
 

2017KO MARTXOAREN 20AN UDALBATZARRAK EGINDAKO OHIZKO BILKURAREN 

AKTA. 

  

Udaletxeko Bilkura Aretoan, idazpuruko eguneko arratsaldeko zazpirak eta hogeita hamar 

minutu direnean, Alkateak deituta eta lehen deialdian, Udalbatzarra elkartzen da, jarraian 

adierazten gai zerrendarekin ohizko bilkura egiteko: 

 

 

1.- 11. EREMUA OLABERRIA II HIRIGINTZA-EGIKARITZEKO KONTZERTAZIO HITZARMENEAN 

ADOSTUTAKOAREN ARABERA, ORMAZPEI S.L. ENPRESAREKIN TRUKATZEA BIDERATZEA. 

 

2.- ERAKUNDE EZ GUBERNAMENTALEN ARTEAN 2016KO DIRU BANAKETAREN ONARPENA. 

 

3.- ALKATETZAREN ERABAKIAK. 

 

4.- GALDE ERANTZUNAK. 

 

 

ETORRITAKO UDALBATZARKIDEAK: 

 

ALKATE-LEHENDAKARIA 

 

Joseba Izaguirre Arocena Jna. (Zegama Lantzen). 

 

ZINEGOTZIAK 

 

Maria Pilar Elorza Inchausti And. (Zegama Lantzen). 

Izaskun Igoa Arizcorreta And. (Zegama Lantzen). 

Juan José Gorrochategui Larrea Jna. (Zegama Lantzen).   

Ibon Zabaleta Urbizu Jna. (Zegama Lantzen). 

Imanol Garmendia Iruretagoyena Jna. (EH Bildu).  

Urko Gomez Ropón Jna. (EH Bildu). 

Olaia Elorza Iñarra And. (EH Bildu).  

Maria Luisa Gorrochategui Irastorza And.  (EH Bildu).  

 

EZ ETORRITAKO UDALBATZARKIDEAK: 

 

Legezko kide guztiak bertaratu dira. 

 

 

Idazkaria, Igor Alustiza San Vicente.  

 

 

 

1.- 11. EREMUA OLABERRIA II HIRIGINTZA-EGIKARITZEKO KONTZERTAZIO 

HITZARMENEAN ADOSTUTAKOAREN ARABERA, ORMAZPEI S.L. ENPRESAREKIN 

TRUKATZEA BIDERATZEA. 

 

2012ko uztailaren 26ko 11. Eremua Olaberria II hirigintza-egikaritzeko Kontzertazio 



Hitzarmena (aldatua) ikusirik. 

 

Hitzarmen horretan adierazitakoaren arabera, “Ormazpei SL” merkantila, Area 11 

Olaberria II, osatzen duten hirigintza eraikigarritasunaren lurren % 80,31-en jabe da, gutxi 

gora behera, eta Zegamako Udala, Area 11 Olaberria II, osatzen duten hirigintza 

eraikigarritasunaren lurren % 19,60-en jabe da, gutxi gora behera. 

 

2011ko otsailaren 14ko datarekin (2011ko martxoaren 2ko, Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 

41 zenbakia), Zegamako Udalak Area 11 Olaberria II, “Ormazpei SL” merkantilak 

sustatutako Hirigintza Iharduketaren Programa hasierako izaerarekin onartzea erabaki zuen 

eta informazio publikorako jartzea, jarduera sistema bezala, konzertazioarena ezarriz eta  

Ejekuzio unitate bakar bat ezarriz eta Area 11 Olaberria II (U.E.U 11.1)-ren mugaketa 

osatzen duena.  

 

Adieraziriko sistemaren gauzatzeak, Euskal Herriko lurzoruari eta hirigintzari buruzko 

ekainaren 30eko 2/2006 legearen 160.2 artikulua aplikatuz ,hitzarmen baten sinadura 

zeramala, zoluaren % 50,00 baino gehiagoko jabetza duenak, gutxienez, Legeak jasotzen 

dituen konpromezu batzuk bere gain har zitzan. Hitzarmen hori helburu horrekin idatzi zen. 

 

 

Hitzarmenaren bigarren eta hirugarren estipulazioetan adierazitakoaren arabera, indarrean 

zegoen araudia jarraituz, Udalari derrigorrezko dohako zesioari buruzko %15eko hirigintza 

edifikabilitatea 380.785,30 eurotan balioztatu zuten bi aldeek. Bestalde, Zegamako Udala, 

hirigintza edifikabilitate eskubidea duten emaniko bi partzelen - 5 eta 5 a zenbakidunak - 

jabe den neurrian eta gutxi gora behera %19,69-ko partaidetza kuota bat ordezkatzen 

dutelarik, sinatzaileek, Zegamako Udalaren %19,69-ari dagozkion hirigintza eskubideak 

284.960,33 eurotan zenbatzea adostu zuten. 

 

 

Era berean, zegozkion arauzko izapideak burutu ondoren, 2013ko urtarrilaren 14ko 

Alkatetza Ebazpenaren bitartez, Zegamako Hiri Antolaketako Testu Bateragineko 11. 

Eremuko- Olaberria II-ko Birpartzelatze proiektuaren behin betiko izaerarekin onartu zen. 

Hau, administrazio bidean irmo zelarik, Jabetza Erregistrora bidali zen finkaren egoera 

juridiko berria inskribatzeko. Jabetza Erregistroak garrantzizkoak ez ziren zenbait gai 

ikuskatu ondoren, horiek jasotzen zituen Birpartzelatze Proiektu Aldatuaren Testu Bateratua 

aurkeztu zen. Horren arabera, 2015eko apirilaren 14an, Erregistro horretara bidali zen hau 

inskribatzeko administrazio egiaztagiria. 

 

Zegamako Udalak, 2016ko maiatzaren 17an egindako udalbatzar bilkuran, Ormazpei S.L. 

enpresari, Zegamako Arau Subsidiarioetako 11. Eremuko –Olaberria II- A.20.11.3 partzelan 

20 etxebizitza, garajeak eta trastelekuak eraikitzeko baimena ematea. 

 

Kontzertazio hitzarmenaren laugarren estipulazioan adierazitakoaren arabera, “sinatzaileek 

adosten dute, Ormazpei SL merkantilak Birpartzelazio Proiektuan Zegamako Udalari 

esleituko zaion hirigintza eraikigarritasun osoa eskuratzeko konpromesua hartzen duela eta 

bera ordaintzeko, adieraziko merkantilak legeak ezartzen duena jarraituz, Zegamako 

Udalari ondoren adierazten diren ondasunak emango dizkiola”. 

 

Esleitutako eraikigarritasun hori balioztatu ondoren, guztia seiheun eta hirurogeita bost mila 

zazpiehun eta berrogeitabos euro eta hirurogeita hiru zentimokoa da (665.745,63 €). 



Adierazitakoaren arabera, eta A.20.11.3 partzelan burutuko diren eraikuntzak bideratu ahal 

izateko, beharrezko da Ormazpei S.L. enpresak lursail horiek bere gain hartzea, eta 

horrenbestez, dagokion trukatzea burutu nahi da, horren arabera Udalak honako lursailak 

emango dituelarik: 

 

- Zegamakoa Arau Subsidiarioetako Errebisioaren Testu Bateratuaren Lehenengo 

Aldaketaren 11. Eremuko Olaberria II Birpartzelatze Proiektuaren arabera geratzen 

diren partzelen arabera, a.20.11.3 partzelaren barnean %43ko banatu ezineko 

Partaidetza, ondarezko izaerarekin lurzoruaren udal ondarearekiko. Partaidetza 

horren gainontzeko %57ª Ormazpei S.L. enpresari dagokio. Geratzen den lursailaren 

guztizko azalera 1105 m2 da. 

 

Bere mugak honako hauek dira:  

 

Iparraldetik eta Mendebaldetik; emateko geratzen den f.10 lursaila, herri eremu librera 

zuzenduko dena. 

Hegoaldetik: geratzen den a.20.11.2 lursaila. 

Ekialdetik; emateko geratzen den f.20 lursaila, lorategi eta eremu berdeetara eta eremuaren 

mugara zuzenduko dena. 

 

Bere katastro erreferentzia 6162089 da eta bere finka zenbakia 6115813X da. 

 

Inskribaketa datuak honako hauek dira, 2164 tomoa, 86 liburua, 186 orrialdea, 4901 finka, 

1 inskribaketa. 

 

Emate horren kontraprestazio bezala, Ormazpei S.L.k honako hau emango dio Zegamako 

Udalari: 

 

- Gutxi gora behera 311 m²-ko eraikitako lokal bat eta gutxi gora behera 126 m²-ko 

terraza pribatua, biek batera, berrehun eta berrogei mila hiruehun eta laurogei euroko  

(240.380 €) balioa dute. 

 

- Eraikitako garaje bat, hemezortzi mila euroko (18.000 €) balioa duena. 

 

- Sei mila seiheun eta laurogeita hamairu euro eta hirurogeita hamairu euroko 

(6.693,73 €) zenbatekoa. 

 

Emate hori, Zegamakoa Arau Subsidiarioetako  11. Eremuko Olaberria II eremuaren parte 

den geratzen den a.20.11.3 lursailean eraikitze lanak hasi eta hogeita lau hilabeteko 

epearen barnean burutu beharko da, ezinbesteko arrazoiak ez badaude. 

 

Horrenbestez, ematea eta kontraprestazioaren balio osoa, berrehun eta hirurogeita bost mila 

hirurogeita hamairu euro eta hirurogeita hamairu zentimokoa (265.073,73 €) da, BEZ barne, 

ordainketa, espedientean jasotakoaren arabera burutuko delarik.  

 

Zentzu honetan, eragiketa honen oinarria den 2012ko uztailaren 26ko Kontzertazio 

Hitzarmen (aldatuan) jasotako emate eta kontraprestazio bailioak mantentzen dira. 

 

 

 



Adierazitakoaren arabera, Udalbatzarrak, Zegama Lantzen taldeko etorritako bost 

zinegotzien eta EH bildu taldeko lau zinegotzien aldeko botoekin,  aho batez, honako hau 

erabakitzen du: 

 

Lehena.- Aurrean adierazitako trukatzea onartu eta formalizatzea, eta horren arabera, 

Udalak emandako lursaiaren baliaren kontraprestazioan, adierazitako ondasunak onartzea. 

 

Bigarrena.- Udal honetako Alkateari, Joseba Izagirre Arozenari, egintza horiek bideratzeko 

beharrezkoak diren agiri publiko edo pribatuak gauzatzeko aginpidea ematea. 

 

Hirugarrena.- Adierazitako ondasunak jasotzen direnean Udal ondasunen inbentarioan 

jasotzea. 

 

Laugarrena.- Erabaki hau espedientean interesdunak direnei jakinaraztea. 

  

2.- ERAKUNDE EZ GUBERNAMENTALEN ARTEAN 2016KO DIRU BANAKETAREN 

ONARPENA. 

 

Udalak herrialde behartsuenekiko lankidetza programa eta dirulaguntzak banatzeko 

araudia onartuta du eta 2016ko ekitaldiari dagokion zenbatekoa banatzeko prozedura 

bideratu da. 

 

Horren arabera, onartutako araudian jasotako baloraketaren erizpideak jarraituz, 2016ko 

ekitaldiari dagokionez, 4.750,00 euro banatuko ziren eskatutako baldintzak betetzen zituzten 

erakunde ez-gubernamentalen artean. 

 

Honela, egindako eskariak aztertu eta baloratu ondoren, eta Gizarte Zerbitzuetako 

Lantaldeak egindako proposamena jarraituz, Toki Gobernu Batzarrak, aho batez, honako hau 

erabakitzen du: 

 

Lehena.- Udalak onartutako “Herrialde behartsuenekiko lankidetza programa eta 

dirulaguntzak banatzeko araudia” jarraituz, honako modu honetan banatzea 4.750,00 

euroko dirulaguntza: 

 

 

Izaki: Asociación Chernobil   

Saada Elkartea.  

Mundu Solidarioa Helburu      

Elikagaien bankua                                          

Elan Euskadi 

ONG Taupadak 

DOA. Denok osasunaren alde 

 

 

GUZTIRA                                      4.750,00  euro. 

                                                            

1.500,00 € 

   750,00 € 

   500,00 € 

   500,00 € 

   500,00 € 

   500,00 € 

   500,00 € 

 

 

Era berean adierazten da, honako ohiko beste laguntzen banaketa egingo dela: 

 

Parrokia: 800,00 euro. 



Zegamako odol emaileak: 450,00 euro. 

Aitzgorri Jubilatuen Egoitza: 1.500,00 euro. 

 

 

Bigarrena.- Erabaki hau adierazitako erakundeei jakinaraztea laguntzen araudia 

ezarritakoaren arabera honako hau bete beharko dutela adieraziz: 

 

“ Dirulaguntza justifikapena: 
 

Erakunde onuradunek ondoren aipatzen diren agiriak aurkeztu beharko dizkiote Udalari:  

 

a)Programa burutzeko arduradun izendatuko pertsonari dirua transferitu zaiolako 

frogagiria. 

 

b)Aurrera eramandako programa edo iharduerari buruzko Memoria xehea. 

 

c)Emandako dirulaguntzaren zenbatekoaren eraberako gastuen jatorrizko egiaztagiriak 

edo fotokopia konpultsatuak. 
 

Justifikatzeko epea: 

 

Aurreko arikuluan exijitutako agiriak gehienez honako epe hauetan aurkeztuko dira:  

a)Aurreko artikuluan lehenengo ataleko egiaztagiria, dirulaguntza jaso eta 2 hilabeteko 

epean.  

 

b)Hurrengo atalekoak (b eta c) eskatutako egiaztagiriak, iharduera subentzionatua bukatu 

eta 3 hilabeteko epean gehienez. 

 

Ez betetzearen suposamendua: 

 

Agindu honetan aurreikusitako betebeharretakoren bat ez betetzeak, hura berrikustea 

ekarriko du eta hala behar izanez gero, emandako dirulaguntza deuseztea, gutxitzea edo 

itzularaztea.” 

 

3.- ALKATETZAREN ERABAKIAK. 

 

Idazkariak, azkeneko ohiko bilkuratik, Alkateak hartutako ebazpenen berri ematen du: 

 

- 03/0217 erabakia, otsailaren 23koa, zenbait peoi lan burutuko dituen pertsona bat 

kontratatzeko prozeduran ezarritakoaren arabera, lanak burutuko dituen 

pertsonaren aukeraketa zozketan parte hartuko duten pertsonen zerrenda onartuz. 

 

- 04/0217 erabakia, otsailaren 24koa, 2415 zenbakia duen fakturen erlazioa 

onartuz, guztira, 30.320,18 eurokoa. 

 

- 05/0217 erabakia, otsailaren 24koa, nominen ordainketa erlazioa onartuz, 

14.280,30 eurokoa. 

 

- 06/0217 erabakia, otsailaren 24koa, zenbait fakturen erlazioa onartuz, guztira  

4.009,06 eurokoa. 



 

- 07/0217 erabakia, otsailaren 24koa,  zenbait peoi lan burutzeko aldi baterako 

langilea kontratatzea onartuz. 

 

 

- 01/0317 erabakia, martxoaren 15ekoa, Ostatua eta Kasinko alokairu kontratuaren 

fakturak onartuz. 

 

- 02/0317 erabakia, martxoaren 15ekoa, gimnasioko erabilpenaren ondoriozko 

urtarrileko tasen likidazioa onartuz.  

 

4.- GALDE ERANTZUNAK. 

 

- Olaia Elorza Iñarra zinegotziak (EH Bildu), Korrikaren egitarauaren azalpena egiten 

du, bilkurakideak, honi buruz eta bertaratuko diren zinegotzien azalpena eginez. 

Bestalde, datorren edizioan Korrika Zegamatik igarotzeko eskaera bideratzearen 

aldeko irizpena ematen da.  

 

 

Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, hasieran aipatutako eguneko arratsaldeko zazpirak 

eta berrogeita hamabost  minutu direnean Alkateak bilkurari amaiera ematen dio, esandakoa 

jasoarazteko, nik egiaztaturiko eta Alkateak sinaturiko akta hau egiten dudalarik. 
 

 

Eginbidea. 

 

Aurrean transkribaturiko akta, ............... orri dituela jasotzeko, 

zenbakidun paperan .................. zenbakitik ......................... 

zenbakira eta Udalak emandako zenbakietan, .................. 

zenbakitik .......................... zenbakira jasota geratu delarik. 

 

Zegama, 2017ko ....................k ....... 

 

 

Diligencia.  

 

Para hacer constar que el acta que antecede tiene .......... 

folios, numerados del ........................ al ................. en número de 

papel timbrado y del .................. al ....................... en 

numeración dada por el Ayuntamiento. 

 

  

Zegama a ......... de ...................... de 2017. 

 

O.E./ VºBº 

ALKATEAK/EL ALCALDE                                                             IDAZKARIAK/ EL SECRETARIO 


