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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, uztailak 07. Asteazkena128. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Saila

Foru Erabakia «BI-10 errepidetik Gurutzetako ospitalerako sarbide berria Re-
tuerto auzoan eraikitzeko Proiektua (Bilborako noranzkoko galtzada)» proiek-
tua behin-behinean onetsi eta jendaurreko informazioaren entzunaldiaren iza-
pidean jartzen duena, errepideen arloko arautegiaren ondorioetarako.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2021ko ekainaren 29ko foru erabaki baten bidez (eguneko 
16. gaia) hau erabaki zen:

Lehenengoa: Behin-behinean onestea «BI-10 errepidetik Gurutzetako Ospitalerako 
sarbide berria Retuerto auzoan eraikitzeko proiektua (Bilborako noranzkoko galtzada)» 
proiektua. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua, BEZ gabe, bi milioi bederatziehun eta 
hamalau mila berrehun eta hamazazpi euro eta laurogeita bat zentimokoa (2.914.217,81 
euro) da, eta, %21eko BEZ-A barne, hiru milioi bostehun eta hogeita sei mila berrehun 
eta hiru euro eta berrogeita hamabost zentimokoa (3.526.203,55 euro). Obrak egikari-
tzeko estimatutako epea hamar (10) hilabetekoa da. Honen oinarria da espedientean 
dauden bidalitako proiektua eta onespen txostena.

Bigarrena: Informazio publikoko eta tokiko erakundeei eta ukitua izan den erakunde 
publikoari zuzenduko zaien entzunaldirako izapidetzea hastea agintzea, Bizkaiko Errepi-
deen martxoaren 24ko 2/2011 Foru Arauari jarraiki.

Hirugarrena: Proiektu hori jendaurrean erakustea hogeita hamar (30) egun baliodu-
neko epean, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren ondoko lehenengo 
egun baliodunetik zenbatuta, errepidea interes orokorrekotzat jotzea justifikatzen duten 
inguruabarrei dagokienez eta bere diseinuaren planteamendu orokorrari dagokionez 
egokitzat jotako alegazioak eta oharrak aurkeztu ahal izateko.

Laugarrena: Aurretik adierazitako ondorioetarako, Bilboko Ibañez de Bilbao kaleko 
20. zenbakian dauden Azpiegituretako eta Lurralde Garapenerako Sailaren bulegoetan 
espedientea erakusgai jartzea, erregistro horretan aurkeztu ahal izango direlarik dagoz-
kion alegazioak eta oharrak. Hala ere, Herri Administrazioetako Administrazio Proze-
durari buruzko urriaren 1eko 39/2005 Legeko 16.4. artikuluan ezarritako lekuetan ere 
aurkeztu ahal izango dira.

Halaber, 39/2015 Legearen 83.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, Bizkaiko Foru Al-
dundiaren webeko «jendaurreko informazioaren fasean dauden planak eta proiektuak» 
atalean kontsulta ahal izango da eta, aldi berean, alegazioak aurkeztu ahal izango dira 
web horretan agertzen den bulego birtualaren bidez.

Bosgarrena: Dagokion iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» jartzea.
Seigarrena: Jorratzen ari garen proiektuaren kopia bana bidaltzea Barakaldoko Uda-

lari, entzunaldi izapidetzean jartzeko, udal hori bi hilabeteko epean aztertzeko, proiek-
tuarekin ados dagoen edo ez dagoen adierazteko, eta egokitzat jotzen dituen alegazioak 
edo iradokizunak egiteko. Epe hori igaro ondoren horri buruzko oharrik ez badago, pro-
posatutakoarekin ados dagola ulertuko da. Hori guztia, erabaki honen oinarrietan adiera-
zitako arautegian ezarritakoarekin bat etorriz.

Zazpigarrena: Aurreko akordioen berri eman Lurralde Garapenerako Zuzendaritza 
Nagusiari (Azpiegiturak Garatzeko Zuzendaritzaordetza Nagusia), eta Foru Akordio ho-
nen berri Barakaldoko Udalari.

Bilbon, 2021eko ekainaren 30an.—Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako 
foru diputatua, Imanol Pradales Gil
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