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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IRUÑA OKAKO UDALA

Jakinarazpena María Jesús Molinuevo-ri

Saiatu arren ez denez lortu María Jesús Molinuevori espresuki jakinaraztea, ezagutzen den 
jakinarazpenetarako helbidean (udal honen eskuetan dauden datuen arabera, Independentzia 
kalea, 5-3C, Gasteiz), Alkatetza honen 194/2017 Ebazpena, bat etorriz urriaren 1eko 39/2015 
Legeak, herri administrazioen prozedura erkidearenak, 44. eta 45. artikuluetan xedatutakoare-
kin, iragarki hau argitaratzen da, adierazitako ebazpenaren jakinarazpen moduan balio dezan; 
honela dio:

194/2017 Ebazpena, zeinaren bidez neurri teknikoak hartzen baitira 
katastroko 26-2-244 lurzatian dagoen eta María Jesús Molinuevo 

Ortiz de Salido-rena den eraikinaren egoera dela-eta 

Ikusirik 2017ko otsailaren 13ko 64/2017 Ebazpenaren bidez agindu zitzaiola María Jesús 
Molinuevo Ortiz de Salido-ri, 26-2-244 lurzatian (Langraiz Okako Leizaola kaleko 3.ean) dagoen 
eraikinaren jabeari, hainbat jarduera berehala egiteko,: eraikinaren egoerak hirugarrenentzat 
zekarren arriskuagatik.

Jakinarazpena 2017ko apirilaren 12ko ALHAOren.bidez (43. zenbakia) egin zen.

Udalaren zerbitzu teknikoek ikuskatzeko bisita egin dute, udalean ohar bat jaso baita esanez 
bide publikora erori dela 26-2-44 lurzatiko sarrerako atearen karga-habea.

Kontuan harturik lurzatian arrisku eta peril egoera antzeman dela segurtasun publikoarentzat 
eta pertsonen osotasunarentzat.

Kontuan harturik 2/2006 Legeak, lurzoru eta hirigintzarenak, 202. artikuluan xedatutakoa,

Kontuan harturik Alkatetza honen eskumenak, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, toki araubidea-
ren oinarriak arautzen dituenak, 21.1 artikuluan xedatutakoaren arabera,

Ebazten dut

Lehenengoa. Udalaren zerbitzu teknikoek egin ditzatela behar diren txostenak zehazteko 
María Jesús Molinuevo Ortiz de Salido-rena den eraikinaren eta katastroko 2-2-244 lurzatiaren 
egoera.

Bigarrena. Udalaren zerbitzu teknikoek eman ditzatela behar diren jarraibideak neurri pre-
sako eta beharrezkoak hartu daitezen kalteak prebenitu edo saihesteko, edo, hala badagokio, 
hur-hurreko arrisku edo perilak minimizatzeko.

Hirugarrena. Eraikinaren jabea izango da hartzen diren neurriek sortzen dituzten kalte-gale-
ren eta haiek hartzeak dakarren kostuaren erantzule.

Laugarrena. Aurreikusitako neurriak hartzeak berekin ekarriko du espedientea hastea hur-hu-
rreko aurri fisikoko lege-egoera deklaratzeko.

Dagozkion ondorioak izan ditzan jakinarazten zaizu, ohartaraziz ezen esanbidezko egintza ho-
nek administrazio bidea agortzen duela eta horren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa 
aurkez dezakezula Gasteizko administrazioarekiko auzietarako txandako epaitegian, bi hilabe-
teko epean, jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunetik aurrera, bat etorriz uztailaren 13ko 
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29/1998 Legeak, administrazio auzietarako jurisdikzioa arautzen duenak, 8., 14. eta 46. artiku-
luetan xedatutakoarekin.

Hala ere, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri baino lehen, nahi izanez gero, berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diozu jakinarazten zaizun ebazpen espresaren aurka, 
ebazpena eman zuen organoari berari, hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta hurrengo 
egunetik aurrera. Hori guztia bat etorriz lehen aipaturiko urriaren 1eko 39/2015 Legeak, admi-
nistrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 123. eta 124. artikuluetan xedatu-
takoarekin; hala ere, egoki iritziz gero, beste edozein egintza edo errekurtso abiarazi ahal izango 
duzu zure eskubideak aldezteko.

Langraiz Oka, 2017ko maiatzaren 12a

Alkate lehendakaria
JOSE JAVIER MARTINEZ GARCIA
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