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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IRUÑA OKAKO UDALA

Udalerriko administrazio batzarrei 2017an lan txikiak egiteko dirulaguntza deialdia

Udal honek, tokiko gobernu batzarrak 2017ko maiatzaren 10ean egindako bilkuran, onartu 
egin zituen 2017ko laguntzen oinarriak udalerriko administrazio batzarrentzat, lan txikiak egiteko.

Bat etorriz Dirulaguntzen Lege Orokorrak 9. artikuluan aurreikusitakoarekin, argitaratu egiten 
dira oinarri horiek.

Udalerriko administrazio batzarrei 2017an lan txikiak egiteko dirulaguntza deialdia 

Lehenengoa. Deialdiaren xedea

Bere oinarrizko azpiegituren eta erabilera eta zerbitzu publikoari atxikita dauden eta bertako 
herritarren bizitza maila hobetzen laguntzen duten ondasun higiezinen zuzkiduran, ezarke-
tan, hobekuntzan, berriztatzean eta/edo zabalkuntzan laguntzen duten gastuak finantzatzen 
laguntzea, aurrekontuen mugen barruan.

Bigarrena. Onuradunak

Dirulaguntza hauen onuradunak izan daitezke Iruña Okako udalerriko administrazio 
batzarrak.

Hirugarrena. Diruz lagundu daitezkeen programak

Dirulaguntza jasoko dezakete udalerri honetako kontzejuen eskumeneko azpiegitura eta 
zerbitzuekin loturiko programa hauek:

a) Oinarrizko azpiegiturak (ura, saneamendua, argiteria, bide publikoak, etab.), eraikin publi-
koak eta berdeguneak gauzatu, mantendu eta hobetzeko obrak. Horren barruan sartzen dira Ara-
bako Foru Aldundiak lan txikietarako programaren bitartez finantzatutako lanak edo inbertsioak.

b) Altzari publikoak eta ekipamendua eskuratzea, mantentzea edo hobetzea. Gainera, barne 
egongo dira erakunde publikoek diruz lagundutako programen bitartez udalak burututako obren 
ondorio diren materialak edo bestelako jarduketa kostuak.

c) Kanpo uzten dira kontzejuaren beraren funtzionamendu gastu arruntak.

Laugarrena. Dirulaguntzen zenbatekoa

Dirulaguntzen zenbatekoa era honetan finkatuko da:

• 3.000 euro, administrazio batzar bakoitzarentzako zenbateko finkoa.

• Gainerakoa, aurrekontuaren partida osoa agortu arte, administrazio batzarren artean 
banatzeko, udalerria osatzen duten herrietako bakoitzean 2017ko urtarrilaren 1ean erroldaturik 
zeuden biztanleen kopuruaren arabera.

Dirulaguntzen baturak ezin izango du inola ere 45.000 euroko zenbatekoa gainditu, Iruña 
Okako Udalaren 2017rako aurrekontuaren 943.734.000 partidaren kontura.

Udalak administrazio batzarrekiko hitzarmen edo akordiorik baldin badauka amankomu-
neko gastuak ordaintzeko, eta haiek ez badituzte ordaindu gastu hauek, eman beharreko 
dirulaguntzatik dagokion zenbatekoa deskontatuko da.
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Dirulaguntzen zenbatekoa, bakarka nahiz beste dirulaguntza batzuekin batera, ezin izango 
da inoiz inbertsioaren kostu osoa baino handiagoa izan.

Bosgarrena. Eskaerak, aurkeztu beharreko agiriak eta aurkezpena

Udalaren bulegoetan eskuratu daitekeen inprimaki normalizatuan aurkeztu behar dira es-
kabideak.

Agiri hauek erantsi behar dira:

a) Egindako gastua frogatzen duen faktura konpultsatua, eta ordaindu izanaren frogagiria.

b) Zinpeko aitorpena, adierazten duena arrazoi berarengatik ez duela dirulaguntzarik jaso 
beste inolako erakunde publikorengandik.

Dirulaguntzarik jaso baldin bada, diruz lagundu ez den gastu zatiari iritziko zaio justifikagarri.

c) Administrazio batzarreko idazkariaren ziurtagiria, adierazten duena gauzatu dela obra 
edo inbertsioa.

d) 2016ko ekitaldiko urteko kontuen egoera edo Arabako Foru Aldundian aurkeztutako kon-
tuen likidazioa.

Eskaerak Iruña Okako Udalaren erregistro orokorrean aurkeztu behar dira, edo Herri admi-
nistrazioen araubide juridiko eta administrazio prozedura erkidearen Legeak 38.4. artikuluan 
ezarritako moduan, hurrengo klausulan aurreikusitako epeen barruan.

Aurkeztutako eskaerek ez badituzte betetzen adierazi diren baldintzak, udal honek interesdu-
nei eskatuko die aurkitutako akatsak 10 egunen barruan zuzendu ditzaten; zuzendu ezean, es-
kaera artxibatu egingo da eta beren eskaerari uko egin diotela iritziko da, beste izapiderik gabe.

Seigarrena. Epea

Eskaerak eta bosgarren oinarrian aipatu diren agiriak aurkezteko epea 2017ko azaroaren 
30era artekoa izango da, udalerriko administrazio batzar guztiei deialdi honen berri eman eta 
hurrengo egunetik aurrera.

Zazpigarrena. Onuradunaren betebeharrak

• Dirulaguntza ematearen oinarri diren obrak edo instalazioak egitea.

• Korporazioaren aurrean egiaztatzea obrak edo instalazioak egin direla, bai eta laguntza 
emateak edo gozatzeak berekin dakartzan baldintza eta betebeharrak bete direla ere.

• Men egitea emandako dirulaguntza eta laguntzekin lotutako egiaztatze ekintzei.

• Helburu bererako lortutako beste laguntza edo dirulaguntzen berri ematea korporazioari.

Zortzigarrena. Dirulaguntzak emateko irizpideak

Dirulaguntza hauetan ez dira sartzen Arabako Foru Aldundiaren Obra eta Zerbitzuen Foru 
Planetik diruz lagundutako inbertsio obrak.

Horretarako emandako epearen barruan laguntza eskaerarik ez bada aurkezten, dirulaguntza 
hau galdu egingo da, eta hurrengo urteetan ez da emango.

Dirulaguntzaren zenbatekotik gorako gastuen fakturak aurkeztu ahal izango dira.

Dirulaguntza eskaera eta gastuaren frogagiriak edozein unetan aurkeztu ahal izango dira, 
deialdi hau jakinarazten denetik haiek aurkezteko aurreikusita dagoen azken egunera arte.

Bederatzigarrena. Eskabideen azterketa eta ebazpena

Diru laguntzen azterketa eta, hala dagokienean, emakida edo uko egitea, tokiko gobernu 
batzordeak eskabideak aurkezteko epea bukatu eta gero egingo dira.
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Udalak, egoki jotzen dituen kasuetan, aurkeztutako agirien inguruko datuak eta azalpenak 
eskatu ahal izango ditu; espedientea atzeratu, eta are artxibatu egin ahal izango da, datu eta 
azalpen horiek ez badira bideratzen Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen Legean ezartzen diren epeetan, eta dagokion eskaerari aplikagarria 
izango zaio deialdiaren bosgarren oinarriaren azkeneko paragrafoa.

Eskaera bakoitzarekin lotutako izapide guztiak bete eta gero, eta tokiko gobernu batzordearen 
irizpena ikusi ondoren, alkate-lehendakariak edo organo eskudunak ebazpena hartuko du, ge-
hienez ere hiru hilabeteko epean, eta, esanbidezko ebazpenik hartu ezean, dirulaguntza ukatu 
dela ulertu ahal izango da.

Ebazpenean, laguntza ematekoa bada, datu hauek agertu behar dira: dirulaguntzak zein 
eskatzailerentzat edo eskatzaile zerrendarentzat proposatzen diren, dirulaguntzaren zenbatekoa, 
ordaintzeko modua, dirulaguntzaren xede diren obra edo instalazioak, eta zein baldintzatan 
ematen den.

Hamargarrena. Dirulaguntzak ordaintzea

Dirulaguntzak ordainduko dira emateko erabakia hartu eta hurrengo hilean.

Hamaikagarrena. Dirulaguntzak aldatzea

Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzen badira eta, betiere, edozein 
entitate publiko edo pribatuk xede bererako emandako dirulaguntzak edo laguntzak lortzen 
badira, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu egingo da eta dirulaguntzaren zati bat itzuli 
egin beharko da.

Hamabigarrena. Dirulaguntza galtzea

Entitate onuradunek deialdi honen bidez emandako dirulaguntzak gal ditzakete, aurrez 
espedientea irekita, honako kasu hauetan:

a) Aurkeztutako eskaeran eta agirietan datu faltsuak jarri badira.

b) Emandako dirulaguntza onartu zen xederako erabili ez bada.

c) Dirulaguntzaren zenbatekoak, bakarka edo beste dirulaguntza publiko edo pribatu 
batzuekin batera, gainditzen badu onuradunak garatu beharreko jarduera diruz lagunduaren 
kostua.

d) Oro har, oinarri hauetan edo dirulaguntzak emateko erabakian finkatutako betebeharren 
bat konplitzen ez bada.

Hamahirugarrena. Garapena

Alkate lehendakariak deialdia garatzeko egoki jotzen diren ebazpenak emango ditu, eta 
behar diren ekintzak egin ahalko ditu onuradunei datuak eskatzeko, eta ziurtatzeko egiazkoak 
direla aurkeztutako datuak eta bete dela oinarrietan araututakoa. Horretarako, onuradunek be-
ren gain hartzen dute egiten dituzten jarduerei buruzko datu eta agiriak emateko konpromisoa, 
udalak hala eskatzen dienean.

Hamalaugarrena. Interpretazioa

Oinarri hauek interpretatzean edozein zalantza sortuz gero, udalaren kasuan kasuko 
batzordeak ebatziko du.

Oinarri hauetan xedatu ez den orotarako, arau hauetan xedatutakoa aplikatuko da: aurrekon-
tua gauzatzeko udal arauan jasotako oinarrizko arau aplikagarriak, aplikatzekoa den gainerako 
araudia eta Iruña Okako Udalaren dirulaguntzak eta laguntzak arautzen dituen ordenantza.
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Hamabosgarrena. Errekurtsoak

Deialdi hau zein haren ondorioz sortutako administrazio egintza oro inpugna daiteke, Herri 
administrazioen araubide juridiko eta administrazio prozedura erkidearen Legeak ezarritako 
kasuetan eta bertan jasotzen den eran.

Hamaseigarrena. Publizitatea

Deialdi hau jakinarazi egingo zaie udalerriko administrazio batzarrei eta argitaratu egingo 
da ALHAOn.

Langraiz Oka, 2017ko maiatzaren 18a

Alkate-lehendakaria
JOSE JAVIER MARTINEZ GARCIA
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