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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA

Diputatu Nagusiaren 29/2020 Foru Dekretua, urtarrilaren 23koa. Akatsak zuzentzea abendua-
ren 30eko 547/2019 Foru Dekretuan, zeinaren bidez onetsi baitzen Gizarte eraldaketarako 
hezkuntzako proiektuetarako dirulaguntza deialdia onartzea. Deialdi hori irabazteko xederik 
gabeko elkarte eta erakundeentzako da eta dirulaguntza nori eman lehiaketa bidez ebatziko 
da. 2020ko ekitaldia

2019ko abenduaren 30ean, diputatu nagusiak 547/2019 Foru Dekretua onetsi zuen, zeinaren 
bidez onetsi baitzen irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeei Gizarte eraldaketarako 
hezkuntzako proiektuetarako dirulaguntza deialdia onartzea. 2020ko ekitaldia. Foru Dekretua-
rekin batera doan eranskinean eta Dekretuan hainbat akats ikusi dira.

Horregatik, eta dagozkidan ahalmenak erabiliz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Zuzentzea abenduaren 30eko 547/2019 Foru Dekretuaren zazpigarren xeda-
pena, honela:

Honako hau dioen lekuan:

Zazpigarrena. Laguntza eman ala ukatzeko ebazpena ALHAOn argitaratuko da, administrazio 
publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 45. artikuluan xe-
datutako moduetakoren batean. Hori izango da jakinarazteko bidea 2020an sentsibilizazioa eta 
kultura arteko bizikidetza sustatzen dituzten programak edo jarduerak garatzeko dirulaguntzak 
eskatu dituzten erakundeei.

Hau esan behar du:

Zazpigarrena. Laguntza eman ala ukatzeko ebazpena ALHAOn argitaratuko da, administrazio 
publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 45. artikuluan xeda-
tutako moduetakoren batean. Hori izango da jakinarazteko bidea 2020an Gizarte eraldaketarako 
hezkuntzako programak edo jarduerak garatzeko dirulaguntzak eskatu dituzten erakundeei.

Bigarrena. Zuzentzea abenduaren 30eko 547/2019 Foru Dekretuaren eranskinaren 1. artiku-
lua, honela:

Honako hau dioen lekuan:

Dirulaguntzak lehiaketa bidez ematea du helburu deialdiak. Dirulaguntzek Arabako herrita-
rren konpromiso solidarioa bultzatzen duten gizarte eraldaketarako hezkuntza jarduerak, genero 
ikuspegia jasotzen dutenak, laguntzea dute xede. Jarduera horiek honakoak izan daitezke: bate-
tik, sentsibilizazioko ekintza zehatzak egitea, eta, bestetik, gizartea informatzeko, prestatzeko eta 
kontzientziatzeko programak eta jarduerak gauzatzea, era horretan, gizarteak garapen bidean 
dauden herrien egoeraren berri izan dezan, herri horietako gizartean, herrialde aberatsekin er-
katuta, dagoen desberdintasuna zerk eragin duen jakin ahal izan dezan, eta, orobat, bi mundu 
horietan eragina duten arazoen artean dauden harremanen berri izan dezan. Jarduera horiek 
irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeek egingo dituzte, 2020an, Arabako lurralde 
historikoan eta Trebiñuko Konderrian.
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Hau esan behar du:

Dirulaguntzak lehiaketa bidez ematea du helburu deialdiak. Dirulaguntzek Arabako herrita-
rren konpromiso solidarioa bultzatzen duten gizarte eraldaketarako hezkuntza jarduerak, genero 
ikuspegia jasotzen dutenak, laguntzea dute xede. Jarduera horiek honakoak izan daitezke: bate-
tik, sentsibilizazioko ekintza zehatzak egitea, eta, bestetik, gizartea informatzeko, prestatzeko eta 
kontzientziatzeko programak eta jarduerak gauzatzea, era horretan, gizarteak garapen bidean 
dauden herrien egoeraren berri izan dezan, herri horietako gizartean, herrialde aberatsekin er-
katuta, dagoen desberdintasuna zerk eragin duen jakin ahal izan dezan, eta, orobat, bi mundu 
horietan eragina duten arazoen artean dauden harremanen berri izan dezan. Jarduera horiek 
irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeek egingo dituzte, 2020an, Arabako lurralde 
historikoan eta Trebiñuko Enklabean.

Hirugarrena. Zuzentzea abenduaren 30eko 547/2019 Foru Dekretuaren eranskinaren 3. Arti-
kuluaren bigarren apartatua, honela:

Honako hau dioen lekuan:

a. Arabako Lurralde Historikoan edo Trebinuko Konderrian egoitzarik edo ordezkaritzarik ez 
duten elkarte edo erakundeak.

b. Jardun eremuan Arabako lurraldea edo Trebinuko Konderria edo Arabako biztanleak edo 
Trebinuko Konderriko biztanleak sartzen ez dituzten elkarteak edo erakundeak.

Hau esan behar du:

a. Arabako Lurralde Historikoan edo Trebinuko Enklabean egoitzarik edo ordezkaritzarik ez 
duten elkarte edo erakundeak.

b. Jardun eremuan Arabako lurraldea edo Trebinuko Enklabea edo Arabako biztanleak edo 
Trebinuko Enklabeko biztanleak sartzen ez dituzten elkarteak edo erakundeak.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko urtarrilaren 23a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Berdintasun eta Giza Eskubideen zuzendaria
NEREA MELGOSA VEGA
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