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LAPUEBLA DE LABARCAKO UDALA

Behin betiko onespena ematea Lapuebla de Labarcako Udalaren eta Bodegas Larchago SA upel-
tegiaren arteko hirigintza hitzarmenari, zeina baita HAPOan 2 poligonoko 36 lurzatia antolatzeko 
(Senda del Soto, 4. zk.)

Udalbatzak 2020ko urriaren 30ean hartutako erabaki baten bidez, hasierako onespena eman 
zitzaion HAPOan 2 poligonoko 36 lurzatia (Senda del Soto, 4. zk.) antolatzeko plangintza eta 
egikaritzearen hirigintza hitzarmenari.

2020ko azaroaren 20ko ALHAOn (132. zenbakia) osorik argitara eman eta hogei egun balio-
dunez jendaurrean egon zen bitartean alegaziorik aurkeztu ez zenez, behin betiko onesten da 
Udalbatzaren 2021eko urtarrilaren 15eko ohiko bilkuran hartutako erabakiaren bidez, hasieran 
argitaratutako testuari zuzenketa hau eginez:

Xedapen iragankorra. Honako paragrafo hau eransten da: “Baldin xedapen honetan eza-
rritakoa gauzatzen bada, Udalak bermatuko du bost metro zabal izango den sarbidea egingo 
dela sustatzaileak egingo duen urbanizazioaren amaieratik, Senda del Sotorako bere lurzatiaren 
aurrean, Bodegas Larchago SAk Udalari lagatzen dion lurzatiaren aldameneko bere lurzatiaren 
albo batean aukeratzen duen tokira bitartean. Nolanahi ere, pasabide hori bermatzeak ez du 
esan nahi Udalak obrak egin beharko dituenik hura egokitzeko ibilgailuak igaro ahal izateko.”

Behin betiko onetsitako hitzarmena data honetan izenpetuta, eta Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak zazpigarren xedapen gehigarrian xedatutakoa betez, 
behin betiko onespena argitaratzen da.

Administrazio bideari amaiera ematen dion erabaki horren aurka administrazioarekiko 
auzi errekurtsoa jarri ahalko da Gasteizko administrazioarekiko auzien epaitegietan, bi hila-
beteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatuta. Bestela, aukerako berraztertzeko 
errekurtsoa jarri ahalko da erabaki hau hartu duen organoaren aurrean, hilabeteko epean. 
Organoaren esanbidezko edo presuntziozko ebazpenaren aurka, administrazioarekiko auzi 
errekurtsoa jarri ahalko da Gasteizko administrazioarekiko auzien epaitegietan, bi hilabeteko 
epean, errekurtsoa ezesteko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatuta, edo sei hila-
beteko epean, errekurtsoaren presuntziozko ezespena gertatu eta hurrengo egunetik zenbatuta.
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