UDALAREN PREMIAZKO BILKURAREN AKTA
BERTARATUAK
alkate-udal burua
BEGOÑA BALERDI URDAMPILLETA
zinegotziak
OIER MINTEGI ZEBERIO
LOURDES SARASOLA ETXEBERRIA
JUAN JOSE GOGORZA BALERDI
FRANCISCA ZUBELDIA LULUAGA
JOSEFINA ALTUNA AZURMENDI
JOSE MARIA SARASOLA ETXEBERRIA

IDAZKARIA
ANA JESUS ZABALA GARMENDIA

Lizartzan,
2014ko
uztailaren
9an,
arratsaldeko 19:00etan, eta Udaleko alkate
udalburua, Begoña Balerdi Urdampilleta
izanik, Udaletxeko Bilkura Aretoan bildu
dira alboan adierazitako zinegotziak.
Bilkuraren fede ematen du Ana Jesus
Zabala Garmendia, udal-idazkari-kontu
hartzaileak.
Bilkurari hasiera eman dio presidenteak,
eta hauek izan dira jorratutako
GAIAK

LEHENA. LEHENA. PREMIATASUNAREN JUSTIFIKAZIOA
Alkateak, hitza harturik, dio:
Premiatasunezko bilkuraren justifikazioa, Tolosaldeko PTP-ari alegazioak jartzea da.
Premiatasunezko bilkura egiteko proposamena, aztertu eta eztabaidatu ondoren, aho
batez onartua izan da.
BIGARRENA. TOLOSALDEKO PTP-ari ALEGAZIOAK
PTPari egiten zaizkion alegazio hauen bidez, Tolosaldearen etorkizun eraikitzea
dugu helburu. Mota honetako dokumentoez, epe ertain luzeko egitasmoak antolatu
nahi dira, ondorioz ezinbestekoa da hauek garaiko behar, aukera eta errealitateetan
oinarritzea.
Lurralde batek bere garapenerako ezinbesteko tresna du honakoa, PTPa.
Horrela, honen bidez eskualde mailako oreka eta etorkizuneko aukerak identifikatu eta
bideratzen dira. Herri mailatik haratago, eskualde mailan artikulatzen da dokumentoa,
jakitun herri ikuspegiak baino egitura eskualdeak behar duela izan, hau baita tokiko
errealitateei hoberen egokitzen zaien esparru geografikoa.
Gurean, Tolosaldea, 28 herriz osaturiko lurraldea da, non Tolosa buru den. Herri
txiki eta eskualde buruaren arteko arremanak indartsuak izan dira beti eta Tolosak
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inguruko herriei zerbitzuak eskaini izan dizkio. Horren erakusle, Euskal Herriko
merkataritza dentsitate altuena duen herria izatea Tolosa, finean eskualdeko
populazioari zerbitzuak eskaintzen dizkiolako . Hau horrela, guztiz zentzuzkoa da PTP
honen eragin esparrua Tolosaldea izatea.
Aurrez aipatu moduan, ezinbestekoa da horrelako dokumeto batek, garaiko
beharretatik abiatuta etorkizuneko ildoak markatzea eta horretarako egungo egoera
izatea oinarri.
Azken urteetako gora behera ekonomikoek agerian utzi dute aurretik zegoen
hazkuntzaren paradigma edota hazkuntza infinitoan oinarrituriko eredu ekonomikoak
dituen mugak. Hau horrela izaki, etorkizuna eraikitzeko oinarri dokumentoak ezin dio
bizkar eman azken urteek eman diguten irakaspenari. Dokumento honen lehen
zirriborroa 1998koa dela kontutan hartuta, garaiez kanpo geratu dela agerian gelditzen
da. Gainera, berau zati handi batetan garatuta dago nahiz eta onartua egon ez,
ondorioz alegazio hauen bidez, garatu gabe dauden zenbait puntu jorratuko dira,
zentzu gutxi baidu eginikoaren gainean ezer esatea, egina baida.
PTPa, eskualde mailako ildoak bideratzen dituenez, herri mailako
planeamenduek ere honek markaturiko iparra jarraitu behar dute eta aldi berean,
PTPak DOTak jarritakoak. Horrela, eskuartean dugun dokumentoa bere gainetik
dagoen DOTa baino lehenago erredaktatuta dago, ondorioz eta kontutan hartuta hau
ere errebisatzeko aurreikuspena dagoela, alegazio hauek egungo kontestua oinarri
hartutz lantzen dira.
Hazkuntza infinitoaren paradigmak porrot egin du, horrela hemendik aurrerako
lurralde antolaketa diseinuak ditugun azpiegituren kudeaketa eta efizientzia bilatu
behar dute. Lur berrien okupazioa, industria gune berrien sorrera, urbanizazio eta
herrien hazkuntza neurrigabeek behar objetiboei erantzun behar diete eta horien
aurretik egun dugunaren kudeaketa efizientea lortu behar da. Horrela lehentasunak
industriguneen modernizazioan, etxe hutsen aurkako politika efikazen kudeaketan,
zerbitzu publiko efizienteetan oinarrituriko garraio zerbitzuen eskaintzan, lehen
sektorerako lur erreserbetan egon behar dute.
Horrela, eskualde mailan egun eraikiak dauden azpiegituren efizientzia bilatu
behar da, dauden gune zaharkituen modernizazioa eta eraberritzea lehenetsi gune
berrien okupazioaren gainetik.
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Lurralde garapen honen erdigunean eskualdeko herri txiki handien arteko oreka
egon behar da. Eskualdearen idiosinkrasia errespetatzen eta hau etorkizuneko aukera
moduan hartzen.
Hona hemen Tolosaldea Eskualdearen izenean, berau osatzen dugun 28
udalerriok proposatzen ditugun aldaketa nagusiak:
1. IBARRAKO SAHIESBIDEA.
Sarreran aipatutako eredu desarrollistari erantzuten dio. Lur berriak okupatuko
lituzke eta bere inguruan lurraren espekulazioa areagotuko luke. Bide azpiegiturei
dagokienez, egun ditugunen optimizazioaren azterketa sakona egitea eskatzen dugu
eta aldi berean, garraio publikoaren eta garraio alternatiboen sustapena egin dadin
ikerketa egokia egitea eskatzen dugu.
2. VILLABONA-ANOETA-IRURA KORRIDOREA.
Lurralde zatikako plan honek Oria ibaiak Irura-Anoeta eta Villabona artean urteen
poderioz sortutako lur sedimentarioak okupatzea aurreikusten du.
Lurralde kohesioari eta garapen ekonomiko orekatu bati erantzun nahi badio,
lurralde zatikako planak, datozen hamarkadetan eskualdean garatu daitezkeen nekazal
ihardueren lur beharrei erantzun behar die. Beraz, sedimentazio lur hauek,
nekazaritzarako oso produktiboak direnez, nekazal ihardueretarako erreserba moduan
jaso beharko lirateke. Ez ditugu lur produktiboak okupazio berriekin hipotekatu nahi,
eskualdean kontsolidatutako lur industrial eta residentzialak zaharkituta hiltzen ari diren
bitartean. Lehentasuna hauen modernizazioa da.
3. MANDOEGIKO PARKE EOLIKOA.
Ez dugu uste lurralde zatikako planaren eskumena denik gai hau. Dena dela,
hala jasoko bada, PTSak dioena jaso beharko luke eskualdeko herritarren horren berri
izan dezaten. Energia berriztagarrien aldeko apustua egin beharra dago baina hau ere
beste eskala batetan eta modu alternatiboan gara daitekeela uste dugu: Urkizuko Mini
Eolika Proiektua, Villabonako Agaraitz Zentral hidroelektrikoa… energia berriztagarrien
estrategiak, tokiko beharrei erantzun beharko lieke eta jadanik dauzkagun baliabideen
aprobetxamentutik abiatu.
4. TOLOSAKO SAN ESTEBAN ESPARRUA.

ASKATASUNAREN PLAZA, 1  Tel: 943 670700 – Faxa: 943 674976  lizartza@udal.gipuzkoa.net  20490 LIZARTZA (Gipuzkoa)

Lurralde zatikako planak esparru honi aitortzen dion eraikitze muga handiegia da
eta beraz, etorkizunean eraikitze dentsitate gutxiago daukan esparru bat izatea
eskatzen da.
5. OSASUN AZPIEGITURAK.
Tolosaldea da EAEn, eskualde izaerako hospital publikorik ez duen eskualde
bakarrenetakoa.
Hau honela, etorkizunean zabal daitezkeen aukerak ikusita, eskualdeko
herritarren beharrak asetzeko nahitaezkoak diren osasun ekipamentuen kokapenerako
lur erreserba jaso beharko luke lurralde zatikako planak.
Eta beste gairik ezean, alkateak amaitutzat eman du bilkura, arratsaldeko
19:30etan, eta nik, idazkari naizen aldetik, horren fede eman dut.
ALKATEAK
Izpta: Begoña Balerdi Urdampilleta

IDAZKARI-KONTU HARTZAILEAK
Izpta: Ana Jesus Zabala Garmendia
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