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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
PARTAIDETZA ETA GIZARTE ETXEEN SAILA

Herritarren Partaidetza

Auzoetan dinamizazio eta partaidetza sozialean laguntzen duten proiektuetarako auzo-elkar-
teentzako dirulaguntzen deialdiaren ebazpena. 2019. Urtea

2018ko abenduaren 28an egindako ohiko bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak Gasteizko 
udalerriko auzo-elkarteei 2019an dirulaguntzak emateko deialdia onetsi zuen, eta 180.000,00 
euro esleitu zizkion deialdiari.

Deialdiaren oinarrien arabera eskatutako eta aurkeztutako dokumentazio guztia balioetsi 
ondoren, eman beharreko dirulaguntza kalkulatu du instrukzio-organoak. 2019ko apirilaren 
19ko txostenean honako puntu hauek arrazoitu ziren: zer jarduera ezin daitezkeen diruz la-
gundu, Gamarrako Gure Gordeleku elkartearen eskabidea ez onartzea, Bizilagun auzo-elkarteari 
dirulaguntza ukatzea, baita onartutako gainerako eskabideei lortutako puntuazioaren araberako 
dirulaguntza emateko proposamena eta lokalak erabiltzeko baimena ere.

Dirulaguntzak emateko proposamena I. Eranskinean dago zehaztuta.

Bestalde, 7.11.5 ordenantza fiskalaren V. apartatuan ezarritakoaren ildotik, eta deialdiaren 
oinarrietan jasotako irizpideak kontuan hartuta, proposatzen da Gasteizko udalerriko au-
zo-elkarteak zortzigarren tarifa ordaintzetik salbuestea (hau da, gizarte-etxeetako espazioak 
erabiltzegatiko tasari), baldin eta aretoak erabilgarri badaude eta dirulaguntza hauen xede den 
jardueraren bat egiteko bada.

Horretarako, gizarte-etxeetan dirulaguntzaren xede diren jarduerak egin nahi dituzten elkar-
teek bertako espazioak erabiltzeko eskabide ofiziala egin beharko dute kasuan kasuko gizar-
te-etxean, eta orobat eskatu beharko dute erabiltzeari dagokion tasatik salbuestea, deialdi 
honen berariazko oinarrietako 2.4 puntuan adierazitako moduan. Eskabidea daten eta erabilgarri 
dauden espazioen arabera ebatziko da zentro bakoitzean, eta auzo-elkartearekin adostuko.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, lege horren araudia onetsi 
zeneko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua eta Udalaren Dirulaguntzak arautzeko 
Ordenantza aintzat hartuta, eta eskumenak eskuordetzeari buruz alkateak 2016ko maiatzaren 
24an emandako dekretua zein Udalaren dirulaguntzak arautzeko ordenantzaren 5.1 artikulua 
eta Tokiko Gobernua eraberritzeko neurriak biltzen dituen abenduaren 16ko 57/2003 legearen 
127.1.g) artikulua ikusirik, Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saileko zinegotzi ordezkariak proposa-
men hau aurkezten dio Tokiko Gobernu Batzarrari:

Erabaki-proposamena

Lehenengoa: ez onartzea Gamarrako Gure Gordeleku elkartearen eskabidea izapidetzea, 
hura ez delako Gasteizko auzo-elkarteentzako deialdi honetan parte hartzeko legitimatutako 
erakundea.

Bigarrena: ez onartzea diruz lagundu daitekeen jarduera gisa Gazteluen Auzoa auzo-elkarteak 
aurkeztutako jarduera (txangoa). Gogorarazten da jarduera hori ez dela kontuan hartuko ez 
proiektuak balioesterakoan, ez berak eragindako gastuen justifikazioan, deialdiaren 2.2 puntuan 
jasotzen den bezala.
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Hirugarrena: Ezestea Bizilagun auzo-elkartearen dirulaguntza-eskabidea, haren jarduera-proie-
ktuak ez duelako gainditzen onuradun izateko behar den gutxieneko puntuazioa (50 puntu).

Laugarrena: auzo-elkarteei ebazpen honen I. eranskinean zehaztutako dirulaguntzak eman 
eta ordaintzea, lortutako puntuazioaren arabera, 2019an jarduerak egin ditzaten. Guztira 
180.000,00 euro emango dira.

Horretarako, gizarte-etxeetan dirulaguntzaren xede diren jarduerak egin nahi dituzten elkar-
teek bertako espazioak erabiltzeko eskabide ofiziala egin beharko dute kasuan kasuko gizar-
te-etxean, eta orobat eskatu beharko dute erabiltzeari dagokion tasatik salbuestea, deialdiaren 
2.4 puntuan adierazitako moduan. Eskabidea daten eta erabilgarri dauden espazioen arabera 
ebatziko da zentro bakoitzean, eta auzo-elkartearekin adostuko.

Bosgarrena: gastua indarrean dagoen aurrekontuan horretarako jarritako 1822.9242.489.54 
partidaren kontura egingo da.

Seigarrena: dirulaguntza jaso ahal izateko, datuak Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erregistro 
Ofizialean eguneratuta edukitzeko baldintza bete beharko da. Elkarte interesdunek hilabeteko 
epea izango dute izapide hori betetzeko, ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik 
hasita.

Zazpigarrena: auzo-elkarteei I. eranskinean zerrendatzen diren udal-titulartasuneko aretoak 
erabiltzeko baimena ematea beren jarduerak egin ditzaten, urtebeteko epean, ebazpen hau 
jakinarazten denetik hasita, deialdi honetako baldintzen arabera.

Zortzigarrena: elkarte interesdunei ebazpenaren berri ematea oinarri orokorretan jasotako 
moduan, eta orobat jakinaraztea horren kontra, administrazio bidea agortzen baitu, admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dela zuzenean Gasteizko Administra-
zioarekiko Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazte egunaren biharamunetik 
hasita, edo, aukeran, berraztertze-errekurtsoa, erabakia hartu duen organo berari zuzendua, 
hilabeteko epean, jakinarazte-egunaren biharamunetik hasita; horren berariazko nahiz ustezko 
ebazpenaren kontra, berriz, bi hilabeteko epean aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa, Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, errekurtsoa ezesten 
duen ebazpenaren berri jasotzen den egunaren biharamunetik hasita, edo, ebazpena ustezkoa 
bada, sei hilabeteko epean, ustezko ebazpen hori gertatzen den egunaren biharamunetik hasita.

Bederatzigarrena: deialdi honen barruan emandako dirulaguntzak ALHAOn, udalaren iragar-
ki-taulan, webgunean eta Dirulaguntzen Datu-base Nazionalean argitaratzeko agintzea, onura-
duna, emandako zenbatekoa eta Gasteizko Udalaren dirulaguntzak arautzen dituen ordenantzak 
eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorrak eskatutako gainerako informazioa zehaztuta.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko maiatzaren 14an

Partaidetzaren eta Gizarte Etxeen Saileko Administrazio Zerbitzuko burua
MARILÓ MOVILLA RIVAS
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I. eranskina 

Elakarteak Puntuak, 
guztira 

Emandako diru-
laguntza, guztira

Uzten edo baimentzen den 
aretoa Oharrak 

Adurtzakoak 137 8.891,00 euro Heraclio Fournier, 30 Partekatua 

Aranako 147 9.741,00 euro Arana gizarte etxea 
Aragoi kalea, 7  Hirugarrena 

Arelegi 95 2.332,00 euros  

Barrenkale 65 2.774,00 euro Aiztogile kalea, 61  

Bizigarri 126 7.957,00 euro Iparralde 2 gizarte etxea  
Behenafarroa z. g. 

Cauce vecinal 54 1.840,00 euro Uribeguela kalea, 6 Partekatua 
Hirugarrena 

Errekatxiki 108 4.197,00 euro Jacinto Benavente kalea, 17 
behea 

Errota zaharra 94 5.238,00 euro 
Simón de Beauvoir 
Elkarteen etxea 
San Ignacio 8, 3. solairua 

Etxegorri 115 7.022,00 euro 
Juana Jugán kalea 
Gazalbide merkataritza gunea, 
41-49 

Partekatua 

Fava 88 3.000,00 euro 
Simón de Beauvoir 
Elkarteen etxea 
San Ignacio 8, 3. solairua 4. gela

Partekatua 

Gasteiz Txiki 122 7.617,00 euro Eskola kalea, 9 behea  

Gazteluen Auzoa 108 6.428,00 euro Ariznabarra kalea, 27  

Gure Auzune 139 9.000,00 euro Lima kalea, 2 behea  

Hegoaldekoak 126 7.957,00 euro Dantzari plaza, 5 behea  

Ibailakua 146 8.850,00 euro Zehazteko  

Ipararriaga 141 9.231,00 euro Francisco Javier Landaburu 
kalea, zenbaki gabe 

Judimendikoak 147 9.741,00 euro Cola y Goiti kalea, 5-7, behea  

Kaleartean 132 8.467,00 euro Avenida de los Huetos, 22  

Larkaiate 96 5.408,00 euro  
Salburua -
Burdinbide 123 7.702,00 euro Estrasburgo, 17 behea   

San Martín 144 9.486,00 euro Vera Fajardo Margolaria kalea, 9

Txagorribidea 116 6.870,00 euro 
Juana Jugán kalea 
Gazalbide merkataritza gunea, 
41-49 

Partekatua 

Uribenogales 130 8.297,00 euro Uribeguela kalea, 6 Hirugarrena 
Partekatua 

Zabalgana Batuz 146 9.656,00 euro Zabalgana hiribidea, 46 behea  

Zazpigarren Alaba 130 8.297,00 euro Amaia zentro soziokulturala 
Benito Pérez Galdós plaza, z. g. 

Zona Sur Olarizu 95 4.000,00 euro Heraclio Fournier kalea,30 Partekatua 

Emaitza, guztira  180.000,00 euro     


		2019-05-31T05:29:39+0000




