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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
GIZARTE POLITIKEN, ADINEKOEN ETA HAURREN SAILA

Gasteizen 2019an gizarte proiektuak garatzeko dirulaguntzak ematea

2019ko martxoaren 29an egindako ohiko bilkuran onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak 
Gasteizen 2019an gizarte proiektuak garatzeko dirulaguntzak emateko deialdia eta hura 
arautzeko oinarriak.

2019ko apirilaren 26ko ALHAOn argitaratu ziren deialdia eta oinarriak, eta interesdunek 
eskabideak aurkeztu zituzten horretarako irekitako epean, zein maiatzaren 28an amaitu baitzen.

2019an Gasteizko Udalaren diru-laguntzen deialdiak arautzeko oinarri orokorrekin bat etorriz 
—2019ko otsailaren 13ko ALHAOn argitaratu ziren— horretarako eratutako batzordeak proze-
dura bete du, oinarrietan jasotakoari jarraituz.

Aurrekariak kontuan izanik, dirulaguntzak ez onartzeko, emateko edo ezesteko proposamen 
hau egin da:

Balioespen-prozesuan onartu ez diren proiektuak:

— Deialdiaren oinarrietako baldintzak ez betetzeagatik onartu ez diren entitateak:

• Wayra emakumeen elkarteak “Actividades para el empoderamiento territorial-personal 
de las/os ciudadanas/os de Vitoria-Gasteiz incidiendo especialmente en las mujeres migradas 
y supervivientes de violencia machista” izeneko proiektua aurkeztu du. Elkarteak bere proiek-
tuan adierazitako xedeak Berdintasun Sailaren dirulaguntza-deialdiaren zuzeneko xedeak dira, 
horrela baitio sail horretako deialdiak 5.1 artikuluan: “ Elkarte eta entitateek 2019an —2019ko 
abenduaren 31 baino lehenago— gauzatzekoak diren jarduera eta proiektuek jaso ahal izango 
dute dirulaguntza, honakoak xede badituzte:

A_ Herritarrak hauen inguruan informatu eta sentsibilizatzea: emakumeek aurre egin behar 
dieten berdintasunik eza eta bereizkeria, genero-rol eta -estereotipoak, eta horiek esparru pu-
blikoan nahiz pribatuan duten eragin negatiboa.

B_ Ahultasun egoeran edo arriskuan dauden emakumeen jabekuntza sustatzea; edonola 
ere, ikuspegi intersekzionala barne hartuz.

C_ Indarkeria matxistaren inguruko informazioa, sentsibilizazioa, prebentzioa eta es-
ku-hartzea”.

Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko deialdiaren oinarrian araututakoaren ara-
bera, ez dira diruz lagunduko: “Udaleko beste sail baten edo lurralde historiko nahiz Euskal 
Autonomia Erkidegoko beste entitateren baten berariazko eskumenekoak diren jarduera edo 
ekintzek osatutako proiektuak.” Horrenbestez, Wayra emakumeen elkarteak aurkeztutako proiek-
tua ez da onartzen Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailari dagokion dirulaguntza-deial-
dian.

• ASAFIMAk – Fibromialgia eta neke kronikoaren Arabako elkartea– 23.760 euroko 
dirulaguntza izenduna du Osasun Publikoaren zerbitzutik, eta kopuru horrek gainditu egiten 
du oinarriek ezarritako muga ekonomikoa: “Ez dira diruz lagunduko 2019an Gizarte Politiken 
Sailaren 17.000 eurotik gorako dirulaguntza izendunen onuradun diren entitateen proiektuak”.
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• Kuentame elkarteak aurkeztutako proiektua 40.875 eurokoa da, guztira, proiektua aurkez-
teko agiriaren 29. orrialdean adierazitakoaren arabera (eskabideari erantsia). Gizarte Politiken 
eta Osasun Publikoaren Sailaren deialdiko oinarri arautzaileek hala xedatzen dute 11. puntuan, 
programa edo jarduera bakoitzeko gehienez jaso daitekeen kopuruari dagokionez: “guztira, 
gehienez 30.000,00 euroko aurrekontua izan ahal izango dute aurkezten diren proiektuek”.

• Yeiki SL sozietate mugatuak ez du jasotzen bere estatutuetako xedeetan gizar-
te-prebentzioari eta -sustapenari loturiko ekintzak, edo gizarte-desabantailako egoeretan dauden 
pertsonei laguntzeko zuzeneko elkartasun-jarduketak abiarazteko ekintzak, eta horiek onuradun 
izateko baldintzak direla adierazten da deialdiaren oinarrietan.

Balioetsi ondoren bideragarritasuna irizpidea betetzen ez duten proiektuak:

Proiektuak balioetsi eta puntuazioak ezarri direlarik, aipatzen diren elkarteek aurkeztutako 
proiektuei diru-laguntzarik ez ematea erabaki da, ez dutelako gutxieneko puntuazioa (20 puntu) 
lortu bideragarritasun tekniko eta ekonomikoari dagokienez, deialdiaren zazpigarren oinarrian 
zehaztu bezala:

— Mugarik gabeko bihotza elkartea.

— SARTU.

— Fondo Formación Fundazioa.

Hiru kasuetan, aurrekontua oso desorekatua dago Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren 
Saileko jarduera sozio-komunitarioak kontratatzeko ezarritako prezioarekin, eta irizpide hori du 
oinarri batzordeak alderdi hau balioesteko.

Betekizunak egiaztatu dituzten eta ebaluatu diren proiektuak:

Onuradun izateko ezarritako betekizunak betetzen dituztela eta aurkeztutako proiektuak 
dirulaguntzaren xede izan daitezkeela konprobaturik, proiektuak balioetsi egin dira, oinarrietan 
ezarritako irizpideei jarraiki.

Deialdiaren baldintzak eta irizpideak bete dituzten proiektuetako bakoitzari emango zaion 
zenbatekoa kalkulatzeko, alderatu egin dira onartutako eta balioetsitako eskabideak, eta, horren 
arabera, haien arteko lehentasun-hurrenkera ezarri da. Aurrekontu-zuzkiduraren zenbateko osoa 
era proportzionalean banatu da, lortutako puntuazio-tarteen eta eskatutako zenbatekoaren 
arabera.

Eskatutako kopuruaren ehuneko ehuna eman ez zaien entitate guztiei jakinarazi egin zaie 
emandako kopurua, eta orobat adierazi zaie eskabidea berriz formulatuta aurkezteko aukera 
dutela, eman daitekeen dirulaguntzaren konpromiso eta baldintzetara egokituta. Edonola ere, 
eskabideak birfomulatzean errespetatu egin beharko dira dirulaguntzaren xedea, baldintzak 
eta helburuak, baita eskabideei buruz ezarritako balioespen irizpideak ere, hala jasotzen baita 
Gasteizko Udalaren 2019ko dirulaguntzetarako oinarri orokorren birformulazio atalean.

Berriz formulatutako proposamenak aurkezteko epea ekainaren 27an (osteguna) amaituta, 
honako elkarteek aurkeztu dituzte berriz formulatutako proposamenak:

— Aranbizkarra ikastolako guraso elkarteak (Zuriber) birformulatu egin du hasierako proie-
ktuaren zenbatekoa, eta 10.574,16 eurokoa izatetik 7.994,06 eurokoa izatera pasa da.

— ICONO Difusión Culturalek birformulatu egin du hasierako proiektuaren zenbatekoa, 
eta 11.006,18 eurokoa izatetik 7.248,86 eurokoa izatera pasa da. Anorexia eta Bulimiaren aur-
kako Arabako Elkarteak (ACABE) birformulatu egin du hasierako proiektuaren zenbatekoa, eta 
2.300,00 eurokoa izatetik 989,00 eurokoa izatera pasa da.

— Ikusmen urria duten pertsonen Arabako elkarteak (Itxaropena) birformulatu egin du ha-
sierako proiektuaren zenbatekoa, eta 2.860,00 eurokoa izatetik 2.614,28 eurokoa izatera pasa da.
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— Gaixotasun Arraroen Espainiako Federazioak (FEDER) birformulatu egin du hasierako 
proiektuaren zenbatekoa, eta 8.164,13 eurokoa izatetik 7.313,88 eurokoa izatera pasa da.

— Iturrigorri Elkarlanek birformulatu egin du hasierako proiektuaren zenbatekoa, eta 
27.015,00 eurokoa izatetik 25.108,00 eurokoa izatera pasa da.

— Hazkuntzan laguntzeko Besartean elkarteak birformulatu egin du hasierako proiektuaren 
zenbatekoa, eta 12.284,70 eurokoa izatetik 11.017,70 eurokoa izatera pasa da.

— Arabako gorren guraso eta lagunen elkarteak (ASPASOR) birformulatu egin du hasierako 
proiektuaren zenbatekoa, eta 9.260,00 eurokoa izatetik 8.341,60 eurokoa izatera pasa da.

— Banandutako aita eta amen Arabako elkarteak (Amapase) birformulatu egin du hasierako 
proiektuaren zenbatekoa, eta 5.552,90 eurokoa izatetik 4.775,49 eurokoa izatera pasa da.

— Adimen anizkoitzak hezi eta garatzeko Izpiak elkarteak birformulatu egin du hasierako 
proiektuaren zenbatekoa, eta 5.325,00 eurokoa izatetik 4.025,70 eurokoa izatera pasa da.

— Euskadiko Familia Ekintzak (AFAE) birformulatu egin du hasierako proiektuaren zenba-
tekoa, eta 21.400,00 eurokoa izatetik 16.990,00 eurokoa izatera pasa da.

Entitate hauei dirulaguntzak ematea proposatzen da:
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Entitateak
Aurkeztutako 
proiektuaren 
zenbatekoa 

Eskatutako 
dirulaguntzaren 
zenbatekoa 

Emandako guztia 

Gizarterako 29.974,25 € 14.950,00 € 14.950,00 € 

Sagrada Familia 16.750,00 € 6.260,00 € 6.260,00 € 

Asociación Alavesa de Mujeres con 
Cáncer de Mama y Ginecológico 
(ASAMMA) 

12.463,63 € 12.463,63 € 12.463,63 € 

Asociación Daño Cerebral Adquirido 
ATECE 

7.600,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 

Fundación BOSCOS para la promoción 
social 13.870,00 € 9.420,00 € 9.420,00 € 

ADRA 17.923,95 € 14.983,94 € 14.983,94 € 

Asociación de enfermos de Crohn y 
Colitis Ulcerosa de Álava (ACCU) 

2.706,56 € 2.706,56 € 2.706,56 € 

ADEAR 3.190,00 € 3.190,00 € 3.190,00 € 

Asociación Parálisis Cerebral Álava 
(ASPACE) 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 

Asociación Mujeres en la Diversidad 2.893,80 € 2.893,80 € 2.488,67 € 

Asociación contra la Anorexia y la 
Bulimia de Álava (ACABE) 

989,00 € 989,00 € 989,00 € 

Asociación Afectados Retinosis 
Pigmentaria de Alava Begisare 

5.705,20 € 5.705,20 € 4.906,47 € 

Asociación alavesa de personas con 
baja visión - Itxaropena 

2.614,28 € 2.459,60 € 2.459,60 € 

Apoyo a la crianza Besartean 11.017,70 € 7.783,00 € 7.783,00 € 

Asociación Araba Elkartea Espina 
Bífida e Hidrocefalia (ARESBI) 

4.000,00 € 1.800,00 € 1.548,00 € 

Asociación de padres, madres y 
amigos de las personas sordas de 
Álava (ASPASOR ) 

8.341,60 € 5.641,60 € 5.641,60 € 

Asociación Vasco-Ecuatoriana (ASVE) 17.321,75 € 14.741,51 € 12.677,70 € 

Asociación de esclerosis múltiple 
Araba (AEMAR) 

9.894,93 € 6.230,32 € 5.358,08 € 

Asociación ORUMAR 10.242,50 € 8.442,50 € 7.260,55 € 

Asociación de enfermos y 
trasplantados de corazón y pulmón de 
Euskadi - ATCORE 

5.460,00 € 5.000,00 € 4.300,00 € 

Federación Española de 
Enfermedades Raras - FEDER 7.313,88 € 5.222,94 € 5.222,94 € 

INSOLA 29.852,00 €  14.890,00 € 12.805,40 € 

Iturrigorri Elkarlan 25.108,00 € 11.708,90 € 11.708,90 € 

Fundación corazonistas 29.900,00 € 15.000,00 € 12.900,00 € 

Asociación madres y padres 4.775,49 € 4.775,49 € 4.775,49 € 
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Entitateak
Aurkeztutako 
proiektuaren 
zenbatekoa 

Eskatutako 
dirulaguntzaren 
zenbatekoa 

Emandako guztia 

separados de Alava - Amapase 

Asociación por una vida digna 2.745,00 € 2.745,00 € 2.360,70 € 

Fundación Itaka - Escolapios 29.967,13 € 14.838,00 € 12.760,68 € 

Arnasa Araba - Asociación alavesa de 
fibrosis quística 

1.795,00 € 1.500,00 € 1.134,00 € 

Asociación Música, Arte y Proceso 9.748,92 € 9.748,92 € 7.370,18 € 

AMPA Ikastola Aranbizkarra (Zuriber) 7.994,06 € 7.994,06 € 7.994,06 € 

Asociación educación y desarrollo de 
Inteligencias Múltiples: Izpiak.  

5.325,00 € 5.325,00 € 4.025,70 € 

Icono Difusión Cultural 7.248,86 € 7.154,02 € 7.154,02 € 

IKIRIKI - interacciones con caballos 11.550,00 € 11.550,00 € 7.507,50 € 

Hirukide - Federación de asociaciones 
de familias numerosas 

30.000,00 € 15.000,00 € 9.750,00 € 

Acción Familiar de Euskadi - AFAE 21.400,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 

Asociación Buena Voluntad 5.500,00 € 1.800,00 € 1.089,00 € 

Emandako guztia: 249.445,377 euros 
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2019rako aurrekontuko 11.11.2301.480.45 partidan bada aurrekontu-zuzkidura nahikorik gastu 
horri aurre egiteko.

Dirulaguntzaren ehuneko 80 justifikazioa aurkeztu baino lehen ordainduko da, eta gainerako 
ehuneko 20a jarduera amaitzen denean eta jarduera osoa gauzatu dela justifikatu ondoren.

Onuradunek 3 hilabeteko epean justifikatu beharko dute jasotako diru-laguntza, diruz la-
gundutako programa edo jarduera amaitzen denetik kontatuta, edo ematen denetik aurrera 
kontatuta, gauzatu ondoren emandakoa bada.

Diruz lagundutako jardueraren aurrekontuaren ehuneko 100 justifikatu beharko da –ez Gas-
teizko Udalak emandako diru-kopurua bakarrik–, hala xedatzen baitu Dirulaguntzei buruzko aza-
roaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluak, eta Udalari zein gasturen kostua egozten 
zaion ere zehaztu beharko da.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, lege horren araudia onesten 
duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, eta dirulaguntzen udal ordenantza ikusi dira.

Horrenbestez, Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko zinegotzi ordezkariak pro-
posamen hau egiten dio Tokiko Gobernu Batzarrari, eskumenak eskuordetzeari buruz alkateak 
2019ko ekainaren 19an emandako dekretua baliatuta, eta dirulaguntzen udal ordenantzaren 
5.1 artikulua ikusirik:

Erabaki-proposamena

1. Gasteizen 2019an gizarte proiektuak garatzeko dirulaguntza ematea onestea ondoko elkar-
teei, zehazten diren zenbatekoetan:
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Entitateak
Aurkeztutako 
proiektuaren 
zenbatekoa 

Eskatutako 
dirulaguntzaren 
zenbatekoa 

Emandako guztia 

Gizarterako 29.974,25 € 14.950,00 € 14.950,00 € 

Sagrada Familia 16.750,00 € 6.260,00 € 6.260,00 € 

Asociación Alavesa de Mujeres con 
Cáncer de Mama y Ginecológico 
(ASAMMA) 

12.463,63 € 12.463,63 € 12.463,63 € 

Asociación Daño Cerebral Adquirido 
ATECE 

7.600,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 

Fundación BOSCOS para la promoción 
social 13.870,00 € 9.420,00 € 9.420,00 € 

ADRA 17.923,95 € 14.983,94 € 14.983,94 € 

Asociación de enfermos de Crohn y 
Colitis Ulcerosa de Álava (ACCU) 

2.706,56 € 2.706,56 € 2.706,56 € 

ADEAR 3.190,00 € 3.190,00 € 3.190,00 € 

Asociación Parálisis Cerebral Álava 
(ASPACE) 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 

Asociación Mujeres en la Diversidad 2.893,80 € 2.893,80 € 2.488,67 € 

Asociación contra la Anorexia y la 
Bulimia de Álava (ACABE) 

989,00 € 989,00 € 989,00 € 

Asociación Afectados Retinosis 
Pigmentaria de Alava Begisare 

5.705,20 € 5.705,20 € 4.906,47 € 

Asociación alavesa de personas con 
baja visión - Itxaropena 

2.614,28 € 2.459,60 € 2.459,60 € 

Apoyo a la crianza Besartean 11.017,70 € 7.783,00 € 7.783,00 € 

Asociación Araba Elkartea Espina 
Bífida e Hidrocefalia (ARESBI) 

4.000,00 € 1.800,00 € 1.548,00 € 

Asociación de padres, madres y 
amigos de las personas sordas de 
Álava (ASPASOR ) 

8.341,60 € 5.641,60 € 5.641,60 € 

Asociación Vasco-Ecuatoriana (ASVE) 17.321,75 € 14.741,51 € 12.677,70 € 

Asociación de esclerosis múltiple 
Araba (AEMAR) 

9.894,93 € 6.230,32 € 5.358,08 € 

Asociación ORUMAR 10.242,50 € 8.442,50 € 7.260,55 € 

Asociación de enfermos y 
trasplantados de corazón y pulmón de 
Euskadi - ATCORE 

5.460,00 € 5.000,00 € 4.300,00 € 

Federación Española de 
Enfermedades Raras - FEDER 7.313,88 € 5.222,94 € 5.222,94 € 

INSOLA 29.852,00 €  14.890,00 € 12.805,40 € 

Iturrigorri Elkarlan 25.108,00 € 11.708,90 € 11.708,90 € 

Fundación corazonistas 29.900,00 € 15.000,00 € 12.900,00 € 

Asociación madres y padres 4.775,49 € 4.775,49 € 4.775,49 € 
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Entitateak
Aurkeztutako 
proiektuaren 
zenbatekoa 

Eskatutako 
dirulaguntzaren 
zenbatekoa 

Emandako guztia 

separados de Alava - Amapase 

Asociación por una vida digna 2.745,00 € 2.745,00 € 2.360,70 € 

Fundación Itaka - Escolapios 29.967,13 € 14.838,00 € 12.760,68 € 

Arnasa Araba - Asociación alavesa de 
fibrosis quística 

1.795,00 € 1.500,00 € 1.134,00 € 

Asociación Música, Arte y Proceso 9.748,92 € 9.748,92 € 7.370,18 € 

AMPA Ikastola Aranbizkarra (Zuriber) 7.994,06 € 7.994,06 € 7.994,06 € 

Asociación educación y desarrollo de 
Inteligencias Múltiples: Izpiak.  

5.325,00 € 5.325,00 € 4.025,70 € 

Icono Difusión Cultural 7.248,86 € 7.154,02 € 7.154,02 € 

IKIRIKI - interacciones con caballos 11.550,00 € 11.550,00 € 7.507,50 € 

Hirukide - Federación de asociaciones 
de familias numerosas 

30.000,00 € 15.000,00 € 9.750,00 € 

Acción Familiar de Euskadi - AFAE 21.400,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 

Asociación Buena Voluntad 5.500,00 € 1.800,00 € 1.089,00 € 

Emandako guztia: 249.445,377 euros 
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Gastua 2019rako udal aurrekontuko 11.11.2301.480.45 partidaren kontura egingo da.

2. Tramitera ez onartzea hurrengo entitateek aurkeztutako eskabideak, ez dituztelako betetzen 
deialdiaren oinarrietan ezarritako baldintzak:

• Wayra emakumeen elkarteak “Actividades para el empoderamiento territorial-personal 
de las/os ciudadanas/os de Vitoria-Gasteiz incidiendo especialmente en las mujeres migradas 
y supervivientes de violencia machista” izeneko proiektua aurkeztu du. Elkarteak bere proiek-
tuan adierazitako xedeak Berdintasun Sailaren dirulaguntza-deialdiaren zuzeneko xedeak dira, 
horrela baitio sail horretako deialdiak 5.1 artikuluan: “ Elkarte eta entitateek 2019an —2019ko 
abenduaren 31 baino lehenago— gauzatzekoak diren jarduera eta proiektuek jaso ahal izango 
dute dirulaguntza, honakoak xede badituzte:

A_ Herritarrak hauen inguruan informatu eta sentsibilizatzea: emakumeek aurre egin behar 
dieten berdintasunik eza eta bereizkeria, genero-rol eta -estereotipoak, eta horiek esparru pu-
blikoan nahiz pribatuan duten eragin negatiboa.

B_ Ahultasun egoeran edo arriskuan dauden emakumeen jabekuntza sustatzea; edonola 
ere, ikuspegi intersekzionala barne hartuz.

D_ Indarkeria matxistaren inguruko informazioa, sentsibilizazioa, prebentzioa eta es-
ku-hartzea”.

Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko deialdiaren oinarrian araututakoaren ara-
bera, ez dira diruz lagunduko: Udalaren beste sailen edo organismoren baten edo lurralde histo-
rikoko nahiz Euskal Autonomia Erkidegoko beste erakunderen baten berariazko eskumenekoak 
diren jarduerak edo ekintzak proposatzen dituzten proiektuak. Horrenbestez, Wayra emakumeen 
elkarteak aurkeztutako proiektua ez da onartzen Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailari 
dagokion dirulaguntza-deialdian.

• ASAFIMAk – Fibromialgia eta neke kronikoaren Arabako elkartea– 23.760 euroko 
dirulaguntza izenduna du Osasun Publikoaren zerbitzutik, eta kopuru horrek gainditu egiten 
du oinarriek ezarritako muga ekonomikoa: “Ez dira diruz lagunduko 2019an Gizarte Politiken 
Sailaren 17.000 eurotik gorako dirulaguntza izendunen onuradun diren entitateen proiektuak”.

• Kuentame elkarteak aurkeztutako proiektua 40.875 eurokoa da, guztira, proiektua aurkez-
teko agiriaren 29. orrialdean adierazitakoaren arabera (eskabideari erantsia). Gizarte Politiken 
eta Osasun Publikoaren Sailaren deialdiko oinarri arautzaileek hala xedatzen dute 11. puntuan, 
programa edo jarduera bakoitzeko gehienez jaso daitekeen kopuruari buruz: “guztira, gehienez 
30.000,00 euroko aurrekontua izan ahal izango dute aurkezten diren proiektuek”.

• Yeiki SL sozietate mugatuak ez du jasotzen bere estatutuetako xedeetan gizar-
te-prebentzioari eta -sustapenari loturiko ekintzak, edo gizarte-desabantailako egoeretan dauden 
pertsonei laguntzeko zuzeneko elkartasun-jarduketak abiarazteko ekintzak, eta horiek onuradun 
izateko baldintzatzat jasotzen dituzte oinarriek.

3. Dirulaguntzak ukatzea jarraian adierazitako elkarteek aurkeztutako proiektuei, ez baitute 
gutxieneko puntuazioa (20 puntu) lortu bideragarritasun tekniko eta ekonomikoaren irizpidean, 
(deialdiaren zazpigarren oinarrian zehaztua):

— Mugarik gabeko bihotza elkartea.

— SARTU.

— Fondo Formación Fundazioa.

Hiru kasuetan, aurrekontua oso desorekatua Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sai-
leko jarduera sozio-komunitarioak kontratatzeko ezarritako prezioarekin, eta irizpide hori du 
oinarri batzordeak alderdi hau balioesteko.
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4. Interesdunei erabakiaren berri ematea, eta orobat jakinaraztea horren kontra, adminis-
trazio 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.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko uztailaren 19an

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


		2019-08-09T05:43:31+0000




