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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Organismo Autonomoak

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA

2018/2019 ikasturtean unibertsitate ikasketak egin eta bizi diren udalerritik beste udalerri batera 
joan behar duten ikasle gazteentzako dirulaguntzen deialdiaren hornidura handitzea

Gazteriaren Foru Erakundearen Administrazio Kontseiluak 2019ko apirilaren 5ean onetsi 
zuen deialdi hori (2019ko maiatzaren 24ko 60. ALHAO), xedetzat hartuta ahalbidetzea ikasleek 
prestakuntza arautua eduki ahal dutela unibertsitate ikasketak egiteko bizi diren udalerritik 
zentroak dauden udalerrira joan behar badute.

Deialdi hori 255.000,00 euroz hornitu zen 2018ko aurrekontuko 71.1.00.10.00.4.8.0.00.02 
partidaren kontura (2019ra luzatuta).

Urriaren 15ean GFEko Administrazio Kontseiluko Presidenteak dirulaguntzak ematea eta 
ukatzea onetsi zuen, 254.970,00 euroko zenbatekoarekin.

Bi errekurtso aurkeztu dira epe barruan, ondorengoa eskatzen dute: kasu batek tartearen 
ezarpen egokia eskatzen du, eta besteak aurkeztutako erroldatze dokumentazioa berrikustea.

Bi kasuetan dirulaguntzak jasotzeko eskatzen diren baldintzak betetzen direla jakinarazten da.

Deialdiaren 7. atalean adierazten dena kontuan hartuz: zenbateko gehigarria erantsi ahalko 
zaio deialdiari, betiere hogei mila euro baino gutxiago, baldin eta aurrekontu kreditua badago. 
Gehieneko zenbatekoa handitzeko ebazpena ALHAOn argitaratuko da; hala ere, argitaratzeak ez 
du esan nahi epea zabaltzen denik eskaera berriak aurkezteko ezta epe berri bat ere ebazpena 
emateko.

Gazteei aisialdirako zuzendutako urteko jarduera programen 2019ko dirulaguntzaren deialdia 
ebatzi ondoren, 71.1.00.10.00.4.8.1.00.01 partidan bada esleitu gabe geratu den diru nahikoa.

Horregatik guztiagatik, ebazpen hau ematen da

EBAZPENA

Lehenengoa. Onestea hornidura handitu dadila 2018/2019 ikasturtean unibertsitate ikaske-
tak egin eta bizi diren udalerritik beste udalerri batera joan behar duten ikasle gazteentzako 
dirulaguntzen deialdirako.

Bigarrena. Hornidura 252,00 euro gehitzea erabaki da Gazteriaren Foru Erakundearen 2018ko 
aurrekontuko 71.1.00.10.00.481.00.01 partidan (2019ra luzatuta), horretarako hornidura nahikoa 
dagoela jo baita.

Hirugarrena. Ebazpen hau ALHAOn argitara dadila erabakitzea; hala ere, argitaratzeak ez 
du esan nahi epea zabaltzen denik eskaera berriak aurkezteko, ezta epe berri bat hasten denik 
ere ebazpena emateko.

Gasteiz, 2019ko abenduaren 30a

Gazteriaren Foru Erakundeko zuzendari-kudeatzailea
PABLO DE ORAÁ OLEAGA
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