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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

GAUBEAKO UDALA

Jendaurrean jartzea Araba Garapen Agentziarekin sinatu beharreko hitzarmena

Alkatetzaren uztailaren 26ko 151/2021 Ebazpenaren bidez, alkate-lehendakariak abatzi du 
Gaubeako Udalak eta Araba Garapen Agentziak sinatu beharreko hirigintza hitzarmena onestea.

Espedientea hogei egun baliodunez jarriko da jendaurrean iragarki hau ALHAOn argitaratu 
eta hurrengo egunetik aurrera. Egun horietan, interesdunek egoki deritzeten alegazioak aurkeztu 
ahal izango dituzte. Espediente osoa udal bulegoetan kontsultatu ahal izango da jendaurrean 
jartzeko izapideak iraun bitartean.

Hasierako onarpenaren arabera, hitzarmenaren testu osoa, honako hau da:

Gaubeako Udalak eta Araba Garapen Agentziak sinatu beharreko hirigintza hitzarmena 

Gaubea, 2021eko ………...........…. ren ...........…(a)

Bildu dira

Batetik, Gorka Salazar Senso, adinduna, Gaubeako Udalaren izenean eta hura ordezkatuz, 
korporazio horren legezko ordezkaritzan, eta egintza honetarako berariaz gaitua, 2021eko uz-
tailaren 26ko ebazpenaren arabera.

bestetik, j.g.m., adinduna (helbidea: landazuri kalea, 13-15, nan: ...............…), araba garapen 
agentzia saren izenean eta hura ordezkatuz, sozietatearen zuzendari gerentea den aldetik, sozie-
tatearen administrazio kontseiluaren 2015eko irailaren 15eko erabakiari jarraikiz. akordio hori 
arabako merkataritza erregistroan inskribatuta dago, 1540 liburukian, 56 orrian, vi-57 orrian, 
74. inskripzioan, Konpainiaren helburu soziala gauzatuz, hau da, lurzoru industriala prestatzeko 
ekintza urbanizatzailea eta plangintza egikaritzeko behar diren gainerako ekintzak gauzatuz.

Alderdiek hitzarmen hau egiteko gaitasun osoa onartzen diote elkarri, eta ondorio horieta-
rako,

Azaltzen dute

I. Gaubeako Plan Orokorrak SAUI-2 sektorea industria-erabilerarako mugatuta duela.

Plan Partziala Arabako Hirigintza diputatuaren 2015eko urriaren 19ko 365/15 Foru Aginduaren 
bidez onetsi zela (2015eko azaroaren 6ko ALHAO).

II. Araba Garapen Agentzia SAk eremu horren hirigintzako jarduketa programa urkeztu diola 
Gaubeako Udalari, onar dezan. Programa horretan lankidetza-sistema ezartzea aurreikusten da.

III. Araba Garapen Agentzia SAk eta Valdegovía Sociedad urbanística y Desarrollo Integral 
SAk (Gaubeako Udalaren hirigintza sozietatea) 2008ko urriaren 20an sinatutako hitzarmenaren 
arabera, Araba Garapen Agentzia SAk eskuratu zituela Valdegovía Sociedad urbanística y De-
sarrollo Integral SAren jabetzako finkaren subrogazio bidezko birpartzelazioaren ondoriozko 
industria-erabilerako eraikuntza aprobetxamenduak.

Bi aldeek eta Gaubeako Udalak 2016ko urriaren 20an sinatutako hitzarmenaren arabera, 
hitzarmen hori Araba Garapen Agentzia SArekin egindako kontratuak dakartzan eskubide eta 
betebeharren ondorengoa da, udal sozietatea desegitea aurreikusten den kasurako.
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Hitzarmen horretan, Araba Garapen Agentzia SAk bere gain hartu zuen urbanizazio- eta 
birpartzelatze-proiektuari eta eskualdatutako aprobetxamenduaren urbanizazioaren kostuari 
buruzko udal-betebeharren prestaketa eta kostua (ehuneko 15ekoa izan ezik, ez baitu urbani-
zazio-kargarik).

IV. Aurrekari horiekin, alderdiek honako erabaki hauek hartu dituzte:

Erabakiak

Lehenengoa. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 
173.4 artikuluarekin bat etorriz, Gaubeako Udalak Arabako Foru Aldundiaren mendeko sozietate 
publikoaren esku uzten du Dehesa-Tuesta eremuko SAUI-2 sektorea urbanizatzeko sistemaren 
kudeaketa eta egikaritzea.

Bigarrena. Araba Garapen Agentzia SAk eskuordetzaren arabera egiten dituen jarduera 
guztien berri emango dio unean-unean Gaubeako Udalari.

Nolanahi ere, udalaren onespena behar duten egintzak Gaubeako Udalak onar ditzan aur-
keztuko dira.

Hirugarrena. Eskuordetzeak ez dakar inolako kudeaketa-gasturik Gaubeako Udalarentzat, 
eta, beraz, ez da bidezkoa udalak inolako gasturik ordaintzea hitzarmen honetan jasotako 
eskuordetzearen ondorioz; horrek ez du esan nahi beste subjektu partehartzaile batzuei ezin 
jasanaraztea kudeaketa-gastuak, legezko mugen barruan.

Laugarrena. Eskuordetzea indarrean egongo da harik eta Gaubeako Udalak baliogabetzea 
erabaki arte.

Gaubea, 2021eko uztailaren 27a

Alkate-lehendakaria
GORKA SALAZAR SENSO
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