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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
ALKATETZAREN ETA ERAKUNDE HARREMANEN SAILA

Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua

2019an bizikidetzaren, aniztasunaren, giza eskubideen eta memoria historikoaren arloan jar-
duera eta proiektuak garatzeko dirulaguntza-deialdia ebaztea

Gasteizko Udalaren 2019ko dirulaguntza-deialdiak arautzeko oinarri orokorretako 9.2 oinarria 
betetze aldera, Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko ekainaren 7an hartutako erabakiaren berri ema-
ten zaie interesdunei honen bitartez —2019an bizikidetzaren, aniztasunaren, giza eskubideen 
eta memoria historikoaren arloan jarduera eta proiektuak garatzeko dirulaguntza-deialdiaren 
ebazpena—, zeinen edukia hau baita:

2019ko martxoaren 11n egindako aparteko bilkuran onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak 
Gasteizko udalerrian 2019an bizikidetzaren, aniztasunaren, giza eskubideen eta memoria his-
torikoaren arloan jarduera eta proiektuak garatzeko dirulaguntza-deialdi publikoa eta horren 
berariazko oinarriak, 95.000 euroko diru-zuzkidurarekin, 0181 2361 48901, 0181 2361 48985 eta 
0162 2391 48200 partiden kontura.

2019ko apirilaren 3ko ALHAOn —41. zk.— argitaratu zen.

2019ko apirilaren 23an bukatu zelarik eskabideak aurkezteko epea, Bizikidetza eta Aniztasun 
Zerbitzuak oinarrietan adierazitako irizpideei jarraiki balioetsi du proposamena, eta hau izan 
da emaitza:

Afaraba. Un paraguas ante la tormenta del alzheimer. 28 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 
5.000,00 euro.

Africa Euskadi. Mestizaje intercultural Africa - Euskadi en Vitoria Gasteiz para promoción 
de la Convivencia, la Diversidad, los Derechos Humanos y la Memoria Histórica. 57 puntu. 
Eskatutako dirulaguntza: 5.000,00 euro.

Africanista. Oroitzapenen Baobab ezkutua: elkarrizketak Maliko emakumeekin. 65 puntu. 
Eskatutako dirulaguntza: 5.000,00 euro.

Afroamericana. Fortalecimiento y enriquecimiento de las personas. 52 puntu. Eskatutako 
dirulaguntza: 5.000,00 euro.

Antisida. Campaña 28-J ; Para gustos, los colores. 51 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 
4.948,00 euro.

Arabako Gorrak. Promoción de la Lse y formación para la comunidad sorda. 60 puntu. 
Eskatutako dirulaguntza: 5.000,00 euro.

Martxoak 3 elkartea. Dokumentala: Vivencias y recuerdos del 3 de marzo. 65 puntu. Eska-
tutako dirulaguntza: 5.000,00 euro.

Aspace. Aspaplus xperience. 51 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 5.000,00 euro.

Ateneo Republicano. Mujeres republicanas. 50 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 931,90 euro.

Bachue. Actualización del mapa alternativo de recursos sociales de Vitoria-Gasteiz. 60 puntu. 
Eskatutako dirulaguntza: 5.000,00 euro.
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Berri Ñam. Aprender a convivir- conviviendo. 55 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 5.000,00 
euro.

Ceiba. Aniztasunaren eta giza eskubideen sukaldearen bigarren edizioa. Puntuazioa: Eska-
tutako dirulaguntza: 5.000,00 euro.

Colombia Euskadi. Comic-nicando la convivencia y antirumores sobre las personas inmi-
grantes. 62 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 5.000,00 euro.

Gurutze Gorria. Banco de realidad vitual Sense of Home. 53 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 
5.000,00 euro.

Etxerat. Deportación. Una realidad ocultada. 36 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 5.000,00 
euro.

Gasteiz Txiki. Ongi etorri alde zaharrera. 60 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 5.000,00 euro.

Haaly Pular. Día de África segunda edición African@s en Euskadi 2019. 58 puntu. Eskatutako 
dirulaguntza: 5.000,00 euro.

Haizea Mariturri. Mujeres diversas en construcción.. 66 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 
2.550,00 euro.

Harresiak Apurtuz. Berdintasunean bizitzeko sentsibilizazio-tresnak: hezkuntza eta giza es-
kubideak 56 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 5.000,00 euro.

Itxaropena. Descubre y experimenta la baja visión. Puntuazioa: Eskatutako dirulaguntza: 
2.860,00 euro.

Izanez. Videoforum: sexualidad, diversidad y convivencia II. Puntuazioa: Eskatutako 
dirulaguntza: 2.835,00 euro.

Kalimba. Meriendas musicales 2019. 63 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 4.975,00 euro.

Kuentame. La diversidad suma. 62 puntu. 4.954,87 euro.

Lengua Fulah. Conocer a la etnia perseguida Fulah o Peulhs . 52 puntu. Eskatutako 
dirulaguntza: 3.000,00 euro.

Lumagorri: Guri kontatu gurekin. 58 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 5.000,00 euro.

Emakumeak aniztasunean, Kultura Aniztasunaren II. Feria: adierazi ezberdintasuna zure 
presentziaz. Puntuazioa: Eskatutako dirulaguntza: 3.996,28 euro.

Musikoterapia. Proyecto socio-comunitario vivir con voz propia. 58 puntu. Eskatutako 
dirulaguntza: 5.000,00 euro.

Non Serviam. Largometraje documental. El apoyo mutuo. 40 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 
5.000,00 euro.

Panta Rhei. Auzokideak compañeros y compañeras de barrio. Puntuazioa: Eskatutako 
dirulaguntza: 4.785,00 euro.

Parasite Kolektiboa. Ibili Ganbaran. Escenas por la almendra. 51 puntu. Eskatutako 
dirulaguntza: 4.500,00 euro.

Porpol. Aurreko urteetako jardueraren oroitidazkia. 52 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 
5.000,00 euro.

Salburukolore. Green world Salburun ere. 58 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 4.544,00 euro.

Save The Children. Proyecto de innovación educativa recetas para la convivencia. 52 puntu. 
Eskatutako dirulaguntza: 4.885,48 euro.
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Solidaridad Internacional Emakumeen giza eskubideen sustapena, ikuspegi lokaletik 56 
puntu. Eskatutako dirulaguntza: 4.995,00 euro.

Solidaridad Vasco Ecuatoriana. Un retorno de ida y vuelta . 52 puntu. Eskatutako 
dirulaguntza: 2.224,64 euro.

Talur. También existo, déjame ayudar. Hemen naiz, utz iezadazu laguntzen. 44 puntu. Eska-
tutako dirulaguntza: 2.526,15 euro.

Wayra. Recuperando la memoria historica- apostando por la diversidad cultural y el empo-
deramiento territorial. 51 puntu. Eskatutako dirulaguntza: 2.526,15 euro.

Eskatutako dirulaguntzak, guztira: 162.037,47 euro.

Deialdiaren oinarriek xedatzen dutenez, ezingo dira diruz lagundu 50 puntu baino gutxiago 
lortu dituzten proiektuak, eta, hortaz, eta ezin zaie dirulaguntzarik eman Afaraba, Etxerat, Non 
Serviam eta Talurrek aurkeztutako proposamenei .

Ceiba elkarteak ez du oinarri orokorretan eskatzaileei buruz ezarritako betekizuna betetzen; 
izan ere, oinarrien 3. artikuluaren arabera, diru-laguntzen deialdi publikoan parte hartu ahal 
izateko, entitate eskatzaileek betebehar fiskalak, Gizarte Segurantzarekikoak eta Gasteizko 
Udalarekikoak bete behar dituzte. Eskabidea aurkezten denean ez ezik, prozesu osoan ere bete 
beharko da betebehar hori. Zerga betebeharrak bete ez dituenez, ez da eskabidea onartu.

Itxaropena eta Panta Rheik aurkeztutako proiektuek 12 orrialdetik gora zuen, eta berariazko 
oinarrien 11 b) puntuan zehazten zenez, 12 orrialdeko muga hori gaindituz gero ezin izango da 
zuzendu, eta bazter uzteko arrazoitzat joko da. Horrenbestez, ez dira onartu Itxaropena eta Panta 
Rheik aurkeztutako proiektuak.

Azkenik, ez da onartu, ezta balioetsi ere, Mujeres en la Diversidad elkartearen proiektua, ez 
baitu ordezkaritza-ahalmenaren egiaztapena aurkeztu, ezta jardueren oroitidazkia ere.

Balioespen-batzordeak ebazpen-proposamen hau egin dio Tokiko Gobernu Batzarrari, 2019ko 
maiatzaren 21eko txostenean:

Kontuan hartu dira Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko martxoaren 11n onetsitako deialdiaren 
oinarri arautzaileetan xedatutakoak, baita Gasteizko Udalaren dirulaguntzen deialdiak arautzeko 
oinarri orokorretan xedatutakoa ere.

Kontuan hartu da Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta lege 
horren araudia onetsi zeneko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan arautua, eta oro-
bat Toki Korporazioen Zerbitzuen Araudiaren 23. artikuluan eta hurrengoetan eta Gasteizko 
udalbatzak 2005eko ekainaren 17ko ohiko osoko bilkuran hasierako onespena eman zion eta 
2006ko urtarrilaren 13ko ALHAOn —5. zk.— argitaratu zen Gasteizko Udalaren Dirulaguntzak 
arautzeko Ordenantzan arautua.

Halaber, kontuan hartu dira Gasteizko Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuaren zeregina eta 
helburu estrategikoak.

Eskumenak eskuordetzeari buruz alkateak 2016ko maiatzaren 24an emandako dekretua, 
bai eta Udalaren diru-laguntzak arautzeko ordenantzaren 5.1 artikulua eta Tokiko Gobernua 
eraberritzeko neurriak biltzen dituen abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 127.1.g) artikulua iku-
sirik, Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuaren zinegotzi ordezkariak proposamen hau aurkezten 
dio Tokiko Gobernu Batzarrari:

Erabaki-proposamena:

Lehena. Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuak urtean zehar bizikidetzaren, aniztasunaren, 
giza eskubideen eta memoria historikoaren arloan jarduera eta proiektuak garatzeko egindako 
dirulaguntza-deialdira aurkeztutako proiektuetarako dirulaguntzak ematea; guztira 94.975,00 
euro, zerrendan ageri diren entitateei —bakoitzari adierazten den kopurua—, partida hauen 
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kontura: 0181236148901 (65.000 euro), 0181.2361.48985 (15.000,00 euro) eta 0162.2391.48200 
(15.000 euro):

Africa Euskadi. Mestizaje intercultural Africa - Euskadi en Vitoria Gasteiz para promoción 
de la Convivencia, la Diversidad, los Derechos Humanos y la Memoria Histórica. 57 puntu. 
0162.2391.48200 partidaren kontura. 4.098,23 euro.

Africanista. Oroitzapenen Baobab ezkutua: elkarrizketak Maliko emakumeekin. 65 puntu. 
0181236148901 partidaren kontura. 5.000,00 euro.

Afroamericana. Fortalecimiento y enriquecimiento de las personas. 52 puntu. 0181236148901 
partidaren kontura. 2.014,45 euro.

Antisida. Campaña 28-J ; Para gustos, los colores. 51 puntu. 0181236148901 partidaren 
kontura. Emandako dirulaguntza. 1.551 euro.

Arabako Gorrak. Promoción de la Lse y formación para la comunidad sorda. 60 puntu. 
0181.2361.48985 partidaren kontura. 5.000,00 euro.

Martxoak 3 elkartea. Dokumentala: Vivencias y recuerdos del 3 de marzo. 65 puntu. 
0181.2361.48985 partidaren kontura. 5.000,00 euro.

Aspace. Aspaplus xperience. 51 puntu. 0181236148901 partidaren kontura. 1.551,65 euro.

Ateneo Republicano. Mujeres republicanas. 50 puntu. 0181236148901 partidaren kontura. 
931,90 euro.

Bachue. Actualización del mapa alternativo de recursos sociales de Vitoria-Gasteiz. 60 puntu. 
0181236148901 partidaren kontura. 4.602,15 euro.

Berri Ñam. Aprender a convivir- conviviendo. 55 puntu. 0181236148901 partidaren kontura. 
3.313,98 euro.

Colombia Euskadi. Comic-nicando la convivencia y antirumores sobre las personas inmi-
grantes. 62 puntu. 0162.2391.48200 partidaren kontura. 5.000,00 euro.

Gurutze Gorria. Banco de realidad vitual Sense of Home. 53 puntu. 0181236148901 partida-
ren kontura. 2.388,39 euro.

Gasteiz Txiki. Ongi etorri alde zaharrera. 60 puntu. 0162.2391.48200 partidaren kontura. 
5.000,00 euro.

Haaly Pular. Día de África segunda edición African@s en Euskadi 2019. 58 puntu. 
0181236148901 partidaren kontura. 4.702,37 euro.

Haizea Mariturri. Mujeres diversas en construcción.. 66 puntu. 0181236148901 partidaren 
kontura. 2.550,00 euro.

Harresiak Apurtuz. Berdintasunean bizitzeko sentsibilizazio-tresnak: hezkuntza eta giza es-
kubideak 56 puntu. 0181236148901 partidaren kontura. 3.776,78 euro.

Kalimba. Meriendas musicales 2019. 63 puntu. 0181236148985 partidaren kontura. 4.975,00 
euro.

Kuentame. La diversidad suma. 62 puntu. 0181236148901 partidaren kontura. 4.954,87 euro.

Lengua Fulah. Conocer a la etnia perseguida Fulah o Peulhs . 52 puntu. 0181236148901 
partidaren kontura. 2.014,45 euro.

Lumagorri: Guri kontatu gurekin. 58 puntu. 0181236148901 partidaren kontura. 4.540,83 euro.

Musikoterapia. Proyecto socio-comunitario “vivir con voz propia” . 58 puntu. 0181236148901 
partidaren kontura. 4.540,83 euro.
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Parasite Kolektiboa. Ibili Ganbaran. Escenas por la almendra. 51 puntu. 0181236148901 
partidaren kontura. 1.551,65 euro.

Porpol. Aurreko urteetako jardueraren oroitidazkia. 52 puntu. 0181236148901 partidaren 
kontura. 2.014,45 euro.

Salburukolore. Green world Salburun ere. 58 puntu. 0181236148901 partidaren kontura. 
4.544,00 euro.

Save The Children. Proyecto de innovación educativa recetas para la convivencia. 52 puntu. 
0181236148901 partidaren kontura. 2.014,45 euro.

Solidaridad Internacional Proyecto Promoción de los derechos humanos de las mujeres 
desde una visión local. 56 puntu. 0181236148901 partidaren kontura. Emandako dirulaguntza: 
3.776,78 euro.

Solidaridad Vasco Ecuatoriana. Un retorno de ida y vuelta. 52 puntu. 0181236148901 parti-
daren kontura. Emandako dirulaguntza: 2.014,45 euro.

Wayra. Recuperando la memoria historica- apostando por la diversidad cultural y el empo-
deramiento territorial. 51 puntu. 0181236148901 partidaren kontura. Emandako dirulaguntza: 
1.551,65 euro.

Emandako dirulaguntzak, guztira: 94.975,00 euro.

Bigarrena. Ondoren aipatzen diren elkarteek aurkeztutako eskabideak ezestea, adierazten 
diren arrazoirengatik:

Afaraba. Un paraguas ante la tormenta del alzheimer. Ezesteko arrazoia: 50 puntura ez 
iristea.

Ceiba. Aniztasunaren eta giza eskubideen sukaldearen bigarren edizioa. Ezesteko arrazoia: 
zerga-betebeharrak beteta ez izatea.

Etxerat. Deportación. Una realidad ocultada. Ezesteko arrazoia: 50 puntura ez iristea.

Itxaropena. Descubre y experimenta la baja visión. Ezesteko arrazoia: proiektuak oinarrietan 
adierazitako orri-kopurua gainditzea.

Izanez. Videoforum: sexualidad, diversidad y convivencia II. Ezesteko arrazoia: epez kanpo 
aurkeztea.

Mujeres en la Diversidad. III feria de la diversidad cultural, Marca la diferencia con tu pre-
sencia. Ezesteko arrazoia: ordezkaritza-ahalmenaren egiaztapena eta jardueren oroitidazkia ez 
aurkeztea.

Non Serviam. Largometraje documental. El apoyo mutuo. Ezesteko arrazoia: 50 puntura 
ez iristea.

Panta Rhei. Auzokideak compañeros y compañeras de barrio. Ezesteko arrazoia: proiektuak 
oinarrietan adierazitako orri-kopurua gainditzea.

Talur. También existo, déjame ayudar. Hemen naiz, utz iezadazu laguntzen. Ezesteko arrazoia: 
50 puntura ez iristea.

Hirugarrena. Entitate interesdunei erabakiaren berri ematea, buletinean argitaratuz, eta 
orobat jakinaraztea horren kontra, administrazio-bidea agortzen baitu, administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dela zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko Auzie-
tarako Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazte egunaren biharamunetik, edo, aukeran, 
berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean, ja-
kinarazte-egunaren biharamunetik; horren berariazko nahiz ustezko ebazpenaren kontra, berriz, 
bi hilabeteko epean aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Gasteizko 
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Administrazioarekiko 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.

Laugarrena. Deialdi honen barruan emandako dirulaguntzak Arabako Lurralde historikoaren 
Aldizkari Ofizialean argitara daitezen agintzea, iragarkian esleipenduna, emandako zenbatekoa 
eta Gasteizko Udalaren Dirulaguntzak arautzen dituen ordenantzaren 14. artikuluak xedatu-
tako bestelako informazioa agertu beharko delarik iragarki horretan. Dagokion informazioa 
Dirulaguntzen Datu-base Nazionalean argitaratzea, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Oroko-
rreko 20. artikuluarekin bat etorriz.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko ekainaren 7an

Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saileko zuzendaria
ESTIBALIZ PEREDA SAGREDO
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