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ZALDUNBORDARI BURUZKO MOZIOA

Andoni Lizarraldek, Oiartzungo Merkatarien Elkartearen izenea
hau aurkeztu du:
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IJ¡, honako mozio 53\ t

Hondarribiko udal-gobernuak, ekainaren 26an, 1 13412019 Alkatetza Dekretua
eman zuen. Bertan, Higertoki SLk sustatutako Plan Partzialaren hasiera
baimendu zuen, Zaldunborda Gainako partzelazioaridagokionez. Hondarribiko
udal gobernuak, beraz, Zaldunbordako lur kutsatuetan "outlet villaje" bat
eraikitzea erabakidu.

Proiektu honi bide eman zaio Eusko Legebiltzarrak aho batez, Lurralde
Antolamenduaren Legea, merkatariEa-gune berrien eraikuntzari muga
jartzen diona (Ekainaren 27koa) onartu baino egun bat lehenago.

Ehun saltoki baino gehiago, 28.000 metro koadroko instalazioa, 133 milioi
euroko inbertsioa eta 1.800 autorentzako aparkalekua. Espainiako Estatuan
Bartzelona eta Madril bakarrik dituztenen moduko herri "outlet" bat,

Proiektuaren eraginak kalte konponezina dakarkio inguruko merkataritzarieta
ondorio larriak ing urumenean, lurraldearen antolamend uan, g izartearen
egituraketan eta desberdintasun ekonomikoan.

Dendarteanek, Gipuzkoako Merkataritza Elkarteen Elkarteak, honako hau
adierazi du'. "Europan egindako azterlan guztiak bat datoz, eredu horiek sortzen
dituzten enpleguen bikoitza sunfs¡fzen dutela ondorioztatzen. Gainera, enplegu
prekar¡oa bultzatzen dute eta lehia desleiala sustatzen dute, zentro horiek ez
baitute gure lan akordioa aplikatzen, Estatuarena baizik ". Eta, bestetik, hirien
garapenerako kaltegarriak direla uste du Gipuzkoako merkatarien presidenteak:
"Hirien inbertsioa[ uxatzen dituzte eta horiek deseftifikatzen dituzte; interes
orokonaren kontrako hirigintza da".

Zaldunborda Jaizkibel mendiaren magalean dagoenez, landazabaleko paisaia
suntsitzea ekarriko luke proiektuak eta arriskuan jarriko luke Natura 2000
sareak babesten duen gunea. Bidasoaldeko Lagunak eskualdeko talde
ekologista:"(Zaldunborda), Jaizkibeleta Aiako Hania lotzen dituen konidore
ehotogikaaren b arruan dago. H onegatik, J aizkibel arrisku an d ago, Ai ako
Harriarekin lotuta egon behar duelako eta landazabalak berebiziko ganantzia
du honetan. Hori guztia galdu eta atzeraezina izango litzateke, rnferes
ekonomiko partikularren alde ".

Azken batean, bere garaian lrungo Udaleko Osoko Bilkurak aho batez adierazi
zuen bezala, 2017ko maiatzeko datarekin, proiektuak ondorio ekologiko,
mugikortasuneko eta ekonomiko oso negatiboak sortuko ditu'



Honegatik guztiagatik eta proiektua gauzatzen hasidela dirudienez, honako
hau PROPOSATZEN DA:

1- Oiartzungo Udaleko Osoko Bilkura ondorio kaltegarriak dituen proiektu
honen aurka agertzea.

2.- Hondanibiko Udalarieskatzea atzera egin dezala Zaldunbordako "outlef'
proiektua gauzaEeko asmoan.

,&
Fifi3tr\^),.-(^&
^"-YfuAYr
edtr{nilffiü
cl :ir¡?ungo Merh¡tarien Flhane¿


