
2018ko urriaren 17a, asteazkena  •  119 zk. 

1/3

2018-03797

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

GUARDIAKO UDALA

Hutsen zuzenketa 2018ko abuztuaren 20ko ALHAOn (95. zk.) argitaratutako iragarkian, honi 
buruzkoan: 13. eta 14. arloak garatzeko hitzarmena: egoitza bloke berriak Guardiako El 
Castillarren

Hutsa antzeman da ALHAOren 2018ko abuztuaren 20ko alean argitaratutako iragarkian, 13. 
eta 14. arloak garatzeko hitzarmena: egoitza bloke berriak Guardiako El Castillarren izenekoari 
buruzkoan. Horiek horrela, iragarki hori honela zuzenduko da.

Laugarren baldintzan, honako hau dion lekuan:

LAUGARRENA. OBRAK AURRETIK GAUZATZEA.

Hitzarmen honen xedea aurretik adierazitako urbanizazio lanen zati bat aldez aurretik 
gauzatzea denez, Guardiako Udalak gauzatuko dituela hitzartzen duten alderdiek.

Ondorio horietarako, Guardiako (Araba) hirigintza plangintzako arau subsidiarioetako “El 
Castilarreko egoitza bloke berrietako 13. eta 14. arloak” garatzeko itun batzarrak, jarduketa 
eremuan sartutako lurren jabeen izenean, eta urbanizazioaren burutzapenari begira lur guztien 
titular fiduziarioa den aldetik, agiri honen bidez, Guardiako Udalaren esku jartzen ditu egin 
beharreko obrek ukitako lur guztiak; era berean, honen bidez obra horien burutzapena ere 
baimentzen du berariaz.

Aipatutako lanak Guardiako Udalak egingo ditu, kontratatu ondoren, sektore publikoaren 
kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 indarreko Legean ezarritako prozeduren arabera.

Era berean, alderdiek erabakitzen dute obra horien zuzendari fakultatiboa Guardiako Udala 
izango dela, bere zerbitzu teknikoen bidez, edo dagokion laguntza teknikoa kontratatu, sektore 
publikoaren kontratuen indarreko araudiaren arabera.

Obra horien kostua Guardiako Udalak hartuko du bere gain; hala ere, Guardiako (Araba) 
hirigintza plangintzako arau subsidiarioetako “El Castilarreko egoitza bloke berrietako 13. eta 
14. arloak ” garatzeko itun batzarrak Guardiako Udalari itzuli beharko dizkio gastu horien zen-
batekoa gehi itzulketa egin arteko datara arte sortutako legezko interes guztiak. Itzulketa osoa 
sektorearen urbanizazioa burutzen den momentuan egin beharko da.

Edozein kasutan ere, Guardiako Udalak aurreratuko dituen lanak 13. eta 14. arloak garatzeko 
eremuaren zati direnez gero, eremuaren sustatzailea den itun batzarrak edozein unetan eta be-
harrezko izapideak eginda onartu ahalko du obrei aurre egiteko jabeei zuzendutako urbanizazio 
kuota baten igorpena, hori Guardiako Udalari itzuliz.

Dena dela, itzulketa hori zatikatuko da eta eraikin bakoitzak 13-14. burutzapen unitatean duen 
partaidetza kuotaren heinekoa izango da, eta egin beharko da sektorean eraikitzeko edozein 
lizentzia modu independentean eman aurretik eta sekula ez jarduketa urbanizatzailearen pro-
graman ezarritako epeak baino beranduago. Data hori iritsita, Guardiako Udalari itzuli ez bazaio 
burututako obren kostu osoa, zenbatekoa mugaeguneratu dela eta itun batzar sustatzaileari 
exijitzeko modukoa dela ulertuko da; gauzak horrela, itun batzarrak berehalakoan ordaindu 
beharko du, eta, edozein kasutan ere, hurrengo hogeita hamar eguneko epearen barruan.

Eremuaren sustatzaileek azalpen zatian zehaztu duten bezala, bere egunean izenpetutako 
X. ezarpenak aipatzen dituen urbanizazio gastuen ehuneko 7ko berme abala gordailutzeko 
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dagonez gero, aldeek elkarren adostasunaz hitzartu dute aurreratutako gastuak itzultzeko epea 
igarotzen bada eta itzulketarik ez badago, jarduketa sistema aldatuko dela eta itun sistematik 
lankidetza sistemara igaroko da, hori guztia urbanizazio gastu gisa likidatuko da; gauzak horrela, 
hori une honetatik aurrera baimentzen da.

Hori gertatuz gero, Guardiako Udalak birpartzelazio proiektua aldarazi ahalko du nahieran 
eta inolako justifikaziorik gabe, betiere Udalak sektorearen eraikuntza aprobetxamenduaren 
kontura aurreratutako gastuak konpentsatzeko, behin sektore osoaren balorazio gaurkotua 
egin eta gero; gauzak horrela, Guardiako Udalak aurreratutako gastuak konpentsatu ahalko ditu 
gastu guztietatik eta urbanizazio zamatik libre egongo den eraikuntza aprobetxamenduaren 
bidez.

Sistemaren eta proiektuaren aldaketaren ondorioz sortutako gastu guztiak jabeek hartu be-
harko dituzte bere gain; hala ere, hori ez da oztopo izango horiek arestian aipatutako moduan 
konpentsatzeko, baldin eta Guardiako Udalak aurreratu behar baditu.

Ezarpen honetan jasotakoak ez dakar berekin itun batzarra osatzen duten jabeak edo haien 
ordezkariak sektorearen urbanizazio gastuak ordaintzen laguntzetik salbuestea.

Azkenik, eta ondorio hauetarako, Guardiako Udalak “El Castilarreko egoitza bloke berrietako 
13. eta 14. arloak ” garatzeko itun batzarrari jakinaraziko dio aldizka-aldizka zein den hitzarmen 
honen obrak adjudikatzeko kostua eta zein den azken likidazioa; era berean, burutzapenerako 
beharrekoak diren gainerako kostuen berri ere emango dio, hala nola obren zuzendaritza fakul-
tatiboarena eta beharrezkoak diren gainerakoena, eta hori guztia hala egingo du gastuak ja-
sanarazteko.

Honako hau esan behar du:

LAUGARRENA. OBRAK AURRETIK GAUZATZEA.

Hitzarmen honen xedea aurretik adierazitako urbanizazio lanen zati bat aldez aurretik 
gauzatzea denez, Guardiako Udalak gauzatuko dituela hitzartzen duten alderdiek.

Ondorio horietarako, Guardiako (Araba) hirigintza plangintzako arau subsidiarioetako “El 
Castilarreko egoitza bloke berrietako 13. eta 14. arloak” garatzeko itun batzarrak, jarduketa 
eremuan sartutako lurren jabeen izenean, eta urbanizazioaren burutzapenari begira lur guztien 
titular fiduziarioa den aldetik, agiri honen bidez, Guardiako Udalaren esku jartzen ditu egin 
beharreko obrek ukitako lur guztiak; era berean, honen bidez obra horien burutzapena ere 
baimentzen du berariaz.

Aipatutako lanak Guardiako Udalak egingo ditu, kontratatu ondoren, sektore publikoaren 
kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 indarreko Legean ezarritako prozeduren arabera.

Era berean, alderdiek erabakitzen dute obra horien zuzendari fakultatiboa Guardiako Udala 
izango dela, bere zerbitzu teknikoen bidez, edo dagokion laguntza teknikoa kontratatu, sektore 
publikoaren kontratuen indarreko araudiaren arabera.

Obra horien kostua Guardiako Udalak hartuko du bere gain; hala ere, Guardiako (Araba) 
hirigintza plangintzako arau subsidiarioetako “El Castilarreko egoitza bloke berrietako 13. eta 
14. arloak ” garatzeko itun batzarrak Guardiako Udalari itzuli beharko dizkio gastu horien zen-
batekoa. Itzulketa osoa sektorearen urbanizazioa burutzen den momentuan egin beharko da.

Edozein kasutan ere, Guardiako Udalak aurreratuko dituen lanak 13. eta 14. arloak garatzeko 
eremuaren zati direnez gero, eremuaren sustatzailea den itun batzarrak edozein unetan eta be-
harrezko izapideak eginda onartu ahalko du obrei aurre egiteko jabeei zuzendutako urbanizazio 
kuota baten igorpena, hori Guardiako Udalari itzuliz.

Dena dela, itzulketa hori zatikatuko da eta eraikin bakoitzak 13-14. burutzapen unitatean duen 
partaidetza kuotaren heinekoa izango da, eta egin beharko da sektorean eraikitzeko edozein 
lizentzia modu independentean eman aurretik eta sekula ez jarduketa urbanizatzailearen 
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programan ezarritako epeak baino beranduago. Data hori iritsita, Guardiako Udalari itzuli ez ba-
zaio burututako obren kostu osoa, zenbatekoa mugaeguneratu dela eta itun batzar sustatzaileari 
exijitzeko modukoa dela ulertuko da; gauzak horrela, itun batzarrak berehalakoan ordaindu 
beharko du, eta, edozein kasutan ere, hurrengo hogeita hamar eguneko epearen barruan.

Eremuaren sustatzaileek azalpen zatian zehaztu duten bezala, bere egunean izenpetutako 
X. ezarpenak aipatzen dituen urbanizazio gastuen ehuneko 7ko berme abala gordailutzeko 
dagonez gero, aldeek elkarren adostasunaz hitzartu dute aurreratutako gastuak itzultzeko epea 
igarotzen bada eta itzulketarik ez badago, jarduketa sistema aldatuko dela eta itun sistematik 
lankidetza sistemara igaroko da, hori guztia urbanizazio gastu gisa likidatuko da; gauzak horrela, 
hori une honetatik aurrera baimentzen da.

Hori gertatuz gero, Guardiako Udalak birpartzelazio proiektua aldarazi ahalko du nahieran 
eta inolako justifikaziorik gabe, betiere Udalak sektorearen eraikuntza aprobetxamenduaren 
kontura aurreratutako gastuak konpentsatzeko, behin sektore osoaren balorazio gaurkotua 
egin eta gero; gauzak horrela, Guardiako Udalak aurreratutako gastuak konpentsatu ahalko ditu 
gastu guztietatik eta urbanizazio zamatik libre egongo den eraikuntza aprobetxamenduaren 
bidez.

Sistemaren eta proiektuaren aldaketaren ondorioz sortutako gastu guztiak jabeek hartu be-
harko dituzte bere gain; hala ere, hori ez da oztopo izango horiek arestian aipatutako moduan 
konpentsatzeko, baldin eta Guardiako Udalak aurreratu behar baditu.

Ezarpen honetan jasotakoak ez dakar berekin itun batzarra osatzen duten jabeak edo haien 
ordezkariak sektorearen urbanizazio gastuak ordaintzen laguntzetik salbuestea.

Azkenik, eta ondorio hauetarako, Guardiako Udalak “El Castilarreko egoitza bloke berrietako 
13. eta 14. arloak ” garatzeko itun batzarrari jakinaraziko dio aldizka-aldizka zein den hitzarmen 
honen obrak adjudikatzeko kostua eta zein den azken likidazioa; era berean, burutzapenerako 
beharrekoak diren gainerako kostuen berri ere emango dio, hala nola obren zuzendaritza fakul-
tatiboarena eta beharrezkoak diren gainerakoena, eta hori guztia hala egingo du gastuak ja-
sanarazteko.

Guztiek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan argitaratzen da hau.

Guardia, 2018ko urriaren 5a

Alkate-lehendakaria
PEDRO LEÓN GARCÍA DE OLANO
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