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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IEKORAKO UDALA

Iekorako hondakin uren araztegia ustiatzeko kudeaketa esleipenaren hitzarmenaren behin betiko 
testua eta Iekorako Udalaren 2021eko uztailaren 7ko Osoko Bilkuraren erabakia, zeinaren bidez 
Arabako Errioxako Ur Partzuergoari kudeaketa esleipena emateko espedientea onesten baita

Arabako Errioxako Ur Partzuergoari kudeaketa esleipena emateko espedientea onetsi ondo-
ren, sinatutako hitzarmena argitaratzen da jendeak ezagut dezan, Sektore Publikoaren Araubide 
Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11.3.b) artikulua betez, Gardentasunari, informazio 
publikoa eskuratzeko bideari eta onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 8.1.b) arti-
kuluarekin bat etorriz.

Hitzarmena, Iekorako Udalaren eta Arabako Errioxako Ur Partzuergoaren artekoa, Iekorako 
hondakin uren araztegia ustiatzeko kudeaketa esleipenerako.

Iekora (Araba), 2021eko uztailaren 27a,

Bildu dira

Alde batetik, Rafael Fernández Jalón, Iekorako Udaleko (Araba) alkatea denez.

Eta bestetik, Juan José Garcia Berrueco, Arabako Errioxako Ur Partzuergoko presidentea 
den aldetik (IFZ: P-0100363-A).

Parte hartzen dute

Lehenak, Iekorako Udalaren izenean eta ordezkaritzan, zeinak jakinarazpenetarako hemen 
baitauka egoitza: Iekora herriko Eliza kalea 2, 01322 PK, alkate den aldetik, egintza honetarako 
berariaz gaituta 2021eko uztailaren 7ko osoko bilkuraren erabakiz.

Eta bigarrenak, Arabako Errioxako Ur Partzuergoaren izenean eta ordezkaritzan (IFZ: P-0100363-A), 
zeinak hemen baitauka egoitza: Guardia herriko Diputazio etorbidea z/g, 01300 PK, presidente 
den aldetik, egintza honetarako berariaz gaituta.

Alderdiek hitzarmen hau egiteko nahikoa lege ahalmena onartzen diote elkarri, eta ondorio 
horietarako:

Azaltzen dute

I. Arabako Errioxako Uren Partzuergoa zuzenbide publikoko erakunde bat da, Iekorako uda-
lerriko hondakin uren hornidura eta tratamendu zerbitzuak kudeatzen dituena, Iekorako Udalak 
kudeaketa esleipena eman baitio.

II. 2019ko martxoaren 6an, Arabako Errioxako Ur Partzuergoaren eta Iekorako Udalaren 
arteko lankidetza hitzarmena sinatu zen, Iekorako herrian hondakin uren araztegi bat jartzeko 
obrak egiteari buruzko laguntza teknikoa eta ekonomikoa emateko.

III. Hitzarmenaren klausulen bosgarren puntuan honakoa ezartzen du:

Bosgarrena. Iekorako Udalak, udalbatzaren erabakiaren bidez, Iekorako HUAren ustiapena 
Arabako Errioxako Ur Partzuergoari lagatzea erabakiko du, obra jasotakoan, baita haren jabetza 
ere. Hura Arabako Foru Aldundiaren Obra eta Zerbitzuen Foru Plana arautzen duen apirilaren 
12ko 9/2017 Foru Arauan ezarritako epea amaitutakoan gauzatuko da.
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Horretarako, Iekorako Udalak erreferentziako lurzatiak zedarrituko ditu, lurzati berriak sortuz, 
lagako diren azpiegiturak kokatzeko behar den azalera dutenak.

IV. 2020ko azaroaren 26an, obren jasotze akta izenpetu zuten hauek: obren sustatzaile den 
Rafael Fernández Jalón Iekorako Udaleko alkate-lehendakaria; Juan José García Berrueco Ara-
bako Errioxako Ur Partzuergoko presidentea; zuzendaritza fakultatiboa den Sergio Fernández 
Oleaga Bide, Ubide eta Portu ingeniaria; eta enpresa esleipendun den Yecora (Excavaciones 
Fermín Oses SL - Initek Ingenieros SL) ABEE, Juan Manuel Fernández Irús ordezkaria duena.

V. Iekorako udalerriko hondakin uren isurketak kolektore bakar batean bateratzeko ponpaketa 
bat egiteko eta erreaktore berean aireztatzeko eta dekantatzeko SBR prozesu sekuentzial baten 
bidez arazketa sistema berri bat eraikitzeko obrak amaitu ondoren, finkatu zen HUA berria 
martxan jarri eta hurrengo hiru urteetan Yecora ABEE izango dela hura ustiatzeko ardura izango 
duena.

VI. Aurreikusitako ustiapen aldia amaitzean, Arabako Errioxako Ur Partzuergoak azpiegitu-
ren ustiapena kudeatzen jarraituko du (HUA eta ponpaketa), badauden alta eta baxu sarearen 
kudeaketa esleipenaren esparruan.

Azaldutako aurrekariak ikusita, alderdiek kudeaketa esleipenaren akordio hau ezarri dute, 
Iekorako hondakin uren araztegiko azpiegiturak ustiatzeko kudeaketa esleipenari buruzkoa, 
Arabako Errioxako Ur Partzuergoaren alde, Arabako Errioxako Ur Partzuergoak eta Iekorako 
Udalak Iekorako herrian hondakin uren araztegi bat instalatzeko obrak egiteko laguntza tekniko 
eta ekonomikoa emateko sinatutako lankidetza hitzarmenaren arabera, klausula hauen arabera:

KLAUSULAK

Lehenengoa. Arabako Errioxako Ur Partzuergoak onartzen du Iekorako hondakin uren araz-
tegia ustiatzeko kudeaketa esleipena, gauzatutako instalazioena hiru urtez 2020ko azaroaren 
26ko obren harrera aktan xedatutakoaren arabera.

Aurreikusitako ustiapen aldia (hiru urte) amaitzean, Arabako Errioxako Ur Partzuergoak 
azpiegituren ustiapena kudeatzen jarraituko du (HUA eta ponpaketa), goi eta baxu sarearen 
kudeaketa esleipenaren esparruan.

Eta bi alderdiak ados daudela eta xedatutako guztia onartzen dutela erakusteko, hitzarmen 
hau izenpetzen dute, bi aletan, izenburuan esandako tokian eta egunean.

Erabaki honek administrazio bidea agortzen du, eta berorren aurka berraztertzeko errekurtsoa 
aurkeztu ahal izango da hilabeteko epean udalbatzan, iragarki hau argitaratu ondorengo egune-
tik hasita, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legeak 123. eta 124. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorrita. Bestela, 
administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango zaio bi hilabeteko epean zuzenean Gasteiz- 
ko administrazioarekiko auzietarako epaitegian, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita, Administrazioarekiko Auzibideetarako Jurisdikzioaren uztailaren 13ko 29/1998 
Legeak 46. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita. Aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez-
tea erabakitzen bada, ezin izango da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu, harik eta 
berraztertzeko errekurtsoa berariaz ebatzi edo errekurtso hori isilbidez ezetsi arte. Nolanahi ere, 
zure alde egiteko bidezkoagotzat jotzen duzun beste edozein errekurtso aurkez dezakezu.

Iekora, 2021eko uztailaren 27a

Alkatea
RAFAEL FERNÁNDEZ JALÓN
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