
2022ko urtarrilaren 19a, asteazkena  •  8 zk. 

1/4

2022-00058

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
GIZARTE POLITIKEN, ADINEKOEN ETA HAURREN SAILA

2021eko garapenerako lankidetzarako dirulaguntza-deialdiko Urtero Kateatuta (UK) atala ebaztea

Aurrekariak

2021eko martxoaren 26an onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak garapenean laguntzeko 
dirulaguntzak emateko 2021eko deialdiaren berariazko oinarriak, bost ataletan banatuta.

Lehena, UK atala, honela dago definituta:

4.1.a. UK atala: 2020an hasitako urteko proiektu kateatuen jarraipena. Zuzkidura ekonomikoa: 
950.000,00 euro.

9.1. Hiru urtez —2020, 2021 eta 2022— jarraitutasuna izateko perspektibarekin planteatutako 
urtez urteko esku-hartze gisa 2020ko deialdiko UK atalean onartu ziren proiektuei jarraipena 
ematen laguntzeko erreserbatuta dago atal hau, urteko proiektu kateatuen eskemari jarraituz.

Oinarrien 2. eranskinean ageri da atal horretako berariazko baremazioa.

Lankidetza-proiektuetarako deialdiko UK atala ebazteko proposamena azaltzea du helburu 
txosten honek.

Aurkeztutako eskabideak

Eskabideak aurkezteko epea irailaren 24an amaitu zen, eta hamar eskabide aurkeztu ziren 
garaiz eta behar bezala.

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA DIRULAGUNTZA

Colombia Euskadi Elkartea Toliman genero-indarkeria jasan duten askotariko emakumeak eta seme-alabak 
babesteko eta artatzeko programa 100.000,00

Alboan Sesamoa eta beste labore estrategiko batzuk sendotzea Lukayako kooperatibetan 100.000,00

Naziarteko Elkartasuna Indarkeria matxistari arreta integrala emateko sistema hobetzea San Lucas Toliman eta 
Santiago Atitlan, Solola eta Guatemalan 100.000,00

Mugarik Gabe Beti Biziak:aktibismo osasuntsu batek ahaldundutako emakumeak 98.894,23

Colombia Euskadi Elkartea Ibaguen eta Gasteizen eraldaketa politiko eta sozialerako gazteen lidergoak 100.000,00

Medicus Mundi Araba Indarkeria matxisten aurkako Prebenzio eta Arreta Estrategiak eskatzea Agustino-Liman 99.995,56

Mundubat Kolonbiako askatasunik gabeko biztanleentzako eskubideak eta duintasuna 100.000,00

Haaly Pular Elkartea Fadi, Madina Taibata eta Thialeré-ko haurrei hezkuntza -sarbidea bermatzea Labeko 
Prefekturan 99.900,00

SETEM Hego Haizea Tokiko giza garapena eta DESCA Ekuadorko Cangahua parrokia indigenan, ekonomia 
feminista soizial eta solidarioaren bizipen eta praktikatik abiatuta 100.000,00

Mugarik Gabe Emakumeentzako indarkeriarik gabeko hiri inklusiboak 99.563,65

Eskatutakoa, guztira 998.353,44

Eskabideak balioestea eta dirulaguntzak kalkulatzea

Garapenean Laguntzeko Zerbitzuko teknikariek hamar proiektuak aztertu dituzte.

Bestalde, 2020an onartutako proiektuetan aurreikusitako emaitzen adierazleen gauzatze-maila 
eta aurrerapena ere aztertu dira.



2022ko urtarrilaren 19a, asteazkena  •  8 zk. 

2/4

2022-00058

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Deialdiko baldintzen betetze-mailaren balioespena

Aurkeztutako hamar proiektuek oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen dituzte.

Bereizi egin behar da Mugarik Gabe elkarteak aurkeztutako “Hiri inklusiboak eta emakumeen 
kontrako indarkeriarik gabeak” proiektua -21-AE-10-SLV erreferentzia–, bi osagai baitzituen: bat 
El Salvadorreko unibertsitatean eta beste bat San Salbadorren, udal mailan. Lehenari dagokion 
eskabideak baldintza guztiak betetzen baditu ere, 2021eko maiatzaren 1ean udal legegintzaldia 
aldatu egin da eta San Salvadorreko alkatetzak uko egin dio aurretik hartutako konpromisoak 
betetzeari. Horren ondorioz, bertako erakunde arduradunak proiektuaren funtsezko aldaketa 
proposatu behar izan du lehen urterako, eta proiektua birformulatu behar izan du bigarren ur-
terako (ebazpen honen xede dena), eta San Salvador metropoli-eremuko plangintza bulegoa 
eta metropoli-eremu bereko hiru udalerri inplikatu ditu.

Identifikatzeko denbora gutxi dagoenez, proposamena aurkezteko eta balioesteko orduan 
ez dago nahikoa informaziorik udalerri horietan genero-indarkeriaren biktima diren emaku-
meei arreta emateko jarri nahi diren zerbitzuen egituraz eta funtzionamenduaz. Hori dela eta, 
Garapenean Laguntzeko Zerbitzuak dirulaguntza zatikatzea proposatzen du: batetik, berehala 
ordaintzea unibertsitate- osagaiari dagokiona, eta besterako, arretarako areto horiei buruzko 
informazio zehatza aurkezteko baldintza jartzea, batez ere zerbitzu horien erabiltzaile, bidera-
garritasun eta iraunkortasunari dagokienez.

Proiektuek lortutako puntuazioa

Taula honetan jaso dira puntuak. Ehunekotan eman da, agian balioespen-irizpideren bat 
ez delako egokitzat jo proiekturen baterako, eta horregatik kalkulua egoki diren puntu guztien 
arabera kalkulatu delako.

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA HERRIALDE PUNTUAZIOA 
(%)

Colombia Euskadi Elkartea Toliman genero-indarkeria jasan duten askotariko emakumeak 
eta seme-alabak babesteko eta artatzeko programa Colombia 84,24

Alboan Sesamoa eta beste labore estrategiko batzuk sendotzea 
Lukayako kooperatibetan

República Democrática 
del Congo 81,48

Naziarteko Elkartasuna Indarkeria matxistari arreta integrala emateko sistema hobetzea 
San Lucas Toliman eta Santiago Atitlan, Solola eta Guatemalan Guatemala 74,43

Colombia Euskadi Elkartea Ibaguen eta Gasteizen eraldaketa politiko eta sozialerako 
gazteen lidergoak Colombia 71,2

Mundubat Kolonbiako askatasunik gabeko biztanleentzako eskubideak eta 
duintasuna Colombia 69

Haaly Pular Elkartea Fadi, Madina Taibata eta Thialeré-ko haurrei hezkuntza -sarbidea 
bermatzea Labeko Prefekturan Guinea Conakry 66,15

Medicus Mundi Indarkeria matxisten aurkako Prebenzio eta Arreta Estrategiak 
eskatzea Agustino-Liman Perú 65,22

SETEM Hego Haizea
Tokiko giza garapena eta DESCA Ekuadorko Cangahua parrokia 
indigenan, ekonomia feminista soizial eta solidarioaren bizipen 
eta praktikatik abiatuta

Ecuador 63

Mugarik Gabe Beti biziak: aktibismo osasuntsu batek 
ahaldundutakoemeakumeak Colombia 61,41

Mugarik Gabe El Salvador 50

Proiekturik gehienek puntuazio altuak edo oso altuak lortu dituzte, eta horrek deialdiaren oina-
rriekin bat datozen proiektuak direla adierazten du.

Proposamenen laburpen txiki bat erantsi zaio txosten honi, baita proiektuen puntuazio-taula 
eta fitxa xehatuak ere.
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Dirulaguntzak kalkulatzea

Proiektuek bete egiten dituzte dirulaguntza eskuratzeko baldintzak. Hala ere, Mugarik Gabe 
elkarteak aurkeztutako “Hiri inklusiboak eta emakumeen kontrako indarkeriarik gabeak” proie-
ktuan (21-AE-10-SLV erreferentzia) eta Mundubatek aurekztutako “Atxilotuta dagoen popula-
zioaren eskubideak eta duintasuna Kolonbian” proiektuan (21-AE-07-COL erreferentzia) – mu-
rriztu egin behar izan da partida edo gastu-kontzepturen bat, deialdiaren oinarriekin bat ez 
etortzeagatik edo bitartekoak behar bezala justifikatuta ez egoteagatik. Beraz, oinarriak betetzen 
dituen eskatutako zenbatekoa 995.214,47 eurokoa da.

Bestetik UK atalerako eskuragarri dagoen zenbatekoa (950.000,00 euro) eskatutakoa 
(995.214,47) baino ehuneko 4.76 baxuagoa da, eta horrenbestez dirulaguntzak doitu egin dira, 
zuzkidura ekonomikoari egokitzeko.

Mugarik Gabe elkarteak El Salvadorrerako aurekztutako “Hiri inklusiboak eta emakumeen 
kontrako indarkeriarik gabeak” proiektua (21-AE-10-SLV) bi zatitan ordainduko da, arestian 
adierazitako arrazoiak direla eta.

Deialdiaren oinarriekin bat etorriz, proposamen honek berekin dakar 2022ko ekitaldian 
deialdi bat egin behar izatea, 2020an hasitako hiru urteko proiektuak amaitzeko, nahikoa kreditu 
egokirik badago.

Kontuan hartu dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legea eta lege horren 
araudia onetsi zeneko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua; Toki Korporazioen Zerbitzuen 
Araudiaren 23. artikulua eta hurrengoak, eta Dirulaguntzei buruzko udal ordenantza —Gasteizko 
Udalbatzak 2005eko ekainaren 17ko ohiko osoko bilkuran eman zion hasierako onespena, eta 
2006ko urtarrilaren 13ko ALHAOn (5. zenbakia) argitaratu zen—.

Halaber, kontuan hartu dira Gasteizko Udaleko Garapenean Laguntzeko Zerbitzuaren zere-
gina eta helburu estrategikoak.

Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Saileko zinegotzi ordezkariak —aintzat harturik 
eskumenak eskuordetzeko alkatearen 2019ko ekainaren 21eko dekretua, Udalaren dirulagunt-
zak arautzeko ordenantzaren 5.1 artikulua eta Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriak biltzen 
dituen abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 127.1.g) artikulua—, proposamen hau aurkezten dio 
Tokiko Gobernu Batzarrari:

2021eko garapenerako lankidetzarako dirulaguntzak emateko 
deialdiko UK atala ebazteko proposamena

Diruz laguntzea 2021eko garapenerako lankidetzarako dirulaguntza-deialdiko UK atalera 
aurekztutako proiektu hauek:

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA HERRIALDE DIRU-LAGUNTZA 
(%)

Colombia Euskadi Elkartea Toliman genero-indarkeria jasan duten askotariko emakumeak 
eta seme-alabak babesteko eta artatzeko programa Colombia 95.456,81

Alboan Sesamoa eta beste labore estrategiko batzuk sendotzea 
Lukayako kooperatibetan

República Democrática 
del Congo 95.456,81

Naziarteko Elkartasuna
Indarkeria matxistari arreta integrala emateko sistema 
hobetzea San Lucas Toliman eta Santiago Atitlan, Solola eta 
Guatemalan

Guatemala 95.456,81

Colombia Euskadi Elkartea Ibaguen eta Gasteizen eraldaketa politiko eta sozialerako 
gazteen lidergoak Colombia 95.456,81

Mundubat Kolonbiako askatasunik gabeko biztanleentzako eskubideak 
eta duintasuna Colombia 95.138,70

Medicus Mundi Indarkeria matxisten aurkako Prebenzio eta Arreta 
Estrategiak eskatzea Agustino-Liman Perú 95.452,57

Haaly Pular Elkartea Fadi, Madina Taibata eta Thialeré-ko haurrei hezkuntza 
-sarbidea bermatzea Labeko Prefekturan Guinea Conakry 95.361,35
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ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA HERRIALDE DIRU-LAGUNTZA 
(%)

SETEM Hego Haizea
Tokiko giza garapena eta DESCA Ekuadorko Cangahua parrokia 
indigenan, ekonomia feminista soizial eta solidarioaren bizipen 
eta praktikatik abiatuta

Ecuador 95.456,81

Mugarik Gabe Beti biziak: aktibismo osasuntsu batek 
ahaldundutakoemeakumeak Colombia 94.401,28

Mugarik Gabe Emakumeentzako indarkeriarik gabeko hiri inklusiboak El Salvador

1.ordainketa: 
66.777,12

2.ordainketa: 
25.584,93

DIRULAGUNTZA, GUZTIRA 950.000,00

Ebazpen honen kontra, administrazio-bidea agortzen baitu, zuzenean aurkez daiteke admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa Gasteizko administrazioarekiko auzietarako epaitegietan, bi 
hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik.

Nolanahi ere, aldez aurretik aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke erabakia 
hartu duen organoaren aurrean, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratzen den egunaren 
biharamunetik —kasu horretan, ezingo da administrazioarekiko auzi-errekurtsorik aurkeztu 
hori espresuki edo ustez ebatzi arte—. Ondoren, berariazko ebazpena ematen bada, adminis-
trazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, bi hilabeteko epean, egintza jakinarazi 
edo argitaratzen den egunaren biharamunetik; bestela, edozein unetan aurkeztu ahal izango 
da, araudi espezifikoaren arabera administrazioaren isiltasunaren ondorioak sortzen diren 
egunaren biharamunetik aurrera.

Dena den, interesdunek egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkez dezakete, nahi ba-
dute, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 40.20 
artikuluan aurreikusitakoaren ildotik.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko abenduaren 21ean

Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Saileko Administrazio Zerbitzuen burua
ROSA ANA URTARAN URTARAN
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