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HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
ALKATETZAREN ETA ERAKUNDE HARREMANEN SAILA

Garapenean Laguntzeko Zerbitzua

Garapeneko lankidetzarako urteko dirulaguntzen 2019ko deialdiko GE atala ebaztea

Gasteizko Udalaren 2019ko dirulaguntzetarako deialdiak arautzeko oinarri orokorrak betez, 
iragarki honen bidez jakinarazten zaie interesdunei Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko maiatzaren 
31n hartutako erabakia. Bertan garapeneko lankidetzarako 2019ko dirulaguntzen deialdia (GE 
atala) ebazten da. Hauxe dio ebazpenak:

Otsailaren 22an, Tokiko Gobernu Batzarrak 2019an garapenean laguntzeko proiektuetarako 
dirulaguntzak emateko deialdia arautzeko berariazko oinarriak onetsi zituen; lau ataletan ba-
natuta dago deialdia. Horien arteko GE atala honela dago definituta:

c. GE atala: Giza eskubideak babesteko proiektuak. Diru-zuzkidura: 270.000,00 euro.

Ataleko berariazko baremoak oinarrien 5. eranskinean daude jasota.

Joan den ekainaren 29an bukatu zen eskabideak aurkezteko epea, eta ondoren aipatzen 
diren proposamenak aurkeztu dira garaiz eta behar bezala; orotara 686.262,41 euro eskatzen 
da horien bidez:

Manos Unidas: ahuldade-egoeran dauden pertsonekin bizitza oso, autonomo eta genero-in-
darkeriarik gaberako bidea egiten, Ekuador: 48.778,77 euro; Mundubat fundazioa: Ekialdeko Jeru-
salemeko haur palestinarren babes integrala, Palestina: 69.992,61 euro; Emigrad@s Sin Fronteras: 
defendatzen duena babestea: giza eskubideak defendatzen dituztelako mehatxupean eta hiltzeko 
arriskuan dauden pertsonentzako aterpetxea, Kolonbia: 64.864,84 euro; SOLIVE: muturreko 
ahultasun-egoeran dauden haur eta nerabeen eskubideak defendatzeko, Gabon: 7.000,00 euro; 
Mugarik gabe: justizia transizionala eraikitzea giza eskubideen eta Qéqchi´etniako 12 maia ko-
munitatetako herri indigenen erreparaziorako, Guatemala: 69.994,10 euro; ACPP/ BLB Bakerako 
Lankidetza Batzarrea: Kolonbian lidergoa duten pertsonak babestu eta defendatzea, bake iraunko-
rraren berme gisa, Kolonbia: 68.160,10 euro; Ibaguén genero-indarkeriaren biktima diren emaku-
meen seme-alabak babesteko programa integrala (“Mi voz cuenta”), Kolonbia: 70.000,00 euro; 
NE / SI: San Lucas Tolimán-en eta Santiago Atitlán-en indarkeria matxistaren biktima diren 
emakumeen giza eskubideak defendatzea; Guatemala: 69.221,99 euro; Colectivo Bachué: Gas-
teizen eta Euskal Herrian iheslari, errefuxiatu edo migratzaile diren gatazkaren biktimei babesa 
eta laguntza ematea beren eskubideak eska ditzaten, Kolonbia: 70.000,00 euro; Acción Norte 
Vitoria: Saharan pertsonen kontrako minen aurkako ekintza sendotzea, Sahara: 55.250,00 euro; 
Pake Brigada Internazionalistak: mexikarren giza eskubideak babesten dituzten pertsonak ba-
bestea, nazioartean lagun eginez, Mexiko: 30.000,00 euro. Eskatutakoa, guztira: 686.262,41 euro.

Deialdiaren oinarrien arabera, GE atalean, oinarrien 1. eranskinean presentzia eta jardunari 
lotuta adierazten direnen artetik betetzen dituen bost betebeharrak zehaztu eta dokumentatu 
beharko ditu entitate eskatzaileak. Bederatzi erakunde eskatzailek betetzen dituzte atal horretan 
dirulaguntzaren eskabidea aurkeztu ahal izateko deialdiaren oinarrietan ezarritako baldintzak, 
Gasteizen duten presentzia, jardun eta egiturari dagokienez. Acción Norte Vitoria eta Pake 
Brigada Internazionalistak entitateen eskabideek, ordea, ez dute betekizun hori betetzen, bi eta 
zero irizpide egiaztatu baitituzte, hurrenez hurren.
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Berariazko oinarrien 16. klausulak zehazten du zein betekizun bete behar duten GE atalera 
aurkezten diren proiektuek. Colectivo Bachué izeneko elkarteak aurkeztu duen proiektuak ze-
rikusia du gatazka-egoera batekin edo giza eskubideak sistematikoki urratzen diren egoera 
batekin, baina haren helburua ez da mehatxatuta dauden pertsonak babestea. Hori dela kausa, 
Garapenean Laguntzeko Zerbitzuaren ustez proiektuaren helburua ez dator bat oinarrietan 
zehaztutako helburuarekin, eta ez du kontuan hartu.

Garapenean Laguntzeko Zerbitzuak betekizunak betetzen dituzten zortzi proposamenak 
aztertu dituelarik, eskabide bakoitzaren fitxa zehatz bat bete, eta proiektuak balioetsi ditu, oina-
rrietan adierazitako baremazioari jarraiki. Hauxe izan da emaitza, tokian bertan egitekoak diren 
ekintzei eta sentsibilizazioari dagozkion puntuak eta amaierako puntuazioa zehaztuta:

Kolonbia-Euskadi: ehuneko 72,0; 62,9; 70,2. Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional: 
ehuneko 66,0; 66,7; 66,1. SOLIVE: ehuneko 66,2; 64,4; 65,8. Mundubat fundazioa: ehuneko 61,0; 
50,0; 58,8. ACPP / BLB: ehuneko 51,0; 57,7; 52,3. Emigrad@s Sin Fronteras: ehuneko 50,5; 50,0; 
50,4. Manos Unidas: ehuneko 66,0; 34,0; 0. Mugarik Gabe: ehuneko 40,0; 70,0; 0.

GE atalaren balioespenari dagokionez, bi atal bereiziak (tokiko babes-proiektua eta 
sentsibilizazioa) aipatzen ditu 20. klausulak: 20.4. Bi atal horietan gutxienez puntuazioaren 
ehuneko 50 lortzen ez duten eskabideak ezetsi egingo dira. Horrenbestez, kanpoan geratzen dira 
Mugarik Gabe-ren proposamena, ez duelako puntuazio nahikorik lortu tokiko ekintzen atalean, 
eta Manos Unidas-ena, ez duelako puntuazio nahikorik lortu sentsibilizazio ekintzen atalean.

Dirulaguntza jasotzeko nahikoa puntuazioa lortu duten sei proiektuetarako guztira eskatu-
takoa 412.239,54 euro da; deialdia ebazteko erabilgarri dagoen zenbatekoa, aldiz, 270.000 eu-
rokoa da. Sei proiektuei dirulaguntza emanez gero, bakoitzari eskatu duen zenbatekoaren ehu-
neko 65,5eko dirulaguntza eman beharko litzaioke, eta horrek ez luke ahalbidetuko proiektuen 
helburuak lortzea. Beraz, puntuazio onena duten lau proiektuei dirulaguntza ematea erabaki da: 
horiek orotara 279.214,60 euro eskatu dutenez, bakoitzari ehuneko 96,7ko dirulaguntza eman 
dakioke, hartara proiektuek ezarritako helburuak eta emaitzak lortzerik izan dezaten, aurreiku-
sitako jarduera guztiak garatuz eta berriz formulatu beharrik gabe.

Kolonbia-Euskadi: 68.160,10 euro; Ibaguén genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen 
seme-alabak babesteko programa integrala (“Mi voz cuenta”): 67.689,87 euro; Nazioarteko 
Elkartasuna – Solidaridad Internacional: San Lucas Tolimán-en eta Santiago Atitlán-en indar-
keria matxistaren biktima diren emakumeen giza eskubideak defendatzea: 66.937,54 euro; 
SOLIVE: muturreko ahultasun-egoeran dauden haur eta nerabeen eskubideak defendatzeko: 
67.689,87 euro; Mundubat fundazioa: Ekialdeko Jerusalemeko haur palestinarren babes inte-
grala: 67.682,72 euro. Guztira: 270.000,00 euro.

Kontuan hartu dira Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko otsailaren 22an onetsitako deialdiaren 
oinarri arautzaileetan xedatutakoak.

Kontuan hartu da hauetan araututakoa: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege 
Orokorra, eta lege horren araudia onetsi zeneko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua; 
Toki Korporazioen Zerbitzuen Araudiaren 23. artikulua eta hurrengoak, eta Gasteizko Udalaren 
Dirulaguntzak arautzeko Ordenantza —Gasteizko Udalbatzak 2005eko ekainaren 17ko ohiko 
osoko bilkuran hasierako onespena eman zion eta 2006ko urtarrilaren 13ko ALHAOn (5. zk.) 
argitaratu —.

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

Eskumenak eskuordetzeari buruz alkateak 2016ko maiatzaren 24an emandako dekre-
tua, Udalaren dirulaguntzak arautzeko ordenantzaren 5.1 artikulua eta Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko Neurriak biltzen dituen abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 127.1.g) artikulua 
ikusirik, Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saileko zinegotzi ordezkariak proposamen hau 
aurkezten dio Tokiko Gobernu Batzarrari:
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Erabaki-proposamena

Lehena. Garapenerako lankidetzaren arloko urteko proiektuetarako 2019ko deialdiko GE 
atalera aurkeztu diren lau proiektu hauei dirulaguntza ematea, balioespen onena lortu baitute, 
0162-2391-48200 partidaren kontura:

Kolonbia-Euskadi: Ibaguén genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen seme-alabak 
babesteko programa integrala (“Mi voz cuenta”). Kolonbia: 67.689,87 euro; Nazioarteko Elkar-
tasuna–Solidaridad Internacional: San Lucas Tolimán-en eta Santiago Atitlán-en indarkeria 
matxistaren biktima diren emakumeen giza eskubideak defendatzea. Guatemala: 66.937,54 euro; 
SOLIVE: muturreko ahultasun-egoeran dauden haur eta nerabeen eskubideak defendatzeko: 
Gabon: 67.689,87 euro; Mundubat fundazioa: Ekialdeko Jerusalemeko haur palestinarren babes 
integrala. Palestina: 67.682,72 euro. Guztira: 270.000,00 euro.

Bigarrena. Eskabide hauek ezestea, zehazten dira arrazoiak tarteko:

Acción Norte Vitoria: Saharan pertsonen kontrako minen aurkako ekintza sendotzea: ez ditu 
betetzen GE atalean sartzeko betekizunak; ACPP/ BLB: Kolonbian lidergoa duten pertsonak ba-
bestu eta defendatzea, bake iraunkorraren berme gisa: funtsak ez dira nahikoak; Pake Brigada 
Internazionalistak: mexikarren giza eskubideak babesten dituzten pertsonak babestea, nazioar-
tean lagun eginez: ez ditu betetzen GE atalean sartzeko betekizunak; Colectivo Bachué: Gasteizen 
eta Euskal Herrian iheslari, errefuxiatu edo migratzaile diren gatazkaren biktimei babesa eta 
laguntza ematea beren eskubideak eska ditzaten: eskabidea ez dator bat GE atalaren helburua-
rekin; Emigrad@s Sin Fronteras: defendatzen duena babestea: giza eskubideak defendatzen 
dituztelako mehatxupean eta hiltzeko arriskuan dauden pertsonentzako aterpetxea: funtsak ez 
dira nahikoak; Manos Unidas: ahuldade-egoeran dauden pertsonekin bizitza oso, autonomo eta 
genero-indarkeriarik gaberako bidea egiten: puntuazioa ez da nahikoa; Mugarik gabe: justizia 
transizionala eraikitzea giza eskubideen eta Qéqchi´etniako 12 maia komunitatetako herri indi-
genen erreparaziorako: puntuazioa ez da nahikoa.

Hirugarrena. Interesdunei erabakia jakinaraztea, eta orobat adieraztea horren kontra, admi-
nistrazio bidea agortzen baitu, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dela 
zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakina-
razte egunaren biharamunetik kontatuta, edo, aukeran, berraztertze errekurtsoa, erabakia hartu 
duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta; 
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 
kontatuta, edo, ebazpena ustezkoa bada, sei hilabeteko epean, ustezko ebazpen hori gertatzen 
den egunaren biharamunetik kontatuta.

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 5ean

Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saileko zuzendaria
ESTITXU PEREDA SAGREDO
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