
2019ko irailaren 27a, ostirala  •  112 zk. 

1/2

2019-03031

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

www.araba.eus

I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

LURRALDE OREKAREN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 576/2019 Erabakia, irailaren 17koa. Onestea ezets dadila Guardiako 
Udalak egindako eskaera, hain zuzen, epea luzatzekoa Foru Gobernu Kontseiluaren apirilaren 
9ko 22/2019 Foru Dekretuan jasotako laguntza eskaerak eta dokumentazioa aurkezteko

Foru Gobernu Kontseiluaren apirilaren 9ko 22/2019 Foru Dekretuaren bidez onartu ziren 
Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei Obren eta Zerbitzuen Foru Planeko 2020-2021 
aldirako laguntza lerroaren oinarri arautzaileak eta deialdia, bat etorriz laguntza programa nor-
gehiagoka araubidean arautzen duen apirilaren 12ko 9/2017 Foru Arauarekin.

Urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauan (Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzena) eza-
rritakoaren ondorioetarako, norgehiagoka da dirulaguntzak emateko aurkeztutako eskaerak 
alderatzen dituen prozedura. Horren bitartez, eskaeren arteko lehentasun ordena ezartzen da, 
aldez aurretik oinarri arautzaileetan eta deialdian ezarritako balorazio irizpideekin bat etorriz. 
Irizpideok aplikatuz balorazio altuena lortu duten eskaerei esleitzen zaie dirulaguntza, deialdian 
jarritako muga eta dagoen kreditua gainditu gabe.

Foru Gobernu Kontseiluaren apirilaren 9ko 22/2019 Foru Dekretuaren 6. artikuluan xeda-
tutakoa betez, laguntza eskaerak eta eskatutako dokumentazioa aurkezteko epea deialdi hau 
ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da eta 2019ko ekainaren 10eko 24:00etan 
amaitu. 2019ko apirilaren 10eko ALHAOn argitaratu zen foru dekretu hori.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkideare-
nak, 29. artikuluan xedatzen duenez, lege horretan edo beste batzuetan ezarritako epe-mugak 
eta epeak bete beharrekoak dira gaiak izapidetzeko eskumena duten administrazio publikoetako 
agintari eta langileentzat eta gai horietako interesdunentzat.

Guardiako Udalak, 2019ko ekainaren 12an aurkeztutako idazkian, eskatzen du aukera ema-
teko kasuan kasuko dirulaguntzaren eskaeraren justifikazio dokumentazioa “bide arruntetatik” 
bidaltzeko edo, bestela epeak luzatzeko, udalak eskaera hura egin dezan, udaleko informatika 
ekipoetan eta “telefono konexioetan” hutsak izan baitira 2019ko ekainaren 10ean (laguntza 
eskaera aurkezteko azken eguna).

Udal ekipoetan eta “telefono konexioetan” izandako huts informatiko horiek ez ditu egiaztatu 
Guardiako Udalak zuzenbidean onartutako inolako froga bidez. Izan ere, udalak aurkeztutako 
gertaerak gertatuta ere, epez kanpo bidalitako eskaera, Guardiako Udalak egin duenez, ad-
ministrazioak ezin du onartu, baldin eta interesdunak egiaztatzen ez badu zalantza gabe epez 
kanpo aurkeztu izana ezin zaiola berari egotzi, deialdia egin duen administrazioari baino; hala 
ere, Guardiako Udalak egoki iritzitako erreklamazioak aurkeztu ahalko ditu informatika ekipoak 
eta telefonia zerbitzuak hornitzen dizkiotenen aurka.

Arabako Kalkulu Gunea SAk hori dela eta 2019ko ekainaren 13an egin duen txostenean 
azaldutako ondorioen arabera, ez da egon inolako intzidentziarik interesdunek ez aurkezteko 
eskaerak ALHAOn jasotako epearen barruan (2019ko apirilaren 11tik ekainaren 10era bitartean).

Horregatik, Toki Administrazioaren eta Larrialdien Zerbitzuak egindako txostenari atxikiz, eta 
Lurralde Orekaren Saileko foru diputatuaren proposamenez, Foru Gobernu Kontseiluak gaur 
egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, hau hartu den
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ERABAKIA

Lehenengoa. Ezestea Guardiako Udalak egindako eskaera, hain zuzen, epea luzatzekoa 
Foru Gobernu Kontseiluaren apirilaren 9ko 22/2019 Foru Dekretuan jasotako laguntza eskaerak 
eta dokumentazioa aurkezteko, haren bidez onetsi baitziren Arabako Lurralde Historikoko toki 
erakundeei Obren eta Zerbitzuen Foru Planeko 2020-2021 aldirako laguntza lerroaren oinarri 
arautzaileak eta deialdia.

Bigarrena. Arabako Kalkulu Gunea SAk egin duen txostena Guardiako Udalari bidaltzea.

Hirugarrena. Erabaki hau ALHAOn argitaratzea.

Gasteiz, 2019ko irailaren 17a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Lurralde Orekaren Saileko foru diputatua
IRMA BASTERRA UGARRIZA

Lurralde Orekaren zuzendaria
IÑAKI GUILLERNA SÁENZ
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