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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AMURRIOKO UDALA

Tokiko Gobernu Batzarraren 2020ko urriaren 1eko erabakiaren laburpena. Erabaki horren bidez, 
Amurrioko udako harrera-programetarako diru-laguntzen deialdia egiten da, 2020an muturreko 
egoera ahulean dauden herrialdeetatik datozen adingabeei dagokienez

BDNS(Identif.): 527012

Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikulue-
tan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base 
nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/527012).

Lehenengoa. Onuradunak

Deialdi honen xedearekin bat datozen ekintzak egiten dituzten elkarteek eta irabazi-asmorik 
gabeko beste erakunde batzuek eskatu ahal izango dituzte diru-laguntzak, baldin eta honako 
baldintza hauek betetzen badituzte:

a) Formalki eratuta eta dagokion erregistroan inskribatuta egotea, eskabideak aurkezteko 
epea amaitu baino urtebete lehenago gutxienez.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza nagusia edo ordezkaritza iraunkorra izatea.

Ondorio horietarako, ordezkaritza iraunkortzat hartuko da erakundeak Euskal Autonomia 
Erkidegoan oinarri soziala duten egitura esanguratsuak izatea (bazkideak, boluntarioak edo 
antzekoak), agiri bidez egiaztatuta. Kasu horretan, ordezkaritza iraunkorrak bere gain hartzen 
du eskabidea aurkezteko erantzukizun zuzena, eta konpromisoa hartzen du proiektuaren doku-
mentazioa, kontabilitatea eta kogestioa Euskal Autonomia Erkidegoko bulegoan mantentzeko. 
Proiektuaren kogestiotzat hartuko da, gutxienez, proiektuaren identifikazioan, formulazioan, 
jarraipenean eta ebaluazioan parte hartzea.

c) Amurrioko Udalak aurreko deialdietan finantzatu baditu, aipatutako proiektuen likida-
zioak eta jarraipen-txostenak epe barruan aurkeztu beharko dituzte, horretarako eskatzen diren 
baldintzetan.

d) Deialdi honen xedearekin bat datozen ekintzetan egiaztatutako esperientzia egiaztatzea, 
bai eta programatzen diren eta laguntza finantzarioak jasotzen dituzten proiektuen garapenari 
eusteko gaitasun egiaztatua ere.

e) Elkartasuna mobilizatzeko, baliabide propioak eta pribatuak sortzeko eta beste erakunde 
eta/edo organismo batzuen finantza-laguntzak lortzeko gaitasuna izatea.

Ezin izango dute diru-laguntzarik eskatu, oinarri honen hasierako lerrokadan aipatutakoen 
artean egon arren, oinarri hauetan ezarritakoa eta, zehazkiago, 10. eta 12. oinarrietan ezarritakoa 
betetzea eragozten dieten erakundeek.

Deialdi honetara ez dira sartuko izaera publikoko erakunde eta/edo organismoak eta aurrez-
ki-erakundeak, ez eta irabazi asmorik duten enpresak edo bestelako erakundeak ere.

Arrazoi humanitarioengatik aldi baterako harrerarako laguntza ekonomikoa eskatu ahal 
izango dute, oporraldietatik harago, honako baldintza hauek betetzen dituzten familiek:

a) Lehendik irabazi-asmorik gabeko erakundeek sustatutako oporraldietako harrera-progra-
metan parte hartu izana.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/527012
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b) Programa horien bidez arrazoi humanitarioengatik zuzenean harreran hartzen duten 
adingabea aurretik hartu izana.

c) Administrazio eskudunaren adostasuna izatea Araban, Adingabeen Kontseiluaren bidez.

Nolanahi ere, onuradun izateko, interesdunek, oro har, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 
17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikulua eta hurrengoak.

Bigarrena. Helburua

Deialdi honen xedea da, norgehiagoka-araubidearen bidez, 2020. urtean diruz laguntzea 
muturreko egoera ahulean dauden herrialdeetatik datozen eta oporraldietan Amurrioko uda-
lerrian bertako familiek hartzen dituzten haurrak hartzeko programak. Programa horiek adin-
gabe horien ongizatea eta gure udalerriko herritarren artean elkartasunaren benetako kultura 
sortzen laguntzen dute, elkarteek, erakundeek eta beste batzuek bermatuta. Asmorik gabeko 
erakundeak.

Hirugarrena. Oinarri arautzaileak

Diru-laguntzen oinarri arautzaileak Aurrekontuak Betearazteko Udal Arauaren VII. kapituluan 
daude jasota, eta 2020ko ekainaren 19ko ALHAOn argitaratu ziren, 34. oinarrian, besteak beste. 
Ordenantza arautzailea, muturreko egoera ahulean dauden herrialdeetatik datozen adingabeak 
Amurrion udan hartzeko programetarako 2020rako diru-laguntzak eskatzeko eta emateko proze-
dura arautzen duena.

Laugarrena. Zenbatekoa

Deialdi honetarako 6.000 euroko zuzkidura dago.

Bosgarrena. Eskabideak aurkezteko epea

30 egun naturaleko epean, deialdia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Amurrio, 2020ko urriaren 6a

Alkatea
MIREN JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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