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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
KULTURA, HEZKUNTZA ETA KIROL SAILA KULTURA

2019ko inauterietako jaietan parte hartuko duten konpartsei diru-laguntzak ematea

2019ko urtarrilaren 25ean egindako ohiko bilkuran onetsi zuen Tokiko Gobernu Batzarrak 
2019ko inauterietako jaietan parte hartuko duten konpartsei diru laguntzak ematea.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
40. artikuluan eta 45. artikuluko b) puntuan xedatutakoaren ildotik, hau argitaratzen da, denek 
jakin dezaten:

Gaia: 2019ko inauterietako jaietan parte hartuko duten konpartsei diru-laguntzak ematea.

2019ko inauterietan parte hartuko duten konpartsei diru-laguntzak emateko deialdia eta oi-
narri arautzaileak onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak 2018ko urriaren 26ko ohiko bilkuran, 
eta 2018ko azaroaren 14an argitaratu ziren ALHAOn (131. zk).

2018ko abenduaren 27an bildu zen konpartsa eskatzaileei zenbat diru dagokien balioesteaz 
arduratzen den organoa, zeinek oinarri arautzaileetan ezarritako irizpideei jarraitzen baitie.

24 eskari jaso dira ezarritako epean eta eran eta bi epez kanpo. Epez kanpoko eskariak Ga-
liziako Etxeak eta Virgen de Guadalupe Extremadurako etxeak aurkeztutakoak dira.

Honakoak dira diru-laguntzak eskatu dituzten konpartsak:

Integrazioaren aldeko dominikar elkartea (ADIVA).

Urkide ikastetxeko guraso elkartea.

Vera Cruz ikastetxeko guraso elkartea.

Abetxukuko inauterietako konpartsa.

Ariznabarra auzoko jai batzordearen elkartea.

Sagrado Corazón-Corazonistas ikastetxeko guraso elkartea.

“Seneca” Andaluziako kultur zentroa.

“Carpe Diem” antzerki eta kultur elkartea.

Aranako auzo elkartea.

Errekatxiki-Santa Luzia auzo elkartea.

Niño Jesus ikastetxeko inauterietako elkartea.

Sansomendi-Aliko lagunen elkartea.

“Comparsa Baila y disfruta” kultur elkartea.

“Zabalganako Konpartsa” kultur elkartea.

Scout Esperanza kultura elkartea.

Gasteizko Marianisten ikastetxeko “Guillermo Chaminade” gurasoen elkartea.
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Sagrado Corazón Carmelitas ikastetxeko guraso elkartea.

Gasteizko bartzelonazaleen “Euskobarça” taldea.

“Iritsi Gara” gizarte eta kultur elkartea.

Presentación de María ikastetxeko “Ana Maria Riviere” guraso elkartea.

Egibide-Nieves Cano ikastetxeko guraso elkartea.

San José de Calasanz (Escolapios) ikastetxeko guraso elkartea.

San Viator/Cofradía NSCC kultura elkartea.

“Zaranbiz” Buen Pastor parrokiako kultur elkartea.

2019/2312.03.3381.489.22 partidan bada aurrekontu-zuzkidura egoki eta nahikorik.

2005eko ekainaren 17ko Diru-laguntzei buruzko Udal Ordenantzaren 5.1 artikuluan xedatu-
takoaren arabera, Tokiko Gobernu Batzarrak du diru-laguntzak emateko eskumena. Horrenbes-
tez, Kultura, Hezkuntza eta Kirol zinegotzi ordezkariak –Tokiko Gobernu Batzarrak eskumenak 
eskuordetzeko 2016ko maiatzaren 24an hartutako erabakia dela medio, honako erabaki propo-
samena egiten dio Tokiko Gobernu Batzarrari:

1. 2019ko inauterietako jaietan parte hartuko duten eta jarraian datorren zerrendan sartuta 
dauden konpartsei bakoitzaren ondoan adierazi den zenbatekoa ematea. Guztira 71.958,00 euro 
emango dira, 0821.4331.481.80 aurrekontu partidaren kontura.

Integrazioaren aldeko dominikar elkartea (ADIVA): 2.572,50 euro.

Urkide ikastetxeko guraso elkartea: 3.450,00 euro.

Vera Cruz ikastetxeko guraso elkartea: 3.242,00 euro.

Abetxukuko inauterietako konpartsa: 3.450,00 euro.

Ariznabarra auzoko jai batzordearen elkartea: 2.878,00 euro.

Sagrado Corazón-Corazonistas ikastetxeko guraso elkartea: 3.450,00 euro.

“Seneca” Andaluziako kultur zentroa: 2.195,50 euro.

“Carpe Diem” antzerki eta kultur elkartea: 3.450,00 euro.

Aranako auzo elkartea: 3.450,00 euro.

Errekatxiki-Santa Luzia auzo elkartea: 2.078,50 euro.

Niño Jesus ikastetxeko inauterietako elkartea: 2.527,00 euro.

Sansomendi-Aliko lagunen elkartea: 3.229,00 euro.

“Comparsa Baila y disfruta” kultur elkartea: 2.566,00 euro.

“Zabalganako Konpartsa” kultur elkartea. 3.450,00 euro.

Scout Esperanza kultura elkartea: 2.715,50 euro.

Gasteizko Marianisten ikastetxeko “Guillermo Chaminade” gurasoen elkartea: 3.450,00 euro.

Sagrado Corazón Carmelitas ikastetxeko guraso elkartea 3.450,00 euro.

Gasteizko bartzelonazaleen “Euskobarça” taldea 2.676,50 euro.

“Iritsi Gara” gizarte eta kultur elkartea: 2.878,00 euro.

Presentación de María ikastetxeko “Ana Maria Riviere” guraso elkartea: 3.450,00 euro.

Egibide-Nieves Cano ikastetxeko guraso elkartea: 1.916,00 euro.
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San José de Calasanz (Escolapios) ikastetxeko guraso elkartea: 3.450,00 euro.

San Viator/Cofradía NSCC kultura elkartea: 3.450,00 euro.

“Zaranbiz” Buen Pastor parrokiako kultur elkartea: 2.533,50 euro.

2. Aurreko zerrendan adierazten diren kopuruen ehuneko 80 ordaintzea. Gainerako ehuneko 
20 jarduera bukatu eta gastuak justifikatu ondoren ordainduko da, diru-laguntza hauek arautzen 
dituzten oinarrietan ezarritakoaren arabera.

3. Honako elkarte hauei diru-laguntzak ukatzea, eskaera epez kanpo aurkezteagatik: Arabako 
Galiziar Etxea eta Virgen de Guadalupe Extremadurako etxea.

Ebazpen honen kontra, administrazio-bidea agortzen baitu, administrazioarekiko auzi-erre-
kurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaite-
gian, bi hilabeteko epean, jakinarazte-egunaren biharamunetik, edo, aukeran, berraztertzeko 
errekurtsoa, erabakia hartu duen organoari berari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazte-egu-
naren biharamunetik; horren berariazko nahiz ustezko ebazpenaren kontra, berriz, bi hilabeteko 
epean aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Gasteizko Administra-
zioarekiko Auzietarako Epaitegian, errekurtsoa ezesten duen ebazpenaren berri jasotzen den 
egunaren biharamunetik, edo, ebazpena ustezkoa bada, sei hilabeteko epean, ustezko ebazpen 
hori gertatzen den egunaren biharamunetik.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko urtarrilaren 28an

Kultura, Hezkuntza eta Kirol Saileko zuzendaria
NORA IGARTUA UGARTE
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