MUNITIBARKO UDALA
IRAGARKIA
MUNITIBARKO UDALEKO ARAU SUBSIDIARIOTAN JASOTAKO BUM4B
MINTEGI EGIKARITZE-UNITATEAREN HIRIGINTZAKO JARDUKETAPROGRAMAREN HASIERAKO ONESPENA. JARDUKETA SISTEMA:
LEHIAKETA PUBLIKOA.

MUNITIBARKO Udalbatzak, 2017ko abenduaren 14ko osoko bilkuran, hasierako
onespena eman dio BUm4B MINTEGI egikaritze-unitatearen hirigintzako jarduketa
programari. 2/2006 Legeak, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoak, 156.3
artikuluan jasotzen duen bezala, jendaurrean argitaratuko da 20 egun balioduneko
tartean, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Tarte
horretan beharrezko alegazioak egin ahalko dira udal-administrazio honetan, bulegoko
ordutegian.
Hirigintzako jarduketa-programaren eragin-eremua bizitegi-erabilerako m4-B
egikaritze-unitatea da, eta lursail hauek osatzen dute: 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. eta
4.2.5. Guztira, 3.338,97 metro koadroko azalera eta 1.960 sabai-metro koadroko
eraikigarritasuna du, gehienez ere 8 etxebizitza libre hartzeko bestekoa. Lursail hauetara
iristeko zerbitzuko kalearen urbanizazio-karga 126.476,33 €an (ehun eta hogeita sei
mila laurehun eta hirurogeita hamasei euro eta hogeita hamahiru zentimo) balioztatzen
da. Urbanizazioa egiteko, zuinketa-akta egiten denetik urte beteko epea dago. Bizitegiak
osorik eraikitzeko urtebeteko epea egongo da, urbanizazio-obrak jasotzen direnetik
hasita. Eragile urbanizatzailearen jarduketa-sistema erabiliko da, 2/2006 Legeak,
Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoak, 159. artikuluan eta bat datozen
gainerakoetan jasotzen duen bezala. Hirigintzako jarduketa-programa lehiaketa publiko
bidez esleituko da, 2/2006 Legeak, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoak,
166. artikuluan jasotzen duen moduan.
Munitibarren, 2017ko abenduaren 27an
Alkateak,
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MUNITIBARKO UDALA

IRAGARKIA
“MUNITIBARKO P.G.g.2 PLANGINTZA ERAMUAREN BORONDATEZKO
BIRPARTZELAZIOA” delakoari hasierako onarpena
Udal Batzar Osoak, 2006ko irailaren 13an eginiko Ohiko Bilkuran, hasierako onespena
eman
zion
“MUNITIBARKO
P.G.g.2
PLANGINTZA
ERAMUAREN
BORONDATEZKO BIRPARTZELAZIOA” delakoari.
Jende aurrean azaltzen dena, BAOn argitarapenetik zenbatzen hasita 15 eguneko epean,
Udaletxeko Idazkaritzan aztertu ahal izan dadin eta bidezkoak izan daitezkeen
alegazioak aurkeztu ahal izan daitezen.
Munitibarren, 2006ko urriaren 5ean
Alkateak,
Iker Belaustegi Oar
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IRAGARKIA
“MUNITIBARKO P.G.g.2 PLANGINTZA EREMUAREN XEHETASUN
AZTERLANA” delakoari behin betiko onarpena
Udal Batzar Osoak, 2006ko abenduaren hamahiruan egindako ohiko bilkuran,
“Munitibarko P.G.g.2 Plangintza Eremuaren Xehetasun Azterlana" delakoari behin
betiko onarpena eman dio

Eta horren berri ematen da dagozkion ondorioetarako . Bestetik, administrazio-bidea
amaitzen duen egintza horren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez
daiteke EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako Sailean bi
hilabeteko epean, iragarki hau BAOn argitarapenetik zenbatzen hasita,
administrazioarekiko auziak arautzen dituen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. eta
46. artikuluan ezarritakoaren arabera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen
urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 52.1 eta 109.c) artikuluekin bat etorriz.
Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazitako administrazioarekiko
auzi-errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke ebazpena
eman zuen organoari hilabeteko epean, iragarki hau BAOn argitarapenetik zenbatzen
hasita.
Hori guztia, aurretik aipatutako urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116. eta 117. artikulu
eta kidekoetan ezarritakoarekin bat etorriz, eta interesatuek bere eskubideak babesteko
egoki irizten dituzten egintza edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.
Munitibarren, 2006ko abenduaren 14an.
ALKATEAK,

Sin.: Iker Belaustegi
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