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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
EKONOMIA SUSTAPENAREN, ENPLEGUAREN, MERKATARITZAREN ETA TURISMOAREN SAILA

Deialdi honen laburpen-iragarkian antzemandako okerra zuzentzea: “Gasteizko udalerrian enpresak  
sortzeko eta finkatzeko laguntzak. 2021”

2021eko apirilaren 9an egindako bilkuran Tokiko Gobernu Batzarrak onetsi zuen deialdi 
horren laburpen-iragarkian antzemandako okerra zuzentzeko erabakia. Hura betetzeko, okerra 
zuzentzeko erabakia argitaratzen da, denek izan dezaten horien berri.

2021eko martxoaren 5ean egindako bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak berariazko udal-pro-
grama hau arautzen duten oinarriak eta deialdi publikoa onetsi zituen: “Gasteizko udalerrian 
enpresak sortzeko eta finkatzeko laguntzak. 2021. urtea”. (2021eko martxoaren 22ko ALHAO 
—32. zk.—).

2021eko martxoaren 22ko idazki baten bitartez, Enpresen Udal Zerbitzuko zenbait teknikarik 
laburpen-iragarkiko lehen klausulan (“Onuradunak”) antzemandako okerraren berri eman zu-
ten (iragarkia 2021eko martxoaren 22ko ALHAO —32. zk.— argitaratu zen), eta zuzenketa hau 
proposatu zuten:

Honela dio:

“….755.2 Bidaia-agentziak”.

Honela behar du:

“…. 755 Bidaia-agentziak”.

Ondorioz, aipatutako ALHAOn argitaratutako deialdi horren oinarriek ez dute akats hori jada.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea-
ren 109.2 artikuluan xedatutakoari jarraituz, administrazio publikoek edozein unetan zuzendu 
ditzakete, ofizioz edo interesdunak eskatuta, beren egintzetako oker materialak, egitezkoak edo 
aritmetikoak.

Azaldutakoaren haritik, eskumenak eskuordetzeko Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko ekaina-
ren 21an hartutako erabakia aplikatuz, Ekonomia Sustapenaren, Enpleguaren, Merkataritzaren 
eta Turismoaren Saileko zinegotzi ordezkariak honako ebazpen hau eman du:

Erabakia

Lehenengoa. Ikusita izatezko oker bat dagoela “Gasteizko udalerrian enpresak sortzeko eta 
finkatzeko laguntzak. 2021” udal-programaren deialdiaren lehen klausulari emandako idazketan 
(“Onuradunak”), zeina 2021eko martxoaren 22ko ALHAOn (32. zk.) argitaratu baitzen, honako 
oker-zuzenketa hau onesten da:

Honela dio:

“….755.2 Bidaia-agentziak”.
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Honela behar du:

“…. 755 Bidaia-agentziak”.

Bigarrena. Gorago aipatutako oker-zuzenketa ALHAOn eta Udalaren webgunean argitaratzea.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko apirilaren 12an

Administrazio Zerbitzuko burua
LUCIO CRUCELEGUI Y JÁUREGUI
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