipamendu erabilera izatetik, espazio librea izatera
pasatzea adostu zen. Horretarako, Plan Partzialaren aldaketa
sustatu behar zela ere adostu zen, baina aldaketa hori ez da
gauzatu.
Baina aurkeztu den Usurbilgo AASSTBaren A-108 Atsobakar
eremuko ordenazio xehakatuaren aldaketa honetan aipatutako
aldaketa hau barneratu da. Hau da, gaur egun Froilan Elexpe
parkeak hartzen duen azalera guztia hiri-parke publiko bezala
kalifikatu da.

− AASSTB ETA PLAN PARTZIALA BETETZEA: Aurretik esan den
moduan, 1998ko azaroaren 3an behin betiko onartu zen gaur
egungo A-108 Atsobakar eremuari eragiten dion 6 sektorearen
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Plan Partziala. Geroztik, 2013an Usurbilgo AASSTBa onartu zen
eta bertan A-108 eremuari dagokion fitxan jasotzen da eremuaren
ordenazio xehakatua. Orain aurkezten den dokumentuak
antolamendu xehakatu hori aldatzea proposatzen du.
A-108 Atsobakar eremuko fitxan honakoa jasotzen da, besteak
beste:
“1.- IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK
Lasarte-Oria Udalaren jabetzako azalera bat antolatzea, bere ezaugarri eta
sarbideengatik Merkatalgunea kokatzeko egokia kontsideratzen delako, beste
ekipamendu erabilerekin bateragarria.
(...)
2.- AZALERA
(...)
HEU 108.4 azalera 7.875 m2
Eraikuntzak okupaturiko gehiengo azalera: 7.450 m2
HEU 108.5 azalera 12.216 m2
Eraikuntzak okupaturiko gehiengo azalera: 6.800 m2
(...)
Ekipamendurako destinatutako eraikuntzak okupatutako gehiengo azalera:
14.250 m2
3.- ERABILERAK
(...)
Erabilera ekipamendu amankomunatua izango da, Eremuko ezaugarrien fitxan
seinalatzen den aldean.
(...)
Ekipamendu amankomunatuaren erabileraren azalera 21.086 m2
(...)
3.4 HEU 108.4 Erabilerak
Ekipamendurako eraikitako gehiengo azalera 7.450 m2
3.5 HEU 108.5 Erabilerak
Ekipamendurako eraikitako gehiengo azalera 6.800 m2
(...)
5.- ERAIKUNTZAREN BALDINTZAK
Ekipamenduko eraikuntzan baldintzak behin betiko onartutako Plan Partzialak
ezarritakoak dira.
Ekipamendura destinaturiko eraikuntzaren gehieneko altura: 12m. eta
gehienera beheko solairua gehi bi solairu izango ditu.
(...)

Beraz, alde batetik, AASSTBeko ordenazio xehakatua aldatzea
proposatzen da dokumentu honetan. Eta eskatu bezala,
AASSTBeko fitxa hartu da eredutzat, bai testua eta baita
planoak ere, eta horren gainean egin dira aldaketak.
Bestetik, bertan eraiki nahi den eraikinaren parametroak zehazten
dira. Eraikuntzaren baldintzak Plan Partzialak ezarritakoak izan
behar dute:
proposatutakoa
perfila
eraikigarritasuna
gehieneko altuera

Plan partziala

Betetzen du
bai /ez

sotoa+BS+1

BS+2

Bai

14.250 m2

14.250 m2

Bai

9m

12 m

Bai

Plan partzialeko 8. planoan eraikinaren lerrokadurak markatzen
dira eta egikaritze unitatearen mugatik 4 m mantendu behar dira
gutxienez; egia da xehetasun azterlan batean zehaztuko direla
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esaten dela baina 4m-ko gutxieneko atzerapena mantentzea egoki
ikusten da. Proposatutako eraikinak bere perimetro osoan 4 mko gutxieneko tarteak errespetatzen ditu.

− PROPOSATUTAKO

ANTOLAMENDUAREN
ERAGINA:
Proposatutako ordenazioak Usurbilgo udalerrian duen eraginari
dagokionez, zenbait puntu adierazi beharra dago:

1. Usurbilgo Udalerrian, Lasarte-Oriako mugan ezarri nahi den
kirol-ekipamendu hau ez dago batere ongi komunikatuta
Usurbilgo herrigunearekin; besteak beste, ez da oinezko eta
bizikleten irisgarritasuna bermatzen. Horrelako ekipamendu bat
ezartzeko funtsezkoa izan beharko luke mugikortasun
jasangarriaren irizpideak kontuan izatea, besteak beste, garraio
publikoarekin ondo konektatuta egotea eta inguruko herriekin
oinezko eta bizikletentzako ibilbide seguru baten bidez lotura
izatea. Hala, Gipuzkoako bizikleta bideen LAPean jasota dago
gune horretatik Usurbilgo udalerriraino doan bidegorri baten
trazadura, eta bertatik Txikierdiraino doan zatiaren proiektua
ere idatzi zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak 2015eko urrian.
Kasu honetan Usurbilgo herriguneko oinezko eta
bizikleten konexioa aurreikusita badago ere, ez da
bermatzen; beraz, bidegorri hau gauzatzea bultzatu
beharko litzateke. Dokumentuko memorian (9. orrian)
garrantzia ematen zaiola Lasartetik ekipamenduraino
bidegorria egoteari; eta bidegorria egitea aurreikusten dela
esaten da Asteasuain kaletik bertaraino. Era berean,
Usurbilekin lotuko duen bidegorria egiteko beharra ere
aipatzen da.

2. Gaur egungo antolamenduan 2.049 m2 dituen hiri-parke
publikoak Lasarte-Oriako udalerrian dagoen Froilan Elexpe
parkearekin konexio hobea izatea ahalbidetzen du, batez ere
Usurbil aldetik; proposatzen den antolamenduan, ordea, lotura
hori desagertu egiten da. Izan ere, kirol ekipamendu berriak
konexio hori erabat oztopatzen du. Baina beste aukerarik
ikusten ez denez, Usurbilgo Udalak aipatu 2.049m2 horiek
hiri-parke publikoa izatetik Lasarte-oriako udalaren
ekipamendu izatera pasatzea onargarria izan daiteke, beti
ere ekipamendu publiko izaera mantentzen bada.

− INGURUMEN

EBALUAZIO
ESTRATEGIKOA
EGITEKO
BEHARRA: planen eta programen ingurumenaren gaineko
eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen
duen urriaren 16ko 211/2012 Dekretuari eta
Ingurumenebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeari jarraiki,
AASSTBren aldaketa honek ingurumen-ebaluazio estrategikoa
jaso behar ote duen kontsulta egin beharko zaio GFAko
Ingurumen Organoari. Erantzuna baiezkoa balitz dagokion
prozedura jarraitu beharko da Arau Aldaketa honi behin betiko
onespena eman aurretik.
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3. ONDORIOA
Goian esandakoari jarraiki,
proposatutako
Hiri
Antolamenduko Arau Subsidiarioen Testu Bateginaren A-108
Atsobakar eremuko ordenazio xehakatuaren aldaketa hasieraz
onartzeko ALDEKO txostena idazten da.
Hala ere, goian esandakoari jarraiki behin betiko onespena
eman aurretik AASSTBren aldaketa honek ingurumen-ebaluazio
estrategikoa jaso behar ote duen kontsulta egin beharko zaio
GFAko Ingurumen Organoari. Erantzuna baiezkoa balitz dagokion
prozedura jarraitu beharko da Arau Aldaketa honi behin betiko
onespena eman aurretik.
Bestalde, dokumentuko planoetan eta fitxetan zehazten
diren azaleren artean kontraesanak daude. Kontraesan hauek
argitu egin beharko dira dokumentuari behin betiko onespena
ematerako.
Hauxe da izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobeto
oinarritutako beste iritzien kalterik gabe. Udalari jakinarazten zaiona
dagokion erabakia har dezan.
Usurbilen, 2018ko urriaren 5ean
UDAL ARKITEKTOA
Izta.: Jone Miner Aginaga

Lasarte-Oriako Udalak 2019ko otsailaren 4an Antolamendu Xehekatuaren
aldaketarako dokumentu berria aurkeztu zuen. Udal arkitektoak, Ekhiñe Egiguren
Azkune andereak, dokumentu berria aztertu ostean 2019ko martxoaren 11ean honako
txostena eman zuen:
BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkate jaunari
PLANEAMENDUA
USURBILGO HIRI ANTOLAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOEN
TESTU BATEGINAREN A-108 ATSOBAKAR EREMUKO
ORDENAZIO XEHAKATUAREN
ALDAKETARI BURUZKO TXOSTENA
KOKAPENA: A-108 ATSOBAKAR, Usurbil.
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ.01/2017-0400
1. AURREKARIAK
2017ko uztailaren 27an Lasarte-Oriako udalak Usurbilgo AASSTB-ren A108 Atsobakar eremuko ordenazio xehakatuaren aldaketa dokumentua
aurkeztu du.
2017ko urriaren 11ean bilera egin da Usurbilgo udalean dokumentuaren
idazleekin.
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2017ko urriaren 26an Lasarte-Oriako udalak informazioa helarazi du
emailez.
2017ko urriaren 30ean Lasarte-Oriako udalak informazioa helarazi du
emailez.
2017ko apirilaren 13an
Lasarte-Oriako udalak Usurbilgo udalaren
lursailaren eta bere lursail baten balorazio txostenak helarazi ditu emailez.
2018ko uztailaren 24an udal arkitektoaren txostena.
2018ko urriaren 2an interesatuak dokumentu berria aurkeztu du.
2018ko urriaren 5ean udal arkitektoak txostena idatzi zion, honakoa
esanaz:
“Goian esandakoari jarraiki,
proposatutako
Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioen Testu Bateginaren A-108 Atsobakar eremuko ordenazio
xehakatuaren aldaketa hasieraz onartzeko ALDEKO txostena idazten da.
Hala ere, goian esandakoari jarraiki behin betiko onespena eman aurretik
AASSTBren aldaketa honek ingurumen-ebaluazio estrategikoa jaso behar ote
duen kontsulta egin beharko zaio GFAko Ingurumen Organoari. Erantzuna
baiezkoa balitz dagokion prozedura jarraitu beharko da Arau Aldaketa honi
behin betiko onespena eman aurretik.
Bestalde, dokumentuko planoetan eta fitxetan zehazten diren azaleren artean
kontraesanak daude. Kontraesan hauek argitu egin beharko dira dokumentuari
behin betiko onespena ematerako.”

2019ko otsailaren 4an interesatuak dokumentu berria aurkeztu du.
Erlazionatutako espedientea: 2002-2003 455-01. Astesuaingo parke
botanikoa: Lasarte-Oriako Udalarekin sinatu beharreko lankidetza
hitzarmena.
2. TXOSTENA
Aurrekarietan azaldu bezala, 2019ko otsailaren 4an Lasarte-Oriako
udalak Usurbilgo AASSTB-ren A-108 Atsobakar eremuko ordenazio
xehakatuaren aldaketa dokumentua aurkeztu zuen, 2018ko urriaren
5eko udal arkitektoaren txostenari erantzunaz.
Txosten honen helburua da, orain aurkeztu den dokumentuak aurrez
udal arkitektoak egindako eskakizunak betetzen dituen ziurtatzea.
Gainontzeko puntuetan, aipatu udal arkitektoak aldeko txostena eman
baizuen.
2018ko urriaren 5ko udal arkitektoaren txostenak, besteren artean,
dokumentazio planoetan eta fitxetan zehazten ziren azaleren artean
kontraesanak zeudela zehazten duen eta hala, horiek argitzea
eskatzen.
Orain aurkeztu den dokumentuan, argitu dira egungo fitxeko zifren
baturak eta hortik, proposatzen den fitxa berrian agertzen den azalera
aldaketa.
Gauzak horrela, besterik gabe, argibidea ontzat ematen da.
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3. ONDORIOAK
Goian esandakoari jarraiki, 2018ko urriaren 5ean udal arkitektoak
egindako azaleren argibide eskakizuna betetzat ematen da.
Hauxe da izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobeto oinarritutako
beste iritzien kalterik gabe. Udalari jakinarazten zaiona dagokion
erabakia har dezan.
Usurbilen, 2019ko martxoaren 11ean.
UDAL ARKITEKTOA
Izta.: Ekhiñe Egiguren Azkune

Lasarte-Oriako Udalak 2019ko maiatzaren 10ean Antolamendu Xehekatuaren
aldaketarako dokumentu berria aurkeztu zuen. Udal arkitektoak, Ekhiñe Egiguren
Azkune andereak, dokumentu berria aztertu ostean 2019ko maiatzaren 30ean honako
txostena eman zuen:
BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkate jaunari
PLANEAMENDUA
USURBILGO HIRI ANTOLAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOEN
TESTU BATEGINAREN A-108 ATSOBAKAR EREMUKO
ORDENAZIO XEHAKATUAREN
ALDAKETARI BURUZKO TXOSTENA
KOKAPENA: A-108 ATSOBAKAR, Usurbil.
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ.01/2017-0400
1. AURREKARIAK
Ikus aurreko txostenetan aurrekariak.
2019ko maiatzaren 10ean Lasarte-Oriako Udalaren izenean dokumentu
osatua aurkeztu da.
2019ko maiatzaren 27an Lasarte-Oriako alkatearen idatzia aurkeztu da.
Erlazionatutako espedientea: 2002-2003 455-01. Astesuaingo parke
botanikoa: Lasarte-Oriako Udalarekin sinatu beharreko lankidetza
hitzarmena.

2. TXOSTENA
Aurreko txostenetan eskatutakoaren harira, honakoa esan daitezke:
Genero eraginaren ebaluazio justifikazioa aurkeztu da.
Eragin soziolinguistikoaren ebaluazio justifikazioa aurkeztu da.
Ingurumen ebaluazio dokumentua ez da aurkeztu, ezta organo
eskudunaren idatzia Ingurumen Ebaluazioaren beharra ukatzen
duena.
Azken honen inguruan, Lasarte Oriako alkateak maiatzaren 27an
aurkeztutako idatzian esaten da: “Se ha realizado consulta al departamento de
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Medio Ambiente de la Diputación, tal y como sugirió el mismo Ayuntamiento de Usurbil en
su anterior informe y fruto de la misma y a partir del alcance de la Modificación se ha
considerado por parte del Sr. Oruezabal que la modificación no debe estar sometida a
ninguno de los procedimientos de Evaluación Ambiental estratégica. Este escrito se
acompañó a la documentación presentada en fecha de mayo”

Usurbilgo Udalean ez da Foru Aldundiko Ingurumen Saileko idatzirik
jaso. Beraz, ASTEBETEKO EPEAN idatzi hori, Gipuzkoako Foru
Aldundiak Ingurumen Ebaluazioa izapidetzea ez dela beharrezkoa
ebazten duena, aurkeztea eskatzen da Udalak haserako onespena
bideratu dezan. Hala egin ezean, Ingurumen Ebaluazio dokumentua
aurkeztu beharko da espedientea izapidetzeko.
Hauxe da izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobeto oinarritutako
beste iritzien kalterik gabe. Udalari jakinarazten zaiona dagokion
erabakia har dezan.
Usurbilen, 2019ko maiatzaren 30ean
UDAL ARKITEKTOA
Izta.: Ekhiñe Egiguren Azkune

Lasarte-Oriako Udalak 2019ko ekainaren 20ean Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ingurumeneko Zuzendari Nagusiak egindako txostena helarazi du. Hitzez hitz honela
dio:
Usurbilgo Udalak eskatuta, 2019ko ekainaren 17an lngurumeneko eta
Obra Hidraulikoetako Departamentu honetan sartu da Lasarte-Oriako
Udalaren kontsulta bat Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak zehaztu
dezan "Usurbilgo Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-108 (TE)
Atsokabar Eremuaren 108.4 eta 108.5 HEUeetako eta alboko espazio
publikoaren antolamendu xehatuaren aldaketak" ingurumen ebaluazio
estrategikoaren prozeduretako bat bete behar duen.
Aldaketaren helburua da Eremuko 108.4 eta 108.5 partzelatan
aurreikusitako ekipamendu amankomunatuen antolamendu xehatuaren
aldatzea biak partzela bakar batean (HEU 108.6) elkarrenganatzeko eta
horretan atletismoko pista homologatu bat eta zerbitzu osagarrien
eraikin txikia ere jarri ahal izateko. Bi partzelen arteko dagoen eta
desagertzen den espazio librea konpentsatzen da eremu bertan dagoen
Lasarte-Oriako Udalaren jabetzako partzela pribatuan, zein publikoa
izateko eta espazio librekoa pasatzen dena. 108 (TE) Eremuaren
hirigintza-fitxan aurreikusitako gainerako zehaztapenak ez dira aldatzen
eta finkatzen dira, jadanik egindako urbanizazioarena, eta gauzatutako
eta gauzatzeko eraikuntzena barne.
Bidalitako dokumentazioa ikusi eta gero, eta ingurumen-ebaluazioari
buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen eta planen eta programen
ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko
prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren arabera,
aurreikusten da planteatutako proposamenean ingurumenean ondorio
nabarmenak izateko 21/2013 Legeko 6.1 eta 6.2 artikuluetan jasotako
betekizun edo baldintzetako bat ere ez duela betetzen aldaketak, eta
ondorio horiek ez direla sortuko ere 21/2.013 Legeko V. Eranskinean
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ezarritako ebaluatzeko irizpideak aplikatu ela gero. Beraz, ulertzen da
"Usurbilgo Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako AlOS (TE)
Atsokabar Eremuaren 108.4 eta 108.5 HEUeetako eta alboko espazio
publikoaren antolamendu xehatuaren aldaketak" aipatutako 6.1 eta 6.2
artikuluetan ezarritako ingurumen ebaluazio estrategikoaren prozedura
bat ere ez zuela jarraitu beharko.
Azkenean aipatzea erabaki hau Ingurumeneko Zuzendaritza
Nagusiaren ezinbesteko edo lotesleko erabaki juridikotzat ezin dela
hartu, eta zuzenbidean hobeto oinarritutako beste edozein irizpideren
menpean gelditzen dela.
Donostia, 2019ko ekainaren 19a
INGURUMENEKO ZUZENDARI NAGUSIA
Monica Pedreira Lanchas

UDAL AHOLKULARI JURIDIKOAREN TXOSTENA
ARAUDI S.L.P. taldeko udal aholkulari juridikoak, Nekane Azarola Martinez
andereak, espedientea eta aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean, honako
txostena eman du Antolamendu Xehatuaren aldaketa onartzeko jarraitu beharreko
prozedurari buruz:
TXOSTEN JURIDIKOA, ARAU SUBSIDIARIOETAKO A-108
ATSOBAKAR EREMUAREN ANTOLAMENDU XEHATUA
ALDATZEKO AGIRIA ONARTZEA SUSTATZEKO PROZEDURARI
BURUZKOA

I.- AURREKARIAK
1.- 2017ko uztailaren 21ean, Lasarteko alkateak Arau
Subsidiarioak aldatzeko “Usurbilgo Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako A-108 (TE) Atsobakar Eremuaren 108.4 eta 108.5
HEUetako eta alboko espazio publikoaren antolamendu xehatuaren
aldaketa” izeneko agiria aurkeztu zuen Usurbilgo Udalean, izapidetzefaseari ekiteko.
2.- 2018ko uztailaren 24an, udal-arkitektoak egindako
txostenean ontzat eman zen aldaketa hasieraz onartzea, zenbait
baldintza bete ondoren.
Txosten teknikoan eskatzen zen beste agiri bat aurkeztea udalarkitektoak ezarritako antolamendu-zehaztapen batzuk beteta.
3.- Udal-idazkaritzak legezko txostena egin zuen, eta 105/2008
Dekretuaren 30. artikulua aplikatu behar zela adierazi zuen,
Plangintzako Arau Subsidiarioetako antolamendu xehatuaren aldaketa
bat zela eta. Jarraitu beharreko prozedurari dagokionez, 2/2006
Legearen 89. eta 95. artikuluetara jotzen zuen.
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4.- Usurbilgo Udalaren 2018ko uztailaren 27ko idazki baten
bidez agiria zuzentzeko eskatu zen, eta urriaren 2an bete zen
eskatutakoa.
5.- 2018ko urriaren 5ean, udal-arkitektoak ontzat eman zuen
agiriaren hasierako onarpena, nahiz eta adierazi zuen Foru Aldundiko
Ingurumen Sailari kontsulta egin beharko zitzaiola agiriak ingurumenebaluazio estrategikoaren prozedura bete behar zuen adieraz zezan.
6.- Udal-arkitektoak, 2018ko abenduaren 10eko txostenean,
eskatu zuen agiria bi hizkuntza ofizialetan aurkezteko, eta berretsi zuen
agiriak ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura bete behar
zuen adierazteko Foru Aldundiko Ingurumen Sailaren txostena aurkeztu
behar zela.
7.- 2019ko martxoaren 11n eta apirilaren 24an, udal-arkitektoak
eskatu zuen dokumentua Generoaren araberako eraginaren
txostenarekin eta Eragin Soziolinguistikoaren txostenarekin osatzeko,
eta berriz ere eskatu zuen Ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren
9ko 21/2003 Legea bete behar zela.
8.- 2019ko maiatzaren 7an, Usurbilgo alkateak eskatu zuen
udal-arkitektoak 2019ko martxoaren 11ko eta apirilaren 24ko
txostenetan adierazitako alderdiak betetzeko.
9.- 2019ko maiatzaren 10ean aurkeztu zen aldatutako
dokumentua, eta “Ingurumen dokumentua” agiriari dagokionez, hau
jartzen zuen:
“Gauzak horrela, Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren araudiak,
aplikagarria den 2/2013 Legearen 11. Azken Xedapenaren arabera, kontsultatu
zaion teknikaria (Foru Aldundiko Ingurumen saileko Octavio Oruezabal
teknikaria) eta dokumentu honen talde idazleak, ez dela aipatu legearen 6.1
eta 6.2 artikuluek aurreikusten duten betekizun edo suposturik ematen,
aldaketan aurreikusten denak, duen irismen txikiagatik, ez du ingurugiroan
eragin esanguratsurik, hori horrela, ez dago aipatu artikuluetan erregulatzen
diren Ingurumen Ebaluazio Estrategikorako inongo prozedura beharrik”.

10.- Maiatzaren 27an Lasarteko alkateak idazki bat aurkeztu
zuen, eta honakoa jartzen zuen:
“Se ha realizado consulta al departamento de Medio ambiente de
la Diputación, tal y como sugirió el mismo Ayuntamiento de Usurbil en su
anterior informe y fruto de la misma, y a partir del alcance de la Modificación,
se ha considerado por parte del Sr. Oruezabal que la modificación no debe
estar sometida a ninguno de los procedimientos de Evaluación Ambiental
estratégica. Este escrito se acompañó a la documentación presentada en
fecha de mayo.”

Idazki horrekin batera Lasarteko Udaleko ingurumenteknikariaren maiatzaren 20ko txostena aurkeztu zen, eta bertan
honako hau jartzen zuen:
“La modificación de la ordenación pormenorizada no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente, ya que no establece un marco para
la futura autorización de proyectos sujetos a EIA ordinaria o simplificada, No
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afecta espacios Red Natura 2000, ni afecta espacios con régimen de
protección ambiental”.

11.- Udal-arkitektoak, 2019ko maiatzaren 30eko txostenean,
adierazi zuen Foru Aldundiaren idazkia ez zela aurkeztu Udalean, eta
Ingurumen Sailaren txostena astebeteko epean aurkezten ez bazen
prozedura bete beharrik ez duela adieraziz, Ingurumen Ebaluazioa
egiteko agiria aurkeztu beharko zela.
12.- 2019ko ekainaren 17an, Lasarteko alkateak idazki baten
bidez eskatu zuen Foru Aldundiaren agiria aurkezteko epea 15 egunera
luzatzeko.
13.- 2019ko ekainaren 20an eman zitzaion sarrera Usurbilgo
Udalean Foru Aldundiko Ingurumeneko zuzendari nagusiaren ekainaren
19ko txostenari, eta honako hau jartzen zuen:
“Beraz, ulertzen da “Usurbilgo Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako A-108 (TE) Atsobakar Eremuaren 108.4 eta 108.5 HEUetako
eta alboko espazio publikoaren antolamendu xehatuaren aldaketak” aipatutako
6.1 eta 6.2 artikuluetan ezarritako ingurumen ebaluazio estrategikoaren
prozedura bat ere ez zuela jarraitu beharko”.

II.- TXOSTENAREN XEDEA
Aurrekariak aztertuta, txosten juridiko honen xedea da determinatzea
ea, agiria idatzi zutenek egindako baieztapenak, Lasarteko ingurumenteknikariaren txostena eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko
zuzendari nagusiak bidalitako txostena kontuan hartuta, bidezkoa den
Arau Subsidiarioetako antolamendu xehatua aldatzeko espedientea
sustatzea.
II.- ANALISI JURIDIKOA
Lehenik eta behin, adierazi behar da udal-teknikariek behin eta berriz
eskatu dutela Foru Aldundiko Ingurumen Sailak adieraz dezala ea
agiriak ingurumen-ebaluazioaren prozedura bete behar duen, hain
zuzen ere, Usurbilgo Udalak beti egiten duelako kontsulta hori
plangintzako edozein tresnaren tramitazioa sustatzen duenean.
Alde horretatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak txostenak egin ditu
bai antolamendu xehatuetako tresnetan, hala nola, A.96/A.97 Miravalle
eremuko Hiri-Antolamenduko Plan Berezian (2019ko otsailaren 14ko
GAOn argitaratu zen ingurumen-txostena), bai Arau Subsidiarioetako A78 (TE) “Zapategi” eremuari dagokion Arau Subsidiarioetako testu
bateginaren aldaketa puntualean (2019ko uztaila, oraindik argitaratu
gabe dago).
Horrenbestez, espedientean jaso den moduan, agiriak
ingurumen-ebaluazioaren prozedura betetzea bidegabea izateari buruz
Arau Subsidiarioak aldatzeko agiria idatzi zuten teknikariek eta
Lasarteko Udaleko ingurumen-teknikariak egindako baieztapenak EZ
dira baliozkotzat jo aldaketa-espedientearen tramitazioa sustatzeko.
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Testuinguru horretan, 2019ko ekainaren 19an, Foru Aldundiko
Ingurumeneko zuzendari nagusiak, honako hau esan zuen: “Beraz,
ulertzen da “Usurbilgo Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-108
(TE) Atsobakar Eremuaren 108.4 eta 108.5 HEUetako eta alboko
espazio publikoaren antolamendu xehatuaren aldaketak” aipatutako 6.1
eta 6.2 artikuluetan ezarritako ingurumen ebaluazio estrategikoaren
prozedura bat ere ez zuela jarraitu beharko”.
Horrela bada, txosten horrekin betetzat ematen da Arau
Subsidiarioen antolamendu xehatua aldatzeko espedientea onartzeko
prozedurarekin jarraitzeko Usurbilgo Udalak behin eta berriz eskatutako
baldintza.
Dena den, Foru Aldundiaren txostenaren amaieran honako
paragrafo hau dago: “Azkenean aipatzea erabaki hau ingurumeneko
Zuzendaritza Nagusiaren ezinbesteko edo lotesleko erabaki juridikotzat
ezin dela hartu, eta zuzenbidean hobeto oinarritutako beste edozein
irizpideren menpean gelditzen dela”.
Beraz, aldaketa-espedientea tramitatzeko prozeduran edo
lanak gauzatzeko prozesuan ingurumenaren gaineko eragin
esanguratsuren bat egiaztatzen bada, Usurbilgo Udalak Lasarteko
Udalari eskatuko dio ingurumen-prozedura betetzea eta/edo beharrezko
eta bidezko ikusten diren ingurumen-neurriak hartzea.
PROPOSATZEN DUT, beraz, “Usurbilgo Hiri Antolamenduko
Arau Subsidiarioetako A-108 (TE) Atsobakar Eremuaren 108.4 eta
108.5 HEUetako eta alboko espazio publikoaren antolamendu
xehatuaren aldaketa” espedientea tramitatzen jarraitzea, eta Lasarteko
Udalari honako hau jakitera ematea: “Aldaketa-espedientea
tramitatzeko
prozeduran
edo
lanak
gauzatzeko
prozesuan
ingurumenaren gaineko eragin esanguratsuren bat egiaztatzen bada,
Usurbilgo Udalak Lasarteko Udalari eskatuko dio ingurumen-prozedura
betetzea eta/edo beharrezko eta bidezko ikusten diren ingurumenneurriak hartzea”.
Donostian, 2019ko uztailaren 22an
Nekane Azarola Martínez ltua. Hirigintza Abokatua
ARAUDI SLP

LEGE TXOSTENA
Udal idazkariak, Garazi Etxeberria San Miguel andereak, Antolamendu
Xehakatuaren aldaketarako dokumentua aztertu ondoren, honako txostena eman
zuen:
Esp. Zenbakia: HZ.01/2017-0400

LEGE-TXOSTENA
GAIA: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-108 (Atsobakar)
Eremuko HEU 108.4 ETA HEU 108.5 exekuzio unitateetako eta
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alboko espazio publikoaren
ALDAKETA hasieraz onartzea

Antolamendu

Xehatuaren

AURREKARIAK

Gipuzkoako Foru Diputatuen Kontseiluak, 2011ko irailaren 6an
egindako bilkuran, Usurbilgo Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioen
Berrikuspenaren Testu Bategina onartu zuen. Testu Bategina 2013ko
irailaren 10ean argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko 182.
zenbakian.
Orain berriz, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-108
(Atsobakar) Eremuko HEU 108.4 ETA HEU 108.5 exekuzio unitateetako
eta alboko espazio publikoaren Antolamendu Xehatuaren Aldaketarako
dokumentua aurkeztu du LASARTE-ORIAKO UDALAK. Dokumentua
Gaizka Perosterena Arregi arkitektoak eta Patxi De Assas Yagües
abokatuak idatzi dute.
ALDAKETAREN XEDEA ETA JUSTIFIKAZIOA

LASARTE-ORIAKO UDALA sustaturik, Gaizka Perosterena Arregi
arkitektoak eta Patxi De Assas Yagües abokatuak prestatutako
dokumentuan biltzen da Aldaketaren xedea eta justifikazioa. Hitzez hitz
honakoa dio memorian:
(...)
“Pues bien, el objeto del presente documento es adecuar las previsiones del
Área a la idea que desde el Ayuntamiento de Lasarte-Oria se ha venido
barajando y que se ha concretado en un anteproyecto realizado por SESTRA
de utilizar las parcelas de su propiedad en el ámbito, para implantar una pista
de atletismo homologable, así como un edificio de servicios complementario
relacionado con la nueva instalación que sirvade control de accesos y
actividades cubiertas complementarias a la pista (vestuarios, servicios,
almacén de material, zonas técnicas y administrativas, foto finish, salas de
árbitros y jueces, etc.).
Así las cosas, este documento se presenta en la idea de dar cobertura
jurídica a dicho proyecto, teniendo en cuenta la necesidad de reajustar la
ordenación pormenorizada actual fundamentalmente de dos parcelas
(108.4 y 5), toda vez que ambas parcelas de equipamiento, junto con otras
de titularidad privada, cambian su configuración como consecuencia de
la nueva propuesta, se reubica parte de algún sistema local viario y
además es necesario ajustar alguna superficie con el fin de encajar parte
del viario de acceso, todo ello en el marco de parcelas de exclusiva
titularidad pública.
(...)
pero teniendo en cuenta que el alcance del documento se refiere a dos
parcelas y algún retal menor y en consecuencia el contenido del mismo se
adecua a esta circunstancia, considerando que las condiciones generales de
ordenación, de edificación y de urbanización para el área siguen vigentes,
salvo algunos ajustes derivados de la configuración de la nueva parcela que
albergue la pista de atletismo.
(...)
De ahí que la presente modificación hace el esfuerzo de definir con la
precisión necesaria el régimen urbanístico y la ordenación pormenorizada
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para las parcelas afectadas, manteniendo el resto de parámetros sin
afecciones.”

Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean, udal arkitektoak, Jone
Miner Aginaga andereak, 2018ko uztailaren 6an emandako txostenean
ondoko ondorioa jaso du:
(...)
3. ONDORIOAK
Goian esandakoari jarraiki, proposatutako Hiri Antolamenduko
Arau Subsidiarioen Testu Bateginaren A-108 Atsobakar eremuko
ordenazio xehakatuaren aldaketa hasieraz ONARTU DAITEKE HONAKO
BALDINTZA BETETZEKOTAN:

−

Proposatutako eraikinak bere perimetro osoan 4m-ko
gutxieneko atzerapena errespetatu beharko du;
dokumentuaren behin betiko onespenerako parametro
hau egokitu egin beharko da.

Dena den, honakoak ere azpimarratu nahi dira:
−

Batetik, Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAPean eta dagokion
proiektuan aurreikusita dagoen bidegorria lehenbailehen
gauzatzea bultzatu beharko litzateke, Lasarteko Udalak
Usurbilgo lurretan eraiki nahi duen kirol ekipamendua eta
Usurbilgo herriguneko oinezko eta bizikleten konexioa
bermatze aldera.

−

Bestalde, Beste aukerarik ikusten ez denez, onargarria izan
daiteke Usurbilgo udalari Froilan Elexpe parkeko zati bat
ematea, txostenean azaldu den moduan; dena den
kontutan izan beharrekoa da lursail horrek Usurbilgo
Udalerritik izango duen oinezkoentzako irisgarritasuna ez
dela batere egokia eta udalarentzako mantentze-karga bat
dakarrela.

Hauxe da izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobeto oinarritutako
beste iritzien kalterik gabe. Udalari jakinarazten zaiona dagokion erabakia har
dezan.
Usurbilen, 2018ko uztailaren 6an
UDAL ARKITEKTOA
Izta.: Jone Miner Aginaga

Beraz, aldaketari hasierazko onespena ematea eta jendaurrean
jartzea badago.
IZAPIDETZA
Ekainaren 30eko 2/2006 Hirigintza eta Lurzoruaren Legea garatzen duten
premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuko 30. artikuluak zera
dio Antolamendu xehatuaren aldaketari buruz:
“Plangintza orokorrean txertatutako antolamendu xehatua
Plan Nagusiaren aldaketaren irudia, edota Plan
Bereziaren edo Plan Partzialaren irudia (dagokionaren
arabera) erabilita aldatu ahal izango da. Irizpideak
egiteko prozedura 2/2006 Legearen 95., 96. eta 97.
artikuluetan araututakoa izango da.”
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2/2006 Legearen 95. artikuluaren arabera, Antolamendu xehatuaren aldaketak
honako izapidetzea du:
95.2. art. “Udalak hasierako onespena (...) emango dio
plan partzialari. (...) Jendaurrean jarriko du, udalerriari
dagokion lurralde historikoko aldizkari ofizialean eta
lurralde horretan tirada gehien duen egunkarian/etan
hasierako onespena emateko erabakia argitaratuz. Plana
20 egunez egongo da, gutxienez, jendaurrean, azken
argitalpenaren egunetik aurrera”.
95.3. art. “Jendaurrean egondako epean aurkeztutako
alegazioak ikusita, udalak behin-behingoz edo behin
betiko onartuko du plana, bidezko diren aldaketak egin
ondoren. Aldaketak funtsezkoak badira, plan partzialaren
testu bategin berri bat egingo da. Testu horri hasierako
onespena emango zaio eta berriz ere jendaurrean jarriko
da”.
95.4. art. “Udalak plana behin-behingoz edo behin betiko
–dagokionez- onartzeko, sei hilabete izango ditu
gehienez ere, hasierako onespena eman zaionetik
kontatuta (...)”.
95.5. art. “(...)3.000 biztanletik gorako udalerrietan,
udalaren bigarren onespena behin betiko onespena
izango da”.

2/2006 Legearen 89. art.k argitalpena eta indarraldia xedatzen ditu:
89.1. art. “Hirigintzako planen onarpenari dagokionez,
plangintza onartu duen herri-administrazioak jendaurrean
jarriko du haren eduki osoa (...)”
89.3. art. “Artikulu honetako 5. zenbakian aipatzen den
argitalpena egin aurretik, hirigintzako planak eta haien
aldaketak eta berriskuspenak igorriko dituzte udalek,
dagokion foru-aldundko erregistroan sartzeko (...)”.
89.5. art. “Lurralde historikoko aldizkari ofizialean
argitaratuko dira, eman dituen organoaren xedapen
baten bitartez, behin betiko onespena emateko erabakiak
[...]. Behin betiko onespena emateko erabakiak, gainera,
dagokion lurralde historikoan hedadura gehien duen
egunkarian/etan ere argitaratuko dira. Bi kasuetan, osoosorik argitaratuko dira, bai eta dagokion hirigintza-plana
aipatutako erregistroan jaso dela adierazi ere”.

Bestade, adierazi behar da, apirilaren 2ko 7/1985 legeak 22.2.c)art.ak
xedatutakoaren arabera, udalbatza plenoari dagokio plangintza orokorrari
buruzko akordioak hartzea “La aprobación inicial del planeamiento general y la
aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística”.
Beraz, hasierako onespena eta behin betikoa udalari dagokio. Bi
kasuetan, gehiengo absolutuz onartu beharko da aldaketa, honela baitio
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apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 47.art.ak: “ Se requiere el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la
adopción de acuerdos en las siguientes materias: ll) Los acuerdos que
corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos de
planeamiento general previstos en la legislación urbanística. “
Laburbilduz, izapidetzeari dagokionez, honako hauek dira eman
beharreko pausu nagusiak:
Hasierako onespena udalbatza plenoari dagokio, gehiengo absolutuz
Aldaketa 20 egunez jarriko da jendaurrean, GAOean eta ohizko
egunkarietan argitaratuz, interesatuek proiektua aztertu eta hala
badagokio, bidezko alegazioak aurkeztu ditzaten.
Aldaketak funtsezkoak balira, berriro ere haserako onespena emango
litzaioke testuari eta jendaurrean jarriko litzateke.
Plenoak, alegazioak ikusita, behin betiko onartuko du dokumentua.
Sei hilabeteko epea ezartzen da horretarako, behin hasierako
onespena eman ondoren.
Antolamendu Xehatuaren aldaketa Foru Aldundira igorriko da, bertako
hirigintzako plangintzaren erregistro administratiboan gorde dadin.
Behin betiko onespena GAOean eta ohizko egunkarietan argitaratuko
da eta bertan adieraziko da hirigintza-plana aipatutako erregistroan
jaso dela. Antolamendu Xehatuaren aldaketa GAOean argitaratu eta
handik 15 lanegunetara sartuko da indarrean.
Hauxe da sinatzen duen teknikariaren iritzia, hobeto oinarritutako beste iritziren
kalterik gabe.

Usurbilen, 2018ko uztailak 16
Udal idazkariak
Garazi Etxeberria San Miguel

Guzti hau ikusirik, Hirigintza Batzordeak, 2019ko irailaren 18an egindako
bilkuran, Agurtzane Solaberrieta, Lur Etxeberria, Carlos Perez eta Patxi Suárezen
aldeko botoekin, aho batez, luzatutako irizpena kontutan hartuta, Udalbatzarrak
honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-108 (Atsobakar)
Eremuko HEU 108.4 eta HEU 108.5 exekuzio unitateetako eta alboko espazio
publikoaren Antolamendu Xehatuaren ALDAKETA hasieraz onartzea.
BIGARRENA: Ekainaren 30eko 2/2006 Legeak xedatzen duenaren arabera,
espedientea jendaurrean jartzea 20 lanegunez, dagokion iragarkia Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean eta ohiko egunkarietan argitaratuz, interesatuek proiektua aztertu,
eta hala badagokio, bidezko alegazioak aurkeztu ditzaten.
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HIRUGARRENA: Erabaki honen berri Lasarte-Oriako Udalari ematea honakoa
jakinaraziz: “Aldaketa-espedientea tramitatzeko prozeduran edo lanak gauzatzeko
prozesuan ingurumenaren gaineko eragin esanguratsuren bat egiaztatzen bada,
Usurbilgo Udalak Lasarte-Oriako Udalari eskatuko dio ingurumen-prozedura betetzea
eta/edo beharrezko eta bidezko ikusten diren ingurumen-neurriak hartzea”.

Bozketa egin denean honako emaitza izan da:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur
Etxeberria Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Luken Arkarazo Silva, Oskar
Santamaria Pikabea, Itziar Basterrika Unanue, Josune Urkola Larrarte, Carlos Pérez
Fraisoli, Andoni Atxega San Sebastian eta Patxi Suárez Pérez.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.

8.- GALDERA-ESKAERAK.
Josune Urkolak bi galdera dituztela esan du.
Batetik, Zumarteko obrak hasi direla eta zein fasetan dagoen galdetu du.
Bestetik, aste honetan gertatu den Ucineko suteagatik galdetu du.

Lur Etxeberriak erantzun dio Zumarteko obrei dagokionez plenoak prezio
kontraditorioak onartu zituela eta baita 22 asteko epe luzapena ere. Bazirudien gaia
itxitzat zegoela eta obra martxa hartzen ari zela, baina berriz ere pasa den astean
beste prezio kontradiktorio esanguratsu bat, 100.000 eurokoa, aurkeztu dutela adierazi
du. Momentu honetan obra zuzendaritza bere balorazioa egiten ari dela gaineratu du
eta astebete barru edukiko dutela eskuartean balorazio hori. Behin balorazioa edukita
eta bien arteko kontrastea eginda, erdiko adostasun batetara iristea espero dutela
gaineratu du.
Bestalde, horrekin batera ere Moyuak beste 16 asteko luzapena eskatzen duela
zehaztu du.
Nahiz eta saiatzen ari diren, Moyuarekin harremanak ez direla batere errazak
azpimarratu du.

Josune Urkolak galdetu du ea obran zerbait sorpresaz agertu ote zaien Moyuakoei.

Lur Etxeberriak erantzun dio bere ustez sorpresaz baino gehiago momentuoro
proiektua bera kuestionatzen ari direla.
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Ucini buruzko galderari erantzunez alkateak adierazi du Ucineko makina batean,
zehazki laminazioko trenean, sutea izan zela. Momentuan bertaratu zirela eta zauriturik
ez zela izan jakinarazi du.
Gaur bertan Ucinetik txosten bat bidali dutela esan du eta bertan ez dela zehazten
sute hori zerk eragin zuen.
Momentu honetan gas eta argindarrik dagoela enpresa eta produkzioa hilabetez eten
beharko dutela aurreikusten omen dute.
Udalaren aldetik jakinarazi du gutun bat bidali dutela Ucin enpresara urriaren 2rako
bilera bat eskatuz. Batetik, jakiteko suteak zer ondorio eragin dituen bai enpresarengan
eta baita langileengan eta, bestetik, lehendik zintzilik dauden hainbat gai eskuartean
dituztela eta orain sutearen ondorioz hainbat berrikuntza edo hobekuntza egin behar
baldin badituzte, momentu ona izan daitekeela dio fundizioak eragiten dituen hainbat
arazori irtenbide bat emateko.

Jarraian, alkateak adierazi du udal gobernuak lau puntu dituela aipatzeko.
Alde batetik, aipatu du hurrengo aste eta hilabeteetan prozesu bat aurrera eraman nahi
dutela udal gobernua, udal langileak eta oposizioak, nahi izango balute noski,
legealdiko plana osatzeko. EH Bildu maiatzeko udal hauteskundeetara hauteskunde
programa batekin aurkeztu zela dio eta ulertzen dutela herri mandatu bat dutela
programa hori betetzeko hurrengo lau urteetan, baina legealdia nolabait ordenatu egin
behar dutela. Prozesu honen amaieran lan dokumentu bat sortu nahi dutela esan du,
non agertuko den zeintzuk diren helburuak, helburu horiek lortzeko ze lan ildo dituzten,
lan ildo horiek aurrera eramateko ze ekintza burutuko dituzten, ekintza bakoitza noiz
burutuko den, ekintza bakoitzaren arduradun politikoa eta teknikoa nortzuk diren,
ekintza horrek departamendu desberdinetako koordinazio lan bat eskatzen ote duen,
ekintza hori norentzat bideratzen den (lurraldea, generoa eta adina kontutan hartuta),
etab.
Oposizioari prozesu honetan parte hartzeko gonbita luzatu die eta horretarako leku
egokia Antolaketa batzordea izan daitekeela adierazi du. Aurreratu du urriaren 2ko
Antolakuntza batzordean aurkeztuko zaizkiela prozesuaren nondik norakoak.
Prozesu guzti hau Aztiker enpresak dinamizatu eta koordinatuko duela jakinarazi du.
Alkateak azpimarratu du Udalbatza osoaren legealdiko plana izatea gustatuko
litzaiekeela.

Azaldu nahi duten bigarren puntua Mugiment proiektuari buruzkoa da eta Beñat
Larrañagak eman ditu azalpenak.
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Aurreko legealditik datorren proiektua dela eta aurrekontuetan honetarako partida bat
jasota zegoela adierazi du.
Mugiment proiektua pertsona aktiboak bultzatzeko programa bat dela zehaztu du eta
Eusko Jaurlaritza, Osakidetza eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera landutakoa.
Herri bakoitzean izen desberdina hartzen duela dio eta Usurbilerako proposatzen dena
Usurbil suspertu dela zehaztu du. Osasun zentroaren bitartez pertsona ez-aktiboei
preskripzio mediko antzeko bat egiten die bai medikuak edo bai erizainak eta
aholkularitza batetara bideratzen dituzte, lehenengo kontsulta osasun zentroan bertan
izango litzateke eta bigarren kontsulta berriz kiroldegian. Kiroldegian Bpxport-eko
langile batek pertsona honentzako egokiena izango litzatekeen jarduera fisikora
bideratuko duela esan du. Urtebeteko jarraipen bat egiten zaiela gaineratu du.
Programa hau urriaren 16an jarriko dela martxan adierazi du.

Josune Urkolak galdetu du ea zein adin tarteri zuzenduta dagoen.

Beñat Larrañagak erantzun du ez dagoela zehaztuta, adin tarte guztiari zuzenduta
dagoela, baina lan-kontratua astean lau ordukoa denez, hasiera batean astean
gehienez lau zita egongo direla.

Hirugarren puntu bezala alkateak aipatu du legealdi hasiera guztietan zinegotzientzako
formazio saioak antolatzen direla eta oraingo honetan bi daudela antolatuta, bata
euskara sailetik eta bestea parekidetasun sailetik. Bi sailetatik zinegotziei deia egiteko
eskatu dutela azaldu du.
Euskara saileko saioari buruz adierazi du hizkuntza irizpideen inguruan UEMAk
eskaintzen duen formazioa dela. Saioa urriaren 7an arratsaldeko 17:30ean izango dela
eta UEMAko teknikaria den Jokin Urangak emango duela zehaztu du.
Bigarren saioari buruz azaldu du Usurbilgo Udalak indarrean duela Emakumeen eta
gizonen berdintasunerako II. Plana eta plan horren lan ildoetako bat dela dio udal
langileen eta udal hautetsien formazioa genero ikuspegitik. Horren harira,
parekidetasun sailetik bi saio antolatu direla aipatu du, lehenengo saioa urriaren 14ean
17:30ean izango dela zehaztu du.

Amaitzeko alkateak jakinarazi die batzarkideei urriaren 17an ezohiko bilkura bat egingo
dela ordenantza fiskalak onartzeko.

Idazkariak gaineratu du bilkura horretan bertan azaroaren 10ean izango diren
Hauteskunde Orokorretako mahaikideen zozketa ere egingo dela.
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Alkateak batzarraldia bukatutzat eman du arratsaldeko 18:40etan eta bilera agiri
hau jaso da, alkateak izenpetuz eta nik, idazkariak, ziurtatuz.
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